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Wanneer deze Grauwe Gors in de bus valt, 
heeft een belangrijke activiteit in het kader 
van het jubileum reeds plaatsgevonden: de 
vogelaarsdag! 
Het volgende nummer zal voor een groot 
deel in het teken staan van de vogelaarsdag 
en het jubileum. Het zal min of meer een 
regulier nummer worden; voor een jubi
leumuitgave, zoals Grauwe Gors jaargang 21, 
nummer 34 (25jarig bestaan), is helaas te 
weinig tijd.

In dit nummer treft u onder andere een 
artikel aan over een andere belangrijke 
activiteit van de vereniging, de Vogel van 

Van de redactie
het Jaar. Op 20 februari j.l. werd tijdens 
een speciale lezing het voorkomen van de 
Dodaars in Groningen al uitgebreid onder 
de loep genomen. In het artikel van de hand 
van Egbert Boekema komt het heden én 
verleden van de Dodaars aan bod. 
Bovendien prijkt de nieuwe Vogel van het 
Jaar prominent op de omslag: de Spotvogel!

Tot slot nog een huishoudelijke mededeling: 
de waarnemingenrubriek voor het volgende 
nummer zal als vanouds weer worden sa
mengesteld door Dušan Brinkhuizen. Let 
dus op het adres voor het inzenden van uw 
waarnemingen.

Van het bestuur
40 jaar Avifauna Groningen
In 2008 bestaat onze vereniging 40 jaar. 
We zijn ooit begonnen met het verzamelen 
van waarnemingen voor de uitgave van een 
Avifauna van Groningen. Dat boek kwam 
tenslotte in 1983 uit. De club bleef bestaan 
en werd een echte vereniging, vandaar ook 
de naam van onze vereniging. Intussen zijn 
we flink gegroeid en hebben we binnen de 
Groningse natuur en milieuwereld duidelijk 
een eigen plaats gekregen. Meer dan genoeg 
reden dus om onze verjaardag te vieren. 
Als bestuur zijn we samen met een aantal 
anderen druk bezig met het organiseren van 
activiteiten die hier recht aan doen. Als deze 
Grauwe Gors verschijnt is de op 8 maart in 
Oudeschans gehouden vogelaarsdag al weer 
achter de rug. Deze keer was de dag gewijd 
aan akkervogels en in het kader van het 
jubileum grootser van opzet dan de voor
gaande vogelaarsdagen. 
We zijn nog bezig met andere activiteiten 
in het kader van onze verjaardag, zoals het 

maken van speciale jubileumuitgaven, maar 
daarover laten we u nu nog even in het on
gewisse. In de volgende Grauwe Gors zult u 
daar meer over lezen.

Vereniging
Henk de Lange heeft zijn werkzaamheden 
als lid van de activiteitencommissie (le
zingenprogramma) beëindigd. Tot nu toe 
zijn we erin geslaagd één lid te vinden voor 
deelname aan de activiteitencommissie ten 
behoeve van de lezingen, in de persoon van 
Leon Peters. We kunnen en willen Leon hier 
natuurlijk niet alleen voor laten staan; er is 
dus dringend behoefte aan nog een actief lid 
voor het organiseren van lezingen. Hierbij 
dus een oproep aan leden die zich actief in 
de vereniging willen opstellen. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij Theo Jager of Anne 
van der Zijpp.

Samenstelling van het bestuur
Ook zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe 
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Lezingen en excursies

Terug: zondag rond 13.00 uur. 
Opgeven en informatie bij Virry Schaafsma, 
0503130815, vschaafsma@gmail.com.

Meenemen: kampeeruitrusting en zo mo
gelijk een fiets. Graag een paar dagen van 
tevoren aangeven of je meegaat. Kom je met 

bestuursleden, de nood is ook hier hoog. 
Anne van der Zijpp heeft bij de vorige ALV 
aangekondigd dat hij nog een jaar zou aan
blijven om zich met name voor het jubileum 
te kunnen inzetten. Maar hij zal na dit jaar 
zijn activiteiten als bestuurslid beëindigen. 
Opvolging én versterking zijn dringend 
gewenst. Oftewel: bent u geïnteresseerd 
in het meedenken met en organiseren van 
activiteiten voor de vereniging, neem dan 
contact op met Theo Jager.
Om een indruk te geven van de werkzaam
heden waar het om gaat: elk bestuurslid 
heeft een eigen takenpakket dat hieronder 
kort is weergegeven.

Theo Jager, voorzitter: algehele coördina ·
tie, externe contacten etc.
Arjo Bunskoeke, secretaris: externe con ·
tacten, verslagen van vergaderingen etc.
Ronald Nuiver, penningmeester: leden ·
administratie, beheer van financiën
Anne van der Zijpp: public relations (en  ·
nu organisatie van het jubileum)
Pieter Tepper: contacten met de werk ·
groepen
Marinus Brijker: vogelbeschermingsza ·
ken, contacten met Vogelbescherming

Voorzitter, secretaris en penningmeester 
zijn gemachtigd om de vereniging in rechte 
te vertegenwoordigen.

Algemene ledenvergadering
De jaarvergadering is op 16 april a.s. in ’t 
Vinkhuys, Diamantlaan 94, Groningen.
Het jaarverslag 2007 was ten tijde van het 
verschijnen van deze Grauwe Gors nog niet 
klaar en zal binnenkort apart toegestuurd 
worden.

Overig
In januari heeft Avifauna haar bezwaar 
kenbaar gemaakt aan Gedeputeerde Staten 
van Groningen over het voorgenomen 
tracé van de nieuwe rondweg bij Zuidhorn
Noordhorn. De gekozen tracévariant leidt 
niet alleen tot een behoorlijke aantasting 
van het landschap, maar doorsnijdt ook het 
weidegebied bij de Oude Riet. Dit weidege
bied behoort tot de meest kansrijke weide
vogelgebieden in de provincie en is onder 
andere van belang voor de Grutto.

Voor deze periode staan geen lezingen meer 
gepland. Vanaf aankomend najaar zal de 
vernieuwde lezingencommissie de draad 
weer oppakken en (ongetwijfeld) een inte
ressant programma presenteren. 

Excursies

Weekend 23-25 mei 2008
Excursie Lauwersmeer vanuit SBB-
 camping De Pomp

Vertrek: vrijdag of zaterdag naar keuze op 
eigen gelegenheid. Graag wel doorgeven 
wanneer je komt. 
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worden besteed aan een bijzondere stads
vogel: de Scholekster.

Nieuwe tellers zijn van harte welkom: zij 
kunnen zich voor het broedseizoen 2008 
aanmelden via de website (www.sovon.nl, 
onder Monitoring/Broedvogels) of contact 
opnemen met de coördinator (Bram Aarts, 
email: mus@sovon.nl, tel. 0246848111). 
Voorwaarde voor deelname is dat men de 
algemene soorten in 
bebouwd gebied op 
zicht en geluid kan 
herkennen.

Oproep: SOVON zoekt uit-
breiding voor stadsvogel-
meetnet MUS in 2008
Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) is in 
2007 in vliegende vaart van start gegaan. In 
meer dan 360 gebieden werden broedvogels 
via punttellingen in kaart gebracht. SOVON 
hoopt het meetnet verder uit te bouwen en 
is dus op zoek naar extra tellers.

De telmethode van MUS is eenvoudig en 
kost weinig tijd (voor een uitgebreide uitleg 
zie Gors 35: 2021). Toch werden er in 2007 
al meteen opmerkelijke resultaten mee 
behaald. Voor veel stadsvogelsoorten ver
tonen de MUSstippenkaarten al een goede 
gelijkenis met de verspreidingskaarten uit 
de broedvogelatlas 19982000. Nu MUS zijn 
tweede jaar ingaat, worden misschien de 
eerste veranderingen al zichtbaar: gaat de 
Huismus nog verder achteruit? Rukt de Put
ter verder op? In 2008 zal extra aandacht 

de auto, geef dat even aan in verband met 
carpoolmogelijkheden. 

Lauwersmeer 
In deze tijd van het jaar is het overal goed 
toeven natuurlijk, maar laat je eens verras
sen door de gevarieerde vogelwereld van 
deze omgeving. Op de camping kunnen 
we dagelijks Zomertortels en Wielewalen 
horen, langzamerhand uitzonderlijke gelui
den voor onze gewesten. De zang zit op z’n 
hoogtepunt en dat is daar goed te merken 
ook.
De Kollumerwaard op zaterdagmorgen is 
mooi op de fiets te doen. Vanaf de Oever
zwaluwenwand kunnen we lopend naar de 
uitkijktoren en binnendoor fietsend langs 
allerlei struweel richting Zoutkamp en het 

Jaap Deensgat. Alles is mogelijk, van Paapje 
tot Grauwe Kiekendief en Zeearend.
In de namiddag of vroege avond is het tijd 
voor de Ezumakeeg, waar dan zeer veel on
diep water minnende vogels, zoals Grauwe 
Franjepoot of Breedbekstrandloper, te 
zien zouden kunnen zijn. We hebben het 
zonlicht in de rug en wachten op wat komen 
gaat.
Tijdens een wandeling op zondagmorgen, 
door en langs rietmoerassen en bosranden, 
worden we getrakteerd op alle mogelijke 
rietvogels, die zich bovendien goed laten 
zien. Baardman, Rietzanger, Bosrietzanger, 
Blauwborst, Rietgors, Sprinkhaanzanger, 
dus dat zit wel Snor! En ’s avonds inslapen 
bij het geluid van een Roerdomp zal bij de 
meesten thuis ook niet vaak gebeuren!
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Behalve de baltsroep heeft de Dodaars ook 
wel andere roepjes op het repertoire staan, 
maar deze zijn minder opvallend dan de 
schelle baltsroep. Een uitzondering hierop 
is een snelle viertonige diedelieduuroep, 
die ook op tientallen meters afstand goed 
is te horen. Deze roep is vooral in augustus 
tot november gehoord (vijf keer in augus
tus, vier keer in september, zeven keer 
in oktober, zes keer in november en drie 
keer in december). Tevens is deze roep één 
keer in maart en begin april gehoord, maar 
nooit in het broedseizoen. In de herfst zijn 
de diedelieduuroep en de baltsroep soms 
tegelijk op dezelfde plek te horen. Het feit 
dat deze roep nooit in de broedtijd wordt 
gehoord wekt de suggestie dat het om een 
contactroep gaat. In de broedtijd is deze 
roep dan niet nodig, want de baltsroep is op 
grote afstand nog te horen. Dat de diedelie-
duuroep vermoedelijk een contactroep is, 
werd ook een paar jaar geleden opgemerkt 
door de auteur bij het verlaten van de 
werkplek: op 23 november om 18.00 uur 
riep een vogel in het donker in een sloot aan 
de rand van de stad Groningen. Een enkele 
keer is ook gezien dat Dodaarzen synchroon 
duiken, met bij het bovenkomen een soort 
diedelieduuroep. Gezamenlijk duiken is 
echter sporadisch en veel minder frequent 
dan bijvoorbeeld bij Aalscholvers, zaagbek
ken en Brilduikers het geval is.

De Dodaars is in Groningen nooit een tal
rijke broedvogel geweest. Tussen 1973 en 

Hoewel dus een aanzienlijk aantal meldin
gen werd verzameld, om precies te zijn 526 
inclusief 76 van de website waarneming.nl, 
bleek bij nadere bestudering dat, vanwege 
lacunes, het de meest zinvolle insteek was 
om deze te combineren met een reeds aan
gelegde verzameling van circa 2000 waar
nemingen die vanaf het begin van Avifauna 
Groningen zijn verzameld. Hierbij zijn ook 
de waarnemingen die zijn gebruikt voor de 
Vogels van Groningen (Boekema et al. 1983). 
In dit artikel wordt achtereenvolgens het 
broeden en de doortrek van de Dodaars in 
Groningen behandeld aan de hand van ruim 
10.000 waargenomen vogels. Zoals gebrui
kelijk bij losse waarnemingen hebben we 
geprobeerd per decade het voorkomen sa
men te vatten. Na het opschonen van dub
bele waarnemingen (per decade op dezelfde 
plek) zijn uiteindelijk 7686 waarnemingen 
verwerkt. Aan de hand van een aantal gra
fieken wordt in dit artikel het voorkomen in 
Groningen gepresenteerd.

Broedvogels en roepactiviteit
Dodaarzen hebben een opvallende hin
nekende baltsroep. In de loop van de jaren 
is deze baltsroep 338 maal genoteerd. Als 
we het verloop per decade bekijken dan ligt 
de hoogste activiteit in april (figuur 1). Er 
volgt daarna een geleidelijke afname naar 
juni met een kleine opleving in juli. Maar 
ook in de herfst is de baltsroep nog geregeld 
te horen, zowel in de broedgebieden als ook 
elders, zoals in de haven van Lauwersoog. 

De Dodaars in Groningen
egbert Boekema

In 2007 was de dodaars de Vogel van het Jaar van avifauna groningen. In 
totaal zijn honderden waarnemingen ingestuurd via de website. Het idee 

was om hier op korte termijn een samenvatting van te geven. 
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Van de stad Groningen komt de eerste 
melding uit 1952. Wijlen Jo de Jonge (oud
secretaris van Avifauna Groningen) schrijft 
in 1952 in het tijdschrift Natura (49: 89): “De 
Dodaars heeft enkele jaren geleden zijn in
trek genomen in een van onze stadsvijvers. 
De laatste jaren zijn er zeker 5 à 6 paartjes 
geweest die er met succes hebben gebroed, 
ook al zijn ze behoorlijk lastig gevallen 
door Meerkoeten”. Hij schreef er helaas 
niet bij waar, maar zeer waarschijnlijk ging 
het om het Stadspark, dat op een gegeven 
moment aanzienlijk aan de noordwestzijde 
werd uitgebreid. Ook in recente jaren zijn 
hier broedvogels aanwezig, namelijk in 
de buurt van de kinderboerderij. Met de 
uitbouw van de stad in de jaren zestig aan 
de zuidoostzijde krijgt de Dodaars ook hier 
kansen. De soort broedde in 1967 in de 
vijver tegenover de huidige Euroborg. Deze 
vijver is al jaren geen broedplaats meer en 
is bovendien recent voor de helft gedempt. 
Achter deze vijver lag geruime tijd een groot 
industrieterrein deels braak. Ongeveer ten 
westen van de huidige destilleerderij van 
Hooghoudt lag een mooi plasje waar in 1973 
en 1977 een paartje broedde. Deze omge
ving is momenteel volledig volgebouwd. 
Op kleiafval van de Suikerunie werd naast 
Vinkhuizen een jaar of tien geleden het 
Westpark aangelegd met daarin op circa drie 
meter hoogte een mooie geïsoleerde vijver 
met schoon water. Precies wat Dodaarzen 
nodig hebben en in 2006 en 2007 zaten er 
twee paartjes met jongen. Iets noordelijker 
werd in de Reitdiepwijk omstreeks 2003 een 
vijver gegraven om er rondom huizen te 
bouwen. De bouw begon echter pas in 2007 
en in de tussentijd vulde deze ‘bak’ zich met 
schoon water. In 2005 en 2006 werden er 
in september maximaal achttien vogels op 
deze plas gezien. Er was nauwelijks vegeta
tie dus broeden leek niet erg voor de hand te 
liggen. Maar schijn bedriegt soms, want op 
21 augustus 2005 zat een adulte vogel met 
twee juvenielen bij een minuscuul nestvlotje 
met wat waterplanten te slepen. Een ander 
jong zat op de rug van een ouder. Vanaf 
2007 is deze tijdelijke plek ongeschikt. Ver
moedelijk broedden er recent Dodaarzen 

1979 zijn op achttien plaatsen broedgevallen 
vastgesteld en werd het aantal broedparen 
op 1623 geschat (Boekema et al. 1983). Na 
het verschijnen van dit eerste boek over de 
Groninger vogels kwamen meer gegevens 
beschikbaar en bleek dat van een flink 
aantal soorten broedvogels de aantallen 
achteraf wat te laag waren geschat; met 
name bij de zangvogels was dat het geval 
(Van den Brink et al. 1992). Dit ging echter 
voor de Dodaars niet op, want in 1992 werd 
het aantal broedparen op twintig geschat. 
Tijdens de broedvogelinventarisatie van 
SOVON in de jaren 19982000 werd in veer
tien blokken broeden vastgesteld (Vergeer 
2002). Ten opzichte van de eerste broedvo
gelatlas van SOVON uit het midden van de 
jaren zeventig (Teixeira 1979) was de soort 
uit tien hokken verdwenen en in negen 
andere verschenen. Hieruit komt naar 
voren dat de Dodaars geen algemene soort 
is, want er zijn in Groningen ongeveer 100 
5x5 kilometerhokken, als we alle incomplete 
grenshokken samenvoegen. Ook zouden we 
kunnen concluderen dat de soort nogal mo
biel is, maar dat is eigenlijk te kort door de 
bocht. Dodaarzen kunnen jaren achtereen 
op sommige geïsoleerde plekken broeden 
en bovendien is het landschap in de laatste 
30 jaar sterk veranderd. Omdat het er niet 
al te veel zijn, gaan we hier de belangrijkste 
broedplekken bij langs, te beginnen met 
Groningen en dan met de klok mee door de 
rest van de provincie. 

Figuur 1. Roepactiviteit van de Dodaars: 
 baltsroep per decade 1968-2007 (totaal = 338).
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biotoop. Tijdens een integrale inventarisatie 
in 1975 kwam alleen de Tolberterpetten bij 
Boerakker als geschikte broedplaats naar 
voren. Ook werd broeden aan de westzijde 
van het Leekstermeer door locale vogelaars 
verondersteld, maar in feite was hier geen 
geschikt biotoop. In de Tolberterpetten 
werd in het grootste petgat gebroed. Hier 
komt vrijwel nooit iemand, want het is een 
gesloten SBBreservaat. Tijdens de SOVON
inventarisatie van 19982000 werd dan ook 
niets in dit atlashok opgemerkt. Mogelijk 
ten onrechte, want op 2 juli 2002 ben ik er 
met enige schroom even snel ingelopen van
wege de goede periode om jongen te scoren 
en inderdaad zwommen er ten minste twee 
Dodaarzen rond, waarvan één juveniel. Ver
moedelijk zijn de Tolberterpetten dus vaker 
bezet; er is ook een melding van 28 mei 2007 
van een paartje uit Boerakker. Het Gronin
ger Landschap heeft een jaar of acht geleden 
naast de Lettelberterpetten een 100 bij 100 

in het recreatiepark ten noordoosten van 
Kardinge. Er zijn waarnemingen uit het 
Edonbos van juni en juli 2007 en in oktober 
werd een adult met een juveniel gezien. 
In de gemeente Haren broedden vanaf de 
jaren zeventig jarenlang Dodaarzen op het 
SBBplasje naast de visplas Sassenheinzuid. 
De oevers van deze plas groeiden echter 
steeds verder dicht met bosopslag. Of er 
nog jaarlijks wordt gebroed is onduidelijk. 
In de uitbreiding van de Hortus werd een 
jaar of tien geleden een heideven aangelegd 
van circa 40 bij 40 meter. In augustus 2004 
zat in dit plasje een adult met twee pullen. 
Dit lijkt op het eerste gezicht een te klein 
gebied, maar we moeten bedenken dat een 
Dodaars een zeer gevarieerd menu heeft. 
Ze eten vooral vis, maar bijvoorbeeld ook 
zoetwaterslakken (Bauer & Glutz von Blotz
heim), waardoor broedvogels het ook in 
kleine watertjes kunnen uitzingen. 
In het Westerkwartier is weinig geschikt 

