
Gierzwaluwproject Losser, een kwestie van een lange adem.   

 

  

In 1997 besloot de woningcorporatie SWL tot de renovatie van een groot aantal woningen in o.a. de 

Scholtinkstraat en de Oranjestraat. 

Bij deze renovatie werden alle bestaande daken verwijderd en vervangen door nieuwe geïsoleerde 

daken met sneldekpannen. 

Omdat in de renovatiewijk ook een behoorlijk aantal gierzwaluwen hun broedlocaties hadden is de 

Vogelwerkgroep Losser in contact getreden met de SWL en heeft samen met de woningcorporatie en 

de bewoners gekeken naar een oplossing voor het verlies aan nestruimte voor de gierzwaluwen. 

 

De Vogelwerkgroep Losser  heeft destijds speciale gierzwaluwnestkasten geleverd die tijdens de 

renovatiewerkzaamheden zijn opgehangen bij bewoners die hiervoor toestemming hadden gegeven. 

In totaal werden 9 enkele, 7 dubbele en 1 drievoudige nestkast opgehangen in de Scholtinkstraat, de 

Oranjestraat en de Kloppenstraat. 

En toen begon het lange wachten. Bij de introductie van het project was steeds duidelijk gezegd dat 

het enige jaren zou kunnen duren eer de gierzwaluwen deze nestlocaties zouden accepteren. En het 

duurde en het duurde. Pas in 2004 werden de eerste jonge gierzwaluwen geboren in nestkast 1 aan 

de Oranjestraat. 

 

De belangstelling voor deze kast was ook in de jaren daarna groot, maar de kolonie breidde zich niet 

uit. De broedsels in kast 1 aan de Oranjestraat waren een wisselend succes en pas in 2012 was er in 

kast 4 een succesvol tweede broedsel. 

Achteraf blijkt dat 2012 ook het keerpunt in de Scholtinkstraat betekende, want 15 jaar na het 

ophangen van de nestkasten zijn in dat jaar de eerste jonge gierzwaluwen uitgevlogen. 

Op dit moment, na 17 jaar geduld, hebben we in de Scholtinkstraat drie bezette kasten, waarvan 

twee met jongen.  

In de Oranjestraat gaat het om vier bezette kasten waarvan zeker drie met jongen. 

 

We zijn inmiddels 17 jaar verder en we hebben nu iets meer dan 20% van de kasten bezet. We zijn op 

de goede weg, want de gierzwaluwen hebben de route nu gevonden en zullen jaarlijks blijven 

komen. 

De jonge vogels die dit jaar uitvliegen zullen volgend jaar weer “gierend “ door de woonwijken 

vliegen op zoek naar een geschikte broedgelegenheid. En dat zal dan weer enkele jaren duren 

alvorens ze de broedlocatie voldoende vertrouwen om daar een eigen nest te starten. 

Na het uitvliegen van een jonge gierzwaluw vliegt de vogel 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 

dagen per jaar zonder te gaan zitten. Het eten en slapen gebeurd bij deze vogels in de lucht. Pas als 

de gierzwaluw gaat broeden dan heeft hij eindelijk een moment en een plek waar hij niet hoeft te 

vliegen. 

 

 



Voor de Vogelwerkgroep Losser ligt er al weer voldoende werk klaar. De nestkasten hebben de 

afgelopen 17 jaar niet allemaal zonder kleerscheuren doorstaan. Dit betekent wederom een 

renovatieproject, maar dit keer zijn het de nestkasten. 

We danken de bewoners die al die tijd geduld en vertrouwen hebben gehad en we hopen dat de 

kolonie in Losser zich langzaam verder uitbreidt. 

 

Sander Wansing, Vogelwerkgroep Losser 

 

 

Fotoverslag nestkastcontrole en ringwerk van gierzwaluwen in de Scholtinkstraat en de Oranjestraat: 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 


