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Van Ben 

 

CORONABESTENDIG……… 

 

Jullie weten al dat we de vorige week voor het eerst sinds half maart een bestuursvergadering 

hebben gehad waarbij we allemaal, inclusief Kristin, lijfelijk aanwezig waren. 

Fred meldde reeds alles wat jullie uit deze vergadering moesten 
weten en had het ook over de heerlijke tuin van Mart, met de 
volière en vijver. Maar, indachtig de coronatijd en alles daarom 
heen had Mart de vergadering ook super goed voorbereid. Kijk 
naar beide foto’s en zie hoe hij vanaf de voordeur tot achter in 
de tuin het coronacircuit met de 1,5 meterregel had uitgezet! Je 
kwam door de hal, de keuken  zo in de tuin waar je stoel reeds 
klaarstond met je naam erop. En… de tuin weer verlaten moest 
langs het poortje! Gevolg: een bezoek aan het toilet ging via het 
poortje en dan weer aanbellen om in de hal terug te komen…. 
We hebben er eerlijk gezegd veel om gelachen. 
 
Het was een ontspannen 

start van iets dat we véél 

te lang niet mochten doen. 

Dank je wel, Mart! 

Beste mensen, dit is voorlopig het een na laatste  
KOORonaNIEUWS. Voor mij de laatste waarin ik nog wat kwijt 
kon. Jullie begrijpen dat ik niet genoeg kan vertellen hoe 
dankbaar we moeten zijn voor alle inzendingen en verhalen. 
En… voor de wijze waarop Fred die elke week weer tot iets 
moois maakte. 
Ik hoop oprecht dat we elkaar in de laatste week van augustus 
op een ontspannen manier terug zien. 
 
Fijne vakantie en tot dan 
Ben 
  



Van Kristin 

 

Beste mannen, 
 
Het virus neemt in kracht af en het ziet ernaar uit dat we in september toch weer kunnen samen 
zingen. Het is natuurlijk ook niet meer dan normaal dat we dat weer zullen doen. Enkel ons gevoel 
over samen zingen is gewijzigd, we zullen het voortaan voorzichtig doen en met afstand. Ik vind het 
een eigenaardige evolutie. Normaal spreken we over mensen naar elkaar toebrengen over samen 
dingen doen en hoe goed dat allemaal is voor het innerlijke welzijn.  
Het virus dreef ons uit elkaar en zelfs de grenzen werden weer duidelijk op de kaart gezet. We zijn nu 
enkele maanden verder en worden gewend aan het naast elkaar leven op afstand. Ik hoop dat we 
volgend seizoen eens kunnen lachen over ons gedrag en we kunnen terugkijken met een gevoel van 
verbazing over wat we allemaal meemaken in deze verwarde periode.  
We gaan terug starten met het geplande programma maar dat zal een beetje uitgedund worden en 
aangevuld met een sneetje instrumentale muziek. Ook het kerstprogramma komt er aan. 
We gaan terug uit volle borst zingen en er van genieten zoals mijn nachtegalen die trouw elke dag 
een prachtig concert verzorgen vroeg in de morgen en ‘s avonds voor het slapengaan. Ik voeg één 
van de concerten toe, opgenomen van op het terras en hij (of zij) zat op 4 meter van mij in onze beuk 
op een tak. 

 
Ik wens jullie een mooie zomer toe en zing toch maar 
wat zodat we in september niet op zoek moeten gaan 
naar jullie stembanden! Laat staan het hele apparaat, 
met buikspieren en ribbenkast erbij! :) 
Warme groeten, 
 
Kristin  
 

 

 

 

Van Fred 

 

Deze tekst van Kristin stuur ik jullie ook per mail door 

i.v.m. de bijlage met de zang van de nachtegaal. 

Kristin spreekt over een hij of een zij. Mannetje en 

vrouwtje nachtegaal zijn nauwelijks van elkaar te 

onderscheiden. Altijd werd gedacht dat alleen 

mannetjesvogels zingen. Pas sinds kort wordt 

onderzoek gedaan naar zingende vrouwtjes en die 

zijn er. Bijvoorbeeld de roodborst, die tot de 

nachtegalenfamilie behoort. De vrouwelijk en mannelijke voorouders van onze zangvogels zongen 

zeer waarschijnlijk beide. Maar of het vrouwtje nachtegaal, zoals wij die kennen, óók zingt weet ik 

niet. Ik denk het niet, want alleen mannen kunnen zó mooi zingen.  

