
 

 

Maart 2017 

Over een maand komen de gierzwaluwen weer naar ons land om hier te broeden. 

Om dat te vieren verschijnt de Nieuwsbrief in een nieuw uiterlijk én hebben we een mooie nestkast 

aanbieding voor onze leden. 

Gierzwaluw bij Beleef de Lente 

Bij Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland kunnen we dit jaar weer via webcams meekijken in 

het gierzwaluw nest in de Oranjekerk in Amsterdam. Gierzwaluw Bescherming Nederland is actief 

betrokken: we schrijven weblogs en zijn als expert achter de schermen beschikbaar om vragen van het 

publiek te beantwoorden. 

Als vereniging vinden we het geweldig dat de gierzwaluw op deze manier aandacht krijgt. Met zo’n 1 

miljoen unieke bezoekers aan Beleef de Lente is dit natuurlijk een geweldig platform voor de gierzwaluw. 

Om dat te vieren, hebben we voor onze leden in samenwerking met Vivara een mooie kortingsactie voor 

duurzame nestkasten voor gierzwaluwen.  

Help de gierzwaluwen: word lid & ontvang direct 25% korting op duurzame nestkasten 

Onze vereniging richt zich op het behoud van de gierzwaluw in het stadsbeeld. Dat gaat niet vanzelf: 

daarvoor is uw hulp nodig. Word nu lid van Gierzwaluw Bescherming Nederland voor maar € 15,- per jaar 

(meer mag ook). U ontvangt dan een kortingscode voor 25% korting in de webshop van Vivara op 

duurzame nestkasten voor gierzwaluwen. Zo kunt u direct aan de slag om de gierzwaluwen in uw omgeving 

te helpen.   

Op onze website vindt u praktische tips voor het ophangen van gierzwaluwnestkasten: 

gierzwaluwbescherming.nl/bescherming/nestkasten. 

De korting is geldig tot en met 31 juli 2017 in de webshop van Vivara op de nestkast gierzwaluw Woodstone 

en de nestkast gierzwaluw Woodstone Madrid. U krijgt uw kortingscode toegestuurd door Gierzwaluw 

Bescherming Nederland na aanmelding als lid. 

                        

                            Nestkast Gierzwaluw WoodStone    Nestkast Gierzwaluw WoodStone Madrid 
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http://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
http://gierzwaluwbescherming.nl/bescherming/nestkasten
https://www.vivara.nl/nestkast-gierzwaluw-woodstone.html
https://www.vivara.nl/nestkast-gierzwaluw-woodstone-madrid.html


 

                

         

ALV en Landelijke Dag 2017 

De Algemene Ledenvergadering en lezingenmiddag van Gierzwaluw Bescherming Nederland vindt in 2017 plaats 

op 10 juni a.s. in Amersfoort, in het nieuwe CMNE-gebouw “Het Groene Huis”, op het prachtige landgoed 

Schothorst. 

 

Eind mei sturen we de leden van onze vereniging de uitnodiging en het programma voor de dag toe. Alle stukken 

voor de vergadering zullen via onze website beschikbaar komen. 

Oproep 

Voor het middaggedeelte kunnen we nog bijdrages van onze leden gebruiken.  

Dus hebt u een mooi project waarover u iets wil vertellen, aarzel dan niet om u bij ons aan te melden 

(secretaris@gierzwaluwbescherming.nl). Wel graag aanmelden uiterlijk 15 mei a.s. in verband met de definitieve 

vaststelling van het programma. 

De middagsessie van het programma is ook voor niet-leden toegankelijk.  

 

Nieuwe Wet Natuurbescherming 

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. Hierin zijn de voormalige Flora- en 

Faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet gecombineerd. De nieuwe Natuurwet regelt dat de provincie 

bevoegd gezag is en de lijst met te beschermen soorten kan aanpassen op de situatie in de provincie. Dat betekent 

dat meldingen nu vrijwel altijd via de provincie gaan.  

De tekst van de wet staat op de website van RVO. Via hun site kunt u ook een brochure downloaden die zich vooral 

richt op de bescherming in geval van sloop, verbouwing en inrichting van gebieden. 

http://www.natuurindegemeente.nl/aandeslagmetdenatuurwet/wp-

content/uploads/2016/12/Soortenbescherming_bij_ruimtelijke_ingrepen_1.3_15122016.pdf 

We zullen u via onze website op de hoogte blijven houden van de consequenties van de nieuwe wet voor de 

bescherming van de gierzwaluwen in de praktijk.  
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Nul op de Meter en de gierzwaluwen 

Het grote renovatie project “Nul op de meter” is al een tijdje in uitvoering.  
Naar verwachting zullen op korte termijn veel plaatselijke projecten daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Er zijn 
goede afspraken gemaakt met bouwers en ontwerpers voor verantwoorde nestvoorzieningen. 
 
