IJsvogelfonds: steun voor lokale innovatieve projecten
Toekenningen innovatieve projecten 2014
In oktober 2014 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de
volgende innovatieve en inspirerende projecten toegekend:

Jubileumblad Twentse Vogelwerkgroep
In 2015 bestaat Twentse Vogelwerkgroep maar liefst 50 jaar. Ter gelegenheid van dit
jubileum wil de Vogelwacht haar leden en relaties een dubbeldik jubileumnummer
aanbieden van verengingstijdschrift ‘Ficedula’. In deze jubileumuitgave wordt o.a. de
aantalsontwikkeling beschreven van een aantal kenmerkende Twentse vogelsoorten en
natuurontwikkelingsgebieden in de streek. Daarnaast is er ook aandacht voor het historisch
perspectief van de vereniging en is het blad doorspekt met foto’s en andere illustraties (en
bijdragen van Vogelbescherming Nederland).
Financiële bijdrage: € 1.000,-

Gierzwaluwposter
Gierzwaluwbescherming Nederland vroeg een bijdrage voor het maken van een poster over
deze fascinerende soort. Deze poster geeft algemene informatie over Gierzwaluwen, en
hun leefwijze, en bovendien tips voor de bescherming van deze vogels. Plaatselijke en
regionale contactpersonen van GBN kunnen de poster gebruiken om bewoners, bouwers en
bestuurders voor te lichten en de juiste maatregelen te treffen bij werkzaamheden.
Zie hiervoor ook de website van Gierzwaluwbescherming Nederland en dan de nieuwsbrief
van maart 2015.
Financiële bijdrage: € 1.000

Trektel-app
De uitstekende website www.trektellen.nl geeft handige en interessante (en belangrijke!)
overzichten van wat er in Nederland zoal aan trekvogels wordt geteld (en dat zijn er heel
veel!).
Daarnaast zijn er in Eurazië enkele telposten waar in het voor- en/of najaar voor een
aaneengesloten periode wordt geteld. Op deze grote telposten, zoals die op Batumi
(Georgië) en Gibraltar wordt de trek tot in detail en volgens protocollen vastgelegd. Met
deze gedetailleerde data zijn allerlei analyses mogelijk. Met name op de grote telposten is
er een urgente vraag naar een app die aansluit bij de database van Trektellen.nl. Met een
Android-app die geschikt is voor moderne smartphones en tablets zou het op korte termijn

mogelijk zijn om tellingen live, dus in het veld, in te voeren en de data te uploaden naar
Trektellen.nl/.org. De bijdrage van het IJsvogelfonds wordt gebruikt om deze app te kunnen
ontwikkelen.
Financiële bijdrage: € 5.000,-

Van vogels word je vrolijk
De stad Arnhem is omgeven door natuurschoon; bos, water, rivier, parken, groene
woonwijken. Het centrum van Arnhem echter is rijk aan stenen, asfalt en auto’s, hoewel er
ook wel prachtige kleine verborgen groene plekken zijn in het centrum waar je verschillende
vogels boven het verkeerslawaai kunt horen zingen. Het centrumdeelgebied De Coehoorn is
een prachtig voorbeeld van uitbreiding van groenvoorziening. Dit parkje wil een
ontmoetingsplek zijn voor iedereen, speelgelegenheid bieden voor kinderen en er wordt
een moestuin aangelegd. Coehoorn is als proeftuin uitgeroepen om samen met bewoners
aan diverse initiatieven een goede impuls te geven, met invalshoeken zoals kunst,
ondernemen en natuur. Eén van de Arnhemse Stadsvogeladviseurs gaat omwonenden (en
een naastgelegen hotel) bij de vogels van het parkje betrekken door het zelf maken en
verven van nestkastjes, het maken van panelen met info over natuur en vogels in de stad en
er wordt een vogelexcursie-programma opgezet door de wijk.
Financiële bijdrage: € 1.000,-

“Stadsvogels in de Zaanstreek”
Vorig jaar heeft de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek (en Werkgroep Stadsvogels),
dankzij een bijdrage van het IJsvogelfonds twee prachtige interactieve schilderijen/posters
laten maken door een kunstenaar: een winter- en een lenteposter. Deze schilderijen/posters
moesten de sfeer oproepen van schilder Koekoek uit de vorige eeuw. In bijna alle
klaslokalen hingen vroeger zijn illustraties over de natuur. De posters zijn zeer geslaagd, en
met het resterende budget heeft men 20 sets op canvas laten drukken. Het vervolg van de
actie is dat het Natuur en Milieu Educatie Zaanstreek een les over stadsvogels in het
lesprogramma opneemt. De leden van de Werkgroep Stadsvogels en de mensen van NME
Zaanstreek gaan vervolgens deze klassen bezoeken, een les verzorgen over stadsvogels en
iedere klas een set posters overhandigen. Omdat wij het een unieke mogelijkheid vinden
om de jeugd iets over onze stadsvogels te vertellen heeft het IJsvogelfonds een bijdrage
geleverd voor het produceren van 35 extra sets (= 70 posters). De poster is hier overigens te
zien.
Financiële bijdrage: € 2.500,-

IJsvogelwandjes
Vogelwerkgroep Ken & Geniet, actief in het Brabantse Dongen en omgeving, ging in het
najaar van 2014 aan de slag met het maken van een aantal kunstwanden voor IJsvogels, één
keerschotwand langs de Donge, één keerschotwand in de treksloot van het Kerkebos en
één wortelkluitenwand aan ‘de Wiel’ in het Kerkebos (bij ’s Gravenmoer). Met het plaatsen
van informatiepanelen wil VWG Ken en Geniet educatief mensen op de hoogte te brengen
van het belang van de natuurwaarden van het gebied zoals het is gelegen aan de rand van
de bebouwde kom van het kerkdorp 's Gravenmoer. Zie ook hier
Financiële bijdrage: € 1.550,-

