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Jaarverslag Vereniging Avifauna 
Groningen 2017 

 
 
Vereniging-leden 
Op 1 januari 2018 waren er in totaal 308 leden (2 ereleden, 32 gezinsleden, 0 jeugdleden 
en 273 gewone leden). Dat zijn 5 leden meer dan een jaar eerder (3 ereleden, 32 
gezinsleden, 0 jeugdleden en 268 gewone leden). Een opvallende afwijking van de trend 
van een lichte daling van het ledenaantal de laatste jaren. 
In 2017 gaven zich 22 nieuwe leden op. Het ledental nam af door 16 opzeggingen, 
waaronder een erelid, en een overlijden. Verder werden 3 wanbetalers geschrapt uit de 
ledenlijst. Triest is dat 2 van die wanbetalers leden betrof die zich eerder dat jaar als nieuw 
lid hadden aangemeld.  
Avifauna Groningen heeft al jaren geen actief ledenwervingsbeleid. Wel treedt de 
vereniging meer in de publiciteit (TV, radio, schrijvende pers) en is actiever via sociale 
media. Het zal moeten blijken of de toename in ledenaantal eenmalig was of een breuk 
met de langjarige dalende trend. 
 
Op 5 april 2017 was de reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV)  te Groningen. De 
opkomst van slechts 9 leden (inclusief bestuur) is niet heel afwijkend van het normale (?) 
opkomstpatroon van een ALV. De najaarsledenvergadering (NLV) op 13 december was 
gecombineerd met een lezing voor de pauze. De opkomst bij de NLV was met 15 personen 
iets beter dan bij de ALV. Bij de voorafgaande lezing waren meer personen aanwezig, 
echter de lezingen zijn ook toegankelijk voor niet-leden. 
Beide ledenvergaderingen werden gehouden in buurtcentrum ’t Vinkhuys te Groningen. Dit 
is al weer vele jaren onze vaste locatie voor de lezingen en de ledenvergaderingen. 
 
Bestuur 
 
Er waren in 2017 geen bestuurswisselingen. Egbert Boekema werd tijdens de ALV bij 
acclamatie herkozen als voorzitter. 
Daarmee blijft het statutair vastgelegde minimale aantal van vijf bestuursleden 
gehandhaafd. 
In het bestuur hadden gedurende 2017 de volgende personen zitting; achter de namen 
staan de hoofdtaken vermeld: 
Egbert Boekema voorzitter 
Arjo Bunskoeke secretaris 
Dick Veenendaal penningmeester 
Jan Henk Venema lid 
Harm Jan Kiewiet lid 
 
Bestuursactiviteit 
Het bestuur kwam in 2017 opnieuw slechts twee keer bijeen. In vorige jaarverslagen is al 
aangegeven dat dit geringe aantal vergaderingen enerzijds een gevolg is van het beleid 
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om de uitvoering van taken door het bestuur te beperken en zaken over te laten aan de 
leden (werkgroepen-commissies): zie daartoe de opmerkingen in voorgaande 
jaarverslagen. Het is overigens wel zo dat vrijwel alle bestuursleden naast het bestuur ook 
nog anderszins actief zijn binnen de vereniging. 
 
Vogelbescherming 
Aangezien de werkgroep Vogelbescherming nooit van start is gegaan en er ook binnen het 
bestuur niemand is die zich hier systematisch mee bezighoud houdt de vereniging zich 
alleen op ad-hoc basis bezig met natuur/vogelbescherming. Het is dus zeker niet zo dat er 
helemaal niets aan vogelbescherming wordt gedaan door Avifauna Groningen. Zo wordt 
vanuit de actieve werkgroepen het een en ander gedaan. En verder sluit de vereniging zich 
aan bij door anderen getrokken acties, bv. die van de Natuur en Milieufederatie Groningen. 
Dit laatste geldt bijvoorbeeld in het verzet tegen de bovengrondse 380kV leiding van de 
Eemshaven naar Vierverlaten, die dwars door de schaarse nog enigszins goede 
weidevogelgebieden van Groningen loopt, een gevaar vormt voor vogels en het beeld van 
een open, historisch landschap aantast. 
Avifauna Groningen heeft ook op 6 April samen met 11 andere organisaties het 

Weidevogelmanifest ondertekend. 
Dit is een initiatief om weidevogels 
en in het bijzonder de grutto voor 
Groningen te behouden. De bal ligt 
daarbij natuurlijk vooral bij de 
terreinbeheerders als Groninger 
Landschap en de agrarische 
natuurverenigingen. Avifauna 
Groningen ondersteunt dit initiatief 
van harte. 
Daarnaast kwamen nog diverse 
vragen van particulieren en andere 
zaken langs over vogelbescher-
ming. Helaas kan door het 
ontbreken van een werkgroep 
Vogelbescherming lang niet altijd op 
zaken worden ingegaan. Gelukkig 
was in voorkomende gevallen Theo 
Jager vaak bereid om deskundig 
advies te geven. 
 