Nou vooruit, en één vrouw dan….  

  



Van Bas MIJN MOLENWERELD, deel 2. 

 

In deel 1 schreef ik over mijn fantasie hoe het molenwerk ooit begonnen zou kunnen zijn en ik 

gebruikte de zin:   

 “Maar alles met menskracht.  

 Er kwam behoefte aan meer opbrengst en daar kwamen grotere stenen voor. 

 Toen werd het nodig om andere energiebronnen dan menskracht aan te boren.”  

 

 Vergis je niet, maar zo’n eerste modelletje maalsteentjes was nog 

wel te dragen en te verplaatsen en te draaien. Op de foto zien 

jullie een koppel(tje) stenen. Ooit op een watermolen in Limburg 

gekocht. Voor de lol. Ook voor demonstratie. De diameter van de 

steentjes is 14 cm. Maar laat het eens groeien tot 8o cm of 100 

cm! Dan wordt het al wat zwaarder hoor. 

 De onderste steen komt nooit boven en wordt door de molenaar 

“de ligger” genoemd en de andere steen komt daar op te liggen 

en moet gaan draaien en kreeg daarom de naam “de loper”. 

 Daar gaat het nu om: de loper moet gaan draaien.  

 Met menskracht niet te doen.  

 Eureka! Als die loper nou eens aan een as bevestigd zou worden 

en je zou die as aan het draaien kunnen krijgen.  

 Even in onze herinnering graven. Het is niet onmogelijk dat een 

van jullie kinderen vroeger een hamster wilde hebben om te 

knuffelen. 

Kooitje…hamster……looprad, want die hamster beweegt zo 

graag…… 

Pas op, want nu ga ik weer fantaseren….. 

extra asje aan de buitenkant verbonden aan een 

fietsdynamo…….draadje naar een leeslamp ……gratis 

stroom…..nou, gratis…..de hamster moet wel voer hebben 

natuurlijk……en blijven lopen aub. 

Heb ik nu een nieuwe uitvinding gedaan? Welnee hoor.  

Mensen in een rad laten 

lopen en zo een 

hijswerktuig aandrijven. 

Het is gebeurd hoor…….. 

Kijk eens rechts 

hiernaast. Daar heb je 

ons “hamster-rad”. 

 

 

en nu links. 

 

Geen dierenactivist was nog te bekennen. 1 of 2 honden in 

het rad ….. lopen maar … en de klopper in de boterkarnton 

deed z’n werk. 

 

 



of de schapenkar…… 

 

 

 

   of de ossenkar…. 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig, de zo gewenste andere energiebronnen zijn gevonden en 

molenstenen konden steeds groter worden. De molenaar gebruikt 

zijn eigen maatvoering, maar laat het me maar vertalen naar moderne maten. Een diameter van 150 

0f 160 of 170 cm ongeveer en laat ons zeggen 30 tot 40 cm dik. Zo komen we aan een gewicht van 

zo’n 1000 kg ongeveer. Dat zou met ellebogenstoom 

nooit van z’n leven lukken. 

 

Er zijn zodoende dieren gebruikt als energiebron.  

Paarden bijvoorbeeld.  

Zulke molens staan bekend als ROSMOLEN 

 

Dit zijn plaatjes van de 

rosmolen van Zeddam. 

Gewoon een boerenschuur 

zo te zien…………… 

 

 

  maar dit zie je binnen….… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ………….dit is een fraai exemplaar in Ertvelde (België) 

 

 



Hé, zullen jullie denken. In de vorige aflevering 

kwam ik ook al een plaatje van een rosmolen 

tegen. Dat klopt. Deze foto maakte ik achter het 

Landbouwmuseum van Sint Anna Ter Muiden in 

Zeeuws Vlaanderen. Dit apparaat had 2 armen, 

maar het kan er 4 hebben en het was mogelijk 

om er 1 tot 4 paarden in te spannen. Een 

drijfstang bracht de beweging over naar 

werktuigen in de schuur….. 

