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Na lang gewacht te hebben op het tweede 
nummer van de Gors dit jaar, is het gelukt 
om het derde nummer van 2008 relatief snel 
te laten verschijnen. In korte tijd kwamen 
een paar mooie artikelen binnen, waardoor 
we in staat waren om enigszins in te lopen 
op de ontstane achterstand. Inmiddels is 
er ook al een begin gemaakt met het eerste 
nummer van 2009 en we hopen dan ook om 
dit nummer binnen niet al te lange termijn 
uit te kunnen brengen. We kunnen echter 
nog wel wat kopij gebruiken, dus als u nog 
ideeën heeft dan houden we ons zeker aan
bevolen.
De officiële deadline (15 januari) voor het 
volgende nummer is ondertussen al ver

Van de redactie
streken. De deadline die we nu aanhouden 
is 15 maart en we streven er naar om dit 
nummer in de loop van april uit te brengen. 

Tot slot nog even speciale aandacht voor het 
volgende: zowel de redactie als het bestuur 
is dringend op zoek naar versterking van 
de gelederen. Ook is de vereniging op zoek 
naar oude jaargangen van De Grauwe Gors, 
dit met de bedoeling om op termijn een di
gitale versie van het archief uit te brengen. 
Voor meer specifieke informatie zie de stuk
jes Van het bestuur en Oproepen die elders in 
deze Gors zijn te vinden.

Van het bestuur
Vooraankondiging vogelaarsdag 2009
In 2009 is het 40 jaar geleden dat de afsluit
dijk van het Lauwersmeer werd gesloten. 
Voor ons is dat meer dan genoeg reden om 
de vogelaarsdag 2009 te wijden aan wat er 
allemaal gebeurd is in 40 jaar Lauwersmeer. 
De (voorlopig!) geplande datum is 4 april 
2009. Mocht de datum veranderen, dan ver-
neemt u dat tijdig. Het wordt in elk geval een 
dag met mooie lezingen en excursies. Let op 
nadere aankondigingen zodra er concretere 
dingen bekend zijn.

Algemene ledenvergadering
22 april 2009
De algemene ledenvergadering zal worden 
gehouden op woensdag 22 april 2009. De 
uitnodiging zal te zijner tijd worden rond
gestuurd. De jaarstukken zullen niet meer 
standaard aan iedereen worden rondge
stuurd, maar kunnen worden gedownload 
van de website van Avifauna. Leden die niet 

de beschikking hebben over een internet
aansluiting maar deze jaarstukken wel wil
len hebben, kunnen dit kenbaar maken aan 
de secretaris. Hij zal ze dan toesturen zodra 
ze beschikbaar zijn. 
De bijdragen voor het jaarverslag, zoals de 
verslagen van de werkgroepen, moeten ui
terlijk 21 februari aan de secretaris worden 
opgestuurd.
 
Indienen van declaraties
Ronald Nuiver, onze penningmeester, 
probeert ieder jaar de financiële admini
stratie ruim op tijd voor de ALV goed op 
orde te krijgen. Dat kan (voor bijvoorbeeld 
de kascontrole) niet zonder deugdelijke 
bewijsstukken. Declaraties moeten daarom 
schriftelijk, en waar dat aan de orde is, met 
de nodige betalingsbewijzen bij hem worden 
ingediend. Wie nog declaraties heeft over 
2008, wordt gevraagd die uiterlijk 21 febru
ari bij de penningmeester in te dienen.
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tuurlandschap van Europa. Avifauna schaart 
zich achter de visie van de Milieufederatie.

We zijn onlangs wederom geconfronteerd 
met een ontheffing van het jachtverbod 
op vogels, in dit geval Roeken in Ter Apel
kanaal, die schade zouden aanrichten aan 
bieslook. Gelet op wat er bekend is over het 
dieet van Roeken is dit wel heel opmerke
lijk. We hebben echter moeten constateren 
dat de vergunningverlening aan de wet
telijke eisen voldoet waardoor het geen zin 
heeft om bezwaar te maken. Het bestuur 
bezint zich daarom op de mogelijkheden om 
via de provinciale politiek invloed op het 
afschotbeleid te krijgen.

We merken bij herhaling dat er dingen in de 
provincie spelen waar we soms (te) laat van 
op de hoogte zijn, het is nu eenmaal onmo
gelijk om alles goed bij te houden. We zou
den gebaat zijn bij een soort netwerk van 
leden, verspreid over de provincie, die ons 
tijdig tippen over ontwikkelingen waarvan 
het de moeite waard is om te bezien of ze 
om actie van Avifauna vragen en met wie we 
daarover kunnen overleggen. Als u interesse 
hebt, laat ons dat weten (zie ook hieronder).

Help de vereniging!
Elke vereniging, ook Avifauna Groningen, 
draait op vrijwilligers. Dat geldt voor alles: 
voor bestuurstaken, De Grauwe Gors, het 
organiseren van lezingen en excursies, de 
vogelwerkgroepen et cetera. Dit zijn zaken 
die niet vanzelf gebeuren, maar waar actieve 
leden voor nodig zijn.
Helaas heeft Avifauna, net als vele andere 
verenigingen, een permanent tekort aan 
dergelijke actieve leden. Een steeds weer 
terugkerend punt op de bestuursvergade
ringen is het vinden van dergelijke leden 
om daarmee de vereniging draaiende te 
houden. Natuurlijk, iedereen heeft het druk 
en zit krap in de tijd. Maar wij als bestuur 
zijn zo langzamerhand wel door onze lijsten 
heen. Onze vereniging heeft meer dan 400 
leden. Daar moeten toch mensen bij te 
vinden zijn die zich voor kortere of langere 
tijd willen inzetten voor Avifauna? Meld u 

Vloeivelden Groningen: oproep
Door het sluiten door de Suikerunie van 
haar fabriek in Groningen is de toekomst 
van de vloeivelden onzeker geworden. Deze 
vloeivelden zijn voor vogels zeer belangrijk 
als broedgebied (voor diverse leuke soorten, 
zoals de Geoorde Fuut) en rustgebied. De 
gemeente Groningen heeft er inmiddels 
met een voorbereidingsbesluit voor gezorgd 
dat het terrein van de fabriek voorlopig 
gevrijwaard blijft van speculanten. De reden 
hiervoor is dat de gemeente zich eerst wil 
richten op de ontwikkeling van de toekom
stige stadsuitbreiding Meerstad aan de 
oostkant van Groningen.
Het fabrieksterrein is een zeer aantrekkelijk 
en groot gebied voor woningontwikkeling. 
Het besluit van de gemeente heeft ons ge
lukkig wat tijd gegeven om aan het publiek 
en de politieke besluitvormers duidelijk te 
maken dat de vloeivelden mogelijk het be
langrijkste natuurgebied binnen de gemeen
tegrenzen vormen.
Het presenteren van ‘harde’ gegevens kan 
hierbij helpen het gebied te beschermen. 
Het bestuur wil daarom, vooruitlopend op 
toekomstige plannen en ontwikkelingen, 
in eerste instantie inventariseren wie 
gegevens heeft over de vloeivelden, zowel 
losse waarnemingen als telgegevens. Een 
eerste aanzet hiertoe staat in deze Grauwe 
Gors in de vorm van een artikel van Martin 
Olthoff. Reacties kunnen worden gestuurd 
naar de secretaris. Help ons de vloeivelden 
te behouden!

Beschermingszaken
Op het gebied van vogelbescherming spelen 
momenteel verschillende zaken. De Milieu
federatie Groningen heeft zich resoluut 
gekant tegen de aanleg van een nieuwe 
weg van Groningen naar Mensingeweer. 
Gedeputeerde Staten hebben hun voorkeur 
uitgesproken voor een tracé direct ten oos
ten van de spoorlijn GroningenWinsum. 
Een MER laat zien dat er geen sprake is van 
een probleem met de bereikbaarheid van de 
dorpen, maar dat een nieuwe weg wel door 
kwetsbare weidevogelgebieden gaat en leidt 
tot een verrommeling van het oudste cul
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kringen aanwezig is toegankelijker te 
maken. De vereniging staat open voor alle 
vogelliefhebbers, maar richt zich in het bij
zonder op mensen die verder willen kijken 
dan alleen het herkennen van soorten. De 
NOU geeft twee tijdschriften uit: Ardea en, 
samen met SOVON, Limosa. Ook is de NOU 
medeorganisator van de Landelijke (voge
laars)Dag, die de laatste jaren in Nijmegen 
wordt gehouden.
Binnen de NOU is veel kennis aanwezig en 
die wil men graag beschikbaar stellen aan 
individuen en vogelwerkgroepen. Hierbij 
gaat het om bijvoorbeeld het opzetten van 
een onderzoek of het verwerken van verza
melde gegevens (bijvoorbeeld vogelinventa
risaties) tot publiceerbare resultaten en het 
publiceren daarvan.
De website van de NOU, met contactgege
vens, is te vinden op www.nou.nu.
Mocht u niet de beschikking hebben over 
internet en wel graag gebruikmaken van 
de dienst van de NOU, dan kunt u de con
tactgegevens opvragen bij de secretaris van 
Avifauna.

aan! Over wat en hoe overleggen we altijd. 
De adressen en telefoonnummers van de 
bestuurs leden zijn voor in deze Grauwe Gors 
te vinden.

Op dit moment zijn de volgende dingen 
nijpend:

Aankomend voorjaar zullen in ieder •	
geval twee van de zes bestuursleden 
stoppen, waardoor enkele bestuursta
ken in het slop dreigen te raken.
De lezingencommissie doet ongelofelijk •	
goed werk, maar kan heel goed verster
king gebruiken.
Hetzelfde geldt voor de redactie van de •	
Gors (zie de oproep elders in dit num
mer). 
We hebben behoefte aan mensen •	
die ons tijdig kunnen inseinen over 
gemeentelijke en provinciale plannen 
voor de inrichting van het landschap 
en alles wat van belang is voor vogel
bescherming in de provincie.

SOVON
Eva Wolters treedt met ingang van 1 januari 
2009 terug als lid van de ledenraad van 
 SOVON. Jouke Prop zal haar plaats gaan 
innemen. Samen met Marinus Brijker zal hij 
het district Groningen vertegenwoordigen.
Guido Meeuwissen heeft jarenlang in 
Groningen de midwintertellingen gecoördi
neerd. Hij treedt eveneens terug met ingang 
van 1 januari. De coördinatie gaat over 
naar Jelle Postma. Hij is te bereiken op het 
nieuwe SOVONkantoor in Leeuwarden: tel. 
0582990832, email jelle.postma@sovon.nl.
We willen Eva en Guido van harte bedanken 
voor hun inzet en Jouke en Jelle succes 
wensen in hun nieuwe rol.
En zoals uit het bovenstaande valt af te 
leiden, opent SOVON een kantoor in Leeu
warden.

Nederlandse Ornithologische Unie (NOU)
De NOU is een van de oudste vogelorganisa
ties van ons land. De NOU is een vereniging 
die tot doel heeft het contact tussen ama
teurs en professionele vogelonderzoekers 
te bevorderen om zo de kennis die in beide 
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opgevat om dit archief te digitaliseren en 
wellicht in een later stadium op schijf uit te 
brengen.
Om dit zo goed mogelijk te doen, moet elke 
pagina los gescand worden en is het dus 
helaas nodig om een nummer te versnijden. 
In het uiterste geval is het mogelijk om het 
archief te gebruiken, maar dit is nogal lastig 
en bovendien duurder. Gewone nummers 
hebben dus de voorkeur. We zijn vooral op 
zoek naar jaargangen (en/of losse num
mers) van voor het jaar 1993 (vanaf 1993 
is de serie inmiddels compleet). Dus als er 
iemand is die van zijn oude Gorzen af wil, 
dan horen wij het graag!

Hulp bij vormgeving van De Grauwe Gors
De redactie is op zoek naar iemand die kan 
helpen bij het vormgeven van De Grauwe 
Gors. Dit is elke keer een zeer tijdrovende 
klus. Daarom zoekt de redactie versterking 
om onze vormgever bij te staan. We zoeken 
mensen die ervaring hebben met Microsoft 
Office en Adobe Indesign/Photoshop/Il
lustrator voor het bewerken van met name 
grafieken en foto’s.  
Belangstellenden kunnen zich melden bij 
Harm (hdemooij@avifaunagroningen.nl).

Oude jaargangen van De Grauwe Gors 
De vereniging is (opnieuw) op zoek naar een 
zo volledig mogelijke serie Grauwe Gorzen. 
Zoals bekend is er al een ‘Gebonden Gors’, 
het archief waarin alle jaargangen en num
mers zijn terug te vinden (in te zien op 
afspraak bij de secretaris). Het plan is nu 

Lezingen en excursies
Lezingen

In maart staat nog één lezing gepland (voor 
eventuele wijzigingen zie de website). De 
lezing vindt plaats in ’t Vinkhuys, Dia
mantlaan 94, Vinkhuizen, Groningen. De 
aanvang is 20.00 uur.

Woensdag 18 maart 2009
Geelgorzen en Grauwe Ganzen in Oost-
Groningen
door Leon Luijten

OostGroningen is vooral bekend om de 
Dollard, de Tjamme en het Hondshalster
meer. Toch heeft dit deel van de provincie 
meer te bieden.
Leon Luijten heeft als boswachter van 

Staatsbosbeheer een groot deel van Oost
Groningen onder zijn hoede en kan daar 
veel over vertellen. Persoonlijk, als vogelaar, 
hebben Geelgorzen en Grauwe Ganzen zijn 
speciale belangstelling en aan beide soorten 
heeft hij de afgelopen jaren broedbiologisch 
onderzoek gedaan. 
Met de Grauwe Gans, maar vooral met de 
Geelgors, gaat het in het oosten van de 
provincie goed. Bovendien staat de Geelgors 
op de nominatie om Vogel van het Jaar te 
worden. Een goede gelegenheid dus om eens 
te komen luisteren wat Leon hier over te 
vertellen heeft.

Voorafgaand aan de lezing van Leon zal 
Egbert Boekema kort verslag doen van de 
resultaten van het Jaar van de Spotvogel.

Oproepen
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Er zijn uitgestrekte uiterwaarden met 
rivierduingebieden, moerassen en geulen; 
er is een stukje oerbos, het Elbholz; er is 
een streek met kleinschalige landbouw, 
afgewisseld met bos, waar een soort brink
dorpen liggen, Rundlinge, kerngebied voor 
Ortolanen en andere leuke soorten; er is het 
stroomgebied van het riviertje de Löcknitz 
met hoge duinen op de stuwwal nabij Len
zen met z’n wat grauwe exDDRkarakter. En 
Seedorf met heerlijke vlaaien bij de koffie!
Enkele vogelsoorten: Ooievaar, Zwarte 
Ooievaar, Zeearend, Visarend, Rode Wouw, 
Kraanvogel, Watersnip, Grauwe Klauwier, 
(kans op) Sperwergrasmus, Grote Karekiet, 
Raaf, Bonte Kraai, Paapje, Nachtegaal, Or
tolaan en Europese Kanarie. ’s Nachts zijn 
boomkikkers te horen en (overdag) soms 
ook de roodbuikvuurpad.
Er zal gevogeld worden aan weerszijden 
van de rivier. Daarbij wordt deels gebruik
gemaakt van gehuurde fietsen en pontjes, 
deels ook van de auto’s.

Geef u op tijd op. We gaan in principe kam
peren op het terrein in het rivierduindorp 
Laasche. Er moet op de camping gereser
veerd worden. In eerste instantie reserveren 
we voor tien standplaatsen. Wie niet wil 
kamperen kan ook terecht in de naaste om
geving (Pevestorf, Gartow, Laasche). In dat 
geval graag zelf iets reserveren via internet. 
In Gartow huren we fietsen. Ook daarvoor 
is het handig te weten met hoeveel we zul
len zijn. 
De reis: vanuit Groningen zou er vertrokken 
kunnen worden op de woensdagnamiddag. 
De reis neemt ruim vier uur in beslag. Mee
rijden in overleg. Bij opgave graag aangeven 
of er een auto beschikbaar is en zo ja, hoe
veel mensen er mee kunnen rijden. 

Excursies

Zaterdag 28 februari 2009
Excursie Hunzedal en Gieten

Vertrek: 8.30 uur, vanaf Albert Heijn Hoorn
semeer, S.O.J. Palmelaan en om 9.00 uur 
aansluiten op de Brink van Zuidlaren. 
Terug: in de loop van de middag. 
Aanmelding: Wim Woudman, tel. 050
4062430 of email: wiminez@hetnet.nl.

Het Hunzedal biedt in de winter op uitge
breide schaal rust en ruimte aan overwinte
raars van uiteenlopende aard. Belangrijkste 
groepen: zwanen (drie soorten mogelijk), 
ganzen (vele duizenden Kol en rietganzen) 
en roofvogels. Tientallen Buizerds, een 
handvol Blauwe Kiekendieven, maar ook 
Slechtvalk, Smelleken en Ruigpootbuizerd 
worden hier regelmatig waargenomen. Wat 
betreft zangvogels zijn er groepjes Geelgor
zen en Veldleeuweriken te verwachten. We 
wandelen kort bij de Duunsche Landen. Na 
de koffie in hotel Braam te Gieten maken we 
nog een rondje in het Gieterbos met onder 
meer mezen, vinkachtigen, spechten en 
kans op Kruisbek en Klapekster. 

Woensdag 20 t/m zondag 24 mei 2009
Kampeerexcursie naar het Elbegebied, 
Duitsland

Vertrek: vanuit Groningen (zie onder).
Kosten: € 35 voor het meerijden, verder nog 
kosten voor kampeerterrein, fiets en een 
keer samen uit eten.
Aanmelding: Wim Woudman, tel. 050
4062430 of email: wiminez@hetnet.nl.

LET OP! MAXIMAAL 25 DEELNEMERS.

Tijdens het Hemelvaartsweekend gaan we 
‘op herhaling’ naar het zogenaamde Wend
land ter hoogte van het plaatsje Gartow in 
het stroomgebied van de Elbe.
In 2005 waren we hier ook, tot grote 
vreugde van alle deelnemers. Het is een zeer 
gevarieerd gebied met een indrukwekkende 
soortenrijkdom. 
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van de A7), de Peizermaden en de Matsloot. 
Vanaf 2004 zijn de vloeivelden uitgebreid in 
zuidelijke richting. De oppervlakte is hier
door bijna verdubbeld. Ook is vanaf deze 
tijd meer ruigtevegetatie blijven staan om 
de natuurwaarde iets te verhogen.
De vloeivelden zijn streng verboden toe
gang, vooral de laatste jaren. Het terrein 
wordt zelfs met camera’s bewaakt. Dit was 
in de jaren tachtig en negentig anders; de 
vloeivelden waren toen gewoon te betreden, 
zonder dat er iemand wat van zei, maar ook 
toen was het uiteraard niet vrij toeganke
lijk. Een deel van de vloeivelden is vanaf de 
openbare weg te overzien vanaf het talud 
bovenaan de Johan van Zwedenlaan.

Het doel van dit artikel is om een over
zicht te geven van de broedvogels van de 
vloeivelden, maar ook van de doortrekkers 
en wintergasten. Dit stuk kan dienen als 
uitgangspunt voor de gemeente Groningen 
en andere instanties. Door de rijke stand 
aan broedvogels, waaronder een aantal 
Rode Lijstsoorten, kan de gemeente niet 
onder de waarde van het gebied uit, ook al 
is het een industriegebied. In de structuur
nota van de gemeente Groningen staat dat 
het terrein van de vloeivelden de eerste 
vijftien jaar niet gebruikt zal worden voor 
woningbouw. Dit biedt de mogelijkheid om 

De stad Groningen verliest met het sluiten 
van de fabriek ook een oase van rust voor 
vogels in het stedelijke gebied: de vloeivel
den. De bietenpulp werd hiernaartoe ge
voerd en werd bacterieel omgezet. Hierdoor 
waren de vloeivelden extreem voedselrijk. 
De ‘bezinkbakken’ bestonden voor het 
grootste deel uit water, maar af en toe was 
er een droge bak of een bak met veel slik 
aanwezig. Tussen de bakken lopen dijkjes, 
sommige te berijden per auto, maar andere 
niet toegankelijk (vooral bij de zogenaamde 
cascadevijvers). Bij de cascadevijvers liep 
het water door middel van kleine waterval
letjes van de ene in de andere bak.
In juli 2008 is de waterzuivering gestopt. 
Een deel van de weilanden ten zuiden van 
de vloeivelden is eveneens eigendom van 
de Suikerunie. Dit geldt overigens ook voor 
sommige andere stukken grond, zoals de 
plas ten noorden van de Ruskenveenseplas 
en de opspuitterreinen gelegen in de West
poort.
De vloeivelden vormen met de omliggende 
weilanden een harmonisch, natuurlijk ge
heel en samen vormen zij het helofytenfilter 
(een natuurlijke vorm van waterzuivering 
met behulp van waterplanten) van de 
Ruskenveenseplas. Verder is er veel uitwis
seling met de vloeivelden van Hoogkerk, 
de zuidwestelijke vloeivelden (ten zuiden 

Broedvogels van de vloei-
velden van de Suikerunie 
Groningen
Martin olthoff

Begin 2008 viel helaas het doek voor de suikerunie groningen. Voor velen 
is de fabriek, die ook vanuit de ommelanden goed te zien is, een herken-
baar stadsgezicht. Veel mensen kunnen zich ongetwijfeld de weeïge, iets 

zoete geur van de fabriek goed herinneren. Vooral in de jaren negentig 
was die goed te ruiken in de stad en ver daarbuiten. 
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luw, Visdief, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw 
en Kleine Mantelmeeuw.
Een tweede categorie is de groep van de 
eutrofe soorten, met Kuifeend als exponent.
Een derde categorie is die van de (natte) 
ruigtesoorten: Kneu, Grasmus, Bosrietzan
ger, Rietgors en Blauwborst.
Een vierde categorie is een groep die 
voorkomt in vennen en mesotrofe plasjes: 
 Dodaars, Geoorde Fuut en Tafeleend.
Ten slotte zijn er de soorten die in de omlig
gende gebieden voorkomen/voorkwamen: 
Grutto, Tureluur, Kievit, Scholekster, Slob
eend en Gele Kwikstaart.

