Nieuws over het project zwaluwtil, oproep voor boeken
voor de Kootwijkse bieb en bestuur zoekt versterking
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Beste inwoners van Kootwijk,
Het gaat niet goed met onze zwaluwen. Bekend is dat sinds 1970 het
aantal huiszwaluwen in Nederland is afgenomen met 80%. De
achteruitgang hangt vermoedelijk samen met de sterke afname van
insecten. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van nestmateriaal en
nestlocaties. Daarom was 2018 door Sovon (vogelonderzoek) en
Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw.
Het zou mooi zijn als wij als dorp Kootwijk een bijdrage leveren om de
huiszwaluw te helpen. Dat zou kunnen door het plaatsen van een
zwaluwtil: er zijn verschillende types, kijk eens op internet met zoekterm ‘huiszwaluwtil’ of
‘zwaluwhotel’. Let daarbij op multifunctionele tillen, met extra huisvesting voor bijv. vleermuizen
en insecten.
Op de ledenvergadering van Kootwijk Vooruit op donderdag 25 april jl. heeft Mary Huijsman het
idee om een huiszwaluwtil in Kootwijk te realiseren toegelicht. Ook anderszins willen we
zwaluwen (de huis- en boerenzwaluw) waar mogelijk helpen bij hun voortbestaan in onze
leefomgeving. Een werkgroepje gaat met een plan aan de slag en zal de bewoners van Kootwijk
via Kootwijk Vooruit informeren en bij het project betrekken. De groep bestaat uit Mary Huijsman
(projectleider), Aart Buurma en bestuursleden van Kootwijk Vooruit (faciliterend/adviserend).
Inventariseren
Als eerste beginnen we nestplaatsen van de huiszwaluw te inventariseren. De aanwezigheid
van boerenzwaluwen nemen we met de inventarisatie mee.
Vriendelijk verzoek aan de inwoners van Kootwijk: Om nestplaatsen van zwaluwen te
inventariseren vragen wij om uw medewerking. Mocht u weten waar zwaluwen in onze
omgeving nestelen dan horen we dat graag. Liefst vóór 31 mei a.s. doorgeven aan Aart Buurma
(buurmaadmiraal@hetnet.nl). Het gaat om bestaande zwaluwnesten, ook nesten en
nestplaatsen die nu niet in gebruik zijn. De nesten bevinden zich aan of in huizen, schuren en
stallen. Wij zijn niet alleen benieuwd waar de zwaluwen wonen maar ook hoeveel nesten er zijn
en sinds wanneer en waar die zich bevinden, onder de gevelrand, aan of op een balk enz. Als u
dat goed vindt komen wij graag ter plaatse een kijkje nemen. Misschien kunnen we tips geven
om broedlocaties te verbeteren of voor het verminderen van eventuele overlast.
Vragen
Stel gerust uw vragen zoals ‘heb ik boeren- of huiszwaluwen onder dak, hoe herken ik ze?’, ‘wat
kan ik nog meer doen voor zwaluwen’, ‘hoe leven boeren- en huiszwaluw, waar zijn ze in de
winter?’ enz.
Zwaluwexcursie
Tijdens een fietstocht vertellen Mary en Aart het e.e.a. over de boeren- en huiszwaluw We
maken kennis met de nestlocaties van huis- en boerenzwaluw in/rond Kootwijk. Uiteraard
hebben we ook aandacht voor andere vogelsoorten die we onderweg horen of zien.
Aanmelden bij Aart Buurma (buurmaadmiraal@hetnet.nl)
Datum:
zaterdag 1 juni a.s.
Tijd:
10.00 uur
Duur:
ca. 2 uur
Start vanaf: De Brink
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Mary Huijsman: huijsmanmary@gmail.com
Aart Buurma: buurmaadmiraal@hetnet.nl

Hoe herken je de huis- en boerenzwaluw?
Boerenzwaluw
Voorhoofd en kin zijn rood. Een gevorkte staart met lange slippen.
Metselen komvormige nesten van klei en leem vaak op randen en
richels in koeien-, varkens- of paardenstallen, maar ook wel onder
bruggetjes, of aan sluizen of onder brede dakoverstekken.
Huiszwaluw
Wat kleiner dan de boerenzwaluw, witte keel.
In vlucht duidelijke witte stuit te zien. Metselen nesten van klei en leem,
met een kleine opening, tegen de gevel onder dakoverstekken.

Heeft u boeken over?
Veel mensen weten de weg naar onze Kootwijkse bieb te vinden.
Er wordt zo gretig gebruik van gemaakt, dat er op dit momen zelfs
lege planken zijn ontstaan. Onze bibliotecaresse Loes doet dan
ook een oproep aan u om de boeken die kwijt wilt naar haar toe te
brengen. Dan heeft zij weer voorraad om de bieb bij te vullen.
Haar adres: Loes Stolwijk, Nieuw Milligenseweg 2.

Bestuur zoekt versterking!
Marjo van den Berg heeft in de ledenvergadering aangekondigd dat ze in november aftreedt als
voorzitter en bestuurslid en zich niet herkiesbaar stelt. Het bestuur is nu naarstig op zoek naar
versterking. Heeft u belangstelling? Stuur dan een mailtje naar info@kootwijkvooruit.nl U bent
van harte welkom om een poosje mee te lopen om te kijken hoe het bevalt. De
bestuursverkiezing vindt plaats tijdens de ledenvergadering op 13 november a.s.

Voor de agenda
Woensdag 6 juni 20.00 uur 't Hilletje: Wijkplatform;
Zaterdag 21 september: Burendag
Maandag 21 oktober 20.00 uur 't Hilletje: Wijkplatform;
Woensdag 13 november 20.00 uur Landgoed Kerkendel:
ledenvergadering
Zaterdag 30 november Landgoed Kerkendel: Sinterklaasfeest
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kootwijkvooruit.nl toe aan uw adresboek.

