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Project Stroomversnelling
Natuur inclusief renoveren: overleg natuurorganisaties met projectleiding
Verslag: Hans Willemsen
In het project Stroomversnelling worden uiteindelijk ca 1,1 miljoen woningen uit de jaren ’60 en ’70
omgebouwd tot energie-neutrale woningen. Het project is van start gegaan om in eerste instantie
111.000 woningen energie neutraal te maken.
Bij de renovatie van de eerste woningen is bedroevend weinig terecht gekomen van nieuwe
nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen. Op 9 juli jl. heeft een bilateraal overleg plaatsgevonden
tussen Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland en mensen van project Stroomversnelling. In
dit overleg werd door de voorzitter van project Stroomversnelling uitgelegd wat het project inhoudt,
en werden door de mensen van Gierzwaluwbescherming Nederland de misstanden en
tekortkomingen 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.
Stand van zaken en afspraken voor de toekomst
Het project is onomkeerbaar. Om de doelstellingen te halen moet er een heel hoog bouwtempo
worden gehaald. Op basis van Activiteitenplan 1.0 is de ontheffing voor de Flora en Fauna wet voor
2015 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.
Het gehele bouwproces wordt gecertificeerd. Dat houdt in dat alles aan eisen, normen en richtlijnen
moet voldoen, maar ook dat het gehele proces “op schrift” 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 Gierzwaluwbescherming Nederland, Zoogdierenvereniging en Stichting Witte mus
opgenomen. Die opmerkingen gingen vooral over de compensatiemaatregelen zoals bijvoorbeeld de
grootte en vormgeving van vervangende nestruimte voor Gierzwaluwen.
Er wordt momenteel nog druk overlegd om de laatste opmerkingen 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 “ontwikkelen” 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.
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Voor Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland 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, processen en controles op schrift gerapporteerd moeten worden.
Maar hoe dit er in de praktijk uit zal gaan zien is nog onduidelijk. 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
verlopen. Op basis van het nieuwe activiteitenplan 2.0 zal waarschijnlijk een nieuwe ontheffing
verleend worden. In het nieuwe activiteitenplan zullen alle wijzingen, opmerkingen etc. zijn
opgenomen. 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.
Op onze website www.gierzwaluwbescherming.nl worden de ontwikkelingen op het gebied van het
project bijgehouden.

Automatische incasso jaarlijkse contributie
Een bericht van onze penningmeester, Egbert Leijdekker
Enige tijd geleden heb ik een kleine 400 persoonlijke brieven verstuurd met de oproep om een
machtiging af te geven om de jaarlijkse contributie te laten incasseren. Op dit moment hebben 136
leden gereageerd (125 akkoord, 11 niet akkoord).
Overigens komen er al wel veel contributiebetalingen voor het komende jaar binnen.
Ik ben blij met het huidige resultaat, maar zou toch ook graag van de leden niet die nog niet hebben
gereageerd horen of ze al dan niet instemmen met automatische incasso.
Het afgeven van een machtiging is puur op basis van vrijwilligheid. Wanneer leden dat niet willen, is
dat prima, maar ik zou het erg op prijs stellen als u in dat geval een e-mail naar mij stuurt om dat te
melden. Stemt u wel in met een automatische incasso en heeft u nog niet gereageerd, wilt u dan de
brief hierover alsnog naar mij opsturen?
Dan kan de vereniging aan de slag om het automatische incasso proces verder te regelen.
Mijn e-mailadres is: penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl
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Gierzwaluwen nader bekeken: tien jaar waarnemingen met camera’s bij nesten
Een artikel van Rick Wortelboer in Limosa 88.2 (215), het tijdschrift van de NOU en SOVON.
Gierzwaluwbescherming Nederland is in 2003 een project gestart om
meer te weten te komen over het broedgedrag van de Gierzwaluw
door op een aantal locaties camera’s te plaatsen, zowel bij natuurlijke
nestplaatsen als in nestkasten. In het artikel worden resultaten over
de eerste 10 jaar van dit onderzoek gepresenteerd. We krijgen een
unieke kijk in de gierzwaluwhuiskamer, waarmee we zonder de
vogels te verstoren diverse aspecten van het leven van deze
intrigerende vogel kunnen bestuderen. In het artikel laat Rick de
gierzwaluwkalender, de uitvliegtijd van de jongen, het broedsucces,
de invloed van het klimaat op de aankomsttijd van de vogels en het
gedrag in perioden met slecht weer uitgebreid aan de orde komen.
Belangstellenden kunnen een pdf versie van het artikel bij ons
opvragen via info@gierzwaluwbescherming.nl.

