Oktober 2017
Over Gierzwaluw Ontmoetingsdag 2017
Even Evenals vorig jaar gaan Jos Hoekstra en Ad van Uchelen weer een contactdag organiseren. Bij voldoende
Bela belangstelling zal deze plaatsvinden op zaterdag 9 december tussen 10:30 en 14 uur. Locatie Primulastraat 50,
Amersfoort. Tel.0334615599
Het wordt een zogenaamde ontmoetingsdag die door jullie zelf wordt ingevuld.
H Graag ontvangen wij een opgave van gierzwaluwliefhebbers die een praatje (al dan niet met een plaatje) willen
houden over hun nestlocaties. Denk aan:1e nest, type kast, natuurlijke nestgelegenheid, broedresultaten,
nestervaringen, afwijkende data uitvliegen, verstoring, incidenten e.d. Om iedereen daarvoor dezelfde tijd te gunnen
wo wordt strikt een vast aantal minuten per spreker aangehouden.
Ook degenen die nog geen gierzwaluwen aan huis hebben kunnen een praatje houden of vragen stellen.
Ge G Geef je op, we zijn onder ons en zie het als een vrij rondje voorstellen. Telefoon Ad: 0297250163/0610201401
Aanmelding geldt na terug-ontvangst van een mail naar hoekstrajos@live.nl. Je hoeft geen GBN lid te zijn.
Meld je wel op tijd aan, want er is plaats voor maximaal 18 personen.
Jos stalt een tafel uit met wat voorbeelden en foldermateriaal. Na een voorstellingsrondje gaan we van start.
Tot slot vertelt Ad zijn ervaringen over de samenwerking met het productieteam van de bioscoopfilm “De wilde
Stad”, waarin de gierzwaluw ook een rol speelt. Daartoe heeft hij vanuit één van zijn kasten filmpjes opgenomen met
professionele camera’s. De clips zijn opgestuurd aan het productieteam en Ad heeft daarvan een eigen montage
gemaakt. Het resultaat – een film van 7 minuten – zal worden vertoond.
WW Wij vragen iedereen iets voor de lunch (beleg, fruit ed.) mee te nemen, wat dan gezamenlijk wordt gebruikt.
Wij zorgen voor brood, melk, koffie en thee.
We kijken uit naar een prettige, contactuele en ongedwongen hobbydag.
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Voedsel voor gierzwaluwen in de opvang

Voor de gierzwaluw, een pure insecteneter, is het juiste voedsel van cruciaal belang.
Bij verkeerde voeding ontstaan problemen in het maagdarmstelsel en nog belangrijker in de ontwikkeling van de
vliegspieren en de vleugels. De overlevingskans is dan zo goed als nihil.
GBN besteedt aandacht aan voedselvoorschriften op onze website (bij de FAQ). Ook hebben we al jaren geleden
een uitgebreide brochure ontwikkeld, die naar alle vogelopvangcentra in Nederland is gestuurd.
Toch gaat het in de praktijk nog vaak mis. Reden dat op de ALV in juni een werkgroep is opgericht bestaande uit
een vijftal GBN-leden die zich gaat bezig houden met dit onderwerp.
We hebben contact gelegd met dé autoriteit op het gebied van voeding voor jonge gierzwaluwen, Dr. med. vet.
Christiane Haupt. Zij staat aan het hoofd van een in gierzwaluwen gespecialiseerde kliniek in Frankfurt.
In elk geval gaan we de brochure actualiseren, informatie via internet verspreiden en contacten leggen met alle
huidige vogelcentra in ons land. Ook willen we de kennis over de juiste aanpak van opvang en voeding gaan
uitdragen in woord en geschrift aan allen die er bij betrokken zijn.
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SOVON Landelijke Dag 2017
Dit jaarlijks evenement voor alle vogeltellers en andere actieve natuurliefhebbers in Nederland vindt plaats op
zaterdag2 december 2017 in de Reehorst in Ede. Een dag met meer dan 30 lezingen met topsprekers uit de wereld
van vogelonderzoek en meer dan 80 stands met boeken, optiek, reizen en vogelorganisaties uit heel Nederland.
Zoals gebruikelijk is GBN ook weer aanwezig met een stand vol informatie. We verheugen ons er op om u daar te
ontmoeten.
Aanmelden voor deze dag kan via https://www.sovon.nl/ld

U kunt onder andere lezingen bijwonen van:
Koos van Zomeren & Erik van Ommen: Over het boek 'Alle vogels' & vogels tekenen
Remco Daalder: Meerkoeten: ongebonden avonturiers
Theunis Piersma: Huiszwaluwen van Gaast
Op de landelijke dag vindt ook de start plaats van het Jaar van de Huiszwaluw 2018 (Sovon/VBN).

