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Van de redactie
Gors weer een bijzonder nummer wordt. 
Deze Gors zal in het teken staan van de 
Vogelaarsdag die op 4 april j.l. in de Lau
wersmeer werd gehouden. Om de auteurs 
(en de redactie) iets meer tijd te geven, 
wordt de deadline voor dit nummer ver
schoven naar 15 juni. Dit nummer zal dus 
iets later verschijnen dan gepland. 
Om een al te grote achterstand te voorko
men, zal de deadline nu echter strak worden 
gehanteerd!

De oproep voor de oude jaargangen van 
De Grauwe Gors is zeer succesvol gebleken. 
Door diverse leden werd van alles aange
boden en inmiddels is het gelukt om een 
(vrijwel) complete serie bij elkaar te krijgen. 
Namens de vereniging hartelijk dank!
Voor de hulp bij het opmaken van de Gors 
heeft zich helaas nog niemand gemeld. 
Hierbij dus nogmaals: wilt u helpen, laat het 
ons dan zo spoedig mogelijk weten.

Van het bestuur

Zoals we min of meer gehoopt hadden, is 
het de redactie gelukt om kort na het ver
schijnen van de vorige Gors opnieuw een 
nummer uit te brengen. De achterstand 
die we hebben opgelopen door het jubile
umnummer in 2008, is hiermee zo goed als 
weggewerkt. Dit was uiteraard niet mogelijk 
zonder de hulp van de auteurs die, soms in 
korte tijd, een of meer artikelen wisten aan 
te leveren. Complimenten daarvoor, onze 
dank is groot!
 
In deze Gors vindt u weer een gevarieerd 
aanbod aan artikelen. In dit nummer is er 
natuurlijk aandacht voor de nieu we Vogel 
van het Jaar, de Zomer tortel. Een interes
sante soort die in Groningen niet overal 
voorkomt en de laatste jaren in aantal af
neemt. Uiteraard wordt ook teruggeblikt op 
de Spotvogel, de vorige Vogel van het Jaar. 

Het is de bedoeling dat de volgende Grauwe 

declaraties schriftelijk en met de nodige 
betalingsbewijzen bij de penningmeester 
moeten worden ingediend. Betalingsbewij
zen zijn onmisbaar voor de boekhouding en 
de kascontrole. We kunnen de veiligheid van 
een ‘papieren spoor’ niet missen.

Verenigingsactiviteiten
Het is goed om te zien dat er volop belang
stelling is voor de lezingen en excursies. De 
commissies werken enthousiast aan een 
goed programma. Op de website en het fo
rum valt dagelijks iets nieuws te lezen. Het 
bestuur wil op korte termijn werken aan het 
verder verbeteren van de interne communi
catie van de vereniging en aan de uitstraling 
naar buiten.

Overlijden Anne van Dijk
We ontvingen het droevige bericht dat op 
22 maart Anne van Dijk is overleden. Anne 
heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor 
de vereniging, onder andere als bestuurslid 
van Avifauna. Wij zullen Anne erg missen. 
We wensen zijn familie toe dat zij het verlies 
van Anne een goede plaats kunnen geven. 

Vogelaarsdag 2009
Als deze Gors bij u in de brievenbus terecht
komt, is de Vogelaarsdag 2009 al weer ver
leden tijd. We zullen in een volgende Gors 
daarop terugkijken.

Indienen van declaraties
Het bestuur wijst u er nogmaals op dat 
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heeft men tot aan de Hoge Raad verloren. 
Het is een wrange vaststelling dat met name 
de kwaliteit van het onderzoek, op basis 
waarvan de ontheffing is verleend, te wen
sen overlaat. Wel vermeldt de ontheffing 
dat het bedrijf rekening moet houden met 
zowel broedvogels als vogels die het terrein 
in het algemeen gebruiken – daar ligt dus 
vooral een taak voor de AID.
Deze gebeurtenis toont nog eens aan hoe 
belangrijk het is om op tijd te weten welke 
ruimtelijke ontwikkelingen er gaande zijn. 
Het bestuur probeert via de provincie om 
beter op de hoogte te worden gebracht van 
wat er gaat gebeuren. Daarnaast willen we 
ook graag weten wat er op gemeentelijk 
niveau zoal gebeurt. We hebben met name 
weinig inzicht in wat er gebeurt in het Zui
delijk Westerkwartier, de Veenkoloniën en 
in Westerwolde. Het bestuur streeft naar 
een dekkend netwerk van vrijwilligers die 
de vereniging op de hoogte houden van 
(ruimtelijke) ontwikkelingen binnen hun 
gemeente. We zoeken vooral verenigings
leden uit die streken om ons op de hoogte 
te houden. U hoeft daarvoor alleen de weke
lijkse gemeentelijke publicaties te lezen. Als 
u interesse hebt, laat ons dat weten (email: 
mbrijker@avifaunagroningen.nl of tel. 050
5347097).

In de loop van dit jaar willen we een oriën
tatiecursus ‘Vogels Kijken’ organiseren voor 
beginnende vogelaars. Daarin zullen zaken 
aan de orde komen als: Waar en hoe kijk je? 
Welk materiaal heb je nodig en hoe moet je 
dat gebruiken?
Het jubileumboek dat we maken onder 
de titel Vogelgebieden in Groningen is op 
een paar details na gereed en zal zeer bin
nenkort verschijnen. Het wordt een fraai 
geheel, met dank aan de auteurs, Harm de 
Mooij (vormgeving) en eindredacteur Jan 
Allex de Roos.

Beschermingszaken
In de afgelopen periode ontstond op het 
internetforum commotie over het graaf
werk in de Onnerpolder bij het Zuidlaar
dermeer, terwijl het broedseizoen voor 
de deur ligt. Het gebied is aangewezen als 
Natura 2000gebied. Leden van de vereni
ging vroegen zich af of er geen taak lag voor 
Avifauna.
Het bestuur ging op onderzoek uit en kwam 
tot de volgende bevindingen:
De Onnerpolder is aangewezen als nood
waterberging na de wateroverlast van 1998. 
Daarvoor is gekeken naar de mogelijke 
invloed op de natuurwaarden en daarbij is 
vastgesteld dat die wel was te verwachten 
voor een beperkt aantal vissen en amfi
bieën maar niet voor broedvogels. Het 
Waterleidingbedrijf Groningen (de vroegere 
Waprog) wint drinkwater in het gebied en 
heeft daarvoor winputten geslagen. Wan
neer de polder onder water wordt gezet, 
lopen die putten vol met oppervlaktewater 
en dat is onaanvaardbaar met het oog op de 
drinkwatervoorziening. Die putten moeten 
dus verhoogd worden. Het Waterleidingbe
drijf heeft besloten om meteen een aantal 
putten te verplaatsen, wat extra graafwerk 
met zich mee brengt. Men heeft op basis 
van het genoemde onderzoek een Flora en 
Faunawetontheffing aangevraagd bij het 
ministerie van LNV en die ook gekregen. 
De ontheffing duurt tot eind 2009. De Mi
lieufederatie, Natuurmonumenten en Het 
Groninger Landschap hebben tegen deze 
activiteiten bezwaar aangetekend, maar dat 

Oproepen
Herhaalde oproep: Help de vereniging!
Het bestuur wil u nogmaals wijzen op 
de oproep in de vorige Grauwe Gors voor 
mensen die actief willen worden binnen de 
vereniging, bijvoorbeeld als bestuurslid.

40 jaar vogels Lauwersmeer
Op 4 april j.l. vond de jaarlijkse Vogelaars
dag plaats. Dit keer was het thema 40 jaar 
vogels in de Lauwersmeer. Het is de bedoe
ling om in de volgende Grauwe Gors hier 
aandacht aan te besteden. Mocht u ook een 
bijdrage willen leveren aan deze Grauwe 
Gors dat past bij dit thema, dan vragen we 
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In 2006 is de werkgroep begonnen met het 
tellen van vogels met behulp van de punt
telmethode en sindsdien doen steeds meer 
mensen mee aan deze gemakkelijke vorm 
van vogels tellen. 
Mensen die belangstelling hebben kunnen 
een email sturen (zie voor het adres hier
onder), maar bellen mag ook: Ben Koks, 
tel. 0630386177.
Met name in gebieden als de Marnewaard 
(weliswaar geen landbouwgebied maar 
wel enorme dichtheden Veldleeuweriken), 
het akkerland tussen Zuurdijk en Electra, 
de veenkoloniale akkers ten zuiden van 
het Zuidlaardermeer en het gebied vanaf 
Blijham richting het Rhederveld willen we 
graag gedekt hebben. 
Voor meer informatie zie ook de website 
www.grauwekiekendief.nl, email: 
ben.koks@grauwekiekendief.nl.

u om de tekst hiervoor uiterlijk 15 juni a.s. 
aan te leveren bij de redactie.
 
Punttellingen akkervogels (Meetnet 
Agrarisch Soorten)
Vele leden van Avifauna houden zich op 
de een of andere wijze met tellen van 
vogels bezig. Avifauna Groningen heeft 
in Nederland een goede naam als het gaat 
om het systematisch in beeld brengen 
van vogelaantallen. Broedvogels behoren 
tot de leuke categorieën om tijd aan te 
besteden. Vroeg opstaan en de zon zien 
opkomen is voor iedere rechtgeaarde teller 
een mooi moment in de lente en de zomer. 
De Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft in 
Nederland pionierswerk verricht rond het 
thema akkervogels, het uitdokteren van 
ecologisch renderende beheersmaatregelen 
en het verzamelen van spannende gegevens. 

Lezingen en excursies
Voor de komende periode staan geen le
zingen meer gepland. Vanaf het komende 
najaar zal het lezingenprogramma weer van 
start gaan. Er staat nog één excursie op het 
programma.

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. 
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
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een stabiele stand van de Turkse Tortel. Ook 
Wilde Eend, Gierzwaluw en Ekster bleven 
opvallend stabiel. Na twee jaar monitoren 
beginnen we al een aardig beeld te krijgen 
van de talrijkheid van de meeste stads
vogelsoorten. Over de resultaten van de 
eerste twee jaar van MUS is meer te lezen in 
SOVONNieuws 2008 nr. 3.

Zelf meedoen in 2009, individueel of als 
vogelwerkgroep
Als u interesse heeft om mee te doen, kunt 
u meer informatie vinden op de website van 
SOVON, waar ook een postcodegebied in de 
buurt kan worden uitgezocht. MUS blijkt 
een leuk project te zijn om als vogelwerk
groep op te pakken. Er zijn enkele steden in 
Nederland die vrijwel vlakdekkend ‘geMUSt’ 
worden. De tellingen kosten weinig tijd 
(slechts twee ochtenden en een zomer
avond) en door de laagdrempelige opzet 
kunnen ook vogelaars met weinig telerva
ring meedoen. Voorwaarde is dat men de 
algemene soorten stadsvogels op zicht en 
geluid kan herkennen. Om hierbij te helpen 
heeft SOVON de MUScursus opgezet: een 
gratis vogelherkenningscursus die vooral 
ingaat op geluidenkennis. Deze cursus is via 
internet individueel te volgen. 

Bram Aarts
Coördinator stadsvogelmeetnet MUS
Email: MUS@sovon.nl
Tel. 0246848111

Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) gaat 
zijn derde jaar in. Dit stadsvogelmeetnet is 
opgezet door SOVON Vogelonderzoek Ne
derland en Vogelbescherming Nederland om 
de aantalsontwikkeling en verspreiding van 
broedvogels in bebouwde gebieden beter in 
beeld te brengen. Meedoen met MUS wordt 
in 2009 nog interessanter. De telgegevens 
worden nu door Vogelbescherming gebruikt 
om beschermingsmaatregelen voor stads
vogels beter af te kunnen stemmen op de 
lokale situatie in gemeenten. Nieuw in 2009 
is dat ook zoogdieren meegeteld kunnen 
worden, en 2009 is natuurlijk het Jaar van 
de Visdief!

MUS levert interessante resultaten op
Het Meetnet Urbane Soorten is een nieuw 
monitoringmeetnet met een eenvoudige 
opzet, dat toch de gewenste resultaten op
levert om de vogelbevolking van bebouwde 
gebieden op de voet te kunnen volgen. Per 
postcodegebied worden op twaalf willekeu
rige telpunten gedurende vijf minuten alle 
vogels geteld, en dat op drie momenten in 
het broedseizoen. Zowel in 2007 als in 2008 
zijn er landelijk ongeveer 450 postcodege
bieden op deze manier geteld. Dit leverde in 
beide jaren ruim een kwart miljoen vogels 
op, verdeeld over 155 soorten. De Huismus 
nam in 2008 zoals verwacht verder af, en 
ook de Roodborst laat een duidelijke af
name zien. De duiven doen het goed, met 
een toename van Houtduif en Stadsduif en 

MUS: tel ook mee in 2009

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. 
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ten we dat daar nog niet ontdekte kolonies 
te vinden zijn, bijvoorbeeld op daken in 
stedelijke gebieden. We roepen iedereen op 
om op broedverdachte Visdieven te letten 
en nieuwe kolonies aan ons door te geven 
via www.jaarvandevisdief.nl! 

Vaststellen bezettingsgraad en broed
succes 
Voor de tellers van bestaande kolonies zijn 
een aantal extra vragen geformuleerd over 
bezettingsgraad (wanneer, hoeveel) en 
broedsucces. Er zal een instructie worden 
geschreven om de bezoeken aan kolonies 
zonder verstoring te doen verlopen. Dit 
onderdeel is vooral bedoeld voor de ervaren 
vogelaars die ook nu al meedoen met het 
tellen van Visdieven. 

Meer weten?
Op www.jaarvandevisdief.nl staat alle infor
matie over het Jaar van de Visdief en staan 
alle activiteiten op een rij waaraan u mee 
kunt doen. Begin 2009 volgen er nadere in
structies over hoe u kunt meedoen en wordt 
de invoer voor bovenstaande activiteiten 
geactiveerd. Voor allerhande vragen kunt 
u daar terecht of u stuurt een email naar 
visdief@sovon.nl.      
     

Het Jaar van de Visdief
Jaarlijks staat voor SOVON Vogelonderzoek 
en Vogelbescherming Nederland een bepaal
de vogelsoort centraal in het kader van ‘het 
Jaar van …’. Voor 2009 is de keuze gevallen 
op de Visdief. Het is een leuke, aanspreken
de stern, die behoorlijk goed bekend is bij 
veel vogelaars en die in grote delen van ons 
land voorkomt. Bovendien sluit de soort 
goed aan bij de kustcampagne (flyways) van 
Vogelbescherming Nederland. Zoals van de 
meeste soorten weten we van de Visdief al 
het een en ander, maar eigenlijk toch ook 
weer te weinig over het voorkomen van de 
soort en aspecten die fluctuaties in de popu
laties veroorzaken. Samen met vrijwilligers 
willen we proberen om een aantal vragen te 
beantwoorden. Naast onder andere gerichte 
tellingen in bestaande (en nieuwe) kolonies, 
willen we ook graag waarnemingen verza
melen van de eerste en de laatste Visdieven 
van het jaar. 

Fenologie: Wanneer komen Visdieven 
aan in Nederland en wanneer vertrek
ken ze? 
Wie ziet de eerste Visdief van het jaar? Aan 
dit onderdeel kan iedereen meedoen. Via 
kaartbeelden willen we laten zien hoe de 
vogels zich in het voorjaar door het land 
verspreiden en hoe ze in het najaar weer 
vertrekken. We roepen iedereen op om uw 
eerste en laatste waarnemingen via de site 
door te geven. We werken daarbij samen 
met diverse waarnemingensites, zoals www.
natuurkalender.nl, www.waarneming.nl en 
www.trektellen.nl.

Kan de Visdief het dak op? 
Hoewel veel kolonies jaarlijks worden ge
teld, hebben we geen compleet beeld van de 
verspreiding. Van het binnenland verwach

Het Jaar van 
de Visdief!
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een goede plek voor Zomertortels. Of dit 
nog zo is, moet onderzocht worden, want 
het aantal waarnemingen lijkt ook hier te
rug te lopen.

Koerende Zomertortels
In figuur 1 staat de activiteit van koerende 
Zomertortels weergegeven. Egbert Boekema 
heeft deze waarnemingen door de jaren 
heen verzameld. Hij is pessimistisch over de 
ontwikkeling van de Groningse populatie. 
Hij schrijft: “Het zou mij verbazen als er 
meer dan 30 territoria uit zouden komen, je 
ziet de soort per jaar minder worden.”
Zoals je kunt zien, zijn mei en juni goed om 

De Zomertortel Streptopelia turtur, vroeger 
ook wel Tortelduif of Tortel genoemd, is 
de vierde Vogel van het Jaar. Vorig jaar 
stond de Spotvogel in het middelpunt van 
de belangstelling (zie het artikel in deze 
Gors op pagina 52). Toen hebben we echter 
alleen naar de verspreiding als broedvogel 
gekeken. Hoewel de Zomertortel ook een 
echte zomergast is, zou het interessant zijn 
dit keer ook eens naar de verspreiding bui
ten de broedtijd te kijken. Het zou leuk zijn 
als er, net zoals vroeger, nog eens groepen 
waargenomen werden. 
Helaas zijn groepen vooral bekend uit het 
verleden, want het gaat vrij slecht met 
de Zomertortel. In Vogels van Groningen 
(Boekema et al. 1983) wordt een schatting 
gemaakt van het aantal broedparen. Men 
kwam toen uit op 250350 paren. In 1992 
wordt in de Vogelatlas van Groningen (Van 
den Brink et al. 1992) van de populatie zelfs 
een schatting gemaakt van 750 broedparen. 
Uit de Atlas van de Nederlandse Broedvogels 
(Van Turnhout 2002) komt al een heel wat 
minder rooskleurig beeld naar voren; een 
schatting komt uit op zo’n 200 paar. Het is 
maar zeer de vraag of 200 paar in 2009 nog 
gehaald zal worden.

Broedvogel
Zomertortels hebben een voorkeur voor 
bosjes omgeven door akkerland. Vooral 
jong bos is favoriet, maar aaneengesloten 
boscomplexen mijden ze. Ook houden ze 
van kleinschalig cultuurland met gevarieerd 
grondgebruik. De grootste dichtheden 
bevinden zich dan ook in het (zuid)oosten 
van de provincie. Verder is (of was) het Lau
wersmeergebied, inclusief campingbosjes en 
andere bosjes ten noorden van Zoutkamp, 

Zomertortel Vogel van het 
Jaar 2009
aart van der spoel

Figuur 1. De verdeling van koerende Zomer
tortels. (n=349).
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Aan het eind van het jaar doen we verslag 
van onze bevindingen in De Grauwe Gors en 
mogelijk ook op een lezingenavond.

Tot slot
Wij hopen dat zo veel mogelijk mensen aan 
ons project mee willen doen. Als er vragen 
zijn, kunnen die gemaild worden naar 
Vogelvanhetjaar@avifaunagroningen.nl of 
gericht worden aan Vogel van het Jaar, p/a 
Van Deyssellaan 1, 9721 WS Groningen.
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Namens de werkgroep Vogel van het Jaar,

Aart van der Spoel

Zomertortels te horen. In de laatste week 
van mei is de activiteit het grootst. Het 
doordringende turrrrturrrr is vooral ’s och
tends vaak te horen, maar overdag kun je de 
vogels ook horen.

Vogels buiten het broedseizoen
Buiten het broedseizoen zijn waarneming 
schaars. In het voorjaar trekken kleine aan
tallen langs de kust. Behalve de Eemshaven 
is de Kustweg in de Lauwersmeer hiervoor 
misschien wel de beste plek. 
In het najaar kan de Zomertortel in groepjes 
op akkers gezien worden. Al deze waarne
mingen zijn welkom!

Wat moet je doen
Noteer plaats en datum van elke koerende 
Zomertortel. Probeer, indien mogelijk, een 
tweede waarneming te verkrijgen. Een van 
de waarnemingen zou bij voorkeur tussen 
de SOVONdatumgrenzen moeten liggen. 
Dat is tussen 1 mei en 20 juli. Noteer even
tuele bijzonderheden.
Geef de gevonden gegevens zo spoedig mo
gelijk door aan een van de hieronder ge
noemde adressen. Via het emailadres is ook 
informatie op te vragen. Raadpleeg de kaart 
en de informatie op de website regelmatig, 
zodat we later een zo volledig mogelijk beeld 
kunnen presenteren. 

Wat doen wij?
We voeren in een database de gegevens in. 
We zetten de gegevens op een kaart die 
online te bekijken is. In de loop van het 
broedseizoen hopen we een steeds volledi
ger beeld te krijgen van de verspreiding van 
de Zomertortel en de aantallen waarin deze 
soort voorkomt. 

Zomertortel – Sappemeer – 16 augustus 2005
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water bouwen, Weltevreden genoemd, dat 
er nog steeds staat (figuur 2). Het werd later 
ook wel bekend als het Zusterhuis omdat 
er verpleegsters gehuisvest werden van het 
Diakonessenhuis, een voorloper van het 
huidige Martiniziekenhuis. Vanaf het huis 
loopt een betonnen steiger het meer in, 
zodat zwemmers niet over de modderige oe
ver hoefden te lopen. Het huis staat er nog 
steeds, maar de verpleegsters zijn vertrok
ken. Ten noorden van het Zusterhuis staat 
tussen de bomen nog een zomerhuisje (het 
diaconessenhuisje) dat in de jaren dertig 
voor de zusters werd gebouwd en onlangs is 
opgeknapt. 
Het Huis Vennebroek is gebouwd in 1848 
door jonkheer Hooft van Iddekinge. Het 
bestaat ruwweg uit vier grote kamers 
beneden en vier grote kamers boven. Het 
huis en de tuin worden omringd door een 
hoefijzervormige gracht en is thans een 
privékantoor. Aan de westzijde van het 
Huis Vennebroek ligt een mooie vijver met 
ernaast een kantoor van Natuurmonumen
ten. Nadat Camphuis het Frieseveen had 
gekocht, werd in 1912 ook het landgoed Ven
nebroek verworven en sindsdien vormen 
ze een eenheid. Camphuis restaureerde het 
huis, dat nog lang in de familie bleef. De 
vrouw van de oudste zoon F.P.J. Camphuis 
bewoonde het huis tot haar dood in 1994. 
Omstreeks 1985 zijn het huis, het landgoed 
Vennebroek en het Frieseveen overgedragen 
aan Natuurmonumenten. Meer informatie 
over de geschiedenis van het Vennebroek 
en de bewoners is te vinden in Abrahamse 
(1988) en op www.wikipedia.nl. Na de 
overname door Natuurmonumenten is aan 
de zuidzijde het beheer in de zogenoemde 

Inleiding en geschiedenis
Het Frieseveen en het Vennebroek hebben 
samen een oppervlakte van circa 80 hectare 
en liggen bij het Paterswoldermeer op de 
grens met Groningen, maar wel volledig in 
de Drentse gemeente Tynaarlo. Alterna
tieve namen zijn het ouderwetse Friesche 
Veen en Friese Veen, maar Frieseveen 
heeft mijn voorkeur; Paterswoldsemeer en 
Paterswoldermeer (stafkaart) worden ook 
beide gebruikt. Het Frieseveen is een grote, 
laaggelegen veenplas met aan de noordzijde 
moerasbos en enkele hooilanden en aan 
de zuidzijde een recent ontwikkeld moeras 
op voormalig weiland. De noordgrens is 
de Schipsloot langs de Meerweg, die werd 
aangelegd in 1911 als verbinding tussen 
Paterswolde en Haren. Tussen de weg en de 
Schipsloot ligt een waterkerende dijk, de 
Paterswolderdijk. Dit is ongeveer de provin
ciegrens. Het Vennebroek ligt wat hoger en 
bestaat uit een herenhuis, een complex van 
oprijlanen en wat houtsingels en is minder 
interessant dan het eigenlijke Frieseveen. 
De veenplas is ontstaan door vervening. 
Men is vanaf 1820 met de vervening van 
het Frieseveen begonnen (Van Slageren 
1989). De plas bereikte enkele tientallen 
jaren later zijn huidige vorm. Daar waar 
het veen werd afgegraven, ontstond water 
met daartussen de legakkers waar het veen 
op werd gedroogd. Door erosie zijn som
mige legakkers en eilandjes verdwenen. 
Het Frieseveen werd in het begin van de 
twintigste eeuw door P.A. Camphuis aan
gekocht. Uit de jaren twintig dateert een 
overzichtsfoto (figuur 1), genomen van de 
zuidwestzijde (Loosjes 1932). In 1908 liet 
Camphuis aan de westzijde een huis aan het 

Het gebied: Frieseveen en 
Vennebroek
egbert Boekema
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Figuur 1. De grote plas van het Frieseveen, gefotografeerd in noordoostelijke richting en genomen 
iets ten zuiden van huize Welgelegen (Loosjes 1932a). De foto’s in dit boek, uit een reeks die heel 
Nederland besloeg, zijn genomen in de jaren twintig. Ver op de achtergrond staat een bomenrij 
langs de Meerweg, die ook te zien is op andere foto’s in Loosjes (1932b) en in een fotoarchief in 
Eelde. Aan de westzijde is een intacte rietkraag en middenin een klein eilandje. Het lijkt erop dat 
dit het eilandje is waarop het standbeeld stond voor huize Welgelegen (zie de witte punt!). Op de 
landtong rechts staat nu de vogelhut. 