Enkele soorten broedvogels toegelicht

Dodaars
Vanaf 2000 broedvogel en vanaf 2005 
jaarlijks. In sommige jaren brachten de 
Dodaarzen twee legsels groot. Soms vindt er 
nog een late vestiging plaats, pas in juli, met 
jonge pulli in begin augustus.

Geoorde Fuut
De vloeivelden vormen waarschijnlijk het 
beste broedgebied van de provincie Gronin
gen op de Westerbroekstermadepolder na. 
In april worden er de laatste jaren regelma
tig tussen de 30 en 40 exemplaren geteld en 
meestal komen er ongeveer zeven paren tot 

samen met de gemeente te kijken naar mo
gelijkheden om de natuurwaarden in stand 
te houden. Mocht de gemeente de komende 
jaren toch een andere bestemming gaan 
geven aan het terrein dan nu het geval is, 
namelijk braak, dan dient de gemeente dit 
te compenseren. Deze compensatie dient, 
indien mogelijk, te gebeuren binnen de ge
meentegrenzen.

Ik heb de vloeivelden ruim twaalf jaar 
intensief bezocht en alle broedvogels en 
nietbroedvogels geteld of geschat. De jaren 
1993 en 1994 zijn gebaseerd op notities; in 
deze jaren is niet gericht geïnventariseerd. 
In 2001 werd de inventarisatie gehinderd 
door mkz (mond en klauwzeer), waardoor 
betreding van de vloeivelden in het (vroege) 
voorjaar verboden was. Ik heb niet alle soor
ten exact kunnen tellen. Niet alle delen van 
de vloeivelden zijn goed te bezoeken, zeker 
na de aanleg van het zuidelijke deel. Dit deel 
is niet toegankelijk vanwege de spoorlijn 
met de brede sloten aan weerszijden. Dit 
deel werd gescand met kijker en telescoop.

De resultaten
Het eerste wat opvalt, zijn de soorten die er 
voorkomen. Voor een belangrijk deel zijn 
het soorten van dynamische milieus, zoals 
Bergeend, Kleine Plevier, Kluut, Oeverzwa

Bergeend – Groningen Suikerunie – 30 mei 2007
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mkz 3x 5x
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1994 1993

dodaars 1 1 1 1 1 1

geoorde fuut 7 7 7 8 7 5 3 3 4 2 1 1

fuut 1 1 1 1 1

knobbelzwaan 1 1 2 1 1 1 1 1 1 ? ?

grauwe gans 3 2 2 2

Brandgans 4 2 3 3 1

Bergeend 10 10 10 10 9 8 8 5 10 10 10 10

krooneend 1

wilde eend 8 5 5 5 5 5 5 5 6 5 ? ?

smient 1 1

krakeend 7 5 6 12 8 5 4 3 2 3 ? ?

slobeend * 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ?

wintertaling * 1 1 1 1 1 1 1 1

zomertaling * 1 1

kuifeend 19 10 10 18 10 10 8 5 5 5 >2 ?

tafeleend 6 7 6 5 3 3 3 2 3 2 ? >1

Patrijs * 1

Meerkoet 10 10 9 5 5 5 ? ?

waterhoen 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 ? 2

kleine Plevier 1 1 1 3 3 2 1 1 1 ? 2

kievit 2 1 1 1 1 4 2 2 2 2 aanw >1

kluut 4 7 12 4 12 7 2 5 1 6 >1

scholekster 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 aanw 2

tureluur * 3 2 3 5 3 3 3 3 4 3 aanw 2

grutto * 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 aanw >1

oeverloper * 1 1 1

witgatje 1 1

kokmeeuw 1100 900 1200 1100 200 200 175 200 250 100 >50 >200

zwartkopmeeuw 1 2 1

kleine Mantelmeeuw 1 1

Visdief * 5 2 2 13 21 7 10 15 10 15 20

holenduif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ?

oeverzwaluw 5 60 35 30 25 10 10 20 45

witte kwikstaart 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

gele kwikstaart * 1 1 1 1 1 1

grote gele kwikstaart 1

Blauwborst 1 1 3 2

Bosrietzanger 4 4 3 4 1 1 1 3 3 ? 1

kleine karekiet 3 3 2 2 2 1 1 1 3 1 ?

grasmus 2 3 2 2 2 3 2 2 1 ? 1

kneu * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

rietgors 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ?

Tabel 1. Broedvogels Suikerunie Groningen (aantal broedgevallen).
* = Rode Lijst
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Zomertaling
In 1993 werd tijdens het hele broedseizoen 
een paar gezien. Twee jongen werden groot.

Kuifeend
De vermelde paren zijn de getelde paren 
met jongen. De meeste Kuifeenden op de 
vloeivelden worden namelijk in mei en juni 
gezien, met soms meer dan 200 exemplaren.

Tafeleend
De Tafeleend laat een mooie toename zien 
van enkele paren in de jaren negentig en 
begin jaren 2000 tot vijf of zeven paren nu.

Kluut
De grillige aantallen horen bij een typische 
pioniersoort als de Kluut. Het broeden is 
afhankelijk van de hoeveelheid slik. Dit is 
dan ook de reden waarom er de laatste jaren 
iets meer Kluten broeden: het oppervlak 
slik is vergroot. Het broedresultaat varieert 
erg. Toch worden er jaarlijks jonge Kluten 
groot op de vloeivelden. In goede jaren meer 
dan twintig.

Oeverloper
In 2004 en 2006 werden er baltsende paren 
gezien. Deze bleven het gehele broedseizoen 
aanwezig. Jongen werden niet gezien.

Witgatje
In 2006 en 2008 was er een paar het hele 
broedseizoen aanwezig. Verdere aanwijzin
gen voor broeden zijn niet gevonden.

Kokmeeuw
De koloniestand fluctueerde behoorlijk. Het 
was een van de weinige grote Kokmeeuwen
kolonies in de provincie. In tegenstelling tot 
de huidige trend van de kustgebonden Kok
meeuwenkolonies deden de vloeivelden het 
redelijk goed. Kanttekening hierbij is dat 
het broedsucces nogal varieert. Dit succes is 
afhankelijk van de aanwezigheid van de vos 
en varieert tussen de 0,2 en 1 per paar (pers. 
obs.).

Zwartkopmeeuw
Sinds drie jaar broedt de Zwartkopmeeuw 

broeden. Waar de andere exemplaren naar
toe gaan is onbekend. Soms broedt er een 
paar of twee op De Held, maar waar blijven 
die andere twintig?

Bergeend
Het is lastig om precies te zeggen hoeveel 
Bergeenden er op de vloeivelden broeden. In 
het voorjaar zijn er namelijk ook veel door
trekkers en nietbroeders aanwezig. Het 
aantal broedvogels is vrij constant; ieder 
jaar zijn er zo’n 50 jongen aanwezig. Mini
maal een kwart hiervan bereikt het stadium 
van vliegvlug.

Krooneend
Krooneenden worden regelmatig gezien op 
de vloeivelden. In 2003 was er van mei tot 
en met juli een vrouwtje aanwezig, telkens 
op ongeveer dezelfde plek

Smient
Volgens de SOVONcriteria heeft in 2003 en 
2008 een paar gebroed. De gehele zomer
periode waren er in beide jaren twee man
netjes en een vrouwtje aanwezig. In 2003 
werden er vanaf eind juni alleen nog twee 
mannetjes gezien. Er werden geen jongen 
of andere broedindicerende waarnemingen 
gedaan. Een nest op de onbereikbare dijkjes 
van de cascadevijvers is heel goed mogelijk. 
Dit was wel de omgeving waar de Smienten 
zich ophielden.

Krakeend
De weergegeven aantallen in tabel 1 zijn de 
paren met jongen.

Slobeend
Nog steeds broedvogel, maar hoelang nog? 
In sommige jaren worden er ook daadwerke
lijk jongen gezien.

Wintertaling
In de eerste jaren werden er daadwerkelijk 
jongen gezien, later niet meer. Toch zijn er 
ieder jaar weer broedverdachte paren aan
wezig.
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De gemeente heeft de plicht om minimaal 
voor compensatie aan natuur te zorgen. De 
gemakkelijkste manier voor de gemeente 
is om van de huidige vloeivelden een soort 
natuurpark te maken, waar ook in een func
tie voor watersport en recreatie kan worden 
voorzien, uiteraard goed gezoneerd.
De volgende broedvogels staan op de Rode 
Lijst: Slobeend, Visdief, Grutto, Tureluur, 
Gele Kwikstaart, Kneu en in sommige jaren 
ook Zomertaling, Wintertaling en Oeverlo
per (Hustings et al. 2004). Dit zijn er zes tot 
negen, genoeg soorten voor de gemeente 
om zich voor in te spannen.
Buiten de Rode Lijstsoorten broeden er 
enkele andere soorten waar de vloeivelden 
belangrijk voor zijn. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de Kokmeeuw. Het aantal broedgeval
len in Nederland laat een negatieve trend 
zien (SOVON 2006). Maar dat geldt ook voor 
Tafeleend, Dodaars en Geoorde Fuut, die 
in NoordNederland als broedvogel schaars 
zijn.

Niet-broedvogels

Het gehele jaar door bevinden zich op de 
vloeivelden veel eenden, steltlopers, meeu
wen en sterns. Door het hoge gehalte aan 
organisch materiaal is er erg veel voedsel. 
Door het rondpompen van water is er tel
kens weer nieuw voedsel voorhanden.

Eenden

Slobeend
Het hele jaar aanwezig, met in het najaar 
en vroege voorjaar de hoogste aantallen; 
gemiddeld 100 tot 300 exemplaren. Ook in 
de winter vaak aantallen van tegen de 100 
exemplaren.

Smient
Maximaal ongeveer 1500 exemplaren, ge
middeld in het najaar en winter ongeveer 
800 exemplaren.

Kuifeend
Het hele jaar door aanwezig, met in de win
ter en het vroege voorjaar de minste exem

met zekerheid op de vloeivelden. In 2006 en 
2008 een paar en in 2007 zelfs twee paren. 
In 2007 werd minimaal een jong grootge
bracht; dit was ook tevens het enige paar 
dat bestond uit twee volwassen vogels. De 
jaren hiervoor waren er regelmatig indivi
duen aanwezig, maar deze kwamen niet tot 
broeden.

Kleine Mantelmeeuw
Een nieuwe broedvogel, geheel in over
eenstemming met de huidige trend. Het 
paar bracht twee jongen groot in 2007. Ook 
in 2008 broedde een paar, met onbekend 
broedresultaat. 
Het is heel goed mogelijk dat al eerder bij de 
vloeivelden is gebroed (op platte grinddaken 
van de omliggende bedrijven). Er zijn na
melijk al enkele jaren baltsende exemplaren 
aanwezig.

Visdief
Bij de Visdief is een duidelijke afname te 
zien. In 2007 werd er voor het eerst niet 
meer op de vloeivelden gebroed. Waar
schijnlijk broedden toen de meeste paren 
op platte grinddaken in de buurt (Lijnco). 
Mogelijk is ook een deel van de populatie 
verhuisd naar de Lettelberter Bergboezem. 
In 2008 broedden er weer vijf paren op de 
vloeivelden.

Grote Gele Kwikstaart
In 2005 kwam een paar tot broeden. Een of 
twee jongen werden uiteindelijk groot. 

Blauwborst
Een nieuwe broedvogel op de vloeivelden. 
Het broeden heeft te maken met de uitbrei
ding van het broedareaal en met het beleid 
om wat meer begroeiing toe te laten op de 
vloeivelden. De soort broedde al bij de Pic
cardthofplas en bij de bezinkbakken op de 
Westpoort.

Een aantal broedvogels van de vloeivelden 
staat op de Rode Lijst. Dit zijn soorten waar 
de gemeente Groningen rekening mee dient 
te houden bij het wijzigen van het bestem
mingsplan.
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kenveenseplas gebuikt als soos, met in het 
vroege voorjaar gemiddeld zo’n 100 exem
plaren.

Grutto
Tot eind jaren negentig en begin 2000 grote 
groepen pleisterend en slapend, vaak tussen 
de 1000 en 2000 exemplaren. Daartussen 
bevinden zich vaak enkele (maximaal een 
tiental) IJslandse Grutto’s. De laatste jaren 
helaas maar een fractie hiervan. Juveniele 
Grutto’s uit de omgeving gaan hier opvetten 
en maken vanaf hier de reis naar Afrika.

Tureluur
Maximaal ongeveer twintig exemplaren.

Wulp
Wulpen gebruiken de vloeivelden als slaap
plek in de nazomer en herfst, maximaal 90 
exemplaren.

Regenwulp
Ook Regenwulpen gebruiken de vloeivelden 
als slaapplaats in voorjaar en nazomer, 
maximaal ongeveer 50 exemplaren.

plaren. In het zomerhalfjaar zijn ongeveer 
60200 exemplaren aanwezig.

Tafeleend
Gemiddeld tussen de 10 en 70 exemplaren.

Krakeend
In het vroege voorjaar zijn de minste exem
plaren aanwezig. Buiten deze periode zijn 
ongeveer 50 exemplaren aanwezig, ook mid
den in de winter.

Wintertaling
In het najaar en vroege voorjaar enkele tien
tallen vogels. Buiten deze periode minder 
talrijk.

Zomertaling
In de nazomer jaarlijks een ‘piekje’ van vier 
of vijf exemplaren. In het voorjaar regelma
tig een of twee exemplaren.

Steltlopers

Scholekster
De vloeivelden worden samen met de Rus

Geoorde Fuut – Groningen Suikerunie – mei 2007
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De vloeivelden zijn dus niet alleen van be
lang voor broedvogels, maar ook voor door
trekkers en andere pleisteraars. Het gebied 
biedt veel voedsel en is een onmisbare 
stop voor veel vogels. Bovendien is het een 
gebied waar rust heerst, waar vogels rustig 
kunnen ruien zonder te worden gestoord.

Ook voor andere dieren is het gebied be
langrijk. Zo is het bijvoorbeeld een van 
de weinige plekken in de stad waar de vos 
voorkomt, waar hooibeestjes, argusvlinders, 
geel en zwartsprietdikkopjes voorkomen, 
waar zwervende heidelibel en grote keizer
libel zich voorplanten, waar de krasser en 
ratelaar (sprinkhanen) zich voortplanten en 
waar een speciale grot voor diverse soorten 
vleermuizen is!

Ik hoop dat dit overzicht bijdraagt aan het 
helder maken van de natuurwaarden van 
de vloeivelden. Het overzicht kan door 
Avifauna Groningen gebruikt worden bij 
gesprekken die zij in een later stadium met 
de gemeente Groningen zal gaan voeren.

Bijzondere dank gaat uit naar de plantma
nager, de heer Schwirtz, die mij ieder jaar 
weer toegang verschaft tot de vloeivelden. 
Verder gaat mijn dank uit naar de bewaking 
voor hun medewerking.
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Watersnip
In de nazomer en herfst de hoogste aantal
len, regelmatig meer dan 50 exemplaren en 
soms meer dan 100.

Oeverloper
In de goede tijd ongeveer twintig exempla
ren aanwezig.

Buiten deze soorten zijn er jaarlijks 
pleisterende Kleine Strandlopers, Tem
mincks Strandlopers, Groenpootruiters, 
Zwarte Ruiters, Bonte Strandlopers, Krom
bekstrandlopers, Bontbekplevieren, Bosrui
ters, Witgatjes en Kemphanen.

Meeuwen en sterns

De vloeivelden worden door meeuwen 
gebruikt als voorverzamelplaats voordat 
ze gaan slapen op het Paterswoldsemeer. 
Overdag zijn er regelmatig groepjes grote 
meeuwen aanwezig. Eind april en begin mei 
pleisteren er altijd enkele Dwergmeeuwen, 
vaak samen met enkele Zwarte Sterns. In 
het voorjaar worden de laatste jaren af en 
toe Witwangsterns gezien. Witvleugelsterns 
worden nu vrijwel jaarlijks gezien.

Zangvogels

In voorjaar en nazomer is het een goede 
plek voor zwaluwen: soms vliegen er meer 
dan 300 exemplaren. De laatste Gierzwa
luwen van de stad, zo rond half september, 
zijn te vinden boven de vloeivelden. 
De vloeivelden zijn een van de weinige plek
ken in het noorden waar vrij grote aantallen 
Witte Kwikstaarten overwinteren, gemid
deld tussen de 20 en 50 exemplaren. In de 
nazomer en soms ook in het voorjaar zijn er 
pleisterende Gele Kwikstaarten en Noordse 
Kwikstaarten te vinden. Regelmatig zitten 
er Tapuiten en soms een Paapje of Rood
borsttapuit. In de winter foerageren er Put
ters, Ringmussen en andere zaadeters.

Buiten deze opsomming zijn er in de afge
lopen jaren tal van zeldzaamheden waarge
nomen.
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de Rode Wouwen wederom werden gesigna
leerd, weer baltsend en schroevend, maar 
nu op een nieuwe plek.
Op 17 april werden de vogels gezien met 
takken in de poten en snavel (zie foto). Met 
de takken verdwenen ze in het bewuste 
bos; de wouwen waren nu bezig met het 
bouwen van een nest. Bijna elke dag werden 
de wouwen nu baltsend of met takken in 
de poten gezien. Het geluid dat de wouwen 
voortbrachten was regelmatig te horen: 
wieohh wi wi wi.
Op 25 april landde een wouw op de grond 
met een prooi, mogelijk een dode muskus
rat. De tweede wouw kwam erbij en 
 gezamenlijk werd de prooi opgepeuzeld 
waarna copulatie volgde. Het verschil tussen 
het kleinere mannetje en het grotere vrouw
tje was nu ook goed te zien.
In de gehele maand april worden de wouwen 
bijna dagelijks gezien en meestal hebben ze 
een prooi of nestmateriaal in de poten. 
Vanaf 27 april zien we eigenlijk alleen maar 
een exemplaar dat regelmatig vanuit grote 

In 2008 heeft de Rode Wouw Milvus milvus 
voor het eerst in de provincie Groningen 
gebroed.

De meeste waarnemingen werden gedaan 
door Jan Lantinga en Nico de Vries. In over
leg met de terreinbeheerder is besloten geen 
ruchtbaarheid te geven aan dit broedgeval.

Op 11 maart werd een vermoedelijk 
paar zwevend waargenomen boven het 
Metbroekbos in de buurt van Smeerling, 
OostGroningen. Deze waarneming werd 
gewoon doorgegeven aan waarneming.nl 
als doortrekkende vogels. Mogelijk dat het 
paar toen al op zoek was naar een geschikte 
plek om te gaan broeden. Enige weken later 
werd een paar gezien boven Ter Borg (iets 
ten zuiden van het dorp Sellingen), met ook 
hier weer verkenningsvluchten. Een dag 
later werd niet alleen een exemplaar boven 
de trektelpost Het Zuidveld gezien, maar 
ook in de buurt van Onstwedde. 
Pas vanaf 2 april kregen wij het vermoeden 
dat er iets aan de hand was. Vanaf die tijd 
zijn de waarnemingen niet meer doorgege
ven of onder embargo bij waarneming.nl 
gemeld.
Van 2 tot 7 april werd een paar in een bos
gebied in de buurt van Sellingen waargeno
men. Balts werd regelmatig gezien en een 
doortrekkende Rode Wouw op 5 april werd 
agressief benaderd en verdreven. Klaarblij
kelijk had het paar mogelijk een geschikte 
plek gevonden. Maar na 7 april waren de 
Rode Wouwen op deze plek verdwenen. Het 
was even een tijdje rustig totdat op 15 april 

Nieuwe broedvogel voor de 
provincie Groningen:
de Rode Wouw
Jan Lantinga & nico de Vries

Rode Wouw – 27 april 2008
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Op 17 juni roepen beide ouders naar elkaar. 
We brengen een bezoek aan het nest. Op de 
grond onder het nest liggen een paar kalk
vlekjes, wat wijst op jongen.
Op 2 juli zien we een jonge vogel op het nest 
zitten. We kunnen enkele foto’s van het 
jong maken.