De handtekeningen van de 12 

organisaties voor het 

Weidevogelmanifest werden 

geplaatst op een grutto-schilderij dat 

ter plekke was gemaakt door Erik 

van Ommen. Het manifest werd 

vervolgens aangeboden aan 

gedeputeerde Staghouwer. 
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De vereniging 
2017 was al met al een jaar van consolidatie met een positieve trend. Dit geldt niet alleen 
voor het -licht- gestegen aantal leden, maar ook in financieel opzicht. Mede dankzij giften is 
de situatie van een dreigend faillissement (eind 2014/begin 2015) voorbij. Dat wil overigens 
niet zeggen dat de vereniging nu veel te besteden heeft, maar wel dat bekostiging van bv. 
lezingen en Grauwe Gors weer op orde is. 

Voor de giften is de ANBI-status van de vereniging belangrijk. In 2017 is 
deze gecontroleerd door de Belastingdienst en met wat kleine 
aanpassingen kon de status worden gehandhaafd. 
Dat brengt ons ook bij de affaire Ronald N. Helaas is daarover al enige 
tijd geen nieuws te melden. Het lijkt er op dat het Openbaar Ministerie 
geen haast heeft met deze zaak. Gezien de berichten in de krant over de 

drukte bij de rechtbanken en berichten over vergelijkbare zaken is het denkbaar dat de 
zaak gaat verjaren en er geen genoegdoening zal plaatsvinden. 
 
Toekomst 
Het meer rustige vaarwater waarin de vereniging gelukkig weer is terechtgekomen komt 
goed uit gezien ons jubileumjaar (50 jaar Avifauna Groningen) in 2018. Er zal zeker 
aandacht aan dit jubileum worden en kunnen gegeven. Wat dat betreft waren de woorden 
hierover in het vorige jaarverslag (gelukkig) te somber. 
De geconstateerde stijging van het ledenaantal komt mogelijk mede door een grotere 
naamsbekendheid van de vereniging. De media weten Avifauna Groningen weer wat vaker 
te vinden. De lezingencommissie (tot in 2017 bestaande uit slechts 1 persoon!) is zeer 
succesvol om de lezingen onder de aandacht te brengen van de lokale media. Hierdoor 
komen ook meer mensen naar de lezingen. De tijd dat er bij een lezing slechts 10 
personen kwamen ligt inmiddels al weer een paar jaar achter ons. 
 
Het probleem van (te) weinig actieve leden blijft. Dit is echter niet iets specifiek voor onze 
vereniging, maar een probleem wat speelt bij de meeste vrijwilligersorganisaties. Het is dan 
ook min of meer een p.m.-post; daarom zal een oproep voor meer actieve leden hier niet 
worden herhaald: zie daartoe de vorige jaarverslagen. 
 
 

Financieel jaarverslag 

Het financiële jaarverslag zal apart worden gepubliceerd door de penningmeester. 
 

Verslagen redacties, commissies & werkgroepen 

Hierna volgen, in min of meer willekeurige volgorde, de verslagen van de redacties, 
commissies en werkgroepen voor zover aangeleverd. Ter aanvulling zijn door de secretaris 
voor enkele commissies/werkgroep beknopte teksten opgesteld om een wat completer 
beeld te geven voor 2017. 
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Redactie De Grauwe Gors 2017 

In maart 2017 kwam jaargang 44 uit van De Grauwe Gors 
(GG). Dit is de vierde Grauwe Gors in dit formaat. Het 
nummer telt 59 pagina’s  
De redactie van deze GG bestond uit: 
Egbert Boekema, Maricée Ten Bosch, Bauke Koole 
en Jørn Zeiler. 

 
De meeste oude nummers zijn gedigitaliseerd door 
Naturalis en te vinden op http://natuurtijdschriften.nl/natuur 

Contactpersoon (namens Avifauna Groningen) hiervoor is: 
Klaas van Dijk 
 

Website 

www.avifaunagroningen.nl 

Webredactie en –beheer: Dieko Alting en Aaldrik Sillius. 
 