Dodaars – Lauwersmeer – augustus 2003



 de grauwe gors 2008–1 7

Geschikter is De Tjamme in OostGronin
gen, maar dan moet je niet bij een grote plas 
aan de doorgaande weg tussen Beerta en 
Finsterwolde gaan kijken, maar helemaal 
aan de westzijde. Net naast de bebouwde 
kom van Beerta is De Tjamme kleinschaliger 
en hier is uitstekend biotoop aanwezig waar 
nu vermoedelijk jaarlijks wordt gebroed. 
Ook op deze plek werden tijdens de SOVON
inventarisatie in 19982000 geen broedvo
gels aangetroffen, maar wel werd in het hok 
van Nieuweschans broeden vastgesteld. De 
beste plekken in OostGroningen vormen 
de diverse kleine natuurbouwterreintjes 
langs het Winschoterdiep bij Winschoten 
en Winschoterzijl. Hier broeden enkele 
paartjes. Verschillende broedplekken uit 
de jaren zeventig op overhoekjes in het 
cultuurlandschap zijn vermoedelijk al lang 
niet meer bezet, zoals de Poortmanswijk bij 
Nieuwe Pekela en Ommelanderwijk (1978). 
De Veenhuizerstukken bij Stadkanaal zijn 
al wel jaren broedgebied. In de jaren ze
ventig was dit de enige plek in de provincie 
Groningen waar meer dan twee paren voor
kwamen. Toen was dit terrein echter nog 
geen natuurreservaat maar een complex van 
vloeivelden van een fabriek. 
In Westerwolde zijn twee heidevennen op de 
heide van Ter Borg bij Sellingen al vele jaren 
bezet. De eerste meldingen komen uit 1968. 
Doordat de grondwaterstand op deze heide 
is verbeterd vanwege het dempen van een 
diepe sloot die dwars door het terrein liep, 
kan dit terrein nog jaren vooruit. Elders 
in Nederland is geconstateerd dat in droge 
jaren de stand op heidevennen gevoelig kan 
inzakken. Bij de zandafgraving van Sellin
gerbeetse was broeden in 1968 waarschijn
lijk (baltsroep gehoord), maar dit terrein is 
nu ongeschikt. De voormalige vloeivelden 
van Ter Apel hebben tegenwoordig nog 
slechts een paar plasjes, aangezien de mees
te oude bakken droog staan. Maar het water 
is nu schoner en er zitten tegenwoordig 
enkele paartjes. Een nieuwe broedplek is het 
rietfilter bij Laude. 
In de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn 
bij Westerbroek een jaar of twintig geleden 
door Natuurmonumenten in het moeras

meter grote plas aangelegd die zeer geschikt 
is voor Dodaarzen. In september 2000 zat 
er een adulte vogel met twee juvenielen en 
sindsdien broeden ze er jaarlijks. Op 26 mei 
2007 zat een roepende vogel op ’t Stort, een 
opspuitterrein bij Aduard langs het Van 
Starkenborghkanaal. Een waarschijnlijke 
broedplek.
De Lauwersmeer is het gebied met de hoog
ste aantallen, waarover later meer, maar 
aan de Groninger kant broeden slechts hier 
en daar vogels en mogelijk niet eens elk 
jaar. Bij het Roodkeelplasje, naast het Jaap 
Deensgat, werd in 2002 en 2006 gebroed. 
Elders is in NoordGroningen nergens 
geschikt biotoop, behalve in de bakken van 
de Eemshaven. In 2007 zaten hier minstens 
zes roepende vogels, maar in de broedvo
gelatlas wordt voor de jaren 19982000 het 
atlasblok 347 van de Eemshaven met oranje 
ingekleurd, wat betekent dat er 1125 paren 
zaten. Op de lange termijn is het voortbe
staan van deze plek met de hoogste aantal
len broedvogels van Groningen echter mede 
afhankelijk van de goede wil van de energie
jongens van de naastgelegen centrale. De 
Eemshaven valt nu eenmaal niet onder de 
Ecologische Hoofdstructuur.
In Midden-Groningen is er de laatste 30 jaar 
alleen maar biotoop bij gekomen. Op twee 
inmiddels beschermde opspuitterreinen 
langs het Eemskanaal zitten regelmatig 
broedvogels. Volgens Martijn Bakker zaten 
er in 2007 twee paartjes bij zowel Blokum 
als Veldzicht. Dit zijn ‘oude’ terreinen, 
want op 4 oktober 1969 zaten er samen 
tien vogels op een aantal plassen langs het 
Eemskanaal. In 1980 waren op deze plek 
ook broedvogels aanwezig. 
Van recentere datum is de noordzijde van 
het Schildmeer, waar het natuurgebied 
Tetjehorn is aangelegd. In het uiterste oost
puntje liggen kleine plasjes met een dichte 
rietkraag waarin jaarlijks ten minste drie 
paren broeden. In 19982000 was Tetjehorn 
nog cultuurland en was het bijbehorende 
atlashok niet bezet. Het Hoeksmeer is wat 
oppervlakte betreft net even te groot en 
meer geschikt voor Futen. Sporadisch broe
den er Dodaarzen, zoals in 1998. 
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kustgebied waargenomen, dat wil zeggen in 
de strook van enkele kilometers breed langs 
de zeekust vanaf de Dollard tot aan Lauwer
soog. De Lauwersmeer is de beste plek om 
flinke groepen Dodaarzen te zien. Lange 
tijd was het Nieuwe Robbengat de favoriete 
plek met opvallende aantallen in oktober 
en november. Op 29 oktober 1988 zaten er 
maar liefst 140 in een aantal losse groepen, 
exclusief zes vogels die even verderop bij de 
sluizen zaten. Dit aantal is zelfs bij benade
ring nooit weer gescoord, hoewel in latere 
jaren er hier wel tientallen zijn gezien. Maar 
sinds 2000 wordt deze oktobernovember 
piek hier niet meer opgemerkt. De laatste 
jaren is de plek met de hoogste aantallen in 
de Lauwersmeer de Marnewaard. Voor de 
inrichting van de Lauwersmeer liepen twee 
voormalige prielen van het Nieuwe Robben
gat achter de huidige windmolen als lange 
vingers nog een flink eind door. Deze geulen 
zijn tijdens de inrichting van het militaire 
oefenterrein onherkenbaar vergraven tot 
een aantal plasjes. De beste plas ligt ander
halve kilometer achter de windmolen. Op 
al deze plasjes samen zaten op 30 augustus 
2003 35 Dodaarzen en op 15 september 2007 
33. Vermoedelijk komen er nog wel hogere 
aantallen voor want de oevers zijn dicht 
begroeid en onoverzichtelijk. Bovendien 
komen er weinig vogelaars. In oktober en 
november liggen de aantallen hier al weer 
een stuk lager, wat suggereert dat dit locale 
vogels zijn die zich net na de broedtijd daar 
verzamelen en geen vogels uit noordoos
telijke gebieden buiten Nederland. Om het 
huidige en voormalige aantalsverloop zo 
goed mogelijk in kaart te brengen, zijn alle 
waarnemingen per decade uitgesplitst voor 
het kustgebied in voor en na het jaar 2000. 
De broedplaatsen, zoals de bakken van de 
Eemshaven, zijn niet meegeteld. Verder 
hebben we alle binnenlandwaarnemingen 
buiten de broedplaatsen geturfd en ten 
slotte de aantallen op de broedplaatsen. 
Hieruit kan een aantal globale conclusies 
worden getrokken. De belangrijkste conclu
sie is dat alles erop wijst dat de aantallen 
in het winterhalfjaar, en dan met name in 
oktober en november, na de eeuwwisseling 

gebied Hesselincklaan enkele nieuwe plasjes 
gegraven waar jaarlijks circa drie paartjes 
broeden. Heel recent is de Kropswolder
buitenpolder opnieuw ingericht. In 2007 
zaten hier op twee plaatsen broedende 
Dodaarzen. Aan de andere zijde van het 
Foxholstermeer, in de Westerbroekster
madepolder, zitten vermoedelijk ook af en 
toe broedvogels. Beide polders zijn echter 
tamelijk onoverzichtelijk en een Dodaars is 
er gemakkelijk te missen. 

Samengevat broeden er nu in Groningen 
jaarlijks vermoedelijk 4050 paren als we 
er van uitgaan dat bovenstaande opsom
ming onvolledig is. Dat is twee keer zoveel 
als een jaar of 30 geleden en de toename is 
voornamelijk te danken aan natuurbouw in 
terreinen op voormalige cultuurgrond. Op 
kanalen (Ruiten Akanaal in de jaren zeven
tig) broeden nu minder vogels, zoals ook 
elders in Nederland (Vergeer 2002). Mis
schien zitten er in Groningen zelfs nog wat 
meer broedvogels dan de geschatte 4050. 
Er zijn diverse terreintjes die geïsoleerd in 
het cultuurland liggen waar zelden iemand 
komt (plasje naast de N33 bij Zuidbroek, het 
Bolmeer bij Zevenhuizen, Jilt Dijksheide bij 
Opende, hier is een voormalig meeuwenven; 
zitten hier misschien Dodaarzen?). Maar 
ook van middelgrote gebieden, zoals de 
bovengenoemde Tolberterpetten, Rijpma bij 
Harkstede (broedvogel in 1995, maar daarna 
nooit meer?), de Barlagen Polder bij ’t Waar 
(baltsend in juli 1983), Blekslage bij Harpel 
(in 2007 in de broedtijd) en nog veel andere 
terreinen, worden zelden waarnemingen 
ingevoerd. Verder is de kans groot dat late 
broedvogels, zoals hiervoor beschreven voor 
de Reitdiepwijk in Groningen, gemakkelijk 
over het hoofd worden gezien, zodat moge
lijk 4050 paren aan de lage kant is.

Doortrek

Kustgebied
Het aantal doortrekkende vogels in de 
herfst en winter ligt een aantal malen 
hoger dan het totale aantal broedvogels. 
Het grootste deel van deze vogels is in het 
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trend zien, te meer als we bedenken dat in 
de jaren negentig de haven van Lauwersoog 
aanzienlijk naar het oosten werd uitgebreid.
  
   Eemshaven Lauwersoog
1970  1979  40 30
1980  1989  35 10
1990  1999  17 8
2000  2008  15 14

De afname in oktobernovember kun
nen we interpreteren als een afname van 
het aantal doortrekkers uit landen ten 
noordoosten van Nederland. Omdat de 
trek van de Dodaars niet erg opvallend is 
en meestal ’s nachts lijkt plaats te vinden, 
hebben we daar uit Groningen nauwelijks 
gegevens over. Bij de Hunzecentrale zijn 

afgenomen zijn. De opgetelde aantallen uit 
deze en de vorige eeuw laten dat duidelijk 
zien (figuur 2). 
Op diverse plaatsen zijn in de jaren zeven
tig in het kustgebied groepen van 1030 
vogels gezien in polderkanalen, zoals in de 
Dollard en tussen Noordpolderzijl en de 
Eemshaven. Dergelijke grote groepen zijn 
in deze eeuw zelden meer gezien, hoewel 
er geschikt biotoop bij is gekomen, zoals de 
Klutenplas in de Noordpolder en de Ruid
horn in de Emmapolder. De algehele afname 
in het kustgebied in het winterhalfjaar kun
nen we ook constateren aan de hand van de 
aantallen in de havens van de Eemshaven en 
Lauwersoog, die zeer intensief worden be
zocht. Deze havens zijn niet al te sterk ver
anderd. Maar ze laten beide een afnemende 

Figuur 2. Aantallen van de Dodaars (per decade) 
voor het kustgebied in de vorige (boven) en 
deze eeuw (onder). Voor ieder gebied is per de-
cade het hoogste aantal één keer mee genomen.
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den in de winter wat minder aantrekkelijk 
dan de vele plassen, sloten en kanalen waar 
Dodaarzen in de winter op zijn gezien (zie 
buiten de broedgebieden, figuur 3). Het is 
in dit kader overigens onmogelijk om alle 
plekken waar ooit Dodaarzen zijn opge
merkt op te sommen, maar uit ten minste 
50 atlasblokken zijn waarnemingen bekend. 
In februari is er een duidelijke dip, dit is de 
maand met de allerlaagste aantallen; ook in 
het kustgebied zijn er dan maar weinig. In 
maartapril stijgen de aantallen geleidelijk. 
In mei liggen ze schijnbaar wat lager. Hier 
lijken twee verklaringen voor te zijn. Ten 
eerste roepen Dodaarzen in mei minder dan 
in april (figuur 1) en ten tweede is er ook in 
de broedgebieden nog wel enige doortrek 
te verwachten. Dit blijkt uit het verloop in 
de nietbroedgebieden waar in april ook een 
piekje te zien is (met als hoogste uitschieter 
twaalf Dodaarzen in de Julianahaven van 
de Eemshaven op 27 april 2007). Vanaf mei 
nemen de aantallen toe. Dit heeft deels te 

door Han de Boer tussen 1967 en 1972 zeven 
draadslachtoffers gevonden in de maanden 
oktobermaart die waarschijnlijk ’s nachts 
zijn verongelukt. Toen in de jaren zeventig 
nog veel aan zeetrek op Schiermonnikoog 
werd gedaan, werd de soort slechts zeer 
sporadisch waargenomen, in tegenstel
ling tot bijvoorbeeld de Roodhalsfuut. Bij 
Lauwersoog wordt ook zelden of nooit een 
langstrekkende Dodaars gezien.

Binnenland
Ook voor het binnenland hebben we de to
tale aantallen vergeleken (figuur 3). Omdat 
het hier om veel lagere aantallen gaat dan in 
het kustgebied, is het uitsplitsen in de tijd 
achterwege gelaten. Wat het verloop in de 
broedgebieden betreft, zijn er vier duidelijke 
perioden aan te wijzen. In de winter zit
ten er weinig vogels in deze gebieden, wat 
deels te verklaren is door dichtvriezen en 
dergelijke. Maar zo vaak vriest het nu ook 
weer niet en kennelijk zijn de broedgebie

Figuur 3. Aantallen van de Dodaars (per decade) 
in de broedgebieden (boven) en daarbuiten 
(onder) (totaal = 345).
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dat is meer een curiosum. In hoeverre dit 
van invloed is op de totale populatie is maar 
de vraag. Zoals bij heel veel soorten is de 
beschikbaarheid van een goed biotoop veel 
belangrijker. De conclusie is dat Groningen 
er wat dat betreft de laatste 3040 jaar op 
vooruit is gegaan. Wat echter de reden is dat 
het aantal doortrekkers is afgenomen, zou 
verder moeten worden uitgezocht. Mogelijk 
blijven er meer vogels in de landen ten 
noorden van ons hangen, zoals dat ook bij 
Bonte Kraaien, Klapeksters en Grote Zaag
bekken het geval is.

Dankwoord 
Op deze plaats wordt iedereen bedankt die 
waarnemingen heeft ingestuurd. Het is 
onmogelijk om iedereen apart te noemen, 
maar ik wil een uitzondering maken voor 
Anneke Nieuwenhuijs en Alco en Johan van 
Klinken die in een eerder stadium al hun 
dagboeken hebben doorgespit. Dit leverde 
uiteindelijk een paar honderd waarnemin
gen op.
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maken met de komst van jongen. Op 24 
mei 1981 werd al het eerste donsjong bij 
Sassenheinzuid gezien. De bulk van de 
jongen komt echter pas in juli/begin augus
tus tevoorschijn. Het aantal vogels op de 
broedplekken is het hoogst in augustus en 
september en is circa twee keer zo groot als 
in april. Waarschijnlijk bestaat het aantal 
dan ook voor een klein deel uit trekvogels, 
want trekvogels worden in deze periode ook 
elders opgemerkt. Na begin oktober nemen 
de aantallen op de broedplaatsen sterk af. 
Elders in het binnenland loopt de herfstpiek 
tamelijk synchroon met de piek in het kust
gebied na 2000.

Tot slot
Behalve het tellen van vogels komen andere 
aspecten meestal niet al te veel aan bod. 
Wat de Dodaars betreft is deze soort sterk 
gebonden aan schoon water in de broedtijd, 
maar uiteraard ook erna. De hoge aantallen 
in de Marnewaard hebben vermoedelijk 
ook te maken met het feit dat de waterhuis
houding losgekoppeld is van de boezem in 
de Lauwersmeer. Door zijn ietwat terug
getrokken gedrag en kleine postuur heeft 
de Dodaars weinig specifieke vijanden. Bij 
gevaar duiken ze onder en soms komen 
ze alleen met de kop boven water, als een 
periscoop op een duikboot. Natuurlijk lig
gen er altijd rovers op de loer, zoals bij alle 
vogels. Bij zwemeenden verdwijnen er in 
Groningen vermoedelijk dagelijks levende 
eenden in de snavels van Grote Mantel
meeuwen. Een opvallende vijand van de 
Dodaars is de zeehond. Zelf heb ik een keer 
in de Eemshaven gezien hoe een levende 
Dodaars werd gevangen en opgepeuzeld. Op 
een internetdiscussie kwamen onlangs meer 
van dit soort gevallen in Nederland boven 
water. Bij navraag in de zeehondencrèche in 
Pieterburen een aantal jaren geleden bleek 
dat er met enige regelmaat en met succes 
naar Kokmeeuwen wordt gehapt die op 
gevoerde vis in de buitenbassins afkomen. 
Daar gaat dan een van je mooie rode poten, 
of erger nog, jijzelf! Op de website www.
lauwersmeer.com staat dat ook een IJsdui
ker probeerde een Dodaars te vangen, maar 
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vertrekken. Dit is aan de stadsrand van 
Groningen circa een vijfde van alle jaarlijkse 
waarnemingen! Lang niet elke zang heeft 
dus op broedvogels betrekking. Het is dus 
belangrijk om de plekken nauwkeurig te 
noteren, desnoods met adres en huisnum
mer als ze in tuinen zitten. Ook is het nuttig 
om net na de broedtijd de kenmerkende 
drietonige roep in de gaten te houden 
Deze klinkt als ta-toe-hwiet, is tamelijk hard 
en dus gemakkelijk te herkennen. Er is ook 
geen andere vogel die iets produceert wat 
hierop lijkt. De roep wordt vaak gehoord op 
plekken waar gebroed wordt.”

Op www.avifaunagroningen.nl wordt we
derom een speciale pagina aangemaakt met 
allerhande informatie over de Spotvogel, 
alsook de geluiden. Daarnaast komt er 

Na twee succesvolle onderzoeksjaren met 
respectievelijk Bonte Vliegenvanger en Do
daars, is voor het jaar 2008 gekozen voor de 
Spotvogel. Na een soort die jaarrond gezien 
wordt, ging nu de voorkeur weer uit naar 
een zomervogel. Dat betekent dus een korte 
en intensieve inventarisatie.

De Spotvogel heeft een groot verspreidings
gebied, maar komt nergens met grote dicht
heden voor. Alleen voor kleigebieden heeft 
de vogel een lichte voorkeur. In erfbeplan
ting, singels, parken, struweel en vooral in 
jonge aanplant kunnen we de vogels vinden. 
Vroeger was de Spotvogel meer een stads
vogel, maar met het afnemen van de soort 
is daar geen sprake meer van. Volgens de 
Atlas van de Nederlandse Broedvogels heeft de 
soort een areaalverkleining van zo’n zeven 
procent te zien gegeven (Koffijberg 2002). 
Vanwege een zuidoostelijke trekrichting en 
omdat we aan de noordwestgrens van het 
verspreidingsgebied zitten, is hier weinig 
doortrek van Spotvogels. We richten ons 
dan ook volledig op de broedvogels.
Vanaf april komen de vogels aan en kun
nen de eerste exemplaren zingend gehoord 
worden, maar de beste tijd is toch iets later. 
Egbert Boekema houdt al jaren, vooral 
tijdens het woonwerkverkeer, bij wat hij 
onderweg ziet en hoort. Van 320 zingende 
Spotvogels heeft hij een grafiekje gemaakt. 
Hij geeft daarbij de volgende tips:

“Uit de grafiek blijkt dat eind mei en begin 
juni de beste periode is om Spotvogels te 
zien en te horen. Uit mijn dagelijkse fiets
tochtjes blijkt dat ze in en rond Paddepoel 
net buiten de stadsbebouwing zitten. Ook 
blijkt dat er regelmatig Spotvogels een 
dag ergens zingen om vervolgens weer te 

Spotvogel
Vogel van het Jaar 2008
aart van der spoel
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Figuur 1. Zingende Spotvogels per decade
(totaal = 320).
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Mail de waarneming(en) naar vogelvanhet
jaar@avifaunagroningen.nl. Of stuur een 
verzamelstaatje naar Vogel van het Jaar, 
p/a Van Deyssellaan 1, 9721 WS Groningen. 
Via het mailadres is ook informatie op te 
vragen.
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Namens de commissie Vogel van het Jaar,
 
Aart van der Spoel

natuurlijk weer een kaartje met alle actuele 
waarnemingen. Raadpleeg kaart en info 
regelmatig, dan kunnen we straks een zo 
volledig mogelijk beeld produceren.

Hoe gaan we te werk? Noteer plaats en 
datum van elke zingende of roepende 
Spotvogel. Probeer in verband met tijdelijke 
vogels minimaal een tweede waarneming te 
verkrijgen. Deze zou dan bij voorkeur tus
sen de datumgrenzen moeten liggen. Dat is 
de periode van 20 mei tot 15 juli.
Misschien is het nuttig een korte biotoop
beschrijving te maken. Broedt de vogel 
bijvoorbeeld op een boerenerf, in een park 
of in een tuin. Noteer daarnaast, indien mo
gelijk, of de vogel broedt op klei, zand of 
veengrond. Beschrijf verder nog eventuele 
bijzonderheden.
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Op 14 februari 2008 is Huub Lanters aan de gevolgen van een zware hartaanval 
overleden. Hij was 55 jaar oud. Huub was een bekende figuur in de vogelaars-
wereld, vooral in Groningen en omstreken, maar ook in de rest van het land; bij 
de meeste bijzondere soorten in het land was hij aanwezig.

Huub groeide op in het katholieke zuiden in een gezin met veel broers en zussen. 
Begin jaren tachtig kwam hij naar Groningen om er sociologie te gaan studeren. 
Die studie verzandde, want de uiterst maatschappij kritische Huub belandde al 
snel in de krakerswereld. Hij was onder andere actief betrokken bij het bezetten 
van het voormalige pand van het Rooms-katholieke Ziekenhuis (beter bekend als 
het Oude RKZ) in Helpman in Groningen.

Zo kwam hij ook in contact met mensen die in Vera actief waren (en zijn). Daar 
werd hij vanwege zijn uitstekende organisatorische kwaliteiten en financiële 
inzichten een van de eerste bezoldigde krachten. Mede dankzij zijn kwalitei-
ten groeide Vera in de jaren tachtig en negentig uit tot een nationaal bekend 
 instituut, dat vele popgroepen presenteerde, vaak al lang voordat ze bekend 
 werden. Huub kende veel musici en muziek. Het was een van de kanten van Huub 
die maakte dat het zo leuk was om met hem het veld in te gaan. 

In het laatste deel van de jaren negentig werd Huub wat rustiger en zocht hij 
naar een bezigheid om zijn vrije tijd mee door te brengen. In Vera kende hij 
 enkele mensen die naar vogels keken en hij liet zich door hen inspireren. Bij 
het zien van een groep ‘witte mussen’ op de dijk bij Polder Breebaart was zijn 
 nieuwsgierigheid gewekt (het waren overigens Sneeuwgorzen). Hij wilde vanaf 
toen weten welke vogels hij om zich heen zag. Huub was vogelaar geworden. 

In memoriam
Huub Lanters

23 juni 1952 – 14 februari 2008
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In het begin ging hij vaak alleen op stap, maar wel met een fototoestel. Lauwers-
meer, Eemshaven en Breebaart waren zijn favoriete plekken. Soms ging hij met 
kennissen, maar meestal alleen. Regelmatig wist hij niet precies wat hij zag en als 
het lukte, maakte hij een foto van zo’n beest, dat er verrassend anders uit kon zien 
dan op het plaatje in de gids.
Door een van die foto’s kwam hij met mij in contact. Een van zijn mystery-birds kon 
hij in geen enkele van zijn gidsen vinden. Via iemand van Avifauna Groningen (hij 
had een willekeurig telefoonnummer in het colofon gedraaid) kwam hij aan mijn 
naam. Samen met mijn broer Sybrand ben ik bij hem op bezoek geweest om de foto 
van zijn mysterievogel te bekijken. Het was een Black-headed Sibia uit Thailand, 
een ontsnapte exoot.
We spraken af om elkaar op de hoogte te houden bij nieuws, maar Huub kon zich 
dankzij zijn communicatief talent prima redden en zat binnen een mum van tijd 
heel goed in zijn contacten. Vanaf het begin van deze eeuw was Huub er eigenlijk 
altijd bij als er wat bijzonders te zien was.

