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Gierzwaluw als symbool van verbondenheid met Mutare. 
 
Dit jaar bestaat de stedenband Haarlem-Mutare 20 jaar. Onze band 
wordt gesymboliseerd door de Gierzwaluw. De Gierzwaluw overwintert 
in Mutare en broedt in het voorjaar in Haarlem. In dit  jubileumjaar 
gaan  we veel  activiteiten organiseren,  waarbij we deze bijzondere en 
beschermde vogel als een verbindend element  gebruiken. De Gierzwa-
luw als metafoor voor de verbinding tussen de leefwereld in het zuiden 
en het noorden, als overbrenger van boodschappen tussen beide conti-
nenten.  
De Gierzwaluw symboliseert de band tussen Haarlem en Mutare en de 
uitwisseling tussen deze steden. Tijdens zijn vlucht tussen Haarlem en 
Mutare kijkt de vogel naar onze wereld. 
  
In Mutare is hij de aankondiger van de regentijd. Dit is een zeer belang-
rijke periode in Afrika. Daarom is het ook volstrekt verboden om deze 
magische vogel te doden. Het diertje heeft een sterk symbolische waar-
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de. Het belichaamt sociale kwesties zoals migratie, grensoverschrijdend 
gedrag, burgerschap - autochtoon/ allochtoon bepaling en de relevantie 
ervan, ontwikkelingssamenwerking en uitwisseling. Omdat deze vogel zo 
trouw ieder jaar naar hetzelfde nestje komt en de verbondenheid tussen 
ons en onze partners in Mutare weergeeft heeft de stedenband deze vo-
gel tot haar symbool verklaard. 
 
Activiteiten in Haarlem 
 
Gedurende het gehele jaar 2012 gaan we een groot aantal activiteiten 
uitvoeren, waarbij we de Gierzwaluw als een verbindend element gaan 
gebruiken. Het wordt een veelzijdig project dat zal worden uitgevoerd in 
zowel Haarlem als Mutare. In dat project staan zowel kunst, natuurbe-
scherming en internationale samenwerking centraal. 
 
We gaan het project met vele partners in de stad uitvoeren. Een werk-
groep van betrokkenen bij de stedenband, gemeente Haarlem, Haarlem-
se bibliotheken, vogelbescherming en Haarlemse kunstenaars houdt 
zich bezig met het ontwikkelen van het programma. We richten ons met 
name ook op kinderen van de Haarlemse en Mutarese basisscholen. 
Een afgestudeerde Nederlandse biologe zal dit voorjaar in Mutare op de 
primary en secundary scholen hierover gedurende twee maanden een 
lesprogramma geven. In Haarlem hebben van drie basisscholen in totaal 
300 kinderen een gierzwaluwles gevolgd. Voor het basisonderwijs in 
Haarlem is hiervoor de educatieve website http://www.haarlem-‐
mutare.nl/gierzwaluw/ beschikbaar. Deze website wordt in de loop van het 
schooljaar nog verder uitgebreid. 
 
 
Nestkastjes 
 
Als onderdeel van het educatieve programma zijn er 250 nestkastjes ge-
zaagd door leerlingen van het Sterrencollege. Door kinderen van de ba-
sisschool zijn die met hulp van deze VMBO school in elkaar geschroefd. 
Ze zullen onder meer worden opgehangen aan woningen van de woning-
stichting Pré Wonen.  
 
 
Tentoonstelling Gierzwaluw-KZOD in de Waag van 19 juli-5 au-
gustus 2012  
 
Kunstenaarsvereniging Kunst zij ons doel organiseert een tentoonstel-
ling in de Galerie de Waag, Spaarne 30 rood te Haarlem. Haarlemse 
kunstenaars laten zich door deze vogel en door de stedenband inspire-
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ren om een kunstwerk te maken. De tentoonstelling is te bezoeken op 
donderdag t/m zondag van 15.00 – 17.00 uur. 
 
 
Muziektheaterstuk ‘De gelukkige prins’ op 27 januari 2013 in de 
Toneelschuur 
 
Met deze eenmalige muziektheatervoorstelling naar het sprookje van 
Oscar Wilde viert de Stedenband Haarlem-Mutare dat ze de volwassen 
leeftijd heeft bereikt van 21 jaar. De Gierzwaluw staat symbool voor de 
stedenband en haar werk. Een kleine trekvogel die vanuit zuidelijk Afri-
ka helemaal naar Nederland komt om zich voort te planten, en dan de 
hele weg terugvliegt. 
  
Als hij in Haarlem gezien wordt weten we dat de zomer is begonnen en 
als hij dan weer in Mutare gezien wordt weten de mensen dat de regen-
tijd begint. Omdat de regentijd is in Afrika zo belangrijk is, is het daar-
om het ook volstrekt verboden om deze magische vogel te doden.  
 
Datum voorstelling: zondag 27 januari 2013 om 15.00 uur in de Kleine Zaal van 
de Toneelschuur. Toegangsprijzen: volwassenen €. 15,50, volwassenen met kor-
ting €. 13,50 (zoals CJP en lid Toneelschuur) Kinderen: €. 11,50 
 

 
Zou het aan het voorjaar liggen of is het toeval? Er is deze keer bijzon-
der veel te melden over natuurbeschermingsactiviteiten. 
 
 
Beheerplan en werkplan Haarlemmerhout 
 
In het vorige natuurbeschermingsnieuws maakte ik al melding van onze 
pogingen om in het beheerplan meer aandacht te krijgen voor de bijzon-
dere natuurwaarden in de Haarlemmerhout. Nu het beheerplan bijna 
klaar is, kunnen we met genoegen vaststellen dat dat – tenminste op 
papier – vergaand gelukt is. Ons eerdere advies is voor het overgrote 
deel overgenomen. Wij helpen  nu mee om de voor het beheer relevante 
natuurwaarden letterlijk in kaart te brengen. 
 
Er resteert nog wel één belangrijk discussiepunt: Onderdeel van de 
Hout is ook het zogenaamde Vogelbos, oorspronkelijk onderdeel van het 
voormalige landgoed Eindenhout (het ‘Huis met de beelden’). In dit ver-
waarloosde voormalige hakhoutbos heeft zich de laatste decennia een 
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