Jaarverslag Stadsvogelwerkgroep 2014
In 2014 is er veelvuldig overleg geweest met de Stuurgroep Gierzwaluw. Een groep mensen die vanuit de Denktank
Stadsvogels bij elkaar komen met het doel meer nestkasten voor Gierzwaluwen in de stad Groningen op te hangen.
De Denktank Stadsvogels is het platvorm van SVWG, stadsecologen, Avifauna- en IVN-leden. De Gemeente financiert
het ophangen van de nestkasten in 2014 en 2015. De Stuurgroep bepaalt de ophanglocaties aan de hand van grootte
en kwetsbaarheid van gierzwaluwkolonies en regelt de toestemming van de eigenaren van geschikte locaties voor
het ophangen van de kasten. Jan Doevendans neemt deel aan de Stuurgroep en kreeg de opdracht van de gemeente
om de nestkasten te leveren en op te hangen. Eind april 2014 zijn zo’n 60 nieuwe nestkasten opgehangen, o.a. aan
de Ganzevoortsingel (Hotel Asgaard), Westerhavenstraat, Hoendiepkade, De Ranitzstraat (Helperbad) en de
Parkweg.
Ook organiseerde de SVWG in 2014 een gierzwaluwtelling waarbij meer dan twintig vogelaars tussen 1 juni en 15 juli
praktisch de gehele stad hebben afgekamd op zoek naar kolonies en invliegers. Eerder werd er geteld eind jaren
tachtig van de vorige eeuw en in 2002. In 2014 vond de derde telling plaats. De meeste tellers uit 2002 waren weer
van de partij. Het doel van de telling was om een beeld te krijgen hoe het met bekende kolonies zou zijn gesteld. Zijn
ze er nog, hoe groot zijn ze, in welke straten/huizen zitten ze, waar vestigen zich nieuwe kolonies en hoe is de
verdere gierzwaluwstand van zaken in de stad? De SVWG heeft de telgegevens inmiddels grofweg uitgewerkt en is
met een advies gekomen aan de Gemeente voor ophanglocaties van nestkasten. Dit wordt eind april 2015
gerealiseerd.
We kunnen voorzichtig vaststellen dat de Gierzwaluwen uit het centrum van de binnenstad verdwijnen en er zich in
buitenwijken als Beijum en Lewenborg nieuwe kolonies vestigen. Mogelijk spelen renovatie van oude gebouwen en
het voedselaanbod een rol in deze keuze.
Verdere activiteiten van de SVWG:
> de SVWG organiseerde tijdens de Nationale Vogelweek (17-25 mei) voor de derde keer een vogelwandeling door
de Oranjebuurt. Er liepen zo’n vijftien mensen mee.
> de contacten met woningbouwvereniging Nijestee betreffende inbouw neststenen in nieuwbouw in de
Grunobuurt. Er zijn 19 stenen ingemetseld in het onlangs gebouwde appartementenblok aan het NoordWillemskanaal. Tevens heeft Nijestee nieuwbouw aan de Zonnelaan en Laan Corpus den Hoorn op stapel staan,
waarin ook neststenen worden ingemetseld.
> de SVWG heeft een adviserende rol gespeeld bij een ander project van Nijestee in de Grunobuurt. Daar heeft de
corporatie kunstenaar en bouwstudente Lena van der Wal ingeschakeld voor een project in het kader van
buurtparticipatie. Lena heeft hiervoor de Vogelhuisroute ontworpen. De prachtig ontworpen en uitgevoerde (door
maquettebouwer
Jaap Kraayenhof) design nestkasten worden in het eerste kwartaal van 2015 in de Grunobuurt opgehangen.
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