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J A A R V E R S L A G  S T A D S V O G E L W E R K G R O E P  2 0 1 8 

 

De Stadsvogelwerkgroep (SVWG) bestaat uit de leden Maricée Ten Bosch (MTB), 
Lennart Zwart (LZ) en Rob Lindeboom (RL). In 2018 heeft de SVWG de volgende 
acties ondernomen: 

 Op 6 april hebben MTB en LZ in hun hoedanigheid als stadsvogeladviseurs 
van Vogelbescherming bewoners van de Bordewijklaan geadviseerd in het 
maken en ophangen van nestkasten in een gemeentelijke geadopteerde 
groenstrook. Maricée en Lennart waren via de stadecoloog Klaas van Nierop 
gevraagd om contact te zoeken met de bewoners en ze te adviseren. 

 Op 3 mei heeft de SVWG een afspraak met Mark Koopmans van Altenburg & 
Wymenga. Dit ecologisch bureau heeft in het kader van het SMP opdracht 
gekregen van de gemeente om stadsbreed gierzwaluwen en vleermuizen te 
inventariseren. A&W wil van ons advies over de gierzwaluwinventarisatie. Ook 
omdat wij in 2014 nog een gierzwaluwinventarisatie in de stad hebben gedaan 
(zie “Gierzwaluwen in de stad Groningen” in de GG jaargang 43-2016). Een 
aantal tellers van 2014, waaronder Kor Raangs, Piet Zuidhof, MTB en RL, 
doen ook in 2018 mee aan de telling van A&W. 

 Op 8 mei vindt aan de Irislaan in de Oosterparkwijk de openingshandeling van 
het opstellen van Soort Management Plan (SMP) plaats. De 
woningbouwcorporaties Nijestee, Lefier, Patrimonium, De Huismeesters, 
Wierden en Borgen en de gemeente Groningen hebben een overeenkomst 
ondertekend die moet leiden tot een plan voor beschermde diersoorten in de 
stad. Dit SMP zal bijdragen aan een versnelling van de woningbouw, waarbij 
de ecologie op voorhand wordt meegenomen in de plannen. Het SMP wordt 
vooral opgesteld voor vleermuizen en stadsvogelsoorten als huismus en 
gierzwaluw. Genoemde soorten zijn in 2018 stadsbreed geïnventariseerd door 
de ecologische bureau‟s Altenburg & Wymenga (gierzwaluwen en 
vleermuizen) en Doorn Eco (huismussen). Na goedkeuring van het SMP wordt 
een generieke ontheffing aangevraagd bij het bevoegd gezag voor de Wet 
Natuurbescherming (provincie). Indien deze eenmalige en stadsbrede 
ontheffing wordt verleend, dan zijn de woningcorporaties ontzorgd bij de vele 
bouw- en sloopplannen en bouwvergunningen en kunnen bouwplannen 
sneller worden gerealiseerd en komt er meer zekerheid in het voortbestaan 
van verblijfplaatsen van stedelijke populaties van beschermde soorten. 

 Op 14 mei geeft MTB een tuinvogellezing in het Floreshuis i.h.k.v. de actie 
Groen Doen. Aansluitend vindt o.l.v. MTB en LZ een tuinvogelwandeling 
plaats in de Korrewegwijk. 

 Op 28 mei heeft MTB een afspraak met woningcorporatie Patrimonium in de 
Radijsstraat. Haar is verzocht om te adviseren in ophanglocaties voor 
gierzwaluwen in de Radijsstraat, Moesstraat en Wilgenlaan. Patrimonium gaat 
in najaar 2018/voorjaar 2019 in de Radijsstraat onderhoudswerkzaamheden 
verrichten (o.a. renoveren dakkapellen en na-isoleren platte daken). Uit 
ecologisch onderzoek blijkt dat ze op voorhand moeten compenseren/ 



 2 

mitigeren voor gierzwaluwen en vleermuizen. MTB heeft tevens gevraagd om 
nestkasten van huismus te controleren op kieren. 

 

 Op 1 juni krijgt de SVWG bericht van woningcorporatie Patrimonium dat zij 
mussenvides hebben geplaatst bij onderhoudswerkzaamheden in de 
Lorentzstraat e.o. (Grunobuurt). MTB had hen betreffende de locaties van de 
vides geadviseerd. 
 

 Begin juni vindt een emailwisseling plaats tussen de SVWG en een 
bewoonster van Selwerd over onderhoudswerkzaamheden door Patrimonium 
in de omgeving van de Berkenlaan (Selwerd). Onduidelijk was of er 
gecompenseerd was voor gierzwaluwen. RL heeft hierover in eerdere 
instantie contact gehad met een andere bewoner en heeft hem en 
Patrimonium geadviseerd over de locaties en het aantal compensatiekasten 
m.a.w. er heeft compensatie plaatsgevonden. 
 

 Op 30 augustus (RL) overleg met woningbouwvereniging Lefier, de architect 
en de bouwer van de twee appartementengebouwen aan de Molukkenstraat. 
Inzet van het overleg was alsnog de inbouw van nestkasten voor 
gierzwaluwen en huismussen in de appartementengebouwen.  
Omstreeks 2008 bleek uit een Flora- en Faunascan ten behoeve van de sloop 
van appartementen aan de Bandoeng-, Medan- en Timorstraat dat er 
gierzwaluwen-, huismussen- en vleermuizen in de te slopen bebouwing 
aanwezig waren en dat er gecompenseerd moest worden in de nieuwbouw. In 
de nieuwbouw van rond 2010 was nog niet gecompenseerd voor 
gierzwaluwen en huismussen. Dat zou alsnog op het laatst in de twee 
appartementengebouwen aan de Molukkenstraat plaatsvinden. Echter door de 
crisis zijn deze destijds niet gerealiseerd. In 2018 werd alsnog gestart met de 
nieuwbouw en RL heeft Lefier (destijds In) herinnerd aan de 
compensatiemaatregel. Uiteindelijk zijn in 2018 boven de ingang van het 
eerste opgeleverde gebouw 10 gierzwaluw-/huismusinbouwkasten 
gerealiseerd. 
 

