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Jaarverslag Vereniging Avifauna 
Groningen 2018 

 
 
Vereniging-leden 
Op 1 januari 2019 waren er in totaal 312 leden (2 ereleden, 34 gezinsleden, 0 jeugdleden 
en 276 gewone leden). Dat zijn 4 leden meer dan een jaar eerder (2 ereleden, 32 
gezinsleden, 0 jeugdleden en 274 gewone leden). Dit is het tweede opeenvolgende jaar 
met een geringe stijging van het ledenaantal. 
In 2018 gaven zich 15 nieuwe leden op. Het ledental nam af door 7 opzeggingen en een 
overlijden. Verder werden 3 wanbetalers geschrapt uit de ledenlijst. Avifauna Groningen 
heeft al jaren geen actief ledenwervingsbeleid. Desondanks zijn er nu na een langjarige 
dalende trend twee jaren met een geringe stijging van het ledenaantal. Het is afwachten of 
deze langzame stijging zich zal doorzetten in 2019.  
 
Op 18 april 2018 was de reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV)  te Groningen. De 
opkomst van 23 leden lwas beduidend hoger dan in voorgaande jaren. Dit zal ongetwijfeld 
te maken hebben met het feit dat de ALV nu, net als de NLV, gecombineerd werd met een 
lezing voor de pauze. 
Op de najaarsledenvergadering (NLV) op 12 december waren 18 leden aanwezig. 
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 2018 geen bestuurswisselingen. Arjo Bunskoeke werd bij acclamatie herkozen 
tijdens de ALV. Daarmee blijft het statutair vastgelegde minimale aantal van vijf 
bestuursleden gehandhaafd. 
In het bestuur hadden gedurende 2018 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 2018 opnieuw slechts een keer bijeen. In vorige jaarverslagen is al 
aangegeven dat dit geringe aantal vergaderingen enerzijds een gevolg is van het beleid 
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. 
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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. 
Een ander punt wat speelde was het Actieplan Weidevogels, de uitwerking van het mede 
door Avifauna Groningen in 2017 ondertekende Weidevogelmanifest ondertekend. In dit 
Actieplan wordt vrij veel aandacht besteed aan predatiebeheer. Hoewel predatiebeheer 
ook in het Actieplan niet los mag worden gezien van andere ingrepen (wijziging van het 
beheer is veel belangrijker), leidde dit onderdeel wel voor de nodige onrust. Dit werd verder 
gevoed door de reacties vanuit de landbouwhoek (LTO) en de provincie (met name de 
verantwoordelijke gedeputeerde) die het ten aanzien van het Actieplan alleen maar hadden 
over predatiebeheer in de vorm van afschot van predatoren. 
Hierdoor ontstond bij het bestuur het besef dat er toch een tegengeluid moest komen tegen 
de onjuiste en eenzijdige interpretatie van het Actieplan en in het bijzonder het onderdeel 
predatiebeheer. Het idee was daarom om een discussieavond te organiseren. Dit initiatief 
kwam langzaam van de grond en begon pas eind 2018 meer vorm te krijgen in de vorm 
van een (uitgebreidere) discussiemiddag in voorjaar 2019. Hierover zal in een volgend 
jaarverslag nader worden bericht. 
Daarnaast kwamen nog enkele vragen van particulieren en andere zaken langs over 
vogelbescherming. Door het ontbreken van een werkgroep Vogelbescherming kon lang 
niet altijd op zaken worden ingegaan.  
 
De vereniging 
2018 was natuurlijk in de eerste plaats het jubileumjaar met het vijftig jarig bestaan van 
onze vereniging. In algemene zin kan worden gesteld dat de in het vorige jaarverslag 
geconstateerde voorzichtig positieve trend zich heeft voortgezet: het ledenaantal steeg 
opnieuw licht en ook in 2018 droegen giften bij tot een meer gezonde financiële situatie. 
Voor dit laatste is de ANBI-status onverminderd belangrijk. 
Er leek ook enige vooruitgang betreffende affaire Ronald N. In de tweede helft oktober 
werd bericht ontvangen dat de zaak op 1 november in Leeuwarden door de rechtbank zou 
worden behandeld. Echter zeer kort voor die datum werd de geplande zitting door de 
rechter voor onbepaalde tijd uitgesteld. De affaire is inmiddels ruim vier jaar oud en het lijkt 
er nog niet op dat het spoedig wordt afgehandeld. De kans bestaat nog steeds dat het 
Openbaar Ministerie en de rechtbank de zaak laat verjaren. 
 