Nu is het afwachten of er inderdaad ook wat 
gaat uitvliegen en dat gebeurt op 29 juli. Het 
ene jong van de Rode Wouw vliegt uit.
Op 2 augustus worden twee Rode Wouwen 
gezien, het jong en een oudervogel, daarna 
zijn geen waarnemingen meer gedaan. De 
vogels hebben relatief snel Westerwolde 
verlaten, maar de provincie Groningen is 
weer een broedvogel rijker.

De Rode Wouw is in Nederland een uiterst 
zeldzame broedvogel die maar een enkele 
keer succesvol jongen grootbrengt. Tijdens 
de inventarisaties voor beide broedvogel
atlassen werden in de periode 19731977 zes 
waarschijnlijke en twee zekere broedgeval

hoogte komt aanvliegen om daarna in 
het bos te verdwijnen. We hebben nu echt 
het vermoeden dat er in het bos een paar 
broedt. Echter, we zijn nog niet op zoek 
gegaan naar het nest om verstoring te voor
komen.
Op 9 mei wordt een Rode Wouw aangevallen 
door het aanwezige paar Buizerds. De vogel 
zat in een dode boom maar werd verdreven 
waarna de vogel wegvliegt richting het 
zuiden. Deze incidenten met de buurman 
worden regelmatig gezien, maar de wouwen 
laten zich niet verdrijven en hebben nu 
een plek gevonden waar ze kunnen gaan 
broeden.
Begin juni hebben we het nest gevonden. 
Het is opvallend klein en hangt in een eik 
zo’n beetje halverwege de top. We zien de 
staart van het broedende vrouwtje, het is nu 
echt zaak de boel stil te houden. Regelmatig 
wordt wel een wouw gezien in en nabij het 
nest. Het beest legt grote afstanden af. Zo 
wordt de Rode Wouw gezien bij Sellingen, 
Blijham, Boertange en Wedde.

Juveniele Rode Wouw – 14 juli 2008
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len gemeld (Teixeira 1979) tegen één zeker 
broedgeval in 19982000 (Van Manen 2002). 
Dit laatste broedgeval, een melding van 
twee uitgevlogen jongen in de Achterhoek 
in 1998, was echter zeer matig gedocumen
teerd (Van Dijk et al. 2000, Van Manen 
2002). De soort wordt vermeld als onregel
matige broedvogel in de periode 19921999 
(01 paren; Bijlsma et al. 2001). 
Dit is ongeveer het tiende succesvolle 
broedgeval voor Nederland waarbij jongen 
uitvliegen. Eerdere succesvolle broedgeval
len vonden plaats in NoordBrabant (1976) 
en Twente (1977) (Teixeira 1979) en daarna 
opnieuw in Twente en in Limburg, met in de 
periode 19811988 in totaal zeker vijf (waar
schijnlijk zeven) nesten met uitgevlogen 
jongen (Bijlsma et al. 2001). 

Ook in 2006 en 2007 werden in het voorjaar 
regelmatig Rode Wouwen in Westerwolde 
waargenomen. De waarneming van twee 
Rode Wouwen op 6 juni 2007 boven Ter 
Borg geeft wel aan dat Rode Wouwen al ge

ruime tijd Westerwolde een geschikt gebied 
vinden om te gaan broeden. Zoektochten 
naar een vermoedelijk broedgeval hebben 
toen echter niets opgeleverd.
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en Bladkoning en Pallas’ Boszanger aan bod. 
Na enige oefening (en herhaling) waren de 
geluiden vaak goed van elkaar te onder
scheiden.

Als afsluiter werd een oude opname van een 
curieuze zang ten gehore gebracht, maar 
deze zang bleek uiteindelijk zeer actueel. 
Het duurde even voordat het geluid gera
den was; het was namelijk de zang van een 
Notenkraker, waarvan op dat moment een 
exemplaar zich erg mooi liet bekijken in 
Delfzijl. 

Een zeer leerzame lezing, die zeker voor 
herhaling vatbaar is!

Lepelaars (26 november 2008)
Ook deze avond was met ruim 40 belang
stellenden goed bezocht. Tamar Lok 
verzorgde een interessante lezing over het 
leven van de Lepelaar. Als basis voor de 
lezing gebruikte zij haar onderzoek aan de 
RUG. Al ruim tweeëneenhalf jaar volgt zij 
het wel en wee van de kolonie Lepelaars op 
Schiermonnikoog. En niet alleen op Schier, 
maar ook in Mauretanië waar een deel van 
‘onze’ Lepelaars overwintert.

De lezing begon met een stukje geschiedenis 
over de Lepelaar in Nederland. De Lepelaar 
was lange tijd een (zeer) zeldzame broedvo
gel met maximaal slechts enkele honderden 
paren, maar vanaf het begin van de jaren 
negentig nam het aantal broedparen fors 
toe. Deze toename viel samen met het 
vrijwel verlaten van de kolonies op het vas
teland, zoals bijvoorbeeld de kolonie in het 
Naardermeer, ten gunste van de Waddenei
landen. Grondpredatoren, en dan vooral de 
vos, speelden hierbij waarschijnlijk een be
langrijke rol. Tegenwoordig broeden er zo’n 

Vogelgeluiden (30 oktober 2008)
Deze al op voorhand zeer boeiende lezing 
werd verzorgd door de bekende geluiden
specialist Magnus Robb. De lezing kon dan 
ook op een grote belangstelling rekenen en 
met bijna 60 mensen was de grote zaal in ’t 
Vinkhuys goed gevuld. 
Magnus begon met een mooie serie ge
luiden die hij de laatste jaren heeft opge
nomen. Vooral het werk voor ‘The Sound 
Approach’ (met als fraai resultaat de boeken 
The Sound Approach to birding en Petrels night 
and day) bracht hem naar de meest uiteen
lopende bestemmingen. Vooral de geluiden 
van diverse soorten zeevogels waren zeer 
bijzonder en hebben in enkele gevallen zelfs 
geleid tot een of meerdere nieuwe soorten! 

De lezing bestond voor een belangrijk deel 
uit het ontleden en vergelijken van vogelge
luiden. Zo werd uitgebreid ingegaan op bij
voorbeeld de zang van een Gekraagde Rood
staart. Strofe voor strofe werd tot in detail 
beluisterd. Naast een deel ‘eigen’ zang bleek 
deze zang voor een groot deel te bestaan 
uit allerlei imitaties, waarbij zowel allerlei 
Europese als Afrikaanse soorten nagebootst 
werden. Ze waren niet allemaal even dui
delijk, maar de meeste waren toch redelijk 
te herkennen.Ook werd er veel aandacht 
besteed aan roepjes van trekvogels, waarbij 
vooral de geluiden van diverse schaarse en 
zeldzame soorten centraal stonden. Soorten 
als Kortteenleeuwerik, met een subtiel maar 
diagnostisch verschil met Veldleeuwerik, de 
lastig te onderscheiden vluchtroepjes van 
Grote, Mongoolse en Duinpieper en de hoge 
toontjes van Merel, Koperwiek en Vale Lijs
ter werden uitgebreid behandeld. Ook kwa
men de verschillen en overeenkomsten van 
bekende ‘zustersoorten’ als Oeverpieper en 
Waterpieper, Goudhaan en  Vuurgoudhaan, 

Lezingverslagen
willem-Jan fontijn



 de grauwe gors 2008–3 121

vooral in Spanje.
Van belang is ook of de migratieafstand ge
relateerd is aan de timing van broeden en/of 
het broedsucces. Om dit uit te zoeken is een 
groot onderzoek met kleurringen gestart op 
Schiermonnikoog, waarbij zowel adulte als 
juveniele Lepelaars worden geringd. Hoewel 
het onderzoek nog maar kort loopt, wijzen 
de eerste resultaten wat betreft timing 
uit dat in 2007 eerder werd begonnen met 
broeden dan in 2008 (maar in 2008 was er 
een overstroming). Jonge vogels broeden 
later dan oudere vogels. En Lepelaars die in 
Europa overwinteren, broeden eerder dan 
Lepelaars die in Afrika overwinteren. 
Over de relatie tot het broedsucces valt 
op dit moment niet zo veel te zeggen. De 
trekafstand lijkt niet direct gerelateerd te 
zijn aan het broedsucces, maar wellicht 
dat hierover later in het onderzoek meer 
bekend wordt. 

Tijdens de lezing werd nog veel meer in
formatie gepresenteerd (broedgegevens, 
overleving) en vaak goed verduidelijkt met 
behulp van grafieken, kaarten enzovoort. 
Zoals gezegd loopt het onderzoek van 
Tamar nog maar kort, maar er kunnen al 
wel enkele voorlopige conclusies worden 
getrokken.

Jonge vogels overwinteren dichterbij 1. 
dan adulte vogels.
Mannetjes overwinteren dichterbij dan 2. 
vrouwtjes.
Europese overwinteraars beginnen 3. 
eerder met broeden dan Afrikaanse en 
vroege broeders hebben meer jongen.
Overleving is afhankelijk van de popu4. 
latiegrootte.
Overleving van de Afrikaanse over5. 
winteraars daalt sterker dan Europese 
overwinteraars. 

Om de trek nog beter in detail te kunnen 
bekijken, zijn de afgelopen twee jaar twintig 
Lepelaars uitgerust met gpszenders. Ook 
dit leverde al meteen interessante gegevens 
op en bovendien zijn deze vogels via inter
net te volgen.

2000 paar Lepelaars in Nederland, waarvan 
het overgrote deel in het Waddengebied. De 
toename in Nederland heeft er ondertus
sen toe geleid dat er ook in het Duitse en 
Deense deel van het Waddengebied wordt 
gebroed.

Belangrijk bij het vele wetenschappelijke 
onderzoek dat aan de Lepelaar wordt ver
richt, is het kleurringprogramma dat al in 
1973 is begonnen. In eerste instantie werd er 
alleen op Terschelling en Vlieland geringd, 
later ook op Texel, Schiermonnikoog en 
recentelijk op het vasteland. Inmiddels zijn 
6556 jongen geringd. Het kleurringonder
zoek heeft al veel informatie opgeleverd, en
kele feiten: Lepelaars broeden pas van hun 
vierde kalenderjaar (daarvoor verblijven ze 
vooral in de overwinteringsgebieden in de 
Coto Doñana in Spanje en de Banc d’Arguin 
in Mauretanië), 43% van de jongen wordt 
na de onvolwassen periode teruggezien in 
de broedgebieden, de jaarlijkse overleving 
van adulte vogels bedraagt 85% en de oudste 
Lepelaar is minstens 24 jaar oud.

Het onderzoek van Tamar Lok spitst zich 
toe op de vraag wat de gevolgen zijn van de 
migratie voor de ‘fitness’ van de Lepelaar. 
Fitness is daarbij gedefinieerd als het totaal 
aantal nakomelingen dat door een individu 
is voortgebracht. Aan de hand van een aan
tal vragen wordt getracht hier een antwoord 
op te krijgen. 
Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar waar 
Lepelaars overwinteren en welke ken
merken van een individu de trekstrategie 
bepalen. Zo is gebleken dat adulte vogels op 
betere plekken overwinteren dan jonge vo
gels. Eerstejaars Lepelaars trekken dan ook 
minder ver dan adulte. Daarnaast hebben 
adulte vogels een vaste overwinteringsplek 
en zijn daarbij bovendien zeer plaatstrouw 
(82% keert terug). Ook hebben mannetjes 
en vrouwtjes verschillende overwinterings
plekken. Mannetjes zijn groter (en kunnen 
dus in koudere gebieden overleven) en moe
ten eerder terugkeren naar de broedplaats 
om een nestplek te verdedigen. Veel manne
tjes overwinteren dichterbij dan vrouwtjes, 
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Zo nu en dan plaatst iemand een foto op het forum van de website van de 
Vereniging Avifauna Groningen met de vraag wat dit nou weer voor een 
vreemde vogel is.

Meestal gaat het dan om een Nijlgans, maar soms is het een andere exoot. 
Dit is een vogel die elders in de wereld wél, maar in Stad niét hoort voor 
te komen. Ik herinner mij Chinese Appelvink, Rosse Fluiteend, Muskus-
eend, diverse malen dezelfde timali-achtige en heel recent nog een 
Japanse Nachtegaal. Het gaat dan ook om uit kooien en vo-
lières ontsnapte exemplaren en dat is leuk, maar hieraan 
is toch iets verbonden wat ik nu maar eens op moet 
biechten: ik herken die beesten meestal onmiddel-
lijk en de reden daarvoor is helemaal niet zo fris 
... ik ben namelijk begonnen als kooivogelaar. 
Zo, het hoge woord is eruit. Ik moet zeggen, 
het lucht wel op, een halve eeuw is een lange 
tijd om zoiets akeligs voor je te houden.

Het is Hoogkerk, eind jaren zestig. Niets 
te doen, niets te beleven (behalve als je 
wilde voetballen, maar daar was ik niet 
van). De suikerfabriek stinkt als de hel en 
tijdens de campagne staan de vrachtauto’s 
in eindeloze rijen langs de Zuiderweg, 
want van logistiek heeft nog niemand 
gehoord. Mijn kleine broertje kruipt kilome-
terslang onder de trucks door naar school, 
maar voor zoiets ben ik veel te laf. Hopeloze 
tijd dus, met maar één lichtpuntje: de vader 
van een vriendje besluit een volière te gaan bou-
wen op het platje achter zijn huis, en dat is maar 
één blok verwijderd van het onze.

Ik maak alles mee. Het mixen van het cement, 
het metselen van de fundering, het timmeren van 
het houten frame, het spannen van het gaas en het 
inrichten van het nachthok. Na een paar weken is alles klaar. Al snel 
arriveren de eerste bewoners, een paartje Vinken. Elke morgen voordat ik 
het hele eind door het dorp naar de gereformeerde school in de Kerkstraat 
ren, ga ik even kijken hoe het met de vogels is. Later komt er een Veldleeu-
werik, waar ik niet over mag praten omdat die illegaal is. Het bruine beest 
loopt een dag verdwaasd rond en geeft dan de geest. De vader van mijn 
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Vereniging Avifauna Groningen met de vraag wat dit nou weer voor een 

Meestal gaat het dan om een Nijlgans, maar soms is het een andere exoot. 
Dit is een vogel die elders in de wereld wél, maar in Stad niét hoort voor 
te komen. Ik herinner mij Chinese Appelvink, Rosse Fluiteend, Muskus-
eend, diverse malen dezelfde timali-achtige en heel recent nog een 
Japanse Nachtegaal. Het gaat dan ook om uit kooien en vo-
lières ontsnapte exemplaren en dat is leuk, maar hieraan 
is toch iets verbonden wat ik nu maar eens op moet 
biechten: ik herken die beesten meestal onmiddel-
lijk en de reden daarvoor is helemaal niet zo fris 

van een vriendje besluit een volière te gaan bou-
wen op het platje achter zijn huis, en dat is maar 
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het houten frame, het spannen van het gaas en het 
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vriendje besluit dat deze soort niet geschikt is voor gevangenschap en er komt 
een  Appelvink. Tenminste, dat wordt mij verteld, maar op de een of andere 
manier vind ik dat er aan het oranjezwarte beest iets niet klopt en zoek ik het 
op in mijn vogelgids, het door Rinke Tolman geschreven, door Prof. Dr. K.H. 
Voous van een ‘Ten Geleide’ voorziene, door Rizla-vloei  uitgegeven plaatjes-
album Zo leer je vogels kennen, Tweede Deel, waar mijn vader zich een on-

geluk voor had gerookt en dat eind 2008 behoort tot de meest  aangeboden 
items in de rubriek ‘Boeken - Natuur’ van   marktplaats.nl. De vogel 

in het hok lijkt helemaal niet op de door een anonieme kun-
stenaar geschilderde Appelvink (no. 73). Na veel bladeren 

stuit ik op de vogel in de  volière. Het blijkt een Keep 
(no. 80). Ik leer dat al die inheemse vogels vallen 

in de categorie ‘wildzang’. En een vrouwtjesvogel 
heet een ‘pop’. Een mannetje heet, vreemd ge-

noeg, gewoon ‘man’.

Later verlegde de vader van mijn vriend 
(met wie ik ondertussen de hele stad af 
fi etste op zoek naar een basketbalveldje, dat 
er uiteraard in Hoogkerk niet was) zijn in-
teresse naar vogels uit exotischer oorden en 
kwamen er Rode Kardinalen, Zebravinken 
en Japanse Nachtegalen. Van die laatste 
kan ik me nog herinneren dat ze peperduur 
waren en voor mij net zo onbereikbaar als 

de postzegels met het hoofd van Willem III, 
die ik in die tijd hevig begeerde (de postzegels, 

niet Willem). Rizla was ondertussen door 
de Nederlandse vogels heen en omdat mijn 

vader lustig doorpafte (Twin in plastic) kwam 
ik ook in het bezit van delen 3 en 4 (Exotische 

Volière vogels) met heldere afbeeldingen van Rein 
Stuurman, die handelden over papegaaien en andere 
tropen, zoals dat in het kooivogelhoudersjargon heet-

te. Middag na middag bracht ik door met het bekijken 
van de plaatjes en het dromen over hoe mooi het zou zijn 

om ook zelf deze prachtbeesten in een hok te mogen opsluiten. Verder dan 
een Kanarie genaamd Piet kwamen wij overigens thuis niet. Piets favoriete 
bezigheid was zingen als de stofzuiger aanstond.

Dus dat heb ik voor op al die oud-NJN’ers. Als het uit een kooi komt, herken 
ik het ...

een  Appelvink. Tenminste, dat wordt mij verteld, maar op de een of andere 
manier vind ik dat er aan het oranjezwarte beest iets niet klopt en zoek ik het 
op in mijn vogelgids, het door Rinke Tolman geschreven, door Prof. Dr. K.H. 
Voous van een ‘Ten Geleide’ voorziene, door Rizla-vloei  uitgegeven plaatjes-
album Zo leer je vogels kennen, Tweede Deel
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Volière vogels
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tropen, zoals dat in het kooivogelhoudersjargon heet-

te. Middag na middag bracht ik door met het bekijken 
van de plaatjes en het dromen over hoe mooi het zou zijn 
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den van het Leekstermeer die liggen ten 
noorden van het Leekstermeer (figuur 1). 
Het gebied bestaat uit graslanden, rietruig
tes en enkele verlande petgaten, begroeid 
met een elzenbroekbos. Naast ganzen is 
het beheer gericht op weidevogels, moeras
vogels en verschillende vegetatietypen 
(Altenburg & Wymenga 1999).

Voor dit artikel zijn gegevens gebruikt over 
foeragerende ganzen uit twee telperioden, 
waarbij steeds dezelfde begrenzing van het 
telgebied is aangehouden. De eerste periode 
loopt van september 1981 tot juni 1985 en 
omvat vier winters. In deze periode zijn de 
ganzen in het Leekstermeergebied intensief 
gevolgd en hiervan zijn twee verslagen 
geschreven (Niezen & Venema 1983 en 
Venema 1989). De tweede telperiode loopt 
van september 2000 tot juni 2008 en omvat 
acht winters. Gedurende de gehele winter 
(oktobermaart) zijn op wekelijkse basis tel
lingen uitgevoerd door vrijwilligers van Het 
Groninger Landschap. 

Om een goede vergelijking te kunnen ma
ken tussen beide perioden zijn de aantallen 
ganzen omgezet naar het aantal gansdagen 
per seizoen. Dit zijn het aantal ganzen 
maal het aantal dagen dat ze in het gebied 
verblijven. Voor de dagen dat er niet geteld 
is, zijn de aantallen geschat op basis van de 
laatste telling en de eerstvolgende telling. 
Een seizoen start op 1 juli en eindigt op 30 
juni van het jaar erop. Bij het berekenen van 
de gansdagen zijn alleen de aantallen van 

Vanaf de jaren zeventig heeft het Leekster
meergebied zich ontwikkeld tot een belang
rijk overwinteringsgebied voor ganzen. Het 
hoogtepunt lag in de periode 19851995. 
Sindsdien neemt het belang van het Leek
stermeergebied als overwinteringsgebied 
weer af (data SOVON). De neergaande trend 
van het aantal overwinterende ganzen in 
het Leekstermeergebied wordt geweten 
aan extensivering van het beheer van gras
landen door natuurorganisaties (Nienhuis 
2005). Enkele belangrijke gevolgen van de 
extensivering van beheer zijn: het beschik
bare gras is minder eiwitrijk en er is een 
toename zichtbaar van pitrus Juncus effusus 
en rietgras Phalaris arundinacea. 

In de jaren tachtig waren de Noordelijke 
Oeverlanden van het Leekstermeer, samen 
met het gebied rond de Matsloot, de belang
rijkste foerageergebieden voor de overwin
terende ganzen bij het Leekstermeer (Vene
ma 1989). De Noordelijke Oeverlanden zijn 
in beheer bij natuurbeheerorganisatie Het 
Groninger Landschap en het beheer van het 
gebied is deels gericht op overwinterende 
ganzen. Om het gevoerde beheer te toetsen 
wordt in dit artikel een vergelijking gemaakt 
tussen de huidige aantallen foeragerende 
ganzen en de aantallen in de periode 1981
1985. Daarnaast wordt er gekeken of er een 
verband is tussen de foeragerende ganzen 
en de aanwezigheid van pitrus.

