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Van de redactie
meer was beter geweest), het fraaie artikel 
over de Brilduikers in de Lauwersmeer is 
in ieder geval een mooie aanvulling op het 
verslag van de vogelaarsdag. Samen met 
de overige artikelen is het dus min of meer 
een reguliere Gors geworden, wellicht iets 
minder dik en gevarieerd dan we gewend 
zijn de laatste tijd, maar de redactie wenst u 
niettemin veel leesplezier! 

Van het bestuur

Met de nodige moeite (en vertraging) is 
het weer gelukt om een mooi verslag van 
de vogelaarsdag in de Lauwersmeer van 
afgelopen april af te leveren. Het kostte de 
redactie opnieuw veel tijd en energie om al 
het materiaal te verzamelen en te verwer
ken, maar uiteindelijk zijn we zeer tevreden 
met het eindresultaat.
Het oorspronkelijke idee van een speciale 
Lauwersmeergors is misschien niet helemaal 
uit de verf gekomen (een of twee artikelen 

tekort aan bestuursleden is dat veel te 
weinig om alle bestuursactiviteiten te kun
nen uitvoeren. Er is dus dringend behoefte 
aan nieuwe bestuursleden. Momenteel 
zijn daarvoor twee kandidaten aanwezig. 
Nieuwe kandidaten zijn echter meer dan 
welkom, niet alleen om op korte termijn het 
bestuur te versterken, maar ook om op lan
gere termijn stabiliteit te gene reren. Bij een 
vereniging met meer dan 400 leden moeten 
die bestuursleden toch wel te vinden zijn?
Dus kom op, heb je tijd, wil je meewerken 
aan een levende vereniging, meld je dan aan 
bij Theo, Arjo of Marinus.

Overig
Als een toetje van ons jubileumjaar ver
schijnt binnenkort het boek Vogelgebieden 
in Groningen. Het boek zal aan alle leden 
worden toegestuurd. Behalve de voorzitter 
hebben Alco van Klinken, Jan Allex de Roos 
en Harm de Mooij zich daarvoor ingezet. 
Daarnaast hebben diverse leden van de ver
eniging hoofdstukken over specifieke gebie
den geschreven. Een geweldige gezamenlijke 
prestatie! Dat laat zien dat onze vereniging 
nog wel wat noten op haar zang heeft.

Algemene Ledenvergadering
Op 22 april j.l. was de ALV met een, helaas 
traditioneel, matige opkomst (23 leden, 
inclusief het bestuur). Verschillende zaken 
werden besproken en besloten. Zo blijft de 
contributie in 2009 ongewijzigd. Ook wer
den enkele leden bedankt voor hun inzet 
voor de vereniging.
Twee bestuursleden zijn, volgens schema, 
gestopt met hun activiteiten: Pieter Tepper 
en Anne van der Zijpp. Verder heeft Lieuwe 
van Welie afscheid genomen van de excur
siecommissie, Wouter Peters van de redactie 
van De Grauwe Gors en Dušan Brinkhuizen 
van de waarnemingenrubriek en de fotore
dactie van De Grauwe Gors. Bij deze willen 
wij nogmaals onze dank uitspreken voor 
de inzet die zij allen de afgelopen jaren ge
pleegd hebben.
 
Bestuurssituatie
In de brief die bij de vorige Grauwe Gors was 
gevoegd heeft u kunnen lezen over de pro
blematiek met betrekking tot het bestuur 
dat momenteel uit slechts vier leden be
staat. Nog afgezien van de in de brief aange
geven juridische gevolgen van een  statutair 
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mogelijkheden van het Waddengebied 
te vergroten. Het risico van veel 
verstoring weegt volgens ons niet op 
tegen de recreatieve waarde. Een geheel 
andere visie op het vergroten van de 
belevingswaarde van het Waddengebied 
zou ons dierbaar zijn, maar helaas zien 
provincie en gemeenten dit anders. We 
houden een vinger aan de pols.
Het voornemen om windmolens te •	
plaatsen op de Schermdijk in het ha
vengebied van Delfzijl. 
Dit plan riskeert het voortbestaan van 
de kolonie Visdieven en Noordse Sterns 
op deze dijk. Niet alleen door versto
ring, maar ook doordat vogels gedood 
kunnen worden door aanvaringen met 
de windmolenwieken. Ook Kleine Man
telmeeuwen zijn hiervoor gevoelig. Wij 
vinden dit voornemen conflicteren met 
de belangen van het Waddengebied, 
zoals die ook door de overheid zijn vast
gelegd in het Natura 2000 aanwijzings
besluit voor de Waddenzee. We zullen 
zien of die wettelijke bescherming 
daadwerkelijk iets betekent of toch een 
wassen neus blijkt te zijn.

Oeverzwaluwwerkgroep
Na 25 jaar oeverzwaluwwerkgroep stopt 
Jan Glas met dit interessante, boeiende en 
voor natuurbescherming uiterst belangrijke 
werk. Allereerst grote dank voor de inzet 
van Jan. Jan heeft hiermee veel betekend 
voor de Oeverzwaluwen in Groningen en 
daarmee ook voor Avifauna Groningen.
Het zou jammer zijn als dit na 25 jaar daad
werkelijk zou stoppen. De Oeverzwaluwen, 
een kwetsbare groep vanwege hun speci
fieke gedrag, hebben onze hulp hard nodig. 
Wij zouden het geweldig vinden als mensen 
het werk van Jan willen voortzetten. Heb je 
interesse hiervoor, laat het ons weten!

Beschermingsactiviteiten
Enkele zaken hebben in de afgelopen peri
ode onze aandacht gevraagd. De belangrijk
ste daarvan zijn:

Het voornemen van de provincie Gro•	
ningen om een fietspad/fietsroute aan 
te leggen langs de Waddendijk, van 
Lauwersoog tot Nieuwe Statenzijl. 
Wij zijn uitermate kritisch ten aanzien 
van dit plan. Volgens ons is dit de 
verkeerde manier om de belevings

Lezingen en excursies
steltlopers, meeuwen en sterns. In het na
jaar zijn soms Kleine Jagers te zien. Maar 
het kan spectaculair worden wanneer er 
een stevige noordwestenwind staat, zeker 
als deze enige tijd aanhoudt of in een echte 
storm overgaat. Echte zeevogels worden dan 
tussen de eilanden door geblazen en komen 
op de Waddenzee terecht. De Eemshaven en 
Lauwersoog zijn dan bij uitstek plaatsen om 
bijvoorbeeld stormvogeltjes, franjepoten en 
Vorkstaartmeeuwen te zien. Veel vogelaars 
zijn daar op zulke momenten dan ook te 
vinden. Achter de bebouwing, in de luwte, 
staan ze dan te wachten en te kijken wat er 
langs komt.
Martin Olthoff is iemand die hier dan ook 

Lezingen

De Lezingen vinden plaats in ’t Vinkhuys, 
Diamantlaan 94, Groningen. Voor het 
aankomende najaar staan twee lezingen 
gepland. Voor lezingen in het voorjaar van 
2010 wordt verwezen naar een volgende 
Gors, of anders de website.

Woensdag 23 september 2009
Zeevogels langs de Groninger kust
door Martin Olthoff & Martijn Bot
Tijd: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Langs de Groninger kust is altijd voldoende 
te beleven met onder andere een keur aan 
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altijd te vinden is. Eerder schreef hij voor De 
Grauwe Gors al enkele overzichtsartikelen 
over zeetrek langs de Groninger kust. Nu 
zal hij erover vertellen. Martijn Bot zal hem 
deze avond terzijde staan en vele foto’s ver
tonen die hij gemaakt heeft in Lauwersoog. 
Het belooft dus een stormachtige avond te 
worden!

Donderdag 15 oktober 2009
De betekenis van het hamsteren van 
walnoten en eikels door Roeken
door Jan Hulscher 
Tijd: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) 

Let op! De lezing is dus op een donderdag in 
plaats van op de gebruikelijke woensdag.
 
Voor velen zal Jan Hulscher geen onbe
kende zijn. Hij heeft vele jaren onderzoek 
gedaan aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
met name aan het foerageergedrag van 
de Scholekster. Daarnaast heeft hij onder 
andere een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het boek Vogels van Groningen. Na zijn 
pensionering is hij onderzoek blijven doen 
in zijn vrije tijd en publiceert daar regelma
tig over.
 
Bij een onderzoek dat hij en Peter Driessen 
uitvoerden naar zoetwatermossels die bij 
het schonen van sloten in de bagger op de 
oever terechtkomen en dan door Zwarte 
Kraaien worden gegeten, vonden zij ook 
regelmatig de doppen van leeggegeten 
walnoten en eikels. Dit was het begin van 
een nieuw driejarig onderzoek naar de oor
sprong van deze doppen. 
Hier blijken Roeken achter te zitten. Elke 
herfst worden door deze vogels grote 
hoeveelheden walnoten en eikels uit de 
bebouwde kom van Haren verzameld en in 
de weilanden rondom Haren verstopt en in 
de loop van de herfst en winter weer opge
zocht en gegeten. Dit moet dus van grote 
betekenis zijn voor de voedselecologie van 
de Roek. 
Jan zal tijdens de lezing de toehoorders stap 
voor stap meenemen in de manier waarop 
je, als amateuronderzoeker, uiteindelijk een 

bevredigend antwoord kunt vinden op een 
vraag die zich in de natuur aandient. In dit 
geval: “Wat is de betekenis van hamsteren?”

Excursies

Zaterdag 5 september 2009
Wandelexcursie op Schiermonnikoog

Onder leiding van Klaas van Dijk en Wim 
Woudman gaan we wandelen langs de wad
dendijk, over de kwelder, de duinen en langs 
het strand. Nazomer of voortrek, je kunt 
van alles verwachten in deze overgangs
periode. Daarom is het onbegonnen werk 
om voorspellingen te doen en dat is wel zo 
spannend.

Vertrek: we gaan in principe met de bus 
vanaf Kardinge om 8.30 uur. Dus bij de 
bushalte verzamelen om 8.25 uur. Terug met 
de boot van 18.30 uur en om ongeveer 20.00 
uur zijn we weer bij Kardinge.
Aanmelden bij Virry Schaafsma, email: 
vschaafsma@gmail.com, tel. 0503130815.

Zaterdag 14 november 2009
Wandelexcursie naar Diependal en het 
Hijkerveld

Herfstwandeling rond het meer, over de 
heide en door het bos. Kans op Klapekster, 
Kruisbek, Keep en andere winterse gasten, 
maar ook allerlei mezen, goudhaantjes en 
eenden.

Vertrek om 9.00 uur bij de Albert Heijn in 
de Hoornsemeer, Groningen. Terug in de 
loop van de middag. De excursie staat onder 
leiding van Wim Woudman, opgave per 
email: wiminez@hetnet.nl.

Alvast wat plannen voor 2010
6 februari 2010: een zoet/zoutexcursie •	
naar Makkum en Zurich.
Half april 2010: excursie naar het oer•	
bos Hasbruch (Dld).

 
Meer informatie over het definitieve pro
gramma volgt in de volgende Grauwe Gors.
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de inpoldering in 1969 regelmatig geteld en 
vanaf 1980 zelfs maandelijks. Daarbij is de 
Lauwersmeer opgedeeld in 28 deelgebieden 
die meestal door dezelfde mensen worden 
geteld. Zo telt JBH altijd de vogels in het 
Nieuwe Robbengat en Achter de Zwarten. 

In de Lauwersmeer en op de aangrenzende 
Waddenzee is de Brilduiker een algemene 
wintergast. Brilduikers zijn dagactieve 
vogels en halen hun voedsel duikend van 
de bodem (Hulscher & Boekema 2009). 
Mannetjes zijn ongeveer 10% groter en 
40% zwaarder dan de vrouwtjes. Dit kan 
voordelig zijn bij het voedsel zoeken in diep 
en stromend water (Duncan & Marquisss 
1993). Het water in de Lauwersmeer is zoet, 
ondiep en relatief rustig. Het water in de 
Waddenzee is zout, van wisselende diepte 
en stroomsterkte (getijwerking) en woelig 
door golfwerking. Daarmee samenhangend 
zal het voedselspectrum van de Brilduiker 
in beide gebieden sterk verschillen. Het is 
daarom interessant de seksratio van de Bril
duiker in de Lauwersmeer en de Waddenzee 
met elkaar te vergelijken. Beide auteurs 
(JBH en EJB) hebben vanaf het begin van de 
zeventiger jaren in beide gebieden veel ge
vogeld en daarbij ook dikwijls de geslachten 
van de Brilduikers genoteerd. Hun geza
menlijke waarnemingen zijn in dit artikel 
verwerkt. In Nederland zijn eerder syste
matische waarnemingen van de seksratio 
bij de Brilduiker gedaan langs de Afsluitdijk 
in het IJsselmeer (Zomerdijk 1981). Deze 
waarnemingen zullen met de onze worden 
vergeleken.

Aantallen Brilduikers in de gehele Lau-
wersmeer
Als belangrijk watervogelgebied in Neder
land zijn de vogels in de Lauwersmeer vanaf 

Aantallen en seksratio van de 
Brilduiker in Lauwers meer en 
aangrenzend waddengebied
Jan B. Hulscher & egbert J. Boekema

Figuur 1. Gemiddeld aantal getelde Brilduikers 
per maand in het hele Lauwersmeer: voor de 
periode 1981-1994 uit Zijlstra et al. 1996, voor 
de periode 1994-2008 ontleend aan de jaar-
rapporten van Staatsbosbeheer, opgesteld 
door J. Willems.
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enkele honderden Brilduikers. Voor heel 
Nederland was over de jaren 20012005 ook 
geen winterdal in de aantallen Brilduikers 
aanwezig, in tegendeel, de aantallen waren 
juist het hoogst in januari en februari (Hus
tings et al. 2008).

Aantalsverloop in het Nieuwe Robben-
gat (NRG) en de Vlinderbalg (VLB)

Telmethode
Eerst een paar opmerkingen over wat haken 
en ogen bij het tellen van Brilduikers. Als 
duikeend is de Brilduiker een moeilijk te tel
len soort. Tijdens de tellingen bevindt zich 
steeds een onbekend aantal vogels onder 
water. Afhankelijk van de manier waarop 
individuele waarnemers tellen kan dit aan
leiding geven tot verschillen in de aantallen 
getelde vogels. Om dit te toetsen zijn de 
tellingen van JBH en van EJB in het Nieuwe 
Robbengat, die onafhankelijk van elkaar 
op verschillende dagen zijn verzameld, met 
elkaar vergeleken (figuur 2). Het blijkt dat 
de door JBH getelde gemiddelde aantallen 
in alle maanden hoger zijn, gemiddeld on
geveer 40%, maar dat het patroon van het 
aantalsverloop over het seizoen bij beide 
waarnemers overeenkomstig is. De lagere 
aantallen van EJB zijn gedeeltelijk verklaar
baar omdat hij steeds alleen het oostelijke 

De tellingen over de jaren 19811994 zijn 
gepubliceerd in Zijlstra et al. (1996), de tel
lingen daarna zijn nog niet gepubliceerd 
maar wel vastgelegd in jaarrapporten die 
beschikbaar zijn voor analyse.
In figuur 1 worden de gemiddelde maand
totalen voor de hele Lauwersmeer over de 
seizoenen 1981/82 t/m 1993/94 en 1994/95 
t/m 2007/08 met elkaar vergeleken. Er val
len twee dingen op. Ten eerste zijn in de ja
ren 19942008 de aantallen Brilduikers over 
het hele seizoen duidelijk lager (gemiddeld 
36%) dan in 19811994 en ten tweede is er in 
19811994 een duidelijk dal in de aantallen 
in januari, terwijl de aantallen in 19942008 
over de hele winter constanter zijn. 
De lagere aantallen in de Lauwersmeer zijn 
in lijn met de afnemende trend in heel Ne
derland. Deze trend is vooral duidelijk in de 
zoete wateren, zoals de Lauwersmeer, vanaf 
de tweede helft van de jaren zeventig (Van 
Winden 2009). Het winterdal in de jaren 
19811994 zal samenhangen met vier koude 
winters in die periode (1981/82, 1984/85, 
1985/86 en 1986/87) tegenover twee in 
19942008 (1996/97 en 1997/98). De ondiepe 
delen in de Lauwersmeer, waar Brilduikers 
veel voorkomen, zijn vorstgevoelig. Als deze 
gebieden dichtvriezen, verdwijnen de Bril
duikers deels naar het wad bij de Kustweg. 
In 2009 zaten hier bijvoorbeeld wekenlang 

Figuur 3. Gemiddeld aantal Brilduikers per 
maand in de periode 1974-2008 in het Nieuwe 
Robbengat en de Vlinderbalg volgens tellingen 
van Boekema.

Figuur 2. Gemiddeld aantal Brilduikers per 
maand in de periode 1974-2008 in het Nieuwe 
Robbengat volgens onafhankelijke tellingen 
van Hulscher en Boekema.
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het broedkleed vanaf begin december. Adul
te vrouwtjes en jonge vogels in jeugdkleed, 
zowel mannetjes als vrouwtjes, lijken sterk 
op elkaar en zijn in het veld moeilijk te on
derscheiden. Adulte vrouwtjes krijgen vanaf 
oktober een gele vlek op de snavel tussen 
de nagel en het neusgat. Deze vlek is echter 
vaag of afwezig bij adulte vrouwtjes die 
niet broeden. Ook bij juveniele vrouwtjes 
kan zich deze gele vlek al vanaf december 
ontwikkelen. Mannetjes in jeugdkleed heb
ben wel meer wit aan de bovenkant van hun 
vleugels dan vrouwtjes in jeugdkleed, maar 
dit kenmerk is bij zwemmende vogels niet 
goed te zien. 
Als Brilduikers ongeveer een half jaar oud 
zijn, wordt het jeugdkleed vervangen door 
het immature kleed. In dit kleed zijn de 
mannetjes herkenbaar aan hun bruine kop
pen met meestal een vage witte oogvlek en 
een aantal schuine witte strepen op de flan
ken, die goed zichtbaar zijn bij zwemmende 
vogels. Het tijdstip waarop dit kleed zich 
ontwikkelt verschilt sterk: de eerste man
nen zijn al herkenbaar in oktober, de laatste 
niet voor eind maart. Bij de vrouwtjes is het 
immature kleed vrijwel identiek met het 
volledige broedkleed. Dan is er bij volwas

deel van het Nieuwe Robbengat bij de wind
molen heeft geteld (maar zie hieronder bij 
discussie).
EJB heeft naast het NRG ook vele malen de 
VLB geteld. Om het aantalsverloop in beide 
gebieden te vergelijken worden daarom al
leen de waarnemingen van EJB gebruikt (fi
guur 3). Het aantalsverloop over het seizoen 
is in beide gebieden in grote lijnen gelijk, 
met een dal in het midden van de winter 
(december en januari), vooral duidelijk in de 
VLB. Het seizoensverloop in beide gebieden 
samen weerspiegelt het aantalsverloop over 
het hele Lauwersmeergebied in de jaren 
19811994 (figuur 1). Dit verwondert niet 
omdat veel van de waarnemingen in de VLB 
en NRG in dezelfde periode zijn gedaan.

Seksratio

Kleden, leeftijden en sekseherkenning
Brilduikers ontwikkelen pas in hun tweede 
jaar het volledige broedkleed en zijn dan 
volwassen. Adulte woerden voltooien het 
broedkleed ongeveer eind oktober en zijn 
dan gemakkelijk herkenbaar aan de zwarte 
kop met de witte vlek tussen oog en snavel. 
Adulte vrouwtjes zijn wat later, zij voltooien 

Figuur 4. Verloop van de seksratio (berekend uit 
de maandsommen) van de Brilduiker in de peri-
ode 1974-2008 in het Nieuwe Robbengat volgens 
onafhankelijke tellingen van JBH en EJB en in de 
Vlinderbalg volgens tellingen van EJB.