Jubileum 
Een aantal jaren geleden leek het einde van de vereniging nabij door een tekort aan 
bestuursleden (2009, 2012) en een dreigend faillissement (eind 2014/begin 2015). 
Dat maakt het extra bijzonder dat in 2018 het 50 jarig bestaan kon worden gevierd. 
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Voor de leden waren er twee activiteiten. Ten eerste de jubileumdag op 15 mei met 
excursies en lezingen bij het Zuidlaardermeer. Ten tweede de meerdaagse excursie naar 
Helgoland van 12-14 oktober. Beide activiteiten vonden plaats met prachtig weer en waren 
zeer geslaagd. Op de website en in de Grauwe Gors van 2019 zijn verslagen te vinden. 
Wat meer achter de schermen kwamen in najaar 2018 drie boeken uit waarin het logo van 
Avifauna Groningen was te vinden, omdat de vereniging een financiële bijdrage had 
geleverd. Dit was vooral mogelijk door diverse anonieme giften van Avifauna leden. Het 
gaat om de volgende boeken: 
-De man op de Dijk door Elvira Werkman (KNNV Uitgeverij) 
-Frieseveen natuurgebied tussen Haren en Paterswolde door Egbert Boekema 
-Vogelatlas van Nederland door SOVON (Kosmos Uitgevers) 
In de Vogelatlas staat Avifauna Groningen (en in het bijzonder de Zwanenwerkgroep) 
vermeld bij maar liefst 7 soorten (Frater, Grauwe Gors, IJsgors, Knobbelzwaan, Pijlstaart, 
Strandleeuwerik en Zilverplevier). 
 
Toekomst 
Het is een jaarlijks terugkerend thema: het probleem van (te) weinig actieve leden. Zie ook  
eerdere jaarverslagen. Dit zal, als dat zo blijft, gevolgen hebben voor diverse activiteiten, 
zoals vogelbescherming. 
Verder zijn er nog een aantal zaken die nader geregeld moeten worden. Dit geldt niet 
alleen voor iets als een privacyverklaring, maar ook het forum op de website. Het forum 
wordt maar door betrekkelijk weinig personen gebruikt en dat gebeurt niet altijd op een 
positieve en nette manier. Verder is het forum ook regelmatig slachtoffer van spam. 
Of het forum geheel zal verdwijnen of zal blijven bestaan met striktere regels is iets wat 
door het bestuur in 2019 zal worden bekeken. 
Afgezien van dergelijke puntjes gaat het op dit moment zeker niet slecht met de vereniging. 
Zo worden lezingen goed bezocht, is er jaarlijks een fraaie uitgave van de Grauwe Gors en 
weet Avifauna regelmatig de aandacht van (lokale) media te trekken. Dit gecombineerd 
met een licht stijgend ledenaantal betekent dat de toekomst voorzichtig positief is. 
Het kan slechter. 
 
 

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 (met kleine aanvulling).  
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 Redactie De Grauwe Gors 2018 

Eind maart 2018 kwam jaargang 45 uit van De Grauwe Gors 
(GG). Dit is de vijfde Grauwe Gors in dit formaat. Het nummer 
telt 83 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 2018 

De Vogel van het Jaar 2018 was de Huiszwaluw. Hiermee werd aangesloten bij de Vogel 
van het Jaar van SOVON. Zie de speciale webpagina: 
https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/onderzoek/vogel-van-het-jaar/143-2018-
huiszwaluw   Ad-hoc commissie Vogel van het Jaar: Harm Jan Kiewiet. 
 
EJB 31/3/2019 

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

Excursiecommissie 2018 
 
Er zijn in 2018 drie excursies georganiseerd door de excursie commissie: 
Op 14 april was er een excursie naar Wommels. Tijdens deze excursie werd een bezoek 
gebracht aan boer Murk Nijdam, die actief beheer voert om zijn land aantrekkelijk te maken 
voor weidevogels.  
Van 12 tot 14 oktober vond een excursie plaats ter ere van het 50-jarig jubileum van de 
vereniging. De bestemming van de excursie was Helgoland, een Duits eiland in de 
Noordzee dat in het voor- en najaar door grote aantallen trekvogels wordt aangedaan.  
 
Verslagen van de bovenstaande excursies zijn te vinden op de website van Avifauna 
Groningen. 
Een geplande excursie naar het Bargerveen moest worden geannuleerd vanwege een 
gebrek aan belangstelling. 
 