Een gierzwaluwboekje voor kinderen
Een bericht van Marleen Andriessen
Eerder dit jaar kwam ik op de website: actionforswifts.blogspot.com van Dick Newell uit Cambridge
een A5-formaat boekje tegen over gierzwaluwen. Dit boekje was duidelijk bestemd voor kinderen in
groep 6, 7 en 8. 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 dan een e-mail naar ons met het
aantal boekjes dat je zou willen hebben.
Marleen Andriessen, advies@gierzwaluwbescherming.nl
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Sovon Landelijke Dag 2015
Op zaterdag 28 november stond onze vereniging zoals gebruikelijk
met haar stand op de informatiemarkt van Sovon in de Reehorst te
Ede.
We kregen weer enthousiaste gierzwaluwliefhebbers langs
waaronder een aantal oude bekenden. Ook konden we veel
beginnende beschermers nuttige adviezen geven.
Voor de loterij hadden we hesjes en posters beschikbaar gesteld.
In de vijf zalen van het gebouw werden lezingen gegeven. Op de
Sovon-website www.sovon.nl vindt u een verslag van een groot
aantal van deze lezingen.

Wellicht de nieuwe GBN camera?
Een bijdrage van Jos Hoekstra
In de ruim 12 jaar van het cameraproject van Gierzwaluwbescherming Nederland heeft de techniek
op camera gebied niet stilgestaan. Digitale opslag is veel goedkoper geworden.
De meest gebruikte camera van het project is niet meer leverbaar.
Ik heb gezocht naar een alternatief. Een vergelijkbare camera als de onze is via een Chinese site te
bestellen echter zonder adapter. De prijs is slechts 8 euro, inclusief verzendkosten.
Specificaties cmoslens, 628x528 pixels,380 tvlijnen. 5 lux (minimale lichthoeveelheid lens 3,6mm.
(geeft een horizontale beeldhoek van 55 graden).
Ik heb verder gezocht naar een betaalbare en betere camera en kwam uit op deze site:
(http://www.camera2000.com/en/sony-940nm-700tvl-invisible-ir-8m-indoor-mini-camera-micaudio.html). Specificaties: Ccd lens,976x582 pixels 650tvlijnen (halfhd) 0.01lux. Keuze in drie soorten
lenzen, waarbij de 2.8 de breedste hoek geeft van 85 graden horizontaal. Prijs 31 euro, inclusief
verzendkosten. NB. Uiteraard moet de afspeel apparatuur wel de hogere resolutie ondersteunen.
(anders zie je natuurlijk geen verschil).
Deze camera heb ik getest. Bijgesloten vind u vergelijkende foto's. De camera zou op 12 volt draaien,
maar de GBN adapter werkt ook (geluid niet getest).
Sterke punten:
Camera behoudt veel langer kleurbeeld. Bij dezelfde condities zie je dat de GBN camera veel eerder
terugschakelt naar IR of dat de zweem van zwart/wit nog net weg is.
Meer details, fractie scherper beeld. Scherp stellen doe ik altijd met een papiertje waarop wat tekst
staat. Hier zag ik vreemd genoeg geen verschil in scherpte en of leesbaarheid.
Oppervlakte van de nestkast komt veel beter in beeld.
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Door middel van een borgmoertje is de vervangbare lens vast te zetten. Dit werkt makkelijker dan
het lens beschadigende schroefje van de GBN camera.
Aansluitkabels zijn prettig lang (50cm), zodat connectoren niet in de kast liggen.
Nadelen van deze camera zijn: ·relatief hoge prijs, er wordt geen adapter bijgeleverd en de camera is
iets groter.

GBN camera

Nieuwe camera

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Jos via hoekstrajos@live.nl
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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
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.

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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