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Redactioneel  
De gierzwaluwen vliegen al weer een paar maanden boven 
Afrika. Het was dan ook een verrassing dat er in november 
nog een gierzwaluw werd waargenomen en wel samen met 
een heel bijzonder familielid, een alpengierzwaluw.
Deze zomer waren er veel gierzwaluwbeslommeringen.  
Ten eerste natuurlijk het project Stroomversnelling 1.0 waar 
GBN nauw bij betrokken is. Hans Willemsen schrijft in 
dit Bulletin een verslag over de laatste vergadering. Eind 
juli was het flink heet met vervelende gevolgen voor veel 
broedsels, lees maar op pagina 7. Er zijn dit jaar op een 
aantal plaatsen in Nederland weer houtenkasten geplaatst of 
vervangen en er zijn neststenen ingemetseld. Ook is er weer 
een nieuwe gierzwaluwtil bijgekomen. 
Het bestuur is uitgebreid met Astrid van den Broek. Onze 
penningmeester heeft belangrijke mededelingen over leden-
mutaties, contributiebetaling en donaties. Een blijvend item 
op pagina 15 is 'Ledenmutatie'. 
Het bestuur en de redactie wenst u fijne feestdagen en een 
goed gierzwaluwenjaar in 2016 toe.
Veel leesplezier!

Bij: Kunst en vliegwerk  
Aleid Offerhaus woont samen met haar partner Papageno in 
Amstelveen en is moeder van 3 dochters, waarvan de oudste 
al is uitgevlogen. Als IVN natuurgids neemt ze mensen 
mee om ze laten zien hoe veelzijdig de ons omringende 
natuur is. Als lid van de 
Vogelwerkgroep IVN 
Amstelveen leert ze iedere 
keer weer meer, tijdens 
broedvogeltellingen in de 
vroege ochtend, met de 
groep en vooral door heel 
goed kijken en luisteren. 
Soms probeert ze zich voor te stellen hoe het is om een 
gierzwaluw te zijn: heer en meester van de lucht en een 
oneindig gevoel van gewichtloosheid, behalve als je een ei 
moet leggen natuurlijk.  
Marleen Andriessen
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Bij: De voorplaat  
Gemma Terpstra  is zeer begaan 
met de natuur en dieren. In het 
bijzonder gierzwaluwen spreken 
haar aan. Ze heeft in een vogel-
opvang in Haarlem gewerkt. 
Over de gierzwaluw zegt zij: 
'Al lijken het eenvoudige sobere 
vogels om te schilderen, het blijft 
een uitdaging deze prachtige vo-
gel proberen te schilderen, zeker 
op hout. Het heeft veel donker/licht kleurstructuur. Niet een 
gemakkelijke inspiratiebron.'
Gemma werkt via het Kreatief Atelier in Haarlem  waar zij 
door te schilderen ook nog eens wat tot rust komt.

Marleen Andriessen



Gierzwaluwen bulletin                2015 - 2         3

Van het bestuur: 

Bericht van de penningmeester
Als bestuur vinden wij het belangrijk om de leden (en relaties) 
van de vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland te infor-
meren over een aantal zaken en dat willen wij in ons vereni-
gingsblad Gierzwaluw Bulletin doen.

Donaties / speciale giften
De vereniging krijgt bij de betaling van de contributie vaak 
donaties en dat is een belangrijke bron van inkomsten in het 
kader van de bescherming van de gierzwaluw. Dit jaar hebben 
wij echter extra donaties ontvangen van een aantal leden. Ener-
zijds vanwege een blijde gebeurtenis, omdat men in plaats van 
een verjaardagscadeau een financiële gift heeft gedaan, maar 
anderzijds ook vanwege een zeer trieste aanleiding. Een aantal 
leden is helaas overleden en naar aanleiding daarvan hebben 
de nabestaanden een donatie gedaan. Totaal is er een bedrag ad 
€ 787,- ontvangen en binnen het bestuur is afgesproken dat dit 
geld niet aan algemene kosten zal worden uitgegeven, maar dat 
daar een speciale besteding voor wordt gezocht. In de jaarreke-
ning zal dat dan nader worden toegelicht.
De volgende bedragen zijn ontvangen. 
Van de nabestaanden van L. de Niet (€ 150,-),  
A. Rijnaart (€ 200,-) en Wendels-Bast (€ 50,-).
Vanuit het verjaardagscadeau van M. Coppens (€ 237,-) en  
H. Koeneman (€ 150,-).

Emailadres
Als u een e-mailadres heeft, doe ik nogmaals de oproep dit 
adres door te geven. Veel leden hebben dat al gedaan, maar er 
ontbreken er nog steeds veel. Waarom willen wij dat hebben? 
Wanneer wij in contact willen komen met de leden, dan willen 
wij dat graag per e-mail doen en daarbij krijgt u dan ook de 
nieuwsbrief van ons. Dus als u het e-mailadres nog niet heeft 
doorgegeven vragen wij u dat alsnog te doen door een e-mail 
aan penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl te sturen.

Ledenmutaties
Het is gebruikelijk om jaarlijks de ledenmutaties in de jaarreke-
ning te vermelden, maar dat is maar één moment per jaar en de 
informatie is dan nog zeer beperkt. Wij willen deze mutaties 
dus periodiek in het verenigingsblad opnemen en nu van de 
gelegenheid gebruik maken om speciaal Eduard Harinck te 
bedanken, want Eduard maakt er een uitdaging van om zoveel 
mogelijk inwoners uit zijn woonplaats lid te maken. Dat lukt 
hem ook heel goed, want hij heeft inmiddels al 14 nieuwe leden 
aangemeld en daar is het bestuur hem zeer dankbaar voor.
(Zie voor de ledenmutaties pag. 15.)

Brief inzake automatische incasso 
Kort geleden is aan de leden een brief verstuurd met een oproep 
tot automatische incasso. In veel gevallen is er iets niet goed 
gegaan met de aanhef in de begeleidende brief. Door een foutje 
is er vaak  'de heer, mevrouw' genoemd of een tussenvoegsel 
weggevallen, terwijl die informatie wel degelijk beschikbaar is. 
Mijn excuses daarvoor. 
In de begeleidende brief wordt ook melding gemaakt van het 
bedrag dat vorig jaar is betaald. Omdat veel leden vorig jaar 
dat bedrag hebben betaald is dat zo in de brief terechtgekomen, 

Nieuw bestuurslid: Even voorstellen
Het bestuur van GBN vroeg mij dit voorjaar of ik tot het be-
stuur wilde toetreden. Dat wil ik graag doen. Ik hoop dat ik een 
bijdrage kan leveren aan een bredere ledenbasis voor GBN. Ik 
vind het belangrijk dat onze vereniging een brede basis heeft 
met veel enthousiaste en deskundige leden. Mijn uitgangspunt 
bij het werk voor GBN en in mijn Leidse werkgroep is altijd dat 
je het beste mensen kunt overtuigen waarom gierzwaluwen het 
beschermen waard zijn. Ik werk bij Vogelbescherming Neder-
land in Zeist als projectleider communicatie. Ik woon in Leiden, 
ben 40 jaar oud en woon samen met Dutch Birding-bestuurslid 
Kees de Vries.  

Astrid van den Broek

Concept verslag ALV 2015   Trudy du Chattel, secretaris  
Concept Verslag van de Algemene ledenvergadering 2015 op 
zaterdag 27 juni in De Oude Fabriek in Amersfoort.  
Aanwezig: bestuursleden Hans Willemsen, Marleen Andriessen, 
Egbert Leijdekker, Trudy du Chattel, Jochem Kühnen, 32 leden 
en 8 introducés (volgens presentielijst), Jip Louwe Kooijmans 
(VBN). 
Afwezig: 12 leden (volgens lijst afmeldingen).  
1. Opening en vaststellen van de agenda 
De voorzitter Hans Willemsen opent de vergadering om 10.30 
uur. Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen in de agenda.  
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 

maar ook veel leden hebben het bedrag dit jaar betaald of zijn 
dit jaar lid geworden. Ongetwijfeld zullen de leden het hebben  
begrepen, maar voor de duidelijkheid benadruk ik dat het be-
taalde bedrag betrekking heeft op hetgeen men voor 2015 heeft 
betaald. 
Toen de begeleidende brief werd opgesteld is bij de zin 'Wan-
neer u, na onderstaande uitleg, geen machtiging tot automa-
tische incasso wil afgeven, dan vraag ik u deze brief als een 
betalingsverzoek te beschouwen' vergeten te vermelden dat dit 
betalingsverzoek de contributie voor 2016 betreft. Over deze 
onduidelijkheid is al een klacht binnengekomen en daarom 
wordt dat nu verduidelijkt.