De excursie commissie bestond in 2018 uit Dick Smid, Willemijn Pompe en Marcel Wolfs. 
 

http://natuurtijdschriften.nl/natuur
http://www.avifaunagroningen.nl/
https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/onderzoek/vogel-van-het-jaar/143-2018-huiszwaluw
https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/onderzoek/vogel-van-het-jaar/143-2018-huiszwaluw
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Lezingencommissie 2018 
 
De lezingencommissie, bestaande dit jaar uit Cor van Schijndel en Jan Henk Venema, 

organiseerden in het jubileumjaar 2018 zeven lezingen die allen op een woensdagavond in 

’t Vinkhuys te Groningen werden georganiseerd. De bezoekersaantallen overtroffen bij 

twee lezingen de 100 personen. De overige vijf lezingen trokken tussen de 30 en 55 

personen. Ook niet-leden weten de weg naar de (gratis!) Avifauna Groningen 

lezingenavonden goed te vinden. Hiermee vervult Avifauna Groningen een belangrijke rol 

in het voorlichten van inwoners van de stad en provincie Groningen over de stand, 

bescherming en bedreigingen van de in het wild levende vogels in deze provincie. 

Bezoekers van de lezingen wordt gevraagd een vrijwillige bijdrage te leveren waarmee een 

deel van de onkosten van het organiseren van de lezingenavonden kunnen worden 

bekostigd.  

In het voorjaar van 2018 werden de volgende lezingen georganiseerd: 

- 11 januari Besloten nieuwjaarsbijeenkomst met diapresentaties door 4 Avifauna 

Groningen leden. De avond werd bezocht door 45 leden. 

- 18 februari Loes van den Bremer: “Het Jaar van de Huiszwaluw: over een 

bedreigde dorpsgenoot” Toehoorders: 55 personen. 

- 14 maart Erik van Ommen: “Kunstenaar op reis” Toehoorders: 105 personen. 

- 18 april (voorafgaande aan de ALV) Johan Bos: “De Wespendief als broedvogel in 

de provincie Groningen” Toehoorders: 48 personen 

In het najaar van 2018 waren dit: 

- 31 oktober Leo Stockmann: “Natuur en cultuurhistorie op het boerenland” 

Toehoorders: 35 personen 

- 28 november Ben Koks: “De man op de dijk en dertig jaar akkervogelonderzoek” 

Toehoorders: 115 personen.   

- 15 december (voorafgaande aan de NLV)  Arjo Bunskoeke: “Diapresentatie over 

het 50-jarig jubileumfeest en excursie naar Helgoland” Toehoorders: 30 personen. 

De inhoud van de lezingen werd vooraf gepubliceerd in de agenda op de 

website van Avifauna Groningen en via een e-mail naar alle leden 

verstuurd. Voor iedere lezing werd een persbericht opgesteld die 

verstuurd werd naar de Groninger media waaronder de Groninger 

Gezinsbode, Dagblad van het Noorden, RTV Noord, de Westerkrant, 

naar websites van de wijk Vinkhuizen en ‘t Vinkhuys en naar andere 

natuurorganisaties (IVN Groningen-Haren, NMF Groningen, Werkgroep 

Grauwe Kiekendief).  

Lezingencommissie, maart 2018, Jan Henk Venema & Cor van Schijndel 
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Werkgroep Ransuilen in Groningen 2018 
 

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

 
                  

   
 
 
Afscheid Trees Dik en Gielje Timmer  
De twee oprichters van de Werkgroep Ransuilen in Groningen, Trees Dik en Gielje 
Timmer, zijn in het najaar van 2018 gestopt met hun werkzaamheden voor de werkgroep. 
De werkgroep werd door hen eind 2009 opgericht. Doelstelling was (en is nog steeds) om 
de stand van de ransuil in de provincie Groningen te monitoren aan de hand van de 
inventarisatie van winterroesten. 
Het lukte Trees en Gielje om binnen twee jaar een heel netwerk aan vaste tellers en 
vrijwilligers op te bouwen. Deze groep waarnemers telt jaarlijks de bezetting van in totaal 
zo’n zestig ransuilroesten die de werkgroep in beeld heeft in de provincie Groningen. Voor 
het doorgeven van ransuilwaarnemingen en -roesten lieten Trees en Gielje een website 
ontwikkelen. Naast de inventarisatie van de winterroesten verzorgden Trees en Gielje ook 
voorlichting over ransuilen op scholen, evenementen en via het e-mailadres van de 
werkgroep. Geïnteresseerden werden voorzien van braakballen. Er werd overleg gevoerd 
met bewoners en gemeenten over de bescherming van roestbomen tegen kap. Jaarlijks 
verschenen nieuwsbrieven van hun hand om alle vrijwilligers op de hoogte te houden van 
de werkzaamheden van de werkgroep. 
 
