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Opvang jonge gierzwaluwen
In de afgelopen warme periode zijn er bij ons weer veel meldingen binnengekomen van door u
gevonden jonge gierzwaluwen. Ze hielden het bij de hoge temperatuur onder het dak (die kan tot
meer dan 50oC oplopen!) niet meer uit.
Aan de vleugels kunt u zien dat het om een onvolwassen exemplaar gaat:
 De vleugelpunten steken minder dan 3 cm voorbij de staart
 Aan de onderzijde van de vleugels zijn schachten rond de vleugelveren te zien.
Zo’n jonge gierzwaluw moet naar een vogelopvangcentrum. Een lijst per
provincie van opvangcentra vindt u via de volgende link:
https://www.vogeltrekstation.nl/nl/vogels/vogelasiels.
Kan uw vondeling daar pas over een paar dagen naar toe, dan kunt u op
onze website terecht voor informatie wat u de gierzwaluw moet voeren:
http://gierzwaluwbescherming.nl/veelgestelde-vragen-faq/
Natuurlijk kunt u ons altijd mailen (info@gierzwaluwbescherming.nl) of
bellen (020-6455207 of 020-6451130) voor verdere informatie.

Algemene ledenvergadering 2015

Op zaterdag 27 juni vond de algemene ledenvergadering plaats van onze vereniging. De vergadering
werd gehouden in een gedeelte van de voormalige Prodentfabriek in Amersfoort, een leuke
ambiance. Er waren meer leden aanwezig dan in voorafgaande jaren en de vergadering verliep in een
prettige sfeer.
Er werd een aantal bestuurlijke stukken besproken en goedgekeurd. Voor het komende jaar is een
nieuwe kascommissie geïnstalleerd in de personen van Louis Stockmann en Wietske Kingma.
Astrid van den Broek is benoemd tot algemeen lid van het bestuur. Ze stelde zich voor en ontvouwde
direct een paar plannen waarmee ze zich bezig wil gaan houden in de komende periode: een
ledenwerfactie en het opzetten van een catalogus van bestaande gierzwaluwprojecten in den lande.
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Onze voorzitter, Hans Willemsen, lichtte de plannen van de vereniging voor het komende jaar toe. Hij
noemde als speerpunten: de ledenwerfactie, verdere professionalisering met als doel op de kaart te
komen bij organisaties als ecologische bureaus en architectenbureaus, samenwerking met andere
landelijke organisaties zoals SOVON en VBN, nog verder inhoudelijk verbeteren van de website en
Facebook en werken aan een adequate communicatie met de leden. Het uitgewerkte jaarplan wordt
binnenkort op onze website gepubliceerd.
Ook kwam het project Stroomversnelling en de daarmee verband houdende acties van GBN
uitgebreid aan de orde. Daarover vindt u meer in het volgende deel van deze Nieuwsbrief.

Project Stroomversnelling
Achtergrond en Geschiedenis
Stroomversnelling is de naam van een renovatieproject waarbij zes woningbouwcoöperaties van in
totaal maar liefst 111.000 huurwoningen de energierekening naar nul gaan brengen. Het gaat hierbij
vooral om woningen uit de jaren ’60 die isolerende gevelbekleding over de bestaande gevel gaan
krijgen en een geïsoleerd dak met zonnepanelen over het bestaande dak.
In oktober 2014 is door BAM het activiteitenplan voor de Stroomversnelling ingediend bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit plan is opgesteld zonder ons
(Gierzwaluwbescherming Nederland), Vogelbescherming Nederland, de Zoogdiervereniging of
andere deskundigen te raadplegen. De RVO heeft in november 2014 een experimentele ontheffing
van de Flora- & Faunawet verleend voor de eerste 2000 van de 111.000 woningen van de
Stroomversnelling.

Bedreigingen en kansen voor de vogels
Het activiteitenplan werd begin 2015 bekend bij diverse partijen. Dit bleek een ecologisch slecht in
elkaar gestoken plan waarbij Huismussen in plastic nestvoorzieningen boven op de nok een plek
kregen en Gierzwaluwen eveneens een te kleine plastic woning toegewezen kregen.
Vogelbescherming Nederland is in april aan tafel gaan zitten met de betrokken partijen en heeft
gelukkig betere nestvoorzieningen in het vooruitzicht kunnen stellen. Zo is er een voorlopig ontwerp
voor goede gierzwaluwnestvoorzieningen opgesteld.
Een groot voordeel aan het concept van het project Stroomversnelling is, dat men uitgaat van een
“worst case” scenario. Dat wil zeggen dat men de aanname maakt dat in elk te renoveren huis
gierzwaluwen 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 maatregelen
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.