Het bestuur legt het oor te luisteren              ALV-foto's: F. v.d. Lelie
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3.Vaststellen concept verslag ALV 2014 
Het verslag wordt zonder opmerkingen of aanvullingen 
goedgekeurd met dank aan de verslaglegger, Trudy du Chattel.  
4. Jaarverslag 2014/2015 
Het jaarverslag beslaat de periode tussen de ALV van vorig 
jaar juni en de ALV van dit jaar. Het jaarverslag wordt zonder 
wijzigingen goedgekeurd met dank aan de verslaglegger, 
Trudy du Chattel.  
5. Financieel jaarverslag 2014  
Het financieel jaarverslag is met de overige vergaderstukken 
meegestuurd naar de leden. De penningmeester, Egbert 
Leijdekker, wordt ook nu weer door de vergadering gecom- 
plimenteerd met het heldere en professionele verslag. Er zijn 
geen inhoudelijke opmerkingen. Jan van der Rijt vraagt zich 
af of GBN het huidige professionele boekhoudpakket kan 
blijven gebruiken als Egbert in de toekomst af zou treden als 
penningmeester van de vereniging. Egbert geeft aan dat hij dat 
niet weet, maar dat hij hoopt nog lang in functie te blijven.   

Verslag kascommissie 
De kascommissie verklaart in de persoon van Tom Westeneng 
dat de cijfers een getrouw beeld geven van de resultaten 
van 2014 en de financiële positie op 31 december 2014. De 
kascommissie heeft het financiële jaarverslag voor akkoord 
getekend. De vergadering verleent decharge.  
Voorstel tot maximale zittingsduur kascommissie leden 
Het bestuur stelt voor om de maximale zittingsduur voor 
kascommissie leden te beperken tot 3 jaar. De vergadering gaat 
akkoord met dit voorstel. Er zal een artikel in het Reglement 
voor de Verenigingsstructuur (d.i. het Huishoudelijk Reglement 
van de vereniging) worden opgenomen over dit onderwerp:  
8.7 In artikel 11 van de statuten is de kascommissie geregeld, 
maar er is geen maximale zittingstermijn benoemd. De zittings- 
termijn wordt gemaximeerd op drie jaar. Indien er geen nieuwe 
kascommissieleden beschikbaar zijn, dan kan de algemene 
ledenvergadering akkoord gaan met een verlenging van deze 
termijn met één jaar. De verlengingstermijn wordt dan even- 
eens door de algemene ledenvergadering bepaald.  
6. Verkiezing kascommissie 2015 
Evert Pellenkoft en Tom Westeneng hebben voor 2012 t/m 
2014 de kascommissie gevormd. In principe treedt er telkens 
één lid van de kascommissie af, om de continuïteit te waar- 
borgen. Omdat Evert en Tom drie jaar achtereen lid van 

de Kascommissie waren en er al die tijd geen reserve 
kascommissielid beschikbaar was, wordt er in dit geval een 
uitzondering gemaakt. Ze treden allebei af. Het bestuur dankt 
beiden hartelijk voor hun werk.   
Via een oproep in de Nieuwsbrief hebben zich twee nieuwe 
kandidaten voor de Kascommissie 2015 aangemeld; Louis 
Stockmann en Wietske Kingma. Louis Stockman stelt zich 
voor. Hij heeft al ervaring in kascommissies van andere 
verenigingen. Wietske is helaas afwezig vanwege haar slechte 
gezondheid. Het bestuur dankt Louis en Wietske voor hun 
bereidheid in de kascommissie zitting te nemen. Ad van 
Uchelen stelt zich alvast beschikbaar als reserve lid van de 
commissie.

7. Concept begroting 2015
Ook de concept begroting 2015 is met de overige vergaderstuk-
ken meegestuurd naar de leden. Rick Wortelboer geeft te ken-
nen dat hij het bedrag voor de aanschaf van geluidsinstallaties 
erg hoog vindt. De materiaalkosten zijn in de afgelopen jaren 

sterk gedaald. Bovendien is er voldoende expertise binnen de 
vereniging om zelf geluidsinstallaties te vervaardigen. Hij roept 
het bestuur op kritisch te zijn. Hans Willemsen merkt op dat de 
zonnecel de grootste kostenpost is.
Hannie Nilsen vraag of het projectfonds nog bestaat (vanwege 
de al gereserveerde post van € 500, -. Het antwoord is: nee. 
Enkele leden verzoeken het bestuur om te onderzoeken of we 
naar de ASN of de Triodos bank kunnen overstappen. Egbert 
zegt dat hij uit zijn eigen ervaring als medewerker van een bank 
weet dat het voor een vereniging lastig is om van bank te wis-
selen. Bovendien stappen we dit jaar nog over op automatische 
incasso en dat vergt een behoorlijke aanlooptijd. Het bestuur 
zegt toe een en ander te gaan onderzoeken op haalbaarheid. 
Eline Lauret biedt haar hulp aan.

8. Voorstel Astrid van den Broek tot bestuurslid te benoemen 
Hans Willemsen deelt mee dat het bestuur Astrid graag in haar 
midden wil opnemen vanwege haar kennis en werkervaring met 
zaken die voor de voortgang en ontwikkeling van onze vereni-
ging van groot belang zijn. Astrid stelt zich vervolgens voor: ze 
is medewerker van Vogelbescherming Nederland en is lid van 
de actieve gierzwaluwwerkgroep Leiden. Ze wil graag haar er-
varing als projectmanager voor publiciteitsprojecten inbrengen 
om het ledenaantal van onze vereniging omhoog te brengen. 
Verder wil ze zich inzetten om een projectcatalogus van lopende 
gierzwaluwprojecten op te zetten. De vergadering reageert 

Nog vragen aan het bestuur?  Goede vraag!
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enthousiast op haar voorstellen en Astrid wordt bij acclamatie 
benoemd tot algemeen lid van het bestuur.
Er komt nog wel een vraag uit de vergadering of een even aan-
tal bestuursleden volgens de statuten is toegestaan. Een oneven 
aantal is daarin genoemd om het staken van de stemmen bij 
belangrijke stemmingen te voorkomen. De voorzitter geeft te 
kennen dat hij absoluut niet verwacht dat iets dergelijks zich 
binnen het huidige bestuur zal voordoen. Gerard van der Kaa 
merkt op dat in zo’n geval raadpleging van de leden een oplos-
sing kan bieden.