Materiaal en methode
Het onderzoeksgebied beslaat de oeverlan

Overwinterende ganzen 
aan de noordoevers van het 
Leekstermeer
rené oosterhuis
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onderscheid gemaakt in drie categorieën: 
veel (overal direct zichtbaar), weinig (met 
enige moeite te vinden) en geen keutels. 

In het gebied zwerft een groep van circa 
100 soepganzen rond. Deze vogels zijn in 
de rest van het verhaal buiten beschouwing 
gelaten.

Resultaten

Algemeen beeld van het gehele Leeks-
termeergebied
In de winter van 19711972 werden maxi
maal 500 rietganzen en 80 Kolganzen geteld 
in het gehele Leekstermeergebied (Niezen 
& Venema 1983). In de jaren tachtig was het 
aantal rietganzen ongeveer gelijk maar met 
jaarlijks grote schommelingen, tussen 74 en 
1081 exemplaren. Het aantal Kolganzen was 
explosief gestegen met seizoensmaxima die 
schommelden tussen de 14.000 en 34.000 
exemplaren. De laatste jaren schommelt het 
seizoensmaximum van de Kolgans tussen de 

Kolgans en Brandgans gebruikt.
Het werken met gansdagen maakt het mo
gelijk om een goede indruk te krijgen van 
het verloop door de jaren heen. Ook biedt 
het de mogelijkheid om te vergelijken met 
andere gebieden en beleidsstukken, zoals 
Natura 2000.

Verder is de kwaliteit van het grasland 
vergeleken met het gebruik door de ganzen. 
Hiervoor zijn de bedekkingspercentages van 
pitrus gebruikt die zijn verzameld tijdens 
een onderzoek in 2007. Voor dit onderzoek 
is op perceelsniveau de bedekking van pit
rus bepaald door alle afzonderlijke pollen 
pitrus te tellen, verdeeld over drie klassen 
(diameter van <30 cm, 30100 cm en >100 
cm, Van Dijk 2007). De ganzengegevens 
bestaan uit kaarten waarop de foeragerende 
ganzen zijn ingetekend en uit waarnemin
gen van ganzenkeutels. Hiervoor zijn in 
de winters van 20062007 en 20072008 
alle percelen twee maal onderzocht op de 
aanwezigheid van ganzenkeutels. Hierbij is 

gcg]

Figuur 1. Ligging van de Noordelijke Oeverlanden van het Leekstermeer met de begrenzing van het 
telgebied (zwarte omlijning). 
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Vanaf het eind van de jaren negentig zijn 
de aantallen Brandganzen gestegen met als 
hoogtepunt een groep van 500 exemplaren 
op 30 december 2007. Veruit de algemeenste 
gans in het gebied is de Kolgans met een 
aandeel van meer dan 90%. Een absoluut 
topaantal werd geteld op 30 december 1984 
toen er 23.000 Kolganzen in de polder foera
geerden. Dergelijke grote aantallen worden 
tegenwoordig niet meer geteld. 

Als we de twee telperioden met elkaar 
vergelijken vallen enkele zaken op. In de 
jaren tachtig waren vaak kortstondig grote 
groepen Kolganzen in het gebied aanwezig. 
De gemiddelde groepsgrootte bedroeg in die 
periode 1800 exemplaren (n=32 groepen). 
In de periode 20002008 is de gemiddelde 
groepsgrootte van Kolganzen afgenomen 
tot 1041 exemplaren (n=96 groepen). Te
genover de afname van de groepsgrootte 
staat een toename van de verblijfsduur. De 
kleinere groepen verblijven langer in het ge
bied. Om de beide perioden goed met elkaar 
te kunnen vergelijken, zijn de aantalen Kol 
en Brandganzen omgezet naar gansdagen 
(figuur 2). In de telperiode 1981 tot 1985 lag 
het aantal gansdagen gemiddeld op 48.607 
(n=4 winters), in de telperiode 20002008 

3000 en 19.500 (data SOVON). De Brandgans 
neemt sinds de jaren negentig toe, maar 
de aantallen blijven met maxima van circa 
500 exemplaren laag in vergelijking met de 
Kolgans. De rietganzen komen in het gebied 
bijna niet meer aan de grond. 

De Noordelijke Oeverlanden
Het gebied wordt niet de gehele winter door 
de ganzen gebruikt. De ganzen slapen op 
het Leekstermeer en vliegen ’s morgens 
naar een bepaald foerageergebied. De ene 
keer vliegen ze massaal naar het zuiden 
en de keer erop vliegen ze massaal naar 
het noorden. De keuze is afhankelijk van 
het beschikbare voedsel en van eventuele 
verstoringen. Als de ganzen de Noordelijke 
Oeverlanden aandoen, is het vaak in grote 
groepen van in veel gevallen meerdere dui
zenden exemplaren.

Er zijn vier soorten die de oeverlanden re
gelmatig gebruiken om te foerageren. Zowel 
bij de rietgans als bij de Grauwe Gans gaat 
het in beide perioden om lage aantallen met 
seizoensmaxima van 74 voor rietgans en 
83 voor Grauwe Gans. De Brandgans werd 
tijdens de eerste telperiode nog maar wei
nig geteld, maximaal 60 op 22 maart 1985. 

Figuur 2. Aantal gansdagen per winter in 
 periode A (1981-1985) en periode B (2000-2008).

Figuur 3. Pitrusbedekking in Noordelijke Oever-
landen Leekstermeer in 2007. 
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ganzen in de zomermaanden. Sinds 2006 
verschijnt er eind juli/begin augustus een 
groep Kolganzen dat het gebied gebruikt om 
de slagpenrui door te maken. In 2005 begon 
dit met 41 individuen en in 2008 was dit 
al gestegen tot 84 individuen. Er broeden 
rond het Leekstermeer slechts enkele paren 
Kolganzen met in 2006 twee broedparen 
en in 2007 en 2008 één broedpaar (data 
Het Groninger Landschap). Het gaat dus 
niet om lokale broedvogels. De herkomst 
van de groep is niet bekend, mogelijk gaat 
het om broedvogels elders uit Nederland of 
van verder weg gelegen broedgebieden in 
NoordRusland.

Discussie 
Het Leekstermeergebied als geheel kende 
haar toptijd qua ganzen eind jaren tachtig. 
Daarna zijn de aantallen sterk afgenomen 
met het laagste punt rond 2004. Sindsdien 
is een lichte stijging zichtbaar maar blijven 
de aantallen ver beneden het peil uit de 
jaren tachtig (data SOVON). De Noordelijke 
Oeverlanden van het Leekstermeer vormen 
een uitzondering. Hier zijn de aantallen 
Kolganzen toegenomen in plaats van afge
nomen. De dip rond 2004 is wel zichtbaar, 
maar de laatste drie winters zijn de aantal
len weer op een beduidend hoger peil dan in 
de jaren tachtig. Deze toename staat niet op 
zich, landelijk is ook sprake van een verdub
beling in de afgelopen twintig jaar (SOVON 
2005). De rietganzen die altijd in lage 
dichtheden voorkwamen hebben het gebied 
nu bijna volledig verlaten. Dit is gebeurd in 
dezelfde periode dat een pleisterplaats in 
omgeving van Zevenhuizen enorm in aantal 
is toegenomen. De Brandganzen zijn ook 
in aantal toegenomen. Waarnemingen van 
gekleurringde individuen laten uitwisseling 
zien met de Lauwersmeer. Mogelijk fun
geert het Leekstermeer als overloopgebied.
 
De graslanden aan de noordoever van het 
Leekstermeer zijn voor een belangrijk deel 
in beheer bij Het Groninger Landschap. Dit 
beheer heeft vermoedelijk gezorgd voor een 
afname aan eiwitrijk gras (is niet gemeten) 
en de bedekking met pitrus en rietgras is 

lag dit aantal op gemiddeld 89.027 gansda
gen (n=8 winters). Dit komt neer op bijna 
een verdubbeling van het aantal gansdagen. 
Deze verdubbeling wordt grotendeels ver
oorzaakt door de Kolgans. 

Kwaliteit van het grasland
De achteruitgang van het aantal foerageren
de ganzen wordt in veel gevallen geweten 
aan de kwaliteit van het grasland, met als 
belangrijkste boosdoener pitrus. Ook in het 
onderzoeksgebied is dit een plant die voor
komt in de graslanden. Zo op het oog lijkt 
het erop dat pitrus domineert in veel perce
len. Als men de percelen betreedt, blijkt dat 
echter vaak gezichtsbedrog. Dit gezichtsbe
drog wordt veroorzaakt doordat pitrus een 
donkergroene plant is die in pollen groeit 
en die boven het omliggende gras uitsteekt. 
Hierdoor valt hij meer op. Om de pitrus 
goed in kaart te brengen, is in februari 2007 
de bedekking van de verschillende percelen 
in kaart gebracht (Van Dijk 2007). Hieruit 
blijkt dat het bedekkingspercentage gemid
deld 3,34% (n=75 percelen) is. In figuur 3 
zijn de bedekkingen van de verschillende 
percelen samengevat in bedekkingsklassen. 
Hieruit wordt duidelijk dat de meeste per
celen uit gras bestaan, met slechts voor een 
klein aandeel pitrus. 

De vraag is nu welk bedekkingspercentage 
nog acceptabel is voor ganzen. Om hier 
meer inzicht in te krijgen, zijn op perceels
niveau de ganzengegevens vergeleken met 
de bedekking met pitrus. Percelen met een 
pitrusbedekking die lager is dan 5% worden 
volop gebruikt door de ganzen. Percelen 
met een bedekking tussen de 510% worden 
wel bezocht maar minder frequent. Zodra 
de bedekking van een perceel met pitrus 
meer dan 10% is, worden ze bijna niet meer 
bezocht. Er lijkt dus een relatie te zijn tus
sen de bedekking met pitrus en het foera
geergedrag van ganzen. 

Overzomeraars
Een opmerkelijk fenomeen waar in dit 
verhaal niet verder op ingegaan wordt, is 
het recent verschijnen van een groep Kol
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De eerste ochtend dat het gebeurde, sliepen 
er ongeveer 10.000 ganzen op het Leeks
termeer. De tweede ochtend lag het aantal 
rond de 8000. De derde ochtend was er geen 
enkele slapende gans meer op het meer 
aanwezig. Aangezien er geen bijzondere ver
anderingen van de weersomstandigheden 
waren, mag ervan uit worden gegaan dat 
het verlaten van de slaapplaats een direct 
gevolg is van de verstoring. Maatregelen ter 
voorkoming van verstoring van de slaap
plaatsfunctie van het Leekstermeer zijn dan 
ook noodzakelijk.
 
Het Leekstermeergebied is van oudsher van 
belang voor ganzen en om die reden is het 
ook aangewezen als Vogelrichtlijngebied en 
is het een beschermd natuurgebied volgens 
de Natuurbeschermingswet. Recent is het 
Leekstermeergebied ook aangewezen als 
Natura 2000gebied waarbij de ganzen ook 
een belangrijke soortgroep zijn. Er zijn 
zogenaamde instandhoudingsdoelen vastge
steld met een streefaantal voor doelsoorten. 
Voor de Kolgans is dat gemiddeld 234.000 
gansdagen per jaar in het Leekstermeerge
bied (SOVON 2005, Natura 2000 2006). De 
Noordelijke Oeverlanden herbergen de laat
ste vijf jaar gemiddeld 89.027 gansdagen. 

toegenomen. Ondanks deze wijzigingen in 
beheer heeft dit tot op heden niet gezorgd 
voor negatieve invloeden op de foerage
rende ganzen. Wel is vast komen te staan 
dat een bedekking van een perceel met meer 
dan 10% pitrus een negatieve invloed heeft 
op foeragerende ganzen. Mogelijk speelt 
het gebrek aan uitzicht hier een belangrijke 
rol. Uitgegroeide pitruspollen zijn hoger 
dan een Kolgans. De gans heeft dus geen 
uitzicht als hij tussen de pitrus foerageert. 
Een eerste proef in de winter van 2007/2008 
lijkt uit te wijzen dat als een perceel ge
maaid wordt en de pitrus laag is (<15 cm), 
deze percelen wel weer door de ganzen wor
den gebruikt. Aanvullende proeven moeten 
hier meer duidelijkheid in brengen.

Naast voldoende voedsel is rust ook erg be
langrijk. Door het instellen van foerageerge
bieden in zowel landbouw als natuurgebie
den is de rust overdag redelijk gewaarborgd. 
Dit geldt niet voor de slaapplaats, deze is 
vrij toegankelijk voor boten. In december 
2006 is een ernstige verstoring van slapende 
ganzen waargenomen. Op twee opeen
volgende dagen is vastgesteld dat er in de 
ochtendschemering met een bootje door de 
groepen met slapende ganzen is gevaren. 

Kolgans – Hoeksmeer – 3 februari 2008
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Het gebied maakt slechts 10% uit van het 
totale oppervlakte van het Natura 2000ge
bied Leekstermeer, maar herbergt de laatste 
jaren ongeveer een derde deel van het aantal 
ganzen dat als streefaantal is vastgesteld in 
het kader van Natura 2000. De vraag is of de 
doelstellingen van Natura 2000 niet aan de 
lage kant zijn omdat in de resterende 90% 
van het gebied ook nog graslanden zijn die 
geschikt zijn als foerageergebied. 
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Allereerst wil ik alle tellers bedanken die 
gedurende vele tientallen jaren in weer en 
wind de ganzen rond het Leekstermeer heb
ben geteld. In het bijzonder Jan Venema die 
sinds 2000 gedurende de gehele winter elk 
weekend de ganzen telt aan de noordzijde 
van het Leekstermeer. Daarnaast wordt 
SOVON bedankt voor het leveren van de sei
zoensmaxima voor het Leekstermeergebied 
en wil ik Jeroen Nienhuis en Bert Speelman 
bedanken voor het kritisch doorlezen van 
eerdere versies van dit verhaal. 
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Brandgans – Ruidhorn – 10 februari 2008
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tertalingen bij lange na niet. De beide IJs
vogels maakten aan al die kleurloosheid een 
exotisch eind. Hun felle fluittoontjes doen 
toch steeds weer denken aan die van de 
Boomkruiper. Nog drie Grote Zilvers, waar 
een enkeling alweer verveeld over begint te 
doen. Tja, geen gele tenen …
Verder de Oostpolder bij langs: Graspiepers 
en Gele Kwikken in groepsvluchtjes, enkele 
rijtjes ganzen (Grauw en Canadees).
Het nieuwe binnendijkje is net van een 
asfaltpassage voorzien en biedt op de top 
zicht op een buitendijks wetlandje. Daar 
wordt gerust door witgrijs volk. Enkele 
hebben een dikke zwarte pet en een forse 
rode bek: Reuzensterns! Vorige week al 
gemeld op de site, gelukkig nog aanwezig. 
We tellen uiteindelijk vijf adulte vogels 
en een bruingevlekte juveniel. Een vroege 
Stormmeeuw, Kokmeeuwen en een Visdief 
vormen hun gezelschap. Ook steltlopers 
zijn aanwezig: een Kleine Strandloper, een 

‘Rondje Gorechtpolders, oost van de 
Hondsrug’, 6 september 2008

Een klein maar gemêleerd gezelschap, tien 
man, jongerouder, aspirantgepokt, verliet 
om tien over negen de verzamelplek voor 
het station in Haren in zuidoostelijke rich
ting. Nog voor Onnen werd via het smalle 
bruggetje – o ja, dit was een fietsexcursie 
– de rand van de Hondsrug opgezocht. Dat 
bood een weids uitzicht op de weiden van 
de Onnerpolder. Een Sperwer zeilde voorbij 
en een handjevol Grote Zilverreigers stond 
stokstijf in de nog grazige verte. Tussen de 
houtwallen flitste een Boomvalk een Huis
zwaluw uit het leven. De trek van de eerste 
maakte een einde aan de trekaspiraties van 
de tweede. 
Bij de Osdijk ging het noordoostwaarts naar 
de petgaten. Telescopen werden gericht op 
eenden in onaanzienlijke eclipskleuren. Een 
enkele Krakeend was al in ornaat. De Win

Reuzensterns – Oostpolder – 6 september 2008

Excursieverslagen



 de grauwe gors 2008–3 131

trance.
Onder grauwe en winderige omstandighe
den over een hobbelig dijkje naar de hut van 
de Westerbroekstermadepolder. Slob, Krak 
en Winter. Oeverlopers. Erg rustig, vinden 
we. Piet Glas en Lucie Jellinek zijn inmid
dels teruggefietst richting het pontje bij 
Vos en Osdijk en telden maar liefst veertien 
Reuzensterns op de zandplaat in het wet
landje. De overige fietsers maken het rondje 
rond naar het noordwesten. In de ondiepe 
watervlakte bij molen De Biks worden nog 
31 Lepelaars, een Groenpootruiter, een 
Reuzenstern en ondefinieerbaar steltvolk 
genoteerd, bestaande uit strandlopertjes en 
kleine plevieren (geen hoofdletters). Ook 
een wolkje Kneuen, een roepende Boom
pieper en een gezin Roodborsttapuit. Dit 
gebied is een fantastisch cadeau voor ont
haastend, fietsend en vogelend Groningen 
en omgeving. Met de auto slecht te benade
ren. Zeer aangenaam.

Wim Woudman

Kleine Plevier en een tiental Watersnippen. 
Klein grut ook: Putters, Groenlingen, zwa
luwen. Zachte temperatuur, vrij harde wind 
bij tijd en wijle.
Bootje over het Drents Diep bij palinghan
del Vos.
Meerwijck: strand, duintjes, veldjes, bos. In 
het voorjaar beslist boeiender. Nu schuilen 
voor een bui. Een tweede Boomvalk stuift 
over de boomtoppen!
De bunkerhut. We zijn aan de rand van 
de Kropswolderbuitenpolder en zien een 
juveniele Kleine Plevier in al z’n flets
heid, vermoedelijk ditzelfde jaar ergens 
uitgebroed op een zandplaat die inmiddels 
geheel verruigd is. Ook twee Oeverlopers 
en een voorbijschommelende cacaokleurige 
juveniele Bruine Kiek; alleen de kop is wit. 
Het betonnen fietspad op. Zingende Kleine 
Karekiet! Buizerd met Giervalkverenkleed. 
Op schrikdraad en paaltjes: Rietgors, Paapje, 
Putter, Tapuit. Drie door onze brede opstel
ling zeer ontstemde omaatjes tieren langs. 
Lucie ontspringt het gevaar met een kreet. 
Twee Bosruiters brengen ons terug in de 
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Najaarstrek over Falsterbo,
13-17 september 2008

Hieronder leest u de samenvatting van het 
reisverslag onder redactie van Jantine van den 
Berg. Iedere dag heeft een deelnemer een ver-
slag geschreven, waarvan de highlights in deze 
samenvatting staan. De inleiding is geschreven 
door Lieuwe van Welie, de organisator van deze 
reis.

Inleiding
Falsterbo ligt in het zuidoosten van Zweden 
en is een van de beste plekken in Europa 
om van de massale najaarstrek te genieten. 
Over Falsterbo vindt zowel de trek van 
zangvogels als die van roofvogels plaats. 
Tevens is er trek over zee, zij het in mindere 
mate. In 1995 was ik er voor het eerst en 
werd ik gegrepen door het fenomeen van 
de trek. Ik kwam er als natuurliefhebber en 
ging als vogelaar terug. Na die eerste keer in 

Falsterbo kocht ik mijn eerste goede kijker 
en mijn eerste goede gids; ik ging vógels kij
ken. Ik werd lid van de Vogelwerkgroep IVN 
GroningenHaren, ging vogelreizen maken. 
In de loop van de jaren werd het vogelen een 
steeds belangrijker deel van mijn leven. 
Ik heb deze reis naar Falsterbo georgani
seerd als lid van de Vogelwerkgroep IVN 
GroningenHaren, én als lid van de excur
siecommissie van Avifauna Groningen. De 
organisatie van deze reis is tevens mijn 
afscheidscadeau aan de Vogelwerkgroep IVN 
GroningenHaren, na dertien jaar wordt het 
tijd mijn accenten te verleggen.

Het idee was om een busje vol, dus negen 
personen, bij elkaar te krijgen. Toen in 
april de uitnodiging op de websites en in de 
Groeningen en De Grauwe Gors verscheen, 
stroomden de aanmeldingen in hoog tempo 
binnen. Ik besloot een extra auto mee te 
laten rijden, om zo meer mensen in de gele
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kwam prachtig over zeilen. In de verte vloog 
een Boomvalk en er waren veel Torenvalken. 
In de bosjes bij de vuurtoren werden de 
eerste zangvogels gespot: veel Roodborsten 
en een vrouwtje Gekraagde Roodstaart. 
Voorts wat Tjiff en en een vrouwtje Bonte 
Vliegenvanger. 
Boven zee vlogen een Brilduiker en de enige 
Zeekoet van de hele trip. Martin ontdekte 
een Roodhalsfuut, met het tegenlicht kostte 
het even om ’m af te maken. In de verte 
gingen twee Grote Sterns ‘naar noord’. 
Toch waren er ook al roofvogels te zien: vijf 
Wespendieven, een stuk of wat Buizerds, 
een vrouwtje Blauwe Kiekendief en één 
Smelleken. Leuk waren ook twee late Gier
zwaluwen, eveneens de enige van de trip. 
Op de terugweg zag ik vanuit de bus nog 
een overvliegende Slechtvalk.