Huub was een zeer geaccepteerde en graag geziene gast in de scene. Overal kwam 
je Huub tegen, in alle seizoenen. ’s Winters met een dikke blauwe jas, zwarte broek 
met smalle pijpen en hanwags en als het warm genoeg was in de zomer in zijn beige 
outfit en natuurlijk ook hanwags. Zijn enige echte vaste attribuut was zijn foto-
toestel met telelens en wee de vogel, vlinder of libelle, die wegvloog voor zijn lens …

Ik zal je missen Huub, en ik weet zeker dat ik voor alle vogelaars spreek die jou 
 hebben gekend.

Bert de Bruin
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Huub met Visdief – Eemshaven – 16 september 2007
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weg naar hun voedselterrei nen. We vroegen 
ons af hoe de vogels bepalen waar vandaag 
te zullen gaan eten, wie zouden dat beslis
sen en op welke gronden? We weten het 
niet. Naast veertien Nijlganzen lagen zes 
reeën in een rijtje achter elkaar te genie ten 
van de ochtendzon, twee Grote Zilverreigers 
en vier Blauwe Reigers zochten naar muizen 
en hetzelfde deed waarschijnlijk een rond
vliegend wijfj e Blauwe Kiekendief. 
Bij Osingahuizen zagen we onze eerste 
grote groep van rond de 800 Kleine Rietgan
zen. Voorzichtig uit de auto’s sluipend heb
ben we deze vogels een uur lang bekeken. 
We probeerden het verschil in kleed van 
volwassen (heldere dwarse rugstrepen) en 
jonge vogels (doff ere strepen) te zien en tien 
waarnemers maakten een zo goed mogelijke 
onafhankelijke schat ting van de grootte van 
de groep. Dit leverde een spreiding op van 
300 tot 1200 vogels en een gemiddelde van 
753 vogels, aardig dicht bij het in het begin 

De weersvoorspelling op de lange termijn 
was niet gunstig, maar de weergoden had
den medelijden en brachten weliswaar veel 
wind, maar geen regen en zelfs een heerlijk 
zonnetje.
Om 8.15 uur vertrokken Nico Vogelzang, 
Janet Kremer, Vera Jongman, Andre Sik
kema, Piet Glas, Eva Wolters, Anneke Nieu
wenhuijs, Virry Schaafsma, Henk Twiest, 
Niels Kalma, Irene en Peter Driessen en 
Marian en Jan Hulscher (excursieleider) 
naar ZuidwestFriesland, vooral in de hoop 
Kleine Rietganzen te zien. 

De ventweg bij Hommerts was onze eerste 
stop. Onderweg bij de Prinses Margriet
tunnel hadden we al enkele honderden 
vliegende ganzen gezien en 500 foeragerend 
op de grond, maar hier in Hommerts pikten 
we het laatste staartje van de dagelijkse 
ochtendtrek mee, kleine groepjes Kolganzen 
van enkele families, in diverse richtingen op 

Ganzenexcursie naar Zuidwest-Friesland op 1 december 2007
Jan Hulscher
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Ganzenexcursie naar Zuidwest-Friesland op 1 december 2007
Jan Hulscher

taat was verrassend over eenkomstig: de 
spreiding van de tien waarnemers was 
slechts 1040%, gemiddeld 27% voor liggend 
en 73% voor lopend foerageren. Bij koud en 
winderig weer kan het voordelig zijn liggend 
te foerageren, want dan worden de poten 
bedekt. Bij vogels gaat namelijk veel warmte 
door de poten verloren. 
Nog aan de oostzijde van Gaastmeer zaten 
25 Grauwe Ganzen, gemengd met enkele 
witte tamme ganzen en Kollen. Dit was een 
verras sing, want Grauwe Ganzen zijn in 
dit deel van Friesland zeld zaam. Bij Kleine 
Gaastmeer, een ganzengedooggebied, op
nieuw een groep van 2000 Kleine Rietgan
zen. De koorts halsbanden af te lezen brak 
opnieuw uit, totale oogst mogelijk acht tot 
tien goed afgelezen vogels. Rondom nog 
veel meer Kleine Rietgan zen, we schatten 
zo’n 3 à 4000. 
Via Oudega over de beroemde Hemdijk 
(monument) langs het mooie kerkje van 

globaal geschatte aantal. Al kijkend ontdek
ten we ook vogels die verschillend gekleurde 
halsbanden droegen, wat oplaaiende discus
sies over de nummers en letters die erop 
stonden veroorzaakte. Een achttal Wulpen 
liet zich goed zien, maar een overvliegende, 
zwenkende groep van 200 Goudplevieren 
werd maar door enkelen herkend. Een ter 
plaatse gevonden dode Stormmeeuw bood 
de gelegenheid aanschouwelijk te laten zien 
hoe de vleugels van vogels in elkaar zitten 
en hoe de vliegspieren werken. 
Na door het prachtige dorp Heeg gereden te 
zijn, kwamen vooral groepen Kolganzen in 
beeld en kleine aantallen Brand ganzen. We 
ontdek ten dat veel Kollen lagen te rusten 
en ande re zowel liggend als lopend aan het 
eten waren. Dit was aanleiding om eens 
beter te kijken. Afgesproken werd dat elke 
waarnemer willekeu rig twintig foeragerende 
vogels zou uitkiezen om vast te stellen of 
ze dat liggend of lopend deden. Het resul
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be schijnt de uitgestrekte rietvelden. Prach
tig! Voor de hut drijven zo’n 30 Bergeenden, 
een Fuut, twee Brilduikers (wijfjes) en een 
Dodaars zijn aan het duiken, twee wijfjes 
Blauwe Kiekendieven jagen boven het riet, 
enkele Wulpen begeven zich naar de tradi
tionele slaap plaats in het ondiepe water aan 
de rand van de waard en, grote verrassing, 
een juveniele Dwergmeeuw pas seert. In de 
hut vertelt Eva Wolters nog enthousiast 
over haar ver blijf op Spitsber gen, waar zij 
assisteerde bij het onderzoek van Jouke 
Prop. Hoe spannend het was om ruiende 
Kleine Rietganzen en Brandganzen bij 
elkaar te drijven en te vangen om ze te rin
gen. Ten slotte, aan de voet van de dijk lag 
een bijna volledig intact en schoon karkas 
van een Knobbelzwaan. Dit bood opnieuw 
gelegenheid de bouw van vogels en speciaal 
de functie van bepaalde beenstukken bij het 
vliegen uit de doeken te doen.
Van de andere soorten die we onderweg 
tegenkwamen zijn alleen globale aanteke
ningen gemaakt: Aalscholver twee, Blauwe 
Reiger twaalf, Wilde Eend 40, Wintertaling 
een, Smient twaalf, Knobbelzwaan 35, Bui
zerd acht, Waterhoen twee, Meerkoet 40, 
Kievit 3000 (waarvan 2000 bij Nij Beets), 
Storm en Kokmeeuwen 4000 (voorname
lijk Stormmeeuwen, waarvan het merendeel 
in het Westerkwartier), Spreeuw 600, Ekster 
twee (de alom aanwezige Zwarte Kraaien, 
soms Roeken en Kauwen, Houtduiven niet 
genoteerd). Verder nog zes reeën en vier 
hazen, waarvan twee bengelend aan de han
den van twee jagers. 
Kortom, we hebben genoten van een prach
tige dag met duizenden ganzen en nog veel 
meer.

Jan Hulscher

Westhem naar Blauwhuis, waar we op 
schema liggend om 12.30 uur aansteken bij 
het ‘Heerenlogement de Freon skip’ voor 
warme chocolade en dergelijke. Hier geeft 
de excursielei der aan de hand van een eigen
gemaakte kaart een uiteenzetting over de 
trekwegen van de drie algemeenste ganzen
soorten die we gezien hebben. Daarna gaat 
de route via Arkum, Dedgum, Parrega naar 
Ferwou de. Hier ligt ook een groot schalig 
ganzengedooggebied. Overal ganzen, het 
ziet er zwart van. Grote groepen Kollen, 
maar vooral ook Brandganzen, veelal in 
groepen van eigen soort, maar ook wel 
gemengd. In zo’n gemengde groep kijken we 
nog eens gedetailleerd naar de snel heid van 
het pikken van Kol en Brandganzen. Ie
dereen is het er over eens dat de Brandgans 
veel sneller pikt. We vragen ons af waarom. 
Uit de in de ANWBgids opgegeven afmetin
gen (gemiddeld 64 cm voor de Brandgans en 
71 cm voor de Kolgans) blijkt dat de Brand
gans 10% kleiner is dan de Kolgans, zijn 
snavel is ook kleiner, er kan dus minder in. 
Als je kleiner bent moet je verhoudingsge
wijs meer eten door de ongunstige verhou
ding lichaamsopper vlaklichaams gewicht. 
De aantallen ganzen zijn zo groot dat we 
aan se rieus schat ten niet toekomen, maar 
glo baal denken we wel 20 tot 30.000 ganzen 
gezien te hebben. 
Uit de dijksloot langs de IJsselmeerdijk vlie
gen twee Watersnippen op en een Dodaars 
ligt rustig tegen de rietkraag en laat zich in 
detail bekijken. De witte kopteke ning, maar 
vooral de fijne lengtes treepjes op de onder
hals verraden dat het een jonge vogel is. Op 
de dijk en langs de rand van de dijksloot 
staat verspreid een 20tal Zilvermeeuwen 
wormen te t rappelen. 
We besluiten de excursie in de mooie kijk
hut op de Kooiwaard bij Piaam. De lage zon 

NB. Eva Wolters heeft nog contact gehad met Leo Schilperoort, die wij ringen lezend in zijn auto 
tegenkwamen: Leo had ook J22 en J30 met 4 geringde jongen (niet afgelezen) gezien, maar F88 
niet. De andere ringen die wij gezien hadden waren onvolledig. Wat is ringen aflezen toch moei-
lijk! Leo had ook wit KO4 en blauw 13C nog gezien.
Op de site http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Miljoe-tilstand/3_natur/4_Pinkfoot/default.asp 
staan gegevens en waarnemingen van Kleine Rietganzen.
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Recensie
Jan allex de roos

Erik van Ommen, VINGEROEFENINGEN, 
uitgave in eigen beheer, Groningen 
2008. Te bestellen à € 24,95 plus porto 
via de website van de schrijver www.
erik-van-ommen.nl. Boekhandels 
Selexyz in de Guldenstraat en Godert 
Walter in de Ebbingestraat in Groningen 
hebben ook enkele exemplaren te koop.

Omdat het 25 jaar geleden was dat Erik van 
Ommen afstudeerde aan Minerva, de Aca
demie voor Beeldende Kunsten in Gronin
gen, besloot hij een boek te maken met een 
selectie van zijn niet eerder gepubliceerde 
potlood, inkt en krijttekeningen. VINGER-
OEFENINGEN is zijn zevenentwintigste publi
catie in boekvorm!

Het boek, harde kaft, mét leeslint, bestaat 
uit veertien pagina’s tekst en meer dan 100 
bladzijden met schetsen en tekeningen, alle 
in zwartwit. De afbeeldingen, veelal afkom
stig uit de schetsboeken van de kunstenaar, 
bestrijken een groot deel van de wereld: 

Helgoland, Texel, MiddenSpanje, Mallorca, 
NoordAmerika, Lesbos, Zimbabwe, India, 
Japan en Zweden. De afbeeldingen tonen 
vogels (plus enkele zoogdieren en zelfs 
vissen en reptielen) in allerlei poses, levens
echt neergezet tijdens het observeren in het 
veld, de plek waar de kunstenaar het liefst 
werkt.
Een laatste sectie in het boek geeft een geïl
lustreerd overzicht van enkele andere boe
ken van Van Ommen, met name die over de 
Bijeneters van Harkstede, de Dwergganzen 
van Anjum, de kiekendieven van het Old
ambt en de zwaluwen van Singraven. Ook 
het nog dit jaar te verschijnen DE KLUTEN 
VAN BREEBAART krijgt twee bladzijden.

Het is een gelimiteerde oplage geworden, 
van 500 genummerde en gesigneerde 
exemplaren, wat erg doet denken aan het 
boekje 33 ETSEN uit 1993 dat in even grote, 
eveneens genummerde en gesigneerde op
lage uitkwam en inmiddels behoort tot een 
van de meest gezochte (en minst vindbare) 
vogelboekjes van Nederland. De boeken 
van Erik van Ommen worden in wijde kring 
verzameld en liefhebbers dienen zich te 
haasten – op dit moment van schrijven is al 
meer dan de helft van de oplage verkocht.

Lezingverslag:
een avondje vogels ringen
willem-Jan fontijn

Op 23 januari 2008 werden in een boven
zaaltje van ’t Vinkhuys drie lezingen gege
ven over het vele ringwerk in de provincie 
Groningen. Aanwezig waren in totaal 
twintig leden. De aangekondigde lezing van 
Rinus Dillerop over het CESproject kon 
vanwege persoonlijke omstandigheden he
laas niet doorgaan. René Oosterhuis gaf in 
zijn plaats een extra lezing.

100 jaar vogels ringen (René Oosterhuis)
Deze lezing vormde een goede kennisma
king met de verschillende aspecten en mo
gelijkheden van het ringen van vogels. Het 
begon allemaal met de Deense leraar Hans 
Christian Mortensen, die in 1899 de eerste 
vogel ooit ringde. In Nederland werd in 1911 
de eerste vogel geringd, onder toezicht van 
een voorloper van het huidige Vogeltrek
station. Het belangrijkste doel was om 
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verwerkt. Om meer te weten te komen zal 
de vooruitgang van de techniek volop benut 
moeten worden. Het meten van overleving 
en reproductie zal daarbij een belangrijke 
plaats innemen.

Ringen van Visdieven (Derick Hiemstra)
In 2007 is Derick Hiemstra een project met 
Visdieven begonnen. Het betreft een zoge
naamd RASproject (Recapturing Adults for 
Survival). Dit project houdt in dat steeds 
opnieuw volwassen vogels (broedvogels) 
worden gevangen om zo hun overlevings
kans te kunnen berekenen. Dankzij een 
betere kennis van de overlevingskansen 
kunnen, indien nodig, doeltreffende be
schermingsmaatregelen genomen worden. 
Andere belangrijke doelen van het Visdie
venproject zijn onder andere: meer te weten 
te komen over plaatstrouw van de broed
vogels, de lengte van het broedseizoen, de 
eerste eileg, partnerinfo, leeftijdsopbouw en 
trekroutes.
Een belangrijke plaats in het onderzoek 
wordt ingenomen door de kolonie op het 
terrein van Wagenborg in de haven van 
Delfzijl. In het verleden zijn hier al veel 
jongen geringd en die komen uiteindelijk 
in Delfzijl terug om te gaan broeden. De 
Visdieven broeden daar op het eind van een 
pier, gewoon op de straat. Vanuit de auto 
zijn de vogels goed te benaderen en kunnen 
de ringen makkelijk afgelezen worden. Tij
dens het broedseizoen worden veel vogels 
geringd. Veel adulte Visdieven worden ge
vangen met een kooi, terwijl ze op het nest 
zitten. Na enkele testen bleek dit de meest 
effectieve en de minst verstoringsgevoelige 
manier te zijn. Later in het broedseizoen 
worden ook veel (nietvliegvlugge) jongen 
op het nest geringd. 
Ook op andere plekken worden kolonies 
Visdieven gevolgd, vooral in de Eemshaven 
en in de stad Groningen. Het afgelopen jaar 
werd onder andere gebroed op de daken 
van Lijnco en KPN in Vinkhuizen en het 
Alfacollege in Lewenborg. Op deze plaatsen 
werden het afgelopen jaar vooral juveniele 
vogels geringd, het vangen van adulte vogels 
bleek iets te lastig te zijn.

meer te weten te komen over de trek. In de 
beginperiode werden er echter maar weinig 
vogels geringd, pas vanaf de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw nam het aantal 
geringde vogels explosief toe. Uiteraard 
kwamen de verschillende vangstmethoden 
aan bod, waaronder de vinkenbaan, eenden
kooien, mistnetten en de ganzen en wil
sterflappers. En natuurlijk de Helgolandval, 
waarvan de werking fraai werd geïllustreerd 
aan de hand van een verhaal over de ‘vangst’ 
van een Avifaunalid tijdens een Helgoland
excursie!
In eerste instantie werden de vogels alleen 
geringd met een stalen ring (nu aluminium) 
met inscriptie. Later kwamen daar de kleur
ringen (poot en halsringen, vleugelmerken 
etc.) bij, die in het veld makkelijker zijn af te 
lezen. De laatste jaren worden steeds meer 
vogels ook uitgerust met satellietzenders.
Met behulp van deze middelen wordt 
geprobeerd om meer te weten te komen 
over onder meer trek(gedrag), leeftijd en 
overleving, het bepalen van broedsucces 
(bijvoorbeeld via het CESproject) en popu
latieomvang. Aan de hand van een aantal 
voorbeelden werd duidelijk dat dit veel 
informatie heeft opgeleverd. Een bekend 
voorbeeld van een kleurringproject is het 
onderzoek aan Kokmeeuwen in enkele grote 
steden, waaronder Groningen. Illustratief 
voor het project is de bekende Kokmeeuw 
met ring LFY (zie ook Gors 34: 7476). 
Het gebruik van zenders heeft inmiddels 
een grote vlucht genomen. Zeer bekend is 
natuurlijk het Grauwe Kiekendievenproject 
van Ben Koks. Maar er zijn ook nieuwe 
projecten gestart, onder andere met Zil
vermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen. 
In een kolonie op Vlieland werden in het 
voorjaar van 2007 verschillende vogels van 
zenders voorzien. Binnen korte tijd leverde 
dit al verrassende resultaten op. Vooral het 
verschil in foerageren tussen Kleine Man
telmeeuw (over grote afstanden) en Zilver
meeuw (dichtbij de kolonie) is opvallend.
Tot slot aan het eind van de lezing nog 
een vraag: Weten we nu alles? Er is inmid
dels veel bekend, maar nog lang niet alle 
gegevens van 100 jaar vogels ringen zijn 
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Aan de hand van het aantal afgelezen kleur
ringen kan een schatting worden gemaakt 
van de populatie mussen in een tuin. Na 
verloop van tijd kunnen dan berekeningen 
worden gemaakt en het is al gebleken dat 
die berekeningen goed overeenkomen met 
de schattingen.
Uit het onderzoek kwam al een opvallend 
feit naar voren. In juni treedt er een sterke 
piek op van het aantal Huismussen, voor
namelijk veroorzaakt door het grote aantal 
juveniele vogels. In deze piekperiode is er 
een grote behoefte aan voedsel, waardoor de 
mussen over grotere afstanden moeten foe
rageren. Ze worden gezien in verschillende 
tuinen, verspreid over Leek. Later in het 
jaar, als de populatie weer wat afgenomen 
is, worden de mussen veel meer in hun ‘ei
gen’ tuin gezien, vermoedelijk omdat er dan 
wel voldoende voedsel te vinden is.

Voor het onderzoek zijn nog veel gegevens 
nodig. Waarnemingen van gekleurringde 
Huismussen kunnen worden doorgegeven 
aan René Oosterhuis, email: reneooster
huis@hetnet.nl of tel. 0594510102.

Ondanks dat het project nog maar een 
seizoen loopt, is al de nodige informatie 
boven water gekomen, bijvoorbeeld over 
geringde partners en broedgegevens. In 
de kolonie van Delfzijl worden veel vogels 
gezien die afkomstig zijn uit Delfzijl, de 
Eemshaven en de Groninger kwelders. 
Maar er worden ook Visdieven uit Zeeland 
aangetroffen. Daarnaast zijn er vogels uit 
het buitenland gezien, zoals uit Engeland en 
Senegal. Direct na het broedseizoen werd in 
Lauwersoog een aantal ringen afgelezen van 
juveniele Visdieven. Al deze vogels waren 
uit de stad Groningen afkomstig. Later 
werden hier ook nog enkele vogels uit onder 
andere Delfzijl en de Eemshaven gezien. Erg 
bijzonder waren de waarnemingen van vier 
Visdieven die in de overwinteringsgebieden 
in Namibië zijn geringd.

Ringonderzoek naar de Huismus in Leek 
en Lettelbert (René Oosterhuis)
Het afgelopen voorjaar is René Oosterhuis 
begonnen met een ringonderzoek aan de 
Huismus. Dit project betreft eveneens een 
RASproject. Zoals bekend is de stand van de 
Huismus in 30 jaar tijd met 50% afgenomen. 
Voedselgebrek, gebrek aan nestgelegenheid 
en predatie worden daarbij genoemd als 
mogelijke oorzaken. 
Het doel van het project is het berekenen 
van de overleving van jonge en volwassen 
Huismussen. Op deze manier wordt gepro
beerd om meer te weten te komen over het 
leven van de huismus en kan wellicht een 
verklaring worden gevonden voor de achter
uitgang. 
Het onderzoek vindt plaats in Leek (binnen 
een straal van een kilometer) en in Lettel
bert. 
Met slag en mistnetten heeft René al veel 
Huismussen geringd, inmiddels ruim 200. 
Het is de bedoeling dat verder elk jaar min
stens 30 vogels worden gevangen en voor
zien van kleurringen. Van elke vogel worden 
biometrie en gewicht genoteerd. Om zo veel 
mogelijk terugmeldingen te krijgen heeft 
René zelfs de locale media ingeschakeld. 
Gezien het aantal meldingen (zo'n 5000) is 
dit aardig gelukt.

OP EEN GEGEVEN MOMENT
ONTDEK JE 'M ZELF...

Nationaal en internationaal vermaard tweemaandelijks tijdschrift
over herkenning, voorkomen en verspreiding

Met veel aandacht voor recente waarnemingen van zeldzame en
schaarse vogelsoorten in Nederland, België en de rest van Europa.