Figuur 5. Verloop van de seksratio (berekend uit 
de maandsommen) van de Brilduiker in het hele 
Lauwersmeer  van alle deelgebieden samen die 
door JBH en/of EJB zijn geteld.
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laat in het seizoen als zodanig herkenbaar 
waren, zijn bij de adulte mannen gerekend. 
Bij het berekenen van de gemiddelde seks
ratio in een gebied in een bepaalde periode 
was er geen verschil als werd uitgegaan 
van het gemiddelde van alle tellingen in 
die periode (periodegemiddelde) of van het 
totaal aantal getelde mannen en vrouwen in 
die periode (periodesom). Dit gold voor de 
tellingen van beide waarnemers. Daarom is 
hieronder de seksratio steeds berekend uit 
de periodesommen. 
JBH en EJB hebben beiden in het NRG vele 
malen de seksratio bepaald, EJB ook in 
andere deelgebieden. Daarom bieden de 
waarnemingen in het NRG de gelegenheid de 
resultaten van beide waarnemers te verge
lijken (figuur 4). Het blijkt dat in de periode 
met voldoende tellingen (november tot en 
met april) het percentage mannen volgens 
EJB steeds iets hoger is dan volgens JBH. 
Dit wijst erop dat hier een systematisch 
verschil in waarnemingsmethode in het spel 
is. Wel is het patroon van het verloop van de 
seksratio bij beide waarnemers gelijk. In de 
VLB, waar EJB ook veel geteld heeft, is het 
seizoensverloop van de seksratio gelijk aan 
die in het NRG (figuur 4).

sen Brilduikers nog het eclipskleed, waarin 
de mannen ook op vrouwen lijken en wat 
zich voor het grootste deel van de vogels 
afspeelt in of vlakbij de broedgebieden. Het 
eclipskleed ontwikkelt zich namelijk vlak na 
de broedtijd en in dit kleed vindt ook de rui 
van de slagpennen plaats. De vogels kunnen 
dan drie tot vier weken niet vliegen. Voor 
woerden valt dit in de periode half juli tot 
half september, voor vrouwtjes drie weken 
later.
De trek van de Brilduiker in Nederland 
komt pas in oktober op gang. De meeste 
adulte mannetjes zijn dan alweer in broed
kleed en als zodanig te herkennen. Ook 
verlate adulte mannetjes in eclipskleed blij
ven met enige moeite als man herkenbaar 
omdat ze meer wit in de vleugels hebben 
dan de wijfjes.
 
Seksratio in het Nieuwe Robbengat en 
de Vlinderbalg
In dit artikel wordt de seksratio uitgedrukt 
als het percentage adulte mannen van het 
totale aantal gesekste vogels. Daarbij zijn de 
gelijk uitziende vrouwen en jonge vogels in 
jeugdkleed samengenomen en als vrouwen 
bestempeld. De enkele jonge mannen die 

Tabel 1. Jaargemiddelden van het percentage adulte mannen 
(berekend uit de jaarsommen) van de Brilduiker in veschillende 
deelgebieden van de Lauwersmeer volgens tellingen van Boe-
kema in 1970-2008.

Gebied % adulte 
mannen

aantal gesekste 
eenden

aantal waar-
nemingen

oude robbengat 8.6 187 27

Jaap deensgat 12.1 290 53

Vlinderbalg 18.2 2122 145

Nieuwe robbengat 19.8 3164 187

Zoute Kwel 25.5 47 16

Blikplaatgat 32.3 198 23

ezumakeeg 34.2 278 39

schuldinkeiland 59.5 84 13
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gevallen was het percentage mannen bij het 
Schuldinkeiland significant hoger (p< 0.01, 
Chikwadraat toets).

Seksratio in de gehele Lauwersmeer
In figuur 5 worden alle seksratiotellingen 
van JBH en EJB in alle gebieden van de Lau
wersmeer samengevat. Van oktober naar 
november lijkt het percentage adulte man
nen iets af te nemen, waarschijnlijk omdat 
dan pas de trek goed op gang komt en er 
veel juvenielen en adulte vrouwen arriveren, 
waardoor de verhoudingen enigszins recht 
worden getrokken. Vanaf december tot 
maart neemt het percentage adulte mannen 
echter geleidelijk toe, om daarna snel af te 
nemen. Voor waarnemingen van Brilduikers 
in de zomer (meiseptember) in de Lau
wersmeer, zie onder.

Waddenzee
Zowel de waarnemingen van JBH als van 
EJB in de Waddenzee stammen vooral uit 
de omgeving van Lauwersoog. Enkele waar

Seksratio in andere deelgebieden
EJB heeft ook tellingen van de seksratio in 
een aantal andere gebieden gedaan, maar 
te weinig om een uitsplitsing per maand 
te maken. In tabel 1 zijn deze waarnemin
gen samengevat, waarbij per gebied alle 
beschikbare tellingen over het hele seizoen 
zijn samengenomen (seizoentotalen). Ter 
vergelijking zijn ook de seizoentotalen van 
het Nieuwe Robbengat en de Vlinderbalg 
gegeven. Het hoge aandeel mannen bij het 
Egbert Schuldinkeiland valt op. Omdat 
het percentage mannen in de loop van het 
seizoen verschuift, is vergelijking van de 
seksratio tussen gebieden alleen verant
woord in overeenkomstige perioden. Op 
elf gemeenschappelijke teldagen was het 
percentage adulte mannen bij het Schul
dinkeiland 50,9% (55 eenden gesekst) en 
bij het NRG 29,8% (309 eenden gesekst). Op 
acht gemeenschappelijke teldagen was het 
percentage adulte mannen bij het Schuldin
keiland 46,9% (32 eenden gesekst) en 19,4% 
(93 eenden gesekst) bij de VLB. In beide 

Figuur 7. Verloop van de seksratio (berekend 
uit de maandsommen) van de Brilduiker in de 
hele Lauwersmeer en in de Waddenzee volgens 
tellingen van EJB. Verder is aangegeven het 
verloop van de seksratio in decaden in het IJs-
selmeer volgens Zomerdijk 1981 (zie tekst).

Figuur 6. Verloop van de seksratio (berekend 
uit de maandsommen) van de Brilduiker in de 
Waddenzee  volgens onafhankelijke tellingen 
van JBH en EJB.
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Lauwersmeergebied zijn alle waarnemingen 
van EJB in alle deelgebieden met één of 
meer Brilduikers samengenomen en per 
maand gemiddeld (tabel 2). Dit levert dus 
een gemiddeld aantal per deelgebied per dag 
op. De aantallen die in de hele Lauwersmeer 
aanwezig waren zullen ongeveer twee tot 
driemaal zo hoog zijn geweest. Slechts een 
van deze vogels was herkenbaar als subadult 
mannetje, de meeste droegen een vrouwelijk 
kleed en zullen waarschijnlijk jonge vogels 
zijn geweest die overzomeren ten zuiden 
van hun toekomstige broedgebied. 
Op 7 juli 1984 werd een subadult mannetje 
gezien met vleugelrui, de slagpennen waren 
nog te kort om te kunnen vliegen. Een 
tweede geval betrof een ruiend vrouwtje 
op 13 juli 1984. Dit zal eveneens een jonge 
vogel zijn geweest die haar eerste slagpenrui 
onderging. Maar een overzomerende adulte 
vrouw met slagpenrui is niet uit te sluiten. 
Het broeden van de Brilduiker in de Lau
wersmeer of elders in Groningen is naar ons 
weten nooit vastgesteld.

Gele snavelvlek bij vrouwtjes
We weten niet hoe de gele snavelvlek zich 
bij de vrouwtjes in de loop van het seizoen 
ontwikkelt. Daarvoor zou, verdeeld over het 
seizoen, steeds een niet te klein aantal indi
viduen in vrouwelijk kleed bekeken moeten 
worden. Dat is lastig en kost veel tijd, maar 
het zou wel interessante informatie over de 

nemingen zijn gedaan langs het traject van 
de veerboot van Lauwersoog naar Schier
monnikoog. De gegevens van beide auteurs 
zijn samengevat in figuur 6. Opnieuw is het 
percentage mannen volgens JBH lager dan 
volgens EJB, maar de verschillen zijn kleiner 
dan in de Lauwersmeer.
Om systematische verschillen tussen 
waarnemers uit te sluiten, wordt bij het 
vergelijken van het verloop van de seksratio 
in de Lauwersmeer en de Waddenzee al
leen de waarnemingen van EJB gebruikt 
(figuur 7). Tevens zijn hierin de seksratio
waarnemingen van Zomerdijk (1981) in het 
IJsselmeer weergegeven. We zien dat het 
aandeel mannen over het hele seizoen in de 
Waddenzee bijna tweemaal zo hoog is als in 
de Lauwersmeer en dat het verloop van de 
seksratio in het IJsselmeer vrijwel gelijk is 
aan die in de Lauwersmeer.

Aantallen Brilduikers in de Lauwersmeer 
in de zomer 
In vrijwel alle jaren worden er in de Lau
wersmeer tijdens de zomermaanden (mei 
tot en met september) enkele Brilduikers 
waargenomen. Bij de dagwaarnemingen 
van EJB is niet vermeld of altijd alle deel
gebieden waar potentieel Brilduikers zijn 
te verwachten werden bezocht en ook niet 
hoeveel gebieden geen Brilduikers ople
verden (nulwaarnemingen). Om toch een 
beeld te krijgen van de aantallen in het hele 

Tabel 2. Gemiddeld aantal waargenomen Brilduikers (beide 
 geslachten) per maand per deelgebied in de Lauwersmeer volgens 
 tellingen van Boekema in 1970-2008.

Maand gemiddeld
aantal eenden

aantal waar -
nemingen

aantal verschil-
lende jaren

mei 7.7 20 15

juni 2.4 5 4

juli 4.7 17 8

augustus 6.3 8 4

september 3.0 11 6
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waarnemingen van JBH en EJB die mogelijk 
op verschillen in waarnemingsmethode 
berusten.
Bij seksratiotellingen bij eenden moet je 
erop verdacht zijn dat de grotere en bontge
kleurde mannetjes gemakkelijker opvallen 
dan de vrouwtjes. JBH heeft bij het tellen in 
het NRG hieraan extra aan dacht geschonken 
en s teeds het totale opper vlak een aantal 
malen achter elkaar systematisch afgekeken 
en daarbij iedere keer de aantallen manne
tjes en vrouwtjes genoteerd die boven water 
zichtbaar waren. Je krijgt dan een goed 
beeld van de verdeling van de geslachten 
over de plas en een indruk van de aantal
len die aanwezig zijn. Deze methode van 
herhaald tellen houdt het gevaar in zich dat 
het aantal vogels dat werkelijk aanwezig is 
overschat wordt. Dit kan de verklaring zijn 
van de systematisch hogere aantallen die 
door JBH zijn geteld. Voor de seksratio heeft 
herhaald tellen geen consequenties, want 
hoe meer individuen worden geteld, hoe 
beter de werke lijke seksratio wordt bena
derd. Als mannetjes gemakkelijker opvallen, 
kan bij eenmalig tellen deze sekse overschat 
worden. Misschien is dit (gedeeltelijk) 
de oorzaak dat EJB steeds een iets hoger 
percentage mannen scoorde dan JBH. In 
de Waddenzee heeft JBH minder systema
tisch en niet herhaaldelijk hetzelfde gebied 
achter elkaar bekeken. Het wateroppervlak 
in de Waddenzee is meestal ruwer, waarbij 

verhouding adulte en juveniele vrouwtjes 
kunnen opleveren. Misschien een klus voor 
anderen? We hebben wel incidenteel geteld, 
in de maand november vijf keer, waarbij 
van de 72 bekeken wijfjes er 30 (42%) een 
gele snavelvlek hadden. In december werd 
tweemaal geteld, waar van de 23 wijfjes er 
elf (48%) een gele snavelvlek hadden.

Niet-uitgekleurde mannetjes
Waarnemingen waarbij aantekeningen zijn 
gemaakt over nietuitgekleurde mannen in 
de Lauwersmeer en de Waddenzee samen 
zijn samengevat in tabel 3. Wat de leeftijd 
van deze vogels (adult of juveniel) betreft 
kunnen de waarnemingen in oktober en 
misschien in november betrekking hebben 
op adulte mannen die nog niet helemaal 
naar het broedkleed waren uitgeruid, in de 
andere maanden zullen het juveniele en/of 
subadulte mannen zijn geweest. De waar
nemingen van juveniele mannen in april 
en mei, wanneer adulte mannen zijn ver
dwenen, wijst op verlate wegtrek van deze 
nog niet broedende vogels. Dit verschijnsel 
is ook bij andere eenden bekend (Hulscher 
2006).

Discussie

Methode
Eerst een opmerking over de verschillen 
in de aantallen en de seksratio tussen de 

maand aantal
januari 7

april 6

mei 6

juli 1

oktober 1

november 2

december 5

Tabel 3. Alle waarnemingen van niet-uitgekleur-
de Brilduikermannen in de Lauwersmeer en de 
Waddenzee van Hulscher en Boekema samen in 
1970-2008.
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schillen in aantallen mannen en vrouwen in 
de Waddenzee en de Lauwersmeer.
Dit kan niet het hele verhaal zijn, zoals 
Duncan & Marquiss zelf ook zeggen. 
Theoretisch zijn mannen met hun grotere 
zwemvermogen in alle typen water in het 
voordeel. Verschillen in de voedselsituatie 
tussen gebieden zullen ook een rol spelen, 
zoals grootte, zichtbaarheid, mobiliteit, 
aantallen en verdeling van de prooien. 
Deze factoren zullen in de Waddenzee en 
in de Lauwersmeer geheel verschillend zijn. 
We mogen veronderstellen, gegeven de 
mogelijkheid tot kiezen, dat vogels die ge
bieden zullen uitkiezen waar zij de hoogste 
opbrengst aan voedsel halen per eenheid 
aangewende energie (verhouding kosten/
baten). Voor de adulte mannen zal dit de 
Waddenzee zijn. In de Lauwersmeer is de 
meest voorkomende manier van voedsel 
zoeken dat elke vogel voor zich zelf aan 
het duiken is met grote afstand tot elkaar. 
Dit wijst erop dat het voedsel min of meer 
homogeen verdeeld is, althans niet gecon
centreerd. In dat geval is te verwachten 
dat concurrentie met de beter zwemmende 
mannen niet groot zal zijn. 
Het aandeel adulte mannen langs de Af
sluitdijk in het IJsselmeer in de winter 
kwam verrassend overeen met dat in de 
Lauwersmeer. Beide gebieden komen in 
zoverre overeen dat ze zoet en stilstaand 
water bevatten en gelegen zijn bij sluizen 
waar gespuid wordt op de Waddenzee. 
Wel is de waterdiepte langs de Afsluitdijk 
sterk wisselend en ligt het gebied meer 
geëxponeerd op de wind (Zomerdijk 1981). 
Ondanks deze verschillen zijn er misschien 
overeenkomsten in de voedselsituatie van 
de Lauwersmeer en het IJsselmeer, die de 
overeenkomst in het aandeel adulte man
nen bepalen.
Binnen de Lauwersmeer sprong het Egbert 
Schuldinkeiland eruit met een hoog percen
tage adulte mannen. Dit eiland ligt dicht bij 
de uitwateringsluizen en het water daar is 
veel dieper dan in de andere deelgebieden. 
Het is ook een geliefde foerageerplek voor 
andere duikeenden, zoals Kuifeend en Ta
feleend. We denken dat de mannetjes door 

mannetjes nog gemakkelijker opvallen dan 
vrouwtjes. De kans bestaat dat JBH het 
aandeel mannetjes in de Waddenzee heeft 
overschat. 

Brilduiker als wintergast
De Brilduikers die in Nederland overwinte
ren behoren tot de FennoScandina vische 
broedpopulatie (Speek & Speek 1984). De 
adulte mannen van deze populatie overwin
teren noordelijker dan de adulte vrouwen 
en de jonge vogels (Cramp & Simmons 
1977). Met in de winter (december tot en 
met februari) 1525% adulte mannen in de 
Lau wersmeer en 3843% in de Waddenzee 
behoren deze gebieden tot de zuidelijke 
helft van het overwinteringsgebied (< 50% 
adulte mannen) van deze populatie. Ter 
vergelijking, bij de Smient bestaat ruim 57% 
van de in Nederland overwinterende vogels 
uit adulte mannen (Hulscher 2006).

Verschillen in het aandeel adulte 
 mannen tussen gebieden
Gedurende de hele winter is het percentage 
adulte mannen in de Waddenzee tweemaal 
zo hoog als in de Lauwersmeer. Vergelijkba
re resultaten zijn gevonden in verschillende 
typen biotopen in Schotland. De laagste 
percentages adulte mannen kwamen voor in 
binnenlandse meren met stilstaand water, 
intermediaire percentages in de beneden
loop van enkele grote rivieren met getij
werking en de hoogste in estuaria (Duncan 
& Marquiss 1993). Duikwaarnemingen 
wezen uit dat in alle drie typen biotopen 
de mannen per duik langer onder water 
bleven dan de vrouwen en dat zowel bij de 
mannen als bij de vrouwen de gemiddelde 
duiklengte per gebied groter was naarmate 
het percentage adulte mannen in dat gebied 
hoger was. De grotere mannen hebben een 
grotere longinhoud dan de kleinere vrouwen 
en zijn ook sterker. Ze kunnen hierdoor 
niet alleen langer onder water blijven maar 
misschien ook sneller zwemmen. Hiermee 
zijn mannen in diep en stromend water 
(getijwerking) energetisch in het voordeel 
ten opzichte van vrouwen. Dit lijkt ons ook 
de meest plausibele verklaring voor de ver
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mate gebaltst. Omdat er in de directe om
geving van het IJsselmeer geen gebieden 
zijn waar de aantallen mannen afnamen, 
veronderstelt Zomerdijk dat de mannen uit 
het noorden afkomstig zijn waar ze hebben 
overwinterd en nu bij het aanbreken van de 
baltstijd naar het zuiden trekken op zoek 
naar vrouwen. Na de paarvorming zouden 
deze mannen met hun vrouwen terugvlie
gen naar de noordelijke broedgebieden. Ze 
maken als het ware een ‘omweg’.
In Schotland hebben Duncan & Marquiss 
ook systematische veranderingen van de 
seksratio waargenomen, maar juist tegen
gesteld aan die in het IJsselmeer. Hier nam 
in de benedenloop van de rivier de Dee van 
begin december tot eind maart het totale 
aantal Brilduikers regelmatig toe, maar het 
percentage adulte mannen nam af van onge
veer 50% in december tot 25% in maart. Er 
arriveerden meer vrouwen en jonge vogels 
dan adulte mannen. Deze vogels blijken 
afkomstig te zijn van binnenlandse meren, 

hun betere zwemvermogen hier in het voor
deel zijn ten opzichte van de vrouwtjes.

Toename van het percentage adulte 
mannen in februari-maart
In de Lauwersmeer, de Waddenzee en het 
IJsselmeer vindt in het vroege voorjaar een 
toename plaats van het percentage adulte 
mannen. In deze periode neemt in de Lau
wersmeer en langs de Afsluitdijk ook het 
totale aantal Brilduikers toe, maar er ar
riveren relatief meer mannen dan vrouwen. 
Voor de Waddenzee geldt waarschijnlijk 
hetzelfde, maar van dit gebied hebben we 
geen tellingen. Zomerdijk (1981) ziet de 
relatieve toename van de adulte mannen in 
relatie tot de paarvorming. In deze periode 
zouden de mannen hun eerder gekozen 
overwinteringsgebieden verlaten en op 
zoek gaan naar gebieden met vrouwen, 
waar dan de paarvorming begint. Ook in de 
Lauwersmeer wordt bij het toenemen van 
het aantal adulte mannen in toenemende 

Brilduiker vrouw of onvolwassen – Lauwersmeer – 3 maart 2006



 de grauwe gors 2009–2 77

Literatuur
Cramp, S. & K.E.L. Simmons 1977. Birds of the 

Western Palearctic. Vol. 1. Oxford Univer-
sity Press, Oxford.

Duncan, K. & M. Marquiss 1993. The sex/age 
ratio, diving behaviour and habitat use of 
Goldeneye Bucephala clangula wintering 
in northeast Scotland. Wildfowl 44:111-
120.

Hulscher, J.B. 2006. Seksratio en leeftijdssa-
menstelling bij overwinterende Smienten 
nabij Haren, Groningen. Limosa 79: 
41-52.

Hulscher, J.B. & E.J. Boekema 2009. Geza-
menlijk foerageren van Brilduikers en 
Kokmeeuwen. Het Vogeljaar (in druk).

Hustings, F., K. Koffijberg, E. van Winden, 
M. van Roomen, SOVON Ganzen- en 
Zwanenwerkgroep & L. Soldaat 2008. 
Watervogels in Nederland 2006/2007. 
SOVON-monitoringsrapport 2008/04, 
Waterdienst-rapport 2008.061. SOVON 
Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubber-
gen.

Speek, B.J. & G. Speek 1984. Thieme's vogel-
trekatlas. Thieme, Zutphen.

van Winden, E. 2009. Midwintertelling van 
watervogels in januari 2008. SOVON-
Nieuws 22 (1): 3-5.

Zijlstra, E.F., M.R. van Eerden, N. Beemster 
& M. Zijlstra 1996. Het Lauwersmeer-
gebied, een wetland in beweging. 
Flevobe¬richt nr. 370, Rijkswaterstaat, 
Lelystad.

