
Jaarverslag Stadsvogelwerkgroep 2016 (SVWG) 

In 2016 kreeg de werkgroep versterking van Lennart Zwart (milieudeskundige). Door verschillende omstandigheden 

is het een rustig jaar geweest. De werkgroepleden hadden dit jaar weinig tijd voor vrijwilligerswerk. Bovendien was 

er bij de gemeente nog maar één stadsecoloog doordat Wout Veldstra met pensioen ging en Mark Ronda elders een 

baan vond. Daardoor had overgebleven ecoloog Klaas van Nierop een zo volle agenda dat onze stadsvogelzaken 

moesten blijven liggen. 

Het ophangen van de resterende gierzwaluwkasten in een aantal Groninger wijken heeft in 2016 hierdoor geen 

vervolg kunnen krijgen (zie artikel over Gierzwaluwen in Limosa van 2016). Het goede nieuws is dat er een nieuwe 

afspraak gepland staat voor begin febr. 2017 met een uitgebreide Denktank Stadsvogels (gemeentelijke ecologen, 

betrokken vogelaars, de SVWG, een jurist).  

In 2016 is er wederom contact met woningbouwvereniging Nijestee geweest over inbouw nestgelegenheid voor 

Huismussen en Gierzwaluwen in nieuwe projecten. Deze lijn loopt goed. De SVWG wordt regelmatig geraadpleegd, 

uitgenodigd aan tafel te komen en betrokken als nestkasten een plek hebben gekregen in nieuwbouw. Dit jaar was 

dat in gebouw De Trefkoel (Paddenpoel). 

Voor 2017 staat de Grunobuurt weer op de agenda (volgende fase). Het blijft moeilijk om andere corporaties te 

benaderen, maar dit is wel gelukt met Patrimonium, die thans oook aandacht besteedt aan compenserende 

nestgelegenheid in renovatiewoningen en nieuwbouw.  

Op 18 mei is er een avondwandeling georganiseerd tijdens de Nationale Vogelweek. Doel: mensen bekend te maken 

met de stadsvogels.  Er liepen ± 20 mensen mee en het was weer een geslaagde wandeling.   Rob heeft voor het 

verenigingsblad van Avifauna Groningen (De Grauwe Gors) een artikel geschreven: Gierzwaluwen in de stad 

Groningen. Hierin komt de stand van zaken wat betreft de stadse Gierzwaluwen aan de orde, waar de kolonies zich 

bevinden, de methode van tellen die gebruikt wordt, waar nestkasten en nestplaatsen zich bevinden en voor welke 

kolonies maatregelen nodig zijn. 

2016 was ook het jaar waarin het tot een succesvol broeden kwam van een paartje Slechtvalken op het 

Gasuniegebouw. Een unieke gebeurtenis, waarbij de SVWG een adviserende rol speelde in met name hoe om te 

gaan met publieke aandacht zonder dat de vogels er hinder van zouden ondervinden.   En het was het jaar waarin 

een bewoner van de Noorderbuitensingel zag hoe het Bonte Boertje (Randy genaamd), die al jaren vrij rondvliegt in 

het Noorderplantsoen, een van de voor Gierzwaluwen opgehangen nestkasten heeft gekraakt als winter slaapplek. 
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