Lees over de Bastaardarend in de Lauwersmeer en de
Zwartkeellijster in Groningen, de Brilzee-eenden bij Terschelling of
misschien wel over je eigen ontdekking.

Maar ook over vogels kijken in Zuid-Korea of Guatamala, de her-
kenning en het voorkomen van de verschillende Izabelklauwieren
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groot aantal telformulieren, maar het wor
den er ieder jaar minder. Steeds meer tellers 
raken ingeburgerd op de website van SOVON 
en hebben een emailadres. Dit maakt het er 
voor de coördinatie wel gemakkelijker op!

Resultaten algemeen januari 2007
Door de uitzonderlijk zachte winter werd 
een recordaantal van 235.543 watervogels 
geteld. In vergelijking met het totaal van 
2006 (156.036) ligt het totaal aan watervo
gels van 2007 ongeveer 80.000 hoger. Er 
werden 59 verschillende soorten watervo
gels en bijzondere wintergasten waargeno
men.
De Stormmeeuw (45.103) had het erg naar 
zijn zin in Groningen en was de meest tal
rijke soort. De Kolgans (36.038) kwam op 
de tweede plaats, waarvan alleen al in de 
Garrelsweersterpolder 17.350 Kolganzen. De 
gedooggebieden hier zijn erg aantrekkelijk 
voor met name deze ganzensoort.
De Wilde Eend (33.977) stond op de derde 
plaats en was het meest algemeen verspreid. 
Deze gewone eendensoort werd geteld 
in 167 van de 192 telgebieden. De Smient 
(28.762) deed het veel beter dan in 2006 
toen er slechts 13.883 Smienten werden 
geteld. De midwintertelling van 2006 viel 
precies in een vorstperiode, waardoor veel 
Smienten waren weggetrokken.
De Meerkoet (10.104) was eveneens een 
wijdverbreide soort in 150 telgebieden. De 
Aalscholver (986) werd gezien in 123 telge
bieden.

Enkele bijzondere soorten en telgebie-
den uitgelicht
De Grote Zilverreiger gaat het steeds beter 
doen in de regio. In 26 telgebieden werden 

Belang van de telling
De internationale midwintertelling wordt 
sinds 1967 georganiseerd. Het doel is het 
verzamelen van gegevens over aantallen en 
verspreiding van watervogels. Dit zowel in 
Nederland als in internationaal verband. De 
landelijke coördinatie van dit project wordt 
verzorgd door SOVON Vogelonderzoek Ne
derland.
In het weekend van 1314 januari 2007 werd 
de 41e midwintertelling uitgevoerd. Voor de 
derde maal was ik de coördinator van deze 
telling voor de regio Groningen. De telge
bieden in de Lauwersmeer, de Dollard en de 
Groningse kust met aangrenzende kustpol
der vielen buiten mijn coördinatie.

Aantal tellers
Ruim 75 tellers gingen dit jaar het veld in, 
uitgerust met kaartjes en formulieren. 
Zij onderzochten 192 telgebieden op het 
voorkomen van watervogels en enkele bij
zondere soorten. Dit is ongeveer evenveel 
als in 2006.

Telomstandigheden
Het weer was redelijk gunstig te noemen. 
Op zaterdagochtend was het stralend weer, 
de middag verliep grauw met motregen. 
Op zondag was het zonnig met een stevige 
wind en goed zicht. In tegenstelling tot het 
jaar 2006, toen we met wat sneeuw en ijs te 
kampen hadden, maakte nu geen van de tel
lers melding van bevroren sloten of plassen. 
Overal open water dus.

Verwerking gegevens 
Voor het tweede jaar voerde nu een groot 
aantal tellers hun gegevens digitaal in. 
Daarnaast ontving ik per post nog wel een 

Midwintertelling Groningen 
in januari 2007
guido Meeuwissen
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65 van deze witte reigers aangetroff en.
Door het boterzachte weer zagen we 
veel steltlopers in het binnenland: Kievit 
(10.160), Scholekster (12), Watersnip (60), 
Wulp (4613), Witgat (10) en Oeverloper (2). 
De IJsvogel (18) deed het weer erg goed 
en onze onvolwassen Zeearend werd in dit 
weekend bij het Schildmeer aangetroff en. 
Noteerden we in 2006 vanwege de vorst nog 
twaalf Roerdompen, dit jaar werd slechts 
één Roerdomp doorgegeven!

Als je nu in de provincie gaat zoeken naar de 
hoogste aantallen van een bepaalde soort in 
een telgebied, waar zitten die dan?

Blauwe Reiger (19) op de Selwerderhof en  ·
het Universiteitsterrein
Toendrarietgans (2252) bij Hebrecht,  ·
Rhederveld
Kolgans (17.350) in de Garrelsweerster ·
polder
Smient (3050) op het Zuidlaardermeer ·
Wilde Eend (2140) bij Oldehove ·
 Noordhorn

Wintertaling (2720) in de Wester ·
broekstermadepolder
Kuifeend (902) in het Reitdiep, ·
per boot geteld
Meerkoet (963) in de Blauwe Stad ·
Wulp (1578) in de Winsumermeeden ·
Kokmeeuw (900) in het centrum van de  ·
stad Groningen
Stormmeeuw (7155) in de weilanden bij  ·
Grijpskerk en Gerkesklooster

Dankwoord
Door de tomeloze inzet van een groot aantal 
tellers, vaak in enorm uitgestrekte polders, 
werd een recordaantal van 235.500 getelde 
watervogels bereikt. Ook dit jaar hadden 
zich weer nieuwe tellers aangemeld. 
Alle midwintertellers en hun medetellers 
nogmaals van harte bedankt voor jullie bij
drage aan deze geslaagde telling.

Guido Meeuwissen
RC SOVON Midwintertelling Groningen
meeuwissenbuis@wanadoo.nl 

fo
to

: M
a

rn
Ix

 Jo
n

Ke
r

Stormmeeuw – Pier van Oterdum
18 augustus 2007
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aparte populatie in het uiterste oosten van 
Azië. In Europa broeden waarschijnlijk veel 
vogels in Rusland (geen aantallen bekend), 
in WitRusland (50006500 paar), Roemenië 
en Oekraïne (beide 5002000 paar) en Polen 
(1000 paar). De totale Europese broedpopu
latie wordt geschat op zo’n 74.000210.000 
paar. Ze overwinteren in Afrika ten zuiden 
van de Sahara, de OostAziatische broedpo
pulatie overwintert van ZuidoostAzië tot 
aan NoordAustralië. Op het Victoriameer 
in Oeganda overwinteren drie miljoen 
vogels, waarschijnlijk zo’n beetje de ge
hele winterpopulatie van de Europese en 
CentraalAziatische broedvogels (Olsen & 
Larsson 1994, Boele & Van Winden 2007). 

In Nederland wordt de soort jaarlijks 
waargenomen, met name in mei (o.a. Lau
wersmeer) en in julihalf september (vooral 
bij Den Oever en de Oostvaardersdijk in 
grote groepen Zwarte Sterns). Vaak gaat 
het om maximaal enkele tientallen vogels 
per jaar (Boele & Van Winden 2007, SOVON 
BSParchief). 
Ook in Groningen worden elk jaar wel en
kele vogels of soms kleine groepjes gezien. 
Tot aan de invasie van 1997 was de Witvleu
gelstern een regelrechte zeldzaamheid in de 

Herkenning 
Witvleugelstern is een van de drie Europese 
moerassterns. Een Witvleugelstern lijkt 
qua uiterlijk en gedrag sterk op een Zwarte 
Stern Chlidonias niger, maar is iets kleiner 
en compacter gebouwd en de vlucht lijkt 
meer op die van een Dwergmeeuw Hydro-
coloeus minutus. Het verenkleed van een 
adulte Witvleugelstern verschilt van een 
Zwarte Stern door de veel lichtere wit
achtige bovenvleugel, de witte stuit en 
staart en de lichte ondervleugel met de 
sterk contrasterende zwarte ondervleugel
dekveren (Olsen & Larsson 1994). 
Het overgrote deel van de waargenomen 
vogels in mei 2007 betrof vogels in vol
ledig adult zomerkleed. Vooral in de grote 
groepen op het Oldambtmeer werden 
ook enkele vogels waargenomen die meer 
matzwart in plaats van diep fluweelzwart 
waren en duidelijk een bruinige zweem op 
de bovenvleugels vertoonden, met name op 
de handpennen (pers. obs.). Waarschijnlijk 
waren dit tweedezomer vogels (Olsen & 
Larsson 1994). 

Verspreiding en voorkomen
Witvleugelsterns broeden vanaf Polen oost
waarts tot in CentraalAzië, met nog een 

Invasie van Witvleugelsterns 
in mei 2007

Marnix Jonker & willem-Jan fontijn

In het voorjaar van 2007 vond opnieuw een invasie van witvleugelsterns 
Chlidonias leucopterus plaats in nederland. net als tijdens de vorige invasie 

in mei 1997 werden ook dit keer de meeste exemplaren waargenomen 
in het noorden van het land. In deze bijdrage wordt het verloop van de 

 invasie weergegeven met de nadruk op de waarnemingen in groningen.
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Verloop van de invasie in Groningen
De eerste Witvleugelsterns werden gezien 
op maandag 14 mei. André Boven zag vanuit 
zijn slaapkamerraam in Midwolda enkele 
moerassterns boven het Oldambtmeer, 
Blauwe Stad, vliegen, waarvan hij vermoed
de dat dit wel eens Witvleugels konden 
zijn. Aangezien hij geen tijd had om op dat 
moment te gaan kijken, belde hij Marnix 
Jonker die de determinatie kon bevestigen. 
In totaal vlogen er vijf vogels tussen de 
Zwarte Sterns. Diezelfde dag werden er ook 
twee vogels opgemerkt op het Jaap Deens
gat in de Lauwersmeer. De dag erna leken 
de vogels van de Blauwe Stad ’s ochtends te 
zijn verdwenen. Aan het eind van de middag 
vlogen er ineens wel weer Witvleugelsterns 
boven het meer en nu was de groep zelfs 
aangegroeid tot 24 vogels. Later die avond 
vloog een groepje van negen vogels naar het 
noordoosten weg. 
De eerste tekenen van een invasie dienden 
zich op woensdag 16 mei aan. Wederom 
waren de 24 vogels van de dag ervoor in de 
ochtend vertrokken. Het lijkt er dus sterk 
op dat de vogels aan het eind van de middag 
‘uit de lucht kwamen vallen’ en zo groeide 
de groep boven de Blauwe Stad uit van 73 
vogels rond 18.00 uur tot maar liefst 158 

provincie waarvan slechts 29 waarnemingen 
bekend zijn (Boekema et al. 1983, waarne
mingenrubriek De Grauwe Gors). Alleen 
tijdens een kleine influx van 14 mei2 juni 
1992 werd een relatief hoog aantal vogels 
vastgesteld, in totaal twaalf vogels waaron
der een groep van zeven die kort ter plaatse 
was op het oostelijk Eemshaventerrein op 
14 mei (zie ook www.vogelsvangroningen.
nl). Tijdens de invasie in 1997 werden in to
taal minimaal 309 exemplaren in Groningen 
gezien (gecorrigeerd op dubbeltellingen). 
De grootste groep bestond uit minstens 
174 vogels op de Vlinderbalg, Lauwersmeer, 
op 15 mei. Andere grote groepen betroffen 
42 vogels langsvliegend bij de telpost in de 
Eemshaven en 35 vogels op het Zuidlaarder
meer op 15 mei en 26 vogels op het Hond
halstermeer op 16 mei (Bakker 1997).
Zoals in de inleiding al gemeld ging de in
vasie van 1997, op wat losse waarnemingen 
na, geheel aan de rest van het land voorbij; 
alleen in de vier noordoostelijke provincies 
werden grote aantallen gezien. In totaal 
werden er 350 tot 400 vogels geteld (Dutch 
Birding 19: 142). In mei 2007 vond er echter 
een heuse invasie plaats die de aantallen 
van 1997 sterk overtrof en bovendien merk
baar was in het hele land.

Witvleugelsterns – Blauwe Stad – 17 mei 2007
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bij de Blauwe Stad. De invasie leek vanaf 
vrijdag 18 mei toch echt over zijn hoogte
punt heen te zijn. Wel werden er nog vogels 
gemeld boven vaak dezelfde plassen en me
ren als de dag(en) ervoor, vooral in de Lau
wersmeer en het Zuidlaardermeergebied, 
maar er werden geen hoge aantallen meer 
gezien. De grootste groepen betroffen 25 en 
20 vogels en deze vlogen (wederom) bij de 
Blauwe Stad en het Paterswoldsemeer op 18 
mei. Op 19 en 20 mei viel hier en daar een 
korte opleving te bespeuren, bijvoorbeeld 
in de Eemshaven, op het Jaap Deensgat en 
in de Westerbroekstermadepolder, maar 
veel nieuwe vogels heeft dit niet opgeleverd. 
Buiten de bekende gebieden werden nog wel 
nieuwe exemplaren gemeld: op 21 mei bij 
Ruidhorn (2), op 23 mei in Polder Breebaart 

Tabel 1. Overzicht van de waargenomen Witvleugelsterns in Groningen van 14 t/m 20 mei 2007. 
Bronnen: www.lauwersmeer.com, www.avifaunagroningen.nl en eigen waarnemingen. 

datum aantal plaats

14 mei 5 Blauwe stad

 2 Jaap deensgat, lauwersmeer

15 mei 24 Blauwe stad

 3 Jaap deensgat, lauwersmeer

16 mei 158 Blauwe stad

70 groningen, overvliegend, circa 70

58 Hondshalstermeer

10 nieuwe statenzijl, dollard

9 Vlinderbalg, lauwersmeer

90 Zuidlaardermeer

17 mei 8 achter de Zwarten, lauwersmeer

72 Blauwe stad

1 Breebaartpolder

13 Hondshalstermeer

8 Jaap deensgat, lauwermeer

 9 Plas langebos, wildervank

2 schildmeer

17 de tjamme, Beerta

10 Vlinderbalg, lauwersmeer

15 westerbroekstermadepolder

14 Zuidlaardermeer

datum aantal plaats

18 mei 25 Blauwe stad

1 Jaap deensgat, lauwersmeer

8 oude robbengat, lauwersmeer

20 Paterswoldsemeer

4 Plas langebos, wildervank

1 Veenhuizerstukken

6 westerbroekstermadepolder

19 mei 16 Blauwe stad 

12 eemshaven-oost

1 Punt van reide

4 Veenhuizerstukken

 

20 mei 12 Jaap deensgat, lauwersmeer

12 westerbroekstermadepolder

totaal 720

vogels om 20.00 uur. Ook werd die avond 
gekeken bij andere grote wateren in de pro
vincie. Boven het Hondshalstermeer vlogen 
die avond 58 vogels en boven het Zuidlaar
dermeer werden meer dan 90 vogels geteld. 
In de stad Groningen werd een groep van 70 
vogels langsvliegend gezien, komende vanaf 
de vloeivelden van de Suikerunie. De dag 
erna (17 mei) was het Hemelvaartsdag en 
waren veel mensen vrij. Wederom werden er 
overdag maar enkele vogels waargenomen 
(de grootste groep was 17 vogels boven De 
Tjamme, Beerta). Maar omdat veel mensen 
op pad waren, werden er boven allerlei 
kleinere plassen wel vogels gemeld en had 
iedereen de kans om zijn (of haar) eigen vo
gels te vinden boven een plasje in de buurt. 
Die avond werden er maximaal 72 geteld 
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op meerdere plaatsen overvliegende vogels 
gemeld tot groepen van 6070 vogels. Grote 
groepen pleisteraars waren aanwezig nabij 
Harderbroek, Flevoland (97 vogels) en nabij 
Harderwijk, Gelderland (63 vogels). Ook 
kwamen die dag de eerste meldingen binnen 
van groepjes, tot in Zeeland en NoordBra
bant aan toe. Ook landelijk gezien namen 
na 18 mei de aantallen af. De laatste grote 
groep die gemeld werd betrof een groep van 
48 vogels boven het Bargerveen op 19 mei.

Het totaal aantal Witvleugelsterns voor 
heel Nederland bij elkaar opgeteld levert 
alleen al voor de piek van de invasie (16
18 mei) ruim 1700 vogels op en voor de 
gehele maand mei ruim 1800. Een aantal 
van 11001600 vogels is waarschijnlijk een 
goede schatting, maar is wellicht nog te laag 
(Boele & Van Winden 2007). 

Mogelijke oorzaken van de invasie
Een goede verklaring voor de oorzaak van 
de invasie is op dit moment niet te geven. 
In de OostEuropese broedgebieden was 
geen gebrek aan geschikt broedhabitat. Ook 
in de Bierbza Moerassen in Polen waren de 
omstandigheden normaal en arriveerden de 
Witvleugelsterns op een normale datum en 
in vrij hoge aantallen (Boele & Van Winden 
2007). Tijdens de invasie van 1997 betrof 
het juist vogels uit Polen, die door lage wa
terstanden gedwongen waren uit te wijken 
naar andere gebieden (Bakker 1997, Dutch 
Birding 19: 135136). 
Een mogelijkheid volgens Boele & Van 
Winden (2007) was het slechte weer in 
Duitsland op 13 en 14 mei. Rond die dagen 
passeerde een front met onweer, hagel, 
zware regen en windstoten. Mogelijk dat de 
vogels hierdoor noodgedwongen moesten 
afwijken van hun normale koers.

Broedgevallen in Nederland
Op een aantal plaatsen in Nederland bleven 
enkele vogels tot in juni pleisteren in poten
tieel geschikte broedgebieden. Langdurig 
observeren leidde er uiteindelijk toe dat vier 
broedgevallen konden worden vastgesteld.
Nabij Stolwijk in de Krimpenerwaard,

(2), op 24 mei langs het oostelijk Eemsha
venterrein (2) en op 28 mei bij Lettelbert (1). 
Begin juni werden de laatste vogels gezien: 
op 7 juni overvliegend bij de Veenhuizer
stukken (2) en op 10 juni boven Achter de 
Zwarten, Lauwersmeer (2).

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van 
alle vogels die gedurende het hoogtepunt 
van de invasie werden doorgegeven. Een 
aantal waarnemingen is weggelaten omdat 
die vrijwel zeker betrekking hadden op 
pleisterende vogels. In totaal gaat het om 
720 vogels.

Het exacte aantal Witvleugelsterns dat in 
Groningen daadwerkelijk is gezien, is moei
lijk vast te stellen. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door vogels die soms langdurig 
bleven hangen in een aantal gebieden. Ook 
is het mogelijk dat dezelfde vogels in meer
dere gebieden zijn gezien. De kans op dub
beltellingen is daardoor erg groot. Boven
dien was vooral tijdens de eerste dagen het 
verloop gedurende de dag waarschijnlijk vrij 
groot, zoals boven bij de Blauwe Stad wordt 
beschreven. De genoemde dagmaxima zijn 
dan eigenlijk te laag ingeschat. 
Een reële schatting voor de provincie Gro
ningen van 600700 vogels is echter aan
nemelijk. 

De rest van Nederland
In het noorden werden in de avond van 16 
mei ook Witvleugelsterns gemeld vanaf de 
Steile Bank, Friesland, waar 52 vogels rond
vlogen. Ook boven het Bargerveen, Dren
the, vlogen die avond maximaal 49 vogels.
In de rest van Nederland kwam de invasie 
pas echt op gang vanaf 17 mei. Dit is waar
schijnlijk mede veroorzaakt doordat op 
Hemelvaartsdag veel mensen vrij waren én 
omdat men alert was door de vele vogels 
die de dagen ervoor in het noorden zijn 
gezien. De vogels bleken met name in een 
baan van zuidwest naar noordoost over het 
land te verblijven. Zo zagen de trektellers 
op Kamperhoek, Flevoland, gedurende de 
gehele dag 172 vogels van het Ketelmeer het 
IJsselmeer op vliegen. Daarnaast werden 



Waarnemingen van Witwangsterns
In navolging van de invasie van 1997 werd 
ook tijdens de invasie van 2007 een boven
gemiddeld aantal Witwangsterns Chlidonias 
hybrida gemeld. In 1997 werden twee grote 
groepen waargenomen: een groep van maxi
maal 13 vogels bij het Foxholstermeer van 
19 tot en met 31 mei en een groep van acht 
vogels bij Rijpemaa op 19 en 20 mei. In 2007 
waren de waarnemingen wat meer verspreid 
over de provincie en was het aantal bedui
dend lager: tussen 20 mei en 6 juni werden 
slechts zeven à acht Witwangsterns gezien, 
waarbij alleen de vogel van het Zuidlaar
dermeer langere tijd aanwezig was (waar
nemingenrubriek De Grauwe Gors 35: 158). 
Overigens komen de aantallen van 1997 en 
2007 nauwelijks in de buurt van het record
aantal van minimaal 34 Witwangsterns dat 
werd vastgesteld in mei 2006 (waarnemin
genrubriek De Grauwe Gors 35: 41). 

Dankwoord
André Boven wordt bedankt voor zijn 
commentaar op een eerdere versie van dit 
artikel.

 ZuidHolland, werden twee nesten ge
vonden in een kolonie Visdieven. In beide 
nesten bevonden zich twee jongen, waarvan 
er één geringd werd. Eind juli vlogen er drie 
jongen boven het gebied.
In de Sliedrechtse Biesbosch, ZuidHolland, 
werden twee nesten gevonden in een ge
mengde kolonie van Kokmeeuwen en Vis
dieven. Ook in deze twee nesten zaten elk 
twee jongen. Van deze vier jongen is uitein
delijk minimaal één jong uitgevlogen. 
Bovenstaande broedgevallen betreff en de 
eerste voor Nederland. Tot nu toe was al
leen een gemengd broedgeval bekend, bij 
Ankeveen, NoordHolland, in junijuli 1979. 
Het betrof een vrouwtje Witvleugelstern en 
een mannetje Zwarte Stern. Het broedsel 
mislukte echter.
Van 2002 tot en met 2006 was in mei
juni een Witvleugelstern aanwezig in een 
kolonie Zwarte Sterns bij Cellemuiden, 
Overijssel. In 2005 en 2006 werd hier ook 
een vermoedelijke hybride Witvleugelstern 
x Zwarte Stern gezien. Een broedgeval kon 
helaas niet worden vastgesteld (Boele 2007, 
Boele & Ebels 2007).

