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Memo 
aan:  IEF Berlage Utrecht (Boven Clarenburg) B.V.; de heer M. Quint (Synquis) 
van:  Haico van der Burgt 
datum: 20 augustus 2018 
kenmerk: 16050 
betreft: Monitoring gierzwaluwen 2018, project ‘voormalig V&D gebouw te Utrecht’ 
 
Aanleiding 
In Utrecht (gemeente Utrecht, provincie Utrecht) is de grootschalige renovatie gaande van het voormalig V&D gebouw 
aan de Rijnkade 5 te Utrecht. In het kader van de ontheffing Flora- en faunawet/Wet natuurbescherming (kenmerk 
FF/75C/2016/0703.toek.sk, gewijzigd d.d. 3 april 2018 met kenmerk Z-WNB-RI-REG-2018-0456) dient gemonitord te 
worden wat de functionaliteit van de tijdelijk en definitieve nestlocaties is en het gebruik daarvan door de gierzwaluw. 
De monitoring en andere aspecten uit de ontheffing komen aan bod in het werkprotocol flora en fauna (Riemer, 
20181). 
 
Situatie broedseizoen 2018 
Bij de start van het broedseizoen waren nog niet alle definitieve kasten geplaatst, daarom zijn de eerder in 2017 
gebruikte tijdelijke kasten ook teruggeplaatst. Gerealiseerd waren de definitieve kasten aan de noordoost- en 
zuidwestzijde van het gebouw. Op deze zijdes zijn ook de tijdelijke kasten opgehangen. Na het broedseizoen zullen 
de laatste kasten geplaatst worden en de tijdelijke kasten worden verwijderd. 
 
Methode 
In de broedseizoenen 2018 en 2019 is de monitoring, conform de ontheffing, gericht op de functionaliteit van de 
tijdelijk en definitieve nestlocaties en het gebruik daarvan. Hiervoor is in 2018 het plangebied tweemaal bezocht, op 7 
en 19 juni, onder gunstige onderzoeksomstandigheden. Voor de onderzoeksomstandigheden wordt voldaan aan de 
eisen uit het ‘Kennisdocument Gierzwaluw’ (BIJ12, 20172). 
Daarnaast is gebruik gemaakt van de monitoringsgegevens van de, binnen de gemeente Utrecht actief zijnde, 
gierzwaluw werkgroep. 
 
Resultaat 
In de definitieve voorzieningen voor de gierzwaluw zijn in 2018 geen broedgevallen vastgesteld. De tijdelijke kasten, 
waaraan de gierzwaluwen in 2017 hebben kunnen wennen, zijn wel gebruikt. Samen met gegevens van de 
‘gierzwaluw werkgroep’ is bij 9 verschillende kasten activiteit van gierzwaluwen waargenomen. Verwacht wordt dat 
deze kasten gebruikt zijn als nestlocatie. Daarnaast zijn in de lucht boven het plangebied regelmatig grote aantallen 
(circa 25 stuks) gierzwaluwen vastgesteld. 
 
Conclusie 
De definitieve voorzieningen zijn in 2018 niet gebruikt door gierzwaluwen, maar de tijdelijk kasten waaraan de 
gierzwaluwen in 2017 hebben kunnen wennen zijn wel gebruik. Verwacht wordt dat dit jaar de definitieve 
voorzieningen verkend zijn, zodat deze volgend jaar gebruikt kunnen worden door de gierzwaluw. 
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