Lieuwe

Zondag 14 september
Volgens strak schema opstaan om 5.15 uur 
of eerder, om tegen 6.15 uur te kunnen 
vertrekken. Dus in de rij voor de douche, 
aankleden, brood smeren en lunch bereiden 
en weg. We lopen, of liever, kuieren naar 
de punt (Nabben). Er wordt een Velduil 
gezien, jagend. Op ‘de punt’ is het druk met 
Zweedse vogelaars. Het is wat winderig en 
een beetje koud. We genieten van de vele 
Sperwers, watervogels en zangers. Koffi  e 
en broodjes worden genuttigd. Om even na 
negenen wandelen we terug. We zien Goud
haantjes en een Zwarte Specht die even 

later in het net vliegt en een 
ring krijgt.

genheid te stellen mee te gaan. Ik kon geluk
kig extra slaapgelegenheid regelen bij onze 
verblijfsplek: Lotsvillan, aan het kanaal 
van Falsterbo. Dertien deelnemers werden 
het: Jantine van den Berg, Marjo Elzinga, 
Maaike Everink, Irene Kornet, André Sik
kema, Willy Sjaarda, Ipe Weeber, Lieuwe 
van Welie, Martin Weyer, Carrie Wesselius, 
Jeanne Willemsen, Piet Zuidhof en Anne 
van der Zijpp, voor vijf dagen Falsterbo. Het 
programma globaal: ’s ochtends vroeg op ‘de 
punt’ voor de zangvogeltrek, in de loop van 
de ochtend naar de heide voor de roofvogels 
en ’s middags excursies naar diverse plekken 
in de omgeving. 

Zaterdag 13 september
We verzamelden om 5.00 uur voor vertrek 
in de Rijnstraat bij huize Zuidhof. We reden 
pal naar het oosten en in Duitsland knalde 
de felle ochtendzon ons recht in het gezicht. 
Onderweg keken we uit naar Buizerds, 
reeën en zagen we een Grote Zilverreiger 
overvliegen. Bij Puttgarden namen we de 
veerboot naar Rodbyhavn, waarmee we in 
Denemarken aankwamen. De oversteek 
duurde drie kwartier en het waaide fl ink. 
Qua vogels leverde de boottocht niets 
bijzonders op: we zagen slechts wat Aal
scholvers en Grauwe Ganzen. Net op weg 
in Denemarken kwam er wel een groep van 
twintig Kraanvogels laag overvliegen; dit 
ging goed komen! Ook namen we de eerste 
van vele Bonte Kraaien waar. Vanaf de 
indrukwekkende Öresundbrug 
tussen Kopenhagen en Malmö 
zagen we het schiereiland van 
Falsterbo al liggen.
Om half twee kwamen we aan bij 
Lotsvillan. We werden opgewacht door 
een groep vogelaars die de lucht afspeurden 
naar roofvogels. De locatie blijkt daar een 
prima plek voor te zijn. Deze vogelaars wa
ren echter niet enthousiast: de wind kwam 
uit het noordoosten en dat levert voor Fal
sterbo weinig stuwing op. 

De eerste excursie ging richting de vuur
toren. Toen ik uit de bus stapte zag ik een 
‘grote meeuw’ … en ja hoor, een Visarend 

en broodjes worden genuttigd. Om even na 
negenen wandelen we terug. We zien Goud
haantjes en een Zwarte Specht die even 

later in het net vliegt en een 
ring krijgt.

van vele Bonte Kraaien waar. Vanaf de 
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De eerste excursie ging richting de vuur
toren. Toen ik uit de bus stapte zag ik een 
‘grote meeuw’ … en ja hoor, een Visarend Steenarend – Fyledalen – 14 september 2008
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er al staan (en zitten). Er komt van alles 
over vliegen, zoals Rode Wouwen, wenkend 
en zwenkend, Buizerds, Wespendieven, 
vier Zeearenden (ook niet mis), maar niet 
de aangekondigde Slangenarend. Op het 
moment dat we bij het busje respectievelijk 
de auto staan om terug naar ‘huis’ te gaan, 
wordt er geroepen dat hij eraan komt. Dus 
wij weer de hei oprennen met onze appara
tuur. Echter, de Slangenarend is toch al 
eerder afgeslagen … 
Daarna naar Nesbyholm, op zoek naar 
mooie meren. Veel uitrustende Kieviten 
met een Blauwe Reiger op een zandplaat. En 
rondom lopend zien we aan de achterkant 
van het schiereiland eerst een jonge Zee
arend onder uit de wolken verschijnen en 
vervolgens een tweede, lichtere adulte vogel 
met prachtige witte staart en grote dikke 
snavel. 

Jeanne en Irene

Dinsdag 16 september
Vanmorgen 6.30 uur opgestaan en een klei
ne boswandeling achter het huisje gemaakt. 
Zag daar een eekhoorn! Na een ontbijtje 
op het balkonterras zagen Lieuwe en ik een 
IJsvogel over het kanaal vliegen. Omdat 
het ochtendprogramma min of meer vrij 
was, besloten Lieuwe en ik naar de pier te 
gaan lopen, ongeveer anderhalve kilometer 
langs het kanaal. Onderweg zagen we veel 
mezen. Bij het VVVkantoor aangekomen 
zagen we een Parelduiker, voor een groot 
deel nog in zomerkleed, maar helaas ook 
onder de olie. De rest van de groep werd 
gewaarschuwd, maar de vogel bleek later, 
ondanks de olie, toch gevlogen. Verder op 
de pier een Oeverpieper en een Grote Gele 
Kwikstaart. Toen we terugliepen zagen we 
nog een Grauwe Vliegenvanger en Kruisbek
ken. Bij het huisje aangekomen stonden 
daar al twee Zweedse vogelaars en ontdek
ten we dat het eigenlijk een goede plek was 
om roofvogeltrek waar te nemen. We zagen 
veel Rode Wouwen en Buizerds hoog en snel 
overkomen.
’s Middags gingen we naar Krankesjön. 
Vanaf de mooie hoge uitkijktoren zagen 

Wespendieven en een enkele Boomvalk en 
op puur geluk vlak voor we weggaan wordt 
er een Bastaardarend gezien. 
Na de lunch vertrekken we naar Fyledalen. 
De weg langs de kust is weliswaar mooi, 
maar zit ook vol verkeersdrempels. We 
bereiken Fyledalen. Op een rustige plek, een 
heuvel, wachtend op de dingen die komen. 
Even is er een glimp van de gewenste Steen
arend. Dan gaat de belangstelling uit naar 
een Ruigpootbuizend tot de kreet: ‘daar is 
ie’ … geslaakt wordt. En, o wonder van ge
luk, het zijn er twee: een adult en een juve
niel. Ze laten zich prachtig zien en van zeer 
nabij. Ons geluk kent even geen grenzen.

Anne

Maandag 15 september
Aangekomen op ‘de echte punt’ komt de zon 
vanachter de wolken tevoorschijn. Een mooi 
moment. Alles krijgt gloed. De Watersnip 
laat zich zien, de Pimpels, Zwarte Mees en 
Goudhaantjes laten zich horen in de rozen

bottelstuiken achter en naast ons. Vervol
gens naar de hei (Ljungen) voor de 

roofvogeltrek. We instal
leren ons naast de 

rij vogelaars die 
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Rode Wouw – Falsterbo
 16 september 2008

De ringers tonen 
hem/haar even later 
aan het vogelaarsvolk. We 
gaan naar de heide: Toren
valken, Sperwers, Buizerds, 
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we onder andere twee voor de soortenlijst 
missende eendensoorten: Krakeend en 
Tafeleend. Ook nog een enkele Dodaars. Een 
Visarend al duikend een tiental keer gezien 
en twintig Kraanvogels kwamen erg mooi 
over. Daarna het bezoek aan de steengroeve 
in de avondschemering, maar dat leverde 
wat de Oehoe betreft helaas geen succes op. 

André

Woensdag 17 september
De dag van vertrek, inpakken en schoon
maken vanaf 10.00 uur. Er was die dag geen 
gezamenlijk programma meer. Een deel 
van ons is nog even met de bus weggeweest 
naar de noordelijke uitmonding van het 
kanaal. De juveniele Grauwe Klauwier zat er 
nog. Een nieuwe soort voor de lijst was een 
Roodborsttapuit. Ikzelf koos, als notoire 

einzelgänger, ervoor om vooraf nog wat 
rond te struun’n met verrekijker en camera 
rondom de jeugdherberg. Altijd leuk: veel 
kleine vogeltjes, zoals Sijs, Goudhaan, 
Vink, Zwarte Mees, Winterkoning, Fitis 
enzovoort. Ik zag en hoorde een Kruisbek 
overvliegen met een lage vluchtroep. Na de 
zichtwaarneming van Martin van de vorige 
dag opnieuw een aanwijzing voor het voor
komen van Grote Kruisbek in de omgeving. 
Kleine groepjes gewone Kruisbekken vlogen 
er ook rond. Vlak voor ons vertrek, bij het 
inladen van de bagage, vloog nog heel mooi 
een Zwarte Specht over. Klokslag 11.00 uur 
reden we weg. De terugreis verliep voor
spoedig en rond 20.00 uur waren we weer 
terug in Groningen. 
 
Ipe

Kraanvogels in de Diepholzer Moren 
(Duitsland), 1 november 2008

De verwachtingen qua weer waren ronduit 
slecht, maar de verwachtingen qua Kraanvo
gels waren bij de in totaal veertien mannen 
en vrouwen hoog gespannen. Niet in het 
minst door het verslag van dezelfde excursie 
vorig jaar, dat te lezen is op de website van 
Avifauna (bij de reisverslagen van Nico Vo
gelzang). Nico had prachtige kaartjes van de 
route en het gebied meegenomen, dus als je 
verdwaalde, kwam je uiteindelijk toch weer 
bij elkaar. En zo geschiedde.

Het weer viel mee. We hebben dan wel geen 
zon gezien, maar we hielden het tot de te
rugweg droog. Het was wel enorm koud! 
De kraanvogelbelevenissen werden gaande 
de dag spectaculairder: eerst een groepje 
overvliegend, ver weg en nog nauwelijks 
hoorbaar. Vervolgens stonden er een paar 
op een akker dicht langs het weggetje waar 
we reden, zodat ze helaas opvlogen. Mooi 
het lichtgrijze verenkleed tegen de donker
grijze lucht. Later zagen we groepen van 
50 en 100 vogels. Honderden Kraanvogels 

stonden in de akkers en in de weilanden. In 
de eerste grote groep werd nog ‘gedanst’, 
wat een lust voor het oog is. Als op een 
trampoline, zo zacht verend en hoog. 
 
In de Diepholzer Moren (akkers) werden 
steeds tamelijk grote groepen vogels gezien: 
Veldleeuweriken, Ringmussen, Kneutjes 
(mogelijk een gemengde groep met een paar 
Fraters ertussen, die echter niet overtui
gend gedetermineerd konden worden), Put
ters, Holenduiven en natuurlijk Houtduiven 
en Kieviten.
Aan het eind van de middag stonden we in 
en bij een uitkijktoren en kwamen de Kraan
vogels met duizenden tegelijk overvliegen 
richting de slaapplaats. Het geluid was 
fantastisch. En je kon duidelijk de piepende 
geluiden van de juvenielen onderscheiden. 
Af en toe een man Blauwe Kiekendief en 
tot slot nog een paar duizend rietganzen. 
Tussendoor en nabij de slaapplaats onder 
andere Kolganzen, een Grote Zilverreiger en 
Wulpen.

De schattingen van het aantal Kraanvogels 
dat we gedurende de dag zagen, liepen uit



 de grauwe gors 2008–3 135

vogels in het gebied blijven en dat er dit jaar 
zestien paren gebroed hebben!

Een heerlijke dag!
Virry Schaafsma

een van 6000 tot 11.000! Volgens de Duitse 
clubs, die het gebied goed kennen, zouden 
er in dat weekend ongeveer 22.000 vogels 
aanwezig zijn geweest. We hoorden verder 
dat er tijdens een zachte winter zo’n 3000 

Kraanvogels – Duitsland – 1 november 2008 (beide foto's)
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formaat – terwijl de vogels in kwestie niet 
waarneembaar groter waren dan de andere 
Aalscholvers. Beide vogels zijn inmiddels 
door de CDNA aanvaard en zijn daarmee de 
eerste aanvaarde Grote Aalscholvers voor 
de provincie Groningen (Van Dongen et al. 
2008, De Grauwe Gors 36: 9798).

Beschrijving en determinatie
Het uiterlijk van beide Grote Aalscholvers 
week alleen op enkele details af van de ge
bruikelijke Continentale Aalscholvers, die 
ook altijd wel op de steigers van het Hoorn
se Meer aanwezig waren. De eerste vogel 
was zwartachtig met een paar witte veertjes 
op de plek waar bij de adulte Continentale 
Aalscholvers een dijvlek zichtbaar was; witte 
kopveren had deze vogel niet. De vogel was 
ongeveer even groot als de Continentale 
Aalscholvers, maar was iets forser gebouwd. 
Met name de kop leek iets zwaarder en 
langgerekter en de nek was dikker. De 
andere vogel had geen witte veertjes op de 
plek van de dijvlek, maar had juist een paar 
witte kopveertjes. Verder leek hij in formaat 
en kleur sterk op de eerste vogel. Beide vo
gels waren vermoedelijk net aan hun derde 
kalenderjaar begonnen (dus ruim anderhalf 
jaar oud, in hun tweede winter).

De door de CDNA aanvaarde gevallen tot 
2008 hebben vrijwel zonder uitzondering 
betrekking op grote exemplaren die vaak 
door hun formaat opvielen. Mannetjes van 
de Grote Aalscholver kunnen aanzienlijk 
groter zijn dan beide geslachten van Con
tinentale Aalscholver en het is daarom 
aannemelijk dat alle gevallen tot 2008 op 
mannetjes betrekking hebben. De overlap in 
maten is voor vrouwtjes Grote Aalscholver 

Op 6 januari 2008 was ik wat aan de vroege 
kant bij het Hoornse Meer, aan de zuidkant 
van de stad Groningen. De te checken meeu
wen waren nog maar in klein aantal aanwe
zig, maar er zaten wel een paar Aalscholvers 
Phalacrocorax carbo. Tijdens een vluchtige 
blik viel bij één Aalscholver de scherpe hoek 
van de keelzak op. Deze hoek is voorzover 
bekend het enige kenmerk waarmee be
trouwbaar onderscheid te maken is tussen 
‘onze’ continentale ondersoort P. c. sinensis 
en de Britse en Noorse Grote Aalscholver, 
de nominaat P. c. carbo. Vergelijking met 
de andere aanwezige Aalscholvers maakte 
duidelijk dat de vogel inderdaad een erg 
scherpe keelzakhoek toonde, maar hoe 
scherp was scherp genoeg? Theo Bakker 
wist telefonisch te melden dat de grens zo 
rond de 55 graden lag. De hoek van de vogel 
in kwestie leek daar ruim aan te voldoen. 
Redelijke plaatjes waren snel gemaakt en 
seconden voor Martin Olthoff aankwam, 
vloog de vogel op en verdween over het 
meer. Ter vergelijking maakte ik foto’s van 
alle andere aanwezige Aalscholvers en tegen 
de schemering dook een andere vogel op 
die ook een behoorlijk scherpe keelzakhoek 
toonde.

Thuisgekomen bleek na enig meet en 
leeswerk dat beide vogels met de scherpe 
keelzakhoek voldeden aan het criterium 
voor Grote Aalscholver (50 respectievelijk 
55 graden). De dagen daarna waren beide 
vogels regelmatig aanwezig op de steiger. 
De laatste melding dateert van 16 januari. 
Of alle meldingen even betrouwbaar zijn, 
valt echter te betwijfelen: zelden werd 
melding gemaakt van de keelzakhoek, maar 
enkele malen wel van het duidelijk grotere 

Nieuw voor Groningen: 
 Grote Aalscholver
rik winters
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Grote Aalscholver met adulte Continentale Aalscholver – Hoornse Meer – 6 januari 2008
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en mannetjes Continentale Aalscholver ech
ter nagenoeg volledig (Newson et al. 2004). 
In het veld is het niet mogelijk om de beide 
geslachten van elkaar te onderscheiden en 
dus is het formaat in minder dan de helft 
van de gevallen een bruikbare indicatie voor 

de ondersoort. Voor de vogels die niet door 
hun formaat opvallen, is de keelzakhoek 
het enige betrouwbare kenmerk (Newson et 
al. 2004), en daarvan moet je ook nog eens 
weten hoe die hoek bepaald moet worden. 
Het gaat om de hoek tussen de lijn tussen 
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CDNAjaarverslag over 2007 bleek dat in het 
archief van het Britse ringstation nog zes 
ringterugmeldingen bekend waren. Daar
naast werden nog enkele veldwaarnemingen 
aanvaard, waaronder de bekende en veel 
bezochte vogel van het Engelenmeer bij Den 
Bosch, waarmee het totale aantal gevallen 
voor Nederland tot en met 2007 op 28 komt 
(Ovaa et al. 2008). 

Geïnspireerd door het ‘spektakel’ aan het 
Hoornse Meer spitte Theo Bakker zijn ver
zameling Aalscholverkoppen nog eens door. 
Dit leverde nog twee vogels op die aan het 
relevante kenmerk voldeden. Indien aan
vaard door de CDNA zijn dit de eerste twee 
gevallen voor de provincie Groningen. 
Buiten de provincie kregen vogelaars ook de 
smaak te pakken, met een reeks meldingen 
verspreid over het land (Van Dongen et al. 
2008). Indien ze allemaal aanvaard worden, 
is het aantal gevallen voor Nederland in één 
winter meer dan verdubbeld.
In de zomer van 2008 bleek bovendien in 
Zeeland een Grote Aalscholver te hebben 
gebroed (Slaterus & Van der Spek 2008) 
en in augustus werd in IJmuiden al weer 
een (juveniel) exemplaar gemeld. Op 31 
augustus 2008 was een juveniele Grote Aal
scholver aanwezig op het Oostelijk Eemsha
venterrein (pers. obs.). 

de boven en ondersnavel (de ‘mondlijn’) en 
de lijn tussen de grens van de (witte) beve
dering en de gele keelzak (zie foto’s). Het 
is van belang dat de vogel recht van opzij 
gezien (en liefst gefotografeerd) wordt. Bij 
de Continentale Aalscholver is deze hoek 
doorgaans rond de 90 graden. Als de hoek 
65 graden of kleiner is, dan is de vogel een 
Grote Aalscholver: zo’n kleine hoek is bij 
een Continentale Aalscholver nog niet 
aangetroffen. Diverse andere kenmerken 
zijn genoemd als verschil tussen beide on
dersoorten. Geen enkele is echter bruikbaar 
gebleken als kenmerk, met name door de 
grote overlap tussen beide ondersoorten 
(Newson et al. 2005, Millington 2005).

Verspreiding en voorkomen
Grote Aalscholver is een broedvogel van de 
Britse Eilanden, IJsland, het westen van 
Noorwegen tot aan het Kolaschiereiland in 
Rusland (Van den Berg & Bosman 2001).

In Nederland staat de Grote Aalscholver 
te boek als een zeldzaamheid, waarvan 
tot en met 2005 slechts zeventien vogels 
werden aanvaard (Van der Vliet et al. 
2006). Het merendeel van deze gevallen 
betrof bovendien ge(kleur)ringde vogels, 
met terugmeldingen uit Ierland, Groot
Brittannië en Noorwegen (Van den Berg & 
Bosman 2001). In het onlangs gepubliceerde 

Grote Aalscholver (vogel 1) – Hoornse Meer – 5 januari 2008
detail van de kop met hulplijnen gebruikt voor bepaling van de 
keelzakhoek

Grote Aalscholver (vogel 2) – Hoornse Meer
6 januari 2008 – detail van de kop met hulplijnen
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Atlantic and Continental Cormorants. 
Birding World 18: 112-123.
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& CDNA 2006. Rare birds in the Nether-
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Vanwege de ‘lulligheid’ van het beslissende 
kenmerk (je hebt er een goede foto en een 
geodriehoek bij nodig) en de lage adre
nalinefactor van Aalscholvers mag echter 
verwacht worden dat weinig vogelaars 
aandacht aan de ondersoort besteden en 
het aantal aanvaarde gevallen een bleke 
afspiegeling vormen van het voorkomen. 
Met een beetje oefening is het kenmerk van 
de keelzakhoek vrij eenvoudig in te schatten 
en met een gedigiscoopt plaatje en een geo
driehoek is thuis de determinatie eenvoudig 
rond te maken. Met een beetje goede wil 
weten we dan over een jaar dat Grote Aal
scholver waarschijnlijk gewoon een schaarse 
doortrekker en wintergast is waar altijd 
overheen gekeken is.