 

 

 Göpfel wordt het genoemd en is dus ook een 

rosmolen. 

…….hier aan het werk. 

 Nu wordt het iets gemakkelijker. Want mensen 

zijn vindingrijk. Kijken om zich heen en maken 

gebruik van de mogelijkheden die hen 

aangeboden worden. 

 

 Water, vooral stromend water, biedt 

mogelijkheden. Als je iets in elkaar zet en het moet kunnen draaien en je gebruikt daar de enorme 

kracht van stromend water voor…dan spreek je over een WATERMOLEN.  Je moet dan wel denken 

aan een heuvelachtig gebied waar 

beken vanaf stromen. Het oosten van 

Noord Brabant, Limburg, Gelderland, 

Overijssel, Drenthe.  

 

Wat heb je nodig? 

Een beek. Op de oever bouw je een 

schuur en aan de buitenkant hang je 

een “hamster-rad”. Het stromende 

water laat het rad draaien…..de as 

brengt de draaiende beweging naar 

binnen …… de molenaar kan aan de 

slag. 

 

Jammer hè, dat je hier in West Brabant geen beken hebt met flink stromend water. Geen 

watermolen dus. Of……. Ja, we hadden de Oosterschelde voor de deur. Tot aan de Zeekant toe. 2x 

per dag opkomend en afgaand water. Nog mooier…het kwam tot in de stad. Tot net voor het 

Spuihuis. Een echte haven. Volop bedrijvigheid en bij laag water volop stank. De schepen kwamen 

langs de Kop van het Hoofd, voeren langs de Havendijk, gingen bij de Shell rechtsaf en kwamen zo bij 

Den Ham aan. Daar moest de schipper kiezen: ga ik links langs de draaibrug de kaai in of ga ik rechts 

onder de ophaalbrug door naar de Vissershaven of nog later de Zeelandhaven. En daar, bij die 

Vissershaven vind je nog steeds…….de Watermolen. Dat zit zo: eerst, lang geleden, was er de 

Vissershaven met daarachter nog een verlengstuk. Zeg maar halverwege ongeveer werd het hele 

waterbassin ter hoogte van de watermolen in twee stukken gedeeld dmv een dam. Bij de molen zat 

een sluis. Het wordt hoog water…..het bassin vult zich….ook achter de dam, want de sluis staat 

open……als het water weer gaat zakken wordt de sluis gesloten…….het achterste deel (de houwer)  



blijft gevuld…. er ontstaat een behoorlijk 

hoogteverschil………tegen de watermolen 

hangt weer een rad met een diameter van 

misschien wel 5 of 6 meter……..opnieuw 

wordt er een sluisdeur 

omhooggetrokken…. Er stroomt water 

onderdoor……tegen de schoepen van het 

rad….en het rad gaat draaien…..dmv een 

as door de muur gaat de beweging de 

molen in. De molenaar kan aan het werk. 

Ongeveer 4 uur lang. En dat 2x per dag. 

Gegarandeerde energie. Zo’n molen kreeg 

de naam GETIJDENWATERMOLEN. Het is 

waarschijnlijk de oudste in zijn soort van 

Nederland. 

De huidige eigenaar is volop aan het restaureren en heeft zelfs heel aantrekkelijke plannen. 

 

 Ook de wind kan een energiebron zijn.  

 Het moet natuurlijk wel waaien….maar dan gaat dit kinderspeelmolentje  

mooi draaien. Jullie kennen ondertussen het principe: extra asje er aan en de 

opgewekte draaiende beweging is bruikbaar in…. 

 Jawel de WINDMOLEN. 

 

 Nog meer geschiedenis? 

 De petroleummotor…de dieselmotor…..de electromotor.  

 

 

Zo, dat is genoeg voor vandaag. De energiebron hebben we gehad. Wat gaan we er mee doen? 

Dat is voor de volgende keer. 