Figuur 2. Tweemaal uitzicht vanuit de vogelhut. Links in de zomer met huize Welgelegen en rechts 
in het vroege voorjaar met de aalscholverkolonie. In werkelijkheid sluiten beide opnames niet 
helemaal op elkaar aan en zit er ongeveer 300 meter tussen het huis en de kolonie. De elzenbomen 
net rechts van de steiger zijn de oudste van het Frieseveen.
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Het noordelijke deel van het Frieseveen is 
bijna geheel met moerasbos dichtgegroeid. 
Vooral elzen geven de toon aan, in het cen
trale deel is ook wat rietland. Op de bij de 
vervening uitgespaarde legakkers groeide 
oorspronkelijk een schrale hoogveenve
getatie. Behalve gewone soorten, zoals 
dopheide, groeiden er klokjesgentiaan, vier 
soorten orchideeën, waaronder gevlekte en 
breedbladige orchidee, en de kievitsbloem. 
Wijlen Jo de Jonge (oudsecretaris van 
Avifauna Groningen) vertelde me dat de 
kievitsbloem ook in de nabijgelegen polders 
stond. Van schraallandplanten is weinig 
meer over, behalve op enkele hooilandjes 
midden in het gebied. Tot voor kort stond 
in de berm van het pad aan de zuidzijde nog 
veenreukgras, een typische schraalland
plant, maar na de ophoging van het pad is 
dit niet meer teruggekomen. De plas is wat 
vorm betreft de laatste 80 jaar nauwelijks 
veranderd. Op een foto van Loosjes uit de 
jaren twintig is rechts de landtong herken

Camphuispolder veranderd. Deze polder 
bestond in feite al, maar de ringdijk werd 
verbeterd en de bemaling werd in 1994 
stopgezet. Daardoor liep de polder onder en 
werd het een moeras. Over de zuidelijke dijk 
werd een nieuw pad aangelegd. Het moeras 
is aan de zuidzijde circa 300 meter breed, 
maar aan de noordoostzijde slechts enkele 
tientallen meters. 

Vegetatie
Het landgoed Vennebroek bestaat uit enkele 
beuken en eikenlanen met daartussen 
grasland. Voor het huis is een mooie vijver 
waaromheen de oudste bomen staan, zoals 
een tamme kastanje van circa 350 jaar oud 
met een omtrek van 4,7 meter. Ernaast staat 
een grote beuk met takken die zover door
buigen dat ze de grond raken en weer wortel 
schieten. Bijzondere planten zijn er niet, 
maar interessant is wel dat er zich bijna 200 
soorten paddenstoelen bevinden, waaron
der de zeldzame avondroodstekelzwam.

Figuur 3. Blik op de Camphuispolder met op de voorgrond een halfhoge moerasvegetatie waarin 
onder andere lisdodde staat en achterin overjarig riet en dode populieren.
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looprichting vanaf het Vennebroek gevoels
matig interessanter omdat je dan in het 
begin geen last hebt van tegenlicht. Wie de 
mooi ste stukjes vanaf het water wil zien, 
kan bij Dubois een roeiboot huren. Of je 
kunt tot een winter wachten waarin er weer 
eens ijs ligt, zoals in 2009. Vanaf de ijsbaan 
aan de westzijde kun je dan via een slootje 
zo het Frieseveen op schaatsen. Bij mooi 
glad ijs lijkt het heldere water onder het ijs 
pikzwart te zijn. Het noordwestelijke deel 
van het Frieseveen is voor mens en boten 
afgesloten. Een jaar of tien geleden legde 
Natuurmonumenten ook een plankenpad 
aan over een legakker aan de oostzijde. Dit 
pad is momenteel afgesloten omdat de hoge 
populieren die erlangs staan op omvallen 
staan of al omgevallen zijn.

Broedvogels
Het paradepaardje van het Frieseveen is de 
Aalscholver. In de omgeving van Groningen 
zitten nu overal Aalscholvers op kanalen, 
vijvers en plassen. Dit is een recent ver
schijnsel, want vóór 1980 zaten alleen op 
de grote meren, zoals het Zuidlaardermeer 
en het Paterswoldermeer, regelmatig wat 
vogels. Op de visplas Sassenheinzuid 
(twee kilometer oostelijker gelegen en 
bijna even groot als het Frieseveen) zag ik 
in de jaren zeventig en tachtig tijdens een 
paar honderd bezoeken slechts tweemaal 
een Aalscholver. Een Aalscholver die Jo de 
Jonge op 10 mei 1942 zag, zal dus ook wel 
een toevalstreffer zijn geweest. Na 1980 is 
het snel gegaan met de verovering van het 
binnenland en het Frie seveen is een be
langrijk gebied voor slapende Aalscholvers 
geworden (meer dan 400). Vanaf 1996 zit er 
ook een kolonie broedvogels, die de enige 
van Drenthe is. De kolonie zit in hoge elzen 
aan de noordwestzijde en is vanuit de vogel
hut mooi te overzien (figuur 2). Vanaf 1996 
(circa tien paren) is het aantal bijna ieder 
jaar toegenomen, met 81 bewoonde nesten 
in 2006 (Werkgroep Avifauna Drenthe 2007) 
en 89 in 2007 (pers. med. Jeroen Nienhuis). 
Aalscholvers jagen regelmatig in groepen 
van enkele tientallen vogels op vis in de plas 
het Frieseveen. Ze hebben een voorkeur 

baar waar nu de schuilhut staat (figuur 1). In 
het centrale deel van de plas groeien nauwe
lijks waterplanten, in de beschutte stroken 
water aan de noordzijde zijn uitgebreide 
velden met gele plomp en waterlelie. Om 
hiervan te kunnen genieten, is een tochtje 
met de roeiboot nodig vanaf café Friesche
veen. In de Schipsloot, die in verbinding 
staat met het Noord  Willemskanaal, groeien 
kikkerbeet, waterpest en hoornblad. Langs 
de oevers staat momenteel vrijwel geen 
riet meer, wel zijn er veel ruigte kruiden: 
koninginnenkruid, valeriaan, brandnetel en 
vooral harig wilgenroosje. In het voorjaar 
bloeit onder de bomen veel speen kruid en 
hier en daar een pol dotterbloemen. 
Vanaf 1918 was het Frieseveen in gebruik als 
vuilstort van de stad Groningen. Het betrof 
een strook van enkele honderden meters 
lang en 2030 meter breed aan de zuidzijde 
van de plas. In 1930 is hieraan een einde 
gekomen toen men ging inzien dat het ge
bied uniek was. Het vuil is nooit verwijderd 
of voldoende afgedekt en is in de loop van 
de jaren met bos en ruigtekruiden bedekt 
geraakt. In de vele gaten kun je de oude em
mers, geëmailleerde keteltjes en scherven 
zien zitten, vooral op plekken waar omge
waaide bomen met hun wortelkluit omhoog 
zijn gekomen. Vanwege de waardevolle be
groeiing laat Natuurmonumenten de rom
mel in de ondergrond maar voor wat die is.
Het moeras van de polder Camphuis is nog 
volop in ontwikkeling. Een zekerheid is dat 
de talrijke hoge dode bomen gaan omvallen 
(figuur 3). Misschien dat er wat elzen en 
wilgen voor terug gaan komen. Het moeras 
bestaat grotendeels uit een halfhoge vegeta
tie van moerasplanten, in de slootjes groeit 
krabbescheer (uitgezet?). In 2008 was er een 
sterke opkomst van riet en lisdodde.

Toegang
Een goede indruk van het Frieseveen is te 
krij gen door het slingerpad af te lopen, te 
beginnen bij café Friescheveen van Harry 
Dubois aan de Meerweg, en dan door te 
lopen tot aan de westingang van het Ven
nebroek bij landgoed De Braak (bekend 
van het ooievaarsnest). Zelf vind ik de 
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vertrok. Steltlopers lijken baat te hebben 
bij heel hoge waterstanden in de winter en 
het vroege voorjaar en een wat lagere water
stand in de loop van het broedseizoen. In de 
zomer van 2008 zat er een Snor te snorren, 
maar die heeft er vermoedelijk niet gebroed. 
De Fuut is al jaren broedvogel (tien exem
plaren op 28 maart 1951, vijf paar op 1 april 
1967), maar heeft weinig plek meer om te 
nestelen omdat het riet is verdwenen. Ze 
broeden vooral tussen in het water han
gende takken van de wilgenbosjes langs de 
oevers. Het soms grote aantal roeiboten 
beperkte vroeger vooral in het zomer
halfjaar de aantallen watervogels, maar de 
Futen hebben daar ogen schijnlijk nooit last 
van gehad, ook vroeger niet toen er soms 
tientallen boten op een drukke Pinksterdag 
waren. De laatste jaren zijn Nijlgans, Grote 
Canadese Gans en Brandgans er als broed
vogel bij gekomen aan de rustige noord
westzijde van de plas. Brandganzen met jon

voor vissen van een bepaalde grootte (10
25 cm). Hierdoor komen in het Frieseveen 
alleen kleine en hele grote voorns voor. 
De tussenliggende klasse is volgens de 
Encyclopedie van Drenthe Online voor een 
belangrijk deel weggevist (zie www.encyclo
pediedrenthe.nl/vissen).

Broedende watervogels moeten het vooral 
van het moeras hebben aangezien de oe
vervegetatie rond de grote plas beperkt is. 
Ter compensatie worden de laatste jaren 
midden op de plas twee vlotjes uitgelegd, 
waarop Visdieven zijn gaan broeden. In het 
moeras broeden Wilde Eend, Krakeend, 
Kuifeend, eenmaal een Zwarte Zwaan, Wa
terral, Kievit, Tureluur, Blauwborst, Sprink
haanzanger, Rietzanger, Bosrietzanger en 
Rietgors. De waterstand in het moeras wis
selt een beetje. In een voorjaar stond die in 
mei ietsje hoger dan in april, met als gevolg 
dat een deel van de Sprinkhaanzangers weer 

Zwarte Zwanen – Frieseveen – 3 april 2006
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onder andere werden twee paartjes gezien 
op 6 mei 1967 en één paar op 30 april 
1972. Na 2000 is de Bergeend verdwenen 
en wordt deze alleen nog sporadisch in 
de polder het Oosterland gezien. Andere 
verdwenen broedvogels zijn: de Nachtegaal 
met een tot twee paar in 19641967, de Wie
lewaal in 1964, 1965, 1966 en 1967, de Roek 
(broedvogel in 1963 en twee nesten in 1975) 
en vermoedelijk de Grauwe Klauwier (een 
paartje op 13 juni 1943, Ardea 33: 196). On
duidelijk is of er ooit Roerdompen hebben 
gebroed (waarneming 28 mei 1969).

Jan Hulscher inventariseerde samen met 
studenten biologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen de zuidzijde van het Frieseveen 
op zangvogels in de jaren 19631966. Ik heb 
in recente jaren (20052008) aan dezelfde 
kant zingende vogels genoteerd, zodat we 
een globale vergelijking van de aantallen 
kunnen maken (tabel 1). De boszone aan de 
zuidzijde is in de tussentijd niet al te veel 
veranderd, alleen wat hoger geworden. De 
rietzone in de plas is volledig verdwenen, 
maar daar is het moeras voor in de plaats 
gekomen. Er zijn duidelijke verliezers (Mat
kop en Grasmus) en winnaars (Kleine Bonte 
Specht en Blauwborst). Let ook even op de 
verhouding ZwartkopTuinfluiter, die in 
3040 jaar volledig is omgedraaid. Ik weet 
nog goed dat we op jacht naar broedvogels 
in ‘zwakke’ atlasblokken in de jaren zeventig 
blij waren om in Zuidbroek een Zwartkop te 
scoren. Ze zitten tegenwoordig bijna overal. 

Trekvogels 
Het Frieseveen is in het winterhalfjaar 
aantrekkelijk voor drie groepen trekvogels, 
namelijk watervogels, moerasvogels en 
bosvogels. Op lange termijn gezien zijn de 
vier talrijkste eendensoorten: Wilde Eend, 
Smient, Slobeend en Kuifeend. Het lijkt 
erop dat er momenteel ’s winters meer 
eenden zitten dan een jaar of 2030 geleden. 
Dit heeft onder andere te maken met het 
feit dat er vroeger intensief met roeiboten 
op de grote plas werd gevist. Tot ver in het 
najaar (soms ook in de winter) waren boot
jes met vissers aanwezig. Dat had negatieve 

gen zoeken vaak de weilandjes bij de ijsbaan 
op, maar zijn de rest van het jaar schaars. Er 
zijn overdag soms meer dan tweehonderd 
Grote Canadese Ganzen in en rond de plas, 
ze maken in wisselende aantallen gebruik 
van de plas als slaapplaats en aantallen bo
ven de 1000 vogels zijn geen uitzondering. 
Sinds 2005 ruien in het Frieseveen tiental
len tot circa 100 exemplaren, net als ze in de 
Wolddeelen naast de visplas van Sassenhein 
doen, tegen de bebouwde kom van Haren 
aan. Het punt is dat ze zonder te vliegen 
van het weiland naar het water moeten 
kunnen. Bij het Frieseveen ligt een strook 
met bomen rond de hele plas, maar aan de 
noordwestkant is het rustiger. Er broeden 
ongeveer twee tot drie paar IJsvogels; ze 
zijn in het gehele gebied te zien, inclusief 
de slootjes in het moeras en de vijver voor 
huize Vennebroek. 
 
Enkele tientallen jaren geleden moeten er 
regelmatig Zwarte Sterns in het Frieseveen 
hebben gebroed, net als op diverse andere 
plaatsen in de laaggelegen veengebieden 
rond de stad Groningen, zoals Sassenhein. 
De kolonie zat op krabbescheervelden in 
kleine petgaten aan de noordoostzijde van 
de plas. Haverschmidt noemt het Friese
veen als kolonie rond 1933, hoewel er in 
dat jaar niet werd gebroed (Baggerman 
1956). De Rijksuniversiteit Groningen deed 
in de jaren 19481955 gedragsonderzoek 
aan de Zwarte Stern in onder andere het 
Frieseveen en Sassenhein. In de publicatie, 
waarvan mevrouw Bep Baggerman de eerste 
auteur is, wordt onder andere genoemd dat 
de sterns jaarlijks tussen 23 april en 1 mei 
terugkwamen (gemiddeld op 27 april) en 
dat de eerste eieren tussen 15 en 21 mei 
werden gelegd. Er werd echter niet in elk 
jaar gebroed, want in 1951, 1953 en 1954 
waren er wel sterns maar geen nesten. Ook 
Rien Romijn zag in latere jaren broedende 
sterns, maar in de jaren 19631967 toen Jan 
Hulscher met studenten aan de zuidzijde 
zangvogels karteerde (zie verderop) was de 
Zwarte Stern al geen broedvogel meer.
De Bergeend was in de jaren zestig, zeventig 
en tachtig vermoedelijk steeds broedvogel, 
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1963 1964 1965 1966 2005 2006 2007/08

Afname
Zomertortel + 1 - - - - -

matkop 5 3 4 3-4 2 1 1

gekraagde roodstaart 9 3 2-3 3-5 1 2 4

grote karekiet 1 - - - - - -

rietzanger 6 2 1 1-2 1 1

tuinfluiter 17 14-17 18-20 16 + 9 11

spotvogel - - 1 1 - - -

grasmus 13 4-7 7-9 8-10 3 5 4

Heggenmus 7 4 4-5 4-6 + 3 1

geelgors - - ? - - - -

wielewaal + - ? - - - -

Toename
kleine Bonte specht - - - - 2 3 3

grote Bonte specht - - - - 2 3 3

grote Lijster + 1 +

roodborst 3 4 4 1 5 6 6

Blauwborst - - - -  1 2

Boomkruiper - ? 1 1-2 2 7 3

Boomklever - - - - + 2 2

kleine karekiet 7 2 4-6 1 4 11 7

sprinkhaanzanger - - - 1 4 1 2

Zwartkop 2 1? 1? 1-2 + 8 7

Vink 1 2 1 + 4 6 6

rietgors 1 1 1-2 - 4 6 3

Gelijk/onduidelijk
koekoek + + + +

ransuil 1

koolmees 7 3-4 5-6 3-4 5-6 + +

Pimpelmees 7 4 4 3 3 + +

staartmees - - - 1 2 1

winterkoning 11 6 9 8 + 14 5

Zanglijster 6 4 2-3 3-4 + 7 7

merel 16 6 9 6 + 12 9

Braamsluiper 6 2 1 1 + 3 4

Fitis 16 8-10 7 8 + 10 6

tjiftjaf 12 6 2 7 + 7 8

spreeuw - - ? 3 + + +

gaai ? 1 1 - + + +

Tabel 1. Aantallen broedvogels aan de zuidrand van het Frieseveen (de jaren zestig en recent).



 de grauwe gors 2009–1 15

Putters in NoordNederland in de winter 
veel minder talrijk zijn dan in de nazomer, 
werden op 20 februari 1973 maar liefst 200 
exemplaren gezien. In invasiejaren zijn 
barmsijzen ook talrijk: op 18 december 2005 
zaten er 290 barmsijzen.

Soorten en zeldzame soorten
Het Frieseveen heeft met de omgeving 
erbij een heel gevarieerde vogelbevolking 
omdat het een afwisselend gebied is met 
oude oprijlanen, bos, moeras, rietland en 
open water. Het grenst aan een verwaar
loosde kwekerij met coniferen, aan de open 
weilanden van de polders Lappenvoort en 
het Oosterland en aan de bebouwde kom 
van Paterswolde aan de zuid en westzijde. 
Aan de overzijde van de doorgaande weg 
aan de westkant ligt het gebied De Braak, 
waar Ooievaar en Groene Specht broeden 
die regelmatig ook even bij het Frieseveen 
komen kijken. In de beste tijd van het jaar 
(april) is het mogelijk om circa 60 soorten in 

gevolgen voor de aantallen watervogels op 
de plas. Relatief zijn er op het Frieseveen 
veel Slob eenden (soms meer dan 200, figuur 
4). Van de Slobeend is bekend dat ze soms 
in kringetjes draaien om een opstijgende 
stroom water met voedsel te genereren. Het 
Frieseveen is behoorlijk diep en soms zwem
men groepjes van 1030 vogels zo dicht op 
elkaar in het rond dat ze lastig individueel 
te tellen zijn. Er zijn ook andere vaste patro
nen. Wilde Eenden zitten al jaren heel graag 
in de dekking van laag overhangende bomen 
aan de westzijde (figuur 2, helemaal links), 
maar Smienten doen dat minder. Tafeleend, 
Wintertaling, Krakeend, Nonnetje, Brildui
ker en Grote Zaagbek komen in lage aantal
len voor.

Voor grote aantallen moerasvogels is het 
langgerekte moeras van het Frieseveen 
net even te klein. Het is ook geen goed 
steltlopergebied omdat er relatief weinig 
slik vrijkomt in de nazomer en omdat de 
vegetatie te hoog is. In het moeras zitten 
soms Watersnip en Witgatje. Het lijkt erop 
dat er steeds meer Waterrallen overwinte
ren. In de winter van 2007/2008 waren dat 
er circa vier. Waterhoentjes zijn talrijk in 
de nazomer en de vroege herfst (maximaal 
circa 30), maar ze verdwijnen in de winter. 
Meerkoeten zitten er het hele jaar door. Er 
zijn maximaal zeven Waterpiepers in het 
moeras gezien. Op de vlotjes in de plas en 
elders pleisteren soms Oeverlopers.

Het Frieseveen is in de wijde omgeving het 
gebied met de meeste elzen. De kleine rood
bruine zaadjes zijn in de winter een belang
rijke voedselbron voor kleine zangvogels. In 
de winter foerageren Sijzen en barmsijzen 
voornamelijk in de bomen en Putters en 
Vinken op de grond waar de zaadjes door 
hun kleur gemakkelijk te vinden zijn. Het 
Frieseveen moet al lange tijd een goede 
plek zijn voor Sijzen, want aan de westzijde 
staan enkele hele hoge, oude elzenbomen 
(figuur 2). Op 28 december 1942 zag Jo de 
Jonge 30 Sijzen. In de jaren zeventig zaten 
er soms honderden. Het zwaartepunt is het 
moerasbos aan de noordwestzijde. Hoewel 

Figuur 4. Maximale aantallen Slobeenden per 
decade, 55 positieve waarnemingen (op circa 
150 bezoeken) van de schrijver, met enkele 
aanvullingen van waarneming.nl.

0

50

100

150

200

250

300

DNOSAJMAMFJ J

A
A

N
TA

L P
ER

 D
EC

A
D

E



16 de grauwe gors 2009–1

natuurwaarden nog wat kunnen worden 
uitge bouwd als de polders ten zuidoosten 
van het Frieseveen als natuurgebied worden 
ingericht. Er zijn plannen om van deze pol
ders een moeras te maken. 
Kortom, het Frieseveen is een mooi gebied 
om te vogelen en te genieten.

Dankzegging
Jan Hulscher wordt bedankt voor het be
schikbaar stellen van tellingen uit de jaren 
zestig. Jeroen Nienhuis gaf kritisch com
mentaar en aanvullingen.
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circa drie tot vier uur tijd overdag en zonder 
telescoop te scoren, inclusief de naastgele
gen polders, die deels in de provincie Gro
ningen liggen en waar nog lage aantallen 
Kievit, Grutto en Veldleeuwerik broeden. 
Er zijn maar weinig andere plekken rond 
Groningen waar dit ook lukt; één ervan is 
het Glimmerbos en omgeving. Zelfs in de 
wintermaanden is een aantal van 4045 
normaal met recent 49 op 24 januari 2009 in 
een niet eens zo zachte winter. 
Hoe meer biotoop, hoe meer kans op min
der algemene soorten. De meest spectacu
laire wintergast van de laatste jaren was de 
Zeearend, die in de namiddag regelmatig in 
bomen kwam pleisteren. De leukste soorten 
in het moeras uit recente jaren: Porselein
hoen, Kleinst Waterhoen (gehoord in 2006 
en niet op de site gezet), Beflijster, Paapje 
en Baardmannetje (maximaal zeven in de 
winter 2008/2009) en voor het hele terrein 
Koereiger, Grote Zilverreiger, Visarend, 
Houtsnip, Pestvogel, Taigaboomkruiper, 
Witstuitbarmsijs en Roodpootvalk. Mijn 
mooiste waarneming was van twee Rood
pootvalken op 11 mei 2008 die korte tijd 
boven het moeras vlogen. De dagen ervoor 
had ik ze in de Lauwersmeer mooi kunnen 
zien, dus de determinatie was geen punt. 
Toch denk je dan even, het zou ook leuk 
zijn om ze nog even met een Boomvalk te 
kunnen vergelijken. En op bestelling komt 
er een paar minuten later eentje langs! 
Soms zit het mee, soms zit het tegen. Op 
2 augustus 1975 zaten maar liefst zeven 
Zwarte Ooievaars op de ijsbaan naast het 
Frieseveen (het Vogeljaar 23: 292). Deze 
groep haalde ook het Nieuwsblad van het 
Noorden, maar toen ik kwam kijken waren 
ze al vertrokken. 