Vogel van het Jaar 2017 

Als Vogel van het Jaar 2017 werd de Torenvalk verkozen. 
Zie de speciale webpagina: http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-
jaar/vogel-van-het-jaar-2017 
Contactpersoon voor de ad-hoc commissie Vogel van het Jaar: Harm Jan Kiewiet. 
 
 

 
 

Wadvogelwerkgroep 

De Wadvogelwerkgroep organiseerde in 2017 weer de tweewekelijkse 
tellingen in de Noordpolder ten westen van Noordpolderzijl. Verder werd 

bij de landelijk georganiseerde integrale wadvogeltellingen de gehele Groninger Noordkust 
geteld. De werkgroep houdt zich ook bezig met bescherming van het waddengebied. 

 
Coördinator Wadvogelwerkgroep: Dieko Alting 

 
 
 
 

Telescoopbeeld van een groep goudplevieren in de 

Klutenplas (Noordpolder) op 23 september 2017. 

De Klutenplas behoort bij het steekproefgebied dat 

tweewekelijks wordt geteld. 

http://natuurtijdschriften.nl/natuur
http://www.avifaunagroningen.nl/
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2017
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2017


Jaarverslag Vereniging Avifauna Groningen 2017  pg.5/14

   

Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen,  

De Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen doet al sinds 1979 
onderzoek aan en geeft voorlichting over de knobbelzwanen-
populatie in de provincie Groningen. 
Vorig jaar is gestart met het project ‘Draagvlak voor 
knobbelzwanen’. Dit project, gefinancierd met provinciale subsidie, 
duurt t/m 2019. In het kader van dit project is in 2016 ook weer 

begonnen met het aanbrengen van kleurringen. Voor meer informatie: zie het jaarverslag 
2016. 
 

Contactpersoon: Jan Beekman adajan@xs4all.nl 

Kleurringen en halsbanden van knobbelzwanen kun je melden via www.geese.org 
Metalen ringen meld je via www.griel.nl 
 
 
 
 

 
 
 
EJB/20180413 

 
===================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 

Excursiecommissie 2016 
 
In 2016 zijn er voor 2017 plannen gemaakt voor excursies tijdens de vogeltrek naar 
Helgoland en de waddeneilanden Texel en Vlieland. Helaas hebben deze plannen geen 
concrete uitwerking gekregen door zeer belastende privé omstandigheden bij drie leden 
van de commissie. Gelukkig is er in het voorjaar van 2017 door andere leden een 
meerdaagse excursie georganiseerd naar de Elbe waaraan ongeveer 15 leden hebben 
deelgenomen.  Eind 2017 heeft de excursiecommissie de draad weer opgepakt en staan er 
een aantal excursies op het programma voor 2018. Daarover meer in een volgend 
jaarverslag. 
 
De excursie commissie bestond in 2016 uit Bauke Koole, Dick Smid, Willemijn Pompe en 
Marcel Wolfs 

mailto:adajan@xs4all.nl
http://www.geese.org/
http://www.griel.nl/
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Lezingencommissie 2017 
 
De lezingencommissie heeft in september 2017 versterking gekregen van Cor van 

Schijndel en bestaat nu uit 2 personen. Samen met Jan Henk Venema organiseerden zij in 

2017 zeven lezingen die allen op een woensdagavond in ’t Vinkhuys te Groningen werden 

georganiseerd. Mede door aansprekende onderwerpen en sprekers, en verbeterede 

aankondigingen via persberichten, leden e-mails, facebook en twitter namen de 

bezoekersaantallen in 2017 flink toe. Ook niet-leden weten tegenwoordig de weg naar de 

(gratis) Avifauna Groningen lezingenavonden goed te vinden. 

In het voorjaar van 2017 waarin dit: 

- 11 januari Besloten nieuwjaarsbijeenkomst met diapresentaties door 4 Avifauna 

leden. De avond werd bezocht door 40 leden. 

- 15 februari Maarten Loonen: “Op trek achter de Brandgans en de Noordse Stern 

naar Spitsbergen” Toehoorders: 55 personen. 

- 22 Maart Bruno Ens: “Waarom het tellen van wadvogels zo belangrijk is en super 

leuk.” Toehoorders: 30 personen. 

 
Aankondiging lezing Maarten van Loonen in De Westerkrant (8-2-2017) 

 

In het najaar van 2017 waren dit: 

- 17 oktober André Eijkenaar: “Kerkuilen in de provincie Groningen” Toehoorders: 45 

personen 
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 Aankondiging kerkuilenlezing in de Groninger Gezinsbode (11 oktober 2017) 

  

 

- 22 november Werkgroep Grauwe Kiekendief: “Een bijzonder broedgeval van een 

Steppekiekendiefpaar in een Groninger akker” Toehoorders: 105 personen.  