Literatuur
van den Berg, A.B. & C.A.W. Bosman 2001. 

Zeldzame vogels van Nederland. Avi-
fauna van Nederland 1. Tweede, herziene 
druk. GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, 
Haarlem/Utrecht.

Grote Aalscholver juveniel – Eemshaven-Oost – 31 augustus 2008
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diverse soorten eenden die in dit deel van 
Portugal verblijven, zie ook http://ptducks.
naturlink.pt.

Lepelaar Platalea leucorodia
[ARNhEM 8.041.614; tevens links en rechts 
geringd met oranje kleurring E4] Geringd 
als nestjong door Otto Overdijk op 28 mei 
1999 op Schiermonnikoog. In juli 1999 
zat de vogel in de Hoeksmeer, daarna 
werd hij in september een aantal malen in 
CentraalSpanje gezien. Op 24 januari 2000 
werd de vogel in Mauritanië gezien, 4200 
kilometer van de geboorteplaats. Gezien 
de waarnemingen op 2 mei en 19 juni heeft 
deze Lepelaar hier ook overzomerd. Ook in 
januari 2001 werd hij hier gezien. In sep
tember 2002 werd hij weer in het midden 
van Spanje gezien en in september 2003 
voor het eerst weer in Nederland (Jaap 
Deensgat, Lauwersmeer). Half maart 2006 
werd de vogel bij Zuidlaren gezien en in dat 
jaar broedde de vogel op Schiermonnikoog. 
Half juni zat hij in de Westerbroekstermade
polder, half augustus in Polder Breebaart en 
half september in NoordSpanje (baai van 
Santoña). Half maart 2007 zat de vogel weer 
in de Westerbroekstermadepolder en in dat 
jaar heeft de vogel ook weer op Schiermon
nikoog gebroed. Tussentijds is hij ook een 
aantal malen in de Kropswolderbuitenpol
der gezien, vermoedelijk om te foerageren. 
In november 2007 werd de vogel weer in 
Mauritanië waargenomen en in 2008 broed
de hij weer op Schiermonnikoog. Op 26 april 
2008 was deze vogel, tezamen met wit Y4 
(zie hieronder) druk aan het foerageren in 
de Koningslaagte bij Noorderhoogebrug.

Lepelaar Platalea leucorodia
[ARNhEM 8.043.661; tevens links en rechts 

In deze aflevering onder andere aandacht 
voor enkele gekleurringde Lepelaars en voor 
enkele terugmeldingen van zangvogels. Veel 
informatie over gekleurringde vogels en hoe 
deze te rapporteren is te vinden op de web
site www.crbirding.be. Informatie over het 
melden van vogels met alleen een metalen 
ring is te vinden op www.vogeltrekstation.
nl. Iedereen wordt hartelijk bedankt voor 
het leveren van de gegevens, voor de waar
nemingen en voor het beantwoorden van 
aanvullende vragen. Ik blijf me aanbevolen 
houden voor nieuwe gegevens over geringde 
vogels in de provincie Groningen. Deze 
informatie kan worden opgestuurd naar 
Klaas van Dijk, Vermeerstraat 48, 9718 SN 
Groningen. Telefoon 0503182924, email: 
klaas.vdijk@hetnet.nl.

Wintertaling Anas crecca
[LISbOA J 8986; tevens met een wit neus
merk GCG] Geringd als 2e kj. vrouw op 3 
februari 2008 in het duinreservaat bij São 
Jacinto in Portugal aan de Atlantische kust, 
zuidelijk van Porto (40.41 N/08.44 W). De 
vogel woog 253 gram en had een vleugel
lengte van 182 millimeter. Tot 3 maart werd 
deze Wintertaling nog regelmatig in de om
geving van de ringplaats gezien. Op 5 mei 
2008 zag WillemJan Fontijn in de Veen
huizerstukken een vrouwtje Winter taling 
rondzwemmen met een witte neuskap 
met opschrift GCG. De afstand tussen São 
Jacinto en de Veenhuizerstukken bedraagt 
1811 kilometer. 
Al eerder zijn eenden (onder andere een 
Slobeend, zie Gors 36: 41) met dergelijke 
neuskappen in Groningen opgedoken. 
Sedert het midden van de jaren negentig 
wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar 
plaatstrouw, trekpatronen en ecologie van 

Geringde vogels in   
 Groningen (aflevering 18)
klaas van dijk
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toña in NoordSpanje gezien. Enige tijd is 
niets meer van deze vogel vernomen, maar 
tussen 28 april en 5 mei 2006 zat hij bijna 
dagelijks in de monding van de Seine (West
Frankrijk). Dat jaar werd hij op 27 mei en 
29 augustus in Polder Breebaart gezien. In 
2007 zat hij op 8 mei in het Hoeksmeer en 
op 16 mei in de Kropswolderbuitenpolder. 
Eind mei 2007 bleek deze Lepelaar op het 
Zuiderduin te broeden, een klein eilandje 
ten zuiden van Rottumeroog waar sinds 
enige jaren ook Lepelaars broeden. Tussen 
16 juni en 21 september werd de vogel zeer 
vaak in de Kropswolderbuitenpolder en de 
Westerbroekstermadepolder gezien. Op 14 
maart 2008 zat er een groep van veertien 
Lepelaars in de Bergboezem bij Lettelbert 
en daaronder bevond zich dit exemplaar. 
Deze vogel is een voorbeeld van een in 
NoordHolland geboren Lepelaar die nu in 
de provincie Groningen broedt. 
De levensgeschiedenis van alle drie de 
vogels maakt bovendien duidelijk dat 
Lepelaars in de loop van de tijd flink wat 
gebieden in de provincie bezoeken en hier
mee dus flink wat kennis opbouwen over 
geschikte plekken in de provincie om te 
rusten en om voedsel te zoeken.

Groenpootruiter Tringa nebularia
[LONDON DB 61241; tevens geringd met 
diverse kleurringen] Geringd als na 1e kj. op 
28 augustus 2003 aan de Engelse oostkust 
langs de Wash bij Terrington (52.48 N/00.20 
E). Op 15 juli 2006 zag Dick Veenendaal deze 
gekleurringde Groenpootruiter in Ruidhorn 
en hij kon de kleurringcombinatie ontcij
feren. De afstand tussen Ruidhorn en de 
Wash bedraagt 429 kilometer. Een erg leuke 
waarneming, want terugmeldingen van 
geringde Groenpootruiters zijn erg schaars. 

geringd met witte kleurring Y4] Geringd 
als nestjong door Otto Overdijk op 21 mei 
2001 op Schiermonnikoog. In september 
2001 zat deze vogel in Achter de Zwarten 
(Lauwersmeer), daarna werd hij in oktober 
2001 langs de Middellandse Zee in Zuid
Frankrijk gezien. Vervolgens is hij tussen 10 
juni en 7 september 2002 een aantal malen 
bij Eckwardersiel in de Duitse Waddenzee 
nabij Wilhelmshaven gezien. Tussen 14 en 
29 september is de vogel weer in de Lau
wersmeer (Jaap Deensgat) gezien en ook in 
juliseptember 2003 zat hij veelvuldig in het 
Jaap Deensgat. In september 2003, en op
nieuw in oktobernovember 2007, werd hij 
weer op dezelfde locatie in ZuidFrankrijk 
gezien. De vogel broedt al enkele jaren op 
Schiermonnikoog. Op 26 april 2008 werd 
deze vogel druk foeragerend in de Koning
slaagte bij Noorderhoogebrug gezien, teza
men met oranje E4 (zie hierboven). Beide 
vogels waren op die datum al volop aan het 
broeden in een kolonie net ten oosten van 
het Kobbeduin. Deze twee vogels illustreren 
dat broedvogels van Schiermonnikoog flin
ke afstanden (tot wel meer dan 40 km) kun
nen pendelen op zoek naar geschikt voedsel 
(vooral stekelbaarsjes). Dit voedsel wordt 
in het voorjaar vooral bemachtigd in sloten 
en ondiepe poeltjes op allerlei plekken op 
het vasteland van de provincies Friesland en 
Groningen.

Lepelaar Platalea leucorodia
[ARNhEM 8.046.457; tevens gekleurringd 
met links blauw T3 en rechts oranje T3] 
Geringd op 13 mei 2004 als nestjong bij 
Onderdijk (Medemblik). Tussen 5 augustus 
en 10 september 2004 werd de vogel regel
matig in de Kooiwaard bij Piaam gezien; op 
29 september werd hij in de baai van San
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Staartmees Aegithalos caudatus
[ARNhEM G 08897] Geringd als 1e kj. op 10 
juni 2004 door Klaas Koopman bij Midwol
de. Een derde voorbeeld van een geringde 
vogel die door het broedpaar Bosuilen in 
het Sterrebos is verorberd. De ring werd 
aangetroffen in een partij braakballen die 
Rob Koelman hier op 14 maart 2005 had 
verzameld. De afstand tussen Midwolde en 
het Sterrebos bedraagt dertien kilometer. 
Drie eerdere ringvondsten in de braakballen 
uit 2005 stonden al in de eerder genoemde 
aflevering 16 van de ringrubriek (Gors 34: 
3942): twee Koolmezen en een Vink. Het 
systematisch verzamelen en uitpluizen van 
de partijen braakballen van het broedpaar 
Bosuilen in het Sterrebos heeft ondertus
sen al een aantal interessante ringvondsten 
opgeleverd. Tevens wordt duidelijk dat de 
Bosuilen allerlei soorten zangvogels veror
beren.

Koolmees Parus major
[ARNhEM AL 67795; tevens geringd met 
kleurringen] Geboren op 15 juni 2006 
(vrouwtje) in een nestkast in het Vlinder
balgbos (Lauwersmeer) uit een legsel van 
negen eieren. De vogel werd geboren uit 
ouders die eerder een mislukt legsel had
den. Op 1 januari 2007 zag Dick Veenendaal 
deze vogel bij hem in zijn tuin in Usquert; 
voor hem de eerste maal dat hij een gekleur
ringde Koolmees in deze buurt zag. De vogel 
is hier daarna niet weer gezien, maar is later 
weer naar de Lauwersmeer teruggekeerd. In 
2007 heeft de vogel succesvol in het Marne
bos gebroed. Het nest bevatte vier jongen 
die ook allemaal zijn uitgevlogen. 

Koolmees Parus major
[ARNhEM AL 68421; tevens geringd met 
kleurringen] Geboren op 24 april 2007 
(mannetje) in een nestkast in het Vlinder
balgbos (Lauwersmeer) uit een legsel van 
acht eieren. Op 19 oktober 2007 was René 
Oosterhuis in de tuin van Jan Venema in 
Lettelbert Huismussen aan het vangen in 
het kader van een kleurringonderzoek aan 
Huismussen. Die dag vlogen maar liefst 24 
Koolmezen in de netten. Ondanks intensief 

De ‘Wash Wader Ringing Group’ ringt al 
jarenlang grote aantallen steltlopers in de 
Wash; deze vogel is pas de tweede terugmel
ding in Nederland van een Groenpootruiter 
die aldaar is geringd.

Stormmeeuw Larus canus
[STOCkhOLM 7188079] Geringd als na 3e kj. 
op 23 januari 2007 in het Pildammsparken 
in Malmö, Zweden. Op 25 januari 2007 wa
ren Frank Majoor en Klaas van Dijk meeu
wen aan het vangen bij de Mispelflat in de 
stad Groningen. Plotseling dook deze ge
ringde Stormmeeuw op. Eerst kon de meta
len ring afgelezen worden, daarna lukte het 
de vogel te vangen. De vogel is voorzien van 
een kleurring, maar waarnemingen daarna 
ontbreken. Deze snelle Stormmeeuw is in 
twee dagen tijd van Malmö naar Groningen 
gevlogen, een afstand van 492 kilometer.

Roodborst Erithacus rubecula
[ARNhEM AG 53598] Geringd als 1e kj. op 
22 oktober 2003 door René Oosterhuis in 
de kindertuin in Helpman in de stad Gro
ningen. In het voorjaar van 2006 heeft Rob 
Koelman in het Sterrebos (iets meer dan 
een kilometer van de kindertuin) weer we
kelijks de braakballen geraapt van een paar
tje Bosuilen dat daar nestelde. Op 24 maart 
2006 verzamelde hij een partij braakballen 
en bij het uitpluizen daarvan trof hij deze 
vogelring aan. 

Roodborst Erithacus rubecula
[ARNhEM Ah 40061] Geringd als na 1e kj. 
op 25 september 2005, eveneens door René 
Oosterhuis in de kindertuin in Helpman. 
Ook deze Roodborst is door het paar Bos
uilen in het Sterrebos opgepeuzeld. Op 15 
april 2006 verzamelde Rob Koelman hier 
een partij braakballen en later trof hij bij 
het uitpluizen ervan deze ring aan in een 
min of meer verse braakbal. Ook in 2005 
nestelde een paartje Bosuilen in het Ster
rebos en heeft Rob Koelman verschillende 
vogelringen in de braakballen gevonden (zie 
ringrubriek aflevering 16, Gors 34: 3942), 
maar daartussen bevonden zich geen ge
ringde Roodborsten.
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als naar het zuiden. Let er dus altijd goed 
op, zeker bij Koolmezen die ‘s winters in 
de tuin zitten. Waarnemingen van deze 
gekleurringde Koolmezen kunnen worden 
doorgegeven aan Richard Ubels, email: 
r.ubels@rug.nl. 

kijken naar gekleurringde Huismussen in 
deze tuin is de Koolmees hier nooit meer 
teruggezien, een aanwijzing dat er die dag 
ook trekkende of rondzwervende Koolme
zen gevangen zijn. De vogel is later ook niet 
meer ergens anders gezien. 
Al jarenlang wordt door onderzoekers van 
de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek 
gedaan aan broedende Koolmezen in de 
Lauwersmeer. Beide individuen waren 
ook door hen gevangen en gekleurringd. 
Het onderzoek richt zich onder andere op 
verspreiding en overleving en hoe deze 
factoren afhangen van de voorgeschiedenis 
van een individu, bijvoorbeeld geboren of 
gebroed in een bos met een hoge of een lage 
dichtheid, in bossen met veel vrouwtjes of 
juist met veel mannetjes et cetera. Vroeger 
werd wel eens gedacht dat de geïsoleerde 
populatie Koolmezen van de Lauwersmeer 
jaarrond in het gebied bleef, maar uit het 
kleurringonderzoek komt naar voren dat 
ze wel degelijk ook elders opduiken. Beide 
voorbeelden geven aan dat ze alle kanten 
op kunnen vliegen, zowel naar het oosten 
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zien ik van jongs af aan al wel met vogels 
en natuur bezig ben geweest. Het zijn hele 
mooie zachte beesten die heel beweeglijk 
zijn, maar ze hebben ook een heleboel 
harde kanten, bijvoorbeeld de pootjes, de 
snaveltjes en de oogjes, en ze zijn natuurlijk 
mooi van kleur. Als je ze wilt schilderen, dan 
moet je naar buiten. Dat geeft een gevoel 
van vrijheid. Ik heb vroeger op de academie 
veel stillevens geschilderd. Dit is eigenlijk 
precies hetzelfde.

Hoezo? Vogels zitten naar mijn idee bijna 
nooit echt stil!
Nee, nou afgezien daarvan. Maar je moet 
wel over kleur nadenken en over composi
tie. Van stillevens schilderen was ik al na 
twee jaar heel erg flauw. Je moet dit doen, 
dat doen. Vogels schilderen doe ik nu al 25 
jaar en dat verveelt nooit!

Maar hoe doe je dat dan? Je ziet een vogel en 
dan?
Ik zit altijd op een krukje. Dan maak ik een 
hele snelle schets en daar maak je pagina’s 
vol van. Je onthoudt even een beeld in je 
hoofd en je schetst dat uit. Ik maak dan 
pagina’s vol schetsen waar ik per schets in 
een paar minuten mee klaar ben. Op een 
gegeven moment ken je de vogel en dan kun 
je steeds verder gaan in je beleving. Ik doe 
het ook meteen met inkt tegenwoordig. En 
dan kun je weer verder naar kleur en naar 
een schilderij.

Eind augustus zocht Marnix Erik thuis op 
voor een interview. De in de tekst genoemde 
expositie in galerie de Groninger Kroon is 
vanwege het late verschijnen van de vorige 
Gors helaas niet meer te zien.

Hoe lang ben je al Avifaunalid?
Ik denk dat ik rond 1977 of 1978 lid ben 
geworden. Bijna 30 jaar dus! Ik heb ooit in 
de redactie van de Gors gezeten gedurende 
twee jaar, waar ik meehielp met het vorm
geven. Dat moet rond 1983 geweest zijn. 
De laatste jaren ben ik geen ‘actief lid’ meer 
hoor.

Hoe noem je jezelf? Natuurschilder? Vogel-
schilder? 
Ik noem mezelf beeldend kunstenaar. Ik 
maak naast schilderijen, tekeningen en 
etsen ook bronzen beelden. Daarnaast ben 
ik tegenwoordig ook bezig met videofilms. 
De techniek is eigenlijk een vervoermiddel 
van je gedachten, eigenlijk doe ik maar wat! 
Maar dat lukt gelukkig goed. En ik vind het 
ook hartstikke leuk. Ik heb van dingen die 
ik niet leuk vind gemerkt dat ik ze gewoon 
niet moet doen.

Maar waarom werk je vooral met vogels?
Ik ben eigenlijk afgestudeerd aan de kunst
academie Minerva op portretten en dan in 
de technieken olieverf, aquarel en etsen. 
Vogels en natuur ben ik later pas gaan doen. 
Daar kwam ik wel vrij snel terecht aange

De Kluten van Van Ommen
Marnix Jonker

het zal niemand ontgaan zijn. afgelopen najaar heeft erik van ommen 
zijn boek De Kluten van Breebaart uitgebracht. gedurende het jaar 2007 

heeft avifaunalid erik de kluten een jaar lang gevolgd vanaf de Breebaart 
helemaal tot in zuid-Portugal. de prachtige illustraties van erik worden 

tekstueel ondersteund door zijn vrouw en reisgezel wilma Brinkhof, die de 
belevenissen onderweg goed verwoordt. 
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of op een trap. In het begin denk je: wat is 
dat voor onzin?, maar wit heeft de eigen
schap om alle kleuren uit zijn omgeving op 
te nemen. Er zitten eigenlijk heel veel kleu
ren in wit, maar wij nemen dat niet zo waar. 
Kluten in de natuur nemen alle kleuren uit 
hun omgeving aan. Neem je nou bijvoor
beeld een Bijeneter, die fel gekleurd is, die 
doet dat dus niet. Die is eigenlijk altijd het
zelfde. Ik kon nu met een Kluut heel andere 
dingen doen in mijn werk dan daarvoor, dat 
vond ik heel erg interessant. Dat is een van 
de redenen dat ik de Kluut nam. Je kunt 
heel mooi met een paar zwarte lijntjes een 
Kluut tekenen. Ik ben heel erg bezig met Ja
panse tekeningen. Ik heb een tijdje in Japan 
gewoond en ben toen erg geïnteresseerd 
geraakt in de Sumie techniek, waarbij met 
een paar lijntjes een tekening gemaakt kan 
worden op rijstpapier. Dit is typisch Japans 
en ik vond het heel erg mooi om te doen. 
Het kan bovendien heel goed bij Kluten 
toegepast worden. Verder kon ik weer eens 
naar een ander biotoop. Ik heb hiervoor een 
akkergebied gedaan in de boeken de Zwalu-
wen van Singraven en de Kiekendieven van het 
Oldambt en kon nu eens het Wad weer op.

Je gaat dus alle typisch Groningse land-
schappen bij langs?
Ja, het zal nu wel een beetje gebeurd zijn 
in Groningen ben ik bang. Maar het moet 
eigenlijk wel een beetje in de buurt zijn. Ik 
moet al zoveel reizen voor mijn werk. De 

Wat doe je eigenlijk in het atelier en wat doe 
je in het veld?
Erik springt op en we lopen naar boven, 
waar een slaapkamer tot atelier is omge
bouwd. In het atelier vertelt Erik dat hier 
de meeste olieverfschilderijen worden 
gemaakt. De schilderijen die er staan, zijn 
gedeeltelijk af en voor een gedeelte niet. 
Sommige zijn net opgezet, andere zijn al 
veel verder uitgewerkt. Ook worden hier 
de etsen gedaan en staat er een etspers. 
Olieverf en etsen afdrukken gebeuren dus 
in het atelier. In het veld worden de meeste 
tekeningen, aquarellen en pastels gemaakt. 
In de winter wordt het meeste werk in het 
atelier gedaan, pak ’m beet van 1 november 
tot 1 maart.
De opmaak van het boek gebeurt in een 
andere kamer. De proefdruk voor Kluten in 
Breebaart ligt net klaar en ik mag het even 
inzien. We lopen weer naar beneden waar 
ook nog enkele werken hangen. Uit elk pro
ject houd ik meestal een werk zelf en de rest 
gaat naar galeries en overal heen. 