Zomerdijk, P.J. 1981. Geslachtsverhouding bij 
Brilduikers Bucephala clangula in het 
winterhalfjaar. Watervogels 6 (2): 53-64.

waar voornamelijk vrouwen en jonge vogels 
overwinteren die deze gebieden in de loop 
van de winter verlaten. In Schotland zijn 
het dus de vrouwen die de gebieden met 
mannen opzoeken. De auteurs brengen deze 
verplaatsingen niet in verband met paar
vorming, maar zij veronderstellen dat de 
voedselsituatie in de binnenlandse meren 
in de herfst en vroege winter steeds meer 
verslechtert, waardoor de vrouwen en jonge 
vogels gedwongen worden naar de gebieden 
met mannen te gaan, die verondersteld 
worden rijker in voedsel te zijn. Blijkbaar 
is het beter hier de concurrentie met de 
mannen aan te gaan dan ergens anders te 
verhongeren. 
De overeenkomst in de waarnemingen in 
Nederland en Schotland is dat Brilduikers 
van een bepaald geslacht zich in december 
tot maart verplaatsen naar gebieden met 
vogels van het andere geslacht. In Neder
land resulteert dit in een menging van de 
seksen (verhouding man/vrouw neemt toe), 
in Schotland juist tot het tegenovergestelde, 
een scheiding der seksen met uiteindelijk 
een overmaat aan vrouwen. Dit laatste is 
niet gemakkelijk in relatie te brengen met 
de hypothese van de paarvorming, waarbij 
de ontwakende seksualiteit de geslachten 
bijeen zou brengen.
Voorlopig moeten we in het midden laten 
of het ontwaken van de seksuele activiteit, 
voedselgebrek of nog andere factoren ten 
grondslag liggen aan de systematische ver
plaatsingen van Brilduikers in het vroege 
voorjaar. Onderzoek naar de werkelijke 
voedselsituatie in de verschillende gebieden 
zou een stap vooruit zijn, maar ook het rin
gen van Brilduikers zou misschien evidentie 
voor de gepostuleerde ‘omweg’ van de man
nen kunnen opleveren. Voorlopig voelen 
wij het meest voor de seksuele hypothese 
omdat die zo charmant is en het een lust 
voor ogen is om naar baltsende Brilduikers 
te kijken.

Dankwoord
Met dank aan Jan Willems (Staatsbosbe
heer), die de jaarrapporten van de vogeltel
lingen beschikbaar stelde.
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 assistent en wij deden onderzoek naar de 
mezen in een dennenbos op de Veluwe, op 
het landgoed Hulshorst. De vraag was of er 
een regulerende invloed uitging van vogels 
op bijvoorbeeld plaagomstandigheden. We 
inventariseerden op geluiden, net zoals nu 
nog steeds gebeurt. Ik heb toen de geluiden 
geleerd. Dat ging vrij vlug hoor.”

Bestond er in die tijd al een methode om te 
inventariseren?
“Tinbergen had zelf een karteringsmethode 
bedacht, SOVON bestond nog niet. Op die 
manier kon je vlot, op de fiets, een aantal 
gebieden inventariseren. Later ontwikkelde 
hij trekkampen. Wij deden ook onderzoek 
naar het trekgedrag van de Vink en de 
Spreeuw. Vinken zijn bosvogels die niet 
graag over open gebieden trekken. Een Vink 
laat zich graag sturen, langs een kust bij
voorbeeld. Er was nog geen Flevopolder in 
die tijd. Wij zaten in een gebouwtje van een 
grootgrondbezitter, dicht bij Harderwijk. 

Binnen zitten wij aan de tafel, met koffie, 
thee en stroopwafels. Het gesprek gaat over 
de Elbe en de excursie met Hemelvaart. 
Piet en Marie komen er al voor de zevende 
keer en plakken er nog een weekje aan vast. 
Kaarten komen te voorschijn en met liefde 
wordt er verteld over de prachtige omge
ving, de fietstochten, Wielewalen, Kraanvo
gels en Nachtegalen. 

Hoe is de passie voor vogels begonnen?
De belangstelling van Piet Glas voor de na
tuur ontstond al in zijn kindertijd op Oost
Java. In 1936 kwam hij naar Nederland. Na 
de HBS in Groningen studeerde hij biologie. 
Zijn lector, Luuk Tinbergen (ornitholoog), 
deed Piet Glas van de plantenwereld naar 
de vogelwereld 
overstap
pen. “Ik 
werd zijn 

Bijzondere vogel
maricée ten Bosch & Virry schaafsma

Het is woensdagavond 13 mei en wij zijn te gast bij Piet en marie glas.
eerst mogen wij de schitterende tuin bewonderen. een Braamsluiper zingt. 
in de oude appelboom broeden spreeuwen en Koolmezen. gierzwaluwen 

scheren boven ons. Ze broeden bij de buren. Nu maar hopen dat ze snel de 
nieuwe nestkasten van de familie glas weten te vinden.
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geworden en dat is natuurlijk heel erg de 
moeite waard. Zelf heb ik jarenlang rapport
jes geschreven.”
In 1992 had Piet Glas maar liefst 240 Neder
landse en 200 Duitse telverslagen onder zijn 
beheer.

Was u direct betrokken bij de oprichting van 
Avifauna Groningen?
“Ja. Een van de doelstellingen was om een 
avifauna te maken van de provincie. Niet 
zo heel lang na de oprichting werd er een 
redactiecommissie gevormd, die bestond uit 
Jan Hulscher, Egbert Boekema en mijzelf.”
Jaren van noeste arbeid volgden.
“Jan Hulscher maakte een schema voor 
het kiezen van biotopen die een bepaalde 
eenheid vormden in de provincie, zoals een 
weidegebied op de klei, een weidegebied 
op het veen, een akkerbouwgebied, een 
bosgebied enzovoort. Mensen konden zich 
aanmelden om in die gebieden gegevens te 
gaan verzamelen. Daar hadden we lijsten 
voor. Bovendien werd er naar gegevens uit 
opschrijfboekjes gevraagd. Dat werd al
lemaal genoteerd.” Maar toen kwam SOVON 
om de hoek kijken, die een avifauna van 
heel Nederland wilde maken. Daarop scha
kelde Avifauna over naar het systeem van 
SOVON. “Wij hebben toen aan twee kanten 
gewerkt: aan de eerste Nederlandse broed
vogelatlas en aan ons eigen boek Vogels van 
Groningen. Zo is dat zo’n beetje gegaan. Ik 
heb toen uiteraard gekeken naar de Dollard
polders en de omgeving van Midwolda, waar 
een van de laatste ruilverkavelingen werd 
doorgevoerd. Het was een intensieve tijd. 
Een groot aantal leden schreef stukjes over 
een bepaalde vogel. Aan ons was het om 
daar een bepaalde vorm aan te geven.” Dit 
resulteerde in 1983 in het fraai uitgegeven 
en gedegen werk Vogels van Groningen (Boe
kema et al. 1983).
Piet Glas gaat in de serre op zoek naar 
het boek. Het duurt even voor hij het in 
de uitgebreide boekenkasten kan vinden. 
Onder gemompel van “Waar staat dat 
ding eigenlijk?”, duikt hij twee exemplaren 
op: één is gesigneerd door de toenmalige 
gedeputeerde, het andere boek komt uit de 

Daar maten wij de trek en keken of en onder 
welke omstandigheden de vogels zich lieten 
afleiden van hun voorkeursrichting. Dat was 
een hele mooie tijd. Over de trek was nog 
weinig bekend.”
Na zijn studie deed Piet Glas vijf jaar onder
zoek naar Patrijzen en Fazanten in Arnhem. 
Daarna kwam hij terecht op het Labora
torium voor Anatomie en Embryologie in 
Groningen.
“Ineens kwam ik tussen vier muren te zit
ten, met microscoopwerk. In die tijd hebben 
een paar mensen van het laboratorium en 
van Avifauna de Dollard voor hun rekening 
genomen. Dat was een heel vruchtbare 
periode. 
Op een gegeven moment bestond er een 
plan om een buitendijks kanaal aan te leg
gen. Alles voor de werkgelegenheid en de 
industrie. De CPN was hier natuurlijk vóór, 
die begreep helemaal niks van Kluten.”
De werkgroep Dollard werd opgericht. Het 
initiatief kwam van de Vereniging tot Be
houd van de Waddenzee. Er zaten biologen, 
economen, en planologen in de werkgroep, 
evenals mensen met politieke ervaring. “Het 
Groninger Landschap zag die inpoldering 
destijds eigenlijk wel zitten. Ik heb in een 
vergadering nogal geopponeerd dat zij haar 
oren te veel naar de economie liet hangen 
en te weinig naar de natuurbescherming. 
Nou, dat viel als een blok ijs binnen dat 
gezelschap.”
In het laatste kabinet Den Uyl (1975) is 
met een nipte meerderheid tegen het plan 
gestemd en kon de Dollard als natuurgebied 
worden ingericht, iets waar velen nog altijd 
de vruchten van plukken.
“Wij konden voor een aantal vogels 
namelijk aantonen dat het gebied van in
ternationale betekenis was. Dit was dacht 
ik de eerste werkgroep, die op grond van 
dergelijke natuurhistorische gegevens een 
gebied veilig kon stellen. Daar zijn we met 
z’n allen eigenlijk nog altijd een beetje trots 
op.” Vanaf het midden van de jaren zestig is 
er samengewerkt met de Duitse kant. Tot 
op de dag van vandaag wordt in de Dollard 
geteld.
“Zo langzamerhand is het een lange serie 
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ook de hoop enige invloed uit te kunnen 
oefenen. Zo heeft hij onlangs een enorme 
Amerikaanse eik van de kapwoede van de 
gemeente Haren weten te redden.
“Moet die boom weg? Nee, die moet niet 
weg! Bezwaarschrift indienen? Ja, schrijf jij 
het maar, zei de buurvrouw. Dat gaat dan 
zo.”

U brengt toch weer een heleboel aan het rollen 
op die manier.
“Je moet binnen zo’n vereniging een bij
drage leveren, vind ik. Zoals ook diverse 
werkgroepen binnen Avifauna doen, vooral 
die van het akkerbeheer en de zorg om de 
akkervogels. Dat is heel belangrijk.”

Wat is op dit moment uw favoriete plek om te 
vogelen?
“Ik zit meestal hier, in de tuin, je hoort hier 
vrij veel. De Oosterpolder is een leuk gebied 
en makkelijk te bereiken. Haviken broeden 
er, Buizerds zie je veel. Ik heb dit voorjaar 
heel mooi baltsgedrag van de Buizerd 
gezien. Ik mag graag een poosje naar een 
beest zitten te kijken, wat gebeurt er nou 
eigenlijk, waar zit ie, en waarom maakt ie 
nou zoveel lawaai?”
Allerlei bijzonderheden najagen is niets 
voor Piet Glas. Begaan als hij is met de na

nalatenschap van zijn vader. Al bladerend 
vindt hij zijn eigen stukje over de Vink en 
herleest het staande voor de boekenkast. 
Terug aan de tafel slaat hij het overzicht van 
medewerkers op. Hardop noemt hij elke 
naam en weet over bijna iedereen iets te 
vertellen. Langzaam verzinkt hij in herinne
ringen. Ons rest niets anders dan geduldig 
te wachten tot hij ten slotte de laatste naam 
gelezen heeft.
Wij leggen hem het jubileumnummer van 
De Grauwe Gors van november 1993 voor, 
waarvoor hij de inleiding ‘Een terugblik 
op vijfentwintig jaar Avifauna Groningen’ 
schreef. 
“Hé, ja, ik herinner mij dat ik dit geschre
ven heb aan de hand van de jaarverslagen. 
Jaarverslagen zijn toch belangrijk, hoor. Ik 
bewaar ze altijd om dingen in na te kunnen 
zoeken. Ik heb ook alle Grauwe Gorzen nog.”

Wat was voor u de mooiste tijd in al die jaren 
bij Avifauna?
“Dat was toch wel met de Dollardwerkgroep, 
je werkte aan iets fundamenteels. En het 
onderzoek in het Glimmerbos, waar ik aan 
mee heb gewerkt en dat zich uitstrekt over 
20 jaar (zie Glas & De Vries 2009).”
Wij bemerken bij Piet Glas een nog altijd 
grote betrokkenheid en strijdlust, als 
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tuur, zegt hij het jammer te vinden dat er 
vaak zoveel auto’s rijden waar dan maar één 
persoon in zit. 

Een laatste vraagje: welke vogel zou u willen 
zijn? 
Even lijkt hij niet zo goed raad te weten met 
deze vraag, hij lacht wat en aarzelt met het 
geven van een antwoord. Maar dan komt 
het toch nog: “Een Nachtegaal, ja … een 
gewone Nachtegaal … geen Noordse.”

Met dank aan Piet en Marie Glas, C. van 
Selm (voor het uitlenen van de dictafoon), 
Ana Buren, Guido Meeuwissen, Eva Wolters 
en Jouke Prop voor hun hulp.

deelname gratis, maar inschrijving vooraf is 
noodzakelijk.

Naast de SOVONlezingen is er een parallel
programma in de bovenzaal. Dit programma 
is op dit moment nog niet bekend, maar staat 
in het teken van het tienjarig bestaan van het 
Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).
Houdt u de SOVONwebsite (www.sovon.nl) 
in de gaten voor het definitieve programma!

Vrijwilligers en andere relaties van SOVON 
krijgen het uitgebreide programma thuisge
stuurd.

SOVON Landelijke Dag 2009  

Zaterdag 28 november in de 
Vereeniging te Nijmegen 

De Landelijke Dag van SOVON Vogelon
derzoek Nederland vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 28 november in Concertgebouw 
de Vereeniging te Nijmegen (vijf minuten 
lopen van het station). De organisatie is 
weer in handen van SOVON Vogelonderzoek 
Nederland in samenwerking met Vogelbe
scherming en de Nederlandse Ornithologi
sche Unie (NOU).

De dag is gratis toegankelijk en bedoeld 
voor alle vogelaars van Nederland en voor 
iedereen met een hart voor vogels en natuur 
in het algemeen. Er is een uitgebreide info 
en boekenmarkt en er zijn lezingen van 
gerenommeerde vogelonderzoekers.

Het jeugdprogramma voor jonge vogelaars 
vanaf acht jaar, met een  excursie door de 
prachtige Ooijpolder, wordt weer georgani
seerd door de WILDzoekers. Ook hier is de 

Aankondiging
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Het Hunzedal en Gieten (28 februari 2009)

De eerste excursie in het nieuwe jaar, onder 
de immer bezielende leiding van Wim en 
Bauke, leverde op wat ze beloofde. 
Om 9.00 uur verzamelde zich een heel ge
zelschap op de Brink in Zuidlaren. Dat bete
kende een lange rij auto’s, ook al probeerden 
we de beschikbare zitplaatsen zo efficiënt 
mogelijk op te vullen. Die auto’s waren ove
rigens geen overdreven luxe, gezien de af te 
leggen afstand en de kou: er stond (vooral ’s 
morgens) een venijnig windje! Droog heb
ben we het ook niet helemaal gehouden.
Ondanks dat werd er veel gezien en ge
hoord: de Veldleeuwerik (hoera!), een groep 
van vijf Puttertjes in een boom (prachtig, 
al die kleuren door de telescoop), groepen 
Sijsjes, Blauwe Kiek, Appelvink, Torenvalk, 
Grote Lijster (op de parkeerplaats), Geelgors 
(veelvuldig), rietganzen (in de verte) en 
verschillende zwanen.
Koffie met taart werd genoten bij Braams in 

Excursieverslagen

Gieten, waar via Bauke de Goudlijster zich 
ook nog liet horen, tot naïeve verrukking 
van Jorien en ondergetekende.
Na de koffie hebben we gewandeld in het 
Gieterbos, waar de Boomklever, de verschil
lende te verwachten mezen en de Groen
ling zich lieten horen. En een schitterend 
hoor en schouwspel: vijf Boomleeuweriken 
baltsend, of duellerend, vlak boven ons. Ze 
gingen maar door. Wat mij betreft hoefden 
we toen niet echt verder meer. Wim deed 
dat wel, met als resultaat onder andere een 
Groene Specht (volgens Bauke een Spotvo
gel).
Het was een fantastische dag!

Voor de volledige lijst met waarnemingen 
van die dag, zie het verslag op de website! 

Willemijn Pompe

Het Hunzedal 
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De omstandigheden voor het vogelen waren 
optimaal, waardoor het maximum uit de 
dagen kon worden gehaald. Velen stonden 
elke dag voor of kort na dag en dauw op, 
tenminste de kampeerders, omdat allerhan
de klanken verlokkend opklonken uit lover 
en zwerk. Pas ’s avonds, als de boomkikkers 
begonnen te ratelen, kwam er rust. Behalve 
bij die enkeling die nog Kwartelkoning, 
Nachtzwaluw of Bosuil wenste. 
De groep was zeer gemêleerd. De jongste 
vogelaars waren rond de twaalf, de oudste 
iets boven de tachtig. Het aantal vogelkij
kende dames was prettig hoog. Kortom, het 
was geen peloton met louter twitchers, waar 
het relativeringsvermogen soms wat lastig 
te ontwaren is, ofschoon er deze dagen wel 
degelijk werd verzameld. Daarover gaan de 
dagverhandelingen die door enkele deel
nemers werden opgesteld en die hieronder 
volgen.

Wim

Aankomst
We vertrekken op woensdagochtend 20 
mei om 7.50 uur vanuit Zwolle met de trein 
naar Dannenberg. De laatste 25 kilometer 

Vierdaagse excursie naar het Elbeland bij 
Gartow-Dannenberg (20-24 mei 2009 )

Met bijdragen van Wim Woudman, Jur 
Furda, Niels Kalma, Jan Allex de Roos, Lars 
van der Spoel en Aart van der Spoel

Het was niet verwonderlijk dat deze ex
cursie al twee maanden van tevoren was 
volgeboekt, ondanks het feit dat om or
ganisatorische redenen was gekozen voor 
een maximum van 25 leden/deelnemers, 
ruim meer dan de groep van mei 2005. Het 
gebied en de te verwachten natuurlijke 
rijkdommen, waarover destijds al is gerap
porteerd, zijn zeer aantrekkelijk voor de 
natuurliefhebber en tevens voor de nos
talgicus, die weemoedig verrukt de grote 
verscheidenheid aan soorten ondergaat, en 
doen denken aan begin negentiendeeeuwse 
omstandigheden in eigen land, die ooit door 
Thijsse werden beschreven in zijn onvolpre
zen Verkadealbums. In mei is bovendien de 
natuurbeleving zo intens dat je door wat je 
ziet en hoort in een permanente roes dreigt 
te raken waar je pas na een paar dagen 
‘terug in de routine’ langzamerhand van los 
komt. Zo verging het mij althans.
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vier dagen alleen maar met krasse knarren 
optrekken is wat anders”. Dat is dus niet 
nodig. Het begint met voetbal met Tanne en 
Mirte. Inmiddels blijkt het toch verstandig 
om brood voor de volgende dag te bestellen. 
Frau Pewsdorf heeft het toch niet helemaal 
door wat die Nederlanders betreft. Het 
blijkt niet mogelijk om op de camping warm 
te eten. Geen probleem, we hebben nog 
voldoende brood. 

Later lopen Duco en ik samen met Lydia 
nog een rondje om de camping, in de hoop 
Kwartelkoningen te vinden. Dat lukt niet 
die avond. Ze zijn er wel, maar daar komen 
we pas op de laatste avond achter. Ze zit
ten in het kraanvogelveldje. We waren de 
verkeerde kant op gelopen. Maar wat een 
ontvangst met al deze prachtige soorten! 
Dat belooft veel goeds, want eigenlijk moe
ten we nog beginnen.

Jur

Dag 1
Zo tegen 9.30 uur op donderdag begint zich 
bij de beverloze beverbrug in het plaatsje 
Gartow een bont gezelschap Groningse 
vogelaars te verzamelen, klaar voor een dag 
vogelfietsen langs de Elbe. Een Grote Kare
kiet in de rietkraag maakt zijn aanwezigheid 
luid en duidelijk bekend. In de struiken bij 
de verzamelbushalte zingen Spotvogel en 
Nachtegaal.
Het duurt even voordat het gezelschap com
pleet en bijgekletst is, maar dan kan men 
onder leiding van Wim ‘follow that’ Woud
man op pad. Wim is al veel vaker in het ge
bied geweest en is een uitstekende en goed 
geïnformeerde gids. Zijn geluidenkennis is 
terecht legendarisch en levert in de loop van 
de dagen zeker twintig extra soorten op.
De groep van zo’n dertig voortvarende 
fietsers rijdt via een door eiken omzoomd 
onverhard ortolaantje richting Elbholz, een 
van de fraaie bosjes die het Elberivierdal 
rijk is. Het laantje zelf doet zijn bijnaam 
geen eer aan en produceert slechts een 
familielid, de Geelgors. Deze soort is in het 
gebied overal te vinden en zingt de hele 

naar Laasche doen we met de taxi omdat 
er slechts twee maal per dag een bus gaat. 
Eerst bij de camping langs om de rugzakken 
en de tent af te leveren en dan naar Gartow 
om twee fietsen te huren. We komen om 
15.15 uur aan. Als we op de camping terug
komen om de tent op te zetten, is het met
een feest. Er vliegt een Rode Wouw over. 
Even later komt er een Zwarte Ooievaar 
langs. Nadat we de tent hebben opgezet, 
gaan we even naar de receptie en het ca
feetje om broodjes voor de volgende dag te 
bestellen. Frau Pewsdorf zegt het volgende: 
“Herr Furda, das brauchen Sie nicht zu 
machen. Der Herr Woudman wird das alles 
coördinieren”. Wim kennende vind ik dat 
een rare gedachte, maar goed, ze zal het wel 
weten. Leuk trouwens, die naam Pewsdorf 
afkomstig van Pevestorf, het nabij gelegen 
dorpje. Het wordt door de autochtonen ook 
precies zo uitgesproken. De familie leeft dus 
al eeuwen in deze omgeving, concludeer ik. 
Ik ga terug naar de tent. Daar vliegt tot mijn 
verbazing een Schreeuwarend laag over de 
camping. Een volwassen vogel, relatief licht
bruin met duidelijke polsvlekken (handvleu
gelvlek). 

