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Nestkastcontrole Gierzwaluwen Losser, 8 juli 2017 
(Scholtinkstraat/Oranjestraat) 
 
Sinds het renovatieproject van een groot aantal huurwoningen in 1997, hangen er nestkasten voor 
Gierzwaluwen in een deel van de Scholtinkstraat en de Oranjestraat. Dat Gierzwaluwen heel 
voorzichtig zijn in het accepteren van nieuwe broedplekken bleek wel uit het feit dat het 7 jaar 
duurde voordat de eerste kast uit dit project bezet werd (2004, Oranjestraat 10). 
Jaarlijks vlogen er volop Gierzwaluwen boven de wijk, maar de kasten bleven leeg of werden bezet 
door Huismussen. In 2013 werd een tweede nestkast aan de Oranjestraat 10 in gebruik genomen en 
hebben de eerste Gierzwaluwen waarschijnlijk ook de kasten in de Scholtinkstraat geaccepteerd. 
Want in 2014, na 17 jaar, konden we de eerste Gierzwaluwen ringen in nestkasten aan de gevels van 
Scholtinkstraat 95 en 111. 
 

 
 
De weg naar de kasten was gevonden en in 2015 troffen we het eerste broedsel aan bij 
Scholtinkstraat 103. Nu waren er op 3 locaties in de Scholtinkstraat nestkasten bezet door 
Gierzwaluwen. 
De nestkasten van het renovatieproject begonnen inmiddels van ellende uit elkaar te vallen en 
hiermee stond de vogelwerkgroep voor een dilemma: doorgaan met de oude kasten, die net ontdekt 
waren door de Gierzwaluwen, of de oude kasten vervangen door nieuwe en het risico lopen dat de 
Gierzwaluwen niet terugkeren in de nestkasten? 
We hebben uit veiligheidsoverweging gekozen voor het laatste. De oude kasten waren zo slecht dat 
er onderdelen af dreigden te vallen. 
Inmiddels was deze vervangingsmaatregel al doorgevoerd aan de Oranjestraat 10 en daar bleek in 
2015 een nieuwe kast direct bezet door de Gierzwaluwen. 
De nieuwe kasten werden als model 2.0 geïntroduceerd. Ze zijn iets ruimer dan de oude kasten, 
hebben betere ventilatie en een grotere toegangsdeur ten behoeve van de controles. 
 
Op 2 april 2016 zijn een deel van de kasten aan de Scholtinkstraat vervangen door 2.0 kasten. Bij de 
controle van de kasten tijdens het broedseizoen bleek onze vrees waarheid geworden. Alleen een 
kast aan de gevel van Scholtinkstraat 111 bleek bezet en had ook jongen. Scholtinkstraat 95 en 103 
bleven leeg. 
Aan de Oranjestraat 10 verdubbelde zich het aantal broedsels, dus daar konden we weer hoop uit 
plukken. Met de kanttekening dat 3 van de 4 broedsel nog in een oude kast zaten. 
 
 
 
 



 

VWG Losser, 8-7-2017                                                                                                                                            2 
 

 
 
In de aanloop naar de controle op 8 juli 2017 hadden we al een vermoeden dat er misschien wel iets 
bijzonders aan de hand kon zijn. De eerste week van juli liet en zich in de ochtenden en avonden  
grote groepen Gierzwaluwen boven de wijk zien. Aantallen  van 40-60 exemplaren. De groepen 
waren veel groter dan in voorgaande jaren (20-30 exemplaren). 
 
We kregen een melding dat er mogelijk ook Gierzwaluwen broeden in een nestkast aan de gevel van 
Scholtinkstraat 78, een locatie waar we nog nooit activiteit van Gierzwaluwen hadden gezien. Hier 
hing nog een oorspronkelijke kast uit 1997, 20 jaar oud en behoorlijk gaar! 
Onder de kast waren duidelijk de uitwerpselen van Gierzwaluwen te zien, er zaten dus wel degelijk 
jonge vogels in de kast. Volgens de bewoners was dit in 2016 voor het eerst het geval geweest 
Er werden ook uitwerpselen aangetroffen onder de kasten van Scholtinkstraat 103, 107 en 111 
(allemaal nieuwe, 2.0 kasten). 
Ik werd nieuwsgierig en ben toen ook maar eens gaan kijken bij Scholtinkstraat 134, waar ik de 
afgelopen 10 jaar niet meer gekeken had omdat hier helemaal geen activiteit van Gierzwaluwen was 
geweest. 
En warempel, gierzwaluwpoep onder de kast. Ook dit was een 20 jaar oude kast uit het 
renovatieproject. 
 
Op 6 juli hebben de ringers van ringstation Conings de Gierzwaluwkolonie bij de voormalige 
Polaroidfabriek in Enschede gecontroleerd en tot hun verbazing was het aantal broedsels van 8, in 
2016, gestegen naar 15 dit jaar. 
Het gevolg van deze explosie was, dat er op zaterdag 8 juli 2017, voor de controle in Losser nog maar 
25 ringen beschikbaar waren. Maar dat werd door de ringers ruim voldoende geacht. 
Immers, er was doorgegeven dat het om 8 broedsels ging in Losser. Met gemiddeld 2 jongen per 
broedsel (=16 ringen) betekende dit dat ze nog 9 ringen over hadden. 
Nou, dat hebben ze geweten  
 
We zijn begonnen op de nieuwe locatie, Scholtinkstraat 78. Hier troffen we in de kast 2 prachtige 
jonge Gierzwaluwen aan. De bewoners waren helaas niet thuis, maar onder toeziend oog van de 
buren hebben we deze jonge Gierzwaluwen kunnen ringen. 
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Helaas voor de bewoners van Scholtinkstraat 95 waren ook dit jaar de Gierzwaluwen niet 
teruggekeerd naar de nieuwe nestkasten. Hier moeten we nog een tijdje geduld hebben. 
 
