IJsvogelfonds: steun voor lokale innovatieve projecten
Eerste toekenningen innovatieve projecten bekend
Vogelbescherming kende in juni 2011 financiële steun uit het IJsvogelfonds toe aan de volgende
innovatieve en inspirerende projecten:

Nieuwkoopse plassen, belang van moerasnatuur onder de aandacht

Vogelwerkgroep IVN- Nieuwkoop maakt samen met Natuurmonumenten een boek over het
Nieuwkoopse plassengebied. Het belang van robuuste moerasnatuur voor moerasvogels staat hierin
centraal. Ook willen de initiatiefnemers met de uitgave het gebied als vogel- en natuurgebied op de
kaart te zetten.
Financiële bijdrage: € 4.000,-

Huiszwaluwen en gierzwaluwen samen onder dak

Met een goed doordacht en leuk uitgevoerd projectvoorstel gaan de vogelwerkgroepen MiddenBrabant en IVN-Oisterwijk samen een huiszwaluwtil te maken met ook nestgelegenheid biedt voor
gierzwaluwen.
Financiële bijdrage: € 2.500,-

Vogelarchief in de toekomst bruikbaar

Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek wil de waarnemingen en broedvogelkarteringen van de
afgelopen 40 bruikbaar houden. Ze digitaliseren daarom het papieren archief en houden het
daarmee toegankelijk voor beschermingsdoeleinden.
Financiële bijdrage: € 4.000,-

Water, modder, insecten: rioolwaterzuiveringsinstallatie ideale plek voor
huiszwaluwen

Vogelwerkgroep't Gooi ziet bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Huizen een ideale lokatie voor
een huiszwaluwtil. Door het water en de modder verwacht men veel insecten en huiszwaluwen. Het
plan is om ook bij andere rioolwaterzuiveringsinstallaties voor elkaar te krijgen.
Financiële bijdrage: €2.500,-

Overzwaluwen en vleermuizen worden buren

Om oeverzwaluwen een vaste broedplaats te bieden gaat de vogelwerkgroep Eibergen een
oeverzwaluwwand aanleggen die tegelijk als vleermuiskelder dienst doet. Er komt een
informatiebord om passanten over de huisvesting te informeren.
Financiële bijdrage € 2.500,-

Vogelboekje voor Midden-Kennemerland

Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland gaat een boekje maken voor beginnende ( jonge) vogelaars,
maar vooral ook voor het natuurminnende publiek, om deze bekend te maken met de goeie plekken
om naar vogels te kijken in en rond het werkgebied van de vogelwerkgroep.
Financiële bijdrage: € 2.000,-

In november 2011 werd financiële steun uit het IJsvogelfonds aan de volgende innovatieve en
inspirerende projecten toegekend:

Viervoudige hulp voor de Huiszwaluw

Natuur- en Vogelwacht Krimpenerwaard bestond in 2011 50 jaar. Om dit jubileum luister bij te
zetten, en om de Huiszwaluw een handje te helpen bij het vinden geschikt nestlocaties, is besloten
om vier huiszwaluwtillen te plaatsen verspreid over de Krimpenerwaard. Dit grote project wordt
mede-ondersteund door andere sponsoren en de werkgroep draagt ook zelf flink bij.
Financiële bijdrage: € 2.500,00

Gierzwaluwen in Vught

Vogelwerkgroep Natuur- & Milieugroep Vught. In Vught zijn nog behoorlijk veel Gierzwaluwen.
Helaas wordt er regelmatig gesloopt, gerenoveerd en verbouwd, maar wordt hierbij geen rekening
gehouden met gierzwaluwen en is bestaande nestgelegenheid bij sloop verdwenen. Dit project heeft
tot doel het enthousiasmeren, inspireren en mobiliseren van betrokken inwoners bij het vaststellen
van bestaande nestplaatsen en het bieden van nieuwe nestgelegenheid.
Financiële bijdrage: € 2.500,00

Beleef de lente bij de Kerkuilen (maar dan anders)

Weidevogelbescherming De Monden heeft al hun uilenkasten (kerkuilen en steenuilen) uitgerust met
een camera waardoor inspecties eenvoudig vanaf de grond kunnen worden uitgevoerd zonder dat de
eventueel broedende vogels hoeven te worden gestoord. Dit project biedt de families waar een kast
is ondergebracht de mogelijkheid het wel en wee van ‘hun’ uilen met hun eigen computer te volgen.
Financiële bijdrage: € 1.500,00

Blijvende Oeverzwaluwen?

In het werkgebied van Vogelwerkgroep Vliegvlug heeft in 2011 en 2010 een kolonie Oeverzwaluwen
gebroed op een plek die ze geen toekomst biedt. Helaas zijn de broedsels dan ook mislukt, ook door
ongunstige weersomstandigheden. Vandaar dat men gaat proberen de Oeverzwaluwen alternatieve,
en meer duurzame, broedgelegenheid aan te bieden. Nu nog afwachten of de vogels dit jaar
terugkeren…
Financiële bijdrage: € 2.215,00

Vogels tellen in Bulgarije

De Habitatstichting: Vrijwillige vogelaars helpen de Bulgaarse BirdLife-partner BSPB met het
verzamelen van gegevens over de vogels van een natuurgebied in het Rodopen-gebergte in Bulgarije.
Met de bijdrage van het IJsvogelfonds kan de Habitatstichting weer een paar belangrijke stappen
vooruit zetten, waaronder de bouw van de website voor het registreren van de waarnemingen.
Financiële bijdrage: € 3.000,-

Huismussen krijg een flat

Vogelwacht Limburg: De inwoners van het Limburgse Belfeld zijn nauw betrokken bij de inrichting
van een parkzone in hun woonplaats. Samen met omwonenden, waaronder de lokale jeugd, volgt de
Vogelwacht Limburg al verscheidene nestkasten die er zijn geplaatst. Daar komt dus nu een
mussenflat bij. Mogelijk dat het wel en wee van de kersverse flatbewoners gevolgd kan worden
d.m.v. een webcam.
Financiële bijdrage: € 1.185,00 of 1.400,00

