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Het gierzwaluwseizoen 2018 
 
 
Het gierzwaluwseizoen 2018 is afgesloten met het vertrek van het allerlaatste kuiken de 
laatste week van augustus. Het is een geweldige zomer geweest!  De installatie van 
camera’s in 5 van de 20 nestkasten was natuurlijk het hoogtepunt. Deze livestream 
camera's gaven iedereen de kans om te zien hoe de vogels aankwamen, elkaar het hof 
maakten, hun eieren legden en de jongen grootbrachten. Samen met Locus Developments 
ontvingen we scholen, buren en geïntereerden.  

Waarom gierzwaluwen? 
 
Gierzwaluwen staan op de lijst van bedreigde vogelsoorten. Ze vinden nog maar weinig 
broedplaatsen in onze steden. Dirk Valvekens van Locus Developments besloot om alvast in 
zijn bouwprojecten aan De Voorhaven nestkasten voor deze formidabele Afrikaanse 
trekvogel te bouwen. Het startte met 20 nestkasten en 10 jaar later telt De Voorhaven meer 
dan 45 nestkasten. Ook de buren werkten enthousiast mee. Jaarlijks vinden meer dan 120 
vogels de weg naar De Voorhaven. 
 
In 2018 gingen we nog een stap verder.  We installeerden infrarood camera’s in vijf 
nestkasten. Zo volgden we vijf families van heel nabij. De live streams van de beelden kon je 
volgen op de website www.gierzwaluwen.be.  

Gierzwaluwavonden 2018 
 
Op het openingsevenement kregen buurtbewoners de kans om kennis te maken met hun 
kleine gevederde buren. Met lekkers van lokaal cateringbedrijf FTHO en een uitstekende 
presentatie door gierzwaluwexpert Louis-Philippe Arnhem van Natuurpunt was het 
evenement een daverend succes. De avond eindigde met een drankje en een leuke babbel, 
terwijl de gierzwaluwen boven onze hoofden scheerden.  
 
De gierzwaluwavonden zijn gratis en open voor het publiek. ‘We willen zoveel mogelijk 
mensen deze interssante vogels leren kennen’ legt Ann Van Gysel uit. Samen met Dirk 
Valvekens en Amy LeBlanc ontvingen ze scholen, nog meer buren en geïntersseerden. 
Wetenschappers waaronder ook gierzwaluwspecialist Lyndon Kearsley bleven het publiek 
verbazen met interessante weetjes.  
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Wetenschappelijk onderzoek 2019 
 
Er is nog veel dat we niet weten over de giezwaluw. Dit jaar starten we een 
onderzoeksproject in samenwerking met de UGent (Luc Hens), IPBO (Geert Spanhooghe), 
Lyndon Kearsly, Turnstone Communications (Ann Van Gysel en Amy Leblanc) en Locus 
Developments (Dirk Valvekens). 
 
In 2018 werden alle kuikens gerind. Dit jaar zullen ook alle adulte vogels geringd worden. Ze 
krijgen een unieke ring rond hun pootje, waardoor elke vogel zijn eigen identiteitskaart 
krijgt. Zo kunnen we meer leren we meer over hun gedrag – hoe snel groeien de kuikens, 
komen de ouders elk jaar terug naar dezelfde nest? Vinden het mannetje en vrouwtje van 
hetzelfde koppel elkaar terug?  
 
We starten dit jaar ook met een project om de eerste ‘Swift Smart Colony’ op te zetten, met 
behulp van de laatste technieken willen we nog veel meer parameters meten. Wordt 
vervolgd! 
 
 
 

 
 
Lyndon Kearsley noteert gewich en lengte van de vogel in zijn rechterhand  

 

 

Vijf families gierzwaluwen aan De Voorhaven 
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In de loop van de zomer hebben we de vogels niet alleen leren kennen als rondtollende, 
wervelende vormen in de lucht, maar ook als echte individuen in hun huisjes, elk met hun 
eigen persoonlijkheid. Een kennismaking met de vijf families in de nestkasten waarin we 
camera's hebben geplaatst: 
 
Nestkast 1 – De vogels in deze kast zijn het seizoen maar langzaam begonnen en hebben 
helaas geen kuikens gekregen. Hoewel ze een paar eieren legden, zijn ze nooit uitgebroed. 
Dit lijkt misschien vreemd, maar het is heel normaal voor gierzwaluwen; ze wijzen vaak 
eieren af als de omstandigheden niet goed zijn of wanneer de eieren bepaalde problemen 
vertonen (als ze bijvoorbeeld onbevrucht zijn of andere gebreken hebben). Volgend jaar 
beter dus! 
 
Nestkast 2 – Nestkast 2 was de vreemde eend in de bijt. De eerste vogel die arriveerde, 
kwam vroeg in het seizoen aan maar moest lang wachten tot zijn partner zich bij hem 
aansloot. Hij had ook de uiterst vreemde gewoonte om aan de muur van zijn nestkast te 
hangen, in plaats van op de grond te slapen zoals de buren. 
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Net als bij het echtpaar in nestkast 1 leek er iets mis te zijn en verwierpen ze de eerste paar 
eieren door ze uit het nest te duwen of ze te negeren. Maar bij de volgende twee eieren was 
het wel raak. De twee jonge vogels groeiden voorspoedig. Maar toen één van de adulte 
vogels niet meer terugkwam, stond de andere ouder er alleen voor. Geen gemakkelijke klus 
zo bleek. Het noodlot sloeg toe toen één van de 2 kuikens op de loopbrug onder zijn nest 
werd gevonden. Geduwd of gevallen, we zullen het nooit weten. Maar het was duidelijk dat 
hij hulp nodig had! Ondervoed en met een gebroken snavel van de val werd het jonge kijken 
in huis genomen door Karin en Filip van Gierzwaluw.be. Het echtpaar heeft al eerder kuikens 
met de hand groot gebracht, en zo werd werd Tim al snel beter (lees het volledige verhaal 
van Tim op http://gierzwaluw.be/Tim.html). 
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Afbeeldingen: Voor en na de behandeling (Boven: Tim op de dag waarop hij gered is met een 
gebroken bek. Onder: Tim vlak voordat hij wordt vrijgelaten). Credit: Karin & Filip van 
Gierzwaluw.be 
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Afbeeldingen: Tim wordt vrijgelaten! Credit: Karin & Filip van Gierzwaluw.be 
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Nestkast 3 – Nestkast 3 heeft het in 2018 erg goed gedaan en de twee ouders hebben een 
mooi, gezond kuiken grootgebracht. 
 
Nestkast 4 – De vogels in deze kast waren een superteam: ze hebben twee hongerige, 
gezonde kuikens grootgebracht die al vroeg het nest konden verlaten.  
 
Nestkast 5 – Dit gelukkige gezin was zo'n beetje het spiegelbeeld van nestkast 3: de twee 
ouders hebben één oogappel grootgebracht. 

 

Tot volgend jaar! 
 
Bedankt voor jullie interesse!Blijf ons helpen mensen warm te maken voor deze geweldige 
dieren en bewuster te maken van de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. 
 
Tot volgend jaar! 
 
 