De bewoners van Scholtinkstraat 103 hadden bij de plaatsing van de nieuwe kasten aangegeven dat 
ze er wel 4 wilden hebben. Vorig jaar bleven de kasten leeg maar dit jaar zaten er in kast 103a,  3 
mooie jongen. Het kastnummer is het huisnummer gevolgd door een letter. Van links naar rechts is 
dat a, b, c…..enz. 
Scholtinkstraat 107 heeft  sinds 2016 gierzwaluwkasten  aan de gevel hangen en mocht zich dit jaar 
verheugen op 2 jongen Gierzwaluwen in kast 107a. Hiermee leek de ban op de nieuwe kasten 
verbroken. 
 

  

  
 
Hetzelfde gold voor de kasten van Scholtinkstraat 109. Ook dit adres kreeg pas in 2016 voor het eerst 
nestgelegenheid voor de Gierzwaluwen aan de gevel. Bij controle troffen we 2 volwassen 
Gierzwaluwen aan in de kast 109a, met 2 jongen van enkele dagen oud. De eierschalen lagen nog in 
en onder het nest. Hier moeten we over 3-4 weken nog eens terugkomen als de jongen groot genoeg 
zijn om te ringen. 
Scholtinkstraat 111 was ook dit jaar weer de stabiele factor. Sinds 2014 worden hier jaarlijks jonge 
Gierzwaluwen geringd. Dit jaar zaten er 4 Gierzwaluwen in de kast, een adult en 3 jongen. Alle 
Gierzwaluwen konden door ons geringd worden. 
We gingen verder naar Scholtinkstraat 134 en de ringers begonnen al een beetje nerveus te worden. 
Met nog zeker 4 broedsels te gaan was er nog maar de helft van de 25 ringen beschikbaar. 
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Scholtinkstraat 134 is een geheel nieuwe broedlocatie voor de Gierzwaluwen en de 20 jaar oude kast 
is echt aan vervanging toe. 
In kast 134b konden we 2 jonge Gierzwaluwen ringen. 
Met nog 10 ringen beschikbaar togen we naar Oranjestraat 10, waar we eerst een koffiepauze 
ingelast hebben alvorens we met het ringwerk begonnen zijn. 
De nummering van de nestkasten aan de Oranjestraat 10 is nu nog afwijkend, maar die wil ik met 
ingang van volgend jaar gelijktrekken met die van de Scholtinkstraat (huisnummer+letter). 
 

  
 
We begonnen met nestkast 9 (vanaf volgend jaar 10i), hier zaten 4 Gierzwaluwen in (adult en 3 
jongen), die allemaal geringd konden worden. Ook dit is een nieuwe kast die vanaf het vorig jaar 
direct in gebruik is genomen door de Gierzwaluwen. 
In kast 7 (wordt 10g) werden 3 Gierzwaluwen geringd (adult en 2 jongen). Deze (nieuwe) nestkast is 
dit jaar voor het eerst bezet. 
Nu werd het spannend voor de ringers, want er moesten nog 6 kasten gecontroleerd worden 
waarvan tenminste een met een broedsel. Kasten 5 en 6 (10e en 10f) waren leeg en met nog 3 ringen 
op de streng opende ik het deurtje van kast 3 (10d). En daar trof ik 3 jonge Gierzwaluwen aan.  
Hiermee waren de ringen voor de Gierzwaluwen op en er moesten nog 3 kasten gecontroleerd 
worden. 
Kast 1,2 en 3 is een soort meergezinswoning voor Gierzwaluwen. Het is een kast met 3 
compartimenten en 3 invliegopeningen en valt inmiddels ook uit elkaar. Deze kast wordt in het 
najaar vervangen door 3 enkele kasten van het model 2.0 
Het bovenste compartiment van deze kast is zo groot dat we er in 2016 twee broedsels in hadden 
waardoor we de kast moesten onderverdelen in 1a en 1b. 
Kast 2 (10c) bleek leeg te zijn en in kast 1b was de nestkom ook leeg. De nestkom van 1a was door de 
enorme hoeveelheid nestmateriaal die de Huismussen hadden aangesleept bijna onbereikbaar. En 
toen ik hier wat materiaal aan de kant schoof, ontsnapte een adulte vogel uit de kast. In de nestkom 
van 1a (10b) lagen 3 warme eieren. 
Maar goed dat de vogel ontsnapt is, want we hadden toch geen ringen meer  
Ook kast 1 (10a) bleek niet in gebruik te zijn. 
We hebben een prachtige nestkastcontrole af kunnen sluiten met 20 geringde jonge Gierzwaluwen 
en 5 geringde volwassen Gierzwaluwen. 
Over 3-4 weken nog een nacontrole voor 2 broedsels. 
 
Sander Wansing, Vogelwerkgroep Losser 
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