Wat voor een uitdaging zit er nou in een 
Kluut, een zwart-witte vogel?
Dat is eigenlijk een van de redenen waarom 
ik de Kluut genomen heb. Je zou denken 
dat een zwartwitte vogel ontzettend saai is 
om te schilderen, maar dat is juist niet zo. 
Vroeger, toen ik net begon op de academie, 
moesten we een vaak een laken schilderen, 
die werd ergens over een stoel heen gegooid 
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Je hoeveelste boek is Kluten van Breebaart?
Mijn 28e of 29e al! Wilma Brinkhof, mijn 
vrouw, schrijft tegenwoordig mijn boeken 
en heeft de laatste vijf of zes boeken al voor 
mij geschreven. Kluten van Breebaart is ook 
door Wilma geschreven. 

Het boek wordt spectaculair gepresenteerd?
De presentatie van het boek zal plaats
vinden in galerie de Groninger Kroon in 
Finsterwolde, waar ook een expositie zal 
zijn. Ook zal er een klein gedeelte van de 
expositie hangen in de Reidehoeve van Het 
Groninger landschap, naast Polder Bree
baart. De presentatie zal vergezeld worden 
door een lezingen en workshopprogramma. 
De expositie zal tot en met 4 januari 2009 in 
de Groninger Kroon zijn. Het idee is dat het 
daarna de trekroute van de Kluut achterna 
gaat. Het gaat eerst naar Vogelbescherming 
in Zeist en galerie Oog voor Natuur in Op
heusden. Daarna gaat het door naar Ile de 
Ré in de buurt van Bordeaux, Frankrijk. We 
proberen de expositie ook nog naar Noord
Frankrijk en Portugal te krijgen, maar het 
is momenteel nog niet helemaal duidelijk of 
dat gaat lukken.

Dit boek komt ook weer bij de KNNV uit?
Ja, zelfde uitgeverij en zelfde prijs. Er komt 
dit keer geen cd bij, zoals bij de Zwaluwen 
van Singraven. Maar nu heb ik op mijn web
site, www.erikvanommen.nl, zestien film
pjes van ongeveer drie à vier minuten staan 

uitgever wilde eigenlijk dat ik het op Texel 
zou doen, maar dat was me te ver. Gelukkig 
ben ik goed geholpen door Het Groninger 
Landschap, zodat ik in Groningen kon blij
ven. Dat vond ik erg fijn. En de Breebaart 
is natuurlijk een geweldig gebied! Buiten 
Groningen kent niemand het ook eigenlijk, 
het begint nu eindelijk een beetje te komen. 
Maar dat is dankzij André Boven, die daar 
alle Breedbekstrandlopers, Poelruiters en 
Bonapartes Strandlopers ontdekt. Het 
mooie is dat het een heel oostelijke plek 
is. En je kunt er mooi bij komen, met de 
mooiste schuilhut van Nederland. Wel gaan 
we binnenkort verhuizen naar Vries en ga 
ik dus in Drenthe wonen. Proberen om daar 
flink wat vogels in de tuin naar mij toe te 
halen in plaats van dat ik naar de vogels ga!

Je pakt je spullen dus en gaat in de hut staan 
tekenen? Word je dan niet helemaal gek van 
al het publiek dat langskomt?
Ja, ik teken veel in de hut. Soms word ik wel 
gek van al die mensen, maar ik ga meestal 
door de week, dan is het wat minder druk. 
Je probeert wel te vermijden dat er te veel 
over je schouder wordt meegekeken. Maar 
op een gegeven moment heb je zoiets van 
het is niet erg en sluit je je er een beetje 
voor af. Ik heb ook in India gewerkt en 
dan heb je gelijk honderd man om je heen. 
Dan had ik maar iets anders moeten gaan 
doen. En ik ben geen mensen vrezend type 
 gelukkig.



 de grauwe gors 2008–3 147

te volgen. Waarom het minder wordt in de 
Breebaart heeft waarschijnlijk te maken met 
de vos, die erbij kan komen. Dat proberen 
ze te voorkomen door er een hek omheen 
te zetten, maar ik heb ook wel eens gezien 
dat er een vos in het hek zat en de Kluten 
erbuiten. Verder neemt de zeeduizendpoot 
in de Dollard af, wat ook een goede reden 
kan zijn. Ook wordt de begroeiing hoger. Dit 
voorjaar waren er heel veel Brandganzen op 
het broedeiland van de Kluten, die beesten 
steeds verstoorden.
Het hoogtepunt was een jaar of drie, vier 
geleden, toen er overal Kluten zaten en 
kuikentjes renden. Dat is nu helaas veel 
minder geworden. Dat willen we eigenlijk 
ook terugkrijgen. We gaan dan ook een actie 
beginnen voor de Kluut, samen met Vogel
bescherming. Het gaat sowieso slecht met 
de Kluut. Als je naar de nieuwe klimaatatlas 
kijkt, dan zie je dat zijn biotoop verdwijnt 
in WestEuropa, dus we moeten in elk 
geval zijn biotoop behouden anders is het 
beest straks weg en dat kan natuurlijk niet. 
Nederland zonder Kluten, dat kan niet. We 
hebben natuurlijk wel de grootste populatie 
Kluten ter wereld!

waarop te zien is hoe ik dit boek gemaakt 
heb en word je meegenomen op reis tot in 
Portugal.

Je hebt de vogels gevolgd tot in Portugal. 
Kwam je ook bekende vogels tegen die je door 
ringen kon herkenen?
Nee, ik ben nooit dezelfde vogel tegengeko
men. Dat is wel jammer, ja. Wel had ik een 
Spaanse vogel met een gele kleurring in de 
Breebaart. In Frankrijk hadden we overal 
Franse vogels met ringen. Er wordt daar 
behoorlijk geringd op Ile de Ré. We hadden 
Nederlandse Kluten in de Oosterschelde 
in Zeeland. In de Breebaart hadden we een 
paar onbekende ringen omdat de vogels 
enkele kleurringen verloren waren. Helaas 
hebben we niet één vogel gehad die we op 
meerdere plekken tegen zijn gekomen.

Een paar jaar geleden zat de Breebaart hele-
maal vol met Kluten. Dat is nu minder. Weet 
jij waar ze zijn gebleven?
Voor een deel wel. Voor een gedeelte zitten 
ze nu op de Klutenplas bij Pieterburen. Ook 
van Het Groninger Landschap. Ze lijken 
toch een beetje Het Groninger Landschap 

worden en daar de hele winter (tot in 
maart) blijven liggen. Vrijwel tegelijk met 
het verstoppen begint ook het terugzoeken 
en opeten van de noten en eikels. De dop
pen van de leeggegeten noten en de eikels 
blijven ter plaatse achter en zijn door ons 
verzameld. Met het uitbaggeren van de 
sloten komen ongewild ook veel zoetwa
termossels op en in de barg terecht. De 
mossels zijn geliefd voedsel, onder andere 
voor Zwarte Kraaien. Een groot deel van 

De laatste drie jaar hebben wij in Haren en 
omgeving onderzoek gedaan naar het ham
stergedrag van Roeken. Daarbij verzamelen 
de vogels in de herfst (septemberoktober) 
walnoten en eikels in de bebouwde kom 
van Haren en verstoppen die vervolgens 
in de omringende weilanden. Geliefkoosde 
plekken hierbij zijn de baggerrichels langs 
sloten. Deze richels ontstaan bij het jaarlijks 
uitbaggeren van sloten, waarbij de barg en 
de waterplanten op de oever gedeponeerd 

Een puzzel:
Roek of Zwarte Kraai?
Jan hulscher & Peter driessen
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laatste. In de zachte modder waren vaak de 
prenten van bruine ratten zichtbaar naast 
hun karakteristieke feces. Sporen van hun 
nachtelijke activiteiten en van muizen von
den we terug in de vorm van tandafdrukken 
in de talrijke afgekloven stengelknollen van 
de grote egelskop. Deze knollen bevatten 
veel reservestoffen (zetmeel) voor de plant 
en zijn als zodanig ook goed voedsel voor 
muizen en ratten. Als kind sneden wij uit 
deze stengelknollen, door ons ‘kattekloten’ 
genoemd, pijpenkopjes.
Tijdens het snuffelen op de barg zagen we 
op een gegeven moment ook het topje van 
een zwarte veer boven de barg uitsteken. 
Voorzichtig werd de bovenste laag modder 
verwijderd en toen kwam er een geheel 
vergaan vogellijk tevoorschijn, waarvan 
alleen het skelet gedeeltelijk nog intact 
was. Dit skelet bestond uit het bekken en 
de wervelkolom met de kale schedel er nog 
aan, inclusief onderkaak, twee poten en 
een vleugel met alleen aan het uiteinde een 
pluk zwarte veren. Ook de hoornbekleding 
(rhamphotheca) van de boven en ondersna
vel was nog aanwezig, maar zat bij beide 
snaveldelen los.
Onze conclusie was Roek of Zwarte Kraai, 
maar welke van de twee? Dat wilden we 
graag weten en daarom besloten we de 
resten mee naar huis te nemen en daar 
verder te pluizen. De bovensnavel gaf geen 
uitsluitsel over de soort. Bij de Roek trekt 
de grens van de bevedering op de bovensna
vel zich bij het ouder worden van de vogel 
achterwaarts op de schedel terug, terwijl 
de kale huid ter plaatse van structuur ver
andert. Dit is bij de Zwarte Kraai niet het 
geval. Daardoor lijkt bij levende vogels de 
snavel van de Roek langer dan die van de 
Zwarte Kraai. Helaas waren de rand van de 
bevedering en de voorrand van de huid op 
de schedel niet meer herkenbaar, zodat dit 
kenmerk niet bruikbaar was. 

De nog aanwezige veren aan de top van de 
vleugel bleken de zes buitenste handpennen 
te zijn, handpennummers vijf tot en met 
tien (nummering van binnen naar buiten). 
Volgens Glutz von Blotzheim (1993) is bij 

het winterhalfjaar loont het voor de vogels 
om naar mossels te zoeken omdat deze in 
de vochtige modder lang blijven leven en ze 
goed zichtbaar voor de kraaien worden als 
ze zich uit de barg omhoog werken. Zwarte 
Kraaien eten ook de door Roeken verstopte 
walnoten en eikels als ze deze vinden. 
Door het telkens opnieuw aflopen van een 
aantal vaste baggerrichels hebben we uit
eindelijk vele kilometers op noten, eikels en 
zoetwatermossels afgezocht. Daaruit blijkt 
dat op slootbarg nog allerlei andere biolo
gisch interessante waarnemingen zijn te 
doen. Zo vonden we de plukresten van Wil
de Eend, Smient, Kokmeeuw, Zanglijster en 
zelfs van een Houtsnip, maar ook de losse 
afgebeten staart van een Grote Canadese 
Gans, waarschijnlijk van een vogel die zat 
te broeden en door een vos werd gegrepen. 
Ook vonden we regelmatig braakballen van 
Zwarte Kraai of Roek. De meeste bevatten 
de vruchten van meidoorn, maar één braak
bal bestond alleen uit kleine rode steentjes, 
die gebruikt worden als kauwsteentjes in de 
maag. De hoger gelegen baggerrichels zijn 
ook geliefde woonplaatsen voor mollen en 
muizen, gezien de soms zeer hoge bulten 
van de eerste en de vele holletjes van de 

Figuur 1. Weergegeven is de totale lengte (van 
de onderkant van de spoel tot de top van de 
veer) van de handpennen van Roek en Zwarte 
Kraai, zoals weergegeven in Brown et al. (2003) 
en van de door ons gevonden vogel.
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de Zwarte Kraai de buitenvlag van de hand
pennen vijf tot en met negen ingesneden, 
terwijl dit bij de Roek alleen bij de nummers 
zes tot en met negen het geval is. Bij ons 
exemplaar was, ondanks de sterke slijtage 
van de veren, de insnijding van de buiten
vlag bij de nummers vijf tot en met acht 
duidelijk herkenbaar, maar twijfelachtig bij 
nummer negen. Maar aangezien de breedte 
van de buitenvlag van een verse pen van dit 
nummer maar twee millimeter bedraagt, 
kan het wel of niet ingesneden zijn bij gesle
ten pennen mogelijk al gauw onherkenbaar 
zijn. De insnijding van handpen nummer 
vijf was dus een eerste aanwijzing dat onze 
vogel wel eens een Zwarte Kraai kon zijn. 
Het meten van de lengte van de afzonderlij
ke handpennen gaf de doorslag. In het boek 
van Brown et al. (2003), dat onder andere 
gaat over het herkennen van vogelveren, 
worden ook de gemiddelde lengten van de 
hand, arm en staartpennen van een aantal 
vogels gegeven, waaronder die van de Roek 
en Zwarte Kraai. In figuur 1 zijn de getallen 
uit dit boek weergegeven, tezamen met de 
lengten van de zes pennen van de door ons 
gevonden vogel. Zo grafisch voorgesteld 

blijkt in één oogopslag dat onze vogel een 
Zwarte Kraai was en ook dat de vleugel van 
de Roek langer is en minder afgerond dan 
die van de Zwarte Kraai. Dit is interessant, 
want de Zwarte Kraai trekt niet, terwijl de 
Roek dit wel doet, tenminste in het oostelijk 
en noordelijk deel van zijn broedgebied, 
en een langere vleugel hierbij voordelig is. 
Ook Glutz von Blotzheim (1993) wijst in 
zijn onvolprezen boek op dit verschil tussen 
beide soorten. Ons gaf het voldoening dat 
het meenemen en schoonmaken van een 
vies skelet met wat gesleten veren toch nog 
tot een soortbepaling heeft geleid.

Met dank aan Dick Visser die onze tekening 
heeft verbeterd.
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Verspreiding en voorkomen
In mei 1968 zijn de eerste exemplaren 
van de Avifauna Vogelaar in de provincie 
 Groningen ontdekt. Het betrof hier een 
beperkt aantal. In figuur 1 zijn de tellingen 
sinds 1968 opgenomen. Helaas zijn van de 
beginjaren geen systematische tellingen 
bekend.
De populatie heeft twee bloeiperiodes ge
kend: de eerste tot midden jaren tachtig en 
de tweede begin jaren negentig. Helaas is de 

Methode
Dit artikel is gebaseerd op literatuuron
derzoek van het tijdschrift De Grauwe 
Gors, ISSN 13840509 en de website www.
avifaunagroningen.nl. Hierbij zijn zowel de 
tellingen van de slaapplaatsen van de Avi
fauna Vogelaar gebruikt als gegevens over 
de voornaamste zichtbare activiteit, het 
zogenaamde waarnemen.
Deze brongegevens zijn verder aangevuld 
met losse observaties van de auteur.

40 jaar Avispex groningana 
avifauna – een overzicht

harm de Mooij

in 2008 is het 40 jaar geleden dat van de groningse Vogelaar Avispex 
groningana de nieuwe ondersoort avifauna Vogelaar A. g. avifauna 

is ontdekt. omdat deze ondersoort in de literatuur slechts fragmen-
tarisch beschreven is, lijkt dit jubileumjaar een geschikt moment 

voor een volledig overzichtsartikel.
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Figuur 1. Slaapplaatstellingen van de Avifauna 
 Vogelaar in de periode 1968 – 2008.

Figuur 2. Verspreiding slaapplaatsen van de 
Avifauna Vogelaar in 1988.
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de populatie het waarnemen uitvoert op 
geringe afstand van de slaapplaats (zie bij
voorbeeld de stad Groningen).

Leeftijdsopbouw
Hoewel statistische gegevens over de exacte 
leeftijdopbouw ontbreken, kan uit obser
vaties worden opgemerkt dat een aanmer
kelijk deel van de populatie een behoorlijk 
sleets kleed vertoont. De mannetjes verto
nen op de kop relatief vaak kale plekken en 
zowel mannetjes als vrouwtjes zijn opval
lend grijs van kleur. Juvenielen zijn amper 
te vinden. Zo dateert de laatst genoteerde 
alarmroep van een juveniel – lokaal bekend 
onder de naam Klein Jantje – alweer uit 
1995 (Grauwe Gors 23: 122).

Gedrag
Een opvallend verschijnsel is dat de Avi
fauna Vogelaar enkele malen per jaar in 
groepsverband een soort trektochten maakt 
waarbij de individuele exemplaren gezamen
lijk aan het waarnemen lijken te zijn. De 
aantallen van deze groepen zijn overigens 
laag: circa 1015 exemplaren per keer.
In iets grotere groepen vindt met ongeveer 
dezelfde frequentie nog een opmerkelijk 
fenomeen plaats; het lijkt op slaaptrek, 

laatste jaren een duidelijke afname te zien. 
Nog niet duidelijk is of deze structureel is, 
want 2008 laat toch een lichte stijging zien.

De verspreiding van de Avifauna Vogelaar 
over de provincie laat zich goed illustreren 
aan de hand van slaapplaatstellingen van 
20 respectievelijk 40 jaar na ontdekking (zie 
figuur 2 en 3).
Met name in figuur 2 valt op dat er een 
sterk verband is tussen de bebouwingsgraad 
van het landschap en het voorkomen van de 
Avifauna Vogelaar. Ook is uit vergelijking 
van figuur 2 en 3 af te leiden dat kolonisatie 
van de provincie heeft plaatsgevonden 
 vanuit de sterk bebouwde gebieden, met 
name vanuit de stad Groningen.

In tegenstelling tot de slaapplaatskeuze 
heeft de Avifauna Vogelaar overdag een 
sterke voorkeur voor landelijke en water
rijke biotopen in de provincie Groningen 
(figuur 4). Evenals bij andere soorten uit de 
Vogelaar familie is een sterke belangstelling 
te constateren voor zogenaamde kijkhutten. 
Niet alle hutten zijn overigens even populair 
(Grauwe Gors 34: 85-89).
Verder laat een vergelijking tussen  figuur 3 
en 4 zien dat waarschijnlijk een deel van 

Figuur 3. Verspreiding slaapplaatsen van de 
Avifauna Vogelaar in 2008.

Figuur 4. Verspreiding van de waarnemingen
van de Avifauna Vogelaar in de periode 
 december 2007 – december 2008.

1 - 5

6 - 10

11 - 20

> 20

MAX  83
TOTAAL 417

1 - 10

11 - 50

51 - 150

> 150

MAX  498
TOTAAL 4.252



152 de grauwe gors 2008–3

zien. Verdringing is daarbij geen denkbeel
dig gevaar: de recente afname is wellicht een 
voorbode van een langdurige neergang en 
wellicht zelfs van het verdwijnen van deze 
ondersoort uit de provincie.
In aanmerking nemend dat slechts een 
zeer beperkt aantal individuele exemplaren 
actief is binnen deze ondersoort, moet ge
vreesd worden dat de volgende 40 jaar een 
minder rooskleurig beeld zullen geven.

Dankwoord
De auteur bedankt WillemJan Fontijn, 
Vera Jongman en Marnix Jonker voor het 
becommentariëren van eerdere versies van 
dit artikel. Ook is hij dank verschuldigd aan 
Arjo Bunskoeke voor extra informatie over 
de slaapplaatstellingen en Henk de Lange 
voor het verzamelen van de zogenaamde 
waarnemingen.
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maar moet toch iets anders zijn. Diverse 
exemplaren trekken ’s avonds naar eenzelf
de plek, meestal rond acht uur en verblijven 
daar gemiddeld twee uur. De laatste jaren 
concentreert zich dit in de wijk Vinkhuizen 
in Groningen (atlasblok 074332).

Op basis van de individuele kenmerken kan 
overigens worden geconstateerd dat slechts 
een heel beperkt deel van de populatie actief 
groepsgedrag vertoont. Het merendeel is 
ronduit passief en sterk solitair te noemen. 
Dit verschijnsel trad in de eerste 1012 jaar 
amper op, maar rond 1980 vond een ken
tering plaats (Grauwe Gors 93: 34). Toen 
was er al sprake van dat slechts 50% van de 
populatie actief groepsgedrag vertoonde. 
Even leek het erop dat een twintigtal subpo
pulaties (de zogenaamde werkgroepen) hier 
verandering in zou brengen, maar van die 
groepen is recent weinig meer te merken.

Er bestaan verder sterke aanwijzingen dat 
Avifauna Vogelaars erg geïnteresseerd zijn 
in vogelgeluiden: zo is eind oktober 2008 
vastgesteld dat op de eerder genoemde loca
tie in Vinkhuizen een buitengewoon grote 
groep Vogelaars aandachtig luisterde naar 
een bonte mix vogelgeluiden. Daarbij moet 
opgemerkt worden dat het een gemengde 
groep betrof, met onder meer een groot 
aantal exemplaren Dutch Birder Avispex 
twitcherii (geen Nederlandse naam bij de au
teur bekend).Dit is op zich al een bijzonder 
feit omdat beide soorten begin jaren tachtig 
elkaars aanwezigheid nog amper konden 
verdragen (Grauwe Gors 122: 24 en Grauwe 
Gors 133: 32).

