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U kunt de digitale versie van deze poster aanvragen bij Marleen Andriessen, via
advies@gierzwaluwbescherming.nl
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Ze zijn er weer!
Op 30 maart werden op www.waarneming.nl de eerste twee gierzwaluwen gemeld, in Leeuwarden.
In Amersfoort zag Jos Hoekstra zijn eerste zes gierzwaluwen van het jaar boven zijn wijk op 21 april.
Bij Hans Willemsen in Haarlem vloog de eerste gierzwaluw één van zijn nestkasten in op 29 april.

Gierzwaluwen op 4 mei
Agnes Hoffschulte uit Deventer zag haar eerste gierzwaluwen op 4 mei tijdens de dodenherdenking.
Het inspireerde haar tot het volgende mooie gedicht:

Gierzwaluwen.
Ze kwamen er aan! Nog ver, hoog in de lucht
maar onmiskenbaar in hun vlucht.
Het was dodenherdenking, even over acht
met juist de hoornblazer en de erewacht.
En de burgemeester kwam aan het woord,
ik luisterde, zoals het hoort …
De stipjes kwamen dichterbij en lager,
voor mij was hun komst de drager
van ‘vrijheid geef je door’
en vlak voor het begin van het ernstig koor
klonk voor het eerst hun helder gegier:
ze zijn weer hier!
Deventer, 4 mei 2016.
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Project Stroomversnelling (Nul op de Meter)
De naam van het project is inmiddels omgedoopt tot “Nul op de Meter”.
In het project worden uiteindelijk 1,1 miljoen woningen uit de jaren ’60 en ’70 omgebouwd tot
energie-neutrale woningen.
In de beginfase van het project zijn zaken met betrekking tot de Flora- en Faunawet behoorlijk fout
gegaan. Een situatie die voor alle partijen onwerkbaar was.
Daarom werd het kennisplatform “Natuur Inclusief Renoveren” in het leven geroepen. Daarin
overleggen de bouwers, betrokken natuurbeschermingsorganisaties, adviseurs en ministerie met
elkaar. De eerste vergadering vond plaats op 3 november 2015. Dit was een hele goede start. Er is
toen zeer intensief gesproken over de specifieke behoeften voor de verschillende diersoorten in en
rond de te renoveren objecten. Ook buiten de vergadering om zijn de lijnen kort en direct wat de
communicatie alleen maar ten goede komt.
Er was een 2e vergadering op 10 februari 2016. In deze vergadering is vooral bekeken: waar staan we
nu? Wat is er bereikt en hoe wordt het uitgevoerd?
Bij bezoeken langs de verschillende bouwlocaties bleek dat de voorgestelde en afgesproken
voorzieningen niet of niet goed zijn toegepast. Dus een kritische noot was noodzakelijk. Deze is ook
afgegeven en de bouwers zijn hier op aangesproken.
Een punt van zorg blijft nog steeds de controle op het eindproduct. Hoe kan de kwaliteit
gewaarborgd worden als het project haar productie serieus opschaalt?
De bouwers conformeren zich aan de voorschriften uit het Activiteitenplan, dat na de 1e bijeenkomst
is aangepast maar als een actief document constant wordt aangepast en dient als leidraad/bestek
voor de bouwers en andere partijen die bij het project betrokken zijn.
De algehele tendens blijft dat de samenwerking en kennisoverdracht op een voortvarende en
efficiënte manier verloopt, maar dat onze kritische inbreng absoluut noodzakelijk blijft.
Gierzwaluwbescherming Nederland is weer uitgenodigd voor de volgende vergadering, op 31 mei as.
Volg de ontwikkelingen rond “Nul op de Meter” op onze website www.gierzwaluwbescherming.nl
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Het boekje is uit!
In de vorige Nieuwsbrief vertelden we u over onze
plannen om het boekje “Ik ben een Gierzwaluw” uit
te brengen. Begin april was het zover. We hebben
een groot aantal exemplaren voor u beschikbaar.
Het is een fraai uitgevoerd, veelkleurig boekje met
veel informatie over onze zomervogel geworden, bij
uitstek geschikt voor de bovenbouw van het
basisonderwijs.
We gaan zoveel mogelijk scholen benaderen met de
vraag of ze belangstelling hebben voor het boekje.
Op de gierzwaluwdag in Haarlem op 25 juni krijgen
alle aanwezigen een gratis exemplaar.
Heeft u belangstelling voor dit boekje? Stuur dan een email naar ons met uw adresgegevens en het
aantal boekjes dat u zou willen ontvangen. Het boekje is gratis, een bijdrage in de verzendkosten is
meer dan welkom! Het boekje kan ook via onze website worden gedownload.
info@gierzwaluwbescherming.nl