28 de grauwe gors 2008–1
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Vlaanderen was geboren (waarnemingen 
André Boven en Guido Meeuwissen). Kleine 
Zilverreigers broeden in toenemende mate 
in Nederland. Sedert enige jaren worden ze 
ook gekleurringd, onder andere om meer 
inzicht te krijgen in trekpatronen en her
komst van de broedvogels. Binnenkort zal 
een publicatie hierover verschijnen in het 
tijdschrift Limosa.

Ooievaar Ciconia ciconia
[ARNHEM 305] Geboren in 1982 in het ooie
vaarsdorp Het Liesveld (ZuidHolland). De 
vogel is in het kader van de herintroductie 
van de Ooievaar naar Leek gebracht. Hij kon 
hier vrij rondvliegen (in ieder geval vanaf 
1987) en heeft jaren in Leek gebroed. De vo
gel was hij gepaard met #609 (zie hieronder) 
en lange tijd bewoonde het paar een nest op 
het terrein van het zwembad bij Nienoord, 
onder andere in 199698 (René Oosterhuis). 
In januari 1995 werd deze Ooievaar bij 
Straatsburg (Frankrijk) gezien, 535 km van 
Leek. In 1999 was hij gepaard met #2521 (zie 
hieronder). Beide vogels werden op 18 april 
1999 bij het nest op het zwembadterrein bij 
Nienoord afgelezen (Klaas van Dijk). Ooie
vaar #305 was toen bijna 17 jaar en is daarna 
niet meer gezien.

Ooievaar Ciconia ciconia
[ARNHEM 609] Geboren in 1986 in het 
ooievaarsstation De Lokkerij bij Meppel. 
De vogel is met de hand grootgebracht en 
was jarenlang partner van #305 (zie hier
boven). Het paar bewoonde in die tijd een 
nest op de speelweide van het zwembad bij 
Nienoord (Leek), voor het laatst in 1998. 
In 200305 had de vogel een nieuwe onge
ringde partner en het paar bewoonde een 
nest op een andere plaats in Leek (René 

Al weer twee jaar geleden verscheen voor 
het laatst een aflevering van de rubriek 
‘ Geringde vogels in Groningen’. Al een aan
tal malen is gevraagd of ik met deze rubriek 
was opgehouden, maar dat is niet het 
geval. Ik zal de komende tijd proberen wat 
frequenter een nieuwe aflevering te maken. 
Ik blijf me dus aanbevolen houden voor 
nieuwe gegevens over geringde vogels uit de 
provincie Groningen. Iedereen wordt harte
lijk bedankt voor het leveren van gegevens 
en voor het beantwoorden van aanvullende 
vragen. 
Informatie kan worden opgestuurd naar 
Klaas van Dijk, Vermeerstraat 48, 9718 SN 
Groningen, telefoon 0503182924, email 
klaas.vdijk@hetnet.nl. Veel informatie over 
gekleurringde vogels en hoe deze te rappor
teren kan worden gevonden op de website 
www.crbirding.be. Informatie over het mel
den van vogels met alleen een metalen ring 
is te vinden via www.vogeltrekstation.nl.

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta
[ARNHEM 6.033.587; tevens voorzien van 
twee witte kleurringen AU] Geringd op 20 
juni 2005 als nestjong op de Oosterkwelder 
op Schiermonnikoog door Otto Overdijk. In 
januari 2006 is de vogel driemaal in Enge
land gezien (Groby Pool bij Leicester), 506 
km van Schiermonnikoog. Op 18 juli 2006 
zag Gert Draaisma een groep van 11 Kleine 
Zilverreigers in het Jaap Deensgat (Lau
wersmeer) met daartussen deze gekleur
ringde vogel. 
Kleine Zilverreigers uit andere delen 
van Nederland bezoeken eveneens de 
Lauwersmeer. Zo is in 2005 op 23 juni en 
op 2 augustus in het Friese deel van de 
Lauwersmeer een gekleurringde Kleine 
Zilverreiger gezien die in 2004 in Zeeuws

Geringde vogels in 
 Groningen (aflevering 17)
Klaas van dijk
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het zwembad in Leek. De vogel broedde hier 
met #305 als partner (zie hierboven). Op 6 
en 13 april 2002 werd de vogel weer in Leek 
gezien (René Oosterhuis), maar was ondui
delijk of hij dat jaar hier ook heeft gebroed. 
Waarnemingen uit de jaren erna ontbreken. 
De afstand tussen Leek en Cadiz is 2100 km.

Ooievaar Ciconia ciconia
[ARNHEM 6065] Geringd als nestjong op 29 
juni 2003 bij Gorssel (Gelderland). Op 19 
mei 2005 zat deze Ooievaar langs de Ulsder
weg bij Ulsda en lukte het André Boven de 
metalen ring af te lezen. De vogel was eer
der die dag al ontdekt door Ko Veldkamp, 
maar de ring kon pas na enige uren com
pleet worden afgelezen. De afstand tussen 
Gorssel en Ulsda bedraagt 126 km.

Ooievaar Ciconia ciconia
[ARNHEM 7122] Geringd als nestjong op 10 
juni 2005 langs de Reest bij IJhorst. Op 22 
april 2006 zat de vogel tezamen met een 
ongeringd exemplaar in een plasdras gebied 

Oosterhuis).
Ooievaar #609 heeft, zeker de laatste jaren, 
fl ink wat omzwervingen door Nederland 
gemaakt. In 1999 en 2000 is hij regelmatig 
in de omgeving van Meppel gezien. In 2001 
is hij begin mei op Texel gezien en eind mei 
weer in de omgeving van Meppel. In april 
2002 zat hij op Terschelling; in januari en 
april 2003 weer in de omgeving van Meppel. 
In 2006 zat hij in maart opnieuw op Texel, 
in mei werd hij bij Lelystad gezien en in juni 
zat hij weer op Terschelling. In april 2007 
is hij bij Amersfoort gezien, ondertussen is 
deze Ooievaar al 21 jaar. De meeste volwas
sen Ooievaars zijn redelijk honkvast en dit 
soort zwervend gedrag komt relatief weinig 
voor.

Ooievaar Ciconia ciconia
[ARNHEM 2521] Geringd als nestjong in 
juni 1994 bij Spanga (Friesland). In oktober 
1998 is hij op een vuilstort bij Cadiz (Zuid
Spanje) gezien. Op 18 april 1999 werd de 
metalen ring afgelezen op het terrein van 
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Kanoetstrandloper Calidris canutus
[HELGOLAND 7643194; tevens geringd 
met diverse kleurringen] Geringd als 2e 
kj. op 21 juli 2001 bij Westerhever (Wad
denzee bij SleeswijkHolstein, Duitsland, 
54.23N /08.41E). Op 22 mei 2004 zag André 
Boven deze gekleurringde Kanoet in Polder 
Breebaart. In de tweede helft van mei trek
ken vooral Kanoeten van de Siberische on
dersoort C. a. canutus door het Nederlandse 
Waddengebied. Deze ondersoort overwin
tert in WestAfrika en broedt op het Taimyr 
schiereiland in Siberië. Naar alle waarschijn
lijkheid behoort de gekleurringde Kanoet in 
Polder Breebaart tot deze ondersoort. Beide 
ondersoorten zijn èn in het veld èn in de 
hand niet goed van elkaar te onderscheiden, 
maar vertonen duidelijke verschillen in 
trekstrategie. Mede hierdoor is het moeilijk 
om met zekerheid in het veld de juiste on
dersoort bij een Kanoet te bepalen.

Kokmeeuw Larus ridibundus
[ARNHEM 3.261.400] Geringd als nestjong 
op 25 mei 1981 langs de Kaliwaal (Gelderse 
Poort bij Nijmegen) door Olaf van Hoorn. 
Op 16 juni 2006 zat deze vogel op de Vis
markt in de stad Groningen en kon de me
talen ring door Klaas van Dijk met de kijker 
worden afgelezen. Tot half juli is de vogel 
regelmatig in de stad gezien. De Kokmeeuw 
was 25 jaar oud; de afstand tussen de Kali
waal en Groningen is 157 km.
In 2006 zat een kolonie van 1100 paar Kok
meeuwen op het terrein van de Suikerunie 
(Hoogkerk) en in dat jaar vlogen veel jongen 
uit. Door uitzonderlijk droge weersomstan
digheden gingen de broedvogels in de loop 
van juni voedsel zoeken in de stad. Er kon
den in de stad veel metalen ringen worden 
afgelezen; iets wat normaliter in deze perio
de van het jaar (bijna) onmogelijk is. Gezien 
het gedrag (adulten die in juni pendelden 
tussen de stad en de kolonie) worden ze 
beschouwd als hoogstwaarschijnlijke broed
vogels. In de Gelderse Poort broeden al tien 
jaar geen Kokmeeuwen meer. Dit geval is 
een voorbeeld van een vogel die kennelijk 
flink naar het noorden is opgeschoven (‘na
tal dispersal’).

bij Noorderhoogebrug (Klaas van Dijk). 
De afstand tussen IJhorst en Noorder
hoogebrug bedraagt 67 km. In januari 2007 
is de vogel bij Madrid (Spanje) gezien, ruim 
1600 km van Noorderhoogebrug.
Een tijdlang dachten veel vogelaars dat de 
Ooievaars uit het herintroductieproject 
geen trekgedrag meer vertonen en mede 
hierdoor niet langer tot de groep van wilde 
vogels gerekend moeten worden. De vijf 
voorbeelden maken duidelijk dat dit niet 
het geval is voor de Ooievaars die recente
lijk in de provincie Groningen zijn gezien. 
Aanvullende informatie werd verstrekt door 
Wim van Nee en Annemieke Enters (http://
home.hetnet.nl/~wianciconia/). Zij houden 
zich zeer aanbevolen voor alle meldingen 
van Ooievaars.

Scholekster Haematopus ostralegus
[ARNHEM 5.209.993] Geringd als 2e kj. op 
14 mei 1985 bij Rattekaai (Oosterschelde) in 
Zeeland. Op 26 mei 2006 zag Klaas van Dijk 
deze Scholekster langs de Kerkeweg bij Enu
matil. Op 31 mei is de vogel hier nogmaals 
gezien, vergezeld van een ongeringde part
ner en twee niet vliegvlugge kuikens. Op 
16 juni had de vogel een vliegvlug kuiken. 
Een voorbeeld van een 22jarige Scholekster 
die als onvolwassen vogel in het Deltage
bied overzomerde (250 km van Enumatil). 
Waarschijnlijk broedde deze Scholekster al 
jarenlang bij Enumatil.

Kanoetstrandloper Calidris canutus
[STAVANGER 7366663] Geringd als 1e kj. op 
7 september 2002 in Revtangen bij Klepp 
(ten zuiden van Stavanger, 58.45N /05.30E) 
in Noorwegen. Op 30 oktober 2002 zag 
René Oosterhuis kans om met een telescoop 
de metalen ring af te lezen toen deze vogel 
op de wadplaat van de Hond/Paap aan het 
foerageren was (afstand 603 km van Revtan
gen). Gezien ring en vindomstandigheden 
hebben we hier vermoedelijk te maken 
met een Nearctische broedvogel van de 
ondersoort C. a. islandica. Deze Nearctische 
 ondersoort broedt op Groenland en in arc
tisch Canada.
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Kokmeeuw Larus ridibundus
[BRUXELLES 5T59106] Geringd op 25 mei 
1993 als nestjong bij SintKruiswinkel in 
OostVlaanderen (België, 51.09N /03.49E). 
Op 17 juni 2006 zat de vogel op de Vismarkt 
in de stad Groningen en kon de metalen 
ring met de kijker worden afgelezen. Tot 
half juli is hij regelmatig in de stad gezien. 
De vogel was nog niet eerder gezien en 
de afstand tot SintKruiswinkel bedraagt 
296 km. Een voorbeeld van een in België 
geboren Kokmeeuw die in 2006 hoogstwaar
schijnlijk bij Hoogkerk nestelde.De kolonie 
bij SintKruiswinkel is sinds een aantal ja
ren verlaten en deze Kokmeeuw is eveneens 
een fl ink eind naar het noorden opgescho
ven. Ook op Griend (René Oosterhuis) is 
vastgesteld dat er Kokmeeuwen broeden die 
in België zijn geboren.

Kokmeeuw Larus ridibundus
[ARNHEM 3.653.607; tevens voorzien van 
een rode kleurring 7E] Geringd door Frank 
Majoor als 1e kj. man op 9 november 2007 
in het Noorderplantsoen in de stad Gronin
gen. De vogel is daarna niet meer in de stad 
gezien. Op 26 januari 2008 is de kleurring 
afgelezen in ZuidItalië (zie foto). De vogel 
zat aan de Adriatische Zee bij Molfetta, ten 
noordwesten van Bari (41.12N /16.36E, 1533 
km van Groningen). Dit is pas de tweede te
rugmelding uit Italië van een Kokmeeuw uit 

Kokmeeuw Larus ridibundus
[ARNHEM 3.419.726] Geringd door Klaas 
Koopman op 18 mei 1987 als broedvogel op 
het nest bij Hoogkerk. In de jaren daarna is 
hij regelmatig in de stad Groningen gezien. 
Op 20 juni 2006 werd de metalen ring met 
de kijker afgelezen in de wijk Vinkhuizen 
in de stad Groningen; daarna is de vogel 
regelmatig in de stad teruggezien. Klaas 
Koopman is in 1987 begonnen met het 
vangen van broedvogels op het nest in de 
kolonie bij Hoogkerk (zie Gors 27: 145152, 
1999). Deze vogel (ondertussen minimaal 21 
jaar oud) behoorde tot de eerste lichting en 
is een voorbeeld van plaatstrouw van broed
vogels aan de broedkolonie.

Kokmeeuw Larus ridibundus
[ARNHEM 3.428.778] Eveneens door Klaas 
Koopman als broedvogel op het nest ge
ringd: op 14 mei 1988 op de kwelders bij de 
Negenboerenpolder. Op 19 juni 2006 is de 
metalen ring met de kijker afgelezen in de 
wijk Paddepoel in de stad Groningen. De 
vogel is tot half juli regelmatig in de stad 
gezien; waarnemingen uit eerdere jaren 
ontbreken. Deze Kokmeeuw (ondertussen 
minimaal 20 jaar oud) is een voorbeeld van 
een broedvogel die eerst op de Groninger 
kwelders nestelde en hoogstwaarschijnlijk 
later naar Hoogkerk is verhuisd (afstand 25 
km). De Kokmeeuw was in de jaren tachtig 
een zeer talrijke broedvogel op de Groningse 
kwelders met meer dan 10.000 broedparen; 
ondertussen zijn praktische alle kolonies 
verlaten. Dit geval maakt duidelijk dat een 
deel naar het binnenland zal zijn verhuisd.

Kokmeeuw Larus ridibundus
[ARNHEM 3.561.854] Deze Kokmeeuw werd 
op 5 juni 2001 als broedvogel op het nest 
gevangen in Leeuwarden; ook door Klaas 
Koopman. Op 20 juni 2006 is de metalen 
ring met de kijker afgelezen in de wijk Pad
depoel en de vogel is tot half juli regelmatig 
gezien. Een tweede voorbeeld van kenne
lijke wisseling van broedplaats (‘breeding 
dispersal’), maar nu van Leeuwarden naar 
Groningen (afstand 47 km).

Kokmeeuw – Molfetta, Italië – 26 januari 2008
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Kleine Mantelmeeuwen. Vanaf 21 april zat 
hij weer regelmatig op de Vismarkt. Op 13 
mei zat de vogel bij de Oostersluis (Derick 
Hiemstra). In juni en juli zat de vogel regel
matig op de Vismarkt, voor het laatst op 11 
juli.
De opvallende gele vleugelfl appen waren 
niet duurzaam aangebracht. De eerste fl ap 
verdween tussen 29 april en 2 mei en de 
tweede fl ap tussen 13 mei en 16 juni. In de 
zomer van 2007 zat de vogel opnieuw in 
Groningen. Op 9 april werd hij bij de IKEA 
gezien (Derick Hiemstra) en tussen 23 juni 
en 31 juli werd hij regelmatig op de Vismarkt 
gezien. Het is niet duidelijk of en waar deze 
Kleine Mantelmeeuw broedt. De soort 
begint bij een leeftijd van 35 jaar met broe
den. Mogelijk heeft de vogel (geboren in 
2003) zich in 2006 (3 jaar) of in 2007 (4 jaar) 
dus nog niet als broedvogel gevestigd. In 
toenemende mate overwinteren in Spanje 
de Kleine Mantelmeeuwen niet alleen langs 
de kust, maar ook in het binnenland (met 
name in de buurt van vuilstorten).

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus
[LONDON GG 60.199] Geringd als na 3e kj. 
op 22 november 1988 bij Hereford (Enge
land, 52.04N /02.47W). Op 19 juli 2002 zag 
Derick Hiemstra deze vogel bij de Ooster
sluis (stad Groningen, afstand 610 km). Hier 
zitten regelmatig fl inke aantallen Kleine 
Mantelmeeuwen te rusten. Ze laten zich 
vaak goed lokken met voer, waardoor het 
mogelijk is metalen ringen af te lezen. De 
vogel is hier ook gezien op 26 juli 2002, op 
19 juni en 25 juli 2004 en op 8 april 2006. De 
vogel is ondertussen minimaal 21 jaar oud. 
Het is niet bekend waar hij broedt, wellicht 
op één van de Waddeneilanden. Vermoede
lijk overwintert de vogel in ZuidEngeland, 
iets wat tegenwoordig op grote schaal 
plaatsvindt.

Baltische Mantelmeeuw Larus fuscus fuscus
[HELSINKI HT263.269; tevens voorzien  
van een rode kleurring CN95] Geringd 

de stad Groningen. Het eerste geval was een 
in januari 1981 bij Venetië geringde Kok
meeuw die in de jaren tachtig en het begin 
van de jaren negentig in de stad is gezien. 

Kokmeeuw Larus ridibundus
[HELGOLAND 5333763; tevens geringd met 
zwarte kleurring A63Y] Geringd als nestjong 
op 18 juni 2005 in het Zwillbrocker Venn 
(52.02N /06.41E) in Duitsland, net over de 
grens met Nederland. Op 6 en 25 juni 2006 
zag Dick Veenendaal deze gekleurringde 
Kokmeeuw bij Ruidhorn. Waarnemingen 
daarna ontbreken tot nu toe (Andreas 
 Buchheim). 
Kokmeeuwen beginnen pas als 3e kj. te 
broeden. De groep onvolwassen (2e kj.) vo
gels  komen vaak niet terug naar de geboor
teplaats, maar zwerven tijdens de zomer
maanden rond. In mei 2000 is op Griend 
(René Oosterhuis) ook een gekleurringde 2e 
kj. Kokmeeuw gezien die in het Zwill brocker 
Venn was geboren.

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus
[ICONA 6156869; tevens voorzien van twee 
gele vleugelfl appen ‘O’] Geringd als 3e kj. 
op 18 december 2005 bij de vuilstort van 
Villa nueva de la Serena (38.59N /05.44W) in 
ZuidwestSpanje. Daarna werd de vogel op 
25 februari 2006 bij de vuilstort van Mérida 
gezien (50 km naar het westen). Op 14 april 
2006 ontdekte Wim van Boekel de vogel op 
de Vismarkt in de stad Groningen (1840 km 
van de ringplaats). Op 15 april zat de vogel 

hier ook (Ana Buren, Klaas 
van Dijk). Op 20 april 

zag Ko Veldkamp hem 
op een weiland bij het 
Hoeksmeer, temidden 
van enkele honderden 
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meeuw) is in het veld niet met zekerheid te 
onderscheiden van de andere ondersoorten 
van de Kleine Mantelmeeuw (L. f. graellsii en 
L. f. intermedius). Baltische Mantelmeeuwen 
broeden vooral in Finland en overwinteren 
met name in het oostelijk deel van Afrika. 
Mede door de identificatieproblemen is 
het momenteel onduidelijk hoe frequent 
Baltische Mantelmeeuwen in WestEuropa 
voorkomen. In Nederland worden momen
teel alleen waarnemingen aanvaard van 
geringde nestjongen of geringde broed
vogels uit de broedgebieden van L. f. fuscus. 
Op grond daarvan is ‘rood CN95’ de eerste 
zekere waarneming van een Baltische 
Mantelmeeuw in de provincie Groningen. 
In middels is de Baltische Mantelmeeuw 
aanvaard door de CDNA, het gaat om het 
zesde of zevende geval voor Nederland.
 
Pontische Meeuw Larus cachinnans
[KIEV T002686] Geringd als nestjong op 
27 mei 2005 bij Kanivska (49.46N /31.28E) 
langs de Dnjepr (Oekraïne). Op 2 juli 2006 
zat deze vogel op een meerpaal bij de Oos
tersluis (stad Groningen). Met enige moeite 
en flink voeren lukte het Derick Hiemstra 
uiteindelijk de metalen ring compleet met 
de telescoop af te lezen. De afstand tussen 
Kanivska en de stad bedraagt 1769 km.