We besluiten een rondje te gaan fietsen. 
Een kilometer achter de camping zit een 
zingende Grauwe Gors in een boompje. Een 
prachtig geluid. In hetzelfde veld zit een 
Paapje. We fietsen even verder en horen een 
orkest van zingende Wielewalen en roepen
de Koekoeken. Er zijn zeker vijf Wielewalen 
te horen. We komen bij de camping terug 
en hebben slechts drie kilometer gefietst. Er 
staan enkele Avifaunaleden te kijken naar 
baltsende Kraanvogels in het veld achter de 
camping. De vogels stappen met gespreide 
vleugels heen en weer en springen regelma
tig omhoog. Een mooi gezicht. Later vliegen 
er nog enkele Rode Wouwen voorbij en een 
groepje Kraanvogels. 

Terug op de camping zijn er intussen meer 
Avifaunaleden gearriveerd, waaronder de 
familie Woudman. Het resultaat is dat er 
vier kinderen mee zijn. Leuk voor Duco, 
want hij had gezegd: “Vogelen is leuk, maar 
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Aan de sluis in het centrum van Schnacken
burg bevindt zich een uitspanning (met 
zicht op de enige Stormmeeuw van de trip) 
die er veelbelovend uitziet en hoewel het 
er vol zit, kan na wat schikken en wachten 
bijna iedereen een stoel vinden. Men ser
veert er uitstekende kannetjes koffie, heer
lijke Kuchen en koel bier.
Flink aangesterkt fietsen we na een uurtje 
naar de Alanden, die ze dus niet alleen in 
Zwolle hebben. Vanaf de dijk blijkt het hier 
prima vogelen. De enige Wespendief van 
de week vliegt over, er zit een mannetje 
Zomertaling en er zijn Kieviten. Al snel 
ontdekt men een nest van de Buidelmees, 
na een tijdje inclusief eigenaar. Een Kleine 
Bonte Specht laat zich heel goed zien na 
door Duco Furda (wat een vogelaar!) te zijn 
ontdekt. Bij een oud meandertje een paartje 
Nijlganzen. De Grauwe Ganzen hebben jon
gen en de Zeearenden zijn witstaartig.
Een donkere, dreigende onweersbui 
besluit van ons weg te drijven en aldus 
wordt de terugtocht richting Gartow ook 
een succes, met als hoogtepunt een door 
Wim Woudman op gehoor gelokaliseerde 
Ortolaan die uit volle borst zit te zingen in 

week volop. In de open stukken lopen overal 
Kraanvogels, meestal in paren. Even later 
zien we boven de rivier een groep van twaalf 
van deze beesten in de vlucht, waarschijnlijk 
nietbroedende, onvolwassen vogels. In het 
bosje laat een druk zingende Fluiter zich 
heel goed zien – met zijn gele kopje in de 
zon een bijna exotisch beeld.
Aangekomen bij de rivierdijk verkent de 
groep de uiterwaarden. Heel even zingt een 
Krekelzanger. In de plasjes Krakeenden. 
In de lucht veel Huis en Boerenzwaluwen, 
maar een vlucht van vier Zwarte Ooievaars 
trekt meer belangstelling. Over werkelijk 
uitstekende fietspaden (deel uitmakend van 
de Radrundweg Naturerlebnis Elbe, Duits 
is een beeldende taal) gaat het langzaam 
verder richting Schnackenburg. Veelvuldig 
moet worden gestopt. Een paartje Bruine 
Kiekendief voert voor onze ogen een mis
lukte prooiovergave uit. De man mikt de 
prooi zeker een meter onder de vrouw langs 
– dat kunnen Nederlandse Kieken dan toch 
weer beter. In een slordig weilandje hopst 
één Kramsvogel.
Ondertussen is het al een uur of twee en 
begint bij deze en gene de maag te knorren. 

De rivierduinen bij de Elbe – 22 mei 2009
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heb vooral iets met Oost en West en hoop 
dus nog mooie dorpjes te zien en het liefst 
ook nog een mooie Trabant. Hoe dan ook, 
eerst nog even langs de supermarkt, maar 
dat verhaal zal ik jullie besparen. Dus daar 
rijden we dan over de brug naar het oosten. 
Aan de rechterzijde zie je een oude spoor
brug die halverwege de Elbe ophoudt, het 
eerste bewijs van de donkere tijden die hier 
hebben geheerst.

Na een minuut of tien door de dorpen en 
landschappen te hebben gereden, stoppen 
we bij de hoge rivierduinen van de Elbe.
Ik heb gehoord dat hier in de buurt een tijd
je terug een paar Trabi’s zijn gespot, dus ik 
hoop er nog een te zien. We lopen de duinen 
in en we zien en horen veel maar niet echt 
interessante dingen. Tot we een bosje achter 
de duinen in lopen en Wim een Glanskop 
hoort. In datzelfde bosje hebben we nog een 
Roodborsttapuit en een Taigaboomkruiper. 
Dan lopen we weer terug naar de auto’s. 
Ik ben een beetje teleurgesteld, nog geen 
Trabi gezien om te kunnen fotograferen 
(ik ben namelijk amateurfotograaf). Ik ruil 
met een mevrouw, die in onze auto gaat 
en ik ga nu bij Wim in de auto, gezellig bij 
Tanne en Mirte die iets jonger zijn dan ik. 
Ik zit bij Wim in de auto, dat betekent dat 
we voorop rijden als we ineens een Trabant 
zien staan. Wim weet dat ik van die dingen 
hou en trapt op de rem en stopt. Ik spring 
uit de auto om deze schitterende Trabi te 
fotograferen. Gelukkig hebben de andere 
zeven auto’s met 28 mensen hier niets op 
tegen omdat ze weten dat ik heel graag een 
Trabi wou schieten.

Na de Trabi uitgebreid maar snel gefoto
grafeerd te hebben rijden we door met een 
heel gelukkige persoon in de voorste auto. 
We rijden nu zo’n zeventien minuutjes om 
nog even langzaam te gaan rijden bij een 
Ooievaar die naar een andere Ooievaar toe 
vliegt. Dan komen we aan in een dorpje 
waar we stoppen bij een (voor vogelaars die 
een paar jaar terug meegingen bekend) ku
chenrestaurantje waar ze IJsvogel serveren, 
dat wil zeggen als je snel genoeg bent, want 

een dode eik. De theorie dat er rogge in de 
buurt moet zijn, klopt volledig, want de eik 
staat naast een uitgestrekte akker met dat 
gewas. Toespelingen worden gemaakt op 
jenever en een onlangs wegens gebrek aan 
studie materiaal opgeheven werkgroep bin
nen Avifauna. Even verderop zingen in de 
Eichen allee nog twee of drie Ortolanen.

Jan Allex

Dag 2
Hallo, ik ben Lars van der Spoel. Ik ben 
samen met mijn vader mee geweest naar de 
Elbe.
Ik schrijf een verslag over dag 2, de enige 
dag dat we met de auto gingen om wat ver
der weg te kunnen.
Het is 9.00 uur. Iedereen staat op het punt 
te vertrekken, alleen loopt het een beetje 
uit want we gaan met z’n 32en carpoolen in 
zeven auto’s (vogelaar = natuurliefhebber, 
dus carpoolen) en er moet dus goed worden 
opgelet dat er geen mensen overblijven of 
dat er te veel auto’s meegaan. Aldus, 9.10 
uur, wij zijn net een klein beetje geïrriteerd 
naar de ingang gereden in de hoop dat men 
ons zal volgen. Uiteindelijk rijden we weg 
om 9.13 uur, om na acht minuten rijden 
te stoppen bij een mogelijke sperwergras
musplek. We zien bijna gelijk na aankomst 
op de plek een Tapuit. Na een tijdje kijken 
gaan we met zijn allen naar een Rode Wouw 
kijken die zich mooi laat zien. Dan zien een 
paar vogelaars Jeroen Niezen die aan de 
andere kant van een veldje staat te zwaaien. 
Iedereen snelt erheen. Ja hoor, Jeroen heeft 
hem gespot: de Sperwergrasmus! 
Uiteindelijk heeft iedereen hem wel heen en 
weer zien vliegen maar niet altijd echt goed 
gezien (laten we zeggen: hij ging niet even 
op een paaltje zitten of zo). Ik stond samen 
met drie anderen aan de andere kant en ben 
van mening dat wij hem ook het best heb
ben gezien.

Na de Sperwergrasmus gaan we door naar 
het voormalige OostDuitsland over de Elbe. 
Op dit gedeelte heb ik me erg verheugd, 
ik ben namelijk een echte cultuurfreak en 
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gaan weer verder en stoppen vlak voor het 
eind van het pad nog een keer, want we zien 
twee Kieviten een Kraanvogel aanvallen. Dit 
ziet er erg spectaculair uit. We zien boven 
ons hoofd nog een vogel, waarschijnlijk een 
specht. Ik weet dit niet zeker want mijn 
vader had dit niet mee gekregen en er is veel 
onduidelijkheid over.
Inmiddels is het afgekoeld en regenachtig. 
Dat heb ik pas door als we op het pontje 
over de Elbe terug naar de camping zitten. 
Onderweg naar het pontje zien we ook nog 
een Grote Lijster. Deze is vrij algemeen 
maar oogst toch wel waardering want dit 
is namelijk de enige die we deze vakantie 
zien. Terug naar het pontje. Dat ding is heel 
klein en ik dacht dat hij minimaal drie keer 
zou moeten varen om ons allemaal over te 
krijgen. Tot mijn grote verbazing passen we 
er allemaal in één keer op, plus nog twee 
Duitsers met hun auto’s. Op het pontje 
is het koud, nat en heel wiebelig, want er 
staan golven van een halve meter hoog. We 
kijken naar de overkant waar we de twee gi
gantische masten zien staan van Pevestorf, 
naar mijn idee in ieder geval, want ze heten 
namelijk de GartowHöhbeck Transmitter. 

er vliegt eentje in minder dan een seconde 
soms van de ene kant naar de andere kant 
van het stroompje waar het terras aan ligt. 
Lang niet iedereen ziet hem, maar mijn 
vader en ik hebben het geluk net op het 
juiste moment op de juiste plek te zijn en dit 
prachtbeestje een halve seconde te mogen 
aanschouwen.

Vervolgens rijden we richting een bosje 
naast een moeras door nog een paar dorp
jes. Je kunt in de dorpen een groot verschil 
zien tussen West en Oost. Alles is verzakt 
en slecht onderhouden en de wegen zijn 
niet goed. Je kunt de armoede nog zien. Na 
deze dorpjes komen we aan op een voor fiet
sers kies uit ‘hersenschuddingdoorhetge
schud’ of ‘slipweginhetzand’paadje. We 
rijden het pad af om na een minuut of drie 
te stoppen en onze eerste Kleine Karekiet te 
zien (ongeveer net zo veel voorkomend als 
de Grote Karekiet), en een plastic roerdomp 
waarvan de helft van de vogelaars pas door 
heeft dat ie nep is na een aanwijzing van 
een bordje in de vogelhut die daar ook staat. 
Waarvoor de plastic roerdomp dient weet ik 
niet, maar we kunnen er wel om lachen. We 

Een ontzettend schattige Trabi   – 22 mei 2009 
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minuten later komen de twee die naar de 
lezing gingen aan. Als ze iets eerder waren 
geweest, had ik ze serieus iets gedaan.

Ik wil nog een paar dingen kwijt over de 
excursie. Het is een echte aanrader en als hij 
weer komt, ga ik net zolang bij mijn vader 
zeuren tot we weer gaan. En de foto’s in 
dit verhaal zijn door mij genomen. Ik wil 
iedereen bedanken voor de gezelligheid en 
de kennis die ik heb opgedaan.

Lars 

Verslag lezing over Nachtzwaluwen 21 
mei 2009 
Op vrijdagavond zijn er een achttiental 
excursiegangers aanwezig in de Lindenhof 
(Pevestorf) bij de Elbe. Daar geeft Peter 
Gäth een voordracht over de Nachtzwaluw. 
Peter heeft een jaar of veertien Nachtzwa
luwen intensief geobserveerd, vooral langs 
de noordrand van de Nemitzer Heide. Hij 
vertelt er enthousiast en deskundig over en 
illustreert zijn verhaal met prachtige dia’s 
en geluidsopnames. 
We kunnen een nachtzwaluwnest volgen 

Ik heb dit even opgezocht. De linkermast 
is 327 meter hoog en de rechtermast 344 
meter hoog. Je kunt ze dan ook vanaf iedere 
plek waar we zijn geweest zien. Een goed 
oriëntatiepunt om te zien hoe ver weg we 
van de camping waren, want daar staan ze 
vlakbij. 

Na het pontje spreken we af in Pevestorf om 
daar elkaar gedag te zeggen. Hier vindt weer 
een autowisseling plaats omdat iedereen de 
andere kant op moet. Ik pas nergens meer 
bij en word bijna achtergelaten want de 
enige vrije auto rijdt bijna weg. Ik kan met 
deze auto meerijden maar moet wel weten 
waar ik heen moet want mijn vader rijdt al 
met een volle auto weg dus ik ga er snel ach
teraan om te vragen waar we heen moeten.
Vanaf hier gaat het verder zonder de groep, 
want we zijn nu met z’n zessen in de pizze
ria in Gartow. Na het eten gaan twee van de 
zes naar een lezing over Nachtzwaluwen. Ik 
ga daar niet heen, maar nu is het probleem 
dat zij met de auto gaan en wij dus moeten 
lopen. Gelukkig levert dit ons wel een bever 
op die over de Gartowsee zwemt. Na een 
wandeling van een uur komen we aan. Vijf 

Een mooie compositie van de Ooievaar die net bij de andere is gaan staan – 22 mei 2009
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Snor”. Vanaf dat moment hoor ik het ver
schil. Als hij bromt, is het een Snor. Maar 
dat geldt voor mij. Ieder heeft zijn eigen 
associaties om geluiden te onthouden. Ik 
loop verder.
Terwijl ik Goudhaantje noteer als nieuwe 
Elbesoort, hoor ik een korte tuinfluiterzang 
gevolgd door een ratel. Sperwergrasmus 
dus! Ik probeer anderen erop te attenderen, 
maar iedereen kijkt stoïcijns de andere kant 
op. Ik bel Jan Allex met mijn mobiel. Einde
lijk komen ze mijn kant op. De Sperwergras
mus laat zich mooi zien, de tweede van deze 
Elbetrip.
Duco ontdekt een vliegenvanger; een klein 
beestje met een rond kopje fladdert van 
boom naar boom. Jan Allex denkt aan 
Kleine Vliegenvanger. Ik kan daarin mee
gaan. Helaas geen wit bij de staart, ook geen 
gestreepte borst trouwens. Later zit op de
zelfde plaats een Grauwe Vliegenvanger.
Ging het om twee verschillende vogels? Was 
de wens de vader van de gedachte of zat 
ie gewoon te ver weg? We zullen het nooit 
weten en gaan eerst terug.
Om half tien vervoegen de anderen zich 
bij het hotel. We gaan een lange fietstocht 
maken deze dag.
Onderweg naar de pont die ons naar ‘Oost’
Duitsland brengt, zingt een Vuurgoudhaan
tje. We steken over en fietsen langs de Elbe. 
Het is hier uitstekend fietsen en je kunt 
kiezen of je op de dijk of onder langs de dijk 
wil fietsen. Dit traject is onderdeel van een 
langeafstandsfietspad langs de Elbe, de ‘Elbe 
Radweg’. Iets om te onthouden om nog eens 
te doen.
Natuurlijk gaan we op de dijk fietsen en hier 
is ook genoeg te zien. Zwarte Ooievaar, Raaf 
en gedurende de hele weg laten Gele Kwik
ken zich zien en horen; een echte weidevo
gel hier. Weidevogels zijn trouwens schaars. 
Grutto’s worden niet gezien, Kievit zo nu 
en dan. De dichtheden van veel vogels zijn 
sowieso heel anders (lager) dan bij ons.
We speuren over de Elbe en zoeken de vele 
strandjes af die zich langs de strekdammen 
bevinden. Hier zouden toch Oeverlopers 
moeten zitten, vraag ik mij af. In Nederland 
zit in deze tijd van het jaar langs elk water

vanaf het ogenblik dat de eieren uitkomen.
Daarna begint het nachtenlange voederen 
(waarbij het mannetje vaak nogal haastig 
is). Uiteindelijk zien we de jongen met hun 
eerste vliegoefeningen beginnen.

Boeiend vind ik Gäths commentaar op “slaat 
tijdens de balts zijn vleugels tegen elkaar” 
(zie ANWB Vogelgids, blz. 218). In The Birds 
of the Western Palearctic, vol. IV, blz. 631, 
vind je een op twee gedachten hinkende 
omschrijving: “produced bij striking wings 
together over back or by sudden simultane
ous upward or downward movement”. Dat 
vleugels tegen elkaar slaan is, volgens Gäth, 
onzin. Als je erover nadenkt (had ik nog 
nooit gedaan), is het natuurlijk ook nogal 
vreemd dat een vogel (of het nu een Nacht
zwaluw of een Houtduif is) zijn vleugels met 
zo’n duidelijk hoorbare klap tegen elkaar 
slaat zonder daarbij iets te beschadigen. 
Nee, volgens Gäth wordt het geluid teweeg
gebracht op dezelfde manier als je een 
zweep in de lucht kunt laten knallen (zie 
Wikipedia: whipcracking). Het is een ‘sonic 
boom!’ Door zijn opnames vertraagd af te 
draaien, kan hij ook laten zien dat het geluid 
inderdaad uit twee aparte componenten 
bestaat (van elke vleugel afzonderlijk).
 
Hoewel de lezing maar kort kan duren – de 
volgende ochtend moet er immers al weer 
vroeg worden gevogeld – zitten we allemaal 
geboeid te luisteren en horen en zien we 
veel nieuws.

Niels

Dag 3
De derde dag begint voor een klein clubje 
al vroeg. Om 6.30 uur staan we bij Hotel 
Lindenhof om daarvandaan te wandelen. 
We vertrekken.
“Sprinkhaanzanger!”, roept iemand, ”Snor!”, 
roep ik. Het blijven moeilijke soorten. Vanaf 
een cd valt het verschil niet te horen; dat 
klinkt altijd even blikkerig. Ik was eens 
in het veld met Bert, een vriend die nu in 
Noorwegen woont. We hoorden een van 
de twee. “Hij bromt”, zei Bert, “dat is een 
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De groep valt regelmatig uiteen in groepjes 
snelle fietsers en volgers. Wim, een snelle 
fietser, staat op de dijk te wachten. Hij heeft 
van andere vogelaars gehoord dat we tussen 
de honderden Knobbelzwanen een Wilde 
Zwaan gemist hebben. Ik kan hem troos
ten met een rietgans die voor onze neus 
wegzwemt. Tussen de honderden Grauwe 
Ganzen ook een leuke vondst.
Na een dag genieten van het landschap, 
oude dorpjes en veel leuke vogels valt de 
groep opnieuw uiteen. Maar in de Imbiss 
tref ik weer een stel vogelaars. We horen 
dat om half negen altijd een bever langs 
komt zwemmen bij het meer. Dus daar 
gaan we nog even kijken. Terwijl de Grote 
Karekieten knarren, komt stipt half negen 
een bever langs zwemmen. Mooi! Ik vervolg 
mijn weg naar de camping en zie in een 
beekje ook nog een beverrat langskomen. 
Deze zwemt met zijn kont omhoog en on
derscheidt zich daarmee van de bever. Leuk 
om dat aan het eind van een lange dag nog 
even vast te kunnen stellen.

Aart

tje een Oeverloper. Hier niets. Ik begin me 
te realiseren dat we in Nederland wel erg 
verwend zijn met gestuwde trek. Behalve 
steltlopers verwacht je toch ook trekkende 
sterns en meeuwen, maar niets van dit alles. 
We moeten het doen met de lokale vogels. 
Jeroen, die was achtergebleven, komt 
aanfietsen. “Sperwergrasmus!”, roept hij. 
Jeroen ontpopt zich als een Sperwergras
mussenontdekker.
We fietsen met een groepje terug om de 
vogel te bekijken. En passant pakken we 
nog even twee Slobeenden mee die we nog 
niet hadden.
Eindelijk vinden we toch steltlopers. Vier 
Oeverlopers maar liefst en later twee Kleine 
Plevieren en twee Bontbekplevieren. De 
laatste twee soorten zijn waarschijnlijk 
broedvogel hier. Verder nieuw deze dag: 
Tafeleend (door Virry gevonden tussen de 
biezenpollen), Grote Zilverreiger, Visarend 
en Oeverzwaluw. Bij de pont terug een 
Boomvalk voor de snelle fietsers en aan 
de overkant de eerste Krekelzanger. Hoe 
algemeen deze hier is, weet ik niet. Krekel
zanger is een late soort die nu (eind mei) 
pas binnen komt. 

