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Beste leden,

Hierbij weer een bericht uit de vereniging. Het afgelopen jaar is hectisch geweest, en niet
alleen vanwege het Corona-virus.
Vorig jaar juni zaten we als vereniging op de ALV plotseling zonder voorzitter. Op de extra
ALV in september kon wel een nieuw bestuur geïnstalleerd worden. Even leek het erop of
we met 7 personen het nieuwe verenigingsjaar in zouden gaan, maar de oud-bestuursleden
zegden de een na de ander op. En een nieuw bestuurslid trok zich ook terug. Zodoende
kwamen we met 3 bestuursleden te zitten (het minimum volgens onze statuten).
In december ontvingen wij helaas ook het bericht, dat de redactie van het Bulletin besloten
had als geheel met het maken van het Bulletin te stoppen. Hierover was niet met het
bestuur overlegd. Ook op de ALV’s was dit niet naar voren gebracht. We zitten als vereniging
nu zonder papieren verenigingsblad, tot er een nieuwe redactie opstaat.
We hebben een aantal bestuursvergaderingen gehad, de laatste online vanwege de Corona.
De penningmeester en de secretaris hebben inmiddels aangegeven geen extra termijn te
willen vervullen. In feite staan we als vereniging op dezelfde plek als een half jaar geleden:
een vereniging zonder bestuur. En ook zonder leden die actief willen zijn (in of buiten een
bestuur), aangezien er nauwelijks gereageerd is op de oproepen in Bulletin en
Nieuwsbrieven.
Dat roept de vraag op of een landelijke vereniging als de onze nog wel bestaansrecht heeft.
Regionaal zijn er wel groepen die met gierzwaluwen actief zijn (zoals in Amsterdam en
Oisterwijk), al dan niet als onderdeel van of samenwerkend met vogelwerkgroepen. Wat is
eigenlijk de meerwaarde van een landelijke vereniging? Hier moeten we met z’n allen maar
eens goed over nadenken.

Toch een fijn gierzwaluw seizoen gewenst.

Rick
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Peter Vos

Algemene ledenvergadering
Het bestuur heeft besloten om de ALV in juni niet door te laten gaan i.v.m. de Coronaperikelen. Er is een nieuwe datum gepland: zaterdag 26 september in het Groene Huis te
Amersfoort. Een officiële aankondiging volgt in augustus, tesamen met de agenda en de
stukken voor de vergadering. Er zullen aanpassingen aan de ruimte plaatsvinden om afstand
te kunnen houden. We onderzoeken hoe de vergadering online gevolgd kan worden.

Bulletin
Zoals hierboven genoemd, is er momenteel geen redactie van het Bulletin. In mei 2020 zal er
dus ook geen Bulletin verschijnen.

Automatisch incasso contributie
De automatisch incasso van de contributie zal binnenkort worden uitgevoerd. Dit is helaas
tot op heden niet plaatsgevonden.

Projectfonds
Ondanks alle bestuursperikelen zijn er nog steeds mensen bezig met leuke acties waarvoor
ze ondersteuning vragen uit het projectfonds van GBN. 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. In de volgende bestuursvergadering
zal erover besloten worden.
http://gierzwaluwbescherming.nl/vereniging/projectfonds/ of secretaris@gierzwaluwbesherming.nl
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Dit voorjaar zijn er aanvragen gedaan voor de volgende projecten:
1. De aanvrager is Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West ZeeuwschVlaanderen en daarmee ook de is de projecteigenaar. Email communicatie gebeurde
via Huub Buysse, die lid is van de vogelwerkgroep en valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur.

Er is een aanvraag gedaan voor een bijdrage van € 500,-, om observatie met camera’s
mogelijk te maken bij de Gierzwaluwkasten op de zolder van het vroegere gebouw van de
Evangelisch Lutherse Kerk in Groede en eigendom van de St. Monumentenbehoud aldaar.
Op de zolder van de kerk huist al vele jaren een gierzwaluwkolonie. De camera’s bij de
nesten op de zolder zijn geplaatst. De beelden van de nesten worden beneden in het
centrum getoond, zodat men toch de gierzwaluwen kan zien broeden zonder de zolder op te
gaan.
2. Kerstin Steinhart heeft een aanvraag voor het projectfonds ingediend als
ondersteuning bij een renovatieproject in Utrecht, waarbij tientallen gierzwaluwnestkasten op een nieuw gebouw voor een verzorgingshuis van Amerpoort zijn
geplaatst.
Beide aanvragen zijn gehonoreerd en de bedragen zijn uitgekeerd. Zij hebben een verslagje
ingediend over de activiteiten.