Conclusies
Het Frieseveen is een afwisselend gebied dat 
er door het beheer van Natuurmonumenten 
en de afnemende druk van roeiboten beter 
op is geworden. Omdat het kleinschalig 
is, blijft het een van de weinige gebieden 
waar je lekker kunt wandelen zonder last 
te hebben van verkeer (fietsers mogen niet 
over het dijkje). Er is goede hoop dat de 
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Internationale samenwerking
Waarom een aparte stichting in plaats van 
aan te schuiven bij de telgroep van de Gro
ninger Noordkust, bij Avifauna Groningen 
of bij SOVON? Dat heeft te maken met het 
unieke karakter en de bijzondere ligging 
van de Dollard. De Dollard is een zoutbrak 
waterbekken op de grens met Duitsland. 
Het gebied is weliswaar een onderdeel van 
de Waddenzee, maar het functioneert toch 
als zelfstandige biologische eenheid. Afhan
kelijk van hoe hoog het water komt, zitten 
er bijvoorbeeld veel of juist weinig Kluten 
in het Nederlandse deel (en omgekeerd in 
het Duitse deel). Dat geldt voor veel meer 
vogelsoorten. Ook is er vaak een enorme 

Toch is de grote ornithologische betekenis 
van het gebied geen garantie voor een gede
gen bescherming. Integendeel, industriële 
en agrarische ontwikkelingen rondom het 
bekken vormen een permanente bedreiging. 
Voor de Vogeltelgroep Dollard is dat een 
van de redenen geweest om in maart 2008 
de gelijknamige stichting op te richten. De 
telgroep beschikt over een enorm gegevens
bestand als resultaat van de vogeltellingen 
die nu al meer dan 40 jaar worden gedaan. 
Die kunnen ingezet worden ten behoeve 
van de bescherming van het gebied. Daar
naast kunnen de tellingen prachtig gebruikt 
worden om meer te weten te komen over 
het veranderende gebruik door de vogels. 

Oprichting van de Stichting 
Vogeltelgroep Dollard
Han de Boer (stichting Vogeltelgroep dollard)

Figuur 1. De Werkgroep Dollard 
heeft zich begin jaren zeventig 
ingezet voor de bescherming 
van het buitendijkse gebied. 
Hier overhandigt een delegatie 
van de werkgroep tiendui
zenden handtekeningen van 
sympathisanten aan minister 
Westerterp (juni 1973). Van 
links naar rechts: Jan Abra
hamse, Maartje Nelemans, Jan 
Hulscher, Peter Nijhoff, Sietse 
Tjallingii, minister T.E. Wester
terp en Frans Kroesen.

Binnen de provincie groningen neemt de dollard een bijzondere plaats in: 
het is een uniek brakwatergebied met een kenmerkende vogelbevolking. 

nergens worden zulke hoge dichtheden aan bijvoorbeeld kluten en Zwarte 
ruiters aangetroffen als in dit gebied. naast het grote scala aan steltlopers 

zijn eenden en ganzen talrijk aanwezig. 
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mei). Vanaf het midden van de jaren zeven
tig werden de teldata samen met de Duitse 
tellers (Klaus Gerdes) vastge steld. Vanaf 
toen werd ook iedere maand geteld (jaar
rond dus). Sindsdien wordt het Nederlandse 
deel door vijf tellers bemand, het Duitse 
deel door drie tellers en het stroomgebied 
van de Eems in Duitsland ook nog eens door 
vijf tellers (dat laatste is vooral van belang 
voor de ganzen). De telre sultaten worden 
onderling uitgewisseld en als het nodig is, 
wordt overlegd over verplaatsingen van 
vogels om dubbeltellingen te voorkomen.
De reeks aan de Nederlandse kant beslaat 
nu ruim 440 tellingen (zie figuur 2)! De tel
resultaten worden doorgegeven aan SOVON 
en aan Het Groninger Landschap (sinds die 
stichting eigenaar is van een deel van de 
kwelders: Punt van Reide, Polder Breebaart 
en het deel tussen het voormalige Ambone
zenkamp en Duitsland).

Wat is er tot nu toe met de gegevens 
gedaan? 
Na de uitgave De Dollard (werkgroep Dol
lard/Waddenzeevereniging 1974), dat een 
onderdeel was van de strijd tegen de kanaal
plannen van de overheid, is er slechts enkele 
malen een nadere uitwerking van de tellin
gen geweest. De presentatie van Jouke Prop 
op de studiedag over de EemsDollard van 
het RIKZ is gepubliceerd in 1998. Een nadere 
uitwerking hiervan is verschenen in het the
manummer Vogels van de Groninger Wadden

uitwisseling van bijvoorbeeld Brandganzen 
tussen Nederland en Duitsland. Wanneer 
je uitsluitend de Nederlandse gegevens 
bekijkt, krijg je gemakkelijk een vertekend 
beeld van wat zich in de Dollard afspeelt. 
Het is dus van groot belang om samen te 
werken met de Duitse tellers. Dat doen we 
nu al ruim 30 jaar door samen met onze 
Duitse collegatellers op dezelfde dag de 
hele Dollard te tellen. We stellen onze 
gegevens ook beschikbaar voor nationale 
monitoringprogramma’s, zoals uitgevoerd 
door SOVON, maar daar zitten wel wat 
haken en ogen aan. Omdat de Dollard in 
een uithoek van het land ligt, moeten we 
nogal eens afwijken van het telweekend 
voor de Nederlandse Waddenzee. Daarnaast 
verzamelt SOVON alleen de tellingen van het 
Nederlandse deel, wat tot extra ruis in de 
gegevens leidt.

Een lange reeks
De eerste tellingen van onze reeks vonden 
plaats in 1966 en werden georganiseerd 
door mensen van het eerste uur als Wim de 
Wilde, Renée Dantuma en Piet Glas (zie ook 
figuur 1). Aanvankelijk waren er vier teltra
jecten en werd het meest ooste lijke deel niet 
geteld omdat het moeilijk was voldoende 
tellers te vinden. Ook werd er alleen in de 
winter geteld, maandelijks van oktober tot 
en met maart. Later werd het hele Neder
landse deel bestreken en werd het aantal 
maanden uitgebreid (september tot en met 

Figuur 2. Tijdens de driehon
derdste Dollardtelling kwa
men de tellers een vreemde 
vogel (uit de verzameling van 
Het Groninger Landschap) op 
de dijk tegen (juli 1992).
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belangrijkste taak van de Vogeltelgroep 
blijft het maandelijks organiseren en uitvoe
ren van tellingen in het gebied. Hulp daarbij 
door leden van Avifauna is altijd welkom. 
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Emailadres van de Stichting:
stichtingvgtdollard@kpnmail.nl

kust in 1999 (Prop et al. 1999). Een breder 
overzicht van de Duitse kant is gepubliceerd 
door Klaus Gerdes in 2000 en telgegevens 
worden gebruikt in de Vogelkundliche Be
richte aus Niedersachsen. Leendert Oudman 
heeft in 2005, op de Groninger Vogeldag, 
een lezing gehouden: ‘Steltlopers in de Dol
lard: herstel na eerder afname in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw’. Een samenvat
ting van deze lezing staat in De Grauwe Gors 
34: 47. Het wordt tijd om deze langlopende 
reeks opnieuw te overzien en uit te werken. 
Daartoe willen we het liefst de Nederlandse 
én de Duitse gegevens samen nemen, zodat 
we een overzicht kunnen maken van het 
hele Dollardbekken. We onderzoeken nog 
hoe samenwerking met de Duitse tellers 
ge stalte kan krijgen. Ook moeten we zoeken 
naar subsidiemogelijkheden om deze lang
durige klus te klaren. Als vrijetijdsbesteding 
lijkt die klus té om vangrijk.

De vaste groep tellers bestaat uit Han de 
Boer, Leendert Oudman, Jouke Prop en Eva 
Wolters, en tot zijn overlijden in september 
2008 Rudi Drent. Richard Ubels heeft de 
plek van Rudi intussen overgenomen. De 
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SOVON beschikbaar gesteld. Ook Arjo 
Bunskoeke heeft een aantal oude tellingen 
op een rij gezet. Daarnaast heb ik in het 
voorjaar van 2008 een oproep op de website 
van Avifauna Groningen gezet om eventueel 
gemiste kolonies in beeld te brengen. Mede 
op grond van dit alles is er momenteel een 
goed beeld van de locaties in de stad waar 
Roeken broeden. Als begrenzing van het 
telgebied ‘stad Groningen’ is de gemeente
grens anno 2008 aangehouden. In 2008 heb 
ik tijdens het broedseizoen alle locaties zelf 
ook bezocht.

Resultaten 
Tussen 1987 en 2008 hebben ieder jaar 
Roeken in de stad gebroed (tabel 1, figuur 
1). De afgelopen 22 jaar zaten gemiddeld 128 
broedparen in de stad, met uitersten van 
57 paren in 1987 en 246 paren in 1995. In de 
beginperiode zaten de Roeken vooral in het 
Stadspark. Er trad hier in de loop van de tijd 
een flinke aantalstoename op, van 50 paar 
in 1987 tot een maximum van 239 paar in 
1995. De bouw van het hoofdkantoor van de 
Gasunie en van andere kantorencomplexen 
in deze omgeving was de genadeklap voor 
de kolonie die jaren achtereen juist in dit 
deel van het Stadspark was gevestigd. Hier
door trad in 1997 een sterke daling op van 
het aantal broedparen in de stad. Tegelijk 
vestigde zich in dat jaar een kleine kolonie 
in het Oosterpark. Deze kolonie is in de 
jaren erna uitgegroeid tot de belangrijkste 
locatie in de stad. De totalen zijn daardoor 
weer flink toegenomen. De afgelopen vijf 
jaar hebben gemiddeld 150 paar Roeken in 
de stad gebroed. Over de afgelopen acht jaar 

Inleiding
De Roek Corvus frugilegus is een kolonie
broeder die vermoedelijk al erg lang in de 
stad voorkomt. Volgens Vogels van Gronin
gen (Boekema et al. 1983) zaten er vanouds 
kolonies in de meeste parken. In het boek 
staat een mooie foto van het Martinikerk
hof uit 1920 met daarop duidelijk zichtbaar 
een twintigtal nesten van Roeken in hoge 
bomen. Verder vermeldt Vogels van Gronin
gen dat de soort sinds 1970 jaarlijks alleen 
nog maar in het Stadspark broedt. In het ka
der van het LSBproject van SOVON worden 
sinds 1987 alle koloniebroeders in het gehele 
land jaarlijks geteld. In dit artikel bespreek 
ik de ontwikkelingen bij broedende Roeken 
in de stad Groningen vanaf dat jaar.

Methode
De telmethodiek komt grotendeels overeen 
met de criteria van de handleiding van het 
LSBproject (Van Dijk et al. 2004). Vaste 
tellers bezoeken jaarlijks bekende kolonies 
en letten tegelijkertijd op nieuwe kolonies 
in de omgeving. In de loop der jaren zijn iets 
uiteenlopende telmethodieken gebruikt. 
Meestal worden kennelijk bewoonde nesten 
geteld: dit zijn zowel nesten in aanbouw 
als volledig uitgebouwde nesten. Meestal is 
eenmalig geteld in de periode tussen half 
april en 10 mei, maar in ieder geval voordat 
de bomen in het blad zijn gekomen. Af en 
toe is een nieuwe kolonie veel later geteld, 
soms zelfs pas in de herfst of winter. Bij 
meerdere tellingen per kolonie is het hoog
ste aantal aangehouden. Zelf tel ik al ruim 
tien jaar een deel van de stad en informatie 
over niet door mij getelde kolonies is via 

Trends bij broedende Roeken 
in de stad Groningen
klaas van dijk
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schijnlijk dat zich in de toekomst opnieuw 
een grote kolonie Roeken in het Stadspark 
zal vestigen. Stadsuitbreiding is vermoe
delijk ook een belangrijke reden waarom 
tegenwoordig geen Roeken meer broeden 
op locaties met hoge bomen in het centrum, 
zoals op het Martinikerkhof en in het Noor
derplantsoen. Verder is het opvallend dat 
er vroeger één tot twee kolonies in de stad 
zaten, maar dat de soort tegenwoordig meer 
verspreid over de stad broedt. Een dergelijke 
ontwikkeling is ook elders in de provincie 
en in Drenthe vastgesteld (Oosterhuis 2007, 
Dijkstra 2008).

Het Sterrebos ontbreekt in dit overzicht. 
Olthoff (2005) vermeldt dat Roeken in het 
Sterrebos broeden, zonder overigens in te 
gaan op aantallen of jaren van vestiging. 
Bij navraag bleek het te gaan om jaarlijks 
enkele nesten in de jaren negentig en om 
broedgevallen in het begin van 21e eeuw. 
Deze gevallen worden beschouwd als on
bevestigde waarnemingen omdat: 1) het 
uitvoerige rapport over stadsvogels in de 
stad Groningen (Modderman et al. 2001) 
geen melding maakt van broedgevallen 
van Roeken in het Sterrebos, noch van een 
locatie in de omgeving, 2) diverse andere 
Groningse vogelaars en (kolonie)tellers nim
mer broedgevallen van Roeken in en rond 
het Sterrebos hebben vastgesteld, en 3) aan
tallen en jaren waarin is gebroed nooit zijn 
doorgegeven aan SOVON (SOVON heeft wel 
een goed overzicht van de aantallen Blauwe 
Reigers Ardea cinerea die in het Sterrebos 
broeden). Informatie in het digitale over
zicht van SOVON over het Piccardthof van 

(2001 t/m 2008) zat gemiddeld 67% hiervan 
(uitersten 58% in 2001 en 74% in 2006) in 
het Oosterpark.

Discussie
De aantalsontwikkeling in de stad over de 
periode 19872008 komt in hoofdlijnen 
overeen met de ontwikkelingen elders in de 
provincie (Koopman & Jalving 2004, Oos
terhuis 2007). Wel is pas tijdens het samen
stellen van dit artikel duidelijk geworden 
dat het piekaantal van 2550 broedparen in 
de provincie Groningen in 2001 (Oosterhuis 
2007) berust op een onjuiste vermelding 
van 280 broedparen in het Piccardthof in 
dat jaar (zie hieronder voor nadere uitleg). 
Drenthe kende in de overeenkomende 
periode tot aan de eeuwwisseling ook een 
flinke groei, maar daarna zijn de aantal
len broedparen hier flink afgenomen (Van 
den Brink et al. 1996, Dijkstra 2004, 2008). 
Toenemende verstoring van broedkolonies 
en ontwikkelingen in de landbouw worden 
aangevoerd als factoren voor deze negatieve 
ontwikkelingen in Drenthe.

Broedende Roeken gebruiken vooral 
grasland als voedselgebied en zoeken hun 
voedsel bij voorkeur op minder dan een 
kilometer van de kolonie (o.a. Kasprzy
kowski 2003, Mason & Macdonald 2004), 
maar afstanden tot zes kilometer tussen de 
kolonie en de voedselgebieden zijn ook wel 
vastgesteld (Griffin & Thomas 2000). In het 
zuidwestelijk deel van de gemeente Gronin
gen zijn de afgelopen tien jaar aanzienlijke 
oppervlakten grasland opgeofferd aan 
stadsuitbreiding. Het lijkt daarom onwaar

Roeken – Groningen Oosterpark – 4 maart 2009

Fo
to

: a
n

a
 B

u
re

n



22 de grauwe gors 2009–1

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

stadspark 50 85 93 108 101 181 205 200 239 216 73 50 - - 4 1 - - - - - 5

Veenweg 49 7 5 6 10 13 4 6 4 7 1 1 22 13 18 19 - - - - - - -

oosterpark - - - - - - - - - - 8 12 18 19 41 44 58 80 91 131 100 113

Piccardthof - - - - - - - - - - - - 13 16 - - - - - - - -

aquamarijnstraat - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - -

diamantlaan - - - - - - - - - - - - 16 13 7 11 7 8 7 3 4 4

Van Lenneplaan - - - - - - - - - - - - - - - 7 16 9 9 12 8 19

Zonneplantsoen - - - - - - - - - - - - - - - - 6 13 13 13 13 14

wilgenlaan - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - -

algollaan - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 9 12 11 12

Pop dijkemaweg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3 14

Totaal 57 90 99 118 114 185 211 204 246 217 82 84 62 66 71 63 96 123 129 176 139 181

inslag is (Van den Brink et al. 1996, Dijkstra 
2008, zie ook Schoppers 2004). In het verle
den (rond 1980) zijn na klachten van omwo
nenden de nesten verwijderd van een kolo
nie Roeken die kortstondig op de hoek van 
de Esserweg met de Verlengde Hereweg was 
gevestigd. De recente ontwikkelingen (met 
een nieuwe kolonie aan de Pop Dijkemaweg 
en een hervestiging in het Stadspark) geven 
aan dat Roeken zich zomaar op nieuwe loca
ties kunnen vestigen. Het blijft dus opletten 
geblazen.

Dankwoord
Alle tellers die hun gegevens aan SOVON 
hebben doorgegeven, worden hartelijk 
bedankt. René Oosterhuis (districtscoör
dinator broedvogels namens SOVON voor 
Groningen) stelde welwillend een digitaal 
overzicht van alle gegevens van SOVON 
beschikbaar. Arjo Bunskoeke heeft speciaal 
voor dit artikel een aantal oude telgegevens 
opgediept. Ook Jeroen Nienhuis wordt 
bedankt voor zijn noeste telwerk en voor 
het in een laat stadium nakijken van een 
aantal gegevens in de databank van SOVON. 
Piet Zuidhof wees me op een vestiging die 
ik over het hoofd had gezien. Verder waren 

280 paren in 2001 en 78 paren in 2002 wordt 
eveneens beschouwd als een onbevestigde 
waarneming. Namen van tellers zijn niet be
kend en bij SOVON is geen nadere (papieren) 
informatie voorhanden. Daarnaast heeft 
navraag bij diverse tellers en coördinatoren 
geen duidelijkheid opgeleverd. Niemand 
wist zich iets te herinneren van dergelijke 
hoge aantallen en er zijn destijds ook geen 
aanzienlijke verplaatsingen opgetreden 
bij de nabije buurkolonies (rond Glimmen 
en rond EeldePaterswolde). Verder zijn 
enkele kleine correcties voor 1993 en 1994 
toegepast op de aantallen in Modderman 
et al. (2001): per abuis was in Modderman 
et al. (2001) de kolonie Veenweg 49 tevens 
vermeld als A. Jacobstraat. Tot slot is al
leen het aantal broedparen uit 1990 van de 
kolonie Veenweg 49 een extrapolatie (het 
gemiddelde van de telling van 1989 en 1991), 
alle andere getallen in tabel 1 berusten, naar 
beste weten, op reële tellingen.

Voor zover bekend heeft moedwillige (maar 
altijd illegale!) verstoring van nesten tijdens 
de periode 19872008 nooit plaatsgevonden, 
iets wat in meer landelijke gebieden tot op 
de dag van vandaag nog steeds schering en 

Tabel 1. Aantallen broedparen van de Roek in de stad Groningen tussen 1987 en 2008.
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

stadspark 50 85 93 108 101 181 205 200 239 216 73 50 - - 4 1 - - - - - 5

Veenweg 49 7 5 6 10 13 4 6 4 7 1 1 22 13 18 19 - - - - - - -

oosterpark - - - - - - - - - - 8 12 18 19 41 44 58 80 91 131 100 113

Piccardthof - - - - - - - - - - - - 13 16 - - - - - - - -

aquamarijnstraat - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - -

diamantlaan - - - - - - - - - - - - 16 13 7 11 7 8 7 3 4 4

Van Lenneplaan - - - - - - - - - - - - - - - 7 16 9 9 12 8 19

Zonneplantsoen - - - - - - - - - - - - - - - - 6 13 13 13 13 14

wilgenlaan - - - - - - - - - - - - - - - - 9 - - - - -

algollaan - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 9 12 11 12

Pop dijkemaweg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3 14

Totaal 57 90 99 118 114 185 211 204 246 217 82 84 62 66 71 63 96 123 129 176 139 181

Figuur 1. Aantalsontwikkeling van broedparen 
Roek in de stad Groningen in 19872008.
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Egbert Boekema, Bert Dijkstra, Rinus Dil
lerop, René Oosterhuis en Lex Tervelde 
behulpzaam bij het oplossen van een aantal 
vragen.
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nen van de kans op overstromingen. Door 
verschraling van de grond hoopt men op 
meer plantensoorten. Bijzonder is ook het 
kwelwater van het Drents Plateau dat her 
en der naar boven komt. Op die plaatsen 
komen verschillende soorten orchideeën en 
de beschermde groene glazenmaker (libel) 
voor. Het gebied is rijk aan vogels: Grutto 
(afname), Wulp, Blauwborst (toename), 
Roodborsttapuit (toename), Graspieper, 
Riet en Geelgors, Paapje (enkele paren), 
Grauwe Klauwier (zeldzaam, broedt bij de 
Drentse Aa), Kwartelkoning (zeldzaam, 
broedt op de horst tussen Peize en Paters
wolde), Steenuil (afname) en Veldleeuwerik. 
Deze laatste doet het uitzonderlijk goed met 
landelijk de hoogste dichtheid. De Veldleeu
werik broedt vooral in de Weeringsbroeken, 
ook Peizerwold genoemd (‘wold’: een half 
open landschap, moerassig, bos, maar geen 
aaneengesloten bos – plaatsnamen met 

De Eelder en Peizermaden, de 
 achtertuin van de stad Groningen 
(11 februari 2009)

De deel van ‘t Vinkhuys is goed gevuld 
met zo’n 60 toehoorders. Jacob de Bruin, 
in donkergroen boswachterskostuum en 
werkzaam bij Natuurmonumenten, vertelt: 
het unieke van dit project (herinrichting 
Peize, klaar in 2012) is dat het om een groot 
gebied gaat en dat er samengewerkt wordt 
tussen veel partijen. Het project beslaat het 
Leekstermeergebied (Staatsbosbeheer), de 
Eelder en Peizermaden (Natuurmonumen
ten) en het Peizerdiep en Bunne en omge
ving. Andere betrokkenen zijn de provincie 
Drenthe, de Dienst Landelijk Gebied (DLG) , 
het Waterschap en natuurlijk de bewoners. 
Doel is het verbeteren van de landbouw
structuur in combinatie met het aanleggen 
van natuurgebieden en tevens het verklei

Lezingverslagen

Koffie van Simon Lévelt, de eerste gecerti
ficeerde ‘bird friendly’ koffie. 

Citaat achterkant van het pak:
‘Deze koffie heeft de ‘shade grown bird 
friendly’ certificering. Op de koffieplan
tages wordt rekening gehouden met de 
diversiteit aan planten en bomen, wat van 
groot belang is voor het migratiegedrag 
van de vogels in de tropische regenwou
den. Zachte vriendelijke arabicakoffie met 
een rond bouquet.’

 Een pak van 250 gram kost € 3,29.