De werkroep bestaat nu nog uit twee personen, te weten Harm Jan Kiewiet en Jan Henk 
Venema, die tevens lid zijn van het bestuur van Avifauna Groningen. Er wordt daarom 
gezocht naar nieuwe vrijwilligers om samen de werkzaamheden voor de werkgroep voort 
te zetten. 
 
 
Artikel acht jaar ransuil winterroest inventarisaties in Groningen 
In de “Grauwe Gors”, het jaarlijkse tijdschrift van de Vereniging Avifauna Groningen is in 
het nummer van maart 2018 het resultaat opgenomen van de eerste acht inventarisaties 
van winterroesten in de provincie Groningen. 
Deze resultaten zijn met de medewerking van vele waarnemers en tellers (allemaal 
vrijwilligers!) tot stand gekomen. Hiervoor danken wij hen natuurlijk hartelijk. 
Het artikel kunt u downloaden via de volgende link. 
https://www.ransuileningroningen.nl/downloads/category/2-overige-publicaties 
 
 
 

https://www.ransuileningroningen.nl/downloads/category/2-overige-publicaties
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Tiende telseizoen van start  
Ook voor het tiende telseizoen hebben wij de mensen in het ransuilennetwerk gevraagd 
om de bekende winterroesten te inspecteren. En, waar mogelijk, nieuwe roestplekken te 
ontdekken. Ook via de website www.waarneming.nl hebben we waarnemers gevraagd om 
winterroesten aan ons door te geven. Zodra de loofbomen kaal zijn, zoeken de ransuilen 
hun definitieve roestplaats op in groenblijvende bomen. Daarvoor verblijven ze ook wel in 
loofbomen. Ons verzoek om te tellen gaat om de periode van (ongeveer) half december 
2018 tot (ongeveer) begin maart 2019. Het doorgeven van de roesten kan via onze website 
(zie bijgaande link: http://www.ransuileningroningen.nl/informatie/winterroest-melden.). 
Het tellen van ransuilen op een roestplek kan het beste 10-40 minuten na zonsondergang 
plaatsvinden wanneer de uilen de roestplaats verlaten om te gaan jagen. Op die manier is 
de kans het grootste dat alle uilen worden gezien. 
 
Uiteraard zijn we ook geïnteresseerd in andere waarnemingen van ransuilen, dus buiten de 
roesten om. Ook dit kan via onze website worden doorgegeven, evenals foto’s van 
ransuilen. 
 
 
Lichte toename van het aantal ransuilen in 2017/2018  
In de tabel hieronder staan de resultaten die de tellingen van de winterroesten in de 
afgelopen negen winterseizoenen hebben opgeleverd. In totaal werden in 2017/2018 393 
uilen geteld op 61 roesten. Dat betekent een toename van bijna 9% ten opzichte van 
2016/2017. Het gemiddelde aantal uilen per roest was met 6,4 exemplaren bijna 5% hoger 
dan in het vorige telseizoen. 
Het lage aantal duidt wederom op een zeer matig broedseizoen met een geringe aanwas 
van jonge vogels. Van een duidelijke opleving van het aantal veldmuizen lijkt daarom in de 
winter van 2017/2018 geen sprake te zijn geweest. De grootste roest met 17 uilen bevond 
zich dit jaar in een achtertuin in Haren. Dit aantal was dan wel weer 2 lager dan de 19 die 
het jaar hiervoor op deze roest gezien werden.  
 
Tabel met de telresultaten van de afgelopen negen 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 

http://www.waarneming.nl/
http://www.ransuileningroningen.nl/informatie/winterroest-melden
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winter aantal 

ransuilen 

aantal roesten gemiddeld aantal per 

roest 

maximum 

aantal 

2015/16 467 59 7.9 30 

2016/17 361 59 6.1 21 

2017/18 393 61 6.4 17 

 
Andere activiteiten van de werkgroep in 2018 
De werkgroep rondde dit voorjaar een artikel over acht jaar winterroest inventarisaties af. 
Net als in andere jaren zijn weer zeer diverse vragen die ons via de e-mail bereikten over 
ransuilen beantwoord. Enkele acties werden ondernomen om roestbomen te beschermen 
tegen kap. Ook werd weer voldaan aan een verzoek van een school om braakballen te 
leveren. Daarnaast werd tijd gestoken in het actualiseren van de website waarvoor wij 
Henk de Lange hartelijk bedanken. 
 