 

     
Grote belangstelling voor het verhaal van het Steppekiekendief broedgeval. 

- 17 december (voorafgaande aan de NLV) Marnix Jonker: “De West-Africa Pelagic: 

Een bootreis van Kaapverdië naar Madeira” Toehoorders: 35 personen. 

De inhoud van de lezingen zijn gepubliceerd op de Avifauna Groningen website: 

http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/lezingen-2016 

 
Lezingencommissie, maart 2018,  
Jan Henk Venema & Cor van Schijndel 

http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/lezingen-2016
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Werkgroep Ransuilen in Groningen 
 

                         website:     www.ransuileningroningen.nl 
              e-mail:        info@ransuileningroningen.nl 

 
                  

   
 
 
 
 
Groningen kende in 2016-2017 een slecht Ransuilenjaar 
Afgelopen telseizoen (2016/17) moest de werkgroep opvallend veel moeite doen om alle 
telresultaten van de ‘vaste’ roestplaatsen binnen te krijgen. De werkgroep ervaart nu (na 
zeven seizoenen) dat de betrokkenheid van waarnemers wat tanende is helaas. Gelukkig 
kon de bezetting van een groot aantal roesten na een belronde toch nog achterhaald 
worden. In de tabel hieronder staan de resultaten die de telling van de werkgroep 
afgelopen winterseizoen en de zeven jaren daarvoor hebben opgeleverd. De provincie 
Groningen kende in 2016-2017 een slecht ransuilenjaar met een totaal aantal van 361 
uilen. Ondanks dat het aantal roesten gelijk bleef daalde het totaal aantal getelde uilen met 
23% ten opzichte van de winter 2015/16, toen nog 467 uilen geteld werden. Het 
gemiddelde aantal vogels per roest was met 6.1 exemplaren ook lager dan vorig jaar. Dit 
duidt op een slecht broedseizoen met een geringe aanwas van jonge vogels. De grootste 
roest met 21 uilen bevond zich dit jaar wederom in de Groningse wijk Paddepoel. Dat 
waren er wel 9 minder dan er hier het jaar daarvoor roesten. De achteruitgang in aantal 
ransuilen hield verband met een slecht veldmuizen jaar. De daling in onze provincie staat 
niet op zich. In Fryslân, waar de populatie schommelingen extremer zijn dan in onze 
provincie, bedroeg de daling maar liefst 62%. Voor de telling van komende winter 
(2017/18) spant het erom. Zet de daling zich verder door tot een absoluut dieptepunt, of 
treedt er weer een stijging in. Afgaande op signalen die wij via de Kerkuilenwerkgroep 
Groningen en de Werkgroep Grauwe Kiekendief ontvingen zou het aantal veldmuizen in 
onze provincie weer aantrekken.  
 
 
De werkgroep heeft in 2017 een artikel geschreven over acht jaar winterroest 
inventarisaties in de provincie Groningen waarin de aantalsfluctuaties en verspreiding 
nader zijn geanalyseerd. Het artikel wordt gepubliceerd in de Grauwe Gors van 2018, die 
begin april zal verschijnen. 
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Tabel met de telresultaten van de afgelopen acht winterseizoenen. 
winter aantal ransuilen aantal roesten gemiddeld aantal per roest maximum aantal 

2009/10 276 43 6.4 22 

2010/11 470 57 8.2 30 

2011/12 430 59 7.3 21 

2012/13 448 64 7.0 21 

2013/14 300 53 5.7 21 

2014/15 513 68 7.5 24 

2015/16 467 59 7.9 30 

2016/17 361 59 6.1 21 

 
Andere activiteiten van de werkgroep in 
2017 
Op 15 december 2017 werd met 
ondersteuning van Henk de Lange 
Nieuwsbrief nummer 16 aan 281 
Ransuilliefhebbers en belangstellenden 
verstuurd. Ook werden dit jaar weer diverse 
verschillende vragen die ons via de e-mail 
bereikten over Ransuilen in Groningen (en 
daarbuiten!) beantwoord. Zo werd voldaan 
aan een verzoek van een school uit Roden 
om braakballen te leveren om uit te pluizen. 
Uiteraard werken wij graag mee aan 
initiatieven van onderwijzers in het 
basisonderwijs om kinderen kennis te laten 
maken met de Ransuil.  Dat de stand van 
de Ransuil nog steeds zorgelijk is werd 
bevestigd door de nieuwe Rode Lijst 
(2017). Hierin is de situatie van de Ransuil 
wederom als kwetsbaar gekwalificeerd met 
de aantekening dat de populatiestand sinds 
de vorige lijst van 2004 verder is achteruit 
gegaan. 
 