Algemene ledenvergadering en de gierzwaluwbeschermersdag 2016
Op 25 juni 2016 vindt onze jaarlijkse gierzwaluwdag plaats in de Stadskweektuin Haarlem.
De ochtend is gereserveerd voor de Algemene
Ledenvergadering.
’s Middags zijn er lezingen. Hans Willemsen en Lyndon
Kearsley zijn de sprekers.
Hans heeft al 10 jaar een uitgebreide
gierzwaluwkolonie aan huis en vertelt hoe hij er in
slaagde om door middel van het lokken met geluid de
vogels in zijn nestkasten te krijgen.
Lyndon Kearsley is expert op het gebied van het onderzoek naar de trekroutes van de vogels. In zijn
lezing staat het onderzoek naar het trekroute van Apus apus subsp. Pekinensis met behulp van
geolocators centraal.
We hopen op deze dag veel leden te mogen begroeten. Ook hun introducés zijn van harte welkom.
De leden krijgen binnenkort een uitgebreid informatiepakket thuis.
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Gierzwaluwproject 2016 in Amstelveen

De gemeente Amstelveen en Vogelwerkgroep IVN Amstelveen willen graag weten waar nesten van
gierzwaluwen zijn. Aan de inwoners wordt gevraagd om nesten te melden via de NME site van de
gemeente. Alléén vogels die bij een nestkast aanhaken of naar binnen vliegen kunnen worden
gemeld, dus geen rondvliegende vogels, Dit kunnen namelijk ook jonge vogels zijn die nog geen nest
hebben.
Als we weten waar ze broeden, kunnen we ze ook beter beschermen.
Tussen 1996 en 2006 is door de vogelwerkgroep van IVN Amstelveen veel over de Gierzwaluw
gepubliceerd in de weekbladen met een oproep om gierzwaluwen te melden.
Kennelijk waren er, toen al, veel Amstelveense burgers begaan met deze vogel want de meldingen
stroomden binnen. Er waren meer dan 200 meldingen van broedende gierzwaluwen.
De lijsten van toen zijn nu overgedragen aan Gert de Jong, Hij heeft zijn eigen Ecologisch
Adviesbureau in Amsterdam en inventariseert gierzwaluwen al een paar jaar in Amsterdam. In 2016
gaat hij het zuidelijk deel van Amsterdam tellen en neemt dan Amstelveen mee. Alle meldingen van
de inwoners worden gecontroleerd. In Amstelveen wordt hij hierbij geassisteerd door leden van de
vogelwerkgroep IVN Amstelveen en leden van Gierzwaluwbescherming Nederland.
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Ledenwerfactie
Enkele maanden geleden is het bestuur begonnen met een ledenwerfplan. Om een gezonde
vereniging te zijn en te blijven is er continu aandacht nodig voor het werven van nieuwe leden.
Dankzij een sterke achterban kan Gierzwaluwbescherming Nederland een vuist maken voor
gierzwaluwen richting projectontwikkelaars, gemeentes etc.
Een van de speerpunten van het ledenwerfplan is de lid-werft-lid actie die we eind maart via e-mail
onder de aandacht van onze leden hebben gebracht.
De leden werden opgeroepen om een vriend, kennis, familielid, buurman of buurvrouw lid van
Gierzwaluwbescherming Nederland te maken. Die nieuwe leden zijn dan het eerste jaar gratis lid en
ontvangen het informatieve Gierzwaluwen Bulletin. Aanmelding van de nieuwe leden gaat via de
website.
Deze actie heeft tot nu toe geleid tot de aanmelding van 22 nieuwe leden.