9. Project Stroomversnelling: acties van het bestuur
Hans Willemsen schetst in het kort de achtergrond en geschie-
denis van het project en de bedreigingen die het in zich bergt 
voor de instandhouding van bestaande gierzwaluwnestgelegen-
heid. De stand van zaken wat betreft de acties van GBN is als 
volgt:
- GBN heeft een brief gestuurd aan de staatssecretaris Sharon 
Dijksma met het verzoek de verleende ontheffing in te trekken, 
de werkzaamheden stil te laten leggen en aan te dringen op een 
herziening van het activiteitenplan. Daarnaast hebben we een 
gesprek aangevraagd met de heer Leen van Dijke, voorzitter 
van het kernteam van het project. Dit gesprek zal op korte ter-
mijn plaatsvinden. Stichting Witte Mus en Gierzwaluwbescher-
ming Nederland opereren apart. Bij de volgende discussie is Jip 
Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland aanwezig 
om vragen te beantwoorden en de positie en acties van zijn 
organisatie waar nodig toe te lichten.
- Jip Louwe Kooijmans geeft aan dat de nieuwe ontheffing 
moet worden ingediend op 15 november 2015. Het oude activi-
teitenplan moet ruim van te voren herschreven zijn, met nieuw 
ontworpen voorzieningen voor (o.a.) de gierzwaluw. Hij vertelt 
dat er per vogelsoort een top 3 is opgesteld met voorkeurs-
maatregelen afhankelijk van het soort gebouw/dak waarvan 
sprake is. De voorziening moet heel vroeg in het productiepro-
ces worden ingebouwd.
- Hans Willemsen geeft aan dat er een heel groot voordeel aan 
het concept van het project Stroomversnelling is, namelijk dat 
men uitgaat van een 'worst case' scenario. Dat wil zeggen dat 
men de aanname maakt dat in elk te renoveren huis gierzwa-
luwen zitten, zodat in elk gerenoveerd huis nestgelegenheid 
zal zijn ingebouwd. Dat geeft enorm veel extra mogelijkheden 
voor de gierzwaluw om te nestelen. Als er nu goede maatrege-
len komen om de schade voor de vogels door renovatie in het 
broedseizoen zo veel mogelijk te beperken, zal het hele project 
veel winst opleveren voor de gierzwaluwstand.
- Gerard Schuitemaker merkt op dat de bewoners erbij moeten 
worden betrokken als er vervangende nestgelegenheid nodig is 

in de buurt van te renoveren woningen. Hij dringt er op aan dat 
waar nodig publiciteit moet worden gezocht in samenwerking 
met alle betroken organisaties.
- Hannie Nilsen geeft te kennen dat ze van mening is dat VBN 
in een vroeger stadium GBN bij het proces had moeten betrek-
ken vanwege de grote kennis van de gierzwaluw binnen onze 
vereniging.
- Mariëtte Coppens merkt op dat er ook renovaties plaatsvinden 
buiten project Stroomversnelling om, dus zonder standaard-
voorzieningen voor de vogels. Er wordt opgemerkt dat Dhr. Van 
Dijke een aanbevelingsbrief heeft gestuurd naar alle woning-
bouwverenigingen om ze te vragen aan het Stroomversnellings-
project deel te nemen. 
- Er wordt geopperd om via Aedes, de overkoepelende vereni-
ging van woningcorporaties, publiciteit te zoeken voor standaard 
voorzieningen bij renovaties.
- Hans van Paddenburgh suggereert dat op de website standaard- 
brieven en teksten komen waar je in voorkomende gevallen 
gebruik van zou kunnen maken. 
- Rick Wortelboer geeft aan dat hij graag zou zien dat alle leden 
geïnformeerd worden over wat er speelt en wat de stand van 
zaken is. Het bestuur zegt toe binnenkort een Nieuwsbrief over 
het project uit te brengen. 

10. Plannen van het bestuur
Hans noemt als speerpunten: een ledenwerfactie, verdere pro-
fessionalisering met als doel op de kaart te komen bij organisa-
ties als ecologische bureaus en architectenbureaus, samenwer-
king met andere landelijke organisaties zoals SOVON en VBN, 
nog verder inhoudelijk verbeteren van de website en Facebook, 
werken aan een adequate communicatie met de leden.

11. Rondvraag
- Rick Wortelboer: Het langverwachte artikel over tien jaar 
camera onderzoek komt in het 2e nummer van 2015 van Limosa 
te staan. 
- Hannie Nilsen: heeft wat moeite gehad bij het invoeren van de 
gegevens in de nestkaart 'light database' van Sovon. Ze kon bijv. 
niet één adult invoeren. Verder vond ze het invullen voor haar 
vele nestkasten nogal omslachtig. Ze vraagt of andere mensen 
ook problemen hebben gehad. De andere gebruikers blijken 
tevreden met de database. 
- Mariëtte Coppens: wil graag weten of de gierzwaluwstand in 
de afgelopen jaren is toegenomen of afgenomen. Volgens de 
uitkomsten van het MUS project zou de stand in de afgelopen 
acht jaar licht afnemend zijn. 

12. Sluiting
De voorzitter sluit om 12:30 uur de vergadering en wenst ieder-
een een pret-
tige lezingen-
middag toe.
De volgende 
ALV zal 
plaatsvinden 
in juni 2016 
op een nader 
te bepalen 
datum en 
locatie.

Koffietijd 

Bijkomen in de pauze 
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Verslag middagprogramma Gierzwaluwen- 
dag op 27 juni 2015 

Het spits op deze lezingenmiddag werd afgebeten door Gert de 
Jong. 
Hij vertelde uitgebreid over zijn gierzwaluwinventarisaties in 
Amsterdam in de afgelopen jaren.
In 2013 is Gert het onderzoek gestart in het oude centrum, in 
2014 volgde de 19e-eeuwse ring en in 2015 is de ring 20-40 
aan de beurt gekomen. Op http://maps.amsterdam.nl/
vogels/?LANG=nl) is een mooi overzicht te zien van de resul-
taten. In 2014 zijn ook de huismussen bij het onderzoek betrok-
ken. Per jaar wordt er driemaal een week geïnventariseerd, 
waarbij de eerste week geldt als verkenning. Het onderzoek 
vindt voornamelijk op de fiets plaats. Als referentie gebruikte 
Gert het onderzoek van Wouter van der Weijden die in 1973 liet 
zien waar en hoe gierzwaluwen broeden achter de dakpannen 
van een 19e-eeuws dak. Nog steeds blijkt het mansardedak de 
favoriete broedplaats. De resultaten met nestkasten zijn zeer 
wisselend. 

Vervolgens liet Evert Pellenkoft een mooie presentatie zien 
met foto’s van zijn ontmoetingen met gierzwaluwen en alpen-
gierzwaluwen op verschillende vakantie adressen die hij in de 
afgelopen jaren heeft bezocht. 

Als intermezzo legde Astrid van den Broek de aanwezigen 
de volgende vraag voor: op welke wijze kun je architecten zo 
effectief mogelijk bewust maken van de gierzwaluwproble-
matiek, welke communicatiekanalen kun je daarbij het beste 
gebruiken? Ze kreeg een aantal nuttige tips mee uit de zaal. 

Jos Hoekstra vertelde een verhaal over het lokken van gier-
zwaluwen naar potentiële nestlocaties door middel van geluid. 
Zoals bekend wordt er vaak direct gereageerd bij het afspelen 
van geluid. Aanklampen vindt hoogst zelden plaats. Hij besprak 
welk geluid je het beste kunt gebruiken en wat de optimale 
geluidssterkte is. Hij lichtte toe met welke technische middelen 
hij tot een optimaal programma van af te spelen geluiden was 
gekomen. 

Tot slot gaven Marjo en Fred van der Lelie een boeiende 
presentatie over het de dag tevoren officieel ingewijde gierzwa-
luwenhotel in een nabij de vergaderlocatie gelegen groenstrook 
bij de Puntenburgerlaan. Eind jaren zeventig zijn hier veel 
woningen gesloopt, waarbij ca. 30 gierzwaluwnestplaatsen 
verloren gingen. Dit project is uiteindelijk een compensatie 
voor het verloren gaan van die nestplaatsen. Geïnspireerd door 

de gierzwaluwtil in Den Helder heeft Fred de til voor Amers-
foort ontworpen en in samenwerking met de Gierzwaluwwerk-
groep Amersfoort gebouwd. Vogelbescherming Nederland en 
Het Groene Spoor (wijkwerkgroep voor duurzaamheid) hebben 
subsidie verstrekt. Er zijn 15 nestkasten ingebouwd. Bij elke 
nestingang staat een letter van het woord GIERZWALUWHO-
TEL. Particulieren konden een nestkastje adopteren en een letter 
uitkiezen, zodat ze weten of hun nestkastje al dan niet bezet is. 
Bovenin de til is een geluidsinstallatie met zonnecel aange-
bracht om de gierzwaluwen naar de til toe te lokken. Wie weet 
kunnen de eerste gasten van het hotel volgend broedseizoen al 
begroet worden. 