Onze aandacht moet nu gericht worden op de handhaving en het waarborgen dat datgene wordt gemaakt wat is 
afgesproken. Daarvoor is het onder andere essentieel dat we precies weten waar nu – vóór de 
renovatiewerkzaamheden starten - gierzwaluwkolonies broeden.  
 
Oproep 
 
Gierzwaluw Bescherming Nederland doet daarom een dringend beroep op alle gierzwaluw werkgroepen en alle 
andere broedvogel inventariseerders om in de komende maanden in uw gebied een nauwkeurige inventarisatie te 
maken van de nesten van de gierzwaluwen en dat op adresniveau vast te leggen in een database als 
waarneming.nl. Op deze manier kunnen we voorkomen dat bestaande gierzwaluwkolonies onopgemerkt en zonder 
een goede mogelijkheid van handhaving verloren gaan.  
 
 

Informatiefolder  

De in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde informatiefolder om uit te delen tijdens inventarisatierondes is klaar. 

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 

 

GBN projectfonds 

Sinds medio vorig jaar heeft Gierzwaluwbescherming Nederland voor haar leden opnieuw een projectfonds in het 

leven geroepen om bijzondere initiatieven en projecten ter bescherming van de gierzwaluw met een geldbedrag 

tot maximaal €500, - te ondersteunen.  

U kunt een aanvraag doen voor een bijdrage uit het projectfonds vergezeld van een toelichting op uw project en 

een projectbegroting via info@gierzwaluwbescherming.nl. 

Het volledige projectfonds reglement kunt u vinden op onze website: 

http://gierzwaluwbescherming.nl/vereniging/projectfonds/ 

Onlangs hebben we met behulp van een bijdrage uit ons projectfonds de realisatie van een gierzwaluwtil in 

Friesland (zie elders in deze Nieuwsbrief) mogelijk gemaakt. 
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Gierzwaluwtillen 

Tegenwoordig worden er regelmatig gierzwaluwhotels of –tillen geplaatst in de directe omgeving van gesloopte of 
gerenoveerde huizen. Als daar dan ook nog eens lokgeluiden bij worden afgespeeld dan kan het lukken om 
de verjaagde vogels in een nieuw nest te krijgen. 
 
Hieronder de verhalen over twee gierzwaluwtillen die met een bijdrage van o.a. Gierzwaluwbescherming onlangs 
zijn opgericht.  

 

Gierzwaluwtil in IJlst 

Binnenkort wordt de eerste gierzwaluwtil in Friesland officieel in dienst genomen. 

De til is met hulp van de gemeente Súdwest Fryslân, plaatselijke ondernemers en een bijdrage uit het projectfonds 

van Gierzwaluw Bescherming Nederland tot stand gekomen. Het gaat deels om compensatie voor het verdwijnen 

van nestgelegenheid als gevolg van sloop in 2012.  

In de til zijn vier camera’s gemonteerd waarmee het publiek in de toekomst live beelden kan volgen. 

De gierzwaluwen zullen met behulp van een geluidsinstallatie naar hun nieuwe nestgelegenheid gelokt worden. De 

weblog wordt beheerd door Chris de Jong uit IJlst.  Volgen kan via facebook (gierzwaluwtil ijlst) 

De til staat op een groot open terrein en heeft een hoogte van 7 meter.  
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Eerste gierzwaluwtil Leiden 

Op 10 maart werd in Leiden de Gierzwaluwtil Marepark officieel geopend. Kinderen van de Vrije School Mareland 

zongen bij de opening een speciaal gierzwaluwenlied.  

De til is gebouwd op initiatief van groengroep Groenoord-Zuid. Het plan voor de til ontstond al in 2013. In 2014 

konden wijkbewoners stemmen op drie ontwerpideeën. Het idee van Hannie Korthof, geïnspireerd op de 

lucifersdoosjes met een zwaluw erop, won. Dit resulteerde in een ontwerp met drie lucifersdoosjes, met in het 

totaal 30 nestruimtes. Groengroep Groenoord-Zuid timmerde de kasten samen met de aannemer in elkaar.  

De Gierzwaluwtil is mogelijk gemaakt door bijdragen van o.a. het Duurzaamheidsfonds en het Fonds 

Wijkinitiatieven van de gemeente Leiden, Vogelbescherming en Gierzwaluw Bescherming. Via de link kunt u het 

persbericht over de opening lezen: http://sleutelstad.nl/2017/03/10/gierzwaluwtil-marepark-geopend-dankzij-

inzet-wijk/ 
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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. 

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. 
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Gegevens vereniging 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32092778, RSIN 811388608 

Bankrekening: IBAN: NL82 TRIO 0391 1161 42  
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