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Algemene Ledenvergadering 2018 

Op 16 juni vond de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. Het was een zeer geslaagde 

dag op een prachtige locatie: het Groene Huis in Amersfoort. Gelukkig waren er weer veel actieve en 

betrokken leden aanwezig. In de ochtend vond de ALV plaats. Belangrijke punten waren: 

- de uitbreiding van het bestuur met twee nieuwe leden; Ilse de Bruin en Ad van Uchelen 

- de instelling van een commissie om het cameraproject weer op de rails te krijgen 

- het gaan inrichten van een katern “Nul op de Meter” op onze website 

- de plannen voor het komende jaar: nieuwe folderlijn, voorlichting aan ecologische bureaus en 

vogelopvangcentra, nieuwe ledenwerfactie en stimuleren van aanvragen voor het projectfonds. 

Na een gezellige lunchpauze waren er in de middag diverse interessante lezingen / presentaties. Mischa 

Cillessen, stadsecoloog in Tilburg vertelde vol enthousiasme over het indrukwekkende 

soortmanagementplan in zijn stad. De bevlogen en passievolle Johan Kempeneers die helemaal uit 

Antwerpen was gekomen vertelde over de geweldige inzet van de Gierzwaluwwerkgroep in Antwerpen 

en Ad van Uchelen vertelde over de manier waarop bij hem thuis in Mijdrecht hoge kwaliteit filmbeelden 

werden gemaakt van nestelende Gierzwaluwen voor de film De Wilde Stad (waarbij werd gedaan alsof 

het opgenomen was in Amsterdam). Tijdens de Vraagbaak was er ook nog de mogelijkheid vragen te 

stellen aan en overleg te plegen met de overige leden waarvan velen jarenlange ervaringen hebben met 

diverse aspecten van onze geliefde vogelsoort. 

We hopen dat de aanwezige leden het ook een nuttige, gezellige, interessante en inspirerende dag 

hebben gevonden en we zien jullie - en hopelijk meer en ook nieuwe leden - graag volgend jaar weer! En 

we hopen  natuurlijk ook weer veel leden te ontmoeten bij andere gelegenheden zoals festivals, 

bijeenkomsten, lezingen en zo meer. 

                                   



Opvang jonge gierzwaluwen 

 

In de warme periode die nu al een aantal weken aanhoudt 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 en vielen uit het nest. 

 

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 gierzwaluwtje kan niet teruggezet worden in het nest en zoals bij bijna iedereen bekend zullen de ouders het 

vogeltje buiten het nest niet kunnen voeden.  Hoewel… een paar dagen geleden meldde een mevrouw uit het 

zuiden des lands dat de dierenambulance medewerker had geadviseerd de jonge gierzwaluw met rust te laten, 

omdat de ouders zich er wel om zouden bekommeren! Dat zal nooit gebeuren! 

Een jonge gierzwaluw moet naar een vogelopvangcentrum. Gierzwaluwen zijn pure insecteneters en het vereist 

speciale expertise om ze te voeden.  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. 
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Nieuwe Wetenschappelijke commissie van GBN 

Op de algemene ledenvergadering van GBN van 16 juni is besloten om het camera-project nieuw leven in te blazen 

als onderdeel van de activiteiten van een heuse wetenschappelijke commissie. We gaan met een groepje mensen 

aan de slag. Voorlopig coördineert ondergetekende de eerste stappen. Ad van Uchelen uit het GBN-bestuur, Hans 

van Paddenburgh, Hannie Nilsen, Gert de Jong en Jos Hoekstra hebben zich al aangemeld voor de commissie. 

Daarnaast willen we graag een groep geïnteresseerden bij elkaar brengen om kennis uit te wisselen. 

Voor wie een gierzwaluw-camera heeft, hebben we de volgende vragen: 

- Heb je nog een of meer werkende camera’s? 
- Heb je recent nog gierzwaluwen gezien via de camera? 
- Heb je nog gegevens van de afgelopen jaren (na 2012) die je ons nog zou kunnen opsturen? 
- Heb je gegevens doorgegeven aan SOVON via het programma Nestkaart? Zo ja, welke jaren? 
- Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de commissie? Of meedenken? Hoe? Heb je 

een bepaald onderwerp in gedachten? 
 

We horen het graag. Na de zomer willen we met dit overzicht van de camera’s aan de gang gaan en tijdens een 

algemene bijeenkomst samen bedenken wat we nog meer willen gaan opzetten en hoe we dat gaan oppakken. 

