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Lesmateriaal over gierzwaluwen voor basisscholen
Gierzwaluwbescherming heeft een map met
lesmateriaal over gierzwaluwen.
Daarin zit een boekje met een verhaal over
gierzwaluwen, puzzels en een handleiding voor het
maken van nestkasten voor gierzwaluwen door
leerlingen. De map is alweer lang geleden gemaakt
door de Amsterdamse gierzwaluwwerkgroep.
Ook hebben wij een heel leuk leerzaam boekje “Ik
ben een Gierzwaluw”; een fraai uitgevoerd,
veelkleurig boekje met veel informatie over onze
zomervogel, bij uitstek geschikt voor de bovenbouw
van het basisonderwijs. De bedoeling van het boekje is om leerlingen te enthousiasmeren voor de
gierzwaluw en daarmee ook de ouders.
Heeft u belangstelling voor dit boekje of de lesmap? Stuur dan een email naar ons (Marleen
Andriessen, info@gierzwaluwbescherming.nl) met uw adresgegevens en het aantal boekjes dat u zou
willen ontvangen (en maximaal één lesmap). Het materiaal is gratis, we berekenen u alleen de
portokosten. Het boekje kan ook via onze website worden gedownload.

Handig bij het inventariseren
Hesjes
Veel tellers overkomt het wel eens, dat ze tijdens hun
inventarisatieronde vragen krijgen van bewoners over wat ze aan
het doen zijn. Het is prettig als je je dan duidelijk als
gierzwaluwteller kunt kenbaar maken. GBN heeft daarom hesjes
met op de rug de opdruk “Gierzwaluwbescherming.nl”.
We hebben onlangs weer een nieuwe partij laten maken, die qua
kleur en opdruk nog beter passen bij het imago van onze
vereniging dan de eerste versie. U kunt de hesjes bestellen bij
Marleen Andriessen, advies@gierzwaluwbeschermng.nl. Ze
kosten €5, - per stuk exclusief verzendkosten.

Informatiefolder
In het afgelopen broedseizoen kregen we van verschillende tellers het verzoek of we konden zorgen
voor informatiemateriaal dat tijdens inventarisatierondes aan bewoners kan worden uitgedeeld om
ze op de hoogte te brengen van het doel van de gierzwaluw tellingen.
Om aan dit verzoek tegemoet te komen is GBN een nieuwe weggeeffolder aan het ontwikkelen. Deze
folder komt nog voor het nieuwe broedseizoen beschikbaar. We houden u op de hoogte.
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Nestkasten voor gierzwaluwen
Wellicht bent u van plan nestkasten voor gierzwaluwen aan uw huis aan te brengen. Dan kunt u dat
het beste doen voor het broedseizoen aanbreekt, dus vóór eind april.
Waar worden nestkasten of neststenen aangebracht:
• Op het noorden- of noordoosten
• Hoger dan 5 meter voor vrije aan- en uitvliegroute
• Niet in de zon en beschermd tegen weersinvloeden
• Onder overstek of dakgoot
• Niet boven bomen, struiken of andere obstakels
Het kiezen en installeren van gierzwaluwnestkasten
Er zijn veel verschillende nestkasten op de markt. Ook kunt u zelf aan de slag gaan om een voor uw
situatie passende kast te maken. Op onze website vindt u veel informatie over dit onderwerp:
http://gierzwaluwbescherming.nl/bescherming/nestkasten/
Het lokken van gierzwaluwen
Het is sterk aan te raden om te proberen de gierzwaluwen naar uw kasten te lokken met geschikte
geluiden. De vereniging heeft 2 cd’s waarmee gierzwaluwen naar uw kasten gelokt kunnen worden.
De geluiden zijn ook via de site te downloaden.
http://gierzwaluwbescherming.nl/files/uploads/2014/12/Het-kiezen-en-installeren-vangierzwaluwnestkasten-GBN.pdf en http://gierzwaluwbescherming.nl/downloads/geluiden/