Website GBN
De website is de afgelopen maanden verhuisd en geheel vernieuwd. Zie:
https://gierzwaluwbescherming.nl.
Er zijn vele pagina’s bij gekomen en de informatie is geupdate over nestgelegendheid,
geluiden, regionaal nieuws, enz. Er is veel meer informatie over de camera’s bij de nesten
beschikbaar gemaakt. Ook brochures zijn vernieuwd; in ieder geval alle adressen, maar deels
is ook de inhoud aangepast aan de laatste inzichten. De website zal de komende weken
verder aangepast worden. We zijn nu bezig met beelden van camera’s online te laten zien.
Hou het in de gaten.

Gierzwaluw praatgroepen en forums
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Heb je vragen over gierzwaluwen? Deze kan je stellen op de forums
met berichten over gierzwaluwen (Nederlands) en Zwaluwen en gierzwaluwen
(internationaal, Engels).
De adressen zijn:
https://groups.google.com/forum/#!forum/gierzwaluwen\
en. https://groups.google.com/forum/#!forum/swallows-martins-swifts-worldwide

Achtergrondinformatie bij NOM

Nestvoorzieningen verplicht bij Nul-Op-de-Meter renovatie
Door Daniël van Capelleveen (red. Bouwmedia)
Woningen die een nul-op-de-meter renovatie ondergaan volgens het NOM Keur moeten
standaard worden voorzien van nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen.
Het doel is dat deze beschermde soorten daardoor makkelijker een nestplek vinden. De
komende vijf jaar worden de resultaten van dit initiatief nauwkeurig gemonitord.
De reden van de verplichting is de verwachting dat er in de toekomst veel nestplaatsen gaan
verdwijnen. Een groot deel van de bestaande woningen ondergaat namelijk de komende tijd
een NOM-renovatie of krijgt in ieder geval een isolatie aan de buitenkant. Vogelsoorten zoals
de gierzwaluw, huismus en vleermuizen raken hierdoor hun habitat kwijt. Woningen worden
namelijk zo goed geïsoleerd dat er geen ruimtes voor nestplaatsen overblijven.
In 2050 alle woningen energieneutraal
In de huidige kabinetsperiode wordt toegewerkt naar renovatie van 50.000 bestaande
woningen per jaar, daarna moeten het er jaarlijks 200.000 worden. Uiteindelijk moeten in
2050 alle 7 miljoen woningen in Nederland energieneutraal zijn.
Gedragscode Natuur-inclusief Renoveren
De spelregels met betrekking tot de verplichte nestvoorzieningen zijn opgenomen in
de Gedragscode Natuur-inclusief Renoveren. Hier staat bijvoorbeeld in, dat er altijd
nestvoorzieningen moeten worden aangebracht, ook al zijn de betreffende vogelsoorten zelf
niet gevonden op locatie. Daarnaast moet de bouwer tijdens de bouw de al aanwezige
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nestgelegenheden ongeschikt maken en vervangende locaties
plaatsen in de buurt van de projectlocatie. Deze maatregelen moeten worden genomen voor
aanvang van het broedseizoen. Dit betekent, dat een goede planning essentieel is om
vertraging van de werkzaamheden te voorkomen.
Ontwerp nestvoorzieningen
Het ontwerp van de nestvoorzieningen moet voldoen aan de voorwaarden die gesteld
worden in de gedragscode. Ook zijn er in samenwerking met BAM en Volker Wessels een
aantal goedgekeurde voorzieningen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden.
De voorzieningen voor gierzwaluwen en huismussen nestkasten worden onder het overstek
van de dakgoot geplaatst, en de vleermuisvoorziening in de kopgevel in de vorm van een
omkasting.
NOM Keur
Het NOM Keur is een initiatief van Stroomversnelling en is een methode die zorg draagt voor
kwaliteitsborging van nul-op-de-meter-producten/concepten en proposities voor woningen,
appartementen en woongebouwen bij nieuwbouw en renovatie. Het keurmerk geeft
aanbieders, opdrachtgevers en eindgebruikers de garantie, dat het product voldoet aan de
eisen die voor NOM Keur zijn vastgelegd.

FILMPJES
Op het platform Swifts en Swallows verscheen de link naar een film, zeer fraai en uitgebreid
uitgelegd, om bewegingen in de lucht te zien van de gierzwaluw, die je anders met het blote
oog niet zou kunnen zien vanwege de snelheid. Jean François Cornuet filmde urenlang uit de
hand met zijn GH5 camera met slowmotion-software, zodat 360 beelden per seconde
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zichtbaar zijn!