Brief aan de staatssecretaris
Het bestuur van GBN heeft in juni een brief gestuurd aan de staatssecretaris Mw. 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. We hebben nog geen reactie ontvangen.
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Overleg met de voorzitter van Stroomversnelling
Op 9 juli hebben Hans Willemsen, Marjos Mourmans en Astrid van den Broek namens GBN een
gesprek gehad met de heer Leen van Dijke, voorzitter van het bestuur van Vereniging De
BredeStroomversnelling. De heer Van Dijke heeft verteld over de noodzaak waarom dit project tot
stand moest komen en de uitdaging die de bouwers met een aantal woningcorporaties zijn
aangegaan. Hij schetste de ziens-en werkwijze van het project.
De GBN vertegenwoordigers hebben de problemen die wij als beschermers hebben met het project
uitgelegd. Het project bevindt zich nu in de “pilot-fase” en daarom is het van essentieel belang dat
wij beschermers aan de “ontwerptafel” komen te zitten en blijven zitten. GBN heeft benadrukt dat
we onze expertise ter beschikking stellen om de oplossingen die voor de vogels worden bedacht ook
succesvol te laten zijn.
De heer Van Dijke maakte duidelijk dat in de huidige “pilot-fase” alle technische-, milieu-en
productieproblemen moeten worden opgelost. In de volgende fase worden 111.000 woningen
aangepakt. Bij een dergelijke opschaling van de productie mag en kan het uitvoeringstraject niet
doorkruist worden door problemen. Op dit moment zijn er nog heel veel obstakels te nemen.
De heer Van Dijke deed ons de toezegging dat er een werkgroep Milieu, Flora en Fauna zal worden
ingesteld, waarin o.a. GBN zitting zal krijgen. Hij verklaarde zich voorstander van een goede
samenwerking. Wij zijn erg blij met zijn toezegging. Het moge duidelijk zijn, dat er snel moet worden
gehandeld. De nieuwe ontheffing moet immers worden ingediend op 15 november 2015. Het oude
activiteitenplan moet ruim van te voren herschreven zijn. De goede wil is er, maar er zijn nog veel
onduidelijkheden, zoals de handhaving (monitoring). Ook moet het ontwerp voor de nestkasten nog
verder worden uitgewerkt.
We houden u in toekomstige publicaties en via de website op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen met betrekking tot het project Stroomversnelling.

Sovon Landelijke Dag 2015: 28 november in de Reehorst, Ede
Op zaterdag 28 november is het weer zo ver…
Voor de 36ste maal organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland haar Landelijke Dag! Als vanouds
wordt het een dag voor vogelaars en andere natuurliefhebbers, met boeiende lezingen en een
uitgebreide informatiemarkt. De dag is bedoeld voor iedereen met een hart voor vogels en natuur.
Programma:
 Uitgebreide informatiemarkt met tal van kortingen en voordeeltjes
 Lezingen in vijf zalen
 Jeugdprogramma (voor 8-14 jarigen)
De organisatie van de Landelijke Dag is in handen van Sovon i.s.m. Vogelbescherming Nederland en
de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). Houd de Sovon-website www.sovon.nl/ld in de gaten
voor het definitieve programma!
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Gierzwaluwhotel Amersfoort
In Amersfoort is eind juni een heus Gierzwaluw-hotel geopend. Een prachtig stukje werk van onze
zeer gewaardeerde leden Marjo en Fred van der Lelie (en alle mensen die hun erbij hebben geholpen
natuurlijk). De mooie zogenaamde 'til' werd op 27 juni tijdens de ledendag, de dag na de opening,
ook bezocht. Wij hopen natuurlijk allemaal dat de Gierzwaluwen dit prachtige verblijf snel weten te
vinden! https://youtu.be/VFmj3PUO7Aw voor een filmpje over de oprichting.

Gierzwaluwkolonie Oisterwijk
15 juni 2015: Het gaat goed met de gierzwaluwen in de Joanneskerk. 14 kasten van de 16 kasten zijn
bezet. Eén kast is leeg, in de andere kast hebben spreeuwen gebroed. Van de bezette kasten zijn 3
kasten gevonden door zoekers. Die zijn inmiddels begonnen met het bouwen van een nestkom. In de
andere kasten hebben de paartjes jonkies, totaal zijn er nu 27 jongen. We verwachten dat eind deze
week de eerste vogels uit zullen vliegen maar er zijn ook jongen van nog maar 10 dagen oud.
Via onderstaande links kunt u enkele filmpjes bekijken. Zowel van een jong dat net uit het ei komt als
van jongen van ruim 2 en 4 weken oud.

http://www.ivnoisterwijk.nl/index.php/vogelwerkgroep/vogelwerkgroep-verslag-videos
http://www.vwgmiddenbrabant.nl/werkgroepen/gierzwaluw/cameraproject/
Hannie Nilsen, namens Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk

5

GBN-Nieuwsbrief
Contactpersonen GBN
Verspreid over het land en zelfs in België heeft GBN 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 site. 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.
NB. Het emailadres van Harry van Diepen, onze contactpersoon in Epe (Gelderland), is zeer
onlangs gewijzigd. Zijn nieuwe mailadres is: harryvandiepen@kpnmail.nl

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
Bestuurslid Advies
Marleen Andriessen, Fideliolaan 78, Amstelveen. Tel: 020 6455207. Email:
advies@gierzwaluwbescherming.nl

Aanspreekpunt voor: advies over bescherming van de gierzwaluw, verzending van huifjes,
Cd’s en ander beschermingsmateriaal.
Algemeen Bestuurslid
Jochem Kühnen, Goudenregenstraat 5, 6573 XN Beek Ubbergen. Tel: 06 51914095. Email:
algemeen@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: geluidsinstallaties, Facebook.
Algemeen Bestuurslid
Astrid van den Broek, Asserstraat 82, 2313 GH Leiden. Tel: 06-49122713. Email:
astridvdbroek@gmail.com
Aanspreekpunt voor: projectencoördinatie

Gegevens vereniging
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32092778, RSIN 811388608
Bankrekening: IBAN: NL96INGB0009145004 BIC: INGBNL2A.
U vindt Gierzwaluwbescherming Nederland ook op Facebook:
https://www.facebook.com/Gierzwaluwbescherming
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