 Eind augustus vindt er binnen bestuur van Avifauna en de SVWG een 
discussie plaats over het wel of niet bezwaar aan tekenen inzake de kap van 
een vijftal bomen ten noorden van de A-kerk. Uiteindelijk wordt besloten geen 
bezwaar aan te tekenen. 
 

 Op 20 september hebben MTB en RL een bezoek gebracht aan R. de Jonge 
en P. Luring van woningbouwvereniging Patrimonium. Beide heren zijn 
projectleider van renovatieprojecten en nieuwbouw ter vervanging van sloop. 
Gesproken is over de compensatie (gierzwaluwen, huismussen en 
vleermuizen) in een aantal projecten van hun renovatie Berkenlaan en 
Lorentzstraat en natuurinclusief bouwen in een aantal nieuwbouwprojecten 
(na sloop) o.a. appartementengebouw Beukenhorst aan Beukenlaan in 
Selwerd en nieuwbouw aan Bentismaheerd in Beijum. Verder is met hen van 
gedachten gewisseld over het toekomstig Soort Management Plan. 

 

 Op 27 september hebben MTB en RL een gesprek gehad met M. Waijer van 
Nijestee. Besproken zijn de gevolgen van het toekomstig Soort Management 
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plan voor Nijestee, natuurinclusief bouwen en een aantal projecten van hun 
waaronder nieuwbouw in de Grunobuurt, nieuwbouw t.p.v. Treslinghuis in 
Oosterparkwijk en nieuwbouw aan de kop van de Bedumerstraat. In 
Grunobuurt moet in nieuwbouw gecompenseerd worden voor gierzwaluwen, 
huismussen en vleermuizen, t.p.v. Treslinghuis voor alleen vleermuizen. Aan 
de kop van de Bedumerstraat wordt studentenflat door derden gerealiseerd en 
koopt Nijestee het vervolgens (derden realiseren op voorhand geen 
inbouwnestkasten). N.a.v. het gesprek met Nijestee en het eerdere gesprek 
met Patrimonium stelt RL een lijst op met 3 cases met vragen aan 
Vogelbescherming en Stichting Gierzwaluwwerkgroep. De cases met vragen 
hebben betrekking op benodigde compensatiemaatregelen bij sloop en 
vervolgens nieuwbouw en op hoe een SMP met gebiedsontheffing precies 
werkt. 
 

 Op 27 september is de SVWG bij elkaar geweest voor overleg. 
·  

 Op 18 oktober is MTB naar een symposium over biodiversiteit geweest in  
Groningen. Doel: netwerken en kennisoverdracht. 

 

 Op 18 oktober 2018 is het Stadsvogeloverleg (SVO) bij elkaar geweest (een 
jaar na het vorige overleg). In het SVO zitten, naast de Stadsvogelwerkgroep, 
de stadsecologen van de gemeente en enkele leden van Avifauna Groningen 
en de vogelwerkgroep van IVN Groningen/Haren met specifieke kennis over 
of belangstelling voor onze stadsvogels. Soms worden er speciaal mensen 
uitgenodigd, zoals dit en vorig jaar Klaas van Dijk (visdieven) en Andries 
Berghuis (huiszwaluwen). Op de agenda stonden naast de huiszwaluwen en 
visdieven in de stad: stavaza SMP, locaties oeverzwaluwen in en rondom 
stad, loket bouwen gemeente en vogeladvies bij sloop en bouw, 
ontwikkelingen Suikerunieterrein en westelijke ringweg. Mede wat betreft de 
laatste twee items wordt de aanwezigheid van Avifauna in het Gemeentelijk 
Natuuroverleg (voorheen Overleg Stadsnatuur en BOS) node gemist. 
 

 Op 29 oktober is MTB naar een overleg geweest waarin diverse „groene‟ 
partijen de eerste plannen voor de westelijke ringweg konden inzien en 
hierover konden meedenken. 
  

 Op 17 november is MTB naar een bijeenkomst voor Stadsvogeladviseurs en  
Tuinvogelconsulenten in Zeist (VBN) geweest. Doel: netwerken en 
kennisoverdracht. 
 

 Op 3 en 13 december neemt MTB namens Avifauna en de SVWG zitting in 
bovengenoemd Gemeentelijk Natuuroverleg. 
 

 In december is er bij de SVWG een vraag binnengekomen van een 
medewerker van het UMCG. De vraag ging over de sloop van het Triade-
gebouw bij het UMCG en het mogelijk effect daarvan op huiszwaluwen die 
daar in het broedseizoen nestelen. LZ heeft bij Klaas van Nierop van 
gemeente Groningen geïnformeerd of hij op de hoogte was van de 
werkzaamheden. Klaas heeft aangegeven dat er ecologisch onderzoek door 
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Bureau Waardenburg is uitgevoerd en dat hij toezicht zou houden op de 
verdere uitvoering. 
 

Maricée Ten Bosch 

Lennart Zwart 

Rob Lindeboom 

2 februari 2019 

 

 

 

 