Wij zien 40-60 beelden/ps, en een gierzwaluw ca.

120 beelden/ps!
https://www.youtube.com/channel/UCY36iCT3WNtiIQ5-xa3mlCw/videos
https://youtu.be/avDy0PHhbC0
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Gierzwaluwbescherming Nederland
GBN zet zich in voor de bescherming van gierzwaluwen en onderscheidt zich hierbij, door
het zonder verstoren monitoren van de broedende vogels met camera’s.
Gierzwaluwbescherming Nederland is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).

Belangrijkste thema’s GBN
Gierzwaluwbescherming Nederland is een organisatie van mensen, welke zich inzet voor de
bescherming van gierzwaluwen op lokaal niveau en die onderling samenwerken om urgente
thema’s op te pakken.
Wat het huidige bestuur betreft zijn de belangrijkste speerpunten op dit moment:
•
•
•
•
•
•

- de ontwikkelingen rond Nul op de Meter (NOM) m.b.t. gierzwaluwen en de
betrokkenheid van GBN in het NOM-proces (zie stuk hierboven);
- het doen van onderzoek naar nestecologie d.m.v. camera’s;
- het stimuleren van lokale beschermingsinitiatieven d.m.v. het Projectfonds;
- het geven van adviezen over gierzwaluwen aan particulieren en organisaties;
- het versterken van de kennis over de ecologie van gierzwaluwen bij ecologische
adviesbureaus en andere belanghebbenden;
- het promoten van de vereniging en gierzwaluwen in het algemeen t.b.v. aanwas
van nieuwe leden, waaronder de redactie en productie van het Gierzwaluwen
Bulletin.

Huidige werkwijze van het bestuur
Op dit moment werken we in de vereniging met een initierend bestuur, dat vanuit de
Algemene Ledenvergadering opdracht krijgt om zich in te zetten voor een aantal gezamenlijk
vastgestelde thema’s, zie het lijstje hierboven. Deze thema’s volgen uit de statuten van de
vereniging.
De bestuursleden zijn op dit moment de trekkers van de thema’s.
Daarnaast zijn er in de vereniging uiteraard individuele leden, die zich op lokaal niveau actief
inzetten op bovenstaande thema’s of op een andere manier gierzwaluwen en hun
leefgebied beschermen.
Het bestuur legt op de jaarlijkse ALV verantwoording af aan de leden over de stand van
zaken op de thema’s middels een financieel jaarverslag, een jaarverslag en een jaarplan.
Deze bestuursvorm is wellicht niet de vorm die het beste past bij de ambities van de
vereniging, bij de hoeveelheid bestuursleden en bij de tijd die de bestuursleden vrij kunnen
maken voor het verenigingswerk.
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Rectificatie:
N.a.v. de in 2019 eerst verschenen Nieuwsbrief gaf Trudy du Chatel terecht commentaar op
teksten, die inderdaad niet waarheidsgetrouw waren, maar (betreffende haar afscheid als
secretaris) ook zeker niet zo bedoeld waren:
“Met de zin “ook de secretaris gaf aan per direct te stoppen” wordt mijns inziens
gesuggereerd, dat ik plotseling de handdoek in de ring zou hebben gegooid. Niets is minder
waar. Ik ben regulier na de maximale zittingstermijn van 3x3 jaar in trouwe dienst
teruggetreden als secretaris. En ik had ook liever gehad dat dat in prettiger omstandigheden
was gebeurd. Mijn aftreden was ook al verschillende malen bij de leden kenbaar gemaakt
middels verzoeken om een opvolger.
Mijn tweede opmerking betreft de zinsnede dat Ilse nooit bestuurslid zou zijn geweest. In de
ALV van 2018 is ze officieel benoemd tot algemeen bestuurslid van GBN. Je kunt het nalezen
in de notulen van de algemene ledenvergadering van 2018.
Trudy “
Voor Trudy èn Ilse welgemeende excuses van het nieuwe bestuur.

GBN bestuur
Voorzitter
Rick Wortelboer, Nijmegen,
email: voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: website, camera’s, wettelijke bescherming.
Secretaris
Margreet Bloemers, Amsterdam,
email: secretaris@gierzwaluwbescherming.nl, info@gierzwaluwbescherming
Aanspreekpunt voor: secretariaat, algemene informatie, Nieuwsbrief
Penningmeester
Kevin Collins, Enschede,
email: penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: financiën, ledenadministratie, mailings.
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