Misschien willen jullie nou toch wel eens ter plaatse gaan kijken. WINDMOLENS ontdekken is niet zo 

moeilijk. Vooral natuurlijk als ze draaien, want dan trekken ze wel de aandacht. Voor ROSMOLENS en 

voor WATERMOLENS moet je echt wel je best doen.  

Maar ik zal een kleine handreiking doen. 

Als jullie vakantie of jullie 

dagtochtje zich zou afspelen in de 

buurt van ’s Hertogenbosch, dan 

ligt ten oosten hiervan het plaatsje 

Heeswijk Dinther. Daar valt een 

WINDMOLEN op, maar die staat 

daar mooi te wezen in samenspel 

met een WATERMOLEN. Het is de 

Kilsdonkse water-vluchtmolen. 

Een juweel om te zien en te 

beleven. Als Corona tenminste geen 

roet in het eten gooit. 

 

Tot de volgende keer. 

Bas 



Van Fred 

 

In KOORonaNieuws nummer 12 heb ik een verhaal geschreven over de Nachtzwaluw. 

De Nachtzwaluw, die geen zwaluw is. Vandaag wil ik iets vertellen over de Gierzwaluw. En je raadt 

het al, de Gierzwaluw is ook geen zwaluw. 

 

Tot nu toe heb ik mijn stukjes gerelateerd aan het beheer van natuurgebieden. Nu wijk ik daarvan af, 

want de Gierzwaluw is een vogel van steden en dorpen. Niet dat deze bijzondere vogel het daardoor 

voor de wind gaat, ook deze vogel is bedreigd en dat heeft te maken met hoe wij met de bebouwde 

omgeving omgaan. 

 

Maar nu eerst iets over de vogel. 

De Gierzwaluw is dus geen zwaluw. Ze behoren dan ook tot een aparte familie: Apus, waartoe nog 

drie andere soorten horen. Hij is meer verwant aan de kolibrie dan aan zwaluwen. 

“Onze” gierzwaluw kennen we allemaal wel van de sikkelvormige zwarte vogels, die gierend door de 

lucht gaan en vaak heel laag door straten vliegen. Tenminste, hier in Huijbergen wel en als we 

vakantie houden in Frankrijk zijn ze er ook altijd. 

 

De vleugels van de Gierzwaluw zijn erg lang in 

verhouding tot de romp. Ze steken wel 3,5 cm 

voorbij de staart. De ogen zijn groot en liggen 

diep in hun kassen. Aan de snavelkant zijn ze 

voorzien van borstelige veertjes. Bij hoge 

snelheden zijn hun ogen hierdoor goed 

beschermd tegen uitdrogen en stof. 

De snavel is kort en breed, maar de 

mondopening is veel groter 

dan alleen de snavel.  

De poten zijn kort met vier 

sterke, naar voren gerichte 

tenen, waarmee ze zich aan 

een muur kunnen vastklemmen. Lopen 

gaat zeer onbeholpen. De combinatie van 

korte pootjes en lange vleugels maakt het 

de gierzwaluw vrijwel onmogelijk om weer 

op te stijgen als hij (per ongeluk) op de 

grond terecht gekomen is. Het beest komt daarom nooit 

vrijwillig op de grond. 

 

Deze vogels zijn geëvolueerd om te vliegen. Ze bereiken 

snelheden van 120 km per uur!  Hun vleugels zijn langer dan 

van andere zwaluwsoorten en naar achteren gericht. De 

staart is gevorkt, in de lucht zien ze eruit als ankertjes. Ze 

kunnen lange glijvluchten maken.  

Ze maken daarbij een gierend geluid (vandaar de naam 

gierzwaluw). Het klinkt als “srieeee, srieeee”. 

 



Vooral ’s morgens en ’s avonds vliegen ze in groepen, die elkaar lijken te achtervolgen, opgewonden 

srie, srie roepend, rond de huizen in steden en dorpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En heel bijzonder is dat ze altijd vliegen: dag en nacht. Ze eten vliegend kleine insecten, ze drinken 

vliegend, scherend over het wateroppervlak nemen een snavel water. 

