Stad Amersfoort: 3 december 2003
Gierzwaluwen nestelen aan noordkant van station
Voordat de oude buurt Puntenburg werd afgebroken, waar van oudsher elk jaar talrijke gierzwaluwen
kwamen nestelen, had Marjo van der Lelie van de Gierzwaluwenwerkgroep Amersfoort al contact
opgenomen met de gemeente en de toekomstige bouwers. Toen stedenbouwkundige Rein Geurtsen
een nieuw bebouwingsplan maakte werd in het beeld- en kwaliteitsplaatje, op Marjo's dringend
verzoek, de bepaling opgenomen, dat iedereen die in die contreien ging bouwen iets positiefs moest
doen voor gierzwaluwen en vleermuizen. Marjo: “Met de sloop van Puntenburg werden vijftig tot zestig
paartjes gierzwaluwen verdreven. Die zijn niet meer teruggekomen. Jaar na jaar keerden deze
gierzwaluwen in de lente uit Afrika terug naar dezelfde nesten in Puntenburg. In opeenvolgende
generaties gedurende tientallen, wellicht honderden jaren. De gierzwaluwen zijn namelijk zeer trouw
aan hun geboorteplek. Neem je hun vertrouwde nestplaatsen weg, dan zijn ze voor lange tijden
gedesoriënteerd en komt hun voortplanting in gevaar.” “Gierzwaluwenbescherming – Nederland heeft
daarom gezocht naar nieuwe langdurige broedplaatsen en die gevonden in de zogenaamde
neststenen. Onze neststenen zijn behalve veilige omsloten broedkamertjes met een kleine in- en
uitvliegopening, dan ook heel duurzame broedplaatsen. Hoe langer een nestplaats onveranderd blijft
hoe beter het voor de vogeltjes is. En de muren van een gebouw blijven meestal het langst
ongemoeid. Ik hoop, dat de gierzwaluwen de nieuwe mogelijkheden die we voor deze kwieke
vogeltjes hebben gecreëerd, in de komende jaren zullen weten te vinden!”, aldus Marjo van der Lelie.
In de nieuwe entree van station Amersfoort zijn honderdenvijf neststenen ingemetseld, die in 1999
werden ontworpen door Arcadis. In 2002 werd de eerste steen ingemetseld op veertig meter hoogte.
Dankzij de samenwerking ván Marjo van der Lelie met uitvoerder Van Nieuwenhuizen van
Heilijgersbouw is dat proces voortreffelijk verlopen. “Langs de hele achterzijde van het nieuwe station
zijn de neststenen aangebracht. Wat je ervan ziet zijn gaatjes van vijf bij vijf centimeter. Die worden
zichtbaar met de verrekijker èn als je weet waar ze zijn aangebracht. Het is natuurlijk de vraag of de
gierzwaluwen de nieuwe nestmogelijkheden oppikken. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar ja, als je niets
doet, is het voor goed einde verhaal. Wij hopen nu met z'n allen, dat de vogeltjes de neststenen in
station Amersfoort -Noord op een gegeven moment zullen ontdekken en gaan gebruiken. Laten we
hopen, dat het volgend voorjaar al het geval zal zijn!”