De Sperwergrasmus  – 22 mei 2009
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Slotronde met z’n zevenen via Elbholz en 
Pevestorfer Wiesen, ook een ornithologisch 
en landschappelijk (teen kan niet los gezien 
worden van tander trouwens!) walhalla. 
Lange sessie bij een dode eik met MBSpech
tenhol. De teller staat inmiddels op 135 
soorten. De oude vogels wisselen elkaar om 
de drie à vier minuten af met een bek vol 
lekkers. De familie Glas arriveert toevallig 
en kan ook getuige zijn. Bij de Elbedijk net 
west van het Elbholz, in hetzelfde revier 
als in 2005, twee zeer zichtbaar baltsende 
en zingende Sperwergrasmussen, hier weer 
geflankeerd door hun ecologische buren: 
drie volwassen Neuntöters.
Terrastijd bij Lindenhof voor verzadigde 
vogelaars. Koffie met een punt, die we ook 
achter deze excursie moeten zetten. Tijdens 
het tenten vouwen op het kampterrein 
glijdt een donkere roofpiet voorbij met 
geknikte en licht afhangende vleugels, die 
dat blijven tijdens een aanzet tot schroeven. 
Kleine staart naar verhouding, en lange 
vlerken, wat Buizerd en Wespendief uitsluit, 
en die bovendien een andere vleugelstand 
hebben. De Schreeuwarend van Jur en me
delid buiten mededinging, de heer Hekstra.
Thuisgekomen leidt mailcontact over ‘verge
ten’ soorten tot een totaal van 139, waarmee 
de grote rijkdom van deze regio, door ieder
een allang gevoeld, ook nog eens bewezen 
is. Het gebied was decennialang Grenzbezirk 
tussen twee machtsblokken, het lijkt goed 
beschermd en wordt ornithologisch in elk 
geval degelijk gemonitord. Er is rust, ruimte 
en rogge.

Wim

Dag 4
Half zeven, zondag. Windstil. Eerste geluid 
vandaag: Kleine Karekiet, in een struikje, 
want riet ontbreekt op de camping. Gisteren 
begon het met geblaat, van de Watersnip, 
eergisteren verbrak de Veldleeuwerik voor
zichtig de nachtelijke stilte. De Nachtegaal 
van vier jaar terug was er nu niet. Dat 
scheelt een hoop herrie. Ik slip uit de slaap
zak. Dat hadden er meer bedacht. Rondje
om ruim rond de verblijfplaats. Windstil 
ochtendlicht. Wijdse natuurlijke weiden met 
waterloopjes, kilometers uitgestrekt naar 
zuidoost en noordwest, overloopgebied van 
de Elbe. Een groepje van acht fietst, loopt, 
luistert langs de lage dijk en hoort zowat 
tegelijkertijd: Paapje, Veldleeuwerik, Geel
gors, twee Grauwe Gorzen, Spotvogel en nu 
ook hier: een Ortolaan. Verderop zakt een 
Watersnip met gespreide staartveren door 
de lucht. Man Grauwe Klauwier op struik
top; geen bijbehorende Sperwergrasmus 
hier. In het bos klinken de gewone soorten 
van thuis en een Fluiter. Bij de stil tussen 
hier en daar door bevers beknaagde wilgen 
stromende Seege een Tuinfluiter, een Riet
gors en een Nachtegaal. Daar ook, diep over 
zijn stuur gebogen: Bauke. Kan tevreden 
inpakken en met spoed weg naar de trein 
in Dannenberg, want hij ‘heeft’ ze: de voe
rende Middelste Bonte Spechten in de door 
Dick Schut omschreven dode eik bij het 
strooibos aan de Elbholzallee. De Boompie
per blijkt een stukje Glanskop in zijn lied te 
hebben, tenminste op afstand. Driehonderd 
meter verder: bankje met zeer wijds uitzicht 
op de Seegelaaglanden met daarachter 
een lange bosrand met grove dennen. Laag 
wiekt een volwassen Zeearend over naar een 
van de dennenkruinen. De telescoop ziet 
lange slierten haar over z’n strenge gelaat 
hangen. Twee kraaien willen hem weg heb
ben. Hij blijft, ongenaakbaar en koninklijk. 
Ver weg waaien de lu-lu-luklanken van een 
Boomleeuwerik en ook hier Paapje, Grauwe 
Gors en Gele Kwik. Rode Wouw altijd ook 
wel ergens. Te mooi hier! Er volgen verse 
broodjes. Om half tien verder. De meeste 
excursiegangers pakken nu hun biezen. Er 
passeert nog een hoge Zeearend.
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De Duponts Leeuwerik holt achteruit, dus wij als een speer naar Spanje om 
de laatsten te gaan zien. 

Vliegen van Bremen naar Girona, auto huren, inkopen doen, snelweg op en 
plankgas richting Lleida. Ons motto: de titel van een opbeurend boek over 
uitstervende diersoorten: Voordat het te laat is. Ik ben gelukkig vergeten wie 
dit schreef.

De vlaktes rond Lleida stonden altijd bekend om hun rijkdom aan mooie 
zuidelijke soorten, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij via internet-
contact wisten dat de Duponts Leeuwerik daar al een jaar of drie niet meer 
was waargenomen. Maar het lag op de route naar een zekere Duponts-plek 
en wij besloten toch een tussenstop te maken, temeer omdat wij nog een 
paar wenssoorten hadden.

Met 46 soorten op onze lijst kwamen we aan in Lleida, waar een hotel snel 
was gevonden. Dit was overigens het goede nieuws van de week: hotels te 
over, en allemaal schoon en goedkoop. Het slechte nieuws was dat in de 
derde week van mei in heel Spanje buiten de grotere steden geen restaurant 
open is. Wij moesten bij het vliegveld zijn en daar op de heide vonden we 
Griel, Kalander-, Kuif- en Th eklaleeuwerik en nog veel meer moois. Inder-
daad geen Duponts, maar die zouden nog wel komen.
In de duisternis van de volgende morgen zat een suff e Kerkuil midden op de 
weg. Vleugel gebroken. Bij het eerste licht scoorden we een baltsende Kleine 
Trap, voor mijn reisgenoot een nieuwe levenssoort. In de lucht een boeiend 
groepje van drie Aasgieren met een Dwergarend en een Zwarte Wouw. Dit 
was Spanje.

We reden door naar de hoogvlakte van Belchite, waar we tot op de vierkante 
meter wisten van zingende Duponts Leeuweriken. Het viel daar wel wat 
tegen. Op de zangplek was een windmolenpark verrezen. Een molentje of 
tweehonderd stonden op een terrein van twee vierkante kilometer. Een 

Duponts
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stukje verderop was men al bezig met het volgende park. Ik zweer, ik blijf 
op benzine rijden, een auto op windenergie komt er bij mij niet in! Op de 
stukjes hei tussen de sokkels zat nog van alles, van Kortteenleeuwerik tot 
Westelijke Blonde Tapuit. In de lucht hing een kolom van 250 Vale Gieren en 
we zagen ook een Steenarend en een groepje van vijf Wespendieven die dap-
per tegen de wind in trokken. Tot onze verbazing kwam een vlucht van 50 
Alpenkraaien over. En geen Duponts te bekennen.

We namen onze routebeschrijving nog eens goed door – je reist toch niet 
helemaal naar Noordoost-Spanje om je grootste wenssoort te missen – en 
besloten dat we een paar kilometer te ver naar het westen zaten. Teruggere-
den stuitten we op een soort steengroeve, met best wel aardige soorten. Nog 
nooit zag ik zowel Zwartbuik- als Witbuikzandhoen zo mooi. Het geknor van 
onze magen leek precies op de vluchtroep van de zandhoenders en ik denk 

ook dat ze daarom zo dichtbij kwamen. Maar dat een Duponts gaat zitten 
zingen op een weg waar de hele week zware vrachtwagens over rijden ...

Het werd best een goede trip, verder. Na veel zoeken vonden we ingeklemd 
tussen de zomerhuizen en de staalfabriek het reservaat Marjal de Moro bij 
Valencia, waar we op drie hectare 29 nieuwe reissoorten konden bijschrijven. 
In de delta van de Ebro troff en we alsnog twee nieuwe levenssoorten: Pur-
perkoet en Kleine Kortteenleeuwerik.
Maar al met al was de trip qua Duponts een nogal frustrerende ervaring en 
terug in Nederland ontwikkelde ik de theorie dat de Duponts Leeuwerik in 
Spanje is uitgestorven: hard rennen, dan kun je ze nog zien in Noord-Afrika 
(voordat het te laat is). Maar toen verscheen er een verslag op Eurobirdnet, 
van een Engelsman die minstens drie zingende Duponts had gevonden bij 
Los Monegros, een gebied grenzend aan de steppes van Lleida.

Zitten we dus weer vast aan een retourtje Bremen - Girona.
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uiteraard veel kleiner dan de jubileumdag 
in 2008, met slechts een enkele stand met 
tweedehands boeken, en verder had Avifau
na een grote tafel ingericht met allerlei ver
enigingsmateriaal. Het programma stond 
onder leiding van dagvoorzitter Jouke Prop 
en was in twee delen opgedeeld. In de och
tend was er een goed gevuld lezingenpro
gramma, met als sprekers Mennobart van 
Eerden, Joost Tinbergen, Nico Beemster 
en Martijn Bot. Na de lezingen was er tijd 
voor een uitgebreide en door Defensie goed 
verzorgde lunch. Na de lunch konden de 
mensen die zich hadden opgegeven voor de 
excursie zich bij hoofdingang verzamelen. 
Vanwege het grote aantal deelnemers werd 
de groep in tweeën gesplitst, waarbij de ene 
groep via het zuiden en de andere via het 
noorden het gebied in ging. 
Tijdens de excursies, die geleid werden door 
de boswachters Hans Gartner en Jan Wil
lems (beiden SBB), werden naast de gebrui
kelijke soorten onder meer een Zeearend en 
een Krooneend gezien. Twee Sneeuwganzen 
waren helaas maar (te) kort ter plaatse bij 
het Jaap Deensgat.

Hieronder worden de samenvattingen 
van de lezingen weergegeven die deze dag 
werden gehouden. Van de lezing van Men
nobart van Eerden is helaas geen samenvat
ting ontvangen. In plaats daarvan wordt 
een kort verslagje van Ana Buren geplaatst, 
die overgenomen is uit haar verslag op de 
website van Avifauna (waarvoor dank).

Op 4 april j.l. vond in de Lauwersmeer de 
vierde vogelaarsdag plaats in de geschiede
nis van de vereniging Avifauna Groningen. 
Samen met SOVON en met medewerking 
van Staatsbosbeheer (SBB) werd deze door 
Avifauna georganiseerde dag gehouden in 
een op voorhand niet onomstreden plaats: 
de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in 
de Lauwersmeer. 
Het centrale thema van deze dag was: 
40 jaar vogels in de Lauwersmeer. In 2009 is 
het namelijk precies 40 jaar geleden dat de 
afsluitdijk van de Lauwerszee werd gedicht 
en de Lauwersmeer ontstond. De achterlig
gende gedachte was om de waterstanden in 
vooral Friesland gedurende de winter beter 
te kunnen reguleren zodat overstromingen 
van landerijen tot het verleden zouden gaan 
behoren. Daardoor verdween een van de 
laatste zeeboezems langs de noordkust van 
Nederland en Duitsland. Alleen de Dollard 
in Nederland en de Jadebusen in Duitsland 
zijn nu nog over. Er ontstond een zoetwa
termeer met heel nieuwe natuurwaarden, 
het areaal aan landbouwgronden werd iets 
groter en er kwam ruimte voor een militair 
oefengebied. Het leek de vereniging daarom 
een goed idee om eens stil te staan bij de 
gevolgen die dit alles heeft gehad (en nog 
heeft) voor de natuur en in het bijzonder de 
vogels.

In totaal bezochten zo’n 70 mensen de dag, 
waaronder weer enkele bekenden (en onder
zoekers!) van het eerste uur. De opzet was 
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Begin jaren tachtig komt het gras op en 
daarmee komen de broedvogels: Kempha
nen, Strandplevieren, meeuwen, Kluten.
Er ontstaan vervolgens struiken, bomen en 
daarna bossen die weer Haviken aantrek
ken. Op de wortelknolletjes van het fon
teinkruid foerageren grote aantallen Kleine 
Zwanen.
Vogels reageren dus direct op veranderingen 
in voedselaanbod. Bijvoorbeeld in het geval 
van de Brandgans is er een vervroeging van 
de gemiddelde aankomstdatum van ten 
minste drie weken als gevolg van het gun
stige voedselaanbod.

Ana Buren

Mennobart schildert ons de beginperiode 
waarin de Lauwerszee wordt afgesloten in 
het kader van het Deltaplan. Samen met 
Jouke Prop volgt hij de ontwikkeling van de 
vegetatie, daarna volgen de vogels. Er woedt 
een concurrentiestrijd om de zeekraal: over
dag de Brandganzen, ‘s nachts de Smienten 
en Wintertalingen (met infrarode kijkers 
geobserveerd door de onderzoekers). 
Er verschijnen planten als schijnspurrie en 
zeeaster. Er zijn niet veel soorten vogels, 
maar wel tienduizenden per soort.
Tussen 1970 en 1980 ontstaan de droge 
zandplaten en is er een grote explosie van 
zoete pioniers, zoals meldes, rode ganzevoet 
(waarop ruim 25.000 Fraters, 1500 Strand
leeuweriken, 800 Sneeuwgorzen en 100 
IJsgorzen in de winter foerageren) en inge
zaaide stuifmengsels (met ruim 3000 Kepen 
en 5000 Groenlingen).

Van Lauwerszee naar Lauwers-
meer: eerste impressies van 
een nieuw zoetwatermeer
mennobart van eerden (rijkswaterstaat)
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belangrijk voedselaanbod in de bepaling 
van de aantallen was. Om daarachter te 
komen waren een aantal metingen nodig, 
en de kracht van Drent in die tijd was ons 
erop te wijzen welke aspecten dat waren. 
Veel energie is gestoken in het bepalen van 
de aantallen, het meten van tijdsbudgetten, 
het schatten van de opname en het meten 
van het voedselaanbod. Dat laatste was 
altijd een soort stiefkindje geweest omdat 
we liever naar de vogels keken. Maar dank
zij Rudi’s invloed hebben we wel degelijk 
veel aandacht aan het aanbod besteed. En 
door die aandacht werd ook een mooie reeks 
gegevens verzameld, bijvoorbeeld over het 
vervroegde aankomen van de Brandganzen 
uit hun overwinteringsgebieden, waar
schijnlijk als respons op het overvloedige 
aanbod van zeekraal op de drooggevallen 
platen.

De balans in het meten van die verschil
lende aspecten kenmerkt het onderzoek 
tot op de dag van vandaag van veel van 
onze dierecologen. Om te illustreren dat 
dergelijk werk nog steeds van groot belang 
is, heb ik ervoor gekozen om iets te vertel
len over het werk van Jan Beekman, Bart 
Nolet en Marcel Klaassen (NIOO) aan de 
Kleine Zwanen, waarin alle aspecten van het 
draagkrachtonderzoek naar voren komen. 
Zij hebben zo langzamerhand een heel goed 
beeld van de exploitatie van de knolletjes 
van fonteinkruid door Kleine Zwanen in de 
Lauwersmeer. Fonteinkruid vormt knol
letjes (fi guur 1) in de bodem die voor de 
zwanen aantrekkelijk voedsel vormen. Met 
hun lange nek kunnen ze die onder water 

Als NJN‘er gingen wij vroeger, soms zelfs op 
zaterdagmiddag, vanuit Groningen (verza
melpunt Hereplein) op excursie naar de Wil
helminatrap, de overgang over de dijk ten 
westen van Zoutkamp. Het was een kwelder 
met landaanwinningsvakken, slikkig wad 
en veel spartina naar ik me herinner. Wij 
waren tegen de inpoldering van de Lauwers
zee. Maar eenmaal een feit bleken er allerlei 
interessante successieeff ecten op te treden 
die duidelijk ook hun weerslag hadden in 
de aantalsontwikkeling in het vogelleven. 
Rudi Drent was rond die tijd in Groningen 
als dierecoloog komen werken en zijn inte
resse in de draagkracht van gebieden kon 
hij prachtig uitleven op Schiermonnikoog, 
maar ook in het Lauwersmeergebied, waar 
Bart Ebbinge en Kees Canters aan de Brand
gans werkten. De plantenecologen (Wouter 
Joenje) hadden daar een pied à terre op de 
Schildhoek en Jouke Prop en Mennobart 
van Eerden profi teerden daarvan met hun 
eendenwerk. Doel van het werk was om een 
verklaring voor de aantalsopbouw in ruimte 
en tijd te vinden, om erachter te komen hoe 

40 jaar vogelonderzoek in 
het Lauwersmeergebied
over aantallen, exploitatie, draagkracht, regulatie en selectie 

J.m. tinbergen (rug)

Figuur 1. Knolletjes van fonteinkruid in de zeef.
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Op die manier is het mogelijk om een voor
spelling te doen van de draagkracht van de 
Lauwermeer voor de Kleine Zwanen. En op 
basis van de eerste toetsen van dit model, 
waarbij de draagkracht van andere stukken 
dan de Babbelaar voorspeld en vergeleken 
werden met de werkelijk gemeten Kleine 
zwaandagen, komen die voorspellingen heel 
aardig uit! Het zwanenwerk laat zien dat 
zuiver wetenschappelijk werk gericht op het 
begrijpen van de exploitatie van voedsel
bronnen, ook een duidelijke bijdrage levert 
aan het beheer. Immers de gevolgen van 
veranderingen in het beheer (zoals water
diepte), kunnen nu direct vertaald worden 
in veranderingen van de draagkracht van 
het gebied voor de Kleine Zwaan. Wat we 
niet besproken hebben is waar de zwanen 
heen gaan als het voedsel op is. Daarbij is 
altijd de vraag wat de alternatieven zijn. Om 
uiteindelijk het systeem helemaal te begrij
pen moeten we zelfs opschalen naar de hele 
trekweg van de zwanen en dan ook nog de 
consequenties van bepaalde keuzes leren 

oogsten en door te grondelen kunnen ze 
nog dieper komen. Door de jaren heen is 
er een goed beeld van de zwaandagen (het 
aantal dagen vermenigvuldigd met het 
aantal zwanen dat aanwezig was) op basis 
van tellingen verkregen. Maar om erachter 
te komen hoe dit samenhangt met het 
voedselaanbod moet er heel wat werk verzet 
worden. De Babbelaar werd het proefgebied. 
Voordat de zwanen in oktober kwamen 
werden nauwgezette metingen aan het aan
bod gedaan. Zwaar werk, waarbij monsters 
onder water uit de bodem werden genomen 
en dan werden uitgespoeld om de knolletjes 
te bemachtigen. Door dit op een bekend 
grid te doen, gemerkt met stokken, kon niet 
alleen het bezoek van de zwanen aan het 
aanbod gerelateerd worden, ook kon na af
loop (in december) weer een meting gedaan 
worden van de resterende knolletjes. Op 
die manier kon er een relatie gelegd worden 
tussen aanbod, waterdiepte en exploitatie. 
Voor het studiegebied in de Babbelaar bleek 
het aantal besteedde Kleine zwaandagen 
heel goed samen te hangen met het aanbod, 
behalve als de waterstand meer dan de helft 
van de tijd te hoog was, hetgeen in één jaar 
het geval was (figuur 2). En het bleek dat het 
aanbod bijna werd weggegeten. Kennelijk 
verlieten de zwanen het terrein wanneer de 
opname te laag werd door uitputting van de 
knolletjes. Om de opname van de zwanen 
werkelijk te schatten, moesten de onderzoe
kers uitwijken naar een bassin, waarin de 
knoldichtheid gemanipuleerd kon worden 
om te kijken wat de opname van een indi
viduele zwaan bij een bepaalde knoldicht
heid en grondsoort was (Nolet & Klaassen 
(2009), Oikos). 
 
De volgende stap was om de gedetailleerde 
kennis van de Babbelaar op te schalen naar 
het hele Lauwersmeergebied. Het bleek mo
gelijk om aan de hand van metingen in de 
zomer vanuit de lucht het voorkomen van 
fonteinkruid en daarmee het aanbod van 
knolletjes in de daaropvolgende herfst voor 
het hele gebied te schatten. De waterdieptes 
en de grondsoort waren bekend en daarmee 
het exploiteerbare deel van de knolletjes. 

