Wij wensen u een mooi en gierzwaluwrijk 2018
Gierzwaluwbescherming Nederland staat ook in het komende jaar
weer voor u klaar met advies, informatie en voorlichting

Wet Natuur
De Wet Natuur is januari 2017 in werking getreden en vervangt de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de
Flora- en Faunawet. Veel taken en verantwoordelijkheden zijn van de overheid naar de provincies gegaan.
Vergunningsaanvragen dienen nog steeds bij de RVO ingediend te worden indien het om zeer grote projecten gaat
van bijv. Rijkswaterstaat.
Voor de meeste andere gevallen gaat de provincie over de vergunningsafgifte. De omgevingsdiensten (regionale
uitvoeringsdiensten) zijn daarvoor verantwoordelijk. Zie www.omgevingsdienst.nl
De zorgplicht (Artikel 1.11) blijft in stand. Dit houdt in ieder geval in dat eenieder die redelijkerwijs kan vermoeden
dat er nadelige gevolgen veroorzaakt worden door diens handelen:
 De handelingen achterwege laat
 Maatregelen treft om de gevolgen te voorkomen
 De gevolgen zoveel mogelijk beperkt of ongedaan gemaakt worden
Maar overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar. Wel kan de zorgplicht door bestuursdwang gehandhaafd
worden.
Er zijn twee interpretaties van de Verbodsbepalingen (Artikel 3.1,lid 2, “Het is verboden opzettelijk nesten,
rustplaatsen en eieren van van nature in Nederland in het wild levende vogels te vernielen of beschadigen, of
nesten van vogels weg te nemen”):
 RVO: het verbod heeft betrekking op het verlies van functie verblijfplaats. Behoud van functionaliteit
voorkomt overtreding. De functionaliteit blijft ook behouden als er bijvoorbeeld voldoende alternatieven in
de directe omgeving zijn (bijv. door mitigatie).
 Provincies hebben vaak de opvatting dat ook bij mitigatie de oude verblijfplaats verloren gaat, dus is er een
ontheffing nodig voor deze overtreding.
De lijst van jaarrond beschermde soorten wordt nog wel gehanteerd, maar wordt in de Wet Natuur niet meer
genoemd.
Het Kennisdocument, de vervanger van de soortenstandaard is hier te vinden:
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-006-Kennisdocument-Gierzwaluw-1.0.pdf
Onze vereniging heeft nog een aantal bedenkingen en aanvullingen ten aanzien van de inhoud van het
kennisdocument. We zijn voornemens om deze via de officiële weg bij de makers aan de orde te stellen, zodat ze in
de eerstvolgende druk van het document worden verwerkt.
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GBN projectfonds heeft €500,- toegekend aan Project Gierzwaluwnestkasten Bakel
Vogelwerkgroep “Ut Vuggelke” bestaat uit een grote groep enthousiaste leden die op het gebied van voorlichting
en bescherming van de vogelstand zeer actief is. Zij ziet het als één van haar belangrijkste taken om de bestaande
gierzwaluwkolonie in Bakel in stand te houden en te vergroten. Door het dorp heen hangen aan vele huizen 320
gierzwaluwnestkasten waarvan er 284 bewoond zijn, dus bijna 90 % van de nestkasten is bewoond door
gierzwaluwen!
Elk jaar worden extra nieuwe nestkasten geplaatst en de oude vergane nestkasten vervangen.
De huidige houten nestkasten rotten weg, zijn dus niet duurzaam. Het voornemen is dan ook om over te gaan op
nestkasten die duurzaam en onderhoudsarm zijn, bijvoorbeeld de Nestkast Gierzwaluw Woodstone (Madrid) ad
€39,99.
De uitbreiding en vervanging wordt fasegewijs uitgevoerd. Enerzijds is het qua mankracht niet mogelijk om dit in
één keer uit te voeren. Aan de andere kant is er het financiële aspect. Dit is door de vereniging niet in één keer te
financieren. Daarom wordt er hulp gezocht in de vorm van sponsoring en subsidies.
De werkgroep is dan ook erg blij met de bijdrage van het projectfonds van de Gierzwaluwbescherming Nederland.
Het is de bedoeling dat in 5 tot 10 jaar tijd de nestkasten vervangen zullen worden door duurzame kasten.
Namens het IVN Bakel-Milheeze-De Rips
Tonnie van de Hulsbeek, vicevoorzitter