Geelpootmeeuw Larus michahellis
[OZZANO C94152; tevens geringd met 
blauwe kleurring ILVC] Geringd als nestjong 
op 18 mei 2002 op het eilandje Mal di Ven
tre (39.59N /08.18E) aan de westkust van 
Sardinië (Italië). Op 13 juni 2006 zag Derick 
Hiemstra deze Geelpootmeeuw bij de Oos
tersluis in de stad Groningen, 1512 km van 
de geboorteplaats. De vogel was nog nooit 
eerder waargenomen.
Twee voorbeelden die een indruk geven over 
de geboorteplaats van Pontische Meeuwen 
en Geelpootmeeuwen, soorten die tegen
woordig regelmatig in de provincie Gronin
gen worden gezien. Italiaanse Geelpoot
meeuwen zijn vaker in Groningen gezien. In 
juli 1987 is op de vuilstort in Veendam een 
vogel gezien die eveneens op een eilandje bij 
Sardinië was geboren (zie ringrubriek afl. 2).

als nestjong op 6 juli 2006 bij Jacob
stad (= Pietarsaari, provincie Vaasa, 
63.38N /22.30E) in Finland. Het kuiken had 
een gewicht van 690 gram en een vleugel
lengte van 232 mm. Op 8 december 2006 zag 
Theo Bakker op de steigers bij Kaap Hoorn 
(Haren) een 1e kj. Baltische Mantelmeeuw 
met een rode kleurring. Door de invallende 
duisternis kon hij alleen met zekerheid zien 
dat de kleurring met een ‘C’ begon. Geluk
kig werd de vogel later teruggevonden. 
Op 18 december 2006 (11:30) zat hij in het 
Noorderplantsoen (stad Groningen) en de 
kleurring kon door Klaas van Dijk worden 
afgelezen. Een peulenschil, want de vogel 
stond rustig aan de rand van de parkvijver, 
op een afstand van 10 m. Later die dag 
vond Klaas van Dijk de vogel terug bij de 
Morgenster laan (Paddepoel). In de weken 
erna werd de vogel bijna dagelijks gezien 
in de wijken Vinkhuizen en Paddepoel 
en vanaf begin januari 2007 ook weer op 
de steigers bij Kaap Hoorn (Haren). Op 
7 februari 2007 is de vogel voor het laatst 
in Vinkhuizen gezien (Ellen Sandberg). Op 
grond van kenmerken van het verenkleed 
en van de naakte delen en op grond van de 
onvolledig afgelezen kleurcode kon achteraf 
vastgesteld worden dat de waarneming op 
8 december betrekking had op dit geval. 
De afstand tussen Jakobstad en Groningen 
bedraagt 1480 km. 
De ondersoort fuscus (Baltische Mantel

Baltische Mantelmeeuw
Groningen – 19 december 2006
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Het komt toch uit en daarom kan ik deze twee bekentenissen 
beter meteen doen: één, ik heb nog nooit een Raaf in de pro-
vincie Groningen gezien en dat zal er ook nooit van komen, 
want, twee, ik heb persoonlijk schuld aan de enorme achter-
uitgang die deze prachtige vogelsoort sinds het jaar 2000 in 
onze provincie heeft doorgemaakt. Dat zit zo.

Omdat ik dus nog nooit een Raaf in Groningen had gezien, 
startte ik de website van onze vereniging op en draaide met 
de zoekfunctie-waarnemingen een lijst uit van Raven in de 
provincie. Het viel meteen op dat nog maar een jaartje of 
zeven, acht geleden de Raaf met grote aantallen in de Lau-
wersmeer voorkwam. Alleen al in mei 2000 werden daar 78 
exemplaren gezien. Er liepen zelfs groepen van 40 vogels.

Ik kon me wel voor de kop slaan. In die tijd vogelde ik al lang 
en kwam ik vaak in de Lauwersmeer, maar op de een of ander 
manier heb ik deze stampende kuddes Raven weten te mis-
sen. De site meldt in de jaren na 2000 alleen maar enkele 
exemplaren en heel soms een paartje. En die mis ik dus altijd.

Raaf
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Na een dagje nadenken stuur ik een mail naar de web-
master - hoe zit dat met die Raven? Vanwaar die extreme 
achteruitgang (die we natuurlijk vaker zien, dat weet ik 
wel, denk aan Grauwe Gors, Ortolaan, Veldleeuwerik)? 
De webmaster mailt terug dat hij dat ook niet weet omdat 
deze waarnemingen zijn overgenomen van een andere site, 
een Friese, in de tijd dat Groningers en Friezen nog op zo’n 
goede voet stonden dat men elkaars waarnemingen mocht 
gebruiken, wat zo rond de dood van Grote Pier geweest 
moet zijn. Ik waag een mail naar de beheerder van de Frie-
se site die ook weinig tijd nodig heeft voor een antwoord: 
de 78 Raven uit mei 2000 berusten op een foutje in het 
systeem en zullen onmiddellijk worden verwijderd.

En daar zat ik dus aan mijn pc’tje, schuld aan het schrap-
pen van 156 Raven van de Groningenlijst ... Sorry, maar ik 
moet zeggen, het geeft wel een lekker machtig gevoel, twee 
briefj es en de stand van de Raaf in Groningen is bijna nul.

Zal ik ook eens mailen over Ruigpootbuizerd?
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sen zag op 29 juni 1976 een vrouwtje met 
vliegvlugge jongen in het Reitdiepdal bij 
Winsum. Aangezien vrouwtjes 2225 dagen 
op de eieren zitten en het 67 weken duurt 
voordat de jongen kunnen vliegen (Bauer & 
Glutz von Blotzheim 1968), moet dit vrouw
tje eveneens rond half april met het leggen 
zijn begonnen. Andere nesten werden op 7 
juni 1979 en 14 juni 1981 gevonden. Dit wijst 
op een wat later begin. Overzien we echter 
de lijst van vrouwtjes met kleine pulli dan 
blijkt dat alle data in de laatste dagen van 
mei en in begin juni liggen: 28 mei, 31 mei 
(2), 2 juni (3), 5 juni (3), 7 juni (4) en 8 juni 
(1). Er zijn twee uitzonderingen, namelijk 
7 en 9 juli. Deze twee data betreffen vermoe
delijk tweede legsels, want het is bekend dat 
Slobeenden af en toe een tweede broedsel 
produceren. Na de eerste golf van kuikens 
rond eind mei/begin juni, worden uiteraard 
ook grotere jongen gezien. Alles wat niet 
duidelijk klein of vrijwel uitgegroeid lijkt te 
zijn heb ik als ‘halfwas’ genoteerd, met als 
data: 19 juni, 26 juni, 30 juni, 4 juli, 12 juli, 
13 juli, 15 juli en 5 augustus. Deze data geven 
een grotere spreiding aan. Hoe kunnen we 
de leeftijd een beetje inschatten? Adulte 
mannetjes en vrouwtjes Slobeend wegen 
in de zomer ruwweg tussen de 500 en 700 
gram (Bauer & Glutz von Blotzheim 1968, 

Als we de eenden als groep beschouwen zijn 
in het kustgebied de grote natuurgebieden, 
zoals de Noordkust (Bergeend, Pijlstaart), 
de Lauwersmeer (Wintertaling, Smient, 
Krakeend) en de Dollard (Smient), van 
internationaal belang. Voor het binnenland 
ligt dat wat anders. Van alle eendensoorten 
komt in het binnenland van Groningen, 
behalve de Smient, alleen de Slobeend in
ternationaal gezien in belangrijke aantallen 
voor. Dit is van recente datum. Een goed 
moment om het voorkomen in Groningen 
eens samen te vatten.

De Slobeend is een vogel die in Groningen 
wat zijn broed en doortrekgebieden betreft 
een duidelijke voorkeur heeft voor niet al 
te diepe plassen en meren, moerasgebieden 
en vochtige weilanden. Aan de hand van 
circa 2000 waarnemingen van de schrijver, 
verricht tussen 1971 en 2007 met enkele 
aanvullingen van andere waarnemers, wordt 
een impressie gegeven van het voorkomen 
in de provincie Groningen.

Broedvogels
Wanneer broeden Slobeenden in Gronin
gen? Op 25 april 1976 vond ik tijdens een 
weidevogelinventarisatie een nest met zes 
eieren in de Onnerpolder. Guido Meeuwis

Slobeenden in Groningen
egbert Boekema

In dit artikel wordt een overzicht geven van het voorkomen van de  slobeend 
in de provincie groningen. waarom juist een stukje over de slobeend? 

daar zijn verschillende redenen voor. ten eerste omdat het een vogel is 
die bij nadere studie een aantal interessante aspecten heeft, zoals een heel 
karakteristiek doortrekpatroon in het voorjaar met lokaal hoge aantallen in 

slechts 1-2 weken in april. ten tweede omdat deze soort de laatste jaren in het 
 binnenland als trekvogel is toegenomen door de aanleg van nieuwe natuur. 
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rust op een hele ruwe schatting. Het zijn er 
in ieder geval minder dan de 5001000 aan 
het eind van de jaren zeventig (Boekema et 
al. 1983), vanwege de sterke achteruitgang 
in de weilandgebieden. Het aantalsverloop 
lijkt jaar op jaar een tamelijk vast patroon 
te vertonen. Om dit in kaart te brengen zijn 
de aantallen per decade vergeleken. Het 
Hoeksmeer is een gebied waar al jarenlang 
ieder jaar tot maximaal een paar honderd 
Slobeenden pleisteren. Het is ruim 300 
keer bezocht (figuur 1). Daarnaast is er ook 
naar de Ezumakeeg gekeken, het gebied 
met de hoogste aantallen per decade in 
NoordoostNederland over de laatste vijf 
jaren. Het ligt weliswaar in Friesland, maar 
om het doortrekverloop in kaart te brengen 
maakt een minimaal geografisch verschil 
met Groningen uiteraard niets uit (figuur 2). 
En ten slotte worden alle waarnemingen uit 
Groningen buiten deze gebieden vergeleken 
(figuur 3).

Cramp 1977). Pas geboren kuikens wegen 
gemiddeld 37 gram, na een week zijn ze 
53 gram, na drie weken 242 gram, na vier 
weken 308 en na vijf weken 370 gram. 
Hieruit kunnen we globaal afleiden dat een 
halfwas jong circa 2030 dagen oud moet 
zijn. Het lijkt er dus op dat ook de halfwas 
jongen ruwweg tussen eind mei en half juni 
geboren zijn, behalve die van 5 augustus. De 
conclusie is dus dat de eerste Slobeenden in 
Groningen half april met de eileg beginnen, 
maar dat de piek eind april/begin mei ligt. 

Aantallen per seizoen
De aantallen van de Slobeend in de grotere 
natuurgebieden worden gedomineerd door 
de doortrekkers, waarvan er in Groningen 
op het hoogtepunt van de trek ongeveer 
tussen de 1000 en 3000 kunnen verblijven. 
Zoveel broedvogels zijn er niet (meer), ver
moedelijk broeden er nog slechts maximaal 
200 paar in Groningen, maar dit aantal be

Figuur 1. Voorkomen per decade van de Slob-
eend in het Hoeksmeer in de periode 1988-2007. 
Het overzicht is gecompileerd uit 307 bezoeken 
van de schrijver, verspreid over het gehele jaar. 
Voor iedere decade zijn de vier waarnemingen 
met de hoogste aantallen bij elkaar opgeteld.

Figuur 2. Voorkomen per decade van de Slob-
eend in de Ezumakeeg in de periode 2000-2007. 
Voor iedere decade zijn de drie waarnemingen 
met de hoogste aantallen bij elkaar opgeteld.
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zijde van de Lauwersmeer, waarvan 908 op 
het oostelijke deel van de Vlinderbalg aan de 
overkant van de doorgaande weg (dit deel 
bestond toen uit de even grote ‘noordvin
ger’ en ‘zuidvinger’, de noordvinger is later 
bij de aanleg van het militair oefenterrein 
verdwenen, de zuidvinger is wat verkleind). 
De telling van 5 juni 1977 was bovendien 
onvolledig aangezien Achter de Zwarten 
niet was meegenomen. (In de jaren zeventig 
deed ik het hele stuk van de Westpolder 
via het Jaap Deensgat naar Lauwersoog 
meestal nog te voet). Op 4 juni 1978 zaten er 
810 bij Achter de Zwarten, 160 op het Jaap 
Deensgat en 50 elders verspreid. Op 14 juni 
1984 zaten er 570 op het Jaap Deensgat. 
De aantallen zijn sinds het jaar 2000 in het 
Groninger deel veel lager, maar worden 
deels gecompenseerd door de recent aan
gelegde Ezumakeeg aan de Friese kant. Op 
18 juni 2006 zaten er vier mannetjes in het 
Jaap Deensgat tegen 341 mannetjes en 24 
vrouwtjes in de Ezumakeeg. Op 10 juni 2007 
waren er acht mannetjes op het Jaap Deens
gat, drie mannetjes op het Oude Robbengat 
en 143 mannetjes en vijf vrouwtjes in de 
Ezumakeeg. De indruk bestaat dan ook dat 
de aantallen mannetjes lager liggen dan in 
de jaren zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw, wat rechtstreeks te maken moet heb
ben met het afgenomen aantal broedvogels. 
In het Hoeksmeer is overigens van de man
netjespiek in de deze periode nauwelijks 
iets te merken (figuur 1). Rond het Fox
holstermeer is deze piek wel waargenomen, 
bijvoorbeeld op 1 juni 1998 120 mannetjes 
in drie groepen in de Westerbroekstermade
polder en op 12 juni 2007 84 mannetjes in 
de Kropswolderbuitenpolder.

Na half juni zijn er drie decades lang geen 
grote aantallen Slobeenden in Groningen 
aanwezig. In deze periode ruien deze 
mannetjes elders, vermoedelijk in de Oost
vaardersplassen in Flevoland. Hier ruien 
Slobeenden al jaren, in sommige jaren 
kunnen de aantallen oplopen tot 13.000. 
In 2002 was er een maximum in juli van 
6700 vogels (Van Roomen et al. 2004), in 
2005 lag het maximum op 4200 in augustus 

Wat kunnen we uit deze verzameling 
waarnemingen concluderen? Na de win
terperiode met lage aantallen Slobeenden 
nemen pas na 10 maart de aantallen weer 
geleidelijk toe. Dit zijn trekkers uit het zui
den, die onder andere in ZuidwestEuropa 
overwinteren, zoals de zichtwaarnemingen 
van een Slobeend met een snavelmerk laten 
zien (figuur 4). 

Er is een tamelijk scherpe doortrekpiek in 
april. In een week of twee kunnen dan grote 
aantallen worden gezien (figuur 13). Deze 
piek wordt ook overal elders in Nederland 
opgemerkt (Van Roomen et al. 2004, 2005, 
2006). Na eind april volgt er een dipje, maar 
vanaf eind mei verzamelen zich grote groe
pen mannetjes in de grotere natuurgebie
den. Dit is de laatste jaren het best te zien in 
de Ezumakeeg (figuur 2). Deze verzameling 
eenden blijft tot eind juni. Dergelijke grote 
groepen mannetjes werden ook vroeger al 
in de Lauwersmeer gezien. Op 5 juni 1977 
zaten er maar liefst 1183 aan de Groninger 

Figuur 3. Voorkomen in Groningen (buiten het 
Hoeksmeer), van 1971 tot en met 2006, aan de 
hand van losse waarnemingen van in totaal 
47.400 Slobeenden.
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1976 72 op de kwelder van de Westpolder en 
de Julianapolder en op 13 januari 1976 54 
op de plas op het oostelijk Eemshaventer
rein. Op 2 januari 1978 zaten de enige 47 
Slobeenden van de Lauwersmeer allemaal 
in het Zoute Kwelgebied. Het Groningse 
deel van het Waddengebied is echter over 
het hele jaar genomen geen belangrijk 
gebied. In Vogels van Groningen (Boekema 
et al. 1983) is een waarneming van 1000 
vogels op 16 september 1962 opgenomen. 
Twee leden van de Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie (Guus de Vries en Joost 
Tinbergen) telden per fiets een stuk van 
vijftien kilometer Noordkust ten noorden 
van Kloosterburen. Dat ging toen nog met 
de fiets over de hekken, want de mooie 
geasfalteerde onderhoudsweg die nu van de 
Westpolder tot aan de Eemshaven ligt, werd 
pas veel later aangelegd. Er zitten echter 
zelden (meer) grote groepen Slobeenden op 
het wad. Zouden het toch misschien Pijl
staarten zijn geweest? Telescopen waren er 
toen nog niet.

(Van Roomen et al. 2006). Het verloop in de 
periode eind julinovember is in Groningen 
grilliger dan in het voorjaar en heeft moge
lijk te maken met veranderingen in de tijd 
van de locale voedselsituatie. Het lijkt er op 
dat in elke decade in septembernovember 
wel een uitschieter kan zijn. Er is dus geen 
uitgesproken piek, zoals in half april voor 
alle gebieden, behalve de Ezumakeeg en het 
Hoeksmeer.

In de periode 19712006 lagen de aantallen 
in de winter betrekkelijk laag. Dat had al
les te maken met vorstperioden. Zodra de 
vorst invalt, trekken Slobeenden namelijk 
weg. Het zijn geen vogels die de wegtrek 
nog even proberen uit te stellen in de hoop 
op spoedige dooi, zoals Smienten en Win
tertalingen doen. Wat in de winter opvalt, 
is dat er dan relatief veel vogels in zout en 
brak milieu worden waargenomen, dus aan 
de Noordkust en in het Zoute Kwelgebied 
aan de Kustweg langs de zeedijk van de Lau
wersmeer. Enkele voorbeelden: op 6 januari 

Figuur 4. Een in Portugal gemerkt mannetje Slobeend zwom in een groepje in de 
Westerbroekstermadepolder op 10 november 2007. Deze vogel was geringd door 

David Rodrigues met een witte neuskap met letter V in Santo Jacinto Dunes Na-
ture Reserve (40º41’N, 08º44’W) op 1804 kilometer van Groningen en woog tijdens 

het ringen 638 gram (zonder zijn ‘fraaie’ neuskap). Hij was daar alleen op de dag 
van de vangst (3 maart 2007) nog aanwezig. De laatste overgebleven Slobeenden 

vertrokken uit het reservaat in de dagen na de vangst. Op 10 april 2007 dook deze 
vogel op in de Kropswolderbuitenpolder (waarneming Rolf Griffioen), hemels-
breed een paar honderd meter van de plas in de Westerbroekstermadepolder.
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opnieuw inrichten en door grondverzet 
ontstonden twee vergrote ondiepe plassen. 
Aan de overzijde van het Foxholstermeer, in 
de KWBP, staat vanaf de winter 2006/2007 
na een vrijwel voltooide inrichting de water
stand een stuk hoger met als gevolg dat ook 
hier uitgebreide plasdrassituaties voorko
men. Het Foxholstermeer is soms ook een 
goed foerageergebied, maar merkwaardig 
genoeg alleen in de maanden november en 
december. Hier volgen enkele recente waar
nemingen. Op 9 december 2006 zaten er 345 
Slobeenden op het Foxholstermeer en op 
23december 2006 235 in de WBMP. Locale vo
gelaar Geert Wayer had hier echter al eerder 
in de herfst circa 1000 vogels waargenomen. 
Op 13 januari 2007 telde Jan Hulscher er 
maar liefst 800 in de WBMP tijdens de jaar
lijkse midwintertelling. Met deze opvallende 
aantallen in gedachten (en een plotje van de 
maximale doortrek in april voor me) nam 
ik me voor om rond 15 april het maximale 
aantal te scoren dat hier op de doortrek te 
verwachten was. Op 4 april 2007 zaten er al
leen al 320 in de KWBP. Maar daar bleef het 
bij, met op 9 april nog 150 in de KWBP en 
220 in de WBMP. April 2007 werd geen goede 
trekmaand, want vanaf begin april zakte het 
water geleidelijk. In de hele maand april viel 
er hoegenaamd geen spat regen. Dus was 
het afwachten wat de herfst ging doen. Op 
22 september zaten er al 413 in de WBMP en 
29 in de KWBP. Ook in november werd voor 
de beide polders samen met het Foxholster
meer de grens van 400 vogels overschreden, 
met op 17 november 572 en op 24 november 
520. De aantallen van 2006/2007 bleken dus 
geen toevalstreffer te zijn geweest. Waarom 
is dit van belang? In de laatste bijlage van 
de rapporten Watervogels in Nederland 
(Van Roomen et al. 2004, 2005, 2006) wordt 
een overzicht van de 1%drempels voor 
alle soorten watervogels gegeven waaraan 
een gebied regelmatig moet voldoen om 
van internationale betekenis te zijn. Dat 
is weer goed voor extra bescherming. Voor 
de Slobeend is dit aantal 400. Het Foxhols
termeer en omgeving, als onderdeel van 
het Zuidlaardermeergebied, lijkt hier dus 
door de recente verbeteringen in biotoop 

In de winter zitten aanzienlijke aantallen 
Slobeenden in de Zeeuwse delta. Bij een 
winters bezoek aan Zeeland zag ik op 4 
januari 1974 een grote verspreide groep van 
590 Slobeenden op de Oosterschelde ten 
westen van het ScheldeRijnkanaal. Twee 
factoren lijken nu ook in Groningen voor 
een verandering te gaan zorgen. Ten eerste 
het weer. Een stijging van een paar graden 
van de gemiddelde maandtemperatuur, zo
als in de laatste jaren het geval was, maakt 
dat het klimaat van Groningen van nu 
gaat lijken op dat van Zeeland van de jaren 
zeventig en tachtig. Ten tweede is het land
schap veranderd. Dit heeft te maken met 
natuurbouw in het binnenland van Gro
ningen op plaatsen waar voorheen alleen 
cultuurgrasland en bouwland was. Nu was 
er in het binnenland altijd wel hier en daar 
geschikt biotoop, zoals ondergelopen gras
land. Een mooie plek was en is bijvoorbeeld 
de Oostpolder bij Noordlaren. Op 7 april 
1980 zaten hier 152 Slobeenden, destijds 
een mooi maximum. Vanaf circa 1980 ont
stonden op diverse plaatsen in de provincie 
Groningen nieuwe gebieden met geschikte 
plasdrassituaties en niet te ondiep, schoon 
water. Op het Hoeksmeer komen vanaf 
1989 zeer regelmatig meer dan 100 vogels 
voor, met als maxima 370 in het voorjaar en 
459 in de herfst. Op de recent aangelegde 
lage plassen in de Westerpolder bij Kolham 
zaten op 8 april 2005 maar liefst 355 Slob
eenden. Beide genoemde gebieden hebben 
echter slechts een beperkte omvang. Dit 
geldt voor de meeste binnenlandse gebieden 
in Groningen. Maar sinds een jaar of twee is 
daar rond het Foxholstermeer verandering 
in gekomen. Aan de noordwestzijde ligt de 
200 hectare grote Westerbroekstermadepol
der (WBMP) en aan de zuidzijde de nog iets 
grotere Kropswolderbuitenpolder (KWBP), 
die door sommige mensen ook de Rolkepol
der wordt genoemd. Toen de WBMP in de 
jaren negentig als natuurgebied werd inge
richt, bleek dat hier relatief gezien slechts 
weinig open water van enige omvang was 
dat permanent voor watervogels interessant 
is. Maar de eigenaar, stichting Het Gronin
ger Landschap, liet in deze eeuw de polder 
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Verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes
Mannetjes Slobeend zijn een groot deel van 
het jaar heel eenvoudig van de vrouwtjes te 
onderscheiden door hun bonte verenkleed. 
Vanwege onder andere de witte borst en 
de groene kop is onderscheid nog op grote 
afstand mogelijk. Vanaf mei worden de 
verschillen snel kleiner vanwege de rui en 
in volledig ruikleed in juliaugustus zijn de 
verschillen gering. Maar in tegenstelling 
tot Wintertaling, Pijlstaart en Krakeend, 
waar het vrijwel onmogelijk is om de man
netjes in het veld eruit te halen, is dit bij de 
Slobeend nog wel het geval. De flanken van 
de mannetjes zijn namelijk wat rossiger. 
Deze rossige tint ontbreekt bij de bruine 
vrouwtjes en de jongen. In de meeste goede 
vogelgidsen staan deze verschillen goed 
afgebeeld. In de loop van oktobernovember 
komen de witte veren geleidelijk terug, 
maar zelfs in januari zijn er nog diverse vo
gels die nog niet in volledig broedkleed zijn. 
Van circa 27.600 vogels is over het jaar in 
Groningen de geslachtsverhouding bepaald 
(figuur 6). Uit deze tamelijk grote steek
proef blijkt dat er in de koudste maanden 

ruimschoots aan te voldoen. Ook voor de 
Toendrarietgans (1%drempel is 6000, er is 
een grote slaapplaats) is de KWBP belangrijk 
en vermoedelijk ook voor de Lepelaar (norm 
100). Het hoogste aantal Lepelaars in 2007 
in de KWBP was volgens Geert Wayer 101 en 
in de WBMP zaten ook regelmatig tiental
len. Het Hoeksmeer en de Westerpolder bij 
Kolham voldoen overigens net niet aan de 
norm, maar de Lauwersmeer ruimschoots.

