
Vervanging gierzwaluwkasten in Losser, 14 april 2018. 
 
In 1997, tijdens een groot renovatieproject van de woningcorporatie SWL in Losser, zijn er in de 
Scholtinkstraat, Wouwstraat en Oranjestraat nestkasten opgehangen t.b.v. de Gierzwaluwen. 
Alle kasten waren van het model Losser, een kubus/box model met aan de voorzijde een 
aanvliegplankje en een half ovaal invlieggat. De kasten werden geleverd als enkele kast en als 
dubbele kast. 
We wisten van tevoren dat het ophangen van nestkasten voor Gierzwaluwen een project van lange 
adem is, want het kan even duren alvorens de Gierzwaluwen een nestkast vertrouwen en gaan 
bezetten. 
Ondanks het lokken met geluid heeft het in de Oranjestraat tot 2004 geduurd voor het eerste 
broedpaar in de kast zat. En deze begonnen ook nog in een hele bijzondere kast, want het betrof hier 
een uniek model, een drievoudige kast. Dat was een dubbelkast met over de hele breedte een 
zolderverdieping met een dakkapel die als invlieggat diende. 
Vanwege de ruimte en het minder steil aanvliegen van deze kast was de zolder in het begin ook 
populair bij Spreeuwen en Huismussen. 
Het duurde vervolgens nog tot 2013 voordat een tweede nestkast in de Oranjestraat bezet werd door 
Gierzwaluwen en dat was teven het begin van diverse broedlocaties in de Scholtinkstraat. Daar heeft 
het dus 14 jaar geduurd voor de kasten door de Gierzwaluwen werden gevonden en geaccepteerd. 
 

 
 

De succesvolle zolderverdieping aan de Oranjestraat 

 
In 2016 hebben we het grootste deel van deze nestkasten moeten vervangen omdat ze inmiddels te 
slecht waren geworden na 19 jaar in weer en wind te hebben gehangen. Gelukkig hebben de 
Gierzwaluwen toen minder moeite gehad met het accepteren van deze nieuwe nestkasten, model 
Losser (2.0). Deze kasten zijn wat ruimer gemaakt en tevens wat makkelijker toegankelijk tijdens de 
jaarlijkse controles. 
Bij de controleronde in 2017 kwamen we er achter dat er nog een aantal oude kasten hingen op twee 
locaties waar we nog nooit Gierzwaluwen in de kast hadden gezien, maar die nu wel bezet waren. 
Met de enthousiaste bewoners werd afgesproken dat we deze kasten begin 2018 zouden vervangen 
voor het nieuwe model. En dat was hier ook wel nodig want tijdens het ringen van de jonge 
Gierzwaluwen moesten we een van de deurtjes met duct-tape weer vastzetten, omdat de scharnieren 
er al uitgevallen waren. 
 
  



Op zaterdag 14 april gingen Ben Heerink, Hans Noordkamp, Henk Gilbers en Sander Wansing met 
twee lange ladders en 4 nieuwe nestkasten op weg om op twee locaties de oude dubbele kasten te 
vervangen door twee ruimere enkele nestkasten.  
Bij het vervangen hebben we de kasten meteen iets lager gehangen en een klein beetje naar links of 
naar rechts. Lager, om het voor ons in de toekomst makkelijker te maken tijdens de controles en iets 
naar links of rechts zodat de bewoners de poep die uit de kasten valt niet op de vensterbank of voor 
de deur hebben liggen. 
De VWG Losser beschikte altijd al over een lange 3-delige ladder en sinds kort is daar een 
ladderafhouder bij aangeschaft. Wat is dat een wereld van verschil, als je op een ladder moet staan 
en op 6 meter boven de grond een nestkast aan de muur moet boren. 
Samen met Hans stonden we op twee ladders vlak naast elkaar en in een mum van tijd hadden we de 
oude dubbele kast verwijderd en twee nieuwe kasten opgehangen.  
Het werk ging zo voorspoedig, dat we om half elf al klaar waren en terwijl we op het laatste adres 
genoten van een kopje koffie zagen we nog twee late Kraanvogels die in noordoostelijke richting 
overvlogen, op weg naar hun broedgebied. 
 

 
 

  
 
 
In de Oranjestraat had ik een week geleden al 3 nieuwe kasten opgehangen, ter vervanging van de 
oude vertrouwde 3-voudige kast, die met de zolderverdieping. 
Ik kon maar moeilijk afscheid nemen van deze kast, waar het met de Gierzwaluwen allemaal 
begonnen was. Tijdens het vervangingsproject in 2016, heb ik de kast al wel lager laten hangen, maar 
ik wilde hem nog niet kwijt. En ik ben blij dat ik hem toen heb laten hangen, want in 2017 zaten er op 
de zolderverdieping zelfs twee broedsels, een links en een rechts. Twee broedparen Gierzwaluw, die 
het zelfde invlieggat deelden, voordeurdelers. 



Echter de kast was zo slecht, dat hij wel vervangen moest worden. Maar toen ik drie weken geleden 
met de voorbereiding voor de vervanging begon, bleek dat de zolderkamer nog steeds bezet was. 
Dit keer niet door Spreeuwen of Huismussen, maar door moeder Eekhoorn met haar 3 jongen. Het is 
wel even schrikken als je 6 meter boven de grond staat om een nestkast schoon te maken en 
plotseling schiet er langs je linkerschouder een Eekhoorn uit de kast, die vervolgens een stukje tegen 
de gevel oprent en over het dak verdwijnt. 
Ik heb de kast met rust gelaten en een half uurtje later zagen we hoe moeder Eekhoorn onder de 
zonnepanelen vandaan kwam en weer bij haar jongen in de kast kroop. 
Bij een vluchtige inspectie , 2 weken later, bleek dat de jongen nog steeds in de kast zaten en dat de 
Eekhoorn ze niet had versleept naar een ander nest, iets wat gebruikelijk is voor Eekhoorns als hun 
nest verstoord wordt. 
 

 
 

 
 

  
 
 
Maar op zaterdag 14 april bleek dat de jonge Eekhoorns toch overgebracht waren naar een andere 
locatie. De kast was leeg en in kon hem van de muur halen. 
En met de Eekhoorn en haar jongen zal het wel goed gaan, want dagelijks komt ze nog langs om 
doppinda’s en walnoten uit de voerkast te halen. 
 
Sander Wansing 
 
 