Digitale versie Bulletin
Recentelijk ontvingen we een aantal verzoeken van leden of het Gierzwaluwen Bulletin niet in
digitale versie kan worden verstuurd in plaats van in fysieke vorm. Het is iets van deze tijd geworden
dat mensen hun informatie het liefst digitaal ontvangen en in die behoefte wil de vereniging
natuurlijk meegaan.
Voor ons betekent het digitaal versturen minder arbeidsintensieve werkzaamheden en een besparing
van de portokosten voor de vereniging.
Wanneer er leden zijn die in het vervolg het Gierzwaluwen Bulletin liever digitaal willen ontvangen,
dan vragen we hen een e-mail met de vermelding van hun naam en “Bulletin digitaal” te sturen aan
penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl.
Wel wil de vereniging benadrukken dat niemand zich verplicht hoeft te voelen om dit te doen, want
het is alleen een vorm van extra dienstverlening.

Automatische incasso
Met ingang van dit jaar is de vereniging gestart met de automatische incasso van de contributie. Een
fors aantal leden heeft daarmee ingestemd en daar is de penningmeester erg blij mee. Er blijft echter
nog een aanzienlijk aantal leden dat de betaling op de oude manier heeft gedaan. We willen deze
leden vragen hier nog eens over na te denken.
Hoe dan ook, u blijft baas over de eigen portemonnee.
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Contactpersonen GBN
Verspreid over het land en zelfs in België heeft Gierzwaluwbescherming Nederland een aantal
vertegenwoordigers, die in hun regio aanspreekpunt zijn voor informatie over de gierzwaluw en zijn
bescherming.
Het kan daarbij gaan om verschillende onderwerpen:
 Plaatselijke werkgroep
 Hulp bij (dreigende) verstoring
 Uitgiftepunt nestkasten
 Expertise bij bouwbesprekingen
 Verzorgen van lezingen
 Advies en hulp bij nestcamera’s/ webcams
 Advies over nestkasten en/of hulp bij plaatsing
U vindt de lijst van namen van de GBN vertegenwoordigers in het Gierzwaluwen Bulletin en op onze
website: http://www.gierzwaluwbescherming.nl/vereniging/gbn-vertegenwoordigersactueel/
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij info@gierzwaluwbescherming.nl
Schroom niet om contact op te nemen met de vertegenwoordiger in uw regio als u een vraag of een
verzoek heeft.

Onze vereniging
Wist u dat…




We tweemaal per jaar voor onze leden een mooi blad uitgeven, het Gierzwaluwen Bulletin?
We elk jaar in juni in aansluiting op de algemene ledenvergadering een middag hebben met
interessante lezingen?
En dat die dag een prachtige gelegenheid is om andere gierzwaluwliefhebbers te ontmoeten
en ervaringen uit te wisselen?

Nog geen lid van GBN?
U kunt zich opgeven als lid van onze vereniging via onze website. Het lidmaatschap kost minimaal
€15, - per jaar. Een hoger bedrag is welkom!
http://www.gierzwaluwbescherming.nl/vereniging/lid-worden/
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Adressen van het bestuur
Voorzitter
Hans Willemsen, Regulierstraat 35, 2021 HD Haarlem. Tel: 06 42737748. E-mail:
voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: website, Natuurwet, contacten met SOVON.

Secretaris
Trudy du Chattel, Buitenzorg 18, 1181 PB Amstelveen. Tel: 020 6451130. Email:
secretaris@gierzwaluwbescherming.nl.
Aanspreekpunt voor: secretariaat, algemene informatie.

Penningmeester
Egbert Leijdekker, dr. Abraham Kuyperlaan 18A, 1402SC Bussum. Tel: 035 6936093. Email:
penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl.
Aanspreekpunt voor: financiën, ledenadministratie.

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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