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r zijn wat veranderingen doorgevoerd. Om meteen maar met wat voor u ligt te beginnen:
De Gierzwaluw gaat verlaten worden door zijn redactrice Ellen de Bruin. Vele jaargangen
zijn onder haar handen ontstaan. Het bestuur is Ellen zeer erkentelijk voor het werk er
een mooi, leesbaar blad van te maken en bedankt haar vanaf deze plaats al heel hartelijk! Doe
wat leuks met de vrijgekomen tijd Ellen! De redactie wordt vanaf de jaargang 53 overgenomen
door Roely Bos, en Frank van Groen gaat haar hierbij helpen. Er zijn ook wat bestuurswijzigingen die hun beslag hebben gekregen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) die plaats heeft
gehad op 14 april 2015. Roely is na twee termijnen uit het bestuur getreden en haar secretariaat is overgenomen door Marian de Groot. Welkom Marian! En wat heel fijn is om te melden is
dat we met ingang van de afgelopen ALV weer een voorzitter hebben. Er is lang naar gezocht
en hier is hij dan: Marc Menon! Ook hem heten we van harte welkom en we wensen hem een
vruchtbare bestu urstijd toe.
Eind januari heeft u allemaal een vragenbrief in uw brievenbus gekregen, met onder andere het
verzoek uw meest recente e-mailadres door te geven als u prijs stelt op toezending van onze
nieuwsbrief. Als u dit vergeten bent, het kan altijd nog, net als het overmaken van de contributie voor 2015. Het is sowieso prettig voor ons om over juiste adresgegevens te beschikken, dat
scheelt ons een hoop tijd en werk.
Ons vogelarchief, vier archiefkasten vol, in de loop der jaren verzameld door Ruud Vlek, is na
enkele jaren verblijf op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, uitgezocht, omgepakt en beschreven,
in december 2014 overgebracht naar
het Stadsarchief. Het kan er al ingezien
worden. Hiervoor moet u een e-mail
sturen naar info@stadsarchief.amsterdam.nl, onder vermelding van archief
Vogelwerkgroep Amsterdam SAA 30733
(in depot 4/158 en 152/), met vermelding
van de doos die men wil raadplegen. Het
is een grote klus geweest, waarvoor alle
betrokkenen hartelijk dank gezegd wordt.
Verderop in dit nummer wordt er uitgebreider over geschreven.
Dit is het laatste verenigingsnieuws dat ik
Een hoempende Roerdomp is de reden van een enthousiaste
schrijf, ik heb het met plezier gedaan!
Frank Visbeen, met Willem van der Waal aan het roer. Inventarisatie Naardermeer, 21 juni 1998 {bron: VWGA-archief).
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e Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam
is al meer dan twintig jaar actief. De
groep heeft met wisselende ervaringen
de stadsdelen, woningcorporaties, bouwers en
particulieren benaderd. Wij hebben door onze
aanpak de vogel 'op de kaart gezet'. Wij konden
niet weten wat dit, na jarenlange inzet, voor
gevolgen zou hebben. In het kort geef ik enkele
resultaten weer:

Het plaatsen van een beugelkast

Door de bekendheid is de bedreiging van nestgelegenheid bekend bij veel bewoners. Die melden
de bedreigingen, zoals renovaties en onderhoudswerkzaamheden. Meestal gaat de werkgroep
in gesprek met de opdrachtgever. Er worden dan beschermde maatregelen genomen zoals het
monteren van nestkasten, het open houden van de openingen waar de vogels gebruik van maken
enzovoort. Ook wordt steeds gevraagd of het werk buiten het broedseizoen gedaan kan worden.
De werkgroep wordt erkend als kenniscentrum waar de bouwers gebruik van kunnen maken. Het
blijft noodzakelijk om de (oude) Flora- en faunawet te volgen. Deze wet geeft duidelijke richtlijnen! Er moet vooraf worden gemonitord door een erkend deskundige (ecoloog, meestal van
een Adviesbureau) die adviezen geeft over de bescherming. Verder wordt aangegeven dat na de
renovatie vijf maal zoveel nestgelegenheid wordt aangebracht(!!) als verloren ging. De zogeheten
Soortenstandaard van het Ministerie geeft dit aan.
De werkgroep heeft contact gelegd met de Natuurorganisaties zoals Vogelwerkgroep Amsterdam,
het IVN en de KNNV Amsterdam. Hierdoor is er regelmatig overleg en uitwisseling van ervaringen.
Er zijn via onze werkgroep leden gewonnen voor deze verenigingen.
De Stadsdelen bleven niet achter. Jarenlang hebben wij ondersteuning gekregen om nestgelegenheid in nieuwbouw te realiseren en om bescherming van de soort inhoud te geven door middel
van aanscherpen van regels. Verderop ga ik hier nog op in.
Landelijk is de gierzwaluwbescherming ontwikkeld. We weten nu veel meer over deze soort.
Bekend is nu dat de vogels die (waarschijnlijk) niet broeden boven het IJsselmeer overnachten op
ongeveer drie kilometer hoogte en daar 's nachts op vedermuggen jagen.
Er is een medewerker aangetrokken door de stadsdelen om de broedplaatsen te tellen en in kaart
te brengen. Hierdoor wordt de bescherming verder uitgebreid, ook door de gemeente Amsterdam.
Deze tellingen geven een beeld van het aantal broedplaatsen en het gebruik van nieuwe nestgelegenheid. Stadsdeel Centrum, West, Oost en Zuid is in kaart gebracht, zie de kaart op: http://maps.
amsterd am.n 1/vogels/?LAN G= n1.
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