Hierna werd de dag afgesloten met een wandeling naar de 
nieuwe til en langs de Corneliuskerk waar onlangs 13 kasten 
zijn opgehangen. 
Trudy du Chattel

Stroomversnelling
Op facebook is dit verslag van Hans Willemsen te vinden; Jo-
chem Kühnen stuurde het door met enkele kleine aanpassingen. 
Verslag van de bespreking 'Natuurinclusief renoveren' te 
Den Haag op dinsdag 3 november jl.

Het project Stroomversnelling is een grootschalig renovatiepro-
ject, waarin ca. 1,1 miljoen woningen omgebouwd zullen gaan 
worden tot energie-neutrale woningen. Het betreft hier wonin-
gen die in de jaren ’60 en ’70 zijn gebouwd als zogenaamde 
'sociale woningen'. Deze woningen bieden bescherming en 
nestgelegenheid aan diverse soorten vogels en zoogdieren. 
Het project is van start gegaan om in eerste instantie 111.000 
woningen energie neutraal te maken. De uitvoering is bij de 
eerste woningen niet vlekkeloos verlopen. Op 9 juli jl. heeft er 
een bilateraal overleg plaatsgevonden tussen Vereniging Gier-
zwaluwbescherming Nederland en mensen van project Stroom-
versnelling. In dit overleg werd door de voorzitter van project 
Stroomversnelling uitgelegd wat het project inhoudt, maar ook 
werden door de mensen van GBN de misstanden en tekortko-
mingen ter discussie gesteld.
Een van de belangrijkste afspraken waar we de deur mee uit 
gingen was een uitnodiging voor een vervolg afspraak met 
de bouwers, andere natuurbeschermers, medewerkers van het 
Ministerie van Economische Zaken en mensen van project 
Stroomversnelling. 
Op 3 november jl. heeft dit overleg plaatsgevonden. Er kwamen 
in grote lijnen twee zaken aan bod:
- De stand tot nu toe
- Hoe verder te gaan en afspraken voor de toekomst maken. 
Het project is onomkeerbaar. Het gaat in eerste instantie om 
111.000 woningen en om dat aantal te realiseren moet er een 
heel hoog bouwtempo worden gehaald. Met als leidraad Activi-
teitenplan 1.0. Hiervoor is de ontheffing voor de Flora en Fauna 
wet verkregen. Dit plan liet echter nogal wat te wensen over. 
Project Stroomversnelling heeft alle baat bij een ongestoord 
bouwproces en daarom zijn de natuurbeschermingsorganisaties 
uitgenodigd om hun expertise op gebied van specifieke fauna te 
benutten.

Gert de Jong , stand van zaken in Amsterdam 
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Hitte in Nederland
Wat was het heet in juli 2015. Temperaturen die nieuwe records 
opleverden en on-Nederlands waren. Ik weet niet hoe het u ver-
ging in die dagen maar mijn gedachten waren regelmatig bij de 
broedende gierzwaluwen of de jonge gierzwaluwen. Houden ze 
het nog vol in de kastjes, onder de dakpannen, wordt het geen 
rampscenario?
Ik probeerde me er maar niet te druk over te maken totdat ik er 
toch weer mee geconfronteerd werd. Ik kreeg een telefoontje 
van iemand die een jonge gierzwaluw gevonden had op straat 
en niet wist wat hij ermee moest doen.
Ik adviseerde om de dierenambulance te bellen. Zij brengen 
de vogel naar de opvang in Zundert. De vinder besloot om het 
vogeltje meteen zelf te gaan brengen omdat uitstel misschien 
fataal zou zijn. Mooi dat er nog zulke mensen zijn. Maar daarna 
kreeg ik een mailtje van hem dat er in de opvang van Zundert 
50 gierzwaluwen waren opgevangen. Ik schrok toch een beetje 
van het aantal en hoorde links en rechts nog wat horrorverhalen 
over zwaluwen die het niet gehaald hadden en op straat waren 
beland.

Het gehele bouwproces wordt gecertificeerd van het begin tot 
het eind. Dat betekent dat alles aan eisen, normen en richtlij-
nen moet voldoen, maar ook dat het gehele proces 'op schrift' 
geregistreerd staat. Onder de eisen vallen ook de maatregelen 
die voor vogels en zoogdieren genomen moeten worden. 
Er is hard gewerkt aan aanpassingen van het Activiteitenplan 
1.0. Daarin zijn de opmerkingen van Vereniging Gierzwaluw-
bescherming Nederland, Zoogdierenvereniging en Stichting 
Witte mus opgenomen. Die opmerkingen gingen vooral over de 
compensatiemaatregelen zoals de grootte en vormgeving van 
vervangende nestruimte voor gierzwaluwen.
Er wordt momenteel nog druk overlegd om de laatste opmer-
kingen in het nieuwe activiteitenplan 2.0 verwerkt te krijgen. 
Het gehele proces van project Stroomversnelling is er een van 
leren, aanpassen en verbeteren. Dit betekent dat het 'ontwik-
kelen' nooit klaar is. De natuurbeschermers zitten aan tafel en 
denken mee, blijven kritisch maar wel met de blik vooruit. Als 
het gehele project slaagt dan is er voor alle partijen zeker een 
win - win situatie ontstaan. 
Voor GBN blijft er één onderdeel nog niet overtuigend onder 
controle en dat is de handhaving. Zoals eerder gemeld gaat het 
hier om een gecertificeerd proces waarbij alle materialen, pro-
cessen en controles op schrift gerapporteerd moeten worden. 
Maar hoe dit er in de praktijk uit zal gaan zien is nog onduide-
lijk. Feit is wel dat er over 3 maanden weer een overleg plaats 
zal vinden waarbij de voortgang besproken zal worden. 
De ontheffing voor de Flora en Fauna wet die voor de eerste 
fase was afgegeven, is op 15 november afgelopen. Op basis van 
het nieuwe activiteitenplan 2.0 zal waarschijnlijk een nieuwe 
ontheffing verleend gaan worden. In het nieuwe activiteiten-
plan zullen dus alle wijzingen, opmerkingen etc. zijn opgeno-
men. Dit betekent niet dat het activiteitenplan haar eindstadium 
heeft bereikt. Het zal waar nodig steeds worden aangepast en 
bijgesteld. En wij blijven het proces natuurlijk kritisch volgen.

Ik heb toen besloten om een aantal andere opvangadressen  te 
bellen om  een beter beeld te krijgen. Hierbij een klein lijstje 
want veel opvangcentra hebben  tegen het eind van het jaar pas 
de totaalcijfers. Nu ik dit schrijf hebben ze het razend druk en 
geen tijd om in de boeken kijken hoeveel gierzwaluwen ze heb-
ben opgevangen.
Stichting Dierensteunpunt Oost-Twente: ongeveer 80 stuks;
Stichting Vogelasiel Kampen: 15 stuks; Vogelopvang Soest: 25 
stuks in 2 dagen en 48 in opvang. 
Ze worden opgevangen door een specialiste. 
Er staat een filmpje van Elles op youtube. https://www.youtube.
com/watch?v=c-xqSun3JF8
Vogelopvang Utrecht: aantal onbekend maar veel meer als nor-
maal en veel dood door uitdroging.
Vogelopvang de Toevlucht, Amsterdam: ongeveer 50 stuks 
waarvan de helft dood.
St.Vogelklas Karel Schot, Rotterdam: in 3 dagen ongeveer 50 
stuks en 80 in totaal.
Vogelasiel De Wulp, Den Haag: 40 stuks waarvan 4 overleden.
We hebben het dus over honderden vogels. Verder nog het 
probleem dat gierzwaluwen moeilijk te voeren zijn en niet door 
iedere vrijwilliger te behandelen. Het vergt, in vergelijking met 
veel andere vogels, extra handigheid en ervaring om de jonge 
gierzwaluwen vliegvlug te krijgen. De warmte is moeilijk te 
bestrijden maar misschien moeten we maar helemaal geen 
dakpannen meer adviseren, wat ik overigens al doe het laatste 
jaar. Door de isolatie aan de binnenzijde en de vaster gebak-
ken nieuwe dakpannen lopen de temperaturen op tot tegen de 
50 graden en meer. Maar ook bij nestkasten adviseer ik om ze 
niet teveel te laten afsluiten. Laat het bovenin een beetje kieren 
zodat de warmte weg kan en de wind een beetje kan verkoelen. 
We gaan meer extreme temperaturen krijgen en warmere zo-
mers, dus laten we goed nadenken bij onze adviezen.