 
© M. Woortman, 27 december 2017 
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Jaarverslag 2018 Kokmeeuwenwerkgroep 

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 tijdens de 
wintermaanden intensief gevolgd. Daarnaast hebben de ringers Henri Zomer en Frank 
Majoor in de winter van 2018/19 tientallen andere Kokmeeuwen gevangen en voorzien van 
kleurringen. Deze vogels zijn deels 's nachts gevangen op het Sontplein en deels overdag 
op locaties rond het Sontplein en rond de Grote Markt. De vogels zijn gevangen in het 
kader van een lopend onderzoek van Jeroen Nienhuis naar het gedrag van 's nachts 
foeragerende Kokmeeuwen. Het ring- en afleeswerk in en rond de stad Groningen is 
verder op dezelfde voet voortgezet. In en rond de stad Groningen werden in het lopende 
seizoen 2018/19 (periode 1 juli - 3 maart) in totaal 66 geringde Kokmeeuwen afgelezen die 
in het buitenland waren geringd en waarvan het ringnummer compleet is afgelezen (103 
vogels voor de periode 1 juli 2017 - 30 juni 2018). Deze 66 Kokmeeuwen waren in de 
volgende landen geringd (tussen haakjes het aantal uit het seizoen 2017/18): België 0 (2), 
Denemarken 16 (18), Duitsland 18 (32), Engeland 0 (11), Estland 2 (2), Finland 5 (5), 
Letland 2 (1), Litouwen 5 (10), Noorwegen 1 (4), Polen 7 (8), Rusland 1 (2), Tsjechië 0 (2), 
Zweden 8 (6) en Zwitserland 1 (0).  
 
Contactpersoon: Klaas van Dijk 
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Jaarverslag 2018 
Stadsvogelwerkgroep Avifauna Groningen (SVWG) 
 
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 Arjo Bunskoeke, Kor Raangs, Piet Zuidhof, MTB en RL, deden 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 (Tuinwijk). Haar is verzocht om te adviseren in ophanglocaties voor 
gierzwaluwen in de Radijsstraat, Moesstraat en Wilgenlaan. Patrimonium gaat in 
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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/ 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. 
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• Op 27 september hebben MTB en RL een gesprek gehad met M. Waijer van 
Nijestee. Besproken zijn de gevolgen van het toekomstig Soort Management 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. 
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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 Bureau Waardenburg is uitgevoerd en dat hij toezicht zou houden 
op de verdere uitvoering. 
 

Maricée Ten Bosch 

Lennart Zwart 

Rob Lindeboom 

2 februari 2019  

 

 

  
Huiszwaluwkast en 

gierzwaluwkast 

(Radijsstraat, 2014) 

Gierzwaluwstenen in 

nieuwbouw Grote 

Beerstraat op plek 

gesloopte woningen 

(2019) 
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Jaarverslag 2018  Wadvogelwerkgroep 
 
Algemeen 

De activiteiten van de werkgroep in 2018 bestonden, zoals gebruikelijk, uit integrale 

tellingen langs de gehele Groninger Noordkust en steekproeftellingen in de Noordpolder-

West en Klutenplas. Door problemen met bezetting zijn overige activiteiten, waaronder het 

beheer van de website, op een laag pitje komen te staan. De groep steekpoeftellers 

bestaat uit een kern van 14 tellers. Met de groep steekproeftellers is het minder rooskleurig 

gesteld. De vaste kern bestaat uit 4 personen met daaromheen 3 personen die incidenteel 

kunnen mee tellen. 

De wadvogelwerkgroep heeft daarom besloten om de tweewekelijkse steekproeftellingen 

terug te brengen naar één keer per maand. Daarnaast wordt getracht wat meer 

bekendheid aan het bestaan van deze werkgroep te geven in de hoop dat er wat nieuwe 

aanwas in het tellersbestand komt. 

 

Tellingen 

De werkgroep heeft 5 keer een integrale wadvogeltelling uitgevoerd langs de Groninger 

Noordkust: in januari, mei, augustus, september en november. De telling in maart is door 

ons wel uitgevoerd, maar in verband met de zeer harde wind en extreem laag water, is 

deze telling door Sovon gecanceld. 

De tweewekelijkse steekproef in de Noordpolder was zo nu en dan moeilijk rond te krijgen 

qua bezetting. Een aantal malen is door de telling door één teller uitgevoerd, iets wat voor 

de kwaliteit van de telling niet wenselijk is. Daarom is besloten om met ingang van 2019 

voorlopig de tweewekelijkse cyclus terug te brengen naar één keer per maand. 

 

Resultaat van de tellingen 

Door allerlei omstandigheden waarover ik nu niet ga uitweiden, is het er nog niet van 

gekomen om de resultaten te vergelijken met die van eerdere jaren. Ik hoop hier in een 

volgende nieuwsbrief wel wat over te kunnen melden. 

Dieko Alting 

Coördinator Wadvogelwerkgroep 