Wie wil meedenken is van harte welkom. Laat maar even weten. 

Met vriendelijke groeten, 

Van een enthousiaste gierzwaluw-beschermer die voor het eerst sinds jaren weer 3 gezonde gierzwaluwjongen 

voor de camera heeft, 

Rick Wortelboer 

 

                Resultaten uit het cameraproject van 2003 – 2010 
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Aandacht voor het Projectfonds GBN 

Sinds enkele jaren bestaat dit fonds ten behoeve van donaties van maximaal €500, - aan projecten van leden van 

de vereniging die in de brede zin des woords bijdragen aan de bescherming van de gierzwaluwen. Daarbij kun je 

denken aan het aanbieden van nestgelegenheid in de vorm van nestkasten in een wijk of straat, het inrichten van 

een zwaluwentil, maar ook het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor lokale doeleinden of een nog breder 

publiek, het ontwikkelen van materiaal om gierzwaluwen te lokken, etc.  

Tot nu toe zijn er jammer genoeg maar weinig projecten aangemeld. En dat terwijl de project-pot goed gevuld is en 

er overal in het land gierzwaluwenthousiastelingen veel tijd steken in het beschermingswerk. Er zouden toch 

genoeg initiatieven moeten zijn waarvoor je een beroep kan doen op ons fonds!  

Om het fonds meer bekendheid te geven en hopelijk de drempel om een aanvraag te doen te verlagen stelt het 

bestuur voor om een adviescommissie of klankbordgroep bestaande uit leden van onze vereniging in te stellen. Die 

groep leden zou dan vanuit hun eigen inzet voor de gierzwaluw anderen kunnen attenderen en inspireren om 

plannen te ontwikkelen die in aanmerking komen voor een bijdrage uit ons fonds. Het behoort dan ook tot hun 

taak het GBN bestuur te adviseren over ingediende aanvragen. 

Voelt u ervoor om in deze commissie plaats te nemen? Wilt u dan een e-mail sturen aan onze penningmeester, 

Egbert Leijdekker, penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl. We zouden het zeer op prijs stellen als door deze 

commissie het beschermingswerk meer bevorderd en gefaciliteerd gaat worden.  

 

 

Recent door ons gesponsord project: nestkasten aan het Huis van Hilde in Castricum 
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Redactieleden gezocht 

Voor ons tweemaal per jaar verschijnende  Gierzwaluwen bulletin zijn wij op zoek naar minimaal twee leden die de 
redactie willen versterken. De redactie bestond tot nu toe uit vier leden, maar door ziekte (Marjo van der Lelie) en 
opzegging na 16 jaar (Fred van der Lelie) zijn er twee mensen overgebleven. Dat is te weinig. 

De werkzaamheden houden in: het zoeken naar geschikte kopij, het beoordelen van ingekomen kopij, 
samenstellen en redigeren van de aangeleverde teksten en zoeken van bijpassend beeld van voldoende kwaliteit. 
Ervaring met het redigeren, zoeken en beoordelen van kopij is zeer wenselijk (bijvoorbeeld een achtergrond in de 
journalistiek of mediasector). We komen 1x per bulletin bij elkaar, verder gaat de communicatie via e-mail.  

Laat het ons weten als je het leuk vindt om lid te worden van de redactie of neem contact met ons op voor meer 
informatie.  

Astrid van den Broek: astridvdbroek@gmail.com of 06-49122713 

Marleen Andriessen: advies@gierzwaluwbescherming.nl of 06-23582725 

 

Vormgever gezocht 

Na 16 jaar de lay-out van ons verenigingsblad te hebben verzorgd, is Fred ermee gestopt.  

De vereniging is daarom op zoek naar een nieuwe vormgever van het Gierzwaluwen Bulletin, dat 2X per jaar 

uitkomt. De werkzaamheden bestaan uit het samenstellen van de door de redactie aangeleverde kopij en 

afbeeldingen m.b.v. een DTP-programma tot een blad van 16 pagina’s. Dit wordt als PDF (met hoge resolutie) naar 

de drukker gestuurd, die ook de verzending verzorgd. De penningmeester zorgt voor een verzendlijst. 

Samenwerking en terugkoppeling met de redactie over de rubrieken, artikellengte, volgorde hoort er ook bij. 