Overzien we de lijst met waarnemingen uit 
diverse natuurgebieden dan valt op dat in 
de gebieden die min of meer hetzelfde zijn 
gebleven, de aantallen ongeveer gelijk zijn 
gebleven of iets zijn toegenomen. Dit beeld 
komt duidelijk naar voren uit de ruim 300 
tellingen van het Hoeksmeer (figuur 5), dat 
niet al te sterk is veranderd sinds de aanleg 
in 1988, maar ook van andere gebieden. 
Juist over onze provinciegrens in Drenthe 
ligt het Friescheveen, een veenplas van 
enkele tientallen hectares. Tijdens circa 100 
bezoeken sinds 1971 bleek het maximum 
voor de jaren zeventig 18, voor de jaren ne
gentig 198 en voor de jaren na 2000 210.

Figuur 5. Maximale aantallen voor de Slobeend 
in het Hoeksmeergebied in de periode 1989-
2007. In de jaren 2001 en 2002 is hier onvoldoen-
de waargenomen in de geschikte periode.

Figuur 6. Sexratio van de Slobeend. Weer ge-
geven is het percentage mannetjes per decade. 
In de periode eind juni-half augustus zijn 
 on voldoende grote steekproeven verzameld.
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Tetjehorn is er aan de noordzijde veel moe
ras bij gekomen, waar diverse Roerdompen 
en Dodaarzen broeden, maar niet bijzonder 
veel open water, waar de Slobeend het van 
moet hebben. Op 12 april 2004 zaten er 62, 
wat tot nu toe het maximum is. 

Conclusies
Als we de gegevens over broedvogels en 
doortrekkers naast elkaar leggen blijkt 
dat er nog veel doortrek is rond eind april 
als onze eigen Slobeenden al met broeden 
begonnen zijn. Hieruit volgt dat het erg 
moeilijk is om exacte aantallen broedparen 
vast te stellen. Maar in feite geldt dit voor 
vrijwel alle eendensoorten en in ieder geval 
voor soorten als Smient en Pijlstaart die in 
grote aantallen in het noorden van Europa 
broeden. Bij de Smient is het overzomeren 
van nietbroedvogels een normaal verschijn
sel, bij de Wintertaling weer niet, maar bij 
de Slobeend is dit onduidelijk en bovendien 
door de geweldige piek van mannetjes in 
eindmei tot half juni vrijwel onmogelijk 
vast te stellen.
Samengevat kunnen we stellen dat Gronin
gen van belang is voor doortrekkende Slob
eenden. Het beste gebied in Nederland is 
veruit de Oostvaardersplassen, gevolgd door 
de gehele Waddenzee en de Oosterschelde. 
Maar de Lauwersmeer behoort al jaren tot 
de beste tien gebieden (Van Roomen et al. 
2004, 2005, 2006) met regelmatig rond de 
1000 vogels als maximum. Als de aantal
len bij het Foxholstermeer en aanliggende 
polders zich zo voortzetten als hierboven 
beschreven, wordt het blijvend een van de 
beste vijftien gebieden in Nederland. Het 
Schildmeer en omgeving wordt mogelijk 
in de toekomst ook een belangrijk gebied 
voor de Slobeend. Aan de westzijde van het 
Schildmeer wordt namelijk over enkele jaren 
in het kader van de Ecologische Hoofdstruc
tuur MiddenGroningen het Dannemeer 
ingericht, dat circa twee tot drie maal groter 
gaat worden dan de Westerbroekstermade
polder, met vergelijkbare plasdrassituaties. 
Hieruit blijkt dat het niet met alle vogels in 
Groningen slecht gaat. Sterker nog, het gaat 
beter met de Slobeend dan vroeger, tenmin

van het jaar relatief meer mannetjes aanwe
zig zijn dan in de herfst (oktobernovember) 
en het voorjaar (maartapril). Vanaf begin 
mei neemt in de steekproeven het aantal 
mannetjes snel toe. Dit heeft alles te maken 
met het feit dat mannetjes, voor wie het 
broeden er al weer op zit, zich verzamelen 
op ondiep water in de grotere natuurgebie
den, zoals de Lauwersmeer, zoals eerder al 
besproken. Er zijn ongetwijfeld meer vrouw
tjes in onder andere juni dan figuur 6 sugge
reert, maar broedende vrouwtjes zitten heel 
verspreid en zijn daarom in de steekproeven 
ongetwijfeld ondervertegenwoordigd. In 
tegenstelling tot de Pijlstaart, waarvan in 
de wintermaanden op het wad relatief veel 
meer vrouwtjes zitten dan in het binnen
land (Boekema 2007) zijn er geen duidelijke 
geslachtsverschillen bij de Slobeend.

De best of the rest
In dit artikel is geprobeerd een overzicht te 
geven van het voorkomen van de Slobeend 
in Groningen. Er zijn behalve de genoemde 
gebieden nog een aantal gebieden waar 
geregeld Slobeenden zitten, maar vermoe
delijk niet zoveel als in de boven beschreven 
gebieden. De Tjamme bij Beerta is mis
schien nog het beste gebied. Het lijkt na
melijk op het Hoeksmeer. Een aantal keren 
ben ik er precies op het hoogtepunt van 
de voorjaarsterk geweest. Op 14 april 1991 
zaten er 135 vogels en op 22 april 2007 129. 
De Bergboezem bij Lettelbert is ook interes
sant met op 8 juni 2002 89 vogels. Mogelijk 
zijn de Veenhuizerstukken ook van belang. 
Van deze drie gebieden is er echter nog geen 
overzicht verschenen waarin het voorko
men van watervogels wordt samengevat. 
Het Hondshalstermeer is in ieder geval 
geen topgebied. Het is groot genoeg en ook 
niet al te diep, maar heeft kennelijk niet 
de juiste bodemfauna, mogelijk vanwege 
de waterkwaliteit. Het is namelijk deel van 
het boezemgebied en heeft geen geïsoleerd, 
eigen water. Bij 42 bezoeken heb ik er Slob
eenden gezien, maar meestal hooguit enkele 
tientallen met als maximum 43 op 7 oktober 
2000. Ook het Schildmeer is nog geen top
per. Sinds de aanleg van het natuurgebied 
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Egbert Boekema

Jupiterstraat 99
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ste als we het over de trekvogels hebben. Ik 
wil daarom besluiten met mijn dank uit te 
spreken aan alle mensen van de stichting 
Het Groninger Landschap en Staatsbosbe
heer, de beheerders van de belangrijkste 
Slobeendgebieden in Groningen. Zij hebben 
ervoor gezorgd dat deze mooie vogel nieuwe 
kansen heeft gekregen in Groningen. 
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Casarca
De groep Casarca’s van de Lauwersmeer was 
tot ver in oktober aanwezig. Op 15 septem
ber bedroeg de maximale grootte maar liefst 
19 exemplaren. Van 621 september waren 
twee vogels aanwezig op de vloeivelden 
van de Suikerunie. Bij Woudbloem werden 
vier vogels gezien op 16 september en op 28 
oktober vlogen twee exemplaren langs de 
telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

Krooneend
Een vrouwtje werd op 17 september waar
genomen op het Paterswoldsemeer. Een 
woerd werd gezien op 4 november op het 
Oude Robbengat in de Lauwersmeer. Op 
8 november was een vrouwtje aanwezig op 
een visvijver in Veendam.

Grote Zee-eend
Tussen 9 en 23 november vlogen minimaal 
18 vogels langs Lauwersoog. Langs de Eems
haven werden tussen 9 en 11 november 
minstens vijf vogels gezien.
Binnenlandwaarnemingen: een vogel op 
het Paterswoldsemeer op 7 november, twee 
vogels op de Hoornse Plas op 8 november 
en een groepje van vier vogels op het Schild
meer op 23 en 24 november.

IJseend
Een vrouwtje was van 21 oktober tot en met 
8 december aanwezig op de Vlinderbalg in 
de Lauwersmeer. Tijdens de stormperiode 
in november werden in totaal 13 langs
vliegende vogels gezien langs de bekende 
trektelposten. Meest opvallend waren de 
zeven vogels die op 6 november langs de 
Eemshaven vlogen.

Vanwege een langdurig verblijf in het 
 buitenland van Dušan Brinkhuizen is de 
 waarnemingenrubriek ditmaal samengesteld 
door de redactie. 
De waarnemingen zijn voornamelijk afkom-
stig van www.avifaunagroningen.nl,  www.
lauwersmeer.com en van waarnemers die hun 
waarnemingen rechtstreeks doorgeven aan de 
samensteller. Wat betreft de volgorde van de 
lijst en de status van soorten in de provincie 
Groningen wordt www.vogelsvangroningen.nl 
gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 januari t/m 
30 april 2008 graag zo spoedig mogelijk instu-
ren naar: Koninginnelaan 18a, 9717 BT Gronin-
gen, e-mail: waarneming@avifaunagroningen.
nl of tel. 050-311 37 27. De waarnemingen kun-
nen uiteraard ook online worden doorgegeven 
op de website van Avifauna.

Dwerggans
Vanaf 5 oktober werden er weer Dwerggan
zen gemeld in de Kolken nabij Tibma. Het 
maximum betrof 61 vogels op 8 oktober. 
Op 5 november zat een vogel in de Bantpol
der, Lauwersmeer. Een adulte ongeringde 
Dwerggans werd op 23 november waargeno
men bij het Hoeksmeer.

Roodhalsgans
Op 19 oktober vlogen twee vogels over de 
telpost in de Eemshaven. Op 23 november 
was een vogel aanwezig bij het Schildmeer. 
Vlak langs de Duitse grens, nabij Vriesche
loo, werd een Roodhalsgans gezien op 28 
december. Op 27 december werd nog een 
vogel opgemerkt bij Lettelbert en wellicht 
dezelfde vloog op 31 december over Hoog
kerk temidden van zo’n 50.000 Kolganzen.

Waarnemingen
van 1 september tot en met 31 december 2007
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Grauwe Pijlstormvogel
Het was een zeer goed najaar voor Grauwe 
Pijlen. Zeer uniek daarbij was dat er ook 
vogels werden waargenomen op de Wad
denzee! Zo vloog op 10 september een vogel 
langs de telpost op het oostelijk Eemshaven
terrein. Bij de rommelhoek op het westelijk 
Eemshaventerrein was er een vondst op 
20 september. Op 12 oktober werden langs 
Rottumeroog en Rottumerplaat zes respec
tievelijk twaalf vogels geteld. In november 
werden opnieuw Grauwe Pijlen gezien langs 
de telpost op de Eemshaven: op zowel 6 als 
op 12 november vloog een exemplaar met de 
wind mee richting de Eems. 

Noordse Pijlstormvogel
Ook Noordse Pijlen lieten het niet afweten. 
Er werden drie exemplaren gezien: op 3 
september langsvliegend bij de Eemshaven, 
op 15 september langs Rottumeroog en op 
16 september langs Rottumerplaat.

Stormvogeltje
Zeer spectaculair waren de waarnemingen 
van Stormvogeltjes. Tussen 6 en 12 novem
ber vlogen er maar liefst 10 vogels langs de 
Eemshaven en Lauwersoog. De eerste vogel 
werd gemeld vanaf de trektelpost op het 
oostelijk Eemshaventerrein op 6 november, 
gevolgd door waarnemingen op 9 november, 
10 november (drie vogels langs het west
terrein) en 12 november. Op 10 november 
vlogen eveneens drie vogels langs de haven 
van Lauwersoog en ook werd hier op 12 no
vember nog een vogel waargenomen.

Vaal Stormvogeltje
In totaal werden er 60 vogels doorgegeven. 
Alle vogels werden gemeld uit de Eemsha
ven en Lauwersoog. Tussen 3 en 18 septem
ber werden er acht vogels gemeld, allemaal 
uit Lauwersoog. Tijdens de stormperiode in 
november werden er maar liefst 48 vogels 
doorgegeven. Nu werden de meeste vogels 
echter gezien vanuit de Eemshaven. De 
beste dag was 12 november met 11 vogels 
langs de trektelpost in de Eemshaven.

IJsduiker
Tijdens het stormachtige weer in november 
werd voor Groningse begrippen een respec
tabel aantal IJsduikers waargenomen (allen 
langsvliegend): op 9 en 10 november telkens 
één langs Lauwersoog, op 11 november één 
langs Eemshavenwest, op 12 november één 
langs Lauwersoog en twee langs de telpost 
op het oostelijk Eemshaventerrein en op 
25 november ten slotte vlogen drie vogels 
langs Lauwersoog.

Noordse Stormvogel 
Ook de Noordse Stormvogel deed het voor 
Groningse begrippen goed. In totaal werden 
er 30 vogels doorgegeven die boven de Wad
denzee zijn waargenomen, met name in 
september en november. Op 12 november 
vlogen er vier vogels langs de Eemshaven 
en waren er hier twee ter plaatse nabij de 
uitlaat. Het grootste aantal vogels werd 
echter gezien op de Noordzee vanaf Rot
tumerplaat, waar op 16 september 14 vogels 
langsvliegend werden gemeld. Een dood 
exemplaar werd op 27 oktober opgeraapt 
binnendijks in Polder Breebaart.
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Stormvogeltje – Lauwersoog – 10 november 2007
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in 1967. Overigens vonden er dit jaar wel 
geslaagde broedgevallen plaats bij De Braak, 
Paterswolde en langs de Drentse Aa bij 
Glimmen, op slechts enkele meters van de 
grens met Groningen. 

Zwarte Ooievaar
Tot eind september werden nog minstens 
10 verschillende juveniele Zwarte Ooievaars 
gezien. Geregeld bleven vogels langere tijd 
ter plaatse, zoals in de omgeving van Men
singeweer, Oldehove, Aduard en het gassta
tion bij Grijpskerk.

Flamingo
Op 1114 oktober werd een Flamingo gezien 
op het Hoeksmeer. Het betrof de bekende 
vogel met de rode kleurring (code ZV22). 

Jan-van-gent
Deze periode werden er in totaal 16 vogels 
vanaf het Groninger vasteland doorgegeven. 
Hiervan vlogen er 10 langs Lauwersoog en 
zes langs de Eemshaven. Vergeleken met de 
Noordzee blijven Janvangenten moeilijk 
waar te nemen op de Waddenzee. Zo vlogen 
er op 12 oktober maar liefst 130 langs Rot
tumeroog.

Kuifaalscholver
Van 1518 november werd een eerstewinter 
vogel waargenomen in de Eemshaven. 
Waarschijnlijk dezelfde vogel werd op 
26  november gezien bij Ruidhorn. 

Purperreiger
Er werden drie Purperreigers gemeld: op 
17 september bij Leek (maar net in Dren
the waargenomen), op 23 september een 
juveniel bij Kommerzijl en op 3 oktober bij 
de vuilstort aan de Duinkerkenstraat in 
Groningen. 

Ooievaar
Nog een nagekomen melding uit de vorige 
periode. Bij Waterhuizen vond afgelopen 
zomer een broedgeval plaats. Er kropen drie 
jongen uit het ei, maar vermoedelijk van
wege de zeer natte en koude periode hebben 
de jongen het helaas niet overleefd. Volgens 
Vogels van Groningen (Boekema et al. 1983) 
werd het laatst bewoonde nest vastgesteld 

Kuifaalscholver – Eemshaven
18 november 2007
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Flamingo – Hoeksmeer – 13 oktober 2007
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geteld, ruim 200 meer dan het gemiddelde. 
Opvallend veel vogels waarvan het kleed 
werd doorgegeven, waren juveniel. Een 
verklaring voor het hoge aantal vogels (en 
juvenielen) is waarschijnlijk het goede lem
mingenjaar in Scandinavië.

Visarend
Er werden 13 vogels doorgegeven, verspreid 
over de hele provincie. De vogel die tradi
tioneel al enkele jaren in de omgeving van 
de Onnerpolder verblijft, was hier in elk 
geval van 22 september tot en met 3 oktober 
aanwezig.

Kraanvogel
Bij Plas Langebos, Wildervank, was op 
12 september een vogel ter plaatse. Een 
juveniel verbleef op 25 oktober bij Lauwer
zijl en op 22 oktober vlogen 22 Kraanvogels 
over Aduard.

Bonapartes Strandloper 
Vermoedelijk dezelfde adulte vogel die in 
augustus in Polder Breebaart werd gezien, 
werd hier opnieuw waargenomen op 16 sep
tember en van 2229 september. 

Gestreepte Strandloper
In Polder Breebaart werd op 22 september 
een Gestreepte Strandloper waargenomen. 
Op 29 september werd op een akker in de 
Johannes Kerkhovenpolder een juveniele 
vogel gezien.

Breedbekstrandloper
In Polder Breebaart werden twee juveniele 
vogels waargenomen tussen de vele Bonte 
Strandlopers op 1 september.

Terekruiter
Op 24 november werd een Terekruiter gefo
tografeerd in Polder Breebaart. Het betreft 
hier de tweede waarneming voor de provin
cie Groningen.

Poelruiter
Een late waarneming uit de Dollard: op 
11 oktober werd een exemplaar gezien op de 
kwelder bij ‘het kamp’.

Deze vogel is op 4 januari 2001 verzwakt 
opgeraapt op Ameland en overgebracht naar 
de Fûgelpits. In juli 2001 werd deze vogel 
losgelaten in de Ezumakeeg en is daarna op 
veel plaatsen gezien door het hele land: o.a. 
op diverse plekken in Friesland en Gronin
gen en zelfs in de Prunjepolder, Zeeland. In 
2006 en 2007 broedde deze vogel succesvol 
in het Zwillbrocker Venn in Duitsland.

Zwarte Wouw
Slechts twee waarnemingen dit najaar: 
op 1 september in de Noordpolder en op 
13  oktober vloog een vogel over telpost ‘de 
Hop’ bij Zuidveld.

Rode Wouw
Op 21 en 22 september werd een vogel 
gezien op het oostelijk Eemshaventerrein. 
Op 14 oktober werd een Rode Wouw gezien 
boven de kwelder van de Linthorst Homan
polder. Overvliegende vogels werden verder 
waargenomen op 15 oktober over telpost ‘de 
Hop’, op 27 oktober boven het Paterswoldse
meer en op 20 november bij het Oude Rob
bengat, Lauwersmeer.

Zeearend
Gedurende de gehele periode verbleven er 
maximaal twee vogels in het Lauwersmeer
gebied. Vanaf 14 oktober werden er ook 
vogels gemeld uit de Dollard, waar tijdens 
de eerste novemberdagen twee vogels 
rondvlogen. Een van deze vogels werd op 
3 november dood gevonden in de Carel 
Coenraadpolder. Na onderzoek is gebleken 
dat deze vogel was vergiftigd. Binnenland
waarnemingen waren er op 5 oktober over 
Zuidveld en op 23 december in de Peizer
maden.

Ruigpootbuizerd
Na een gestage daling van het aantal waar
nemingen de laatste jaren, zijn er dit najaar 
weer eens behoorlijke aantallen gezien. 
Gedurende deze periode werden er maar 
liefst 62 vogels doorgegeven. Ook in de rest 
van Nederland werden veel vogels gemeld. 
Op Falsterbo, ZuidZweden, werden record
aantallen gezien. Daar werden 1165 vogels 
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de Eemshaven.

Middelste Jager 
Er was sprake van een heuse invasie van 
deze soort. In september en oktober  werden 
in beide maanden vier vogels gezien, wat 
normaal is. Vanaf 6 november kwam de 
invasie goed op gang met tot begin de
cember meer dan 165, meest juveniele, 
vogels. Deze vogels werden zelfs tot ver 
in het binnenland gezien. Zo vlogen er op 
9 november twee vogels over het Zuidlaar
dermeer. Boven Hoogkerk werd op 9 en 
16 november een vogel gezien en boven de 
stad Groningen vloog op 10 november een 
vogel richting het zuidwesten. De juiste 
weersomstandigheden in combinatie met 
het uitstekende lemmingenjaar zijn waar
schijnlijk verantwoordelijk voor deze invasie 
(meer hierover in een volgende Gors).