 
Alles doen ze vliegend. Ook slapen. Tegen de avond verzamelen groepen gierzwaluwen zich in de 

lucht en stijgen dan samen op naam wel 3000 m, om daarna rustend in een soort half-slaap, met 

trage vleugelslag, drijvend op de lucht en de wind, in grote spiralen langzaam naar beneden te 

komen. Het schijnt dat ze ook in de lucht paren. 

 

De gierzwaluw bouwt zelf geen nest, maar maakt gebruik van bestaande holtes en spleten van 

gebouwen. Dus onder kapotte pannen, in de gaten in muren en achter dakgoten. Ze bekleden het 

nest met in de vlucht gevangen materiaal en plakken dit met speeksel aan elkaar tot een komvormig 

nestje. Ze maken ook gebruik van nestmateriaal van andere vogels. 

Paren en broeden, dat is de enige reden voor de Gierzwaluw om niet in de lucht te zijn.  

Ze leggen 2 tot 3 eitjes.  

 

De ouders broeden om beurten en na drie weken komen de jongen uit. Met wijd opengesperde 

snavels vliegen de ouders rond om vliegende insecten in hun keelzak te verzamelen tot een bal die ze 

aan hun jongen voeren.  

 



De inhoud van 

zo’n bal is wel 

eens 

uitgeplozen en 

men trof daarin 

behalve 149 

vliegen, ook 

bladluizen, 

gevleugelde 

mieren, 

spinnetjes, kevers, in totaal 543 insecten. Op een mooie zomerdag met veel insecten in de lucht 

brengen de ouders voor een nest met drie jongen wel 30 ballen naar het nest. Dat opgeteld bij de 

insecten die ze zelf eten, laat zien dat een gierzwaluw-gezin per dag 20.000 insecten verschalkt.  

Bij slecht weer breken er moeilijke tijden aan. Dan zijn er weinig insecten. Gierzwaluwen voelen al 

lang van tevoren zo’n slecht weer periode aankomen en zoeken gebieden met beter weer op. Soms 

wel 1000(!) km ver en ze schijnen hun jongen te vergeten. Dit lijkt wreed, maar het is van belang voor 

het voortbestaan van de soort: als de ouders omkomen door voedselgebrek gaan de jongen zeker 

dood. Wanneer de ouders overleven kunnen ze het jaar daarop opnieuw proberen jongen groot te 

brengen. 

 

De jongen zijn trouwens in staat om een dag of vijf zonder voedsel door te komen. Ze raken in een 

verdovingstoestand, een soort winterslaap, waarbij hun temperatuur daalt en hun ademhaling en 

hartslag vertragen. Hierdoor gebruiken ze minder energie. Als de ouders terugkeren zullen de 

sterkste jongen overleven. 

Zeer slechte zomers kunnen dramatisch aflopen voor de gierzwaluwen. Als het in heel Europa slecht 

weer is komen er vrijwel geen jongen groot. Ook volwassen vogels leggen dan het loodje, ze zijn dan 

te uitgeput om de Alpen over te vliegen om het betere weer in Italië op te zoeken.  

Het hangt dus van het weer af hoe lang de jongen op het nest blijven. Meestal is dit zes weken, maar 

het kan oplopen tot acht weken. Dat is langer dan bij andere vogels, want bij het verlaten van het 

nest moet de jonge gierzwaluw perfect kunnen vliegen. Van de ene op de andere seconde moet hij 

leren vliegen. Dat lukt vrijwel altijd. De ouders spelen hierbij geen rol. Als zij bij terugkeer op het 

nest, zien dat hun kroost vertrokken is, eten ze de laatste voedselbal zelf op en keren dat jaar niet 

meer terug op het nest. 

De jongen nemen de eerste avond al deel aan de slaapvlucht (tot 3000 m, wat een 

krachtsinspanning!) en ze blijven aan één stuk door vliegen. Totdat ze op tweejarige leeftijd 

geslachtsrijp zijn. Ze keren dus niet op het ouderlijk nest terug.  

 

De gierzwaluwen vertrekken vrijwel onmiddellijk met de oudere vogels voor een 7000 km lange tocht 

naar het zuidelijk deel van Afrika. Begin augustus zijn alle gierzwaluwen vertrokken om pas eind april 

van het volgend jaar terug te keren.  