Bird friendly coffee
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‘wold’ duiden op ontginningsdorpen). In 
de plannen wordt goed rekening gehouden 
met de Veldleeuwerik. Tussen de Drentse 
Dijk en het Eelderdiep komt een ‘robuust 
overstromingsmoeras’ met veel riet. Kans 
op zilverreigers, Zwarte Stern en Purper
reiger? Het zal daar natter worden dan in de 
Weeringsbroeken. Jacob laat via PowerPoint 
oude en nieuwe kaarten zien en vertelt over 
Het Beeld, hoek Drentse Dijk en Noorddijk. 
Toen de monniken van Aduard naar Bunde 
liepen, heeft er volgens de verhalen een 
Mariabeeld gestaan. Maar dat was toen. En 
nu zal er heel wat gaan veranderen …, ho

pelijk ten goede. De Groningerweg komt op 
pootjes, het gebied wordt autoloos, er komt 
een nieuw meertje en er komt een nieuwe 
naam. Wordt er gekozen voor De Onlanden 
(afkeurend gemompel uit de zaal)? Hoewel 
op het eerste gehoor negatief klinkend, 
betekent ‘onland’ van oorsprong: land niet 
geschikt voor landbouw. Als je dat weet, 
klinkt het al beter. Voor wie meer wil weten, 
kijk op www.herinrichtingpeize.nl. Op deze 
website zal op luchtfoto’s te zien zijn hoe de 
veranderingen zich ontwikkelen.

Maricée Ten Bosch

gen op in deze gebieden, zoals verdroging 
(en verruiging), waardoor (sterke) fluctua
ties ontstaan in de aantallen broedparen.
Rondom het Schildmeer is echter sprake 
van een stabiele populatie die vooral de laat
ste jaren behoorlijk is toegenomen. De vo
gels broedden tot 2003 in klein aantal in de 
zuidwesthoek van het Schildmeer, waar een 
moerasgebied broedgelegenheid bood en 
de graslanden ten zuiden van het meer als 
foerageer en opgroeigebied voor de jongen 
fungeerden. Na 2003 verdroogde het moe
rasgebied langzamerhand, waardoor (zeer 
waarschijnlijk) de vos de kans kreeg ver
schillende nesten te prederen. De Grauwe 
Ganzen reageerden hierop door uit te wij
ken naar de noordoosthoek van het Schild
meer, waar een inmiddels speciaal aange
legde plas met veel riet voor voldoende be
scherming zorgde. De ganzen kunnen hier 
rustig broeden in het dichte riet. Ze worden 
daarbij geholpen door de muskusrat, die de 
plas voor een deel open houdt door het riet 
en de pitrus te gebruiken voor zijn nest. Een 
deel van de ganzen gaat vervolgens broeden 
boven op de nesten van de ratten. Als de 
eieren zijn uitgekomen, gaan de ganzen met 
hun jongen naar het nabijgelegen Tetjehorn, 
een gebied met kort gras dat geschikt is als 
opgroeigebied voor de jongen. Ondertussen 
wordt er ook gebroed in Tetjehorn en is er 
een opgroeigebied aangelegd bij bij de plas 
in de noordoosthoek waardoor de vogels 
vlakbij het broedgebied kunnen blijven. 

Geelgorzen en Grauwe Ganzen in Oost
Groningen (18 maart 2009) 

Met zo’n 40 aanwezigen was ook deze avond 
weer goed bezocht. De belangstelling voor 
de lezingen lijkt weer behoorlijk toe te ne
men. De avond begon met een korte lezing 
van Egbert Boekema over de Spotvogel, de 
Vogel van het Jaar 2008. Egbert presen
teerde aan de hand van onder andere enkele 
verspreidingskaartjes het voorkomen van de 
Spotvogel in Groningen, waarbij zowel het 
verleden als het heden aan bod kwam. Voor 
verdere informatie over de inhoud van deze 
lezing wordt verwezen naar het artikel over 
de Spotvogel in deze Gors op pagina 52.
De tweede lezing was het hoofdthema 
van de avond. Leon Luijten, in dienst van 
Staatsbosbeheer als boswachter voor onder 
meer de regio MiddenGroningen, hield 
voor de pauze een lezing over Grauwe Gan
zen en erna een lezing over de Geelgors.

De Grauwe Ganzen van Tetjehorn
In het oosten van Groningen is de Grauwe 
Gans een zeer schaarse broedvogel. In 
gebieden zoals Rijpemaa, Woudbloem, het 
Hondshalstermeer en in De Gaast broeden 
vaak maar een of enkele paartjes, meestal 
variërend van een tot vier paar. De soort 
is daarbij sterk afhankelijk van geschikt 
broed en foerageerbiotoop: een moerasge
bied om in te broeden en kort grasland om 
te foerageren. Soms treden er veranderin
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van de stad Groningen bereikt. Het grootste 
verspreidingsgebied bevindt zich echter nog 
steeds in het (zuid)oosten van de provincie. 
Vooral in de akkergebieden in Westerwolde 
komt de Geelgors in behoorlijke dichtheden 
voor.
De vogels gebruiken de akkers om in te 
foerageren en de omliggende bomen, 
struiken en houtwallen om in te zingen, als 
uitkijkpost enzovoort. Geelgorzen broeden 
zeer verborgen, vooral op de grond of vlak 
erboven in kleine struikjes en boompjes. Ze 
broeden bijvoorbeeld vaak in de kant van 
een droge sloot of in greppels.
In de periode 20002006 werd door Leon 
een perceel fijnsparrenaanplant in het 
Barlagerveld nabij Vlagtwedde onderzocht. 
Geelgorzen hebben een sterke voorkeur 
voor deze aanplant. Er zaten zo’n vijftien 
paartjes in het perceel, maar vanwege de 
verborgen leefwijze kon een precieze schat
ting moeilijk worden gemaakt. Ondertussen 
is het fijnsparrenperceel dusdanig dicht
gegroeid dat er nu geen Geelgorzen meer 
broeden.
Het broedseizoen duurt ongeveer van half 
april tot half augustus, waarbij er twee of 
meerdere broedsels zijn. Het eerste legsel 
vindt al plaats voor 15 mei. In tegenstelling 
tot veel andere soorten zijn bij de Geelgors 
de vervolglegsels succesvoller dan het 
eerste, vermoedelijk door het betere weer 
(jongen in het nest worden vooral met 
insecten gevoerd). De jongen verlaten al na 
acht dagen het nest, al voor het vliegvlug 
worden. Voor onderzoek aan de nestjongen 
is het dus noodzakelijk om er snel bij te 
zijn. Met behulp van een mooie serie foto’s 
en grafieken kon de ontwikkeling van de 
jongen van de eerste tot en met de achtste 
dag goed worden gevolgd. Verder onderzoek 
vindt ook nog plaats door het vangen en 
ringen van Geelgorzen, bijvoorbeeld in 
graanrestanten in de nazomer of in Leons 
eigen tuin bij de kippenren. Dit heeft tot 
dusver nog geen terugmeldingen van elders 
opgeleverd, wel diverse terugvangsten in de 
broedgebieden. 
 
WillemJan Fontijn

In maart wordt begonnen met het zoeken 
naar nesten. De exacte positie van de nesten 
wordt bepaald, de eieren worden geteld en 
gewogen. Daarbij worden soms veel meer 
eieren in een nest aangetroffen dan normaal 
is (vijf), enkele vrouwtjes leggen dus hun 
eieren in het nest van een ander. Het aantal 
nesten is vanaf 2003 flink toegenomen: van 
vijf in 2003 naar 45 in 2008.
Het aantal paren met jongen is ook geste
gen: van zeven in 2005 naar twaalf in 2008. 
Bij deze paartjes worden soms grote aantal
len pulli gezien, vermoedelijk dominante 
paartjes die zich jongen toeeigenen. 
In de periode 20052008 zijn ook veel 
Grauwe Ganzen gevangen en voorzien van 
een groene halsband. Zo kunnen locale 
broedvogels goed worden gevolgd. Ook zijn 
Grauwe Ganzen uit dit project verrassend 
genoeg aangetroffen in Denemarken. 
Een steeds terugkerend onderwerp in 
Nederland is de discussie over de overzo
merende ganzen. Ook in de omgeving van 
het Schildmeer speelde dit probleem, maar 
inmiddels is uit uitgebreide tellingen in 
de periode tussen 1 april en 1 september 
gebleken dat de ganzen en hun jongen nooit 
in het boerenland worden gezien en vrijwel 
uitsluitend in de natuurgebieden voorko
men. 

De Geelgors in OostGroningen
In Nederland is de Geelgors sterk in aantal 
teruggelopen. Door grootschalige ruilver
kavelingen is het boerenlandschap vlak en 
eentonig geworden, en daarmee ongeschikt 
voor de Geelgors. Onlangs is echter in de 
veenkoloniën in Groningen en Drenthe 
begonnen met een herinrichting, waarbij 
het landschap weer kleinschaliger wordt 
en bijvoorbeeld sommige boeren niet alle 
akkers meer omploegen en graanstoppels 
laten staan (belangrijke voedselbron voor 
Geelgorzen en andere akker(vogel)soorten). 
De aantallen Geelgorzen nemen hier zelfs 
iets toe, terwijl in de rest van het land de 
aantallen afnemen. In Groningen is de 
Geelgors de laatste jaren vanuit het oosten 
met een opmars richting het westen bezig. 
De soort heeft inmiddels zelfs de grenzen 
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samengevat. Het betreft waarnemingen 
van groepen op de grond, waarvan eerst de 
totale groepsgrootte wordt gegeven en, voor 
zover bekend, de soortsamenstelling.

Fraters
De Fraters zaten soms op de kruin van de 
dijk, maar vooral in de overgang van het ta
lud naar de oeverstrook, een modderig door 
paarden vertrapt gebied met een spaarzame 
grasbegroeiing. In dit aan microreliëf rijke 
terrein waren de Fraters op de grond uiterst 
moeilijk te lokaliseren, zelfs als je een groep 
op minder dan 40 meter vlak bij elkaar had 
zien invallen. De vogels losten als het ware 
op. Tweemaal lukte het wel een groep op de 
grond met een telescoop te bekijken. Beide 
groepen bestonden alleen uit Fraters. Van 
de meeste vogels was de snavel niet meer 
helder geel maar lichtgrijs, waarschijnlijk al 
verkleurend naar de donkere snavel van het 
zomerkleed.
Regelmatig vloog een groep als een geheel 
op en bleef dan soms minutenlang met 
abrupte zwenkingen omhoog en omlaag 
langs de dijk heen en weer vliegen, steeds 
op nieuw aanstalten makend om te dalen, 
om dan toch op het laatste moment weer 
op te vlie gen. Binnen een groep vlogen de 
individuen al dansend zeer dicht bij elkaar. 

We troffen de vogels foeragerend aan op 
twee plaatsen: op de dijk met talud en 
oeverstrook langs het fietspad langs de 
Energieweg en op de oostelijke Hunzedijk 
met oever strook vanaf het bruggetje over de 
Hunze tot aan het gemaal Onnerpolder op 
de westelijke Hunzedijk. 
De groepen vlogen regelmatig op en trok
ken zich dan terug in bomen in de nabije 
omgeving. De vogels langs het fietspad 
streken neer in de struiken en bomen tus
sen de spoorbaan en de Energie weg, een 
afstand van 200 meter. De vogels langs 
de Hunzedijk bij het gemaal vlogen in een 
wilgenbosje nabij de dijk. De meeste vogels 
langs de Energieweg verstopten zich diep in 
de struiken waar ze moeilijk te zien waren. 
Enkele vogels vlogen ook hoog de bomen in. 
In deze groep herkenden we vooral Groen
lingen, Kepen, Vinken, tien tot twintig 
Fraters, enkele Rietgorzen en Kneuen en 
eenmaal een Putter en een Ringmus. Op 
de rustplaats in het bosje bij de Hunzedijk 
zagen we voornamelijk Kepen en enkele 
Rietgorzen.

Herkenning van de soorten op de grond 
was moeilijk en exacte aantallen waren niet 
altijd goed vast te stellen. In tabel 1 zijn 
onze waarnemingen met die van anderen 

Fraters en andere vinkachti
gen in de Westerbroekster
madepolder winter 2008/09
Jan Hulscher & Peter driessen

tijdens de midwintertelling van 17 januari 2009 kwamen we in de 
westerbroekstermade polder groepen vinkachtigen tegen die zich niet 

gemakkelijk lieten determineren. Hieronder waren in ieder geval Fraters, 
een soort die je niet elke dag tegenkomt. dit was voor ons aanleiding om 

in de volgende dagen meer aandacht aan deze zangertjes te schenken. 
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kent ons? 
Het opvliegen van de foerageerplaats naar 
de bomen om te rusten was kalmer, in los
ser groepsverband, met nadruppelende in
dividuen en zonder zwenkingen. Voor zover 
we Fraters in de bomen hebben herkend, 
zaten deze in de toppen van de populieren, 
lekker in het zonnetje te luieren. Waar wij 
ons verder over verbaasden was het ont
breken van enig geluid, zowel bij vliegende 
groepen, als bij vogels op de grond. Fraters 
staan er juist om bekend dat zij in groeps
verband een karakteristieke vluchtroep 
laten horen, die klinkt zoiets als swiep.

Op de grond verplaatsten de Fraters zich 
tijdens het voedsel zoeken nauwelijks. Dit is 
een van de redenen waarom ze zo moeilijk 
zichtbaar waren. Omdat de vogels steeds 
weer op dezelfde plekken terugkwamen 
en daar lang verbleven, moet er voldoende 

Uit het vlieggedrag van deze groepen en het 
overeenkomstige gedrag van andere groe
pen, denken wij dat de Fraters zowel vlogen 
als foerageerden in groepen van voorname
lijk de eigen soort. 
Waarom de vogels plotseling opvlogen 
was voor ons meestal niet duidelijk, 
waarschijnlijk een reactie op een al of niet 
terecht gegeven waarschuwingssignaal 
van een groepsgenoot. Mogelijk gevaar 
was zeker aanwezig; er vloog geregeld een 
jagend vrouwtje Blauwe Kiekendief over 
de oeverstrook. Verder zijn Sperwer, Havik 
en Slechtvalk dagelijks aanwezig en waar
schijnlijk het Smelleken ook af en toe. Wel 
verbaasden wij ons erover dat een Torenvalk 
geen gevaar scheen te betekenen. We zagen 
een groep landen precies op een plek waar
boven op dat moment een Torenvalk stond 
te bidden. De valk bad rustig door zonder op 
de Fraters te duiken. Een kwestie van ons 

Datum Plaats Aantal en soort

17 jan. dijk fietspad 100+30 Fraters, 150 waarschijnlijk Fraters (1)

26 jan. dijk fietspad 100 voornamelijk groenlingen, Vinken en kepen (1)

26 jan. dijk fietspad 120+25 Fraters, grote groep kepen,Vinken en groenlingen (2)

26 jan. dijk fietspad 400 waarvan 20 Fraters, 40 kepen, 60 Vinken, 200 groenlingen, 60 kneuen (3)

29 jan. dijk fietspad 50 groenlingen en 1 kneu (1)

1 feb. dijk fietspad 150 waarvan 80 kepen, 30 Vinken en 40 groenlingen (3)

6 feb. dijk Hunze 25 waarvan herkend 1 Putter, 1 keep en enkele rietgorzen (1)

8 feb. dijk fietspad 20 Fraters met groenlingen en kepen (2)

8 feb. dijk Hunze 25+25 voornamelijk kepen

11 feb. dijk fietspad 60 waarvan minstens 40 Fraters (1)

12 feb. dijk fietspad 40 Fraters en 40 onbekende samenstelling (1)

13 feb. dijk Hunze 25 Putters (1)

14 feb. dijk Hunze 25 Putters (1)

14 feb. dijk fietspad Fraters en kneuen aanwezig, geen aantallen (5)

20 feb. dijk fietspad 72, waarvan 48 kepen, 10 Vinken, 14 groenlingen; verder 1 kneu (5)

21 feb. dijk Hunze 30+15+10 Putters (1)

21 feb. dijk fietspad 200 waarvan 7 Fraters, 30 kepen, 100 Vinken, 40 groenlingen;
verder groepjes Putters apart (4)

22 feb. dijk fietspad 200 waarvan 10 Fraters, 90 kepen, 50 Vinken, 40 groenlingen, 10 kneuen (3)

Tabel 1. Waarnemingen van vinkachtigen in de Westerbroekstermadepolder. Waarnemers: Jan 
Hulscher en Peter Driessen (1), Guido Meeuwissen (2), Loek Scholtens (3), Geert Wayer (4) en Egbert 
Boekema (5).
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Groenlingen
Slechts eenmaal hebben we een groep van 
50 Groenlingen met één Kneu op de grond 
kunnen bekijken. Deze groep foerageerde op 
een vergelijkbare plek als de Fraters. Er was 
een opvallend verschil in foerageergedrag. 
De groep bewoog zich in zijn geheel voor
waarts als een oprollende deken, waarbij de 
achterste vogels opvlogen en vooraan in de 
groep weer neerstreken. Elke vogel verbleef 
maar kort op dezelfde plek om te eten. Ver
gelijkbaar gedrag is ook bekend van voed
selzoekende Spreeuwen in weilanden. Dit 
wijst er waarschijnlijk op dat Groenlingen 
een ander soort voedsel eten dan Fraters, 
of dat het voedsel in een lagere dichtheid 
aanwezig was (Newton 1972). De enige Kneu 
in de groep bewoog zich duidelijk minder 
snel. In de vlucht was de onderlinge afstand 
van de individuen duidelijk groter dan bij de 
Fraters. Ook de Groenlingen maakten geen 
geluid. 

Putters
Een groepje van maximaal 30 Putters zat 
op de dagen dat wij ze zagen steeds op 
ongeveer dezelfde plek, de strook tussen de 
Hunzedijk en de oever van de noordwes
telijke plas, ongeveer 150 meter vanaf het 
bruggetje. Dit terrein is ruig begroeid met 
een 50 tot 75 centimeter hoge, gedeeltelijk 
neergeslagen natuurlijke vegetatie van pit
rus, rietgras en heel veel veerdelig tandzaad. 
Dit laatste gewas is herkenbaar aan zijn 
bleke, houtige maar brosse stengels en aan 
de karakteristieke ongeveer vijf millimeter 
brede, kale bloembodems met putjes van de 
solitaire hoofd jes die aan het eind van de 
vertakte bloeistengels staan (figuur 1). Ver
der kwam plaatselijk in kuiltjes waterpeper 
voor, met plat op de grond liggende lange, 
soms nog groene stengels.
De Putters foerageerden op kleine open 
stukjes grasland tussen de ruigte. Ze daal
den direct neer op de grond, een enkele 
vogel eerst in de hoge vegetatie en van 
daaruit op de grond. Het groepsgedrag in 
de vlucht is vergelijkbaar met dat van de 
Fraters. Op de eerste dag hebben de Putters 
eveneens minutenlang heen en weer gevlo

voedsel gelegen hebben. Wat dit voedsel 
was, weten we niet. Ter plaatse konden 
wij niets vinden. De dijk langs het fietspad 
is in augustus/september 2008 van een 
 modderlaag voorzien en ingezaaid met een 
grasmengsel. 
Het is niet waarschijnlijk dat dit gras nog 
vóór de winter massaal zaad heeft geprodu
ceerd. De oeverstrook tussen de dijk en de 
waterplas heeft een tijd lang dienstgedaan 
als opslagplaats voor barg uit het Zuid
laardermeer. Daar had zich ter plaatse een 
wilgenbos ontwikkeld met ruigtesoorten als 
harig wilgenroosje en veel riet. Dit wilgen
bos is in de zomer van 2008 in zijn geheel 
verwijderd (gemaaid). Waarschijnlijk is er 
ter plaatse veel zaad van wilg en andere 
moerasplanten blijven liggen, misschien 
de basis waarom hier deze winter zoveel 
Fraters en andere vinkachtigen aanwezig 
waren.

Figuur 1. Bloembodem van een hoofdje van 
tandzaad. Let op de kuiltjes waarin de zaden 
hebben vastgezeten.
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staat op het menu van Putters (Glutz von 
Blotzheim 1997). Gezien de gevonden dicht
heden aan tandzaad is het begrijpelijk dat 
de Putters lange tijd op dezelfde plek bleven 
foerageren. Of rietgras ook een belang rijke 
zaadleverancier is, valt te betwijfelen. Dit 
gewas, dat vooral vegetatief voorkwam, 
behoudt in de winter haar bladeren, maar 
bij de bloeistengels die wel aanwezig waren, 
ontbraken de bloeiaren die afgebroken 
leken. Dit in tegenstelling tot riet dat ’s 
winters haar bladeren verliest, maar de 
bloeipluim behoudt. De vele Rietgorzen die 
aanwezig waren varen hier wel bij; we zagen 
ze eten in de pluimen van het riet. 
 
Aan het voorkomen van Fraters in het 
binnenland van Groningen is door voge
laars weinig aandacht besteed. De soort 
houdt zich deels op in voor vogelaars vaak 
oninteressante biotopen, zoals vuilstort
plaatsen, industrie en bouwterreinen en 
stoppelvelden, maar ook wel in bomen, 
vooral in berken, waarvan de zaden worden 
gegeten (Hulscher 1978). Hierdoor zal de 
soort vaak worden gemist (Nijland 1978). 
In het kustgebied vertonen de aantallen 
Fraters jaarlijks grote schommelingen. Een 
belangrijke factor daarbij is de beschikbaar
heid van voedsel. Zo liep het aantal Fraters 
in de Lauwersmeer vlak na de drooglegging 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw op 
tot ruim 7000. Ze deden zich te goed aan 
de zaden van pionierplanten, waaronder 
zeekraal, die zich toen massaal uitbreidden 
(Prop & Van Eerden 1981). Niet duidelijk 
is of de schommelingen ook samenhangen 
met strenge winters, in Nederland of elders, 
of met schommelingen in de populatie
grootte (Prop et al. 1999, Koffijberg & Van 
Winden 1999). Het optreden in de Wester
broekstermadepolder in de afgelopen winter 
wijst eveneens op het nomadische gedrag 
van Fraters, waarbij lokaal overvloedige 
voedselvoorraden worden uitgebuit. 
Het verdient aanbeveling om alle bin
nenlandse waarnemingen van Fraters te 
noteren en op de website van Avifauna 
Groningen te zetten. Tegelijkertijd kunnen 
dan ook eventuele waarnemingen van an

gen met vele bijnadaalpogingen, alvorens 
daadwerkelijk neer te strijken. Dit gedrag 
herhaalde zich vele malen. Bij doorvallend 
licht viel de gele kleur van de vleugels bij 
de vliegende vogels duide lijk op. Op andere 
dagen vlogen de Putters weinig en hebben 
ze lange tijd op dezelfde plek gezeten. Het 
vrouwtje Blauwe Kiekendief kwam ook hier 
herhaaldelijk langs en eenmaal hebben we 
haar op de plek waar de Putters gewoonlijk 
zaten zien duiken, maar zonder resultaat. 
Eenmaal op de grond waren de Putters niet 
meer zichtbaar. We weten niet wat ze aten. 
Pitrus, tandzaad en waterpeper produceren 
alle drie veel zaad, dat in de herfst op de 
grond valt. Misschien dat de Putters deze 
zaden aten. Een plukje prut tussen duim en 
wijsvinger uit een plasje opgeraapt en thuis 
uitgezocht, leverde een hoge dichtheid aan 
zaden van tandzaad op (figuur 2). Tandzaad 
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Figuur 2. Hoeveelheid zaden van tandzaad, 
afkomstig van ongeveer tien cm2 bodemopper
vlak van een plasje in het foerageerterrein van 
de Putters.
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dere zeldzame kustvogels als Sneeuwgors en 
IJsgors meegenomen worden.

Dankwoord
Egbert Boekema, Guido Meeuwissen, Loek 
Scholtens en Geert Wayer worden bedankt 
voor het doorgeven van hun waarnemingen.

Literatuur
Glutz von Blotzheim, U.N. 1997. Handbuch der 

Vögel Mitteleuropas. Band 14/II. Aula
Verlag. Wiesbaden.

Hulscher, J.B. 1978. Binnenlandse waarnemin
gen van Fraters. De Grauwe Gors 6 (1/2): 
1416.

Koffi  jberg, K. & E. van Winden 1999. De ups 
and downs van Fraters. SOVONNieuws 
12 (1): 1618.

Loterijman, J.A. 1979. Nagekomen binnenland
waarnemingen van Sneeuwgors, IJsgors 
en Frater. De Grauwe Gors 7 (2): 16.

