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Onderwerp: herstel nestgelegenheid gierzwaluwen op kantoor Bouvigne

Geacht bestuur,
Nu de werkzaamheden aan de bouw van uw nieuwe kantoor op Bouvigne zijn aangevangen, wil de West
Brabantse Vogelwerkgroep uw aandacht vragen voor het volgende.
In het oude, thans gesloopte kantorencomplex nestelde jaarlijks een kolonie van circa 60 gierzwaluwen. Die
was daarmee een van de grotere kolonies in Breda en omgeving. De gierzwaluw is een beschermde
vogelsoort die bijna zijn hele leven vliegend doorbrengt; hij is voor zijn voortplanting sterk afhankelijk van
een goed aanvliegbare nestgelegenheid in een insectenrijke omgeving, zoals het heringerichte Markdal.
Voor vele burgers is het geroep van gierzwaluwen tot laat in de avond een van dé symbolen van de zomer.
Als gevolg van de sloop van het oude kantorenpand is de bestaande nestgelegenheid voor de
gierzwaluwen, vlak onder de dakrand, helaas verdwenen. Om de gierzwaluw een nieuwe kans te bieden, en
daarmee een bijdrage te leveren aan het natuurherstel in Breda, vragen wij u bij de bouw van het nieuwe
kantoor de nestgelegenheid onder de dakrand te herstellen. Dit kan door middel van eenvoudige
voorzieningen, zoals het aanbrengen van plankjes. Aanpassing van nieuwbouw ten behoeve van
gierzwaluwen vindt recentelijk steeds vaker plaats; zo worden in de hoogbouw die momenteel wordt
gerealiseerd langs de Zuidelijke Rondweg (plan Sculptura), nestvoorzieningen voor gierzwaluwen getroffen.
De Vogelwerkgroep is uiteraard bereid u over aanpassing als hierbedoeld te adviseren. Overigens willen wij
u op deze plaats reeds verwijzen naar de volgende website, die veel informatie en (bouw)tips bevat ter
bescherming van gierzwaluwen:
http://www.qierzwaluwenbescherminq.nl/documentatie/brochures/brochure1/index/htm.
Uw reactie zien wij graag tegemoet.
Een brief van gelijke inhoud is gezonden aan het Dagelijks Bestuur.
Hoogachtend,
namens het bestuur van de West Brabantse Vogelwerkgroep,

A.Ch.M. Rijnen, secretaris
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