Figuur 2. Het aantal zwaandagen is keurig ge-
relateerd aan de biomassa van de fonteinkruid-
knolletjes voordat de zwanen komen, met als 
uitzondering een jaar met relatief veel dagen 
met een hoge waterstand. Nolet et al. (2006), 
J. Anim. Ecol., aangevuld met nieuwe data.
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me op dat de legsels in de Lauwersmeer 
groot waren, maar dat ook de dichtheid aan 
Koolmezen daar laag was. Veel van onze 
kennis over aantalsregulatie is gebaseerd 
op verschillen tussen jaren. Jaren met veel 
Koolmezen worden vaak gekenmerkt door 
een klein gemiddeld legsel (weinig eieren) 
en het idee is dat dit samenhangt met een 
beperkte voedselvoorraad gedurende het 
broedseizoen, vooral als de jongen in het 
nest zitten. Meer concurrenten, minder 
voedsel. Een simpel idee dat nauw gere
lateerd is aan het draagkrachtidee bij de 
zwanen. Om dit nader te onderzoeken leek 
het me interessant om in een deel van de 
bosjes waar de kasten hingen kasten bij te 
hangen, zodat de broedpopulatie zou toene
men en daarmee de concurrentie om voer. 
De verwachting was dat de legselgrootte 
na verhoging van de dichtheid kleiner zou 
worden, en ik wilde dat effect vergelijken 
met het tussenjaareffect, om te zien of we 
met één en hetzelfde mechanisme te maken 
hadden. De opstelling hebben we gedurende 
vele jaren (19942004) gehandhaafd. 
 
We ontdekten dat in de loop van de jaren 
de broeddichtheid aan Koolmezen in onze 
nestkasten toenam, en ook nam, zoals 
verwacht, de legselgrootte af. Maar geheel 
tegen onze verwachting in was de legsel
grootte in de hoge dichtheidplots maar 
een heel klein beetje kleiner dan in de lage 
dichtheidplots (figuur 3). Kennelijk speelt 
tussen jaren een heel ander effect dan bin
nen jaren! Concurrentie om voedsel in de 
jongentijd is kennelijk niet bepalend voor 
de legselgrootte die de ouders produceren. 
We hebben nu twee hypothesen om het 
gevonden patroon te verklaren. De ene is 
dat de afname van de legselgrootte geen 
dichtheidseffect was, maar veeleer door een 
verandering in de omgeving veroorzaakt 
is. De bossen worden ouder, de verzoeting 
wordt sterker, en zo zijn er heel wat veran
deringen te bedenken. De andere, en theo
retisch interessantere, hypothese is dat de 
afname in legselgrootte wel degelijk door de 
toename van de dichtheid veroorzaakt was, 
maar dat de concurrentie zich niet binnen 

kennen. Welke dieren hebben veel en welke 
hebben weinig nakomelingen en hoe werkt 
dat terug op de aantallen? 
 
De consequentie van een beperkte draag
kracht van een gebied is dat daardoor aan
talsregulatie kan optreden. Bij soorten als 
de Kleine Zwaan vertrekken de dieren naar 
alternatieve gebieden om voedsel te zoeken, 
plekken buiten de Lauwersmeer of verderop 
langs de trekweg. Bij dieren die honkvaster 
zijn is het mogelijk makkelijker te onderzoe
ken wat de effecten van een beperkte draag
kracht zijn. Hoe koppelen aantallen terug 
op voortplanting en overleving, en wat is 
het effect op de populatie? Dat is een aspect 
waarnaar we bij ons onderzoek aan Koolme
zen in de Lauwersmeer hebben gekeken. 
 
Toen ik de nestkastencontrole van Gerrit 
Haaima (SBB) in 1993 overnam, viel het 

Figuur 3. Het verband tussen legselgrootte en 
broedvogeldichtheid in de lage (lichte punt) en 
de verhoogde (donkere punt) dichtheidsgebie-
den. Per jaar zijn de gemiddelde waarden voor 
beide ge bieden weergegeven en door een lijn 
verbonden. Terwijl de dichtheid over de jaren 
toenam, werd de legselgrootte zoals verwacht 
kleiner (dikke lijn voor jaargemiddelden). Maar 
de dichtheidsverschillen binnen jaren (vergelijk 
lichte met donkere punten verbonden met een 
lijn) hebben nauwelijks effect op de legsel-
grootte. Voor verdere uitleg, zie de tekst. Vrij 
naar Nicolaus et al. (2009), J. Anim. Ecol. 78 (4).
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(fi guur 4). Het hele met bomen begroeide 
bos wordt buiten het broedseizoen goed 
door de mezen gebruikt, maar verreweg de 
meeste broedgevallen vinden plaats binnen 
de plots omdat daar de meeste nestholtes 
zijn. Wel broeden er ook mezen in het dorp 
Lauwersoog en in Suyderoogh waar we, 
jammer genoeg, weinig grip op hebben. We 
zijn wel begonnen met het meten van het 
gebruik van voerplaatsen in het dorp door 
middel van onze gekleurringde mezen.
 
Omdat we al onze dieren als nestjongen 
ringen, en later ook de ouders als de jongen 
zeven dagen oud zijn bij de jongen vangen 
(en indien nodig ringen), hebben we een 
hele burgerlijke stand van onze mezen. Elke 
Koolmees krijgt een kleurringcombinatie 
van vier ringen: aan elke poot twee, waar
van de aluminiumring er een van is. Van de 
jongen en de ouders nemen we een klein 
bloedmonster om de sekse (voor de jongen 
op dag 2) en het ouderschap te bepalen. 
Op die manier weten we dat ongeveer tien 
procent van de jongen buitenechtelijk is en 

de bosjes afspeelde maar op een veel grotere 
schaal. Mogelijk concurreren de ouders in 
het vroege voorjaar om voedsel over een 
veel groter terrein dan alleen bij de nest
kast. Of misschien is de hoeveelheid broed
gelegenheid wel beperkend voor de jongen 
en koppelt dat terug op de legselgrootte die 
de ouders produceren. We moeten een veel 
beter idee krijgen wanneer en waarom onze 
mezen concurreren en daarbij de eff ecten 
die we tussen jaren meten niet klakkeloos 
gebruiken om te voorspellen wat er binnen 
jaren gebeurt en omgekeerd. 
 
Om dit te bereiken zijn we in een nieuwe 
serie experimenten verder gegaan met het 
beïnvloeden van de concurrentiesituatie 
door het manipuleren van het aantal en de 
sekse van de concurrenten (in plaats van het 
aantal nestkasten, zoals we eerder deden). 
Om een nettere aanpak te bereiken hebben 
we twaalf nieuwe nestkastplots gemaakt, ie
der van 50 nestkasten met 50 meter tussen 
de kasten. Tussen de plots is een niemands
land zonder kasten, of zelfs zonder bomen 

Figuur 4. Kaart van het Lauwersmeergebied met daarop de nestkastgebieden (plotjes) donkerder 
aangegeven.
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geringd zijn, kunnen we aan de hand van 
terugvangsten in het volgende jaar zowel 
een schatting van de overleving als een 
schatting van de dispersie krijgen. En we 
kunnen dan kijken in hoeverre die met de 
behandeling samenhangen. De promotie
onderzoeken van M. Nicolaus en S.P.M. 
Michler gaan hierover.
 
De lokale overleving (dieren die in het 
volgende broedjaar als broedvogel in het 
terrein aangetroff en worden) bleek nau
welijks beïnvloed door de plotmanipulatie. 
Maar er is wel een heel spannend eff ect dat 
vrouwen in vrouwenplots en mannen in 
mannenplots net iets beter overleven. Ken
nelijk helpen ze elkaar of zijn confrontaties 
tussen de seksen invloedrijker dan confron
taties binnen de seksen. Om te bekijken 
of de vestiging van de jongen afhing van 
de behandeling van de plots, moesten we 
corrigeren voor de afstand tussen de plots. 
Jonge vrouwen gaan door de bank genomen 
verder weg dan jonge mannen, maar beide 
zie je meer terug in of dicht bij hun ge
boorteplot (fi guur 5). Gecorrigeerd voor dit 
afstandseff ect vonden we dat jonge mezen 
zich minder graag vestigen op plekken waar 
het jaar daarvoor meer mezen uitvlogen 

dat dat bijna altijd andere dan de sociale 
vaders betreft. Het komt heel zelden voor 
dat Koolmezen eieren in nesten van andere 
vrouwtjes leggen. 
 
Centrale vraag is nu hoe concurrentie de 
fi tness (het aandeel van hun genen in de 
volgende generatie) van de ouders via hun 
jongen, de jonge mannelijke en vrouwelijke 
mezen, beïnvloedt. We willen daarachter 
komen door concurrentie op plotniveau 
(plot = ‘bosje’ met 50 kasten) te manipule
ren. Dat doen we door jongen van bekende 
sekse naar andere nesten te verplaatsen. 
Op die manier creëerden we plots met veel 
en plots met weinig jongen maar ook plots 
met vooral vrouwelijke jongen (75%) en 
plots met vooral mannelijke jongen (ook 
75 %). We hadden in totaal zes typen plots 
bestaande uit combinaties van hoge en lage 
dichtheid voor elk van drie typen plots: veel 
mannen, controle en veel vrouwen. Per jaar 
waren er twee replica’s, en tussen de drie 
meetjaren (2005, 2006 en 2007) wisselenden 
we de behandeling van de plots.

We zijn nu geïnteresseerd in het eff ect 
van de manipulaties op de dispersie en de 
overleving van de jongen. Omdat alle jongen 
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Figuur 5. Het aantal vestigingen van eerstejaars vogels per plot in relatie tot de afstand tussen het 
geboorteplot en het plot van vestiging (Nicolaus et al. MS 2009).
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van de mezen dus zien als een balans tussen 
de negatieve en de positieve effecten van 
dichtheid en sekseverhouding. Een gebied 
waar de anderen ook zitten is misschien 
aantrekkelijk omdat dat een bewijs is dat zij 
het goed hebben, maar hetzelfde gebied is 
onaantrekkelijk omdat de verwachte con
currentie groter is! Daar waar veel mannen 
zitten is het misschien extra aantrekkelijk, 
juist omdat mannen territoria moeten vesti
gen die ze hun leven lang zullen gebruiken. 

Maar hoe pakken al deze effecten nu uit 
in termen van fitnessverschillen tussen de 
ouders? Het voert wat ver om dat hier voor 
de sekseverhouding in het nest te doen, 
maar ik zal wel een tip van de sluier van het 
legselgrootteprobleem oplichten. We zijn 
dit verhaal immers begonnen met het laten 
zien dat de legselgrootte door de jaren heen 
afnam met de dichtheid. Kunnen we nu in 
de nieuwe experimenten laten zien dat con
currentie een effect had op de legselgrootte 
dat de fitness maximaliseert? Met andere 

(figuur 6), en dat effect was sterker voor de 
mannen dan voor de vrouwen. Dit is in lijn 
met onze verwachting omdat we weten dat 
mannen om territoria moeten concurreren 
terwijl de vrouwen dan weer tussen de man
nen kunnen kiezen. 

Maar het blijkt ook dat zowel mannen als 
vrouwen zich graag vestigen op plaatsen 
waar relatief meer jonge mannen waren 
(figuur 7)! Dat was tegen onze verwachting 
van negatieve effecten van concurrentie 
op vestiging in omdat we het idee hadden 
dat mannen de concurrentie met vrouwen 
konden winnen omdat ze iets groter zijn. 
Hoewel, helemaal onverwacht was het niet. 
Want als jongen moeten kiezen waar ze zich 
vestigen, moeten ze natuurlijk informatie 
hebben op basis waarvan zij dat doen. Het 
lijkt erop dat Koolmezen gebieden waar 
relatief veel mannen zijn in de maanden na 
het uitvliegen als goede gebieden inschat
ten en zich daarom daar graag vestigen. We 
moeten de patronen van de gebiedskeuze 

Figuur 7. Het aantal vestigingen van eerstejaars 
vogels per plot in jaar n+1 in relatie tot de 
sekseverhouding van de uitgevlogen jongen in 
jaar n. Dichte punten: mannen, open punten: 
vrouwen. Jonge mezen vestigen zich graag op 
plaatsen waar vorig jaar meer mannen waren!
Mogelijk gebruiken jongen de heersende 
 sekseverhouding in een plot als indicatie voor 
de geschiktheid van een terrein. Meer mannen 
is beter (Nicolaus et al. MS 2009).

Figuur 6. Het aantal vestigingen van eerstejaars 
vogels per plot in jaar n+1 in relatie tot de dicht-
heid van uitgevlogen jongen in jaar n. Dichte 
punten: mannen, open punten: vrouwen. Er 
vestigen zich vooral meer mannen in plots 
waar vorig jaar minder jongen uitvlogen, een 
negatief effect van concurrentie (Nicolaus et al. 
MS 2009).
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onderzoeken hebben we een grootschalige 
manipulatie van concurrentie uitgevoerd 
om te kijken hoe overleving en dispersie van 
de jonge vogels met concurrentie samen
hangt. Dit leverde een aantal spectaculaire 
eff ecten op. Naast de verwachte negatieve 
eff ecten van dichtheid vonden we positieve 
eff ecten van de experimenteel beïnvloedde 
sekseverhouding in de plotjes op de kans op 
vestiging van jonge dieren. Jongen vestigen 
zich liever in plotjes waar vorig jaar veel 
mannen uitgevlogen zijn! En ook bleek het 
eff ect van broedselgrootte op de sterfte van 
de ouders (de kosten van reproductie) van 
de sociale omstandigheden af te hangen: 
in mannenplots overleefden de ouders 
met verkleinde broedsels beter, terwijl in 
vrouwenplots de ouders met vergrootte 
broedsels beter overleefden! Kennelijk 
grijpt de verandering van de concurrentie 
of de sociale omstandigheden diepgaand in 
in het leven van de mezen. Maar we weten 
eigenlijk niet eens goed waarom de mezen 
concurreren en dat verschilt waarschijnlijk 
ook nog per periode. Kandidaten zijn nest
kasten en voedsel, met name in de winter. 
Hoewel onze leermeester Rudi Drent ons 
leerde om zowel naar de vogels te kijken als 
naar hun voedsel, moet ik toegeven dat de 
winst die we boekten in het schatten van de 
consequenties van competitie voor voort
planting en overleving, kosten in termen 
van het niet meten van het voedselaanbod 
heeft meegebracht. Hoog tijd om daar meer 
werk van te maken!

In het koolmeesproject speelt Richard Ubels 
een zeer belangrijke, organiserende en uit
voerende rol. Verder waren Christiaan Both, 
Jan Komdeur en Niels Dingemanse allen in
tensief bij het project betrokken. Ook deden 
enkele generaties studenten mee, waarvan 
ik speciaal Kirsten Jalvingh wil noemen. 
Ik wil ook Defensie en Staatsbosbeheer 
hartelijk danken voor hun toestemming 
ons in hun terreinen te laten 
werken en voor hun 
hulp bij diverse 
aspecten van 
het werk.

woorden: zou het voordeliger zijn geweest 
voor de ouders om in een hoge lokale dicht
heid minder en in een lage lokale dichtheid 
meer eieren te produceren? Het antwoord is 
nee, dat kunnen we niet aantonen. En dat 
is consistent met het eerdere resultaat dat 
ouders die in lokaal verhoogde dichtheid 
broedden nauwelijks minder eieren legden 
dan de controleplots met lage dichtheid (zie 
fi guur 3).
 
Spectaculair is wel dat we vonden dat de 
sociale omstandigheden in termen van de 
sekseverhouding van de jongen in de plots 
eff ect had op de overleving van de ouders. 
In mannenplots overleefden de ouders met 
kleine broedsels beter terwijl in vrouwen
plots de ouders met grote broedsels beter 
overleefden. Voor ons is dat erg interessant 
omdat dat betekent dat de selectiedruk op 
broedselgrootte afhangt van de sociale situ
atie. Dat was nog niet eerder experimenteel 
aangetoond! 

Terugblikkend op het hele verhaal heb ik 
aan de hand van het zwanenvoorbeeld 
verteld hoe voedsel de draagkracht van een 
gebied kan bepalen en hoe voedsel ook een 
directe voorspelling voor het terreingebruik 
kan opleveren. Kennis van de details van 
het voedselzoekgedrag is essentieel om de 
schattingen rond te krijgen. Maar wat zijn 
de uiteindelijke consequenties als het voed
sel op is? Hoe beïnvloedt dat de voortplan
ting en de overleving? Ik heb geprobeerd 
dat te illustreren aan de hand van het 
mezenonderzoek. Die vogels blijven in de 
Lauwersmeer als ze daar eenmaal gebroed 
hebben, waardoor de voortplanting en de 
overleving gevolgd konden worden. Door de 
jaren heen is het aantal mezen toegenomen 
en met die toename is de jaarlijkse legsel
grootte afgenomen. Dat werkt aantalsre
gulerend omdat de productie over de jaren 
afneemt met een toenemende dichtheid. 
Maar of de dichtheid werkelijk de oorzaak 
was van deze afname in legselgrootte weten 
we niet. Wel dat binnen jaren geen aanwij
zing gevonden werd dat er concurrentie om 
voer in de jongenfase was. Om dit verder te 
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regelmatig tot enige hilariteit in de zaal leid
den). Verder werd iedere soort begeleid met 
een foto die, voor zover mogelijk, gemaakt 
was in de Lauwersmeer.
De top 25 begon met de wat algemenere 
dwaalgasten (landelijk gezien), waarbij het 
broedgeval van de Bijeneters in 2002 uiter
aard niet ontbrak. De onderste helft van 

Het Lauwersmeergebied heeft zoals bekend 
altijd een grote aantrekkingskracht uitgeoe
fend op grote aantallen vogels. Deze vogels 
trekken op hun beurt weer veel vogelaars 
aan. Er zijn met grote regelmaat, en in 
sommige perioden zelfs dagelijks, altijd wel 
vogelaars in het gebied aanwezig. Het syste
matisch afzoeken van al deze vogels leidt er 
onherroepelijk toe dat er jaarlijks de nodige 
dwaalgasten worden gevonden. Mede van
wege de ligging en de vele bezoekers mag 
de Lauwersmeer zich tot een van de beste 
gebieden van Nederland rekenen voor het 
vinden van zeldzaamheden.

Voor deze lezing is een persoonlijke lijst 
van 25 soorten opgesteld. Deze lijst zou er 
voor iemand anders wellicht anders uitzien, 
maar het geeft wel de mogelijkheden en 
de verscheidenheid van het gebied weer: 
van vooral zeldzame eenden, uiteraard veel 
steltlopers en enkele soorten roofvogels van 
de meer open en waterrijke gebieden, naar 
zangvogels in met name de omgeving van 
het dorp Lauwersoog tot enkele zeevogel
specialiteiten bij de zeetrek over de Wad
denzee. Al met al een zeer gevarieerde lijst 
waar menig vogelaar jaloers op zal zijn.

Bij de bespreking van iedere soort werden 
het aantal gevallen (waarnemingen) in de 
Lauwersmeer en in Nederland genoemd, 
het gebied waar de soort normaal gesproken 
voorkomt werd besproken en er werden, 
onvermijdelijk bij deze vorm van vogels 
kijken, de nodige anekdotes omtrent de 
waarneming/ontdekking verteld (en die 

Van Roodkeelplasje tot 
Grauwe Fitisbosje, zeldzaam-
heden in de Lauwersmeer
martijn Bot

25  Kleine geelpootruiter

24  grauwe fitis

23  terekruiter

22  Bijeneter

21  citroenkwikstaart

20  grote franjepoot

19  westelijke Baardgrasmus

18  Kortteenleeuwerik

17  grote grijze snip

16  stormvogeltje

15  Blauwvleugeltaling

14  steppevorkstaartplevier

13  Vorkstaartplevier

12  alpengierzwaluw

11  arendbuizerd 

10  Bastaardarend

9  rode rotslijster

8  Humes Bladkoning

7  witstaartkievit

6  siberische strandloper

5  grijze strandloper

4  Kleine Zwartkop

3  daurische Klauwier

2  steltstrandloper

1  roodkeelstrandloper
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Waarschijnlijk is er geen ander natuurge
bied in Nederland waar de vogelbevolking 
in de afgelopen 40 jaar zo’n enorme 
ontwikkeling heeft doorgemaakt dan de 
Lauwersmeer. Vanaf de inpoldering zijn de 
ontwikkelingen in het aantal broedvogels en 
nietbroedvogels jaarlijks bijgehouden. 

De belangrijkste factoren voor de ontwik
keling van de vogelbevolking in de Lau
wersmeer worden hieronder besproken.