GBN projectfonds
Gierzwaluwbescherming Nederland heeft voor haar leden een projectfonds om 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/
Onlangs hebben we vogelwerkgroep “Ut Vuggelke” van IVN Bakel-Milheeze-De Rips een bedrag uit het fonds
toegekend voor de uitbreiding en vervanging van gierzwaluwnestkasten in één van Nederlands grootste
gierzwaluwkolonies (ca. 280 bewoonde nestkasten), in Bakel.
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Nieuwe Wet Natuurbescherming: kennisdocument
In de vorige Nieuwsbrief berichtten wij u hierover. De provincie is onder deze wet bevoegd gezag en kan de lijst
met te beschermen soorten aanpassen op de situatie in de provincie. Meldingen gaan daarom nu vrijwel altijd via
de provincie. De nieuwe wet brengt met zich mee dat ook alle soortenstandaards moeten worden herschreven
naar zogenaamde kennisdocumenten. Deze kennisdocumenten Soorten bevatten nuttige informatie. Zij zijn een
belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van de effecten van een ingreep op een soort en de maatregelen waarmee
deze effecten kunnen worden verminderd of voorkomen. Het kennisdocument Gierzwaluw is inmiddels afgerond.
U kunt het als pdf downloaden via https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-006-Kennisdocument-Gierzwaluw1.0.pdf

Gierzwaluw Inventarisatie Project Noord-Holland 2012-2016
Op de landelijke dag van onze vereniging op 10 juni gaf Peter Mol van Landschap Noord-Holland ’s middags een
interessante presentatie over dit project waarin een afwijkende vorm van inventariseren werd toegepast. Niet de
broedende vogels, maar - vanaf een uitkijkpunt - de verzamelende gierzwaluwen op zomeravonden werden geteld.
Daarnaast werden vanaf de grond tellingen verricht.

U kunt het eindverslag downloaden via de website van Landschap Noord-Holland. De link hier heen is:
https://indd.adobe.com/view/34c8d9ec-b18e-48b7-913b-44365f71809d. De komende maanden zal verdere bekendheid
aan het verslag worden gegeven. Zo zal het onder meer naar Vogelbescherming en SOVON worden gestuurd. Ook
wordt aan de hand van het eindverslag een kort artikel gemaakt dat aan verschillende tijdschriften zal worden
aangeboden. Het artikel zal ook in ons Gierzwaluwen Bulletin worden gepubliceerd.
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Hesjes en informatiefolders voor bij het inventariseren

Om uw herkenbaarheid als gierzwaluwteller te vergroten heeft GBN hesjes met op de rug de opdruk
“Gierzwaluwbescherming.nl”. U kunt de hesjes bestellen bij Marleen Andriessen,
advies@gierzwaluwbeschermng.nl. Ze kosten €5,- per stuk excl. verzendkosten.
GBN heeft ook een informatiefolder om uit te delen tijdens inventarisatierondes. De folder heeft het bekende A5
formaat en bestaat uit 4 bladzijdes. U kunt hem aanvragen bij Marleen Andriessen
(advies@gierzwaluwbescherming.nl). Zij zal u het gewenste aantal exemplaren tegen verzendingskosten toesturen.
Desgewenst kunt u de folder ook downloaden vanaf onze site:
http://gierzwaluwbescherming.nl/files/uploads/2017/03/GIERZWALUW-2017c.pdf
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Lesmateriaal over gierzwaluwen voor basisscholen

Leuk voor een project op uw school in de eerste helft van het volgende jaar.
Nadien zullen de leerlingen met heel andere ogen naar de vogels kijken!

Gierzwaluwbescherming heeft een map met lesmateriaal over gierzwaluwen met daarin 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”; fraai uitgevoerd en veelkleurig 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.
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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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