Grauwe Franjepoot
Een juveniel vloog op 1 september roepend 
langs de trektelpost in de Eemshaven en 
was later die dag op een plasje in het ter
rein aanwezig. In de Ezumakeeg was een 
vogel aanwezig op 12 en 13 september. Een 
binnenlandwaarneming werd gedaan op 
23 september, toen een vogel zijn rondjes 
draaide voor de schuilhut in de Wester
broekstermadepolder. Langs Lauwersoog 
ten slotte werden vogels waargenomen 
op 16 september (juveniel), 19 oktober en 
10 november.

Rosse Franjepoot
Gedurende de periode werden er in totaal 
39 vogels doorgegeven, allemaal vanuit de 
kustgebied. Het merendeel van de vogels 
werd gezien in de stormperiode in novem
ber. Topdagen waren 11 en 12 november 
toen op beide dagen vijf vogels werden 
gemeld van respectievelijk Lauwersoog en 

Middelste Jager – Lauwersoog – 11 november 2007
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Grote Jager
Met 21 gemelde vogels blijft onze grootste 
jager wat achter bij de rest. Waarschijnlijk 
omdat deze vogels zo sterk zijn dat ze bijna 
niet van de Noordzee af waaien. Het hoog
ste aantal was vier vogels die op 6 november 
langs Lauwersoog vlogen.

Vorkstaartmeeuw 
Tussen 4 september en 25 november werden 
minimaal 37 juveniele Vorkstaartmeeuwen 
waargenomen langs de diverse trektelpos
ten langs de kust. Vooral bij Lauwersoog 
waren regelmatig vogels voor kortere of 
langere tijd ter plaatse aanwezig. Goede 
dagen langs Lauwersoog waren onder 
andere: 4 september (minstens drie), 
9 september (vijf), 10 september (10!) en 
18 oktober (vier). Bijzonder was de juveniele 
Vorkstaartmeeuw die van 1522 september 
verbleef op een akker nabij Kommerzijl. 

Kleine Jager
Ook de Kleine Jager deed het erg goed met 
maar liefst 133 langsvliegende vogels. Deze 
soort trok met name in september door (90 
vogels). Topdagen waren 3 september, met 
respectievelijk 13 en 15 vogels langs Lauwer
soog en de Eemshaven en 9 september, toen 
er 13 vogels langs het westelijk Eemshaven
terrein vlogen.

Kleinste Jager
Tussen 3 en 16 september werden in totaal 
24 Kleinste Jagers gezien, het beste jaar 
ooit voor deze soort (dit was 1998 met 23 
exemplaren). Op één na betrof het telkens 
juveniele vogels. Topdagen waren 3 septem
ber met vijf exemplaren langs Lauwersoog 
en 10 september met drie vogels langs de 
telpost in de Eemshaven, vier vogels langs 
Lauwersoog (waarvan één adult) en een 
vogel bij het Jaap Deensgat, Lauwersmeer.
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Geelpootmeeuw
Een adulte Geelpootmeeuw werd op 
4 september gezien in de Carel Coenraad
polder. Waarschijnlijk dezelfde vogel werd 
op 16 september gezien in de Johannes 
Kerkhovenpolder en vanaf 21 oktober bij 
Termuntenzijl. Van 10 september tot 1 ok
tober verbleef een eerstewinter in de haven 
van Lauwersoog en op 28 november en 
9  december werd een eerstewinter gezien 
bij de uitlaat van de Eemscentrale. 

Pontische Meeuw
Op 11 november werden twee eerstewinter 
vogels waargenomen: één was aanwezig in 
de Eemshaven, de ander werd gezien bij het 

Drieteenmeeuw
In deze periode werden veel Drieteen
meeuwen waargenomen. In totaal ging het 
om zo’n 400 exemplaren, voornamelijk 
waargenomen van 35 september (een tien
tal vogels) en van 612 november. Dagen 
met hoge aantallen: 6 november met 62 
vogels langs Lauwersoog en 24 vogels langs 
Eemshavenoost, 9 november met 80 exem
plaren langs Lauwersoog en 40 exemplaren 
langs Eemshavenwest en 12 november met 
49 vogels langs Eemshavenoost en 30 langs 
Lauwersoog. Een leuke binnenlandwaar
neming betrof een eerstewinter vogel op 
9 november op het Zuidlaardermeer.
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Drieteenmeeuw – Lauwersoog
16 november 2007

Kleine Burgemeester
Eemshaven – 16 november 2007
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Nelson’s Meeuw in de haven van Lauwer
soog gefotografeerd. Nelson’s Meeuw is 
een hybride tussen Grote Burgemeester en 
Zilvermeeuw. Dezelfde vogel werd een week 
later waargenomen in IJmuiden, waar de 
vogel vorig jaar ook overwinterd heeft.

Witvleugelstern
Er druppelden nog enkele vogels na in 
deze periode, alle juveniel. Zo vlogen er op 
1 september twee vogels langs Lauwersoog. 
Op 9 september was een vogel ter plaatse 
bij Achter de Zwarten, Lauwersmeer en op 
15 september vlogen twee vogels over de 
Bantpolder, Lauwersmeer. Van 19 tot en 
met 21 september was een juveniel aanwezig 
op de vloeivelden van de Suikerunie in de 
stad Groningen. 

Alk
Er werden voor Groninger begrippen erg 
veel Alken gemeld. Zo werden er maar 
liefst 14 veldwaarnemingen doorgegeven 
en werden er vier vogels dood gevonden. 
Enkele pleisteraars waren te bekijken van 
1012 september, toen zowel bij de sluizen 
van Lauwersoog als in de haven een onvol
wassen vogel aanwezig was. Dit brengt het 
totaal van deze soort voor de provincie Gro
ningen op 62 vogels. Opmerkelijk is dat er 
voor 2000 maar 28 vogels op de Groninger 
lijst stonden en dat dit aantal de afgelopen 
jaren meer dan verdubbeld is.

haventje van Termuntenzijl. Deze laatste 
was hier op 8 december nog aanwezig. Een 
tweedewinter vogel werd vanaf 16 decem
ber gezien op de steigers bij de Hoornse 
Plas. Ten slotte was op 25 december een 
tweedewinter vogel aanwezig bij de uitlaat 
in de Eemshaven.

Kleine Burgemeester
Een eerstewinter vogel werd op 16 no
vember gefotografeerd op het oostelijk 
Eemshaventerrein. Dit betrof de achtste 
waarneming voor de provincie.

Grote Burgemeester
Op 9 en 10 november was een eerstewin
terkleed vogel ter plaatse in Lauwersoog. 
Ook de Eemshaven had een pleisteraar, 
eveneens een eerstewinter vogel, van 10 
tot en met 16 november. Een andere eerste
winter vogel vloog op 11 november langs 
het westelijk Eemshaventerrein en was 
waarschijnlijk later die dag aanwezig op een 
akker nabij Roodeschool. Een binnenland
waarneming werd gedaan op 26 november 
nabij Noordbroek toen een eerstejaars 
vogel op een weiland tussen Stormmeeuwen 
werd waargenomen. De laatste vogel deze 
periode werd gezien op 20 december, toen 
wederom een eerstewinter vogel in de 
 Zevenboerenpolder rondstapte op de dijk.

Nelson’s Meeuw
Op 11 november werd een overvliegende 
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Alk – Lauwersoog – 12 september 2007
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Bijeneter
Op 13 september vloog een Bijeneter al 
 roepend over Nieuw Scheemda.

Hop
Een Hop verbleef op 30 september en 1 ok
tober voornamelijk in een nieuwbouwwijk 
in Siddeburen. Vermoedelijk was de vogel 
hier al langer aanwezig.

Rotszwaluw
Op 28 oktober vloog een Rotszwaluw langs 
de telpost op het oostelijk Eemshaven
terrein. Ondanks dat de vogel kort werd 
gezien, konden toch de belangrijkste 
kenmerken worden vastgesteld. Indien 
aanvaard betreft dit een nieuwe soort voor 
Groningen.

Strandleeuwerik
De eerste vogel werd doorgegeven vanaf 
Rottumeroog op 8 oktober. Hierna volgden 

Kleine Alk
Uiteraard kon ook Kleine Alk niet achter
blijven bij het zeetrekgeweld. Er werden 
gedurende deze periode maar liefst 344 
vogels doorgegeven, meestal langsvlie
gend langs de bekende zeetrekposten. Op 
11 november was een vogel aanwezig in een 
tuin in  WeheDen Hoorn. De beste dag was 
12 november, toen er 123 vogels langs de 
Eemshaven vlogen en 66 vogels langs Lau
wersoog werden gemeld. 

Papegaaiduiker
Op 11 november werd een vogel langsvlie
gend waargenomen langs Lauwersoog. Een 
dood exemplaar werd op 16 november ge
vonden in de Eemshaven. Op 25 november 
vloog langs Lauwersoog een adulte vogel 
en langs Eemshavenwest een onvolwassen 
exemplaar. Op 26 november vlogen twee 
Papegaaiduikers langs de telpost op het 
oostelijk Eemshaventerrein.

Hop – Siddeburen – 30 september 2007
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Roodkeelpieper
Op 24 september en 14 oktober vloog tel
kens één exemplaar over de telpost in de 
Eemshaven. Op 26 september vloog een 
vogel over bij Zuidveld. In Lauwersoog werd 
op 18 oktober een roepende Roodkeelpieper 
gehoord. 

Pestvogel
De eerste drie overvliegende vogels werden 
op 3 oktober gemeld uit De Wijert, Gronin
gen. Daarna druppelden de waarnemingen 
binnen van meestal enkele vogels of kleine 
groepjes. Traditioneel werden de meeste 
vogels gemeld vanuit de stad Groningen. 
Vanaf half november tot in december was 
een groepje van maximaal 12 vogels aanwe
zig in de omgeving van de wijk Helpman in 
de stad.

Sperwergrasmus
Op 15 september werd een juveniele vogel 
waargenomen op Rottumerplaat. Op 7 ok
tober zat een juveniel diep verscholen in de 
bosjes op Rottumeroog. Dit waren de eerste 
waarnemingen sinds 2004.

Pallas’ Boszanger
Er waren maar liefst vier meldingen dit na
jaar: op 6 oktober werd een vogel gezien in 
de Bentismaheerd in Groningen, op 7 okto
ber werd er een gezien in Robbenoort, Lau
wersoog, op 12 oktober zat een exemplaar 
op Rottumerplaat en op 6 november zat een 
‘Pallasje’ in een tuin in Beerta.

Bladkoning
Het was een goed najaar voor Bladkoning, 
er werden er 13 doorgegeven. Tussen 2 en 
7 oktober waren er maximaal twee ter plaat
se in de Eemshaven, bij zowel het kleine als 
het grote schakelstation. Binnenlandwaar
nemingen waren er op 5 oktober in Aduard, 
op 7 oktober in Usquert en op 9 oktober in 
Tolbert. Op 13 oktober was in de stad Gro
ningen zowel een vogel op het Selwerderhof 
als een vogel in het Stadspark aanwezig.

Bruine Boszanger
Na de vogel die gedurende het vroege 

nog tientallen vogels, met name langs de 
trektelpost op het oostelijk Eemshaventer
rein. Beste trekdag was 19 oktober, toen hier 
26 vogels langsvlogen.

Grote Pieper
Er werden dit najaar negen Grote Piepers 
waargenomen, voor het merendeel uiter
aard afkomstig van de Eemshaven. Buiten 
de Eemshaven werden vogels overvliegend 
waargenomen op 30 september bij de 
Zoutkamperplaat, Lauwersmeer en op 
4  november in de Onnerpolder. Waarne
mingen uit de Eemshaven: op 7, 15, 16 (drie) 
en 21 oktober, 18 november en de laatste op 
9 december.

Duinpieper
Bij Oterdum werd op 14 oktober een Duin
pieper waargenomen. Op 15 oktober werd 
een overvliegende vogel opgemerkt op tel
post ‘De Hop’ bij Zuidveld.
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Klapekster
De eerste Klapekster van het najaar werd al 
op 24 september gezien bij Polder Breebaart. 
Op 29 en 30 september verbleef een vogel 
bij de Vlinderbalg, Lauwersmeer. Doortrek 
kwam begin oktober op gang met waarne
mingen bij telpost ‘de Hop’ op 3 oktober, op 
Rottumeroog op 7 oktober en op 79 oktober 
in de Eemshaven. Bij Muntendam verbleef 
een vogel van 9 tot ten minste 27 oktober. 
In de Eemshaven werd weer een Klapekster 
gezien op 22 oktober en bij Adorp was er 
een melding op 25 oktober. De laatste van 
het jaar werd gezien op 23 december bij het 
Zuidlaardermeer.
 
Europese Kanarie
Europese Kanaries werden alleen overtrek
kend waargenomen. Over telpost ‘De Hop’ 
bij Zuidveld trokken exemplaren op 19 sep
tember en op 2 en 19 oktober. Op 8, 21 en 
28 oktober vlogen vogels over de telpost in 
de Eemshaven.

IJsgors
De eerste vogel werd doorgegeven op 
16 september op Rottumerplaat. Daarna 
volgden nog enkele tientallen vogels, met 
name in de Eemshaven. Een goede trekdag 
was 5 november, toen er 22 vogels langs de 
trektelpost vlogen. Een binnenlandwaarne
ming werd gedaan op 3 oktober, toen een 
vogel over Zuidveld vloog.

Sneeuwgors
Ook de eerste Sneeuwgorzen werden ge
meld van Rottumerplaat, op 15 september 
waren hier twee vogels aanwezig. Daarna 
werden groepen van tot 200 vogels door
gegeven, allemaal langs de noordkust. Op 
26 september vloog een vogel over Zuidveld.

Ortolaan
Een overtrekkende vogel werd waargeno
men over telpost ‘De Hop’ op 12 september. 
Op 23 september vloog een Ortolaan over 
de Marnewaard, Lauwersmeer.

voorjaar langdurig nabij Electra aanwezig 
was, volgden er deze periode nog twee 
waarnemingen, allebei uit de Eemshaven. 
Op 7 en 8 oktober was een vogel aanwezig in 
de struikjes rondom de klutenplas en op 18 
november werd een vogel gezien in de grote 
singel naast de Eemscentrale. Het betreft 
hier de derde en vierde waarneming voor 
deze soort voor de provincie Groningen. 
Een vangst van een Bruine Boszanger werd 
gemeld uit Lauwersoog op 21 oktober, na
dere informatie ontbreekt echter tot nu toe.

Siberische Tjiftjaf
Op 9 oktober werd een Siberische Tjiftjaf 
gevangen op het oostelijk Eemshaventer
rein.

Kleine Vliegenvanger
De enige waarneming van het najaar werd 
gedaan op Rottumeroog op 7 oktober.

Pimpelmees
Met name in oktober was er sterke trek van 
Pimpelmezen. Opvallende dagen waren 21 
oktober met 428 vogels overtrekkend over 
Beijum, Groningen en 425 over de telpost in 
de Eemshaven, 22 oktober met 1243 over de 
Eemshaven en maar liefst 1773 Pimpelme
zen over telpost ‘de Hop’ op 24 oktober.

Taigaboomkruiper
Op 1 oktober werd een exemplaar waarge
nomen op het oostelijk Eemshaventerrein. 
Op 28 oktober verbleef een Taigaboomkrui
per in de tuin van een vogelaar in Veendam. 
In Eenum werd een vogel gezien op 19 no
vember.

Kortsnavelboomkruiper
Op 16 en 25 december werd een vogel waar
genomen in het Roelagebos bij Ter Apel.

Buidelmees
Waarnemingen van Buidelmezen kwamen 
alleen van het oostelijk Eemshaventer
rein. Daar werden vogels gezien op 16, 17, 
22 (twee) en 26 september. Verder werden 
nog drie vogels gezien op 14 oktober en nog 
een op 21 oktober.



Zeiss, Swarosvki
Tento, Bausch & Lomb

Gekr. Roodstaart
Kerkuil, Oeverpieper

Slagnetten
Lifetraps

Koffie
Geluidsinstallaties

Mussenpotten
Rechtszaken

Lezingen
Persoonlijke aandacht

Columns
Binoculairs

Vakantiewoningen
Opticron Optolyth

Kowa Bresser
Gier- & Huiszwaluw

IJsgors
Mag-Litelampen

Vangdagen
Loupes

Spreeuwenpotten
Voederschalen

Excursies
Statieven

Verhalen in 3 talen
Geboortes

Boeken
MER-rapportages

Geef vogels een kans met

J
D
an

oevendans
Door kijkers, nestkasten of telescopen bij buitenbedrijf BBZ te kopen

Of laat u zelf eens een dagje verwennen, door vogels in de hand te leren kennen.

Met de schoolklas naar het wad? Of heeft u het zelf even gehad?

Het  is allemaal  niet te duur, maar wel.....puur natuur!

Jan Doevendans,Verl. Grachtstraat 12-14, Groningen.
Telefoon: 050-3145027. e-mail: bbz@inn.nl

g

Ulgersmaweg 13  T. 050 - 5770722 
9731 BJ Groningen  F. 050 - 5777626  
info@drukkerijgerlach.nl              www.drukkerijgerlach.nl

 FULL-COLOUR DRUKWERK

vliegensvlug
Natuurlijk ook voor alle 1,2 en 3 kleuren drukwerk.

De Grauwe Gors
ISSN 1384-0509

De Grauwe Gors is een uitgave van Avifauna Groningen

Vereniging Avifauna Groningen
De vereniging is opgericht op 15 mei 1968 en heeft als 
doel het bestuderen en beschermen van de in de vrije 
natuur in de provincie Groningen voorkomende vogels.

Het lidmaatschap bedraagt voor een gewoon lid minimaal €16,- per jaar; voor een gezin 
minimaal €20,- per jaar en jeugdleden (tot 18 jaar) betalen minimaal €11,- per jaar. Men 
kan lid worden door het lidmaatschapsgeld over te maken op gironummer 2015418 t.n.v. 
Penningmeester Avifauna Groningen, Zilverlaan 237, 9743 RJ Groningen.

Opzegging dient te geschieden voor 31 december!

Bestuur
Voorzitter: � eo Jager
 Boslaan 55, 9801 HE Zuidhorn, 06-50507052, voorzitter@avifaunagroningen.nl
Secretaris: Arjo Bunskoeke
 Jaspisstraat 15, 9743 JV Groningen, 050-5716144, secretariaat@avifaunagroningen.nl
Penningmeester / ledenadministratie: Ronald Nuiver
 Zilverlaan 237, 9743 RJ Groningen, 050-5735558, penningmeester@avifaunagroningen.nl
Marinus Brijker
 Rijksstraatweg 264, 9752 CK Haren, 050-5347097, mbrijker@avifaunagroningen.nl 
Pieter Tepper
 Ruischerwaard 43, 9734 CE Groningen, 050-5491606, ptepper@avifaunagroningen.nl
Anne van der Zijpp
 Anemoonweg 17, 9765 HC Paterswolde, 050-3096970, avanderzijpp@avifaunagroningen.nl

Website www.avifaunagroningen.nl
Webmaster: Henk de Lange
Isebrandtheerd 47, 9737 LH Groningen, 050-5269396, hdelange@avifaunagroningen.nl

De Grauwe Gors
De Grauwe Gors verschijnt drie keer per jaar. De deadlines voor artikelen zijn voor de drie 
nummers: 15 januari, 1 mei en 15 september

Redactie-adres
Slochterstraat 40, 9611 CP Sappemeer
redactie@avifaunagroningen.nl

Redactie
Hoofdredacteur: Willem-Jan Fontijn
 0598-422901, wjfontijn@avifaunagroningen.nl
Vera Jongman, 050-5276545, vjongman@avifaunagroningen.nl
Marnix Jonker, 0598-450267, mjonker@avifaunagroningen.nl
Harm de Mooij, 050-3143230, hdemooij@avifaunagroningen.nl
Wouter Peters, 050-5414847, wpeters@avifaunagroningen.nl

Waarnemingen en fotoredactie
Dušan Brinkhuizen, 06-42697799, waarneming@avifaunagroningen.nl

Foto omslag: Rein Hofman

Vormgeving: Harm de Mooij

Drukkerij:  Gerlach, Groningen

Avifauna
Groningen



GorsGrauweDe

E e n  u i t g a v e  v a n  A v i f a u n a  G r o n i n g e n

J a a r g a n g  3 6  –  2 0 0 8  –  1

INHOUD VAN DIT NUMMER

1 Van de redactie

1 Van het bestuur

2 Lezingen en excursies

3 SOVON zoekt uitbreiding voor stadsvogelmeetnet MUS in 2008

4 De Dodaars in Groningen

12 Spotvogel Vogel van het Jaar 2008

14 In memoriam Huub Lanters

16 Ganzenexcursie naar Zuidwest-Friesland op 1 december 2007

19 Recensie

19 Lezingverslag: een avondje vogels ringen

22 Midwintertelling Groningen in januari 2007

24 Invasie van Witvleugelsterns in mei 2007

30 Geringde vogels in  Groningen (aflevering 17)

36 Spotvogel

38 Slobeenden in Groningen

46 Waarnemingen


	Van de redactie
	Van het bestuur
	Lezingen en excursies
	Oproep: SOVON zoekt uitbreiding voor stadsvogelmeetnet MUS in 2008
	De Dodaars in Groningen
	Spotvogel Vogel van het Jaar 2008
	In memoriam Huub Lanters
	Ganzenexcursie naar Zuidwest-Friesland op 1 december 2007
	Recensie
	Lezingverslag: een avondje vogels ringen
	Midwintertelling Groningen in januari 2007
	Invasie van Witvleugelsterns in mei 2007
	Geringde vogels in Groningen (aflevering 17)
	Spotvogel
	Slobeenden in Groningen
	Waarnemingen
	Inhoud