Discussie en conclusie
Enerzijds lijkt het deze ondersoort voor de 
wind te gaan: de aantalsontwikkeling van 
de Avifauna Vogelaar over de afgelopen 
40 jaar is relatief gunstig en ook de ver
spreiding laat zien dat de ondersoort nog 
wel expansie kent. Minder positief is de 
ongunstige juvenieladult verhouding. Bij 
andere Vogelaarsoorten, met name bij de 
A. twitcherii is die verhouding veel gunstiger 
en zijn beduidend meer jonge exemplaren te 
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juni en 14 juli op de Hoornse Plas (op die 
laatste datum werd een vrouwtje met vier 
grote jongen gezien!), op 29 mei in Polder 
Breebaart, op 2 juli bij Noorddijk en op 22 
juni en 7 juli bij Achter de Zwarten in de 
Lauwersmeer.

Witoogeend
Op 2 mei werd een mannetje ontdekt in de 
Ezumakeeg. 

Vale Pijlstormvogel
Op 22 augustus werd, in een tijd dat er 
meerdere exemplaren werden gezien vanaf 
verschillende Waddeneilanden, een exem
plaar opgemerkt vanaf Rottumerplaat. 
Dit betreft pas het tweede geval voor de 
provincie.

Grote Aalscholver
Een onvolwassen exemplaar werd waarge
nomen op 31 augustus in de Eemshaven.

Kwak
Een stijgende lijn voor deze soort de laatste 
jaren. In deze periode waren er waarnemin
gen op 11 mei bij camping de Pomp in het 
Lauwersmeergebied, op 12 mei (dezelfde?) 
in de Ezumakeeg en een ander exemplaar in 
de Kropswolderbuitenpolder, op 31 mei bij 
Tolbert en op 18 juli weer in de Ezumakeeg. 
Ook werd er op een niet nader gespecifi
ceerde datum in mei een onvolwassen exem
plaar gefotografeerd op de Selwerderhof in 
Groningen.

Purperreiger
Er waren waarnemingen van 14 tot 19 mei 
in Sellingen, op 29 juli in Leens en van 23 tot 
en met 30 augustus in de Eemshaven.

De waarnemingenrubriek wordt samengesteld 
door Martijn Bot. De waarnemingen zijn 
voornamelijk afkomstig van www.avifaunagro-
ningen.nl, www.lauwersmeer.com en van waar-
nemers 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.vogels-
vangroningen.nl gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 september 
t/m 31 december 2008 graag zo spoedig moge-
lijk insturen naar: Leverkruid 12, 9801 LR Zuid-
horn, e-mail: waarneming@avifaunagroningen.
nl. De waarnemingen kunnen uiteraard ook 
online worden doorgegeven op de website van 
Avifauna.
 
Sneeuwgans
Op 21 juni was een paartje Sneeuwgans aan
wezig tussen de Brandganzen op de vloeivel
den van de Suikerunie in de stad Groningen. 
De dag erna verschenen deze (?) vogels bij 
het Jaap Deensgat in de Lauwersmeer. De 
vogels zijn daarna vertrokken en niet weer 
gezien.

Amerikaanse Smient
Het mannetje van de Veenhuizerstukken 
werd nog tot 4 mei waargenomen.

Amerikaanse Wintertaling
Het mannetje van het Oude Robbengat 
bleef daar tot in ieder geval 4 mei aanwezig, 
terwijl er van 29 mei een tweede mannetje 
verbleef in de Ezumakeeg.

Krooneend
De soort werd opgemerkt op 12 mei in de 
Kropswolderbuitenpolder, op 15 mei, 8 

Waarnemingen
van 1 mei tot en met 31 augustus 2008
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Zeearend
Gedurende de hele periode konden Zee
arenden worden waargenomen in het 
Lauwersmeergebied. Op 4 mei vloog er een 
exemplaar over Pieterburen, op 23 mei over 
Sellingen, op 9 augustus over de Kustweg 
in de Lauwersmeer en op 31 augustus over 
Houwerzijl.

Schreeuwarend
Een 3e kj. vogel werd op 29 mei gezien op de 
telpost in de Eemshaven.

Slangenarend
Er was een melding van een overvliegend 
exemplaar boven Zevenhuizen op 31 mei.

Rode Wouw
Er werden in de periode ongeveer 30 exem
plaren gezien. Ook was er het heugelijke feit 
van een succesvol broedgeval in OostGro
ningen (zie het artikel elders in deze Gors)!

Zwarte Wouw
Her en der in de provincie werden in totaal 
zo’n 25 exemplaren opgemerkt.

Steppekiekendief
Zes meldingen in totaal, alle langs of over
vliegende exemplaren, en wel op 9, 11 en 15 
mei in de Eemshaven, op 7 en 16 mei langs 
de Kustweg in het Lauwersmeergebied en 
op 27 juni over Hoogkerk.

Ruigpootbuizerd
Er waren na een ongekend goede winter 
voor deze normaal zeldzame bezoeker nog 
twee waarnemingen in mei: op 2 mei een 
vogel bij Nieuweschans en op 12 mei over 
Beijum in Groningen.

Wespendief
De moeite van het noemen waard waren de 
maar liefst 42 exemplaren die op 10 mei de 
telpost in de Eemshaven passeerden.

Roodpootvalk
Het zal weinigen zijn ontgaan dat het een 
prachtig jaar is geweest voor het zien van 
Roodpootvalken in Nederland. Ook Gronin

Koereiger
Op 1 mei vloog een Koereiger laag over 
Hoogkerk. Hoogstwaarschijnlijk dezelfde 
vogel ging op 2 mei slapen in de kokmeeu
wenkolonie in de Lettelberter Bergboezem. 
Op 22 augustus zat een vogel in zomerkleed 
in de Onnerpolder.

Woudaap
Op 31 mei werd zowel overdag als ’s avonds 
een roepende vogel gehoord langs de vogel
route in de Kollumerwaard.

Zwarte Ooievaar
Er werden in de periode ‘slechts’ 16 exem
plaren doorgegeven, waarvan de vier exem
plaren samen in de Ezumakeeg op 25 juli de 
grootste groep was. 

Flamingo
Een groep van vijf Flamingo’s en zeven Chi
leense Flamingo’s was op 21 juni aanwezig 
bij Achter de Zwarten.

Kuifduiker
De enige waarneming in deze periode van 
deze steeds schaarser wordende fuut was 
op 8 augustus bij Achter de Zwarten in het 
Lauwersmeergebied.

Koereiger – Onnerpolder – 22 augustus 2008
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Kraanvogel
Een groepje van drie vogels werd op 4 mei in 
de Westerbroekstermadepolder opgemerkt. 
Deze vogels waren kort ter plaatse om 
daarna weer door te vliegen.

Steltkluut
Een mooi jaar in onze provincie voor deze 
soort, met waarnemingen vanuit de Krops
wolderbuitenpolder en omstreken (met bij
voorbeeld zes exemplaren op 3 en 26 mei), 
in de Eemshaven (drie exemplaren op 5 mei 
en steeds één op 24 juni en 6 juli), en op 
verschillende plaatsen in het Lauwersmeer
gebied (met bijvoorbeeld zes exemplaren in 
de Ezumakeeg op 29 mei).

Strandplevier
In mei en juni werden er onregelmatig 
een of twee vogels van deze erg schaars 
wordende steltloper waargenomen in de 
Lauwersmeer (met name in het gebied Ach
ter de Zwarten, wellicht de meest geschikte 

gen pikte een graantje mee: tussen 2 mei (de 
eerste waarneming in de Eemshaven) en 30 
mei (laatste waarneming van het voorjaar, 
wederom in de Eemshaven) werden er 
verspreid over de provincie ruim 50 exem
plaren gezien. Noemenswaardig in deze 
context was de nieuwe telpost Kustweg, die 
op 10 mei vier exemplaren en de dag erna 
drie vogels mocht verwelkomen.

Kwartelkoning
Normaal vervult de provincie Groningen de 
hoofdrol als het gaat om waarnemingen van 
Kwartelkoningen op landelijke schaal, maar 
dit jaar was het heel anders. Op slechts ze
ven plekken kon de soort worden gehoord: 
op 8 mei bij Dallingeweer, op 29 mei bij 
Grootegast, op 7 juni tussen Zuidbroek en 
Scheemda (vier vogels), vanaf 8 juni rondom 
de proefboerderij in het Lauwersmeerge
bied, op 16 juni in Drieborg, vanaf 21 juni op 
de Zoutkamperril (twee exemplaren) en op 
22 juni bij Beerta. 

Aziatische Goudplevier – Ezumakeeg – 1 juli 2008
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Breebaartpolder, evenals tussen 25 juli en 1 
augustus. Op die laatste datum werden er 
zelfs twee exemplaren gezien.

Terekruiter
Op 17 mei zat er een exemplaar in de Ezu
makeeg en op 13 juli werd een vogel gezien 
in de Bantpolder.

Poelruiter
Na de eerste waarneming op 12 mei in 
het Jaap Deensgat werden er gedurende 
vrijwel de hele periode onregelmatig vogels 
waargenomen in het Lauwersmeergebied, 
met bijvoorbeeld twee exemplaren op 7 
augustus bij Achter de Zwarten. Buiten de 
Lauwersmeer kwamen er waarnemingen 
uit de Breebaartpolder (enkele malen, onre
gelmatig vanaf 13 juli) en bij Ruidhorn (een 
exemplaar vanaf 2 augustus en op 4 en 5 
augustus zelfs twee vogels).

Kleine Geelpootruiter
We werden verwend met twee gevallen van 
deze mooie steltloper. De eerste verscheen 
op 31 mei in de Ezumakeeg en bleef tot 2 
juni, de tweede was op 8 augustus kort
stondig aanwezig in het gebied Achter de 
Zwarten.

Rosse Franjepoot
Tijdens de eerste noordwestenwind van het 
seizoen op 23 augustus vlogen twee exem
plaren langs de haven van Lauwersoog.

Grauwe Franjepoot
Vanaf 10 mei konden zoals vertrouwd 
regelmatig vogels worden gezien in het 
Lauwersmeergebied, met bijvoorbeeld 
drie exemplaren in de Ezumakeeg op 25 
augustus. Waarnemingen van buiten de 
Lauwersmeer kwamen uit Ruidhorn vanaf 
2 augustus (met zelfs twee vogels op 14 
augustus) en de Dollardkwelder op 16 au
gustus.

Bonapartes Strandloper
Tussen 16 en 22 augustus zat tijdens hoog 
water een adult exemplaar in Polder Bree
baart.

locatie van de provincie om eventueel tot 
broeden te komen). Verder heeft de soort 
gebroed in de Eemshaven en waren er waar
nemingen op 4 juli nabij Muntendam en op 
1 augustus in de Breebaartpolder.

Morinelplevier
We moesten het doen met slechts overvlie
gende vogels op 10 en 18 mei (drie vogels) in 
de Eemshaven, op 11 mei over de Kustweg 
en op 30 augustus over Hoogkerk.

Aziatische Goudplevier
Van 27 juni tot 9 juli verbleef een adult 
exemplaar in zomerkleed in de Ezumakeeg 
en op 14 juli werd een adult exemplaar ge
zien en gefotografeerd in Polder Breebaart. 
Indien aanvaard betreffen dit het derde en 
vierde geval voor de provincie.

Amerikaanse Goudplevier
Op 15 juli werd een adulte vogel in zomer
kleed kortstondig gezien en tevens gefoto
grafeerd op de Pier van Oterdum. Indien 
aanvaard betreft dit pas het tweede geval 
voor de provincie. De eerste vogel was een 
vangst van een ‘wilsterflapper’ op 12 augus
tus 2004 nabij Zuidhorn. 

Breedbekstrandloper
Op 24 mei werd de eerste van het seizoen 
ontdekt in de Ezumakeeg, daarna volgden 
vogels op 25 mei en 27 juli bij Achter de 
Zwarten. Tussen 5 en 14 juli was een adulte 
vogel bij hoog water te bewonderen in de 

Kleine Geelpootruiter – Ezumakeeg – 1 juni 2008

fo
to

: M
a

rt
iJ

n
 B

o
t

fo
to

: r
o

ef
 M

u
Ld

er



 de grauwe gors 2008–3 157

Geelpootmeeuw
Een eerstezomerkleed vogel werd op 10 mei 
waargenomen bij Hoogkerk. Uit de Eems
haven werden vogels gemeld op 13 juli (ju
veniel), 2 augustus (adult) en tussen 9 en 24 
augustus, met max. twee juveniele vogels.

Pontische meeuw
Van deze soort kwam de enige melding uit 
de Eemshaven, ook op de 24e augustus. Dit 
betrof een eerstezomer vogel.

Blonde Ruiter
Tussen 20 en 22 mei verbleef een exemplaar 
in de Ezumakeeg.

Gestreepte Strandloper
Er werden in de periode tussen 6 mei en 15 
augustus alleen, en onregelmatig, exempla
ren gezien in het Lauwersmeergebied, en 
dan vooral in de Ezumakeeg, bij Achter de 
Zwarten en in het Jaap Deensgat.

Gestreepte Strandloper – Lauwersmeer Jaap Deensgat – 13 augustus 2008
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Witvleugelstern – Eemshaven – 31 augustus 2008

Witwangstern
Op 17 en 18 mei werden twee adulte vogels 
waargenomen op verschillende plaatsen 
aan de westkant van de Lauwersmeer, op 
25 augustus zaten twee adulte vogels in de 
Kropswolderbuitenpolder.

Schoorsteengierzwaluw
In de avond van 16 juli werd een exemplaar 
waargenomen in een enorme groep Gier
zwaluwen boven de Ezumakeeg. Indien 
aanvaard betreft dit een nieuwe soort voor 
Nederland.

Alpengierzwaluw
Tijdens enkele dagen van massale bewegin
gen van Gierzwaluwen werden zo maar twee 
exemplaren van deze soort gezien in de 
Eemshaven, en wel op 24 en 26 mei.

Bijeneter
Op 24 mei werd een overvliegende vogel 
gemeld boven de wijk Ruischerwaard in 
de stad Groningen en op 28 mei vloog een 
vogel over de telpost in de Eemshaven. 
Op 1 augustus vloog een exemplaar over 
Bedum.

Hop
Op Rottumerplaat werd op 6 mei een Hop 
waargenomen.

Draaihals
Er werden in mei nog slechts vier Draaihal
zen gemeld. Op 1 mei werd een vogel gezien 
in de Kollumerwaard, op 2 mei zat een vogel 
in het Zomerhuisbos in de Lauwersmeer, 
op 6 mei was er een waarneming bij Noor
derhoogebrug en op 10 mei verscheen een 
vogel in Bierum.

Kuifleeuwerik
Op 31 mei werd een exemplaar kortstondig 
gezien in de Eemshaven.

Vorkstaartmeeuw
Op 23 augustus vloog een adulte vogel in 
zomerkleed langs de haven van Lauwersoog.

Grote Burgemeester
Op 3 mei werd een onvolwassen exemplaar 
gezien bij Westernieland.

Lachstern
Een langsvliegend exemplaren werd gezien 
op 6 mei langs de Kustweg. Tussen 6 en 
30 juli werd diverse malen een pleisterend 
exemplaar gezien in het Lauwersmeerge
bied. De vogel verbleef voornamelijk in en 
rond de Ezumakeeg, maar hoogstwaar
schijnlijk werd dezelfde vogel ook bij Achter 
de Zwarten gezien.

Reuzenstern
Naast de inmiddels bekende en jaarlijkse 
aanwezigheid van deze soort in de Lau
wersmeer, werden er in deze periode ook 
vogels gezien in de Kropswolderbuiten
polder (drie exemplaren op 25 augustus), 
overvliegend over de stad Groningen (16 
augustus) en de Eemshaven (7 en 15 mei en 
17 augustus).

Witvleugelstern
Op 13 mei verscheen de eerste vogel in het 
Lauwersmeergebied. Gedurende de hele 
periode bleek dit de beste plek om naar de 
soort te zoeken, met waarnemingen op 14 
en 24 mei, vanaf 2 juni en op 9 augustus. 
Elders in de provincie werd de soort gezien 
op de vloeivelden van Groningen (twee 
exemplaren op 16 mei) en in de Eemshaven 
(twee vogels op 26 mei en een juveniel op 30 
en 31 augustus).
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Kortteenleeuwerik
Op zowel 4 als 10 mei vloog een exemplaar 
langs de telpost op het oostelijk Eemsha
venterrein.

Kalanderleeuwerik
Na een eerder geval op 27 mei 2005 vloog er 
op 4 mei wederom een Kalanderleeuwerik 
langs de Eemshaven. Helaas werd de vogel 
ditmaal niet aan de grond gezien.

Roodstuitzwaluw
Na al een exemplaar in april vloog er op 
zowel 4 als 6 mei een vogel langs de telpost 
aan de Kustweg in het Lauwersmeergebied.

Duinpieper
Slechts één waarneming in deze periode, op 
5 mei over de telpost in de Eemshaven

Roodkeelpieper
Alle acht waarnemingen van deze soort 
vielen binnen een week. Op 9 mei werden 
de eerste twee exemplaren gezien bij de 
Kustweg en in de Eemshaven, gevolgd door 
meldingen wederom uit de Eemshaven op 
11 mei, vanaf zowel de Punt van Reide als de 
Kustweg op 12 mei, uit de Johannes Kerkho
venpolder op 14 mei en ten slotte nogmaals 
de Eemshaven op 15 mei (twee vogels).

Balkankwikstaart
Een exemplaar van zeer waarschijnlijk deze 
soort werd op 4 mei kortstondig gezien en 
gefotografeerd op het oostelijk Eemsha
venterrein. Indien aanvaard betreft dit een 
nieuwe soort voor Nederland aangezien 
het tot voor kort enige geval (10 mei 1988, 
Delfzijl) recent van de Nederlandse lijst is 
afgevoerd.

Waterrietzanger
Op 30 juli werd een exemplaar gezien in de 
Westerbroekstermadepolder.

Graszanger
Maar liefst twee gevallen van deze tot voor 
kort zeer zeldzame verschijning in het 
noorden. De eerste zat op 6 juli kort in de 
Eemshaven, de tweede vertoefde slechts een 

dag in Ruidhorn. Het aantal waarnemingen 
voor Groningen komt daarmee op vier!

Krekelzanger
Op 3 en 4 juni zong er een exemplaar nabij 
Borgsweer, inmiddels al weer de achtste 
vogel voor Groningen.

Grote Karekiet
Het lijkt de laatste jaren weer beter te gaan 
met deze soort in Groningen. Dit voorjaar 

Roodkopklauwier – Lauwersmeer 
Vogelroute – 24 juni 2008
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en deze zomer konden we op negen plekken 
in totaal 10 vogels zien en vooral horen: op 
17 mei zong een vogel langs de vogelroute in 
het Lauwersmeergebied, op 18 mei langs het 
Hondshalstermeer, op 21 mei in de Eems
haven, op 25 mei in Westernieland, vanaf 
26 mei in Wildervank (met zelfs twee exem
plaren op 30 juni en 1 juli), op 27 mei in het 
Roodkeelplasje (Lauwersmeer), op 29 mei in 
Den Ham, op 1 juni nabij Gaarkeuken en op 
21 en 22 juni bij Achter de Zwarten.

Kleine Vliegenvanger
Op 2 mei was kortstondig een exemplaar 
aanwezig in de bosjes voor de telpost langs 
de Kustweg en op 8 juni zong een jong man
netje in de Eemshaven.

Buidelmees
De soort begint langzaam maar zeker 
een zeldzaamheid te worden. Er werden 
alleen sporadisch vogels gezien in het Lau
wersmeergebied (waaronder een nestbou
wend mannetje op 15 juni en drie juveniele 
vogels op zowel 3 als 5 augustus). 

Roodkopklauwier
Tussen 21 en 25 juni was er een mannetje 
aanwezig langs de vogelroute in het Lau
wersmeergebied. Deze vogel zong zelfs af 
en toe!

Raaf
Op 6 juli vloog een vogel roepend over de 
Eemshaven.

Roze Spreeuw
Tussen 1 en 3 juni zat er een eerstezomer
kleed vogel in een grote groep Spreeuwen 
in de Ezumakeeg. Op 2 juni werden er zelfs 
kortstondig twee vogels waargenomen.

Europese Kanarie
Er werden overvliegende vogels gezien in de 
Eemshaven (5, 9 en 10 mei), in Lauwersoog 
(4 mei), langs telpost de Kustweg (drie 
exemplaren op 9 mei en een vogel op 12 
mei), op de Punt van Reide (12 mei) en over 
Groningen (23 mei).

Ortolaan
Op 3 mei was een vogel ter plaatse in een 
tuin in Oudeschip, op 24 mei vloog een 
exemplaar langs de Kustweg, op 15 augustus 
was een onvolwassen vogel ter plaatse in 
de Bantpolder en op 30 augustus vloog een 
exemplaar over de Eemshaven.

Grauwe Gors
Op 4 mei vloog er een vogel over de Eems
haven en op zowel 16 als 20 mei was er 
een melding van een zingende vogel in de 
Ezumakeeg.

Ortolaan – Oudeschip – 3 mei 2008
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