 

De gierzwaluwen broeden niet in Afrika. Ze raken in de rui en dat is voor deze vogels, die altijd 

moeten blijven vliegen ook heel bijzonder. Een langdurige zaak, ze wisselen hun veren één voor één. 

Zo blijven ze in staat om voedsel te verzamelen. 

 

De uitputtende tocht van 14000 km wordt veel vogels fataal. Noodweer, voedselschaarste, 

vogelvangers….en vliegtuigen. Vliegtuigen richten vaak grote slachtpartijen aan onder vluchten 

gierzwaluwen. 



 

Het verdwijnen van steeds meer insecten door het gebruik van insecticiden, heeft zeker invloed op 

het aantal gierzwaluwen. 

De allergrootste bedreiging voor de gierzwakluw vormt het verdwijnen van steeds meer 

nestgelegenheden. Door het slopen en renoveren van oude gebouwen, vaak van hele stadswijken, 

worden ieder jaar meer nesten opgeruimd.  

 

De nieuwbouw die ervoor in de plaats komt biedt geen enkele nieuwe nestgelegenheid. Door de 

recht-toe-recht-aan bouwstijl, zonder inhammen of uitsteeksels en door de gebruikte materialen, 

zoals glaspuien, betonelementen en kunststof panelen, worden de vogels definitief buitengesloten. 

 

Met wat extra aandacht en moeite kunnen 

gierzwaluwen nog een kans krijgen. Sommige 

pannenfabrikanten maken speciale 

gierzwaluwpannen. Er bestaan ook holle 

neststenen, die ingemetseld kunnen worden. 

Gierzwaluw-kasten zijn wel het meest bekend. 

Ze kunnen in veel verschillende modellen 

gemaakt worden, afhankelijk van de plaats 

waar ze komen te hangen. 

 

Probleem is dat gierzwaluwen erg 

plaatsgetrouw zijn. Een nestgelegenheid moet 

vrijwel op precies dezelfde plaats zijn als waar 

de oude zich bevond. Zelfs de invliegopening 

moet op dezelfde plek zitten.  

Na 14000 km vliegen weet een gierzwaluw zijn 

kleine nest terug te vinden. Er is een geval 

bekend van een gierzwaluw die 21 jaar achter 

elkaar in dezelfde nestkast terugkeerde. 

 

 

Als er nog geen broedende vogels zijn is er nog enige hoop: soms zoekt een gierzwaluw nieuwe 

nestgelegenheid. De kunstmatige nestgelegenheden moeten dan steeds aan de koele kant van het 

huis aangebracht worden. Er moet een vrije aanvliegroute zijn, zonder bomen, vlaggenstokken e.d.  

Er mag geen plat dak onder de uitvliegopening zijn i.v.m. de vrije val die de jonge vogels bij het 

verlaten van het nest maken. 

 

Gierzwaluwen krijg je niet op bestelling. Het kan jaren duren voordat er een koppel in een nieuwe 

nestgelegenheid komt. Als er andere vogels in het nest gaan, geen nood, de gierzwaluwen hebben 

een voorkeur voor gestoffeerde nesten. De gierzwaluwen zullen de andere vogels verjagen. 

 

Gelukkig zijn er veel mensen die zich met de bescherming van gierzwaluwen bezig houden. Zowel in 

Nederland als in België vind je verenigingen, waar alle informatie die je nodig hebt te krijgen is om de 

gierzwaluwen een handje te helpen. 

 



Eén van de zeer actieve mensen op dit gebied is mijn collega natuurgids Wim de Bock. Hij woont op 

een steenworp afstand van OLV Geboorte kerk in Essen. In de toren van de kerk is door een 

werkgroep veel nestgelegenheid voor de gierzwaluw gemaakt.  

En aan zijn  huis hangen nestkasten, die regelmatig bezet zijn door gierzwaluwen. Als er een nest is 

zet hij er een camera bij, zodat hij vanuit zijn woonkamer kan zien hoe het broedproces verloopt. 

 

 