Natuurlijke ontwikkeling van de vegeta-
tie onder invloed van ontzilting
Na de inpoldering is op de platen een na
tuurlijke successie van de vegetatie op gang 
gekomen. Hierbij vindt globaal een opvol
ging plaats van zoute pioniervegetaties, via 
grasland (zilt en later ontzilt) en (droge) 
rietvegetaties naar struweel en bos.
Zoute pioniervegetaties domineerden tot 
het midden van de jaren zeventig, natuur
lijke graslanden in de tweede helft van de 
jaren zeventig en de eerste helft van de 
jaren tachtig en rietvegetaties vanaf het 
eind van de jaren tachtig. De laatste jaren 
worden struweel en bos steeds belangrijker. 
Bij deze ontwikkelingen lopen hogere delen 
van de platen voor op de lagere delen.

de lijst betrof de echte ‘klappers’. Ook in 
vergelijking met de rest van Nederland (en 
soms zelfs Europa) blijven deze soorten zeer 
zeldzaam. De lijst eindigde dan ook terecht 
met de Roodkeelstrandloper. Deze vogel 
werd door Erik van Ommen ontdekt op een 
stukje slik vooraan in het Jaap Deensgat 
op 29 mei 1987 (vandaar dus ook de naam 

40 jaar vogels tellen in de 
Lauwersmeer
Nico Beemster (altenburg & wymenga)

Roodkeelplasje voor dit stukje Jaap Deens
gat) en werd door maar weinig vogelaars 
gezien. Inmiddels zijn er in Nederland nu 
vijf gevallen vastgesteld, maar het blijft tot 
nu toe een van de moeilijkst te twitchen 
soorten. Met recht dus een echte ‘mega’ 
voor de Lauwersmeer!

Onder invloed van de vegetatieontwikkeling 
veranderde de vogelbevolking enorm. In de 
eerste jaren kwamen vooral vogels van pio
niervegetaties voor, later vooral vogels van 
graslanden en tegenwoordig steeds meer 
vogels van riet en bosvegetaties. De vogel
bevolking van het open water, vooral afhan
kelijk van fonteinkruidvegetaties in ondiep 
water, ontwikkelde zich meer geleidelijk.

Vegetatiebeheer (vooral vanaf 1982)
In het begin van de jaren tachtig was de 
vegetatiesuccessie in het natuurgebied in 
een stadium gekomen dat een keuze moest 
worden gemaakt: of de natuurlijke succes
sie haar gang laten gaan of de openheid 
(proberen) te handhaven door middel van 
beheer. Vanaf 1982 wordt een belangrijk 
deel van het gebied beheerd door middel 
van seizoensbeweiding, een ander deel 
wordt vanaf 1989 beheerd door middel van 
jaarrondbeweiding. 

Onder invloed van seizoensbeweiding zijn 
delen van het natuurgebied open gebleven. 
Bij jaarrondbeweiding was dat veel minder 
het geval. De laatste jaren blijkt steeds meer 
dat ook op de beweide platen de bosontwik
keling doorgaat en dat de gunstige invloed 
van beweiding op broedvogels en niet
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waren. In de jaren 19942003 kwamen ver
schillende moerasontwikkelingsprojecten 
gereed, waarin tal van ‘natte’ moerasvogels 
tot broeden kwamen die voorheen zeer 
schaars waren (onder andere Roerdomp, 
Waterral, Porseleinhoen, Dodaars). Onder 
andere de Bruine Kiekendief vond in de 
moerasontwikkelingsgebieden een preda
tievrije broedgelegenheid. Na de inundatie 
van de Ezumakeeg (in 1998) werd dit het 
rijkste gebied voor nietbroedvogels in de 
Lauwersmeer.

Ontwikkelingen buiten het natuurge-
bied 
Tal van broedvogels en nietbroedvogels 
foerageren geheel of gedeeltelijk in de 
omgeving van het natuurgebied. Sommige 
vogelsoorten foerageren vooral in de Wad
denzee (Lepelaar, Zwarte Ruiter, Bergeend, 
deels Aalscholver), andere in het militaire 
oefenterrein Marnewaard (kiekendieven) 
of in omringende cultuurgraslanden/ak
kerbouwgebieden (ganzen, zwanen, eenden, 
kiekendieven). Veranderingen in de omge
ving hebben daarom invloed op de vogel

broedvogels tijdelijk is/was. Onder invloed 
van ontzilting van de bodem vindt op steeds 
meer plaatsen alsnog verbossing plaats. 

Kolonisatie grondpredatoren (1984)
Door de winterse overstromingen is het 
aantal grondpredatoren (vooral marter
achtigen) en daarmee de predatiedruk op 
bodembroedende vogelsoorten op de platen 
altijd laag geweest. Met de kolonisatie door 
de vos is daar verandering in gekomen. 
Binnen enkele jaren verdwenen sommige 
soorten als broedvogel (onder andere meeu
wen, sterns, Kluut, Lepelaar), terwijl andere 
soorten sterk in aantal afnamen (onder 
andere diverse eendensoorten, weidevogels, 
Bruine Kiekendief). In muizenrijke jaren 
was de predatiedruk lager dan in muizen
arme jaren.

Moerasontwikkeling (vanaf 1994)
Aan het eind van de jaren tachtig werd 
tijdens een evaluatie van het beheer 
vastgesteld dat natte rietvegetaties en de 
daarvan afhankelijke vogelsoorten in de 
Lauwersmeer maar spaarzaam aanwezig 
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Vooral in moerasontwikkelingsgebieden 
zullen rietvogels zich mogelijk kunnen 
handhaven. 

De Natura 2000soorten onder de niet
broedvogels zijn tegenwoordig voor hun 
voedsel vooral afhankelijk van ondiep open 
water en landbouwgronden in de omgeving. 
De platen zijn voor deze soorten steeds 
minder interessant. Openheid is hierbij van 
belang: nietbroedvogels houden zich vooral 
op langs seizoensbeweide platen en veel 
minder langs jaarrond beweide platen. Bij 
een verdergaande verbossing zal het belang 
van het open water voor nietbroedvogels 
daarom waarschijnlijk afnemen.

bevolking in de Lauwersmeer. Belangrijk 
waren onder andere de omzetting van ont
ginningslandbouw in particuliere landbouw 
en veranderingen in het vegetatiebeheer 
van de Marnewaard. Beide waren ongunstig 
voor vogels in de Lauwersmeer.

Op de vraag hoe de vogelbevolking in de 
Lauwersmeer zich in de toekomst gaat 
ontwikkelen, is ingegaan aan de hand van 
de Natura 2000vogelsoorten. Het Natura 
2000gebied Lauwersmeer is aangewezen 
voor 14 soorten broedvogels en 29 soorten 
nietbroedvogels. Bij een voortzetting 
van het huidige waterbeheer zal de Lau
wersmeer zich in de toekomst ontwikkelen 
in de richting van een bosrijk merengebied. 
Een beperkt deel van het gebied zal onder 
invloed van beweiding open en grazig 
blijven. Het areaal riet zal steeds verder 
afnemen. 

De Natura 2000soorten onder de broed
vogels zijn vooral afhankelijk van de platen 
zelf (vooral graslanden en rietvegetaties). 
Bij de verwachte vegetatieontwikkeling 
zullen deze soorten steeds verder afnemen. 
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Om 18.00 uur gaan we weer terug naar 
de stad Groningen. Het vogelaarsbloed 
stroomt door mijn aderen, dus stoppen 
we toch even bij de Veenhuizerstukken en 
lopen we vanaf de kleine parkeerplaats naar 
de kijkhut. We zien een man op de fiets er 
ook naartoe gaan.
Flits, flits ... ik zie een lichtflitsje in mijn 
rechterooghoek. Was dat een oogzenuw
trekje of toch wat anders? Ik besluit om de 
verrekijker te pakken en de nog kale aardap
pelakker af te kijken. Plotseling verschijnt 
er een vogel met een fel oranje borst en een 
grijze kop pontificaal in beeld. Dit is geen 
gewone vogel, dit is een erg bijzondere. Is 
het iets exotisch? Een lijsterachtige? Waar 
ken ik deze vogel van? Ik denk dat ik hem 
wel eens ergens in het vogelboek voorbij 
heb zien komen.
De vogel blijft ondertussen op 40 meter af
stand doorgaan met foerageren en ik neem 
snel de kenmerken in mij op: grijze kop, 
oranje borst, witte vlek op de rug (dat was 
die lichtflits natuurlijk) en bruine vleugels. 
De adrenaline stijgt. Die man in de hut, 
die moet ik erbij halen. Hij moet hem ook 
zien, want anders gelooft niemand mij, 
en hij heeft vast ook wel een vogelboek bij 
zich. Natuurlijk heeft mijn vrouw hem ook 
gezien, maar zij is geen vogelaar. We lopen 
het voetpad verder af, het bruggetje over 
en onder dekking van bomen lopen we naar 
de hut. Nou ja, lopen, mijn vrouw rent al 
vooruit. In de hut vragen we de aanwezige 
vogelaar (Wim van Ommen) snel mee te 
gaan kijken, want dit is uniek.

Het afgelopen voorjaar verbleef een man
netje Rode Rotslijster Monticola saxatilis 
twee dagen in de Veenhuizerstukken bij 
Stadskanaal. Deze waarneming is niet al
leen bijzonder vanwege de zeldzaamheid 
(de derde voor Groningen), maar ook omdat 
deze klassieke ‘doorschieter’ in het voorjaar 
meestal maar kort wordt gezien na de ont
dekking. Een uitgelezen kans dus voor vele 
vogelaars om deze fraaie soort te aanschou
wen. In dit artikel wordt deze waarneming 
uitgebreid beschreven en tevens worden 
de andere twee gevallen in Groningen kort 
genoemd omdat deze nog niet eerder in De 
Grauwe Gors zijn gepubliceerd.

30 april-1 mei 2009
Het is donderdag 30 april, mijn vrouw en ik 
gaan in de ochtend naar Duitsland naar een 
rododendronpark bij Westerstede (tussen 
Leer en Oldenburg), waar vanwege de mooie 
maand april de bloemen daar op hun mooist 
zijn. Het park ligt in een open gemengd bos 
met relatief veel grove den met daaronder 
gelegen een pallet van felle kleuren van de 
grote bloeiende struiken. Samen met de ver 
dragende zang van een uitbundige Grote 
Lijster Turdus viscivorus is het lekker vertoe
ven in dit ‘Keukenhof van rododendrons’. 
In de loop van de middag gaan we naar 
Stadskanaal, op visite bij kennissen.
De Veenhuizerstukken bij de kijkhut – ja, 
daar waren onze kennissen na mijn vele 
vogelverhalen onderhand wel een keer 
geweest, maar ze zagen daar alleen maar 
watervogels ...

Rode Rotslijster in de 
 Veenhuizerstukken in 
 april-mei 2009
Nico Vogelzang, willem-Jan fontijn & marnix Jonker
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Determinatie
Een mannetje Rode Rotslijster is een van 
de meest opvallende en bontst gekleurde 
vogels in onze regio en is dus eigenlijk on
miskenbaar. De determinatie van deze vogel 
is dan ook vrij eenvoudig, maar er bestaat 
verwarring mogelijk met een (ontsnapte) 
Blauwe Rotslijster M. solitarius van de Oost
Aziatische ondersoort philippensis. Deze 
vogel heeft een vrijwel gelijke verdeling van 
blauw en oranjerood, maar mist onder ande
re de witte rugvlek en vertoont meer blauw 
in de vleugel (Vink et al. 2000). De vogel van 
de Veenhuizerstukken betrof waarschijnlijk 
een mannetje in eerstezomerkleed, dit 
vanwege de witte rugvlek die nog erg breed 
was en de lichtbruine vleugels met gelige 
stippen en streepjes aan dek en vleugelve
ren. Een ouder mannetje heeft een minder 
prominente witte rugvlek en de kleur van de 
vleugels is meestal meer donkerbruin van 
kleur. De leeftijd is bij een vogel in het voor
jaar echter lastig vast te stellen vanwege de 
sterke slijtage van de vleugelveren door het 
felle Afrikaanse zonlicht (Vink et al. 2000).

Verspreiding en voorkomen
De Rode Rotslijster is een broedvogel van 
berggebieden van het westelijke Middel
landse Zeegebied oostelijk tot in Mongolië. 
De soort overwintert in tropisch Afrika 
(Van den Berg & Bosman 2001).
In Nederland zijn er nu in totaal tien geval
len vastgesteld (zie tabel 1). Daarbij vallen 
enkele zaken op. Zo wordt het grootste 
deel van de dwaalgasten in ons land gezien 
langs de Noordzeekust, maar het merendeel 
van de Rode Rotslijsters is (diep) in het 
binnenland waargenomen. Opvallend vaak 
zijn deze vogels gezien op heidevelden en in 
akkergebieden, toch niet echt een voor de 
hand liggend biotoop voor een bergvogel. 
Wel is het zo dat in de subalpine zone ook 
vaak wel wat heide staat, wellicht dat dit 
deze voorkeur verklaart. Daarnaast zijn er 
slechts twee vrouwtjes waargenomen. Wel
licht dat het saaie bruine verenkleed hier 
debet aan is, de opvallend gekleurde man
netjes worden kennelijk niet over het hoofd 
gezien ...

We benaderen heel voorzichtig de aard
appel akker, eerst van veraf kijkend en dan 
steeds tien meter over het voetpad opschui
vend tot op gepaste afstand. De vogel is niet 
schuw en toont zijn schoonheid. Ik straal 
van blijdschap, gelukkig hebben nu twee 
vogelaars hem goed gezien.
Maar wat zou het precies zijn? We keren 
terug naar de hut, naar het vogelboek dat 
in de consternatie is blijven liggen. Als we 
de hut binnen stappen ligt het vogelboek 
al open en mijn vrouw wijst triomfantelijk 
als nietvogelaar met haar vinger op een 
foto en zegt: “Dat is ’m!” De beide vogelaars 
kunnen hier alleen maar volmondig ja op 
zeggen.

Ik wil deze waarneming melden en daarom 
gaan we terug naar de auto, met nog vele 
blikken op deze fraaie Rode Rotslijster. Als 
ik ’s avonds het internet op ga en de vogel 
op waarneming.nl en www.avifaunagronin
gen.nl plaats, voel ik datgene wat ook al die 
andere vogelaars moeten hebben gevoeld 
toen ze als eerste iets bijzonders zagen, zo
als de Sneeuwuil Bubo scandiacus op Texel of 
de Giervalk Falco rusticolis in de Dollard. Dat 
het balletje is gaan rollen, zie ik de volgende 
ochtend op mijn werk. Er verschijnen meer 
waarnemingen en vele foto’s op waarne
ming.nl. In tegenstelling tot de waarnemin
gen van de laatste jaren bleek de vogel dus 
gelukkig nog aanwezig de volgende dag, wel
licht ‘geholpen’ door de dichte mist die in 
de loop van de avond kwam opzetten. Even 
voor 7.00 uur vonden onder anderen Nico 
de Vries, Marnix Jonker en Jan Lantinga de 
Rode Rotslijster terug op de aardappelakker 
waar hij de rest van de dag door meer dan 
250 vogelaars werd waargenomen. 

Beschrijving
Kop en keel uniform blauw, doorlopend 
op de bovendelen. Blauwe delen sterk con
trasterend met de roodoranje borst, buik 
en staart. Op de mantel en rugveren een 
opvallende witte vlek. Vleugels (licht)bruin 
met gelige randen en stipjes aan de dek en 
vleugelveren. Oog donker en snavel en po
ten zwart.
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Tabel 1. Waarnemingen van Rode Rotslijsters in Nederland 
(Van der Vliet et al. 2007).

datum Plaats Kenmerken

22-23 april 1951 Borgercompagnie, groningen eerste-zomer ♂
12-13 mei 1994 Noorderburen, Noord-Holland eerste-zomer ♀
17 mei 1998 Hoge Veluwe, gelderland ♂
4 mei 1999 Lauwersmeer, groningen ♂
25 april 2000 wapenveld, gelderland adult ♂
27 april 2000 maasvlakte, Zuid-Holland eerste-zomer ♂
4 mei 2000 Blaricum, Noord-Holland adult ♂
8 mei 2006 flevocentrale, flevoland ♀
9 mei 2008 drouwenerzand, drenthe ♂
30 april - 1 mei 2009 Veenhuizerstukken, groningen eerste-zomer ♂

Rode Rotslijster – Veenhuizerstukken – 1 mei 2009
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van de paaltjes langs de weg zitten. De auto 
werd abrupt gestopt en Arie kon met zijn 
telelens nog net een paar foto’s maken. De 
vogel was erg vliegerig door de vele fietsers 
en auto’s en verdween korte tijd later ach
ter de bosjes. Ondanks de (razend)snelle 
toestroom van veel vogelaars werd de vogel 
niet meer teruggevonden.
Het onmiskenbare verenkleed met de 
blauwgrijze kop, hals en bovendelen, de op
vallende witte vlek op de rug en de oranje
rode onderdelen wijzen op niets anders dan 
een mannetje Rode Rotslijster. De leeftijd is 
op basis van de foto’s niet vast te stellen.
Het enthousiasme van Arie werd overigens 
door de Amerikanen aanvankelijk niet 
begrepen. Die hadden het veel te druk met 
Paapjes Saxicola rubetra en Gele Kwikstaar
ten Motacilla flava. Pas na enige uitleg over 
de zeldzaamheid van deze soort (toen de 
vierde voor Nederland) begonnen zij het een 
en ander in te zien (Ouwerkerk 1999). Foto’s 
van deze vogel verschenen bij het artikel 
in Taxon en in Dutch Birding (jaargang 21 
(1999), plaat 184, Vink et al. 2000).

Dankwoord
Arjo Bunskoeke wordt bedankt voor het 
leveren van een kopie van het artikel van 
Jan Kist uit Limosa.
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Groningen is met drie waarnemingen tot nu 
toe het best bedeeld (waaronder de eerste 
voor Nederland). In Drenthe werd vorig jaar 
de eerste vogel vastgesteld, maar dit geval 
werd stilgehouden vanwege het kwetsbare 
broedgebied.

Eerdere waarnemingen in Groningen

22-23 april 1951
Op 22 april 1951 namen de heren Kamphuis, 
Bos en Van Dam een mannetje Rode Rotslijs
ter waar op een akker nabij Borgercompag
nie. De vogel verbleef hier in het gezelschap 
van zes Tapuiten Oenanthe oenanthe en was 
ook op 23 april nog aanwezig.
De waarnemers schreven een artikel over 
deze waarneming in het blad Natura (48, 
nr. 6), maar dit bleef verder onopgemerkt. 
Jaren later kwam Jan Kist het artikel tegen 
en schreef over deze waarneming vervolgens 
een uitgebreid artikel in Limosa (Kist 1958).
De uitermate gedetailleerde beschrijving 
(door nietvogelaars!) van de vogel wees 
onmiskenbaar op een mannetje Rode Rots
lijster in vrijwel geheel zomerkleed. Vrijwel, 
want de door de waarnemers beschreven 
lichte vlek op de rug was niet wit, zoals in 
het volledige zomerkleed, maar iets lichter 
blauwgrijs dan dat van de kop en hals. Zoals 
door Kist uitgelegd in het artikel ging het 
hier om restanten van het nog niet geheel 
afgesleten winterkleed. Een kleed dat niet of 
nauwelijks in Europa wordt waargenomen. 
Verder werden de vleugels beschreven als 
bruin met gele stipjes en streepjes (niet egaal 
donkerbruin van het adulte zomerkleed). Het 
betrof hier dan ook een eerstezomer man
netje. Door Kist werd deze vogel aanvaard als 
het eerste geval voor Nederland. 

4 mei 1999
Arie Ouwerkerk leidde in de eerste week 
van mei een groepje Amerikaanse vogelaars 
rond in Nederland. Op 4 mei stond een 
bezoek aan de Lauwersmeer gepland. Via 
het Nieuwe Robbengat en de nodige tussen
stops, met veelal de gebruikelijke soorten, 
kwamen ze bij het Oude Robbengat aan. 
Arie zag direct een Rode Rotslijster op een 
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Jaarlijks vindt in januari de midwintertel
ling van SOVON plaats. Doel van deze telling 
is het verkrijgen van een compleet beeld 
van de aantallen en verspreiding van water
vogelpopulaties. Dit gebeurt niet alleen in 
Nederland, maar gelijktijdig in andere delen 
van Europa, en in Afrika en Azië. Hier volgt 
een terugblik op de 42e editie in de provincie 
Groningen (1114 januari 2008).