Newton, I. 1972. Finches. Th e New Naturalist. 
Collins. London.

Nijland, F. 1978. De Frater. Vanellus 31: 172
175.



32 de grauwe gors 2009–1

In Engeland is vogelen wat anders dan bij ons.

Op een milde morgen liep ik een paar uur rond in Pulbo
rough Brooks, een reservaat van de Royal Society for the 
Protection of Birds (RSPB) in Sussex, ergens tussen Lon
den en Brighton. Het eerste wat opviel was dat het bezoe
kerscentrum open was! En dat op een maandagmorgen. 
Je kon gewoon naar binnen lopen en een kaartje kopen 
bij een van de vriendelijke mevrouwen die er aan het werk 
waren. Ik moest denken aan de centra van Het Groninger 

Landschap (open zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en zondag als 
de manmetdesleutel zin heeft) en Natuurmonumenten (weekenden in de 
vakantie, niet met kerst). De Brooks had een restaurant met koffi  e en uit
gebreide lunch en een grote winkel waar je alles kon kopen wat de vogelaar 
begeert, van knuff els in de vorm van een Sumatraanse Neushoornvogel tot 
boeken (zelfs Birds of St. Helena and Ascension, een bestseller vermoed ik), 
kledij, geborduurde kussens en telescopen van 1000 pond en meer.

In het reservaat stonden vijf schuilhutten en die waren niet eens afgebrand! 
Ik bedoel, ze waren wel van hout, net als de gemiddelde Nederlandse hut, 

maar ze stonden er nog gewoon en je kon er droog zitten. 
Dit is voor een Nederlandse vogelaar zo schokkend dat ik 
haast niet naar binnen durfde, bang als ik was dat het 

alleen maar tegen kon vallen. Omdat overal bordjes stonden met ‘Quiet 
please’ sloop ik naar binnen. Nou, ongeloofl ijk. Er waren banken over 
de hele lengte en de ramen zaten op zodanige hoogte dat je met een 
kijker voor de ogen daadwerkelijk naar buiten kon kijken! En dat 
laatste werd nog bevorderd door het feit dat er echt glas in de ra
men zat. Na een tijdje begon me nog iets op te vallen: het tochtte 
helemaal niet. Ik bedoel, hier zat ik in een vogelhut, van hout, aan 
het water (alles precies zoals in de Lauwersmeer, eigenlijk, behalve 
dan dat zitten, want dat lukt me daar niet) en het was er goed 
toeven – ik had niet eens de neiging om meteen naar buiten te 
rennen. Haast niet te bevatten.

Verschil
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Een bejaard duo, verrekijkers om de nek, stapte naar 
binnen. Ik meende medevogelaars te herkennen, maar 
ze begonnen de vloer te vegen en de ramen te lappen. 
Je gelooft het niet, maar die hut werd schoongehouden 
door vrijwilligers! Overigens was het wel lachen met de 
vrijwilligers van de Pulborough Brooks: er waren veel te 
veel. Ik zag een groepje mannen bezig met het repareren van 

een hek. Eén hield een paaltje vast, een tweede sloeg 
het paaltje de grond in, een derde schraagde het 
hek, een vierde keek of alles goed ging en een vijfde 
controleerde de vierde. Maar goed, na dertig jaar 
Nederlands onderwijs weet ik alles van mensen die 
alleen het proces bewaken, dus zo vreemd kwam 
het ook niet over. Maar werkelijk, ook in de winkel 

en elders was het duidelijk dat de Brooks konden rekenen 
op de diensten van tientallen vrijwilligers, eerder te veel 
dan te weinig – kom daar maar eens om in ons land.

En dan de vogels, waar het natuurlijk allemaal om gaat, al 
wordt in de UK ook fanatiek gekeken naar waterwantsen, 
platwormen, naaktslakken en pissebedden. De vogels 
zaten geen kilometers ver weg, als bijvoorbeeld bij de Kut, 
Vut en Kunsthutten in de Lauwersmeer, maar gewoon pal 
ervoor. Ik kreeg haast het gevoel dat die hutten gebouwd 
waren vóór vogelaars, dóór vogelaars en niet door de 
kunstcommissie, en dat het primaire doel ervan was om 
het publiek een kijkje te verschaff en in het intieme leven 
der vogels. Het was dan ook jammer dat ik na een paar 
uur moest vertrekken, een zeer onNederlandse ervaring 
rijker.

Maar gelukkig heb ik de foto’s nog.
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cerende waarnemingen langs een vastgestel
de route van twee uur voor tot enkele uren 
na zonsopkomst. Er werd steeds begonnen 
op een ander startpunt. De teldagen lagen 
ongeveer tien dagen uit elkaar. Zodoende 
werden jaarlijks tien bezoekrondes afge
werkt, van maart tot en met juni. Daarnaast 
werden aanvullende bezoeken voor Spreeuw 
en Bosuil gebracht, en werden van Roek en 
Blauwe Reiger de nesten geteld.
Behalve de gegevens van de auteurs werden 
gegevens verzameld door Bouke Woudstra, 
Wim Woudman en Lucie Jellinek.

Gebiedsbeschrijving
Het Quintusbos is een oud landgoed dat 
in de vorige eeuw behoorde bij het Huis te 
Glimmen. 
Brede lanen omsluiten enkele weilanden en 
een gesloten bosgedeelte waarin vroeger 
een eendenkooi was gelegen. De resten 
daarvan zijn een verdiepte kom omgeven 
door een wal.
Hoge eiken en beuken domineren samen 
met ondergroei van hulst. Een gedetail
leerde beschrijving van het landgoed is te 
vinden in Berghuis et al. (1984).
We mogen aannemen dat het landgoed in 
zijn structuur een hoge ouderdom heeft. In 
de zestiende eeuw werd het Huis te Glim
men vermeld in het Huisarchief (Harener 
Weekblad 1991).
In 1992 is het gedeelte tussen de Rijksstraat
weg en de Meentweg aangekocht en daarna 
beheerd door Staatsbosbeheer (SBB).

Vanaf 1984 tot en met 2004 (behalve 1991) 
werden in het Quintusbos (of Glimmerbos) 
jaarlijks alle broedvogels geïnventariseerd 
in het grootste deel van het gebied (19,6 
hectare, zie figuur 1).
Dit verslag geeft een overzicht van de re
sultaten. Verklaringen voor waargenomen 
veranderingen zijn voornamelijk speculatief 
omdat nagenoeg geen gegevens van andere 
aard zijn verzameld.

Methode
Voor het vaststellen van het aantal territo
ria is de Handleiding Broedvogelmonitoring 
Project (BMP, Van Dijk 1985) gevolgd. We 
noteerden de territorium en/of broedindi

Resultaten van twintig 
jaar broedvogels van een 
 landgoed inventariseren
Piet glas & Yzaak de Vries

Figuur 1. Kaart Quintosbos (gebied is don
kerder afgebeeld).



 de grauwe gors 2009–1 35

dus meer een functie krijgen als wandelge
bied. Langs de oprijlaan en de andere paden 
werden veel beuken en een aantal fraaie 
eiken gekapt of van hun klimopbegroeiing 
ontdaan. Ook werden veel hulstbomen ge
kapt en werd veel ondergroei verwijderd. In 
de naaste toekomst beantwoordt het gebied 
niet meer aan het biotoop zoals het was.

Resultaten
De gegevens worden gepresenteerd in tabel 
1 waarbij telkens vijf jaar worden samenge
nomen en het gemiddelde aantal broedvo
gels en het gemiddelde aantal soorten wordt 
weergegeven.

Bespreking van de resultaten

Algemeen
Het aantal broedvogels wordt voor het be
langrijkste deel bepaald door de roekenko
lonie die deel uitmaakt van het onderzoeks
gebied. Het aantal soorten is in de laatste 
periode van vijf jaar afgenomen (tabel 1).

Kolonievogels
De roekenkolonie is hier al vele jaren aan
wezig, zeker vanaf 1973, maar bewoners van 
Glimmen weten te melden dat de kolonie 
daarvoor ook al aanwezig was. Betrouwbare 
gegevens over aantallen ontbreken echter. 
Tot 1997 is de kolonie geleidelijk gegroeid, 
waarna een plotselinge afname optrad 
(fi guur 2). De afname loopt parallel met de 
landelijke trend (Van Dijk et al. 2008).
De Blauwe Reiger is vanaf 1990 als broed
vogel een nieuwe verschijning sinds het 
begin van de inventarisatie (fi guur 2). In de 
jaren voor 1984 is wel eens sprake geweest 
van een incidenteel broedgeval, maar een 
kolonie die zo lang stand houdt, is nieuw. 
Het gaat de soort voor de wind en dit lijkt 
overeen te komen met de ontwikkeling 
die de Blauwe Reiger elders laat zien. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw ging het 
bijvoorbeeld in Drenthe slecht met deze 
reiger, wat vooral te wijten was aan sterfte 
tijdens strenge winters. In alle kolonies was 
toen een afname te zien en kleine kolonies 
verdwenen zelfs helemaal. Daarna trad her

Het beheer van het landgoed was na de 
aankoop door SBB tot 2006 extensief. Dode 
bomen bleven liggen. Ten behoeve van het 
recreatieve gebruik werden de paden vrij
gehouden van bomen, maar andere paden 
werden afgesloten. Er werd een wandelroute 
uitgezet en een picknickbank en een ooie
vaarsnest geplaatst. De weilanden worden 
beweid met paarden. Een weiland is vanaf 
ongeveer 1990 veranderd in een siertuin bij 
een voormalige boerderij.
Het landgoed wordt al lange tijd gebruikt 
als wandelgebied door de bevolking van 
Glimmen en omstreken. Mogelijk door 
uitbreiding van het dorp lijkt het recreatieve 
gebruik te zijn toegenomen. Op diverse 
plaatsen ‘ontstaan’ nieuwe paadjes en speel
plaatsen. Honden lopen vrij rond. Toezicht 
is er niet.
Vanaf 2006 is het beheer van het gebied 
veranderd. De natuurfunctie wordt vervan
gen door een beheer dat is afgestemd op 
een functie als landgoed, aansluitend bij het 
parkgedeelte rondom het Huis te Glimmen. 
In de praktijk houdt dit in dat dode bomen 
worden afgevoerd en dat paden beter be
gaanbaar worden gemaakt. Het gebied zal 

Roek – Groningen – 4 maart 2009
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 19841988 19891994 19951999 20002004
Blauwe Reiger (k) 0,0 1,2 2,4 11,0

wilde eend (o) 1,0 0,6 0,2 0,2

nijlgans (o) 0,0 0,0 0,0 0,2

Buizerd (o) 0,0 0,2 0,2 0,4

Fazant (o) 1,0 0,8 0,4 0,0

Holenduif (h) 6,2 6,6 6,0 4,4

Houtduif (o) 11,4 17,0 8,0 6,2

Bosuil (h) 0,0 1,0 0,6 0,4

grote Bonte specht (h) 3,4 5,8 4,0 4,6

kleine Bonte specht (h) 0,4 0,0 0,4 0,0

groene specht (h) 0,8 1,0 0,0 0,8

Boerenzwaluw (o) 0,2 0,0 0,0 0,0

witte kwikstaart (o) 0,6 1,0 0,4 0,0

winterkoning (o) 7,8 16,2 14,2 16,8

Heggenmus (o) 0,2 0,0 1,0 0,2

roodborst (o) 10,4 21,8 19,0 15,2

gekraagde roodstaart (h) 0,4 0,8 3,6 1,4

merel (o) 14,2 19,4 19,0 19,8

Zanglijster (o) 3,0 3,6 4,0 4,4

grote Lijster (o) 2,0 1,6 0,0 0,0

grasmus (o) 0,0 0,0 0,2 0,0

tuinfluiter (o) 0,6 2,6 2,2 0,4

Zwartkop (o) 5,1 10,8 10,8 8,0

tjiftjaf (o) 6,4 11,6 12,0 6,8

Fitis (o) 2,2 2,0 2,8 0,2

Fluiter (o) 0,6 0,8 0,4 0,0

Bonte Vliegenvanger (h) 0,0 0,0 0,8 0,4

grauwe Vliegenvanger (h) 2,4 1,0 0,0 0,2

staartmees (o) 0,0 0,2 0,6 0,0

Pimpelmees (h) 12,4 20,0 20,8 11,2

koolmees (h) 12,6 15,8 15,8 12,6

glanskop (h) 1,2 0,2 0,0 0,0

matkop (h) 0,0 0,4 0,4 0,0

Boomklever (h) 4,2 6,2 5,6 7,0

Boomkruiper (h) 8,8 9,8 9,6 3,6

wielewaal (o) 1,2 0,6 0,2 0,0

gaai (o) 2,6 2,2 1,6 1,4

ekster (o) 1,2 0,6 0,0 0,0

Kauw (h) 21,8 22,2 14,8 12,0

Roek (k) 68,2 93,0 178,8 166,8

Zwarte kraai (o) 1,4 4,0 4,0 1,8

Spreeuw (h) 27,2 27,6 18,4 7,4

Vink (o) 4,6 6,8 10,2 8,4

goudvink (o) 0,0 0,4 0,2 0,0

appelvink (o) 0,0 0,4 0,0 0,0

BROEDVOGELS 247,0 338,0 393,6 334,2
SOORTEN 35,0 39,0 37,0 31,0
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bleek wel dat het er veel waren. De afname 
van het aantal broedgevallen heeft niet 
betrekking op alle soorten holenbroeders. 
Wel op Pimpelmees, Boomkruiper, Kauw en 
Spreeuw (tabel 1). Mogelijk speelt concur
rentie met Boomklever en Koolmees hier 
een rol.

Overige soorten
Het betreft hier 27 soorten. Daarvan zijn 
er negen elk jaar aangetroffen, te weten: 
Houtduif, Winterkoning, Roodborst, Merel, 
Zanglijster, Zwartkop, Tjiftjaf, Vink en 
Zwarte Kraai.
De volgende soorten kwamen alleen in 
de aangegeven jaren voor als broedvo
gel: Gaai (alle jaren behalve 1985), Fitis 
(198486, 198890, 199399, 2003), Tuin

stel op en werden kleine, verlaten kolonies 
opnieuw bevolkt (De Vries & Santing 1989). 
Landelijk treedt fragmentatie op van grote 
kolonies ten gunste van kleine kolonies 
(Van Dijk et al. 2008). Daarin past ook de 
ontwikkeling van de kolonie in het Quin
tusbos.

Holenbroeders 
Het aantal soorten is niet onderhevig aan 
grote veranderingen, maar het aantal broed
gevallen/territoria vertoont een geleidelijke 
afname vanaf 1994 (figuur 3). Dit wekt be
vreemding omdat Staatsbosbeheer tot 2005 
geen dode bomen verwijderde waardoor 
deze in aantal toenamen. Er zijn geen tel
lingen van dode bomen uitgevoerd, maar uit 
mondelinge mededelingen van de beheerder 

◀◀Tabel 1. De broedvogels van het Quintusbos 19842004. Vetgedrukte soorten worden in de 
tekst besproken. De broedvogels zijn in drie groepen verdeeld: kolonievogels (twee soor
ten), holenbroeders (zestien soorten) en overige broedvogels (27 soorten), h= holenbroeders, 
k=kolonievogels, o=overige soorten. 
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Figuur 2. Aantal territoria van Blauwe Reiger en 
Roek (19842004).

Figuur 3. Aantal territoria en aantal soorten van 
holenbroeders (19842004).
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Conclusie
Na twintig jaar inventariseren in een land
goedachtig gebied van ongeveer negentien 
hectare is het aantal broedvogels toegeno
men van 247 tot 334. Deze toename wordt 
veroorzaakt door de groei van de roeken
kolonie. De Roek vertoont een trend die 
in overeenstemming is met het landelijke 
beeld: eerst een periode van toename en de 
laatste tijd treedt afname op. De kolonie 
Blauwe Reigers breidde zich uit.
Bij de holenbroeders blijft het aantal soor
ten ongeveer gelijk, maar van enkele soor
ten neemt het aantal broedvogels drastisch 
af. Wellicht is hier sprake van concurrentie 
om geschikte holen.
Van de overige soorten neemt het aantal 
soorten geleidelijk af en vertoont het aantal 
territoria een maximum in 1994, waarna het 
beeld van de eerste jaren opnieuw lijkt te 
ontstaan. Van deze groep stijgen de jaarlijks 
broedende soorten in aantallen territoria.
Holenbroeders en jaarlijks broedende vo
gels vonden in het Quintusbos in twintig 
jaar tijd een biotoop voor een redelijk 

fluiter (198499, 2002, 2004), Grote Lijster 
(198494), Wilde Eend (1989, 199395, 2001), 
Witte Kwikstaart (198494), Fazant (1984, 
198688, 199394, 1996, 1998), Wielewaal 
(198486, 198889, 1992, 1996), Ekster (1984, 
198692), Heggenmus (1986, 19972000), 
Fluiter (1986, 1990, 1994, 1996), Staart
mees (1994, 1996, 199899), Buizerd (1994, 
1998, 2001, 2003), Goudvink (1992, 1994), 
Grasmus (1999), Appelvink (1990), Nijlgans 
(2000) en Boerenzwaluw (1984).
Het aantal soorten is in de beschreven 
periode afgenomen van circa twintig tot 
iets meer dan tien. Het aantal territoria is 
het hoogst in 1994 en neemt dan af tot het 
niveau van het begin van de inventarisatie
periode (figuur 4).
De jaarlijks broedende soorten eindigen 
aan het eind van de onderzoeksperiode op 
een hoger aantal territoria dan in de jaren 
tachtig, de niet jaarlijks broedende soorten 
dalen zowel in aantal soorten en als in ter
ritoria (figuur 5).
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Figuur 4. Aantal territoria en aantal soorten van 
overige soorten (19842004).

Figuur 5. Aantal territoria van jaarlijks en niet 
jaarlijks broedende broedvogels (19842004).
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 stabiele populatie.
De toekomst zal moeten uitwijzen hoe de 
verandering van het karakter van het gebied 
door een ‘herinrichting’ tot landgoed voor 
de broedvogels zal uitpakken.
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werd gekneed. Na enkele minuten werd de 
kikker ten slotte in zijn geheel ingeslikt. 
Deze kikker werd niet eerst herhaalde ma
len onder water geduwd voordat hij werd 
ingeslikt, zoals ik eerder had gezien bij een 
reiger die kikkers uit dezelfde vijver haalde 
(Hulscher 2004). Daarna bleef de vogel nog 
rustig tien minuten op het ijs staan en vloog 
toen weg. Gedurende al die tijd liet de reiger 
zich niet verstoren door fietsers en voetgan
gers die regelmatig passeerden op nog geen 
zes meter afstand.
Op 17 januari was ik opnieuw getuige van 
de vangst van een kikker, niet door een 
reiger maar door een Wilde Eend. Samen 
met Peter Driessen was ik bezig aan de 
midwintertelling van SOVON bij de Wester
broekstermadepolder. De plassen waren 
allemaal nog met dooiend ijs bedekt, alleen 

Dit jaar was het weer raak bij onze tuinvij
ver. Op 18 januari j.l. landde een volwassen 
reiger op de rand van de vijver. Ondanks de 
ingevallen dooi op 12 januari was de vijver 
nog met ijs bedekt, maar langs de rand was 
reeds een smalle strook van ongeveer acht 
centimeter ontdooid. De reiger bleef eerst 
ongeveer tien minuten met gestrekte hals 
doodstil staan, deed een paar stappen en 
stootte toen toe in de oevervegetatie, maar 
zonder succes. Blijkbaar had hij iets gezien, 
vermoedelijk een muis, want die komen 
daar voor. Daarna stapte de vogel op het ijs 
en installeerde zich bij de rand, de kop naar 
de oever gericht. Daar heeft hij precies een 
uur opnieuw doodstil gestaan en pikte dan 
toe, nu in het water. Daarbij ving hij een 
kikker die trage bewegingen maakte met 
zijn poten, terwijl hij langdurig in de snavel 

Kikkers in de modder 
’s winters niet veilig?
Jan Hulscher & Peter driessen

als ’s winters sloten en plassen dichtvriezen, krijgen Blauwe reigers 
het moeilijk. Ze gaan dan op zoek naar plaatsen waar nog open water 

 aanwezig is en komen soms op plekken terecht waar ze anders minder 
gauw durven komen. 
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gekneed, waarbij de poten traag bewogen. 
Dit trok de aandacht van andere eenden en 
een vrouwtje pikte de kikker van het man
netje af en ging zelf verder met de kikker 
te kneden. Dit duurde ruim een minuut, 
toen verdween de kikker in zijn geheel in 
de eendenmaag. Dat Wilde Eenden kikkers 
eten, had ik al eerder in mijn eigen vijver 
geconstateerd op 4 april 2004. Het betrof 
toen eveneens een wijfje dat acht minuten 
nodig had om de kikker uiteindelijk met 
heftige slikbewegingen in zijn geheel naar 
binnen te werken. Dit wijfje had samen met 
haar partner enkele dagen tevoren flink 
huisgehouden onder de kikkerdril die in de 
vijver aanwezig was.
Wij verwonderden ons erover dat kikkers 
’s winters in de modder blijkbaar niet altijd 
veilig zijn voor vogels. Wilde Eenden kun
nen misschien door wroeten in de bodem in 
ondiep water bij toeval op kikkers stuiten 
en deze dan pakken. De reiger zal toch iets 
gezien moeten hebben voordat hij de kik
ker ving. Zou de stijgende temperatuur na 
een vorstperiode de kikkers doen activeren, 
waardoor ze hun aanwezigheid verraden?
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golfbeweging met hals. De Grauwe Gors 
32: 42.

de Hunze was ter plaatse geheel open. Daar 
hadden zich de weinige eenden die nog aan
wezig waren teruggetrokken, waaronder een 
vijftiental Wilde Eenden. Deze waren bezig 
zwemmend langs de rietkraag te foerageren. 
Een mannetje dat spartelende bewegingen 
met zijn snavel maakte, bleek een kikker ge
vangen te hebben. Hoe dit gebeurde hebben 
wij niet gezien. Evenals bij de reiger werd de 
kikker door de eend langdurig in de snavel 

Figuur 1. De foto is van een volwassen Blauwe 
Reiger die op 19 april 2007 in de vijver een 
kikker ving.
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Geringde vogels in   
 Groningen (aflevering 19)
klaas van dijk

Dit is de negentiende aflevering van 
deze rubriek in de Gors, met interessante 
waarnemingen van geringde vogels uit de 
provincie Groningen. Naamgeving en volg
orde is conform EURING. Informatie over 
gekleurringde vogels en hoe ze te melden, is 
te vinden op www.crbirding.be. Informatie 

over het melden van vogels met alleen een 
metalen ring staat op www.vogeltreksta
tion.nl. Dank aan iedereen voor de gegevens 
en voor het beantwoorden van aanvullende 
vragen.
Nieuwe informatie kan worden opgestuurd 
naar Klaas van Dijk, Vermeerstraat 48, 
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weinig terugmeldingen van in het buiten
land geringde Dwergmeeuwen in Neder
land, laat staan in Groningen. Zeven Finse 
Dwergmeeuwen zijn uit GrootBrittannië 
teruggemeld.

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 
[hELSINKI ST098.362] Geringd als nest
jong op 26 juni 1985 langs de Botnische 
Golf ten westen van Oravainen in Finland 
(63.20 N/22.11 E). Op 26 december 1986 
zag Klaas van Dijk deze Kokmeeuw bij de 
Wilgenlaan in de stad Groningen. Daarna is 
hij meer dan twintig jaar lang niet meer in 
de stad gezien. Op 30 november 2008 zag 
Derick Hiemstra bij de Morgensterlaan een 
geringde Kokmeeuw met een Finse ring om. 
Het bleek dezelfde vogel te zijn. Verreweg 
de meeste Kokmeeuwen zijn ’s winters erg 
trouw aan de stad. Sommige zien we niet 
iedere winter, maar meer dan twintig jaar 
is erg uitzonderlijk. Deze Finse Kokmeeuw 
is ondertussen 23 jaar en vijf maanden oud. 
De afstand tussen de ringplaats en Gronin
gen is 1443 km.