In april 2014 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende
innovatieve en inspirerende projecten toegekend:
Ooievaars in het Kukelnest
Bij themalessen op Kinderboerderij het Kukelnest in Goor werd een uitgebreide vertelling
gedaan over de Ooievaar, aan basisschoolkinderen. Veel kinderen vroegen daarna of er één
of meer Ooievaarsnesten op de kinderboerderij kunnen komen. In de omgeving zijn
namelijk zijn bijna geen Ooievaarsnesten, terwijl de vogels er wel regelmatig worden
gezien. Als de nesten bewoond worden door Ooievaars zal dit zeker een verrijking worden
voor de vogelstand in de omgeving, maar als het resultaat goed is wil men meer doen op
vogelgebied en één en ander uitbreiden. Ook vanuit educatief oogpunt, voor zowel
kinderen als volwassenen, is het een leuk en interessant project. Met hulp van het
IJsvogelfonds, en na overleg met de Vogelwerkgroep van de plaatselijke NIVON-afdeling, is
al één paalnest geplaatst.
Financiële bijdrage: € 2.000,-

Steenuilen ‘lokken’
Binnen de weidevogelwerkgroep van de VANL Tieler- en Culemborgerwaarden is ook een
werkgroep actief met het verbeteren van nestgelegenheid voor de Steenuil in hun
werkgebied. Ook wil men Steenuilen gaan inventariseren, om nieuwe locaties vast te
stellen. Hiermee hopen ze meer inzicht te verkrijgen over de aanwezigheid van Steenuilen
in het gebied tussen Gorinchem, Tiel en Culemborg. De leden van de werkgroep gaan de
vogels lokaliseren met gebruik van geluidsapparatuur. Indien er onvoldoende
nestgelegenheid voorhanden is gaat men ze helpen door nestkasten op te hangen. Dit
gebeurt in samenwerking met STONE en Sovon. De bijdrage van het IJsvogelfonds zal
worden aangewend om geluidsapparatuur (mp3-spelers) aan te schaffen, plus evt.
reiskosten van STONE voor een workshop ter plaatse.
Financiële bijdrage: € 200

Overijsselse Vogelaarsdag 2014
Op zaterdag 8 november 2014 wed de 14de Overijsselse Vogelaarsdag gehouden. Dit is een
belangrijke dag op de agenda van de vogelwerkgroepen en vogelaars in deze provincie.
Men wordt op de hoogte gebracht van recente en relevante informatie over de stand van
zaken m.b.t. onderzoek en bescherming van vogels in Overijssel. Daarnaast heeft het tot
doel om kennis op het gebied van vogels en het betrekken bij actieve vogelbescherming te
verspreiden. Het zal ook een platform bieden om onderzoek naar de vogelstand, zoals de
Vogelatlas, onder de aandacht brengen.
De dag werd gehouden in een horecagelegenheid in Twente. Er waren lezingen en
presentaties door leden van Overijsselse vogelwerkgroepen, maar ook door externe
deskundigen; in totaal ca. 175 deelnemers. Hierbij werd samengewerkt met
Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen, Sovon, Vogelbescherming Nederland en
Natuurmonumenten.
Financiële bijdrage: € 2.000,-

Nestkastjeslint in Zwolle: verbinding voor mensen en vogels
In Zwolle zijn er mogelijkheden voor het adopteren van een stuk groen in de wijk. Een
aantal bewoners in de wijk Dieze-Oost heeft het plan en de uitvoering opgevat om aan een
drietal straten evenveel tuinen te realiseren in het gemeentegroen. Dit initiatief om
gezamenlijke tuinen te creëren wordt door de meeste bewoners gesteund, bleek uit een
verkennende enquête. Eerder heeft een andere groep bewoners ook al een stuk
gemeentegroen ingericht (Tuin het Verre Oosten). De verbinding bestaat voor het grootste
deel uit bomen met gras en een wandelpad tussen de flats. Er staat voornamelijk hoogbouw
in dit deel van de wijk. Vereniging Tuin van Vriendschap en Team bijenlint wilde deze tuinen
verbinden door nestkasten. Er was namelijk niet veel geschikte nestgelegenheid. Voor
wijkbewoners is het belangrijk dat zij meer bij de hen omringende natuur betrokken kunnen
zijn, en hoe is dit beter te realiseren dan het wel en wee van nestelende vogels te volgen?
Ook is er contact met het onderwijs voor eventuele educatieve projecten aan de hand van
de nestkasten.
Financiële bijdrage: € 458,-

Natuurbraak in de stad
In het centrum van Zeist ligt een braakliggend terrein dat voorlopig niet bebouwd zal
worden. Stichting Beter Zeist beheert het gebiedje en probeert het een zo natuurlijk
mogelijke bestemming te geven, waar ook omwonenden en bezoekers van kunnen
genieten. Daar horen natuurlijk ook (stads)vogels bij, dus is vanuit het IJsvogelfonds een
bedrag vrijgemaakt om nestkasten te laten maken, een bloeipakket aan te schaffen van
inheemse planten en struiken die insecten (en daarmee vogels) aantrekken, en om de
kosten van een tuinadvies van een Tuinvogelconsulent van Vogelbescherming te
vergoeden.
Financiële bijdrage: € 500,-