Resultaten 2008
De coördinatie op het vasteland was 
vanaf 2004 t/m 2008 in handen van Guido 
Meeuwissen. Dankzij hem en uiteraard 
de meer dan 90 tellers was de teldekking 
(ruim 267 telgebieden) weer heel volledig te 

Midwintertelling  provincie 
Groningen in  januari 2008
Jelle Postma

2008 2003-2007
16 Kluut 4.060 604

17 Zwarte Zee-eend 3.665 2.302

18 Kuifeend 3.431 3.393

19 wintertaling 3.404 2.157

20 grauwe gans 2.672 3.383

21 tureluur 2.286 1.087

22 soepeend 2.170 2.523

23 Pijlstaart 2.033 2.757

24 taigarietgans 1.574 93

25 Kanoet 1.476 913

26 Knobbelzwaan 1.237 1.221

27 grote canadese gans 1.050 656

28 Kievit 989 4.755

29 aalscholver 886 703

30 drieteenstrandloper 826 569

2008 2003-2007
1 Bonte strandloper 51.249 25.699

2 scholekster 39.581 41.194

3 wilde eend 39.540 45.291

4 toendrarietgans 29.126 21.756

5 stormmeeuw 27.508 20.878

6 Brandgans 26.366 19.196

7 smient 21.793 25.380

8 wulp 19.789 23.356

9 Kolgans 17.896 30.023

10 eider 15.598 8.608

11 Bergeend 15.108 13.635

12 meerkoet 10.294 9.116

13 Kokmeeuw 7.042 7.894

14 Zilvermeeuw 7.023 7.188

15 Zilverplevier 4.929 3.543

Tabel 1. Top 30 voor de midwintertelling 2008 in de provincie Groningen, in volgorde van talrijk-
heid. Per soort staat het aantal in 2008 en het gemiddelde in de voorgaande vijf seizoenen weerge-
geven (beide niet gecorrigeerd voor verschillen in wel of niet getelde gebieden).

noemen. Dat maakt het beeld compleet en 
de resultaten goed vergelijkbaar met eerdere 
jaren. In dit overzicht worden de resultaten 
behandeld uit de gehele provincie (dus in
clusief de Lauwersmeer, de Waddenzee en 
de kustzone van de Noordzee).
Net als de rest van de winter 2007/2008 
verliep januari uitzonderlijk zacht en bo
vendien nat (www.knmi.nl). Gelukkig viel 
de telling niet helemaal in het water: alleen 
vrijdag de 11e regende het behoorlijk, de 
dagen erna bleven droog.

Algemene soorten
In totaal werden 373.429 vogels geteld, wat 
vrijwel precies tussen het totaal in 2006 
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Bijzondere soorten
De meeste tellers geven ook de gegevens 
door van een aantal andere soorten in hun 
gebieden (zie tabel 2). Bijzonder voor de tijd 
van het jaar was de Lepelaar in de Wester
polder bij Kolham. Verder zette, zoals ver
wacht, de toename van Grote Zilverreiger 
(2007: 83) en IJsvogel (2007: 20) door. 
Maar liefst drie Zeearenden verbleven in de 
Lauwersmeer. Andere roofvogels werden 
ook vaker genoteerd dan de jaren ervoor. 
Ruigpootbuizerds (2007: 2) zaten, behalve 
aan de kust, nu ook op meerdere plekken 
in het binnenland. Eveneens bijzonder 
was een eerstewinter Pontische Meeuw in 
Eemshaven.

(363.370) en 2007 (382.973) ligt. In tabel 
1 staat de top 30 van talrijkste soorten 
vermeld. Hiervan zijn een flink aantal Wad
densoorten goed voor hoge aantallen (met 
name Eider, Bergeend en steltlopers, zie ook 
figuur 1). Zo was de Bonte Strandloper het 
talrijkst met de hoogste aantallen op Rot
tumerplaat (19.760), de Groninger kust van 
de Emmapolder tot Lauwersoog (14.813) en 
de Dollard (10.300). Bij een andere talrijke 
Waddensoort, de Scholekster, is het aantal 
overwinteraars sinds de jaren negentig lan
delijk sterk afgenomen. Langs de Groningse 
en Friese kust bleef de stand echter stabiel 
(gerekend over de periode 1996/1997 t/m 
2005/2006). Het totaal van ruim 39.000 in 
2008 lag dan ook niet ver onder het gemid
delde van de vijf voorgaande seizoenen.

De midwintertelling levert jaarlijks ook een 
prachtig beeld op van de aantallen ganzen. 
Tijdens de telling verbleef bijna 20% van de 
landelijke populatie aan Toendrarietganzen 
in (met name de oostelijke helft van) de 
provincie (figuur 1). Bij de Taigarietgans 
werd zelfs 60% van het landelijke totaal 
vastgesteld, hoofdzakelijk verdeeld over 
gebied ZuidwendingOmmelanderwijk 
(900) en de Scholtenspolder (650), beide 
tussen Veendam en Winschoten. Eveneens 
werden meer Brandganzen geteld dan een 
jaar eerder, waarvan 13.367 in de Dollard 
en 9000 in de Wirdumerpolder bij Appin
gedam. In vrijwel alle geschikte gebieden 
zaten echter minder Kolganzen. Het aantal 
Grote Canadese Ganzen bleef vrijwel gelijk 
ten opzichte van januari 2007 (toen 1060). 
Concentraties zaten (weer) in de omgeving 
van het Hoornse Meer/Paterswolder Meer 
(644), Zuidlaardermeer/omgeving Hooge
zand (166), rond Stadskanaal (124) en in de 
omgeving van Lettelbert (76).
Kenmerkend voor de zachte winter was het 
opmerkelijk hoge aantal Kluten in de Dol
lard (4060). Bovendien zaten hier 40 Zwarte 
Ruiters en een Groenpootruiter, naast nog 
eens vier Zwarte Ruiters langs de noorde
lijke Waddenkust (tabel 2). Winterwaarne
mingen van deze soorten zijn schaars in 
Nederland.

Figuur 1. Aandeel (%) van enkele (watervogel-)
soorten in de provincie Groningen in januari 
2008 ten opzichte van het landelijk totaal (al-
leen soorten weergegeven met meer dan 10%).
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2008 2003-2007
Kleine Zilverreiger 2 1

grote Zilverreiger 120 29

Lepelaar 1 0

dwerggans 1 1

casarca 1 1

Zeearend 3 1

Blauwe Kiekendief 51 30

ruigpootbuizerd 14 4

smelleken 6 3

slechtvalk 32 21

Bokje 1 1

Zwarte ruiter 44 3

groenpootruiter 1 1

Pontische meeuw 1 0

Velduil 1 4

iJsvogel 23 12

strandleeuwerik 49 155

frater 213 401

iJsgors 4 7

sneeuwgors 520 471

Tabel 2. Selectie van (inclusief voor de tijd van 
het jaar) bijzondere soorten tijdens de midwin-
tertelling in 2008, en het gemiddelde aantal in 
de periode 2003-2007.

Midwintertelling 2009
Van de meest recente telling in 2009 is nog 
niet alles binnen en/of verwerkt, een com
pleet beeld is dus nog niet te geven. Door 
de flinke regenval op zaterdag en zondag 
waren de telomstandigheden niet altijd 
even ideaal. Verder lag een aantal tellers in 
bed (griepgolf). Zoals bekend kregen we 
rond de kerst te maken met een serieuze 
vorstperiode, tot ongeveer een week voor de 
telling de dooi pas echt weer inviel. Op veel 
plekken lag dus nog steeds ijs en de aantal
len van veel soorten liggen daarom lager 
dan in 2008.

Dankwoord
Alle (mede)tellers worden bedankt voor 
de bijdrage aan de tellingen in 2008 en/of 
2009. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer 
op jullie rekenen. Het werk van onderge
tekende nieuwe coördinator werd dankzij 
Guido Meeuwissen een stuk makkelijker. 
Nieuwe tellers zijn van harte welkom om 
volgend jaar ook mee te doen.

Jelle Postma
Regiocoördinator SOVON Midwintertelling 
Groningen

Eider – Eemshaven – 28 december 2008
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van Dwergganzen in de provincie Gronin
gen in het algemeen en op deze plek in het 
bijzonder.

Groenlandse Kolgans
Een adulte vogel werd op 2 maart gemeld bij 
Garrelsweer. De oproep tot documentatie 
zoals gedaan bij Dwerggans geldt ook voor 
deze (erg zeldzame) ondersoort.

Zwarte Rotgans
Tijdens een hoogwatertelling werd een 
adulte vogel opgemerkt op Rottumeroog op 
13 februari. Mogelijk werd dezelfde vogel op 
29 maart gezien bij Ruidhorn.

Witbuikrotgans
Op 11 januari was er een erg opmerkelijke 
waarneming van een overvliegend exem
plaar over Hoogkerk, terwijl op 21 maart 
een vogel werd gezien op de kwelder bij 
Noordpolderzijl.

Roodhalsgans
Op de bekende ‘ganzenplekken’ in de pro
vincie (Dollard, Lauwersmeer) werden gedu
rende de hele periode één en soms meerdere 
vogels gezien. Minder voor de hand liggende 
waarnemingen van losse exemplaren wer
den gedaan op 2 januari bij KielWindeweer, 
op 16 januari bij Woudbloem en op 4 en 11 
maart bij Garrelsweer. Verder waren de drie 
vogels die op 23 april in gezelschap van acht 
Brandganzen langs de telpost aan de Kust
weg in de Lauwersmeer vlogen de moeite 
van het vermelden waard.

Casarca
Vogels van dubieuze origine werden gedu
rende (bijna) de gehele periode gezien nabij 

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 mei t/m 31 
augustus 2009 graag zo spoedig mogelijk in-
sturen naar: Leverkruid 12, 9801 LR Zuidhorn, 
e-mail: waarneming@avifaunagroningen.
nl. De waarnemingen kunnen uiteraard ook 
online worden doorgegeven op de website van 
Avifauna.

Sneeuwgans
Op 20 maart zat een Kleine Sneeuwgans bij 
de plasjes van Garrelsweer, de twee dagen 
erna werd de vogel teruggezien nabij Wir
dum. Op 4 april werden twee vogels kort
stondig waargenomen in het Jaap Deensgat, 
waarna de vogels in noordelijke richting 
verdwenen.

Dwerggans
Op 14 februari werd een exemplaar op
gemerkt bij zowel Beerta als nabij Gar
relsweer. Die laatste plek bleek ook goed 
voor waarnemingen van deze soort op 16 
februari (twee exemplaren), 2 maart en 11 
maart. In het verleden werden vaker waar
nemingen gedaan van Dwergganzen op deze 
plek, alleen documentatie in de vorm van 
foto’s ontbreekt vooralsnog. Daarom een 
oproep aan iedereen om de komende winter 
eens extra werk te maken van documentatie 

Waarnemingen
van 1 januari tot en met 30 april 2009
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van het Lauwersmeer, waarin drie jongen 
werden grootgebracht. Nadere inspectie 
van de kolonie op deze plek leverde (zeer 
waarschijnlijk) meer waarnemingen op van 
Aalscholvers van de ondersoort carbo, waar
mee het vermoeden gerechtvaardigd lijkt 
dat deze ondersoort minder zeldzaam is dan 
voorheen werd aangenomen.

Zwarte Ooievaar
Reeds op 16 maart werd een adulte vogel 
gefotografeerd bij Laudermarke. Vanaf 29 
maart tot en met 1 april dook zeer waar
schijnlijk dezelfde vogel weer op, ditmaal in 
Smeerling. Hier viel pas op dat de vogel een 
ring bleek te dragen (wit 50P9) die is aange
bracht in Hongarije!

Zwarte Wouw
Op 7 januari werd in Lauwersoog een 
onvolwassen Zwarte Wouw gezien en gefo
tografeerd. De vogel vloog later richting het 
westen weg. Winterse waarnemingen in Ne
derland zijn zeer bijzonder! Verder werden 
gedurende deze periode ruim 20 exemplaren 
waargenomen, vooral in de Eemshaven en 
het Lauwersmeergebied.

Sellingen en bij Oude Pekela. Tussen 10 en 
23 maart zaten drie vogels op het Ellersing
huizerveld.

Krooneend
Gedurende de hele periode overwinterde 
een (geringd) mannetje in de Ezumakeeg 
en op 4 april verbleef er een paartje op de 
plas van Corpus den Hoorn in de stad Gro
ningen. Vanaf 5 april werden er regelmatig 
Krooneenden gezien in de omgeving van 
Blauwe Stad en het Oldambtmeer. Waar
schijnlijk betrof het in ieder geval drie man
netjes en twee vrouwtjes. 

Amerikaanse Wintertaling
Tussen 11 en 13 april zat een exemplaar bij 
Achter de Zwarten in de Lauwersmeer, ter
wijl vanaf 20 april een vogel onregelmatig 
werd opgemerkt in de Ezumakeeg

Grote Aalscholver
Een adulte vogel werd op 25 januari gezien 
op de steigers van de Hoornse Plas. Tevens 
bleek een gemixt paar Grote Aalscholver (P. 
c. carbo) met Aalscholver (P. c. sinensis) dit 
voorjaar een nest te hebben gebouwd op het 
Egbert Schuldinkeiland in het Friese deel 

Kleine Sneeuwgans – Wirdum – 21 maart 2009
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waarvan twee vogels (een jong mannetje en 
een subadult vrouwtje) zich nadrukkelijk als 
paartje leken te manifesteren. Wellicht gaat 
dit in de nabije toekomst leiden tot het eer
ste broedpaar van de Lauwersmeer. Waar
nemingen buiten de Lauwersmeer werden 
gedaan in Westernieland (18 januari), in de 
Westerbroekstermadepolder (1 februari), 
Nieuwe Statenzijl (28 februari), Frieseveen 
(terugkerende vogel tussen 1 en 26 maart), 
Bedum (12 april), Uithuizen (13 april) en 
Lettelbert (21 april).

Rode Wouw
Minimaal 40 Rode Wouwen werden waar
genomen in deze periode. Het merendeel 
werd gezien in het noordoosten van de 
provincie in maart en april. Leuk waren 
enkele winterse waarnemingen van pleis
terende vogels, zoals in de Oostpolder bij 
het Zuidlaardermeer en in de omgeving van 
Noorderhoogebrug, Groningen.

Zeearend
Gedurende de hele winter verbleven in elk 
geval drie vogels in het Lauwersmeergebied, 

Eerste-winter Rode Wouw – Oostpolder – 11 januari 2009

Steppekiekendief – Bantpolder – 25 april 2009
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Strandplevier
Vanaf 11 april zaten er maximaal negen 
exemplaren op Rottumeroog.

Morinelplevier
De enige Morinel uit deze periode was een 
vrouwtje dat op 11 april kortstondig te zien 
was op het oostelijk Eemshaventerrein.

Grauwe Franjepoot
De eerste vogel van dit jaar werd op 27 april 
opgemerkt in het Jaap Deensgat, de dagen 
erna doken tevens vogels op bij Achter de 
Zwarten (28 april) en in de Ezumakeeg (30 
april) in het Lauwersmeergebied.

Geelpootmeeuw
Op 3 januari zat een derdewintervogel bij de 
Euroborg, terwijl tussen 13 en 16 februari een 
eerstewinter te zien was op de steigers van 
de Hoornse Plas. Op 28 februari werden op 
deze plek zelfs twee exemplaren opgemerkt.

Steppekiekendief
Op 11 april passeerde een adult mannetje op 
grote hoogte de trektelpost Kustweg in de 
Lauwersmeer. Mogelijk dezelfde vogel vloog 
de dag erna laag over de pieren vlak langs de 
waarnemer op de telpost in de Eemshaven. 
Op 25 april at een tweedekalenderjaar man
netje een Zanglijster op in de Bantpolder, 
waarna de vogel zijn tocht voortzette over 
de Waddenzee in de richting van Schier
monnikoog. Op dezelfde dag werd ook een 
tweedekalenderjaar vogel gezien in de 
Eemshaven. 

Ruigpootbuizerd
De hele winter was weer prima voor deze 
soort, met waarnemingen door de hele 
provincie (met uiteraard de nadruk op de 
traditioneel goede plekken langs de Wad
denkust). De laatste vogel van deze periode 
trok op 26 april oostwaarts over de Punt van 
Reide.

Visarend
De eerste vogel van het voorjaar vloog over 
Rottumeroog op 6 april. Daarna volgden 
nog zo’n 25 waarnemingen. Vooral in de 
Lauwersmeer verbleven een of enkele vogels 
ter plaatse.

Kraanvogel
Gedurende de hele periode werden in de 
provincie waarnemingen gedaan, maar 
een opmerkelijke piek lag tussen midden 
februari en begin maart. Ter illustratie: op 
19 februari zat een groep van 63 exemplaren 
ter plaatse op een akker nabij Bourtange, op 
28 februari vloog een groep van 84 vogels 
over Sellingen en op 3 maart passeerde een 
groep van ongeveer 50 vogels Veendam. Een 
waarneming van een groep van 50 exem
plaren over Kardinge in Groningen op 31 
maart is daarnaast nog zeker het vermelden 
waard.

Steltkluut
Vanaf 27 april verbleven met enige regel
maat twee vogels in de Ezumakeeg.

Geelpootmeeuw – Hoornse plas – 28 februari 2009
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Hop
De enige Groningse Hop van dit voorjaar 
werd op 15 april gezien op de Punt van 
Reide.

Draaihals
De eerste exemplaren van deze charismati
sche spechtensoort verschenen op 10 april 
in zowel de Eemshaven als in de stad Gro
ningen, waarna er een gestage stroom van 
waarnemingen her en der in de provincie 
volgde.

Roodstuitzwaluw
Op 25 april trok een exemplaar langs telpost 
Kustweg in de Lauwersmeer.

Duinpieper
Op 25 april trok een vogel roepend langs de 
telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

Roodkeelpieper
Wellicht geen superzeldzaamheid maar voor 
velen toch een hoogtepunt uit deze periode 

Pontische Meeuw
Op 3 januari zat er een tweedewintervogel 
bij de Euroborg en op 18 januari werden 
eerstewinter exemplaren gezien in zowel 
Termunten als in het Frieseveen. Vanaf 31 
januari verbleven er regelmatig vogels rond 
de Hoornse Plas; waarschijnlijk betrof het 
in ieder geval drie verschillende eerste
winters. Verder werd er op 14 maart een 
vogel gezien in Middelbert en vanaf 5 april 
was een erg tamme eerstewintervogel te 
zien langs de Platinalaan in Vinkhuizen. 
Deze vogel bleek echter al de gehele winter 
aanwezig te zijn geweest. Ten slotte werd 
op 12 april een eerstewinter opgemerkt in 
Hoogkerk.

Kleine Burgemeester
Op 10 en 12 april werd een eerstewinter
vogel gezien bij inlaat van de centrale in 
de Eemshaven. Op 17 april vloog langs de 
telpost in de Eemshaven een adulte Kleine 
Burgemeester (de eerste adulte vogel voor 
Groningen).

Roodkeelpieper – Vogelroute Lauwersmeer – 29 april 2009
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Taigaboomkruiper
Er kwam een melding binnen van een vogel 
op 20 januari in het stadspark in Winscho
ten.

Kortsnavelboomkruiper
Er werd een vogel gezien op de bekende plek 
in het Roelagebos in Ter Apel.

Klapekster
In vrijwel de gehele periode konden vogels 
worden gezien bij zowel de roeibaan in 
Harkstede als in Stadskanaal. Verder werd 
op 2 januari een vogel opgemerkt in Nieuw
Beerta en zat op 5 april een exemplaar langs 
de Kustweg in de Lauwersmeer.

Raaf
Op 24 april vloog een exemplaar over de 
stad Groningen.

Spaanse Mus
Een hoogtepunt voor zowel de provincie als 
het gehele vogelende land was de ontdek

betrof de Roodkeelpieper die vanaf 26 april 
prachtig te zien was langs de vogelroute 
in de Lauwersmeer (Friesland). De vogel 
in zomerkleed zong regelmatig en liet zich 
vaak tot op enkele meters bekijken.

Pestvogel
Gedurende vrijwel de hele periode werden 
nog kleine aantallen Pestvogels gezien. De 
laatste waarneming betrof een groep van 12 
vogels die op 7 april over Winschoten rich
ting de broedgebieden vloog.

Rode Rotslijster
De tiende Rode Rotslijster voor Nederland 
en de derde voor de provincie Groningen 
(na gevallen in Borgercompagnie in 1951 
en in de Lauwersmeer in 1999) was een 
mannetje dat op 30 april en 1 mei op een 
aardappelveld bij de Veenhuizerstukken in 
Stadskanaal vertoefde. De vogel liet zich 
daarbij erg mooi bekijken en trok logischer
wijs zeer veel bekijks (zie het artikel elders 
in deze Gors).

Spaanse Mussen – Eemshaven – 12 april 2009
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king van een groep van maar liefst negen 
Spaanse Mussen in de Eemshaven. Op 9 
april, de dag van de ontdekking, alsmede op 
10 april, bestond de groep uit hoogstwaar
schijnlijk vier mannetjes en vijf vrouwtjes. 
Op 11 april was de groep uitgedund tot zes 
exemplaren en op 12 april waren er nog vier 
vogels over. Op de 13e zou nog sprake zijn 
geweest van één vrouwtje, maar zeker is dat 
de groep op 14 april definitief was verdwe
nen. Indien aanvaard betekent dit het derde 
geval voor Nederland en het eerste geval 
voor de provincie Groningen.

Europese Kanarie
Op 10 april was een vogel kortstondig ter 
plaatse in de Eemshaven, op 11 april vloog 
een exemplaar langs de telpost in diezelfde 
Eemshaven en op 18 april werd een vogel 
gezien op de Punt van Reide.

Ortolaan
Op 28 en 29 april zong er een vogel in de 
tuin van een vogelaar in Nieuwolda.

* 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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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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