GBN projectfonds
Sinds kort heeft Gierzwaluwbescherming Nederland voor haar leden opnieuw een projectfonds in
het leven geroepen om een beperkt aantal bijzondere initiatieven en projecten ter bescherming van
de gierzwaluw met een geldbedrag tot maximaal €500, - te ondersteunen.
U kunt een aanvraag doen voor een bijdrage uit het projectfonds vergezeld van een toelichting op uw
project en een projectbegroting via info@gierzwaluwbescherming.nl.
Het volledige projectfonds reglement kunt u vinden op onze website:
http://gierzwaluwbescherming.nl/vereniging/projectfonds/
Via ons vorige projectfonds hebben we enkele jaren geleden een bijdrage kunnen geven ten behoeve
van een zwaluwtil in Oisterwijk en nestkastprojecten in Nijmegen, Leiden en Bilthoven.

Oisterwijk
Leiden
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Nul op de meter - stand van zaken
Het project Stroomversnelling, het grote renovatie project, is al een tijdje in uitvoering. Ondertussen
is de naam veranderd in “Nul op de meter”.
Het betreft een renovatie die ca 1,1 miljoen woningen betreft. Het begin van de uitvoering was
moeizaam. Fouten werden gemaakt, men overzag de impact van bepaalde zaken niet, zoals de flora
en fauna.
Al geruime tijd geleden zijn verschillende landelijke natuurbescherming organisaties aan de
ontwerptafel uitgenodigd om mee te denken over details en voorzieningen voor verschillende
diersoorten die zowel goed zijn als ook bijdragen aan een vloeiend en economisch bouwproces.
Als Gierzwaluwbescherming Nederland hebben we nu 3 vergaderingen bijgewoond en de
vorderingen zijn zeer veelbelovend. De bouwers en ontwerpers hebben nu eindelijk door hoe het
werkt en wat er bij komt kijken om goede, verantwoorde nestvoorzieningen te maken. Als alles
uitgevoerd wordt zoals het nu gepland is, dan is dat een behoorlijke win-situatie voor de flora en
fauna.
Echter er blijven ook kritische kanttekeningen. Wie beoordeelt het uiteindelijke eindresultaat en hoe
wordt dat vastgelegd? Wie bewaakt het proces tijdens de uitvoering? En wat zijn de consequenties
als men zich er niet aan houdt? Allemaal vragen waar wij, als Gierzwaluwbescherming Nederland de
komende tijd mee aan de slag gaan. Zoals het er nu uitziet zijn alle details, uitgangspunten en
materialen, de zogenaamde factsheets, op orde en gaan we ons vizier nu richten op de handhaving
en het waarborgen dat datgene wordt gemaakt wat is afgesproken.
Op 11 januari 2017 is er weer een volgende bijeenkomst. Uiteraard wordt u als gierzwaluw- en
natuurliefhebber hiervan op de hoogte gehouden.
Hans Willemsen, voorzitter Gierzwaluwbescherming Nederland
Haarlem, 15 december 2016
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Presentatie over de Gierzwaluw
Wellicht hebt u als gierzwaluwbeschermer of vogelwerkgroep plannen om voor belangstellenden een
lezing over gierzwaluwen en hun bescherming te organiseren.
Wij kunnen u daarbij behulpzaam zijn met een PowerPoint presentatie. U kunt deze bij ons
aanvragen via info@gierzwaluwbescherming.nl

GBN Gierzwaluwdag 2016
Op 23 juni vond de jaarlijkse GBN dag plaats in de Stadskweektuinen in Haarlem.
De ochtend werd besteed aan de Algemene Ledenvergadering.
De belangrijkste punten waren:
 Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016, met een bedrag van €2500, - gereserveerd
voor het nieuw opgerichte projectfonds.
 Bestuurswisseling, Marleen Andriessen treedt af als bestuurslid, maar blijft aan het bestuur
verbonden als adviseur.
 Deelname van GBN aan het Nul op de Meter project om het behouden/scheppen van
adequate gierzwaluwnestgelegenheid te waarborgen.
 Jaarplan 2016/2017: zie http://gierzwaluwbescherming.nl/vereniging/jaarplan-2014/
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’s Middags werden er twee lezingen gepresenteerd.
De eerste lezing werd gegeven door onze voorzitter Hans Willemsen en had als onderwerp het
opzetten en reilen en zeilen van zijn gierzwaluwkolonie aan huis in de Regulierstraat in Haarlem.
Lyndon Kearsley, expert op het gebied van het onderzoek naar de trekroutes van de gierzwaluw, gaf
de tweede lezing. Daarin stond het onderzoek naar de trekroute van Apus apus subsp. Pekinensis
met behulp van geolocators centraal. Lyndon gaf een boeiend overzicht van het project, de eerste
resultaten van de terug vangst van 13 logger-vogels in 2015, en de plannen voor de toekomst.