Gierzwaluwinventarisaties
Op de ALV van afgelopen juni kwam de suggestie naar voren om zoveel mogelijk gierzwaluwinventarisaties op onze
website te plaatsen. Het bestuur wil hier graag aan meewerken.
In de afgelopen jaren hebben we weliswaar al vele rapportages van gierzwaluwinventarisaties ontvangen, maar er
zijn er ongetwijfeld ook nog vele waarvan wij niet op de hoogte zijn.
Daarom willen we alle lezers van deze Nieuwsbrief vragen of ze hun inventarisatie resultaten aan ons ter
beschikking willen stellen ter plaatsing op de GBN website, zodat anderen ervan kunnen profiteren bij renovatie en
sloopwerkzaamheden. Gaarne adresseren aan info@gierzwaluwbescherming.nl.
Verder gaan we onze brochure uit 2000 met richtlijnen hoe te inventariseren en wanneer welke compensatie
geboden is kritisch doorlichten.
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Een thuis voor vogels en vleermuizen in Noord Brabant
Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging promoten met de ‘B5-gemeenten’ Breda, Eindhoven,
Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg het natuur-inclusief bouwen. Dit doen ze door samen met
woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers en architecten proactief nest- en verblijfplaatsen voor vogels
en vleermuizen aan te brengen in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dat kan bijvoorbeeld door neststenen in te
metselen, of de manier van bouwen aan te passen zodat de spouw ook voor vleermuizen geschikt wordt.
Daarnaast wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van kerktorens en -zolders. De maatregelen worden ook
gemonitord.
Momenteel wordt dit project met de gemeenten opgestart. Tilburg liep al, maar krijgt een nieuwe impuls. In Breda
en ’s-Hertogenbosch zijn onlangs voorlichtingsbijeenkomsten voor lokale vrijwilligers gehouden. In Eindhoven en
Helmond zijn de vrijwilligersbijeenkomsten na de feestdagen. Een aantal vrijwilligers van GBN zijn al bij het project
betrokken. Maar wellicht zijn er anderen die ook hieraan mee willen doen. Als betrokken vrijwilliger ben je als geen
ander op de hoogte van de situatie ter plekke. Vogelbescherming Nederland wisselt graag met hen kennis en
ervaring uit. Ze vertellen graag wat de plannen zijn en horen graag hoe vrijwilligers betrokken willen/kunnen zijn.
Heeft u belangstelling om op enige wijze aan de Brabantse projecten deel te nemen?
Neem dan contact op met Birgit Brenninkmeijer (030-6937 784, Vogelbescherming) of Neeltje Huizenga (024-7410
500, Zoogdiervereniging).
Per e-mail kan dit via het gezamenlijke mailadres B5@zoogdiervereniging.nl.

Workshop Lokken met Geluid
Bericht van Hans Willemsen:
Het gaat om een zaterdagmiddag eind februari of begin maart 2018. We gaan het hebben over de do & don'ts van
het lokken met geluid. De trucs en waar je op moet letten. Het zal een actieve middag zijn waarbij men het lokken
zelf gaat doen. Afhankelijk van de animo zal er een locatie gekozen worden. Waarschijnlijk centraal in het land.
Als u belangstelling heeft voor deze workshop, zend dan een e-mail naar Hans Willemsen

(voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl).
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Website Checklist Groen Bouwen wordt vernieuwd
De Checklist Groen Bouwen is een handvat voor bedrijven en particulieren bij het toepassen van natuur-inclusieve
maatregelen bij nieuwbouw en renovatie. De website (www.checklistgroenbouwen.nl) wordt volledig vernieuwd.
Meer dan nu het geval is, willen Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging zorgen voor inspiratie en
concrete voorbeelden voor maatregelen voor vogels én vleermuizen. Voor de nieuwe website verzamelen zij
praktijkvoorbeelden om een plek te creëren waar overheden, bedrijfsleven en particulieren makkelijk en snel
voorbeelden van maatregelen in het kader van natuur-inclusief bouwen kunnen bekijken.
Voor deze praktijkvoorbeelden vragen Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging graag om uw hulp.
Was u betrokken bij de toepassing van maatregelen in gebouwen voor vogels (met name huismus, gierzwaluw en
huiszwaluw) of vleermuizen? Dan willen wij u vragen onderstaand formulier in te vullen voor het betreffende
voorbeeld. Let wel, er wordt een selectie uit alle inzendingen gemaakt om een gevarieerd overzicht te bieden.
invulformulier
De invultermijn voor deze vragenlijst is verlengd tot en met 1 januari 2018.
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Weren van andere broeders uit gierzwaluwnestkasten
Geregeld worden gierzwaluwnestkasten en –stenen gebruikt door andere vogels.
Zo willen halsbandparkieten de nestopening nog wel eens uithakken om zich toegang te verschaffen. Dat was
onder andere in Amstelveen het geval waar ze losgingen op houtbetonnen neststenen. Door de neststenen af te
dekken met marmeren dekplaten werd dit probleem opgelost; de halsbandjes bleven weg en alle 4 paartjes
gierzwaluwen hebben er weer gebroed.

Met plaatjes
Ook in Amstelveen werden neststenen in een nieuwbouwwoning gekraakt door spreeuwen. Ze maakten er zoals u
op de foto ziet een enorme troep van. Met gevaar dat de eigenaar van de woning er genoeg van krijgt en de
neststenen af gaat dekken.

Wat kun je hier nu aan doen? Onze adviseur, Marleen Andriessen heeft zich hierin verdiept en her en der
geïnformeerd hoe je kunt voorkomen dat er spreeuwen in de kasten gaan broeden. In Engeland hebben ze om
spreeuwen tegen te gaan de hoogte van het invlieg-gat verlaagd tot exact 28.1 mm. In de Swifttower in Cambridge
bleven de spreeuwen weg en hebben er daarna drie paartjes gierzwaluwen gebroed.
We willen graag een test uitvoeren hier in Amstelveen aan een huis; 2 van de vier neststenen met een verkleinde
ingang, de andere 2 laten zoals het is. We proberen hiervoor de medewerking te krijgen van professionele
nestkastbouwers.
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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 hun 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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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

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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