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 
[PRAhA E 293755] Geringd als na 2e kj. op 
5 maart 1990 in Praag en op 17 juli 1990 
voor het eerst in de stad Groningen gezien 
(aflezing door Klaas van Dijk), afstand 645 
km. De vogel zat bij de Ostadevijver en werd 
in dat jaar op nog twaalf andere dagen hier 
gezien, voor het laatst op 24 oktober. Hij 
keerde in 1991 terug en werd dat jaar tus
sen 25 juli en 7 oktober gezien. Dit patroon 
bleef zich herhalen, want tot en met 2007 
werd de vogel iedere zomer en herfst bij de 
Ostadevijver gezien, met uiterste data van 
1 juli (2006) en 24 oktober (1990). Voor het 
laatst werd hij op 1 september 2007 gezien. 
Ondanks vele bezoeken in de periode juli
oktober aan de Ostadevijver werd hij in 
2008 niet gezien. Verder werd de vogel een 
enkele maal in een nabijgelegen park gezien, 
maar verder altijd bij de Ostadevijver. De 
Kokmeeuw ruide hier jaarlijks de slagpen
nen en verdween daarna naar elders om te 
overwinteren. Een voorbeeld van een Kok
meeuw die in achttien achtereenvolgende 

9718 SN Groningen, telefoon: 0503182924, 
email: klaas.vdijk@hetnet.nl.

Havik Accipiter gentilis
[ARNhEM 6.073.654] Geringd als nestjong 
door Lex Tervelde bij Woldendorp op 7 juni 
1992. Er zaten vier jongen in het nest en de 
vogel werd als man gesext. Op 14 februari 
2008 werd hij dood teruggemeld uit Oost
wold, afstand zeven kilometer, verstreken 
tijd vijftien jaar, acht maanden en een week. 
Alweer een terugmelding van een behoor
lijk oude Havik (zie aflevering 11, Gors 30: 
148153) en opnieuw van een erg honk
vaste vogel. Gezien de omschrijving van de 
verwondingen aan kop en hals en andere 
vindomstandigheden is deze Havik ver
moedelijk niet op een natuurlijke wijze aan 
zijn einde gekomen. Roofvogelvervolging 
vindt veel vaker plaats in OostGroningen, 
maar helaas zijn veel gevallen nooit hard te 
maken.

Bokje Lymnocryptes minimus
[ARNhEM h 248.626] Geringd door Rinus 
Dillerop in de Baggerputten bij Slochte
ren op 4 november 2005. Het betrof een 
vrouwtje na 1e kj. Op 30 januari 2008 werd 
deze vogel dood teruggemeld uit Evesham, 
Worcestershire in Engeland (52.05 N/01.59 
W), afstand 605 km, verstreken tijd 817 
dagen. Het Bokje was vers dood en als 
doodsoorzaak werd opgegeven dat zij door 
een roofvogel was gepakt. Dit geval is pas de 
vijfde terugmelding in GrootBrittannië van 
een in Nederland geringd Bokje.

Dwergmeeuw Hydrocoleus minutus
[hELSINKI AT208.803] Geringd als nestjong 
op 13 juli 2007 op een eilandje bij Larsmo 
(Luoto) aan de Botnische Golf in Finland 
(63.44 N/22.39 E). Op 12 september 2008 
zag Derick Hiemstra een geringde 2e kj. 
Dwergmeeuw in de haven van Lauwersoog 
en na enige uren kijken lukte het hem om 
het complete ringnummer met de telescoop 
te ontcijferen. Op 17 en 22 september werd 
de vogel hier door Tseard Hiemstra, de 
vader van Derick, gezien. De afstand tussen 
ringplaats en vindplaats is 1484 km. Er zijn 
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(58.46 N/23.26 E) op 31 mei 2002. Op 
9 juni 2005 werd hij in dezelfde kolonie als 
broedvogel op het nest gevangen, gedeter
mineerd als man en voorzien van de witte 
kleurring. Op 28 december 2005 zag Henk 
van Huffelen de vogel bij de Mispelflat in 
de stad Groningen, afstand 1212 km. Op 29 
december, één dag later, zag Derick Hiem
stra hem op het ijs van de Kardingerplas en 
daarna zag hij hem op 16 januari 2006 bij 
de Oostersluis. Later in die winter is deze 
Stormmeeuw uit Groningen vertrokken, 
want Frank Majoor zag hem in Hilversum 
op 3 maart 2006. Daarna broedde hij in 
2006 (nest 248), 2007 (nest 221) en 2008 
(nest 103) in de kolonie in Kakrarahu, maar 
waarnemingen uit Nederland ontbreken tot 
nu toe.

Zilvermeeuw Larus argentatus
[MOSKWA PC000095; tevens voorzien van 
witte kleurring KY45] Geringd als nestjong 
op 9 juli 2008 op het Poperechnaya II eiland 
in het Kandalaksha natuurreservaat in de 
Witte Zee in Rusland (66.59 N/32.36 E). Op 
21 december 2008 zat de vogel een tijdlang 
op de steigers bij Kaap Hoorn (Haren) en de 
kleurring werd door verschillende vogelaars 
afgelezen. De vogel is in de dagen ervoor 
en erna niet meer bij Kaap Hoorn of ergens 
anders gezien. De afstand tot de geboorte
plaats is 2057 km. Een tweede geval van een 
Zilvermeeuw uit dit gebied die in Groningen 
is gezien. Eerder werd ‘wit KN52’ enige jaren 
achtereen in Lauwersoog gezien (aflevering 
14, Gors 32: 8083).

Zilvermeeuw Larus argentatus
[STAVANGER 4255057; tevens voorzien van 
blauwe kleurring J3hG] Geringd als nest
jong op 9 juli 2007 op het eiland Hornøya bij 
Vardø (70.23 N/31.09 E), in het uiterste oos
ten van NoordNoorwegen. Op 12 november 
2007 zat deze Zilvermeeuw op de steigers 
bij Kaap Hoorn en kon Derick Hiemstra de 
kleurring aflezen. Daarna zag Job ten Horn 
de vogel op 6 december 2007 in Leeuwarden; 
waarnemingen erna ontbreken. Het tweede 
voorbeeld van een hoog noordelijke Zilver
meeuw die recent in de provincie Groningen 

seizoenen in de stad Groningen is gezien. 
Veel ‘vaste’ Kokmeeuwen overwinteren in 
de stad, maar deze vogel gebruikte de stad 
als plek om de slagpenrui door te brengen.

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 
[LONDON EG 41055] Geringd als nest
jong op 30 mei 2001 in Hamford Water 
(51.53 N/01.13 E), een getijdengebied aan de 
Engelse oostkust nabij Harwich. Op 21 juni 
2003 werd deze vogel door Klaas Koopman 
gevangen als broedvogel op het nest in 
de broedkolonie op de vloeivelden van de 
Suikerunie bij Hoogkerk, afstand 388 km. 
Een erg bijzondere vangst, want dit is pas 
het tweede zekere broedgeval in ons land 
van een in Engeland geboren Kokmeeuw. 
Het eerste geval is een nestvangst in 1995 
op de kwelders bij Holwerd (Friesland), ook 
al door Klaas Koopman, en deze vogel was 
in 1992 in dezelfde kolonie in Engeland ge
boren. Een derde geval, een waarschijnlijke 
broedvogel bij Delfzijl, heeft betrekking op 
een vogel die ook in Hamford Water was 
geboren en is geringd als nestjong in 2000. 
Deze Kokmeeuw werd door Derick Hiemstra 
afgelezen bij Oterdum op 31 mei 2004 (zie 
ook aflevering 16, Gors 34: 3942).

Stormmeeuw Larus canus
[COPENhAGEN AA7780; tevens voorzien 
van een rode kleurring KS3] Geringd als 2e 
kj. op 4 januari 2009 door Kjeld Pedersen in 
Maribo (54.46 N/11.30 E) op Lolland, Dene
marken. Op 10 januari, dus zes dagen later, 
zag Derick Hiemstra deze Stormmeeuw bij 
de Oostersluis in de stad Groningen. Klaas 
van Dijk zag hem hier een dag later op 11 
januari en Derick zag de vogel op 20 januari 
in Hoogezand (in de wijk De Dreven). Weer 
een Stormmeeuw die snel en erg laat vanuit 
Denemarken naar Nederland is gevlogen. 
De afstand tussen Maribo en de Oostersluis 
is 364 km.

Stormmeeuw Larus canus
[MATSALU U268519; tevens voorzien van 
witte kleurring PX41] Geringd als nest
jong in de broedkolonie in Kakrarahu in 
het Matsalu Nationaal Park in Estland 
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Visdief Sterna hirundo
[hELSINKI AT093.322; tevens geringd met 
CAPETOWN 4h 27853] Geringd op 19 juni 
1987 als nestjong bij Helsinki, Finland 
(60.08 N/25.05 E). Op 21 september 2006 
werd de vogel gevangen door Mark Boor
man bij de ‘Mile 4 Salt Works’ ten noorden 
van Swakopmund (22.35 S/14.32 E) in Na
mibië en voorzien van een tweede metalen 
ring. De afstand tussen de geboorteplaats in 
Finland en de zoutpannen bij Swakopmund 
in Namibië bedraagt maar liefst 9247 km. 
Derick Hiemstra zag op 31 juli 2007 in de 
haven van Lauwersoog een Visdief met 
aan beide poten een metalen ring. Beide 
ringen werden incompleet afgelezen, maar 
met hulp van de Finse ringcentrale was het 
mogelijk de vogel met zekerheid te identi
ficeren. Vanuit Lauwersoog is de afstand 
naar de geboorteplaats in Finland 1365 km 
en naar de ringplaats in Namibië 8423 km. 
Deze Visdief is ruim twintig jaar oud en 
moet ondertussen enkele honderdduizen
den kilometers hebben gevlogen. 

Visdief Sterna hirundo
[CAPETOWN 4h 30475] Eveneens geringd bij 
de zoutpannen van ‘Mile 4 Salt Works’ in 
Namibië, door John Paterson op 11 decem
ber 2004. Op 13 augustus 2007 zag Tseard 
Hiemstra in de haven van Lauwersoog een 
Visdief met een Afrikaanse ring en hij kon 
het complete ringnummer met de telescoop 
aflezen. 

Visdief Sterna hirundo
[CAPETOWN 4h 41045] Geringd door Mark 
Boorman op 27 oktober 2006, wederom bij 
de zoutpannen van ‘Mile 4 Salt Works’ in 
Namibië. Een derde Visdief met een Afri
kaanse ring in Lauwersoog in de zomer van 
2007! Ditmaal op 30 augustus 2007 en op
nieuw ontdekt door Tseard Hiemstra, die de 
metalen ring met de telescoop kon aflezen. 

Visdief Sterna hirundo
[CAPETOWN 4h 02738] Geringd door Mark 
Boorman als na 1e kj. op 7 oktober 2001, 
ook weer bij de zoutpannen van ‘Mile 4 Salt 
Works’ in Namibië. In 2008 zijn opnieuw 

is gezien. De afstand tussen Hornøya en 
Kaap Hoorn is 2275 km, de afstand tussen 
Hornøya en Leeuwarden is 2292 km.

Grote Mantelmeeuw Larus marinus
[STAVANGER 3008400; tevens voorzien van 
zwarte kleurring JX00] Geringd als nestjong 
op 5 juli 2008 op Valløyholmen bij Mandal 
(57.59 N/07.38 E), in het uiterste zuiden van 
Noorwegen. Op 21 november 2008 werd 
de kleurring afgelezen in de haven van 
Hirtshals (57.35 N/09.57 E) in het uiterste 
noorden van Denemarken, afstand 144 
km. Op 22 december 2008 zat de vogel op 
de bootsteiger bij Kaap Hoorn en werd de 
kleurring door diverse vogelaars afgelezen 
(afstand 539 km van de ringplaats). Daarna 
zag Rik Winters de vogel op 2 januari 2009 
bij de Stainkoeln, de vuilstort van de stad 
Groningen. Een voorbeeld van een Grote 
Mantelmeeuw die geleidelijk naar het zui
den afzakt.
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Grote Mantelmeeuw (JX00)
Groningen Stainkoel'n – 2 januari 2009
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alweer een geringde Visdief met een Afri
kaanse ring en ook van deze vogel kon hij de 
metalen ring met de telescoop aflezen. Als 
enige bleef de vogel een tijdje in Lauwers
oog hangen: tussen 3 en 12 september zagen 
Henk van Huffelen en Derick en Tseard 
Hiemstra hem hier op vijf verschillende 
dagen. 
In totaal maar liefst vijf verschillende Vis
dieven uit Namibië die één of meer dagen 
in Lauwersoog zijn gezien (van een zesde 
vogel met een CAPETOWNring is alleen een 

Visdieven met een Afrikaanse ring in Lau
wersoog gezien. Op 23 augustus 2008 zag 
Derick Hiemstra deze vogel in de haven van 
Lauwersoog en het lukte hem om de meta
len ring met de telescoop af te lezen.

Visdief Sterna hirundo
[CAPETOWN 4h 22916] Geringd door Mark 
Boorman op 19 oktober 2003 en weer bij de 
zoutpannen ten noorden van Swakopmund 
in Namibië. Op 29 augustus 2008 zag Tseard 
Hiemstra in de haven van Lauwersoog 

* Fotoservice
* Alle grote merken

compact/reflex/digitaal
* 80 Types verrekijkers

en telescopen op voorraad
* Ook astronomische telescopen
* Swift - Bynolyt - Zeiss
* Swarovski topdealer
* Vriend Stichting Het Groninger Landschap

Poelestraat 19 - 9711 PG Groningen
Telefoon (050) 312 86 84
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Grote Mantelmeeuw (JX00)
Denemarken – 21 november 2008
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deel van het ringnummer afgelezen). In juli 
en augustus zitten vaak tientallen Visdieven 
in de haven van Lauwersoog. Vaak rusten 
ze op een reling en kunnen ze vanuit de 
auto tot zeer dichtbij benaderd worden. Er 
zijn hier ook geringde Visdieven gezien die 
in Spanje, België, Denemarken, Zweden en 
Noorwegen zijn geringd.

Zwarte Stern Chlidonias niger
[ARNhEM h 228.997] Geringd door Jan van 
der Winden op 8 september 2006 als na 
2e kj. op het eiland De Kreupel in het IJs
selmeer voor de kust van Enkhuizen. Op 
dit eiland slapen tijdens de zomermaanden 
duizenden Zwarte Sterns. Op 5 augustus 
2008 zat een geringde Zwarte Stern in de 
haven van Lauwersoog en het lukte Derick 
Hiemstra de complete inscriptie van de 
metalen ring met de telescoop af te lezen. 

Op de Waddenzee worden in augustus re
gelmatig naar het westen vliegende Zwarte 
Sterns gezien. De aflezing bevestigt het 
vermoeden dat ze inderdaad naar het IJs
selmeer vliegen.

Turkse Tortel Streptopelia decaocto
[ARNhEM 3.561.766] Geringd als na 1e kj. 
door Klaas Koopman in Leek op 23 maart 
2001. Op 6 september 2008 zat deze Turkse 
Tortel in de tuin van René Oosterhuis in 
Leek en hij kon de ring aflezen. De vogel 
werd hier ook gezien op 11, 12, 14 en 18 sep
tember. Daarvoor en daarna is hij hier nooit 
meer gezien, terwijl René iedere dag goed 
in zijn tuin uitkijkt naar geringde vogels, 
vooral naar de door hem zelf gekleurringde 
Huismussen. Deze Turkse Tortel is zeker al 
acht jaar oud en een van de weinige terug
meldingen in de provincie.

in memoriam

Anne van Dijk
6 maart 1956 – 22 maart 2009

Op 22 maart is Anne van Dijk plotseling 
overleden aan een hartstilstand. Anne was 
in de Groningse vogelwereld een goede 
bekende. Op zijn vaste plek op de telpost in 
de Eemshaven kon je altijd even terecht bij 
Anne voor een praatje. Zijn gedreven liefde 
voor de natuur en in het bijzonder de vogels 
werkte altijd aanstekelijk. Ook heeft Anne 
enkele jaren in de redactie van De Grauwe 
Gors gezeten waar hij zich vooral bezighield 
met de waarnemingenrubriek. In die tijd, 
ik geloof tussen 1991 en 1994 ben ik als be
stuurslid menigmaal bij hem thuis geweest. 
De dingen die ik mij nog van die tijd weet te 
herinneren waren de mooie verhalen over 
bijzondere waarnemingen, de Staartmezen 
die iedere keer als ik daar was voor zijn 
ramen spinnetjes vingen en het glaasje 
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niet nalaten om toch nog even een mooie 
Dwerggors te ontdekken in die ene boom 
voor zijn raam. Anne, en ik weet dat ik dit 
namens velen schrijf, we zullen je verschrik
kelijk missen.

Namens het bestuur van Avifauna Gronin
gen, Ronald Nuiver.

beerenburg aan het eind van de avond. Ook 
in het veld kwam je Anne geregeld tegen. 
Of dit nu in de Lauwersmeer was, op Texel 
of in Falsterbo, altijd leerde hij mij wel iets 
bij over vogels. Anne was altijd scherp in 
het herkennen van geluiden en dit leverde 
bij de telpost vaak leuke waarnemingen op. 
Ook als hij aan het werk was, kon hij het 

Anne is er niet meer, een onbegrijpelijke 
gedachte voor me. In 1988 leerde ik Anne 
kennen als fanatieke vogelaar en in de 21 
jaren die volgden heb ik vele uitstapjes met 
hem gemaakt. Eerst als collegavogelaar 
en in de jaren daarna als vriend. Anne was 
een geliefd man, niet voor niets had hij een 
groep (vogel)vrienden waar hij veel mee 
optrok. 
De vele vogeltochten naar onder andere de 
Eemshaven, de Carel Coenraadpolder en de 
Lauwersmeer in de beginjaren herinner ik 
me nog goed. Hangend in het stuur van zijn 
bruine Opel Kadett rolde Anne zijn sigaret
jes, vaak tot ongenoegen van de meerijders. 
Een ongeluk leek namelijk nooit ver weg. 
Pech met zijn auto’s hoorde ook bij Anne. 
Normaal gesproken zou ik me daar vreselijk 
aan ergeren, maar bij Anne werd dat steeds 
minder.
Met Anne op pad was altijd leuk. De ther
moskan met koffie, zijn notitieboekje, zijn 
fanatisme en zijn karakteristieke glimlach. 
De weekendjes vogelen op Texel, Terschel
ling en Falsterbo waren onvergetelijk. Vroeg 
op (voor Anne nooit een probleem), koffie, 
chips, biertje, beerenburg, chili con carne. 
Tijdens een weekendje Rottumeroog vorig 
jaar stonden we als vrienden samen naar 
de opkomende zon te kijken. Onvergetelijk. 
Plaat en Oog, je praatte erover alsof het 
jouw eilanden waren. 
Anne en de Eemshaven. Bijna onafschei
delijk. Trektellen op de dijk was een passie 
voor hem, tot groot genoegen van de vaste 
groep tellers. Kwam er een leuke soort 
langs, dan vertelde hij het verhaal vaak 
meer dan één keer. Prachtig! Anne was 
een fanatieke teller, maar was ook altijd in 
voor een praatje. Ik vond het heerlijk om 

er te vogelen, maar ook om even met Anne 
bij te kletsen. In de jaren dat we er zonder 
vergunning nog mochten komen, was zijn 
zichtbare glimlach voor mij al voldoende om 
de dag goed te beginnen.
Hij was ook fanatiek bezig met zijn Gronin
ger soortenlijst. Anne kwam tot 340 soor
ten, samen met HarmJan op plaats vier. 
Hij vertelde me dat hij zo graag Emo, Bert 
en Martin nog eens wilde verslaan, maar hij 
had wel in de gaten dat dat heel moeilijk zou 
worden.
De laatste jaren heb ik Anne nog beter leren 
kennen en tijdens de vele avonden samen 
hebben we heel wat besproken, geroddeld 
en plannen gemaakt. De discussie over een 
nieuwe ‘big day’, om ons record (samen met 
Martin en Henk) ooit nog eens te verbete
ren in onze provincie, kwam elk voorjaar 
langs. Ook dit jaar weer. Hopelijk blijft het 
record van 159 soorten uit 1993 (!) nog héél 
lang staan.
We zullen verder moeten zonder Anne. 
Een onbegrijpelijke gedachte. Ik wens zijn 
lieve vriendin Jettie, Mathijn, Remco, Tom, 
Bouke en de rest van de familie heel veel 
sterkte toe de komende tijd.

Eric Koops
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de invasie helaas niet door. In de Eemshaven 
werden eind mei/begin juni de laatste vogels 
gezien. Het patroon van de waarnemingen in 
Groningen – met een aanloopperiode begin 
mei, de piek rond 1015 mei, gevolgd door 
een sterke afname – komt grotendeels over
een met het landelijke patroon (zie onder).
De overheersende vliegrichting, voor zover 
vermeld bij de waarnemingen, was zoals 
te verwachten voornamelijk van oost tot 
noordoost.

In 2008 werden nauwelijks pleisterende vo
gels waargenomen, dit in tegenstelling tot de 
invasie van 1992 toen veel vogels op braaklig
gende akkers in het oosten van Groningen 
verbleven. De enige vogels die één of enkele 
dagen pleisteren zijn: twee vogels foerage
rend bij het sportpark tot in de schemering 
in de wijk Vinkhuizen in Groningen op 10 
mei, een vrouwtje dat verbleef op een proef
veldje in een akker bij galerie De Groninger 
Kroon in de Reiderwolderpolder op 12 en 15 
mei (zeer waarschijnlijk dezelfde vogel) en 
een vogel op 1416 mei bij Sassenhein langs 
de A28 nabij Haren. Verder werden hier en 
daar vogels kortstondig ter plaatse waarge
nomen, vaak even enkele insecten vangend 
om vervolgens door te vliegen.

In dit artikel wordt een kort overzicht gege
ven van de Roodpootvalken die het afgelo
pen voorjaar in Groningen zijn gezien.

Doortrekverloop
In tabel 1 staan de waarnemingen van Rood
pootvalken opgesomd die tussen 2 mei en 1 
juni zijn gezien. Op een enkele waarneming 
na zijn de meeste vogels gemeld op de vier 
bekende waarnemingenwebsites (zie litera
tuurlijst). Opgemerkt dient te worden dat 
met name van de website waarneming.nl 
enkele waarnemingen buiten beschouwing 
zijn gelaten. Het controleren van waarne
mingen op het internet is vaak wat lastig 
en zeker in enkele gevallen op deze website 
was meer informatie over de waarneming 
welkom geweest. 

De eerste Roodpootvalk vloog langs de tel
post in de Eemshaven op 2 mei. In de dagen 
daarna werden slechts enkele vogels gemeld. 
Tussen 10 en 15 mei werden vervolgens de 
meeste vogels waargenomen. Daarbij spron
gen vooral 10 en 11 mei eruit met respectie
velijk twaalf en elf Roodpootvalken. Op 11 
mei viel bovendien het hoogste dagtotaal op 
één plek; vijf vogels trokken toen langs de 
telpost in de Eemshaven. Na 15 mei nam het 
aantal waarnemingen echter snel af en zette 

Influx van Roodpootvalken 
in het voorjaar van 2008
willem-Jan Fontijn

in mei-juni 2008 werden na vele jaren weer eens grotere aantallen 
 roodpootvalken Falco vespertinus in onze provincie gezien. warm weer 

en aanhoudende oostenwinden brachten een respectabel aantal van 
 minstens 50 vogels naar onze contreien. daarmee gaat het voorjaar van 
2008 de boeken in als de op een na grootste invasie tot nu toe. alleen in 

het voorjaar van 1992 werden (veel) meer vogels gezien.
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hein bij Haren verbleef, ook bij navraag, het 
geslacht helaas onbekend.

