
Jaarverslag Stadsvogelwerkgroep 2017 (SVWG) 

De Stadsvogelwerkgroep van Avifauna Groningen bestaat uit drie personen: Rob Lindeboom, Maricée Ten Bosch en 

Lennart Zwart.  

Mensen weten ons te vinden, soms via Vogelbescherming Nederland - Lennart en Maricée zijn stadsvogeladviseurs 

voor deze club -, soms via de stadsecoloog.   

• Doel en wens blijft de bescherming van onze stadsvogels en het stimuleren om nestkasten aan te brengen in 

Groningen stad, zowel ingebouwd in nieuwbouwprojecten als aan gevels. Hiertoe is er geregeld contact met 

de stadsecologen, woningbouwcorporaties, projectbureaus, stadjers met mooie initiatieven en met 

Vogelbescherming Nederland.  

Op 9 februari en op 9 oktober 2017 is de Denktank Stadsvogels bij elkaar geweest. In de Denktank zitten, naast de 

Stadsvogelwerkgroep, de stadsecologen en leden van Avifauna Groningen met specifieke kennis over of 

belangstelling voor onze stadsvogels. Soms worden er speciaal mensen uitgenodigd, zoals dit jaar Klaas van Dijk en 

Andries Berghuis.  

Belangrijkste onderwerpen en afspraken uit deze overleggen:  

• De Stuurgroep Gierzwaluw, in het leven geroepen om 120 nestkasten te realiseren binnen de gemeente en 

een telling te doen (2014/2015) is opgeheven. Verslag van de telling is gedocumenteerd in De Grauwe Gors 

van 2016. De nestkasten zijn vrijwel allemaal gerealiseerd. 

• De Denktank heet voortaan Stadsvogeloverleg. 

• Huiszwaluw, Vogel van het Jaar in 2018 bij Sovon en Avifauna Groningen. Andries Berghuis is uitgenodigd (09-

10-17) om e.e.a. toe te lichten. Op plekken waar klei voor nesten beschikbaar is (o.a. bij bouwlocaties) gaat 

het goed met de soort. Ook kunstnesten kunnen succesvol zijn. Vraag: inventarisatie waar klei nodig is en 

voorlichting in gang zetten? 

• Klaas van Dijk is uitgenodigd (09-10-17) om kansen en bedreigingen van kolonies visdieven in de stad toe te 

lichten en bescherming van deze soort te bespreken. 

• De gemeente werkt aan een plan voor generieke ontheffing natuurinclusief bouwen.  

• Het idee: woningcorporaties werkzaamheden laten uitvoeren op basis van die ontheffing (buiten het 

broedseizoen) mits ze ruimschoots compenseren. De gemeente zet bij de compensatie hoog in. De 

generieke ontheffing voorkomt administratieve rondslomp voor elke losse activiteit.  

Projecten en advies De Stadsvogelwerkgroep heeft geadviseerd bij: 

• Vergroenen van een binnentuin aan het Goudenregenplein in de Oosterparkwijk. Een initiatief van bewoners 

dat ondersteund werd door Nijestee. De SVWG heeft geadviseerd in nestkasten en vogelvriendelijke 

beplanting. Zie: http://onzebinnentuin.blogspot.nl 

• Groen Doen in de Korrewegwijk. Dit plan won een tweede prijs en een bedrag van € 1500 dat besteed wordt 

aan vijftig nestkasten. De gemeente schonk ook bloembollen voor geveltuintjes. De nestkasten worden in 

het voorjaar van 2018 geplaatst. 

• In het Albion, waar in 2015 nestkasten zijn gehangen door Patrimonium, is contact gezocht met een 

bewoner om regelmatig geluid af te spelen in de maanden mei, juni en juli. Deze bewoner woont op de 6e 

woonlaag, dichtbij de plek waar de nestkasten hangen. De gierzwaluwen komen wel in de buurt van de 

nestkasten, maar voor zover bekend, zijn ze er nog niet in gegaan. 

• De SVWG heeft twee voorbeeldprojecten ingediend voor een update site van Vogelbescherming waar 

inbouw nestkasten voor gierzwaluw, zwarte roodstaart en vleermuis zijn gerealiseerd: 

1. nieuwbouw Trefkoel Paddepoel van Nijestee: inbouw neststenen huismus (12 dubbele nestkasten = 

24 ), gierzwaluw  (12) en vleermuis (4). 

2. De 17 nestkasten aan de Watertoren achter de Oude Ebbingestraat. Voor zover bekend hebben de 

vogels ze nog niet gevonden. 
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