F. Hijnen, Eindhoven

Reactie van de reactie: GBN is zeer terughoudend met het 
leveren van huifjes. Alleen op niet geïsoleerde daken, op het 
noorden, met een hellingshoek van meer dan 45 graden en on-
der vooraf toezending van foto’s van het betreffende dak worden 
nog huifjes geleverd.

Een prachtig resultaat van een succesvol groot-
gebrachte gierzwaluw door Diana uit Ens
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Een gierzwaluwboekje voor kinderen 

Eerder dit jaar kwam ik op de website: actionforswift.blogspot.
com van Dick Newell uit Cambridge een A5-formaat boekje 
tegen over gierzwaluwen. Dit boekje was duidelijk bestemd 
voor kinderen. Een veelkleurig boekje met relevante informatie 
over onze zomervogel.
Ik was er erg enthousiast over en vroeg Dick of het mogelijk 
was toestemming te krijgen voor het vertalen en uitbrengen van 
dit boekje in Nederland. De auteur Helen Hodgson vond dit een 
goed idee en ze stuurde de teksten naar mij. Van Dick kreeg ik 
twee boekjes toegestuurd.
Dit boekje wordt op dit moment vertaald en wel erg Britse 
foto’s worden vervangen. We hopen het voor het komende 
broedseizoen klaar te hebben.
Nu al zou ik aan onze lezers willen vragen of er belangstelling 
bestaat voor dit boekje, stuur een e-mail naar ons met het aantal 
boekjes dat je zou willen hebben.  
Marleen Andriessen , advies@gierzwaluwbescherming.nl

Gierzwaluwen nader bekeken: 10 jaar waar-
nemingen met camera's bij nesten
Dit artikel van Rick Wortelboer is opgenomen in Limosa 88.2 
(2015), het tijdschrift van de NOU en SOVON.

Samenvatting: 
Menig huizenbezitter is bevoorrecht met broedende gierzwalu-
wen. Ondanks de nabijheid van deze tot de verbeelding spre-
kende soort is er relatief weinig bekend over de broedecologie 
van gierzwaluwen, vooral doordat ze bijzonder gevoelig zijn 
voor verstoring. GBN volgt het wel en wee van broedende 
gierzwaluwen met behulp van camera's bij het nest, zowel bij 
natuurlijke nestplaatsen als in nestkasten. Dit geeft ons een 
unieke kijk in de gierzwaluwenhuiskamer, waarmee we zonder 
de vogels te storen diverse aspecten van het leven van deze 
intrigerende zomervogel kunnen bestuderen.

Het losse abonnementen van Limosa te verkrijgen via dit adres:
 nou.ledenadmin@gmail.com

P.s. In het Bulletin van mei 2013 heeft Rick al een aantal resul-
taten van zijn onderzoek gepubliceerd.

Nablijvende broedvogels in 2004 - 2007
Al eerder maakte ik melding van het feit dat de gierzwaluwen 
die bij Brian Calahane aan huis broeden in Crumlin, Ierland 
langer nablijven dan in ieder geval door mij voor mogelijk 
werd gehouden. Het maximum aantal dagen dat 1 paartje gier-
zwaluwen bleef hangen na het uitvliegen van hun jongen was 
39 dagen! Waarschijnlijk is dit mogelijk omdat er in de directe 
omgeving van zijn huis een heel groot meer is dat heel veel 
insecten voortbrengt.
Ik ben eens gaan kijken in onze eigen data of wij ook van dat 
soort uitschieters hebben.
Hoewel ik niet alle data ter beschikking had zag ik toch wel 
opmerkelijke zaken.
In Den Helder bleven beide broedvogels 17 dagen terugkomen 
op het nest na het uitvliegen van de jongen. In Doorn werd 
gezien dat de vogels eerder vertrokken dan de jongen (2 en 
7 dagen). In Amersfoort bleven ze 11 dagen uitrusten van de 
inspanningen, in Hilversum 13 dagen, in Tilburg bleven de 
vogels 12/13 dagen langer terugkomen en in Dedemsvaart ble-
ven ze zelfs 24/25 dagen achter. In de buurt van Dedemsvaart 
zijn grote vloeivelden waar waarschijnlijk ook veel insecten 
voorkomen.
We kunnen niet in de buurt van Brian’s vogels komen maar we 
hebben in ons land toch ook broedvogels die niet onmiddellijk 
na het uitvliegen van de jongen ook vertrekken.

Marleen Andriessen

Jonge gierzwaluw in kast   Foto: Z. Bruin
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Broedsuccessen in Steensel
Tijdens een avond van de Vogelwerkgroep hadden we terloops 
eens gepraat over gierzwaluwen. Frans Huijber vertelde dat hij 
in Steensel woont en dat hij een aantal kastjes had hangen aan 
zijn huis. In eerste instantie kwam hij niet echt betrokken over 
maar dat bleek een foute inschatting. Bij latere gesprekken ver-
telde hij dat er zoveel belangstelling was voor die kasten, dat 
hij de tussenafstand had verkleind, om er nog een paar tussen te 
kunnen hangen. Ze waren namelijk allemaal bezet. 
Ik werd eigenlijk steeds benieuwder naar de hele situatie. Hij 
was geen lid van GBN maar wel een echte vogelman. Ik werd 
uitgenodigd om eens te komen kijken.
Vijf à zes jaar geleden constateerde Frans dat voorin zijn straat 
gierzwaluwen broeden. Ze zaten achter het boeiboard van wat 
woningen. Voor de aardigheid heeft hij aan zijn eigen huis 
nestkastjes opgehangen.
De kasten waren direct bezet. Inmiddels hangen er twaalf 
genummerde kasten op een rij, onder het overstek van zijn 
halfvrijstaand huis. Er hangt ook een mussenkast en deze is 
bezet door mussen. Bij de buurvrouw, inmiddels ook besmet 
met het 'gierzwaluwvirus', heeft Frans ook twee gierzwaluw-
kasten opgehangen. Toen ik bij hem was scheerde regelmatig 
een groep van twintig tot dertig gierzwaluwen langs zijn huis. 
Het was een heel spektakel met al het gegier. Dit zal de buurt 
niet ontgaan zijn.
Vorig jaar waren 27 jongen in de kolonie aanwezig. Ik ben na 
enige tijd weer naar huis gegaan en zag in mijn eigen straat 
slechts enkele koppeltjes. Wat een verschil met de prachtige 
situatie in Steensel!
Vijftien augstus belde Frans me nog een keer op. Hij dacht dat 
alle gierzwaluwen vertrokken waren en wilde de kasten stuk 
voor stuk even schoonmaken. In een van de kasten trof hij nog 
twee volgroeide jonge gierzwaluwen aan. Toen hij van zijn lad-
der was, werden ze even later ook nog gevoerd.
Gierzwaluwen blijven ons verbazen.