Het vaststellen van de sekse is in het voor
jaar, ook bij overvliegende vogels, meestal 
redelijk eenvoudig vanwege de grote 
verschillen in kleed tussen de overwegend 
blauwgrijze mannetjes en de bruin/oranje
achtig gekleurde vrouwtjes. 
Het bepalen van de leeftijd van een indivi
duele vogel is echter beduidend moeilijker, 
zeker bij (snel) overvliegende vogels. Nadere 
bestudering van de grote groep Roodpoot
valken die rond half mei in het Fochteloër
veen (Friesland/Drenthe) verbleef, leverde 
veel informatie op over de variatie in het 
verenkleed. Vooral de tweedekalenderjaar 
vogels vertoonden een grote variatie en de 
meeste waren zelfs individueel herkenbaar. 
De grootste verschillen in kleed werden 
gevonden bij de tweedekalenderjaar 
mannetjes, maar deze vogels waren over 
het algemeen nog redelijk tot goed te 
onderscheiden van de adulte mannetjes. 
De verschillen tussen tweedekalenderjaar 
vrouwtjes en volwassen vrouwtjes zijn veel 
moeilijker te zien en vereisen eigenlijk een 
vrij nauwkeurige bestudering. Onder de 
tweedekalenderjaar vrouwtjes in het Foch
teloërveen varieerde het kleed van vogels 
in een vrijwel juvenielachtig verenkleed 
tot vogels die niet of nauwelijks van adulte 
vrouwtjes waren te onderscheiden (Winters 
& Mulder 2008). Voor Groningen zou dit 
wellicht kunnen betekenen dat enkele als 
adult gemelde mannetjes in werkelijkheid 
onvolwassen vogels waren, vooral onder de 
vrouwtjes zal het percentage onvolwassen 
vogels aanzienlijk groter zijn geweest.

Tijdens de invasie van 1992 werd alleen van 
een deel van de pleisterende Roodpootval
ken sekse en leeftijd genoteerd. Van 76% 
van deze vogels werd de sekse bepaald en in 
38% daarvan werd bovendien de leeftijd ver
meld. Het ging in 59% van de gevallen om 
een vrouwtje en in 41 % om een mannetje 
(Van ’t Hoff 1992). Dit is in vergelijking met 
2008 nagenoeg het omgekeerde. Wat leef
tijd betreft waren zowel bij de mannetjes als 

Het zwaartepunt van de waarnemingen lag 
duidelijk in het (noord)oosten van de pro
vincie: bijna de helft van het aantal vogels is 
afkomstig uit het EemsDollardgebied. De 
trektelpost op het oostelijk Eemshaventer
rein is uiteraard goed vertegenwoordigd. In 
totaal vlogen vijftien Roodpootvalken langs 
deze beroemde telpost. Daarmee is 2008 
het op een na beste jaar voor de Eemshaven, 
in 1992 werd hier het recordaantal van 48 
vogels gezien (wijlen Anne van Dijk pers. 
med.). De relatief nieuwe trektelpost bij de 
Kustweg in de Lauwersmeer leverde ook een 
leuk aantal vogels op (negen in totaal). De 
stad Groningen en wijde omgeving is even
eens goed vertegenwoordigd met zo’n tien 
waarnemingen, niet verwonderlijk vanwege 
de vele vogelaars die in dit deel van de pro
vincie wonen. 
Het effect van dubbeltellingen is bij dit 
soort invasies altijd lastig vast te stellen en 
zeker nooit helemaal uit te sluiten. Gezien 
de verspreiding van de waarnemingen (zo
wel qua plaatsen als qua data) zal het voor 
Groningen vermoedelijk maar een beperkte 
factor zijn geweest.

Geslachtsverhoudingen en leeftijd
Van de 50 vogels uit tabel 1 kon uiteindelijk 
van 49 exemplaren het geslacht worden 
achterhaald (98%). Er werden in totaal 28 
mannetjes gezien (57%). Daarvan werden 
er maar liefst 25 op leeftijd gebracht (89%), 
22 als adult (88%) en drie als onvolwassen/
tweedekalenderjaar (12%).
Het aandeel vrouwtjes bedroeg 21 (43%). 
Van negen exemplaren werd de leeftijd 
vermeld (43%): zes adult (67%) en drie 
onvolwassen (33%). Van iets meer dan de 
helft van de vrouwtjes bleef de leeftijd dus 
onbekend. Het onderscheid tussen onvol
wassen en volwassen vrouwtjes is vooral bij 
overvliegende vogels erg moeilijk te zien 
(zie hieronder en zie de 2e kj vogel op de 
foto, die in het veld als adult was gedetermi
neerd; pers.obs.). Het is wellicht beter om 
voorzichtig te zijn bij de determinatie op 
leeftijd van overvliegende vrouwtjes.
Uiteindelijk bleef alleen van de vogel die 
enkele dagen in de omgeving van Sassen
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Van de overvliegende vogels werden geen 
gegevens genoteerd over geslacht en/of 
leeftijd, een opvallend verschil met de influx 
van 2008!
 

de vrouwtjes de adulte vogels veruit in de 
meerderheid. Bij de vrouwtjes bijvoorbeeld 
was 86% volwassen en 14% onvolwassen. 
Dit komt vrijwel overeen met de gegevens 
van 2008.

Datum Aantal Plaats Kleedgegevens Gedrag

2 mei  1 eemshaven-oost, telpost ad. ♂ overvliegend → oost

5 mei  1 kustweg, Lauwersmeer, telpost ad. ♀ kort t.p. → oost

6 mei  1 midwolda ad. ♀ overvliegend → oost

7 mei  1 eemshaven-oost, telpost ad. ♂ kort t.p., jagend → oost

 1 oterdum ad. ♀ foeragerend overvliegend → oost

9 mei  2 eemshaven-oost, telpost 2e kj. ♂, ad. ♂ overvliegend → oost

 1 ruskenveen, Hoogkerk ad. ♂ overvliegend → oost

10 mei  1 eemshaven-oost, telpost ad. ♂ overvliegend → oost

 1 ruskenveen, Hoogkerk ad. ♀ overvliegend → noord

 1 noordpolder ad. ♂
 1 oudeschip ad. ♂ overvliegend

 1 Beijum, groningen ♀ overvliegend

 1 oranjebuurt, groningen ♀ overvliegend → noordoost

 2 Vinkhuizen, groningen onv. ♂, ad. ♀ ter plaatse, jagend

 4 kustweg, Lauwersmeer, telpost ad. ♀+♂, onv. ♀+♂ overvliegend → oost

11 mei  5 eemshaven-oost, telpost 4 ad. ♂, 1 2e kj. ♀ overvliegend → oost

 3 kustweg, Lauwersmeer, telpost 2 ♂, 1♀ overvliegend → oost

 1 sellingen ad. ♂
 2 Het Friescheveen 2 ♀ jagend t.p., later → noordoost

12 mei  1 reiderwolderpolder ♀ jagend boven akker (ook 15 mei)

 1 Zuidbroek ad. ♂ overvliegend → noordoost

 1 Polder Breebaart ad. ♂ overvliegend → oost

 1 nieuwe statenzijl ♀ overvliegend → zuid

 1 kustweg, Lauwersmeer, telpost ♀ overvliegend → oost

 1 tolbert ad. ♂ cirkelend

14-16 mei  1 a 28, sassenhein, Haren ter plaatse, vaak in dode boom

15 mei  2 Polder Breebaart 2 ad. ♂ overvliegend → oost

 2 eemshaven-oost, telpost 2 ad. ♂ overvliegend → oost

18 mei  1 Piccardthofplas, groningen ♀ overvliegend

 3 slochteren ad. ♂, 2 ♀ overvliegend → oost

24 mei  1 eemshaven-oost, telpost ♀ overvliegend

29 mei  1 eemshaven-oost, telpost ♂ overvliegend

30 mei  1 eemshaven-oost, telpost ad. ♂ overvliegend

1 juni  1 eemshaven-west, rommelhoek onv. ♀ overvliegend → noord

Totaal  50

Tabel 1. Waarnemingen van Roodpootvalken in Groningen in meijuni 2008.
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Af en toe treden in het voorjaar (vooral in 
mei) onder invloed van langdurig aanhou
dende oostenwinden en warm weer invasies 
op. Zulke invasies vonden bijvoorbeeld 
plaats in 1968 (28 vogels, relatief veel voor 
die tijd), 1988 (minimaal 400), 1989 (circa 
150), 1990 (circa 150) en het recordjaar 1992, 
met minimaal 1067 vogels (schatting 1500
2000). 
In 2008 vond opnieuw een influx plaats. De 
eerste waarnemingen waren al in de tweede 
helft van april, waarna de aantallen gedu
rende de eerste helft van mei gestaag toena
men. De meeste vogels, zowel overvliegend 
als pleisterend, werden gezien tussen 9 en 
15 mei. Daarna namen de aantallen onder 
invloed van koeler weer snel af.
Zeer bijzonder was de groep Roodpootval
ken die vanaf 8 mei in het Fochteloërveen 
verbleef. Deze groep werd dag na dag groter, 
totdat op 18 mei het maximum werd be
reikt: maar liefst 35 vogels werden deze dag 
geteld, de grootste groep ooit in Nederland!
Met behulp van diverse bestanden en be
paalde selectiecriteria kan het totale aantal 
Roodpootvalken dat in Nederland werd 

Verspreiding en voorkomen
De Roodpootvalk is voornamelijk een 
broedvogel van OostEuropa en Azië. De 
Europese populatie (26.00039.000 paren) 
bedraagt ongeveer een kwart van de Azia
tische. De belangrijkste broedgebieden in 
OostEuropa zijn te vinden in onder andere 
Rusland, Oekraïne, Moldavië en Hongarije 
(Van Winden 2008).

In Nederland is de Roodpootvalk normaal 
gesproken een doortrekker in (zeer) klein 
aantal (circa 50 tot 100 per jaar). De soort 
wordt voornamelijk waargenomen van half 
april tot eind oktober, waarbij de meeste 
vogels in het voorjaar worden gezien. De 
doortrek vindt in het voorjaar plaats via 
een westelijke route, in het najaar ligt 
de trekroute oostelijk van ons land. De 
vogels die bij ons doortrekken, zijn waar
schijnlijk afkomstig uit de broedgebieden 
in OostEuropa, vooral uit Hongarije. Dit 
wordt bevestigd door een in 2007 in de 
Hortobágy gekleurringd vrouwtje dat op 22 
mei 2008 werd waargenomen in De Wieden 
 (Overijssel). 

Roodpootvalk – Eemshaven – 11 mei 2008
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Dillerop, Marnix Jonker en Martin Olthoff 
worden bedankt voor aanvullende informa
tie en waarnemingen. Mark Zekhuis wordt 
bedankt voor het beschikbaar stellen van de 
foto.
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gezien in het voorjaar van 2008 worden 
geschat op 502 vogels. Daarmee is deze in
vasie de op een na grootste ooit. Overigens, 
als dezelfde methode wordt toegepast op de 
invasie van 1992, bedraagt het aantal vogels 
niet 1067 maar 1361 (Bijlsma et al. 2001, 
Ebels 2008, Van Winden 2008).

In Groningen is de Roodpootvalk een zeld
zame doortrekker, met gemiddeld vijf tot 
vijftien exemplaren per jaar (waarnemin
genarchief De Grauwe Gors). De invasies die 
hierboven worden genoemd zijn allemaal 
aan Groningen voorbij gegaan, behalve 
de invasie van 1992, waar Groningen zelfs 
een belangrijk aandeel in had. Ook in 2008 
hoorde Groningen bij de betere gebieden. 
Uit de waarnemingenrubriek van De Grauwe 
Gors konden verder nog wel enkele dagen 
met hoge aantallen worden gevonden, beide 
van de telpost in de Eemshaven: op 24 mei 
1989 werden dertien vogels gezien, elf vlo
gen over en twee waren ter plaatse, en op 10 
mei 2006 vlogen in totaal zeven vogels over, 
waaronder een groepje van vijf. 
De vogels van 1989 werden weliswaar tij
dens een invasiejaar waargenomen, maar 
opvallend genoeg ontbreken verdere waar
nemingen voor deze periode in het archief.
In het voorjaar van 1992 werden tussen 
9 mei en 23 juni 236 Roodpootvalken in de 
provincie gezien, verdeeld over 118 over
vliegende en 118 pleisterende vogels. Vooral 
over de telpost in de Eemshaven werden 
veel overtrekkende vogels gezien, met als 
beste dag 22 mei met 33 exemplaren. In to
taal passeerden 48 vogels de telpost. 
Pleisteraars verbleven vrijwel zonder 
uitzondering op meerjarig braakliggende 
akkers, met name in het (noord)oosten van 
Groningen (Harkstede, de Eemshaven en 
de Dollardpolders). Het rijke aanbod aan 
insecten (vooral libellen) en veldmuizen in 
deze akkers speelde hierbij een belangrijke 
rol. Veel van deze pleisteraars bleven mede 
hierdoor tot ver in juni aanwezig (Van ’t 
Hoff 1992). 

Dankwoord
André Boven, wijlen Anne van Dijk, Rinus 
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nen voor zangvogels een ruwe schatting 
maken als we uitgaan van 5x5 kilometerhok
ken, waarvan we in Groningen ongeveer 
100 complete hebben. Het moet bij een heel 
ruwe schatting blijven, want we hebben 
van geen enkel hok een compleet overzicht. 
In sommige hokken zitten er nog enkele 
vrij dicht bij elkaar, rond Nienoord bij 
Leek en Lettelbert zaten in 2008 een stuk 
of zes te zingen. Op de zeeklei zitten ze 
hier en daar, zoals twee op hoorafstand bij 
elkaar in Oostum in het Reitdiepdal. In de 
Dollardpolders zat ruwweg bij elke derde 
boerderij een Spotvogel. Er zijn echter ook 
hele stukken waar weinig Spotvogels meer 
zitten. In de Veenkoloniën en in Haren was 
de soort nooit dik gezaaid en nu al helemaal 
niet meer. In 1977 vond ik bijvoorbeeld 
slechts zes in het hok Oude en Nieuwe 
Pekela (1321), wat in de broedvogelatlas 
van 2002 een witte plek is geworden. Rond 
Haren lijken er alleen nog enkele in de wijk 
Oosterhaar te zitten. Ook de stad Gronin
gen laat een gestage achteruitgang zien. Wat 
impressies uit de stad: in de jaren zeventig 
waren er nog concentraties, zoals tien op 
het Selwerderhof in 1971 en zeven aan de 
noordrand van de stad in 1973. Andere 
plaatsen in de stad Groningen waren het 
park Coendersborg, de bosjes tussen het 
Engelse Kamp en de Helperzoom (1974), het 
Damsterdiep (1977) en het sportpark in de 
wijk Vinkhuizen (1974). In de jaren tachtig 
en negentig waren er geen concentraties 
meer, maar nog wel plekken met meer dan 
één territorium: twee bij het zwembad de 
Papiermolen (1982), twee in het Stadspark 
(1982) en twee in de bosjes bij het chemisch 
laboratorium op het universiteitsterrein 
in Paddepoel (1993). Vogels zaten tot dicht 

De Spotvogel was de Vogel van het Jaar 
2008 voor Avifauna Groningen, als opvolger 
van de Dodaars in 2007. Het aantal waarne
mingen over 2008 bleef met circa 100 wat 
achter bij de verwachting. Misschien omdat 
de verspreiding van de Spotvogel zich steeds 
meer beperkt tot het open platteland? We 
hebben net als bij de Dodaars alle waarne
mingen uit het heden en verleden op een 
rijtje gezet. Voldoende voor een update van 
twee thema’s: de verspreiding en de jaarcy
clus, waarbij vooral wordt ingegaan op de 
(zang)activiteit over het seizoen.

Aantallen en verspreiding
Uit de eerste integrale inventarisatie van 
een flink deel van Groningen, gecoördineerd 
door Staatsbosbeheer in 1975 in het Zuide
lijk Westerkwartier, bleek dat de Spotvogel 
een vrij algemene soort was met in totaal 
251 getelde territoria (Boekema & Ten Cate 
1975). In het volgende jaar nam de provincie 
Groningen het inventariseren over. Uit 
deze eerste tellingen bleek dat de Spotvogel 
plaatselijk in redelijke aantallen voorkwam, 
zoals tien in de bebouwde kom van Marum 
en vijftien in het recreatiegebied Meerwijck 
bij het Zuidlaardermeer. In 1983 werd het 
aantal paren voor de hele provincie op 
20002500 geschat (Boekema et al. 1983) 
en in de jaren negentig lag het aantal in 
dezelfde orde van grootte (Van den Brink et 
al. 1992). Daarna zette langzaam een daling 
in, gelijk aan de trend in heel Nederland. In 
de Atlas van de Nederlandse Broedvogels uit 
2002 wordt het Nederlandse bestand voor 
19982000 op 20.000 paren geschat, tegen 
35.00055.000 in de jaren 19791985 (Kof
fijberg 2002). 
Hoe staan we er momenteel voor? We kun

Vogel van het Jaar 2008: 
 de Spotvogel
egbert Boekema
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soort achteruit is gegaan. Op 19 mei 1967 
constateerde W. Loode bijvoorbeeld dat 
in elke flinke boerderijtuin in Meeden een 
Spotvogel zat. Dit moet voor een groot deel 
van Groningen hebben gegolden. 

Jaarcyclus
Wanneer arriveren de eerste zangvogels? 
Veel waarnemers houden aankomsten bij en 
uit oude gepubliceerde waarnemingen blijkt 
dat fenologie ook 100 jaar geleden al een 
thema was. Op 5 mei 1916 nam een waar
nemer zijn eerste Spotvogel van dat jaar in 
Grijpskerk waar (Ardea 6: 12). Een andere 
waarnemer uit Musselkanaal merkte in de 
jaren 19501953 de eerste vogels steeds tus
sen 3 en 6 mei op (Limosa 26: 104). Wijlen 

bij de binnenstad: er zat jarenlang een 
vogel te zingen op het spoorwegtalud in de 
Oranjebuurt (minstens tot 1990, maar nu 
al jaren niet meer). In de wijken Selwerd 
en Paddepoel is de Spotvogel nu compleet 
verdwenen, maar op het open platteland net 
buiten Groningen is er nog een goede kans 
op een Spotvogel, zoals in Dorkwerd (vanaf 
2000 vrijwel jaarlijks, maar niet in 2008) en 
in de omgeving van Noorddijk. 
Samengevat: er zijn nog wel wat hokken 
met ongeveer tien Spotvogels, bijna al
lemaal in de kleigebieden, maar er is ook 
menig hok dat er minder heeft. De conclusie 
is dat er ruwweg nog 5001000 territoria 
over zijn. Als we nu terugkijken naar vroe
ger, dan zien we ook pas goed hoe sterk de 

Spotvogel – 6 juni 2007
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de waarnemingenrubriek op de website 
van Avifauna Groningen blijkt dat de ge
middelde aankomstdatum sinds 2001 is 
vervroegd naar 27 april, met als vroegste 
datum 15 april. Maar wat kunnen we hier 
nu precies uit concluderen? Niet al te veel. 
Ten eerste moeten we vaststellen dat het 
aantal waarnemers gestaag is gegroeid, 
en dat betekent dat we tegenwoordig met 
enkele honderden Groningse waarnemers 
niet alleen de ‘eerste’ Spotvogel opmerken, 
maar ook de ‘allerallereerste’. Dat zijn dus 
toevalstreffers, want er zijn in april vrijwel 
geen Spotvogels en de schrijver heeft er nog 
nooit een in april gehoord. Ten tweede kun
nen we met fenologie weinig doen omdat er 
slechts één inputgegeven per jaar bij komt. 
Fenologie gaat dan ook niet veel verder 
dan leuke ‘spielerei’. We kunnen beter naar 
grotere verzamelingen van gegevens kijken, 
zoals het vergelijken van zangpatronen over 

C.P. Sikkema hoorde in de jaren 19701977 
de eerste vogel gemiddeld op 8 mei. Over 
achttien jaren in de periode tot 1982 was de 
gemiddelde datum 5 mei, met als vroegste 
datum 23 april (Boekema et al. 1983). Het 
lijkt erop dat in de warme jaren sinds 2000 
veel vogels eerder terugkomen en/of eerder 
zijn gaan broeden, zoals de Grote Bonte 
Specht, waar een nest met jongen al van 
tientallen meters afstand te horen is. De 
Grote Bonte Spechten in Groningen zijn 
vermoedelijk de laatste 30 jaar één tot twee 
weken vroeger gaan broeden, want in de 
jaren zeventig van de twintigste eeuw wer
den vrijwel alle nesten met jongen in juni 
opgemerkt (twaalf, tegen één in mei). In 
de 21e eeuw werden veertien nesten in mei 
gevonden tegen zeventien in juni.
Hoe staat het met de Spotvogel? Nesten 
zijn niet zo eenvoudig te vinden, de jongen 
laten een muisachtig gepiep horen. Uit 

Figuur 2. Zangactiviteit van de Tuinfluiter per 
decade. Verloop in 19762000 (500 waarnemin
gen, lichte balken), verloop in 20012007 (950 
waarnemingen, donkere balken). De waarne
mingen van 20012007 zijn genormaliseerd op 
die van 19762000.

Figuur 1. Zangactiviteit van de Spotvogel per 
decade. Verloop in 19611999 (355 waarnemin
gen, lichte balken), verloop in 20002008 (420 
waarnemingen, donkere balken). De waarne
mingen van 20002008 zijn genormaliseerd op 
die van 19611999.
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hieruit mogen trekken, is uiteraard een 
lastige vraag. De Tuinfluiter is in aantallen 
tamelijk stabiel gebleven of ietsje achteruit 
gegaan en de Spotvogel is zeer sterk gekel
derd. Het gaat te ver om te stellen dat de 
Tuinfluiter, in tegenstelling tot de Spot
vogel, zich heeft kunnen handhaven door 
eerder te gaan broeden. Er zijn heel veel 
factoren die een rol kunnen spelen, zoals 
overwinteren. Feit is wel dat de broedvo
gelatlas vermeldt dat tegenover de afname 
in Nederland een toename in Scandinavië 
staat, dus het zou best eens kunnen zijn dat 
Spotvogels het hier moeilijker hebben ge
kregen door klimaatveranderingen. Bij afna
me worden vaak de minder goede biotopen 
het eerst verlaten. Voor onze provincie zijn 
dit vooral de zandgronden en de bebouwde 
kommen geweest.
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het jaar. Van een aantal algemene soorten 
heeft de schrijver dergelijke patronen van 
zangactiviteit voor Groningen vervaardigd, 
hoofdzakelijk uit het dagelijks turven op 
een vaste route door de wijk Paddepoel in 
Groningen. Van de Winterkoning werden 
circa 12.000 zingende vogels verwerkt, zie 
ook Boekema (2005). 
Hoe is het patroon van de Spotvogel? Er zijn 
bijna 800 waarnemingen verzameld, inclu
sief archiefwaarnemingen en waarnemingen 
van de website. Lang niet zo veel als van een 
algemene soort als de Winterkoning, maar 
wel genoeg om een beeld te krijgen van het 
verloop van de zangactiviteit. Spotvogels 
zijn in vier maanden van het jaar zingend 
waargenomen, namelijk april, mei, juni en 
juli (figuur 1). Er is één uitzondering, van 
een zingende vogel op 3 september 1984 te 
Stadskanaal (H. Dijkstra, het Vogeljaar 32: 
271). De top van de maximale zangactiviteit 
die niet meer dan een dag of 25 beslaat, 
ligt rond eind mei. We hebben de waarne
mingen voor deze en de vorige eeuw apart 
genomen. Door de twee sets van 355 en 420 
waarnemingen te wegen (normaliseren heet 
dat met een exact woord), zouden de balken 
van de decades ongeveer even lang moeten 
zijn als de activiteit gelijk was gebleven. Er 
is uiteraard altijd een beetje variatie vanwe
ge het feit dat de zangactiviteit afhankelijk 
is van weer en wind, toeval en het feit dat 
gegevens nooit helemaal gelijkmatig over 
de tijd zijn gespreid. Maar het blijkt dat de 
meeste grijze en zwarte balken vrijwel even 
lang zijn, wat aangeeft dat de piek in deze 
eeuw niet naar voren is verschoven, zoals 
bijvoorbeeld bij de Tuinfluiter het geval is 
(figuur 2). De Tuinfluiter begint recentelijk 
eerder met zingen, en houdt er ook vroeger 
mee op. Bij de Spotvogel lijkt dit niet het 
geval, het aandeel waarnemingen uit juli ligt 
in deze eeuw en in de vorige eeuw op circa 
tien procent. Wel zijn er sinds 2000 iets 
meer vogels in begin mei gehoord, en ook 
hele vroege in april, zoals eerder genoemd. 
Waarnemingen die overduidelijk als eerste 
waarneming zijn ingevoerd, zijn niet voor 
de figuur meegenomen als vervolgwaar
nemingen ontbreken. Welke conclusies we 
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Sneeuwgans
Op 7 september werd een vogel gezien bij 
Nieuwe Statenzijl.