Momenteel wordt gewerkt met de programma’s Adobe Indesign en Photoshop, maar andere programma’s zijn ook 

prima te gebruiken. Als het u aanspreekt om deze klus te doen, maar er zijn nog vragen, dan wil Fred van der Lelie 

die graag beantwoorden. Cf.vanderlelie@hccnet.nl  

 

Secretaris gezocht 

Na drie termijnen in het bestuur van Gierzwaluwbescherming Nederland stopt Trudy  du Chattel medio 2019 met 

haar werk als secretaris van de vereniging. We zijn daarom op zoek naar iemand  die haar functie wil overnemen. 

Als secretaris bent u lid van het dagelijks bestuur van de vereniging. 

De belangrijkste taken van de secretaris zijn: 

- Opstellen van de agenda, organiseren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen. 

- Organiseren en opstellen van de stukken voor de ALV  

- Organiseren van de jaarlijkse lezingenmiddag 

- Verstrekken van informatie en beantwoorden van vragen via de telefoon (website) en e-mail. 

- Samenstellen en publiceren van de Nieuwsbrief  

Als u er voor voelt om deze functie op u te nemen of als u meer informatie wilt, wilt u mij dan bellen of een e-mail 

sturen?  Trudy du Chattel  secretaris@gierzwaluwbescherming.nl  06 3373 8018 
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EVENEMENTEN 

 

Vogelfestival 2018 in de Oostvaardersplassen 

Op 16 september 2018 organiseert Staatsbosbeheer voor de derde keer Het Vogelfestival in de 

Oostvaardersplassen (Lelystad).  

 Alle organisaties die op het Vogelfestival staan, bieden  een activiteit aan. Er worden diverse presentaties en 

lezingen georganiseerd en er zijn wandelexcursies de Oostvaardersplassen in. Ook zijn er marktkramen met de 

meest uiteenlopende producten, zoals fotoapparatuur, verrekijkers, natuurreizen en natuureducatie.  

In het Buitencentrum kun je bij de aanwezige horeca genieten van een lunch of gewoon een lekker kopje koffie.  

Gierzwaluwbescherming Nederland verzorgt een lezing over de Gierzwaluw. Ook zijn we aanwezig met onze kraam.   

Samen voor stadsnatuur in Noord-Holland 

Mede naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek wordt  er op dinsdag 9 

oktober 2018 een dag georganiseerd rond het thema: stadsnatuur in Noord-Holland. Dit is een initiatief van de 

Gemeente Zaanstad, Vogelbescherming Nederland en Vogelbeschermingswacht Zaanstreek. 

Er is een lezingprogramma, waarbij de nadruk zal liggen op de stad als prettig leefgebied van vogels en mensen. 

Maar ook een aantal andere diergroepen die in het stedelijk gebied voorkomen zullen aan bod komen. Het doel is 

om een podium te bieden voor (resultaten van) onderzoek en goede praktijkvoorbeelden.  

Na afloop bieden we praktische handvatten om in het stedelijk gebied met natuur om te gaan. De organisatoren 

willen iedereen die actief is met biodiversiteit in het stedelijk gebied in Noord-Holland – zowel professionals als 

vrijwilligers – informeren, enthousiasmeren en inspireren.  

 

Landelijke Dag SOVON 2018   

Op zaterdag 24 november 2018 vindt de jaarlijkse landelijke dag plaats op een nieuwe locatie:  

OMNISPORT APELDOORN 
De Landelijke Dag 2018 staat in het teken van de presentatie van de nieuwe Vogelatlas van Nederland, het meest 

actuele naslagwerk over de verspreiding van broed- en wintervogels in ons land.  

Programma 

• Presentatie Vogelatlas van Nederland 

• Uitgebreide informatiemarkt 

• Lezingen en signeersessies 
 

De Landelijke Dag is er voor iedereen met een hart voor vogels en natuur. 
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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. 

Algemeen Bestuursleden  
Ilse de Bruin, Hooft Graaflandstraat 19, 3525 VM Utrecht. Tel. 030-2542400  

Ad van Uchelen, Turkoois 38, 4643 AL Mijdrecht. Tel: 0297 563396 

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. 

  

 

 

Gegevens vereniging 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32092778, RSIN 811388608 
Bankrekening: IBAN: NL82 TRIO 0391 1161 42  
 
U vindt Gierzwaluwbescherming Nederland ook op Facebook: 
https://www.facebook.com/Gierzwaluwbescherming 
 
 
 
 
 

8 
 

8 

mailto:voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl
mailto:secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
mailto:penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl
mailto:algemeen@gierzwaluwbescherming.nl
mailto:communicatie@gierzwaluwbescherming.nl
mailto:advies@gierzwaluwbescherming.nl
https://www.facebook.com/Gierzwaluwbescherming