Frans Hijnen, Eindhoven

Waddinxveen
Samenvatting uit het AD (streekbijlage) van 30 september 2015

NESTSTEEN VOOR GIERZWALUW
Wooncorporatie steunt initiatief vogelbeschermers 

Een aantal gevels van gerenoveerde woningen in de Waddinx-
veense Bomenwijk wordt voorzien van neststenen voor gier-
zwaluwen. Ze worden ingemetseld bij de nokken en onder de 
dakgoten aan de noordzijde van de huizen, zodat het 's zomers 
in de broedruimten niet te heet wordt.
De woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland heeft 
hiermee ingestemd op verzoek van enkele leden uit Waddinx-
veen, Gouda en Den Haag van GBN. Ook Knaap Bouwbedrijf 
en Thermecon steunen het initiatief.
 'Wij zijn blij dat we woningcorporatie Woonpartners hebben 
overtuigd van de noodzaak om bij de renovatie vervangende 
nestplaatsen aan te bieden,' zegt de Wadingveense gierzwaluw-
beschermster Mariëtte Coppens.
De gierzwalwkolonie in de Bomenwijk is behoorlijk achteruit 
gegaan sinds er buitenisolatie is aangebracht aan de woningen. 
Met het inmetselen van neststenen kan worden geprobeerd de 
vogels weer terug te laten keren.
Woensdag 7 oktober 2015 was het zover. De eerste stenen zijn 
in de gevel aan de Esdoornlaan 23 ingemetseld. Ook in de nog 
op te knappen naoorlogse woningen in het zuidelijke deel van 
de wijk worden nestplaatsen gecreëerd. In totaal komen er 28 
'woongelegenheden'  bij voor de gierzwaluwen.
Of de vogels volgend broedseizoen de neststenen zullen vinden 
en in gebruik nemen moet worden afgewacht. 

Opgestuurd door Mariëtte Coppens

REGIONIEUWS 

12 gierzwaluwkasten en 1 mussenhotel          Foto: F. Hijnen
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Nijmegen: Mijn eerste Gierzwaluw ervaring
Een tijdje terug heb ik Wilfried de Jong en Jochem Kühnen ont-
moet. Natuurlijk hebben we het over gierzwaluwen gehad. Ik 
heb op hun voorstel dit verhaaltje geschreven over mijn eerste 
kennismaking met deze bijzondere vogels.

Het was tijdens mijn studie Biologie te Nijmegen dat ik de vo-
gels ontdekte. Alles wat bewoog en vloog trok mijn aandacht. 
Des te interessanter werd het toen ik, als beginnend vogelaar, 
in ons voormalig studentenkotje in de zomer een luid gegier 
hoorde. Onze slaapkamer bevond zich aan de voorkant van het 
huis en vanuit een piepklein vierkant raampje keek ik uit op een 
gezellige straat. Speurend naar de beestjes die het gier geluid 
maakte, zag ik uit het raam tientallen gierzwaluwen vliegen.
Tot mijn verbazing vlogen ze, een kleine meter onder mijn 
raam, het huis binnen! Ik heb uren uit het raam gehangen 
om mijn nieuwe huisgenoten te observeren en toen er jonge 
gierzwaluwen geboren waren had ik mijn eigen gierzwaluwen-
wekdienst. Gierzwaluwen doen zeker hun naam eer aan! 
Ik vond ook nog een gat in de houten vloer waardoor ik de 
ouders naar binnen zag schuifelen richting hun nest. Met het 
uitvliegen van de jongen was het feest compleet. Als een stel 
acrobaten vlogen ze achter elkaar aan; hielden elkaar vast ter-
wijl ze zich naar beneden stortten om op het laatste moment los 
te laten en gierend achter elkaar aan te jagen.
Helaas woon ik niet meer in dat huis, maar ik heb twee jaar 
kunnen genieten van mijn favoriete huisgenoten (tweede plek 
was voor onze huismuis) en zal zeker mijn toekomstige huis 
voorzien van nestplekken voor deze bijzondere vogel.

Maaike Griffioen

Amstelveen gaat gierzwaluwnesten tellen
In 2016 zal, als alles goed gaat, een gierzwaluwinventarisatie 
plaatsvinden in Amstelveen. Gesprekken hierover vinden op 
dit moment plaats tussen de gemeente, de heren Rinus Hofs, 
adviseur Flora en Fauna, Ruud Oosterhof, NME, leden van de 
Vogelwerkgroep IVN Amstelveen, Trudy du Chattel, Marleen 
Andriessen en bioloog Gert de Jong en Koen uit Amsterdam. 
Gert telt al een paar jaar samen met Koen in Amsterdam en is 
nu toe aan de zuidkant van Amsterdam, waar Amstelveen weer 
aan grenst.  
Leden van GBN die de ALV en ledenmiddag dit jaar in Amers-
foort bijwoonden hebben een rapportage over Amsterdam van 
Gert kunnen zien en horen.

De gemeente Amstelveen geeft jaarlijks speciale aandacht aan
3 diersoorten die in onze stad voorkomen, zoals de egel, ijsvo-
gel, dit jaar de vleermuis en volgende jaar de gierzwaluw. De 
gemeente heeft hiervoor een website ter beschikking waarop 
mensen kunnen aangeven waar zij de vleermuis hebben gezien. 
De melding wordt ook gecontroleerd op juistheid.
Zo gaat dat in 2016 ook met de gierzwaluw. Mensen die een 
gierzwaluw ergens naar binnen zien vliegen of aan zien haken 
(geen rondvliegende gierzwaluwen), melden dat op de site 
waarna Gert, Koen en/of  leden van de vogelwerkgroep de 
melding gaan controleren.

Gedurende de inventarisatieperiode zal een lezing over gierzwa-
luwen en een excursie worden georganiseerd. De gemeente zal 
ook proberen een openbaar gebouw te voorzien van gierzwa-
luwnestkasten of –stenen en daar een feestelijk tintje aan geven.
Tussen 1996 en 2006 heeft Marleen veel meldingen van broe-
dende gierzwaluwen in een lijst gezet. De lijst werd overhan-
digd aan de afdeling Vergunningen en aan de woningbouwcor-
poratie Woongroep Holland die daar goed werk mee leverde 
door actief nestgelegenheid aan te bieden.

Inmiddels heeft de vogelwerkgroep IVN Amstelveen 40 gier-
zwaluwnestkasten gekregen uit een beëindigd project. 
De kasten kunnen mooi van pas komen tijdens de inventarisatie 
en promotie van gierzwaluwen.
Wordt vervolgd.

Marleen Andriessen, Trudy du Chattel

Amersfoort  
Weer een uitbreiding van nestkasten in onze straat. De over- 
buurman heeft bij een schilderbeurt van zijn pand in de PJ 
Troelstralaan 5 kasten door de schilder laten ophangen. De 
kasten zijn gemaakt van Platowood hout (verduurzaamd vuren) 
door het Leerbedrijf Amersfoort. Het hout is beschikbaar 
gesteld door Platowood BV.

Met 40 gierzwaluwkasten de boer op  Foto: M. Andriessen

Speels opgehangen kasten        Foto: F. vd. Lelie
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Amersfoort: de St. Corneliuskerk
In het Bulletin van mei 2015 
heb ik geschreven over de St. 
Corneliuskerk in Amersfoort. 
We zouden de 13 Woodstone 
schuine kasten van Vivara gaan 
ophangen. Dit hebben we op 19 
juni 2015 gedaan. Voor een klein 
bedrag hebben we een hoogwer-
ker kunnen huren. Fred had een 
mal gemaakt om te zorgen dat 
alle boorgaten op de juiste plaats 
op de muur kon worden afgete-
kend. De mal is met een touwtje 
aan het 'bakkie' bevestigd om 
te voorkomen dat de mal op de 
grond zou vallen. Er is ook een 

Een bijzondere waarneming 
Vogelwerkgroep IVN Amstelveen o.l.v. Marleen Andriessen 
hebben op 19 september 2015 de alpengierzwaluw gezien 
boven de IJdoornpolder.
De vogel vloog een paar rondjes binnen 20/30 meter van ons 
vandaan en verdween zuidwaarts.

Een grote gierzwaluw, donker bovenop, een witte buik en keel 
en een donkere borstband. Qua grootte lijkt hij een beetje op 
een boomvalk maar de witte buik en keel waren onmiskenbaar. 
Een geweldige waarneming!
Het regende, foto’s konden niet gemaakt worden.