Roodhalsgans
Tussen 17 en 20 oktober verbleef de eerste 
vogel van de winter in de provincie tussen 
de Brandganzen in afwisselend de Polder 
Breebaart en de Punt van Reide. Op 17 no
vember passeerde een exemplaar de telpost 
van de Eemshaven. Uiteraard werden in het 
Friese deel van de Lauwersmeer vanaf okto
ber gedurende de rest van de periode één of 
meerdere vogels gezien.

Witbuikrotgans
Op 16 november vloog één exemplaar 
samen met Rotganzen langs de haven van 
Lauwersoog, op 22 november deden twee 
exemplaren hetzelfde. Tevens vloog er op de 
22e november een exemplaar langs de Eems
haven en op 13 december vloog een vogel 
langs Rottumerplaat.

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 januari t/m 
30 april 2009 graag zo spoedig mogelijk instu
ren naar: Leverkruid 12, 9801 LR Zuidhorn, 
email: waarneming@avifaunagroningen. nl. 
De waarnemingen kunnen uiteraard ook 
online worden doorgegeven op de website van 
 Avifauna.

Dwerggans
Op 8 november werd een adulte ongeringde 
Dwerggans waargenomen bij het Hoeks
meer. Op 6 december waren hier twee 
adulte vogels aanwezig.

Waarnemingen
van 1 september tot en met 31 december 2008

Zwarte Rotgans – Lauwersoog – 16 november 2008
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een vogel langs de Eemshaven. Tussen 30 
november en 5 december verbleef een on
volwassen vogel in de haven van Lauwers
oog, terwijl een adult mannetje tussen 6 en 
14 december het haventje in de hoek van de 
Bantpolder in het Lauwersmeer opsierde. 
Op 13 december werd nog een vogel opge
merkt op Rottumeroog en tussen 14 en 24 
december zat een onvolwassen vogel in de 
Eemshaven.

IJsduiker
Op 21 november vloog één vogel zowel langs 
het oostelijk als het westelijk Eemshaven
terrein. Op 22 november vlogen twee IJs
duikers langs Lauwersoog en opnieuw één 
vogel langs EemshavenWest.

Roodhalsfuut
Ook van deze soort werden slechts langs
vliegende vogels gemeld: op 2 en 26 oktober 
langs Lauwersoog, op 17 en 27 oktober langs 
de Eemshaven en op 13 december langs Rot
tumerplaat.

Kuifduiker
Op 23 november werd een exemplaar van 
dit mooie maar opvallend schaarse fuutje 
gezien in de haven van Lauwersoog. Op 13 
december vloog een exemplaar langs Rot
tumeroog.

Noordse Stormvogel
Op 22 november vlogen twee exemplaren 

Zwarte Rotgans
Op 15 november verbleef een exemplaar op 
Rottumerplaat, terwijl op zowel 16 als 22 
november langsvliegende exemplaren wer
den opgemerkt (en gefotografeerd!) langs de 
haven van Lauwersoog.

Krooneend
Op zowel 24 september als 26 november 
werd er een vrouwtje gemeld vanuit de 
Blauwe Stad. Op 12 oktober werd een exem
plaar gezien op het Foxholstermeer. Van 13 
november tot de invallende vorst op 12 de
cember zat er een tam vrouwtje in het plasje 
voor beheerschuur ‘De Rug’ van Staatsbos
beheer in het Lauwersmeergebied, en op 25 
december werd een (of wellicht hetzelfde) 
vrouwtje opgemerkt in de Kollumerwaard. 

Grote Zeeeend
Er werden louter langsvliegende vogels 
gemeld op winderige novemberdagen. Zo 
trokken er zeven vogels langs Lauwersoog 
op 18 november, gevolgd door één vogel 
op de 19e en vier exemplaren op de 22e. Op 
diezelfde dag trokken vijf vogels langs de 
Eemshaven, en op 13 december werd één 
langstrekkend exemplaar waargenomen op 
Rottumerplaat.

IJseend
Op 16 november trokken drie vogels langs 
de Eemshaven en één exemplaar langs Lau
wersoog. Op 25 november vloog wederom 

Noordse Stormvogel – Lauwersoog – 22 november 2008
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22 november langs de Eemshaven (vijf) en 
Lauwersoog (drie).

Kuifaalscholver
Op 9 november werd er een vogel gemeld 
uit de Eemshaven.

Grote Aalscholver
Op 8 november zat een exemplaar van deze 
ondersoort op de vloeivelden van de Sui
kerunie in de stad Groningen.
Op 2028 december werd een onvolwassen 
vogel gezien en gefotografeerd in de Eems
haven.

Kwak
Op 16 oktober werd een vogel gezien in de 
Veenhuizerstukken bij Stadskanaal.

Purperreiger
Opmerkelijk was de waarneming van een 
juveniele vogel tussen 29 oktober en 3 no
vember in een slootje in Delfzijl.

Zwarte Ooievaar
Er werd nog slechts één vogel gemeld, en 
wel op 14 september bij het Foxholstermeer.

Rode Wouw
Op 19 en 28 september vloog een vogel in de 
Lauwersmeer, en op 18 december werd een 
vogel gezien in Bellingwolde.

Zeearend
Gedurende de hele periode waren er 
twee tot drie vogels aanwezig in het Lau
wersmeergebied. Hierbuiten werden op nog 
zeker tien andere locaties in de provincie 
vogels gezien.

Ruigpootbuizerd
Het was wederom een mooi jaar voor de 
soort. Nadat op 28 september de eerste 
vogel de Eemshaven passeerde, stroomde 
de provincie aardig vol en konden op vele 
plaatsen vogels worden gezien. Zekere 
plekken voor de soort waren onder andere 
het Lauwersmeergebied, de Eemshaven, 
de Dollardkwelder en de Westerbroekster
madepolder.

langs zowel Lauwersoog als de Eemshaven, 
en op 13 december werd een vogel gezien 
vanaf Rottumeroog.

Grauwe Pijlstormvogel
Op 4 oktober werd een vogel opgemerkt 
langs Rottumerplaat.

Stormvogeltje
Net als voorgaande jaren bleek de Eems
haven ook dit jaar weer de plek en eind 
november weer het tijdstip voor deze enig
matische zeesoort. Op 22 november pas
seerden niet minder dan drie exemplaren 
het westterrein; één vogel bleef langere tijd 
bij het uiteinde van de pier aanwezig.

Vaal Stormvogeltje
Het was een matig jaar voor deze soort, met 
slechts een handjevol waarnemingen. De 
eerste vogel passeerde op 4 oktober Rottu
merplaat, daarna was het raak op 17 oktober 
langs Rottumeroog, op 16 november zowel 
langs Lauwersoog als de Eemshaven, op 20 
november langs de Eemshaven, op 21 no
vember wederom langs zowel de Eemshaven 
(één) als Lauwersoog (zes) en ten slotte op 

Stormvogeltje – Eemshaven west
22 november 2008

Fo
to

: m
a

rn
iX

 Jo
n

ke
r



 de grauwe gors 2009–1 59

Giervalk
De grootste publiekstrekker in deze periode 
kwam in de vorm van een onvolwassen 
Giervalk op de Dollardkwelders. De vogel 
werd op 1 november ontdekt, bleef de week 
erna min of meer goed terug te vinden. 
Vanaf 9 november verdween de vogel regel
matig voor langere tijd, om heel af en toe 
weer eens de kop op te steken. De laatste 
melding kwam uiteindelijk op 15 december. 
Vooral deze laatste waarnemingen zijn vaak 
zeer matig gedocumenteerd (geen foto’s) en 
regelmatig trad verwarring op met een forse 
Slechtvalk en een vrouwtje Havik die ook in 
het gebied aanwezig waren. Indien aanvaard 
betreft dit het tweede geval voor de pro
vincie, na de vogel van 1987 in en rond de 
Eemshaven.

Kwartelkoning
Op 24 oktober werd een vogel sluipend door 
het gras gezien op de telpost bij Kardinge in 
de stad Groningen.

Steenarend
Op 25 september vloog een onvolwassen 
vogel langs Zuidhorn. Indien aanvaard 
betreft dit het derde geval voor de provincie 
Groningen.

Dwergarend
Een zeer goede kandidaat voor Dwergarend 
werd op 17 september gezien en net niet 
voldoende op de foto vastgelegd op de trek
telpost ‘De Hop’ in Zuidveld.

Visarend
Er werden in totaal ongeveer 30 vogels ge
zien, met het zwaartepunt in eind septem
ber. De laatste melding kwam op 11 oktober.

Roodpootvalk
Van 19 tot en met 21 september zat een 
onvolwassen vrouwtje langs de vogelroute 
in het Lauwersmeergebied, op die laatste 
datum vloog er in de namiddag tevens een 
onvolwassen exemplaar (dezelfde?) over 
Zuidhorn. Op 25 september werd een vogel 
gemeld over Hoogkerk.

Giervalk – Dollardkwelder – 3 november 2008
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Breedbekstrandloper
Op 6 september werd een vogel gezien op de 
Dollardkwelders.

Poelruiter
Een erg laat exemplaar werd op 18 oktober 
gemeld uit de Breebaartpolder.

Grauwe Franjepoot
Tot en met 22 september konden nog 
regelmatig vogels worden gezien in de Ezu
makeeg, met zelfs vier exemplaren tussen 7 
en 11 september. Op 3 oktober dobberde er 
tevens een onvolwassen vogel in de plasjes 
bij Ruidhorn.

Rosse Franjepoot
Nadat op 1 oktober de eerste twee vogels 
van dit najaar de haven van Lauwersoog 
passeerden, volgden er gedurende de rest 
van de periode nog zo’n 40 vogels. Het 
gros betrof langstrekkende of slechts zeer 
kort aanwezige vogels. Speciale vermelding 
verdient 16 november toen er op één dag 14 
exemplaren langs Lauwersoog trokken!

Kleinste Jager
Op 3 oktober trok een juveniel exemplaar 
langs Rottumerplaat.

Kraanvogel
Op 12 september werd de eerste grote 
najaarsgroep gezien boven Hoogkerk (25 
exemplaren), maar met name in de periode 
tussen eind oktober en 12 november namen 
de aantallen doortrekkers kortstondig toe. 
De grootste groep in deze periode betrof 50 
exemplaren op 1 november over Ten Boer. 
De enige pleisteraar betrof een onvolwas
sen vogel op de Zoutkamperril in de Lau
wersmeer tussen 21 oktober en 1 november.

Strandplevier
Op 4 september zaten er twee exemplaren 
in de Breebaartpolder en op 17 oktober werd 
nog een vogel gezien op Rottumeroog.

Morinelplevier
Op 6 september vloog een exemplaar langs 
telpost ‘De Hop’ in Zuidveld en op 21 sep
tember passeerde een vogel de Eemshaven.

Amerikaanse Goudplevier
Op 24 september werd een vogel gemeld 
vanuit de kijkhut bij Nieuwe Statenzijl.
 
Gestreepte Strandloper
Tussen 27 en 29 september verbleef een 
vogel in de Ezumakeeg.

Zwartkopmeeuw – Groningen Hoornse plas – 14 december 2008
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Grote Burgemeester
Ook deze soort lijkt de laatste twee jaar 
weer wat lastiger te vinden. Dit jaar moes
ten we het doen met twee kortstondige 
waarnemingen, en wel op 16 november 
trekkend langs Lauwersoog en op 6 de
cember kort pleisterend in de haven van 
Delfzijl.

Reuzenstern
Naast de jaarlijkse vogels in en rond de 
Lauwersmeer verdienen de 25 exemplaren 
die op 13 september werden geteld in de 
Westerbroekstermadepolder een speciale 
vermelding. De laatste waarneming uit 
de provincie was op 26 september in het 
Nieuwe Robbengat in de Lauwersmeer.

Witvleugelstern
De juveniele vogel die ook al in augustus 
aanwezig was, bleef tot in elk geval 5 
september aanwezig bij de uitwatering op 
het oostelijk Eemshaventerrein. Op 6 sep
tember werd een juveniel exemplaar gezien 
in het gebied Achter de Zwarten in de Lau
wersmeer. De laatste exemplaren van het 
jaar zaten op 7 september in de haven van 
Lauwersoog en in de Ezumakeeg. 

Kleine Alk
Zoals alle zeesoorten was het, dankzij het 
gebrek aan noordwesterstormen, ook met 
deze soort behelpen dit jaar. Toch werden 
er nog exemplaren gezien in de Eemsha
ven, met één vogel op 25 oktober, zeven 
vogels op 10 november en twee vogels op 
25 november. Ook in Lauwersoog werd de 
soort genoteerd, met vijf exemplaren op 
10 november en een solitaire vogel op 22 
november.

Velduil
Meer en meer begint deze soort een 
zeldzaamheid te worden in de provincie. 
Deze periode moesten we het doen met 
zes meldingen; op 17 oktober zaten er vijf 
exemplaren op Rottumerplaat en één in de 
Eemshaven, op 18 oktober was een vogel 
aanwezig op Rottumeroog, op 3 november 
zat een exemplaar in de Eemshaven, op 14 

Zwartkopmeeuw
Tussen 7 en 28 december verbleef een 
eerstewinter vogel in GroningenZuid. De 
vogel werd zowel in de wijk Helpman als op 
de meeuwenslaapplaats bij de Hoornse Plas 
gezien.

Vorkstaartmeeuw
Slechts twee waarnemingen van deze 
prachtige meeuw: op 17 oktober langs de 
Eemshaven en op 21 november een erg laat 
exemplaar langs Lauwersoog.

Baltische Mantelmeeuw
Tussen 13 en 20 december kwam een adult 
exemplaar slapen op de steigers van de 
Hoornse Plas. Alle kenmerken wezen op 
deze ondersoort, maar omdat de vogel geen 
ring droeg waarvan de afkomst van de vogel 
af te leiden is (zoals het geval met de eerste
winter vogel van Vinkhuizen in december 
2006), is definitieve determinatie (nog) niet 
mogelijk.

Geelpootmeeuw
Op 13 september zat er een onvolwassen 
vogel in de Oostpolder bij het Zuidlaarder
meer en op 15 september werd een exem
plaar opgemerkt in De Tjamme bij Beerta. 
Vervolgens duurde het tot 12 november 
tot de volgende waarneming van deze nog 
steeds schaarse meeuw, ditmaal in het cen
trum van Groningen. Daarna volgden waar
nemingen op 22 november aan de Hoornse 
Dijk, op 30 november in de Eemshaven 
(twee exemplaren), op 13 december op Rot
tumerplaat en ten slotte op 21 december 
wederom in de Eemshaven.

Pontische Meeuw
Het was dit jaar lastiger dan voorgaande 
jaren om deze soort te vinden, getuige het 
matige aantal van drie vogels die in de ge
hele periode werden gemeld. Op 31 oktober 
zat een vogel bij Kardinge, en op zowel 18 
als 27 november werd een exemplaar gezien 
op de meeuwenslaapplaats op de steigers 
van de Hoornse Plas.
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een onvolwassen mannetje Bonte Tapuit. 
De vogel werd kortstondig maar goed door 
een handjevol mensen gezien (zowel langs
vliegend als kortstondig in zit), waarna de 
vogel over zee richting Schiermonnikoog 
verdween! Indien aanvaard betreft dit een 
nieuwe soort voor de provincie Groningen. 

Sperwergrasmus
Op 26 en 27 september liet een vogel zich af 
en toe leuk bekijken bij de parkeerplaats in 
Noordpolderzijl. Waarschijnlijk betrof het 
een adult vrouwtje.

Pallas’ Boszanger
Op 29 oktober werd een exemplaar gezien 
in Vinkhuizen, terwijl er op 2 november een 
exemplaar werd gemeld uit de Eemshaven.

Bladkoning
Tussen 21 september en 9 november werden 
in totaal zo’n 35 vogels gezien, uiteraard 
veelal langs de kust. Een topdag voor de 
soort was 4 oktober, toen er alleen al op het 
oostelijk Eemshaventerrein 12 verschillende 
exemplaren werden geteld.

november werden vijf exemplaren geteld 
nabij Zoutkamp en ten slotte zat er op 28 
december een vogel in de Noordpolder.

Draaihals
Nog slechts één melding deze periode, op 15 
september in Lauwersoog.

Grote Pieper
Er werden tussen 29 september en 9 novem
ber in totaal 17 vogels gezien. Het betroffen 
vrijwel allemaal overvliegende vogels.

Duinpieper
Op 10 september trok een vogel langs tel
post ‘De Hop’ in Zuidveld en op 11 septem
ber zat er een vogel ter plaatse in de Bant
polder. Op zowel 14 als 22 september werd 
een vogel gezien bij Lauwersoog, terwijl er 
op 2 november een erg laat exemplaar werd 
opgemerkt in de Eemshaven.

Roodkeelpieper
Op 21 september trok een exemplaar langs 
de Eemshaven, en op zowel 16 als 19 oktober 
werd een vogel doorgegeven vanaf telpost 
‘De Hop’ in Zuidveld.

Pestvogel
De eerste melding betrof een overvliegend 
exemplaar in Groningen op 21 oktober. 
Daarna werden vooral in november her en 
der, maar op bescheiden schaal, individuen 
of kleine groepjes gezien. Zo passeerden 
op 6 november 24 exemplaren de telpost in 
de Eemshaven en zaten er op diezelfde dag 
negen vogels in Winschoten.
Een andere mooie dag voor de soort was 24 
november, met een groepje van negen vo
gels ter plaatse in Appingedam en een groep 
van 14 vogels in Lauwersoog. In de loop van 
december namen de aantallen snel af; in de 
tweede helft van de maand, samenvallend 
met het invallen van de winter, bereikte ons 
zelfs geen enkele waarneming meer.

Bonte Tapuit
Een zeer opmerkelijke ‘bijvangst’ van het 
zeetrektellen op een stormachtige 22e no
vember in de haven van Lauwersoog betrof 

Humes Bladkoning – Lauwersmeer Vlinderbalg
bos – 7 december 2008
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Taigaboomkruiper
Op 20 september zat de eerste al langs de 
Vogelroute in de Lauwersmeer, waarna 
waarnemingen volgden op 19 oktober en 8 
november in de Lauwersmeer, op 31 oktober 
in Hoogkerk en op 7 december in Nieuwstad 
bij Bierum.

Kortsnavelboomkruiper
Op 28 december werd een exemplaar gezien 
op de bekende plek in de bossen nabij Ter 
Apel.

Buidelmees
Op 19 september zat een exemplaar van 
deze steeds schaarser wordende soort in 
Polder Breebaart. Op 22 september zaten er 
twee vogels in de Eemshaven, terwijl hier op 
18 oktober nog een exemplaar werd gezien. 

Klapekster
In de Eemshaven konden op 27 september, 
11 oktober en 2 november vogels worden 
gevonden. Op 23 oktober zat een vogel bij 
Kardinge in de stad Groningen. Tussen 26 
oktober en 24 december zat een vogel bij de 
roeibaan in Harkstede en op 28 november 

Humes Bladkoning
Tussen 26 november en 22 december ver
bleef een vogel in het Vlinderbalgbos in het 
Lauwersmeergebied. De vogel was vanwege 
een behoorlijke actieradius af en toe lastig 
te vinden, maar eenmaal in beeld liet deze 
vogel zich vaak mooi zien en horen. Het 
betrof het derde geval voor de provincie 
Groningen.

Siberische Tjiftjaf
Vogels met kenmerken van deze ondersoort 
werden gezien op 1 november in de Eems
haven en op 20 november in Groningen. Bij 
het Foxholstermeer werd op 29 november 
een vogel gevangen.

Kleine Vliegenvanger
Op 14 september zat een onvolwassen vogel 
op het oostelijk Eemshaventerrein.

Witkopstaartmees
‘Zuivere’ Witkopstaartmezen werden ge
meld op 21 oktober op het Selwerderhof, 
op 9 november in Delfzijl, op 25 en 28 no
vember in de Lauwersmeer en op 21 en 22 
december in Pieterzijl.

Witkopstaartmees – Pieterzijl – 21 december 2008
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vloog een exemplaar over de Selwerderhof 
in Groningen.

Europese Kanarie
Op 17 september werden er drie vogels ge
noteerd op trektelpost ‘De Hop’ in Zuidveld, 
op 8 oktober vloog nog een exemplaar langs. 
Op 13 oktober vloog een vogel langs de trek
telpost in de Eemshaven.

Ortolaan
Op 6 september vloog een exemplaar langs 
trektelpost ‘De Hop’ in Zuidveld, op 22 sep
tember zat kort een onvolwassen exemplaar 
op de zeedijk ter hoogte van de Bantpolder 
in de Lauwersmeer en op 29 september werd 
een vogel gezien in Ter Apel.

Dwerggors
Op 29 september werd een vogel ter plaatse 
gezien in de bakken voor de telpost op het 
oostelijk Eemshaventerrein.

Grauwe Gors
Op 23 oktober vloog een vogel langs de tel
post bij Kardinge in de stad Groningen.

verbleef een exemplaar in de bosjes bij het 
Oude Robbengat in de Lauwersmeer.

Notenkraker
Ook de provincie Groningen werd goed 
bedeeld in de kleine influx van deze soort 
gedurende met name oktober en november. 
Op 10 oktober werd de eerste vogel gezien 
in de singel bij de Eemshavencentrale, zit
tend op de palen waaraan de ringers de net
ten opgehangen hadden (de vogel vloog er 
echter niet in ...). Op 10 oktober vloog ook 
een vogel over de Kooiweg in Groningen. 
Een waarneming op 12 oktober bij de Petrus 
Campersingel in de stad Groningen werd 
pas veel later wereldkundig gemaakt door 
een niets verhullende foto. Tussen 14 en 20 
oktober werd zeer onregelmatig een vogel 
gezien in de wijk Lewenborg, wederom in 
Groningen. Haren was de volgende plaats 
waarvandaan een melding kwam, op 21 ok
tober. Tussen 28 oktober en 2 november was 
er gelukkig ook nog een ‘makkelijke vogel’ 
voor een ieder weggelegd in een parkje nabij 
het ziekenhuis van Delfzijl.

Raaf
Op 12 oktober vloog een vogel langs trektel
post ‘De Hop’ in Zuidveld en op 5 november 

Notenkraker – Groningen Petrus Campersingel – 12 oktober 2008
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Zeiss, Swarosvki
Tento, Bausch & Lomb

Gekr. Roodstaart
Kerkuil, Oeverpieper

Slagnetten
Lifetraps

Koffie
Geluidsinstallaties

Mussenpotten
Rechtszaken

Lezingen
Persoonlijke aandacht

Columns
Binoculairs

Vakantiewoningen
Opticron Optolyth

Kowa Bresser
Gier- & Huiszwaluw

IJsgors
Mag-Litelampen

Vangdagen
Loupes
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Voederschalen

Excursies
Statieven

Verhalen in 3 talen
Geboortes

Boeken
MER-rapportages

Geef vogels een kans met

J
D
an

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

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

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

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

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