Nieuwe huisvesting voor Gierzwaluwen.
Drie weken nadat leden van de VWG Losser de oeverzwaluwwand op de Oelemars in gereedheid
hadden gebracht voor het nieuwe broedseizoen, was het de beurt aan een nieuwe huisvesting voor de
Gierzwaluwen.
Op zaterdag 2 april zijn er in de Scholtinkstraat oude gierzwaluwkasten vervangen door nieuwe,
ruimere exemplaren.
De oude kasten waren in 1997 tijdens een renovatieproject aan de gevels van verschillende woningen
bevestigd. Omdat er destijds vanaf steigers gewerkt werd en de kasten door de aannemer
opgehangen zijn, heeft de VWG Losser geen zeggenschap gehad in de hoogte waarop de kasten
geplaatst werden. En achteraf hingen ze voor onderhoud en controles net iets te hoog. Zelfs met onze
lange driedelige ladder was het iedere keer een toer om bij de kasten te komen.

In hetzelfde renovatieproject werden ook in de Oranjestraat kasten opgehangen. Hier duurde het 8
jaar alvorens de eerste Gierzwaluw het aandurfde om een nestkast te bezetten. In de Scholtinkstraat
gebeurde er nog steeds niets. Tot 14-15 jaar na het ophangen van de nestkasten de eerste
Gierzwaluwen ook hier tot broeden kwamen. Echter, toen de vogels eindelijk de weg naar de
nestkasten gevonden hadden, begonnen deze nestkasten van ouderdom langzaam uit elkaar te
vallen.
In 2015 zijn we begonnen om de oude nestkasten in de Oranjestraat te vervangen door nieuwe
nestkasten van hetzelfde model, maar met iets ruimere maten.
Deze gierzwaluwkast, model Losser, is destijds door Herman Nijland ontworpen en op mijn verzoek
vorige jaar door Johan van der Gronden, met iets ruimere maten, als versie 2.0 geproduceerd. Zes
kasten werden voor aanvang van het broedseizoen in de Oranjestraat opgehangen en enkele kasten
waren in het eerste jaar meteen succesvol.
Door de verandering van nestkasten zijn vorig jaar niet in alle kasten de Gierzwaluwen tot broeden
gekomen. Dat zal dit jaar ook zeker het geval zijn in de Scholtinkstraat. De nieuwe nestkasten zijn niet
alleen van een andere maatvoering, maar hangen ook een stuk lager dan de oude nestkasten. Dat
betekend dat de Gierzwaluwen mogelijk weer moeten wennen aan de nieuwe nestgelegenheden en
misschien het eerste jaar of de eerste jaren de kat uit de boom kijken.
Maar veel keuze hadden we niet, want de 19 jaar oude nestkasten vielen van ellende bijna van de
muur.
Om 9:00 uur verzamelden zich 7 leden van de VWG Losser aan gevuld met 2 gasten bij een van de
adressen waar de nestkasten moesten worden vervangen. We hadden speciaal voor deze klus de
beschikking over de verreiker van de gemeente Losser. Om de opritten naast de woningen te
beschermen tegen het gewicht van deze machine hebben we gebruik gemaakt van rijplaten.

We hadden een luchtploeg, met de bakkenisten Johan V en Sjaak, verantwoordelijk voor de
demontage van de oude nestkasten en de montage van de nieuwe nestkasten. En daarnaast was er
een grondploeg, die bestond uit Henk G (machinist), Ben He (ARBO en aanvoer nestkasten), Sander
(coördinatie, fotografie en chauffeur), Wynand, Johan v.d. G en twee gasten (rijplatensectie).
De bakkenisten gingen voortvarend te werk en in ruim een half uur hadden ze op het eerste adres
twee oude nestkasten verwijderd en vier nieuwe kasten geplaatst. En dat alles met een
timmermansoog.

Opvallend was het ,dat ze daarna over het plaatsen van de volgende twee nieuwe nestkasten langer
deden. Dit nadat iemand hen een rolbandmaat had gegeven. Ineens werd er nauwkeurig gemeten en
nog eens gecontroleerd en nagemeten alvorens de nieuwe nestkast aan de muur geschroefd kon
worden.
We hadden ons ingesteld om op 3 locaties de nestkasten te vervangen, maar inmiddels bleek er ook
op andere adressen belangstelling te zijn voor nestgelegenheid voor deze fantastische vliegers.
Op 2 nieuwe adressen mochten we nog eens 4 nestkasten ophangen.
In totaal hebben we op deze dag 6 oude nestkasten verwijderd en 12 nieuwe kasten opgehangen.
Nadat we klaar waren in de Scholtinkstraat is de hele werkploeg doorgereden naar de Oranjestraat
waar de laatste nestkast uit 1997 een stuk lager is gehangen, zodat we er vanaf nu goed met de
ladder bij kunnen. Deze, drievoudige, nestkast verkeerd inmiddels ook in een slechte staat, maar is
nog goed voor het komende broedseizoen. In oktober zullen we de drievoudige nestkast definitief
verwijderen en vervangen voor 3 enkelvoudige kasten.
We mogen terugkijken op een zeer geslaagde werkochtend, met prachtige weer en een mooi
eindresultaat.

Speciale dank gaat uit naar de gemeente Losser voor het beschikbaar stellen van de verreiker, de
bewoners van de Scholtinkstraat voor de medewerking die zij hebben verleend om dit project te doen
slagen, de leden van de VWG Losser en 2 gasten, die in ruil voor een kokoskoek een
zaterdagochtend voor de Gierzwaluwen aan het werk geweest zijn.
Eind van deze maand komen de eerste Gierzwaluwen terug en dan zullen we zien in hoeverre onze
inspanningen succesvol zijn geweest.
Sander Wansing