De vogel is aangemeld bij de CDNA (Commissie Dwaalgasten 
Nederlandse Avifauna) maar bij gebrek aan foto’s bestaat de 
mogelijkheid dat de aanwezigheid niet aanvaard wordt. Jam-
mer, wij weten wat we zagen: een alpengierzwaluw!

Marleen Andriessen 

Woodstone schuine kasten        Foto: J. HoekstraNog plek voor 3 kasten 
Foto: W. Smeets

Alpengierzwaluw         Bron: Wikipedia

Op 20 m hoogte is Jos Hoekstra de helpende hand         Foto: W. Smeets

elektriciteitskabeltje + een speakertje aan de buitenzijde van 
het torenraampje bevestigd. Fred, de pater en zijn vrouw en ik 
hebben op straat staan kijken. Wim Smeets was er om foto's te 
maken.
Het architectenbureau, de naaste buren, maakte bezwaar tegen 
het afspelen van geluid. Ze waren echt nijdig. 'Hoe kunnen 
we nog werken met het lawaai van de gierzwaluwen' was hun 
klacht. 'Als we dit eerder hadden geweten hadden we geen 
toestemming gegeven om de kasten op te hangen'. Wij stonden 
perplex van al die ophef. Een tweetertje van 3 Watt geeft toch 
geen overlast.
Om een lang verhaal kort te houden. Van juni tot september 
heeft 2 x per dag het geluid geklonken. Niemand heeft ge-
klaagd. Hebben ze het wel gehoord? Ik denk het niet.
Eind augustus heeft Fred het gierzwaluwgeluid uitgezet. Vol-
gend broedseizoen gaan we weer proberen om nieuwe bewoners 
te interesseren voor deze prachtige locatie.

Marjo van der Lelie
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Gierzwaluwhotel Amersfoort
Eind 2014 kregen we een financiële bijdrage van Vogelbescher-
ming Nederland uit een nalatenschap.
Dit was een mooi startbedrag. Het hout voor de til kon gekocht 
worden. Fred maakt de tekening, maquette en gaat met de 
bouw beginnen. In de tussentijd worden meer sponsoren ge-
zocht, bouwvergunningen aangevraagd, bewoners voorgelicht, 
bewonersavond georganiseerd, de klapbare mast besteld, een 
hoogwerker geregeld, de wethouder benaderd, uitnodigingen 
rond gestuurd, enz. Het is een heel werkje. Gelukkig heb ik 
veel hulp gehad aan Gijs van Valkenhoef van Vereniging Duur-
zaam Soesterkwartier: Het Groene Spoor.

Mijn droom om een gierzwa-
luwtoren te verwezenlijken is 
op 26 juni 2015 in vervulling 
gegaan.
De eerste gierzwaluwtoren 
van Amersfoort is klaar en 
onder grote belangstelling 
opgehesen. Op 25 juni 2015 
is het onderste deel van de 
klapbare mast al geplaatst. 
Dit ging overigens niet 
direct goed. Het plantsoen 
bleek opgehoogd te zijn met 
bouwpuin. Met moeite m.b.v. 
een grondboor is een gat van 
1,5 meter diep gemaakt. De 
mast is er met een kraan in 
geplaatst en vervolgens is de 
voet van de mast in snelbeton 
gezet.
De volgende dag hebben Hans van Paddenburgh en Fred van 
der Lelie de til (33kg) in de auto gezet om te vervoeren. Op een 
professioneel gemaakte filmpje is te zien hoe de til op de mast
geschroefd wordt en hoe de mast met de til wordt opgehesen. 
In de til zijn 15 nestkasten gemaakt. Naast iedere invliegope-
ning is een houten geschilderde letter geschroefd. Deze letters 
vormen het woord  GIERZWALUW-HOTEL.
Belangstellenden hebben voor € 15 een nestkast met een letter 
gesponsord.

P.s. Op het blog van Dick Newell en Jake Allsop staat een 
beschrijving en foto's van de gierzwaluwtoren (Den Helder) 
van Fred van Vliet. Sinds kort staat ook ons gierzwaluwhotel 
uit Amersfoort beschreven. De door mij geschreven tekst is 
vertaald door Astrid van den Broek.
De link op het blog is http://actionforswifts.blogspot.
nl/2013/03/first-swift-tower-in-netherlands.html

Onder applaus werkt de wethouder zich in het zweet    Foto: W. Smeets

De til staat!            Foto: W. Smeets

Foto: W. Smeets

De wethouder van Milieu is vol lof        Foto: W. Smeets

Aan de mast is een zonnepaneel met geluidsapparatuur beves-
tigd. In het dak van de til zit een speakerje.
Het dak is dubbel geïsoleerd met in het midden van de til een 
pvc-buis met gaatjes waardoor bij hitte de kastjes worden 
geventileerd.Aan de onderkant van de mast hebben we een 
informatiebord gehangen.
Het zou leuk zijn als het een hotelketen gaat worden. Fred heeft 
een werktekening van de til gemaakt. Ook de geluidsapparatuur 
staat beschreven. Heeft u interesse in dit model, mail ons even: 
cf.vanderlelie@hccnet.nl.

De film over de voorbereidingen en de officiele oprichting is 
hier te vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=8Cx33LBtBfk

Marjo van der Lelie
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Broedgelegenheid project in Helmond
Zo’n 60 broedparen gierzwaluwen maken in Helmond gebruik 
van nestgelegenheden die in diverse wijken van deze stad 
hangen. Vogelwerkgroep De Zwaluw van IVN-Helmond draagt 
al enkele tientallen jaren zorg voor de nestkasten, die in het 
centrum van de stad en de wijken Binderen, Helmond-Noord 
en ’t Hout hangen. In al die jaren zijn deze nestkasten veelvul-
dig gebruikt en zijn bijna versleten. Ze dreigen naar beneden 
te vallen, wat onveilige situaties kan opleveren. Leden van 
de vogelwerkgroep hebben hun bestuur gevraagd om mede-
werking bij de subsidieaanvraag voor de vervanging van de 
nestkasten, daar het IVN Helmond zelf de financiële middelen 
niet beschikbaar voor heeft. En met succes. 
Vogelbescherming Nederland (IJsvogelfonds) vergoedt voor 
het grootste deel de aanschaf van al het materiaal en heeft 
Stichting Duurzaam Helmond middelen beschikbaar gesteld. 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds verleent subsidie waarvan de 
algemene kosten voor o.a. inhuur hoogwerkers (i.v.m. Arbo-
wet en veilig werken op hoogte) en overige projectkosten kun-
nen worden gedekt.
Nu het broedseizoen van de gierzwaluwen voorbij is zijn we op 
10 oktober 2015 begonnen in wijk ’t Hout met het verwijderen 
van de ‘vervallen’ nestkasten en hebben er de nieuwe nestkas-
ten voor terug gehangen. Dit is in overleg met de bewoners en 
woningcorporaties gebeurd.
In de komende maanden zullen we in de andere wijken aan de 
slag gaan.
Wie de werkzaamheden wil volgen kan het beste de website 
van IVN Helmond in de gaten houden: www.ivn.nl/helmond 
onder het ‘kopje’ de zwaluw.

https://www.youtube.com/watch?v=8Cx33LBtBfk

Jan van der Rijt en Jan de Leeuw, project coördinatoren.
Ad Adriaans, Voorzitter IVN-Helmond. 
Foto’s en tekst: Stephan Meijer, coördinator Vogelwerkgroep 
De Zwaluw  IVN-Helmond.

De oude situatie              Foto: S. Meijer De nieuwe situatie               Foto: S. Meijer

Oude kasten snel verwijderen             Foto: S. Meijer

Na trouwe dienst in de Kliko             Foto: S. Meijer

Een mooie toekomst voor de nieuwe kasten           Foto: S. Meijer
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KORTE BERICHTEN

Apus Apus

Ja, je hebt mijn hart gestolen..... 
oh, gierzwaluw in de lucht. 
Als je éindelijk terug bent 
dan slaak ik een diepe zucht.