 
Foto van een uiteindelijk mislukt Ransuil 

broedgeval in de stad Groningen 
(foto Lucia van der Voort, april 2017 ) 
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Werkgroep in de pers 
Op 18 december 2017 verscheen naar aanleiding van Nieuwsbrief nummer 16 een artikel 
in het Dagblad van het Noorden over de telresultaten over de winter 2016-17. Het 
betreffende artikel is hieronder weergegeven. 
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Ondersteuning voor beheer van onze website 
Het afgelopen jaar is door onderbezetting van de werkgroep het actualiseren van de 
website er bij ingeschoten. De werkgroep is daarom op zoek gegaan naar iemand die ons 
kan helpen met het beheren van onze website. Gelukkig werd Harm Jan Kiewiet (tevens 
bestuurslid Avifauna Groningen) bereid gevonden om de werkgroep te komen 
ondersteunen op dit punt. 
 
Maart 2018. 
 

Jaarverslag 2017 Kokmeeuwenwerkgroep 

Het ring- en afleeswerk in en 
rond de stad Groningen is op 
dezelfde voet voortgezet. Het 
jaarlijks projectmatig 
kleurringen van een vast 
aantal overwinterende 
Kokmeeuwen in het 
Noorderplantsoen in de stad 
Groningen is een RAS-project 
van het Vogeltrekstation 
Arnhem. Dit project van ringer 
Frank Majoor is gestart in het 
seizoen 1996/97. Het project 
loopt dus ondertussen al 
meer dan 20 jaar. Deze 
gekleurringde populatie wordt 
intensief gevolgd. Daarnaast 
zijn op het Sontplein en op 
enkele andere locaties in de 
seizoenen 2016/17 en 

2017/18 door de ringers Henri Zomer en Frank Majoor in totaal ruim 20 Kokmeeuwen 's 
nachts gevangen en gekleurringd voor een lopend onderzoek van Jeroen Nienhuis naar 
het gedrag van 's nachts foeragerende Kokmeeuwen. In januari 2017 is op het 3de NOU 
Congres  in Nunspeet een korte lezing gegeven over de sex-ratio van in Nederlandse 
steden overwinterende Kokmeeuwen. Een flink deel van de op deze lezing gepresenteerde 
gegevens zijn in Groningen verzameld. Er was veel belangstelling voor deze lezing. Tot 
slot zijn in en rond de stad Groningen in het lopende seizoen 2017/18 (periode 1 juli - 30 
maart) in totaal 92 geringde Kokmeeuwen afgelezen die in het buitenland waren geringd 
(86 vogels voor de periode 1 juli 2016 - 30 juni 2017). Deze 92 Kokmeeuwen waren in de 
volgende landen geringd (tussen haakjes het aantal uit het seizoen 2016/17): Duitsland 26 
(30), Denemarken 18 (8), Litouwen 10 (11), Engeland 10 (3), Polen 8 (7), Finland 5 (9), 
Zweden 5 (5),  Noorwegen 4 (6), Estland 2 (1), Tsjechië 2 (0), Letland 1 (0), Rusland 1 (0), 
België 0 (4) en Kroatië 0 (2). 
Contactpersoon: Klaas van Dijk 

Diverse soorten meeuwen op brug Kornalijnvijver 

(Groningen), 17/3/17. 
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Jaarverslag 2017 
Stadsvogelwerkgroep Avifauna Groningen (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: 
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 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. 
 
 

 

Trefkoel Paddepoel, 

dubbele kast Huismus, 2 

februari 2017 

http://onzebinnentuin.blogspot.nl/
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Nationale Vogelweek 2017 

Op 11 mei is er wederom een vogelwandeling door de Oranjebuurt gemaakt waaraan 

veertien mensen mee deden. Doel: enthousiasmeren, kennismaking met stads- en 

tuinvogels en hun zang. Het doel werd bereikt, de mensen waren enthousiast en het werd 

een geslaagde wandeling, met als hoogtepunt: een paring van gierzwaluwen in de lucht. 

 

Rob Lindeboom, 

Maricée Ten Bosch, 

Lennart Zwart 

Maart 2018 
 

Trefkoel Paddepoel, inbouw nestkast Gierzwaluw op 50 m hoogte, 2 februari 2017 