Een verslag van de lezingen is verschenen in het Gierzwaluwen Bulletin van november 2016

ALV en Landelijke Dag 2017
De Algemene Ledenvergadering en lezingenmiddag van GBN vindt in 2017 plaats op 10 juni in
Amersfoort, in het nieuwe CNME-gebouw “Het Groene Huis”, op het prachtige landgoed Schothorst.
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Contactpersonen GBN
Verspreid over het land en zelfs in België heeft Gierzwaluwbescherming Nederland een aantal
vertegenwoordigers, die in hun regio aanspreekpunt zijn voor informatie over de gierzwaluw en zijn
bescherming.
Het kan daarbij gaan om verschillende onderwerpen:
 Plaatselijke werkgroep
 Hulp bij (dreigende) verstoring
 Uitgiftepunt nestkasten
 Expertise bij bouwbesprekingen
 Verzorgen van lezingen
 Advies en hulp bij nestcamera’s/ webcams
 Advies over nestkasten en/of hulp bij plaatsing
U vindt de lijst van namen van de GBN vertegenwoordigers in het Gierzwaluwen Bulletin en op onze
website: http://www.gierzwaluwbescherming.nl/vereniging/gbn-vertegenwoordigersactueel/
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij info@gierzwaluwbescherming.nl
Schroom niet om contact op te nemen met de vertegenwoordiger in uw regio als u een vraag of een
verzoek heeft.

Onze vereniging
Wist u dat…




We tweemaal per jaar voor onze leden een mooi blad uitgeven, het Gierzwaluwen Bulletin?
We elk jaar in juni in aansluiting op de algemene ledenvergadering een middag hebben met
interessante lezingen?
En dat die dag een prachtige gelegenheid is om andere gierzwaluwliefhebbers te ontmoeten
en ervaringen uit te wisselen?

Nog geen lid van GBN?
U kunt zich opgeven als lid van onze vereniging via onze website. Het lidmaatschap kost minimaal
€15, - per jaar. Een hoger bedrag is welkom!
http://www.gierzwaluwbescherming.nl/vereniging/lid-worden/
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Adressen van het bestuur
Voorzitter
Hans Willemsen, Regulierstraat 35, 2021 HD Haarlem. Tel: 06 42737748. E-mail:
voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: website, Natuurwet, contacten met SOVON.

Secretaris
Trudy du Chattel, Buitenzorg 18, 1181 PB Amstelveen. Tel: 020 6451130. Email:
secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: secretariaat, algemene informatie.

Penningmeester
Egbert Leijdekker, dr. Abraham Kuyperlaan 18A, 1402SC Bussum. Tel: 035 6936093. Email:
penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: financiën, ledenadministratie.

Algemeen Bestuurslid
Jochem Kühnen, Goudenregenstraat 5, 6573 XN Beek Ubbergen. Tel: 06 51914095. Email:
algemeen@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: geluidsinstallaties, Facebook.

Bestuurslid Communicatie
Astrid van den Broek, Duifhuis 9, 3704 DB Zeist. Tel: 06-49122713. Email:
communicatie@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: projectencoördinatie en communicatie.

Adviseur van het bestuur
Marleen Andriessen, Fideliolaan 78, Amstelveen. Tel: 020 6455207. Email:
advies@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: advies over bescherming van de gierzwaluw, verzending van Cd’s, hesjes,
boekjes en ander promotiemateriaal.

Gegevens vereniging
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32092778, RSIN 811388608
Bankrekening: IBAN: NL82 TRIO 0391 1161 42
U vindt Gierzwaluwbescherming Nederland ook op Facebook:
https://www.facebook.com/Gierzwaluwbescherming
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