Mijn hart juicht, is blij, gelukkig.... 
Want na heel die lange reis 
ben je terug, weer op je plekje 
en je geeft een blije krijs.

Ik gun jou zó graag je plaatsje 
en ook voor je hele groep. 
Al wordt dát soms wel heel moeilijk. 
't Is vandaar dus dat ik roep:

Buren, burgers, buitenlieden: 
Hebben jullie ergens plek 
voor die knappe acrobaten 
met insecten in hun bek?

Alle spleetjes zijn verdwenen, 
alle kieren dichtgemaakt 
Door onwetendheid van mensen 
zijn de nestjes kwijtgeraakt....

Groot geluk: er zijn wél kasten, 
inbouwstenen bovendien. 
Nu nog mensen gaan bereiken 
en die dingen laten zien.

En een ieder gaan vertellen 
over dit bijzonder dier, 
zijn aparte levenswijze 
en zo'n korte tijd maar hier.

Hopen dat in toekomstjaren 
deze vogels reuze vaak 
hier hun nageslacht gaan krijgen. 
Dat is mede ónze taak.

Mariëtte Coppens 
april 2015

SOVON-dag 2015  
De landelijke Sovondag is op 28 november in conferentie-
centrum De Reehorst in Ede.  
Dé dag voor vogelaars. Interessante lezingen, een uitgebreide 
informatiemarkt. Meld je aan en ontvang een gratis consumptie 
via: www.sovon.nl. Entree: € 10.

Gierzwaluwspreien  
Wisten jullie dat Auping een prachtige sprei verkoopt met (ja 
heus!) échte gierzwaluwen daarop geborduurd. Wij kwamen 
deze toevallig tegen. 
Ze hebben 2 maten. Misschien valt er hier en daar wel korting 
te krijgen want ze krijgen vast wel weer een nieuwe collectie. 
Wie weet is er iemand van jullie bijna jarig of kan Sinterklaas 
of de kerstman alvast shoppen.

http://www.auping.nl/nl/bedtextiel/auping-spreien/bedspreien/P
roductDetailView?storeId=10151&catalogId=10151&listId=&c
atalogEntryId=50641&position=&lastSelectedAttribute=OPTC
OP0005191100_192534 

Mariëtte Coppens

Laagste nest  
Het laagste gierzwaluwnest gezien in Ierland. Kijk maar op dit  
leuke filmpje:  
https://www.Youtube.com/watch?v=Z5YzYJcJWfM
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GBN VERTEGENWOORDIGERS
Deze GBN-leden zijn aanspreekpunt voor regio informatie:

LID WORDEN

OPROEPEN

LEDENMUTATIES

Het is sneller, efficiënter en goedkoper om informatie per e-
mail te verzenden dan per post. Daarom nogmaals het verzoek: 
Geef uw nieuwe/huidige e-mailadres door aan:
secretaris@gierzwaluwbescherming.nl 

De redactie is op zoek naar gedichten die over gierzwaluwen 
gaan. Misschien is bij u een gedicht of Haiko bekend. 
Graag mailen naar: redactie@gierzwaluwbescherming.nl

Wie heeft een ervaring, vraag, visie, gedicht, afbeelding of 
idee mbt gierzwaluwen, dat de moeite waard is om in het 
Bulletin op te nemen?

Wie kan melding doen van broedsucces in speciaal aange-
brachte nestvoorzieningen: nestkasten, neststenen, dakpannen 
(typen aangeven)?

Wie heeft positieve ervaringen met geluidsexperimenten?

Foto's van bouwprojecten met specificaties (aantal kasten, 
architect, plaats, e.d.) voor de website gezocht.

Reacties graag sturen of mailen naar de redactie!

Als u gierzwaluwbescherming belangrijk vindt kunt u lid of donateur 
worden van GBN door overmaking van de contributie of bijdrage van 
€ 15,- op girorekeningnr. 9145004  t.n.v. Gierzwaluwbescherming - 
Nederland, onder vermelding van: 'lidmaatschap '2016' of ‘donateur 
'2016’. BIC: INGBNL2A. IBAN: NL96INGB0009145004

Of geef u op per e-mail, briefkaart of telefoon bij de secretaris. 

Donateurs kunnen vermelden of zij het Gierzwaluwen Bulletin willen 
ontvangen, al dan niet digitaal.

Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar schriftelijk of per 
email te geschieden bij de penningmeester.

Meld de redactie eventuele foute of onvolledige 
gegevens in deze lijst; laat ook weten als u òp of vàn deze 

vertegenwoordigerslijst wilt.

Disciplines:
A   plaatselijke werkgroep 
B   hulp bij (dreigende) verstoring 
C   uitgiftepunt nestkasten 
D   expertise bij bouwbesprekingen 
E   verzorgen van lezingen  
F   advies en hulp bij nestcamera's / webcams 
G  advies over nestkasten en/of hulp bij het plaatsen 

Plaats; Vertegenwoordiger; Tel.nr.; Email; 
       Disciplines

Amersfoort; Mw. M. van der Lelie; 0334613630; gbn@hccnet.nl; 
         ABDEG
Amsterdam; Mw. TH. Dammen; 0204004503; thhdammen@planet.nl;
         ABDE
Amsterdam; G. Schuitemaker; 0206164759; 
         g.gierzw.schuitemaker@hetnet.nl; ABCDEFG
Amstelveen; Mw. MH. Andriessen; 0206455207; 
         advies@gierzwaluwbescherming.nl; BCEFG
Beek Ubbergen; JM. Kühnen; 0246635719; kuhnenjm@hotmail.com;
              ABDEFG 
Blaricum; DA. Jonkers; 0355260456; dickjonkers@tiscali.nl; 
         ABG
Borne; GHPM. Smoors; 0742665048; g.smoors@kpnplanet.nl; 
         ABCDEFG
Brunssum; JGM. van Laar; 0455273211; -; 
         B
Bunschoten; W. Smeets; 0332983147; Smeets.foto@casema.nl; 
         BDEG
Echt; J. Vrehen; 0475482817; j.vrehen@ziggo.nl; 
         ABCDG
Eindhoven; F. P.M. Hijnen;   ; fhijnen@gmail.com; 
        
Epe; H. van Diepen; 0578615141; harryvandiepen@kpnmail.nl; 
         ABCDEF
Haarlem; H. Willemsen; 0642737748; hanswillemsen65@gmail.com;
        ABCDFG
Harderwijk; JJ. Schröder; 0341416324; schroder.zoomers@caiway.nl; 
         BG
Helmond; J. van der Rijt; 0492534446; jpmvdrijt@hetnet.nl; 
         ABG
Krimpen a/d IJssel; NP. van Dam; 0180513975; 
         npvandam@kpnplanet.nl; ABCDEG
Meppel; H. Snel; 0522261879; snelhenno@gmail.com; 
         ABCDEFG
Mijdrecht; A. van Uchelen; 0297563396; avuchelen@ziggo.nl; 
         ABDFG
Nijmegen; FG. Wortelboer; 0637300092; rickwortelboer@gmail.com; 
         BCDEFG
Ouddorp; K. Tanis; 0187681045; k.tanis3@upcmail.nl;
        ABDG
Standdaarbuiten; ASFM. Koenraadt; 0165315136; koenr094@planet.nl; 
         CEFG
Westzaan; W. Kingma; 0756176876; wietske.kingma@tele2.nl; 
         ABD
Wijhe; R. Boerkamp; 0610947600; ronald@boerkampwijhe.nl;
         ABCDEFG
Woudsend; JMW. Langenbach; 0514592536; jaaplangenbach@ziggo.nl; 
         BG
Zaanstad; EC. van der Pol; 0756121464; janosels@gmail.com;

Essen (België); WA. De Bock; 0032 36674919; 
         wimmekedebock@telenet.be; ABEG
Heverlee (Leuven, België); LP. Arnhem; 0032 48663944; 
         Louis.Philippe.Arnhem@telenet.be; ABEG
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