
Jaarverslag Stadsvogelwerkgroep 2015 (SVWG) 

In 2015 is een vervolg geven aan de doelstelling van de Stuurgroep Gierzwaluw*) én heeft uitwerking 

plaatsgevonden van de resultaten van de gierzwaluwtelling in 2014.   

• De doelstelling van de Stuurgroep Gierzwaluw was het ophangen van gierzwaluwnestkasten in de omgeving van 

bedreigde kolonies. In het voorjaar van 2015 heeft Jan Doevendans in opdracht van de gemeente en op aanwijs van 

de stuurgroep opnieuw nestkasten opgehangen. In 2015 zijn nestkasten opgehangen in Helpman (14), Rivierenbuurt 

(6), Schildersbuurt (4), Korrewegwijk (17) en Broerstraat (4 aan bibliotheek). Ook in 2014 waren al circa 60 

nestkasten opgehangen (zie vorig jaarverslag). 

• De uitwerking van de in 2014 door circa 20 vogelaars verrichte gierzwaluwtelling in de stad Groningen heeft in 

2015 bestaan uit het op een rijtje zetten van de resultaten en het schrijven van een artikel voor Grauwe Gors. Rond 

de tijd dat u dit jaarverslag krijgt zal de nieuwe Gors met het artikel ook in uw brievenbus vallen. De vogelaars, die 

wel meegeteld hebben maar geen lid van Avifauna zijn, zullen het artikel toegestuurd krijgen.  

• Aangezien er nog een aantal bedreigde gierzwaluwkolonies zijn waar nodig nestkasten opgehangen moeten 

worden, is het de bedoeling dat de Stuurgroep nog eenmalig in het voorjaar van 2016 bij elkaar komt. Betreffende 

bedreigde kolonies zijn de omgeving van de Gerbrand Bakkerstraat in de Oosterparkwijk, de Schildersbuurt, de 

omgeving van de Suikerbuurt in Hoogkerk en de omgeving van de Nieuwstraat in de Oosterpoort.   Verdere 

activiteiten:   

In de Grunobuurt is het nestkastenproject van kunstenaar Lena van der Wal verder begeleid door onze werkgroep. 

De SVWG vindt het een geslaagd project tussen Nijestee en de kunstenaar. Er hangen 60 originele nestkasten. Het 

project kreeg landelijke aandacht. Tijdens de Nationale Vogelweek organiseerde de SVWG een wandeling voor 

belangstellenden langs de nestkasten (19 mei 2015).  

De SVWG zet zich in wanneer er zich problemen en verstoringen voordoen ten nadele van de vogels. Zo werden er in 

het Blauwe Dorp door Nijestee werkzaamheden aan huizen uitgevoerd tijdens het broedseizoen. Volgens de flora & 

faunawet is dit verboden. Nijestee heeft het werk op ons verzoek stil gelegd en na het broedseizoen afgemaakt, 

tevens een aantal nestkasten voor o.a. spreeuw opgehangen  als mitigerende maatregel.   

*) De Stuurgroep Gierzwaluw is een tijdelijke groep bestaande uit stadsecologen, leden van IVN Groningen-Haren en 

Avifauna Groningen die zich willen inzetten voor meer nestgelegenheden voor Gierzwaluwen in de stad. 
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