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Van de redactie

Van het bestuur
van een vereniging, schroom dan niet om 
contact op te nemen met een van de be-
stuursleden.

Algemene Ledenvergadering
De reguliere jaarlijkse algemene ledenverga-
dering zal worden gehouden op woensdag 
23 april 2010, om 20.00 uur. Die datum kunt 
u dus alvast noteren. Bijdragen voor het 
jaarverslag, zoals van de werkgroepen en 
commissies, moeten uiterlijk 1 februari bin-
nen zijn bij de secretaris.

Financiële zaken
De afgelopen tijd is het met de financiële 
zaken in de vereniging niet goed gegaan, 
zoals sommigen van jullie gemerkt zul-
len hebben. We doelen dan met name op 
vertraging in betalingen. Deze problemen 
zijn nu opgelost. We zijn ook overgegaan 
op internetbankieren. Hiermee is sneller 
inzicht mogelijk in de financiële stand van 
zaken en zijn we niet meer afhankelijk van 
maandelijkse rekeningafschriften.

De ‘plof op de mat’ is helaas niet zo groot 
als anders. Zoals u ziet is het dit keer een 
dunne Grauwe Gors geworden. Omdat de 
Lauwersmeergors niet zo ver uitliep als het 
jubileumnummer van vorig jaar, hoopten we 
snel weer een goedgevulde Gors uit te bren-
gen, maar om verschillende redenen bleef 
de hoeveelheid kopij dit keer ver achter bij 
normaal. Ondanks het gebrek aan kopij heb-
ben we echter besloten om toch dit nummer 
uit te brengen zodat we in ieder geval nog 
redelijk op schema blijven. In deze Gors is in 
ieder geval nog wel aandacht voor een zeer 

actueel onderwerp: de Koningslaagte en de 
aanleg van een nieuwe, omstreden weg vlak 
langs dit gebied.
De redactie hoopt het eerste nummer van 
2010 (deadline 15 januari) weer beter 
gevuld te krijgen. De voorlopige planning 
ziet er goed uit, maar we kunnen natuurlijk 
zoals altijd alle hulp gebruiken. Hierbij dus 
een hernieuwde oproep aan iedereen die 
nog ideeën heeft voor een artikel of andere 
bijdragen. Neem gerust contact met ons op, 
en wie weet kunnen we op enigerlei wijze 
behulpzaam zijn. 

Bestuurssamenstelling
Voor het bestuur zijn twee nieuwe leden 
gevonden: Willem-Jan Fontijn, al eind-
redacteur van De Grauwe Gors, en Carrie 
Wesselius. Carrie zal zich met allerlei prak-
tische zaken gaan bezighouden. Ook zal zij 
de relatie met de werkgroepen gaan onder-
houden. Willem-Jan zal vooral optreden 
als liaisonofficier met de redactie van De 
Grauwe Gors, zodat ook deze relatie nu een 
solide basis heeft. Dit bevordert de interne 
structuur van onze vereniging, zodat meer 
zaken beter op elkaar afgestemd kunnen 
worden en we van elkaar weten waar we 
mee bezig zijn. Als bestuur gaan we ervan 
uit dat op de hiervoor speciaal uitgeschre-
ven ledenvergadering Carrie en Willem-Jan 
benoemd zijn (dit stuk is geschreven voor 
die speciale ledenvergadering).
Voor een goede toekomst is het echter goed 
meer (kandidaat)bestuursleden te hebben. 
We kunnen dan meer taken uitvoeren en 
er is een sterkere basis in geval van het af-
treden van bestuursleden. Ben je bereid om 
wat tijd en energie te steken in het  runnen 
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gemaakt, een uiterst waardevolle bijdrage. 
En niet te vergeten de sponsoren, die de 
uitgave financieel mogelijk hebben gemaakt.

Stadsvogelwerkgroep
Maricée Ten Bosch (voortrekker) en Rob 
Lindeboom starten de Stadsvogelwerk-
groep. Het afgelopen jaar heeft al een inven-
tarisatie opgeleverd van de (broed)vogels 
van het Noorderplantsoen. Wil je weten wat 
voor komend jaar op het programma staat 
en of je daar een bijdrage aan kan leveren? 
Neem dan contact op met Maricée (e-mail: 
mctenbosch@versatel.nl, tel. 050-5799528). 
Maricée is tevens ‘stadsvogelwacht’ voor 
Vogelbescherming Nederland. Ook bij pro-
blemen of kansen die zich voordoen, kan 
Maricée benaderd worden. Het bestuur is 
blij met de inzet van Maricée en zal haar zo 
veel mogelijk steunen.

Vogelgebieden in Groningen
Alle leden hebben een exemplaar thuisge-
stuurd gekregen van het boek Vogelgebieden 
in Groningen, dat de afgelopen zomer is 
uitgekomen. We hopen dat een ieder plezier 
beleeft aan het bladeren in dit boek en ge-
inspireerd raakt om er (weer) eens op uit te 
trekken. Veel mensen kopen het boek, ofwel 
door het bij ons aan te vragen, ofwel via de 
boekhandel. De voorraad boeken die we nog 
hebben slinkt echter snel.
Ook heeft een aantal mensen zich, naar 
aanleiding van het verschijnen van dit boek, 
aangemeld als lid. Hartelijk welkom! En 
neem zo veel mogelijk deel aan de activitei-
ten binnen onze vereniging. 
Dit boek is tot stand gekomen dankzij veel 
leden van de vereniging, die door het aanle-
veren van tekst en/of foto’s een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd. De Provincie 
Groningen heeft de kaarten voor het boek 

Lezingen en excursies
zoals diverse soorten spechten en andere, 
kleinere stamgasten. Bovendien kunnen we 
een breed scala aan zangvogels verwachten. 
Heel vroeg in de ochtend klinkt daar een 
koor zoals je dat zelden hoort. De gelaagd-
heid van de groenstructuren van het bos 
is groot en het is een hele opgave om de 
vogels goed te lokaliseren in al dat groen. 
Enkele namen: Middelste Bonte Specht, 
Kortsnavelboomkruiper, Grote Gele Kwik-
staart, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde 
Roodstaart, alle gematigde soorten mezen, 
Fluiter, Vuurgoudhaan en Goudhaan, Ap-
pelvink en andere vinkachtigen.

Er zijn achttien slaapplaatsen beschikbaar. 
Er kan een en/of twee nachten geslapen 
worden. Er is niets behalve drinkwater uit 
jerrycans, een pomp voor het poedelen en 
een buitentoilet(hokje). Matrassen zijn er 
misschien wel, maar dat weten we pas na 
de op stapel staande herinrichting. De hut 

Excursieweekend naar Hasbruch van 
23-25 april 2010

Net als in 1988 en 1998 kan Avifauna 
Groningen in het weekend van 23 t/m 25 
april 2010 beschikken over de blokhut, die 
midden in het bos en vlak bij de oerbosge-
deelten en de beek ligt. De excursiecom-
missie kan jullie dit speciale arrangement 
aanbieden dankzij bemiddeling van Bart 
Veenstra die het bos begin jaren negentig 
inventariseerde en daarover rapporteerde. 
Hij gaat mee als vogel- en gebiedsdeskun-
dige. De sleutel wordt door de boswachter 
aan ons overhandigd op vrijdag de 23e om 
19.00 uur. Op zondag om 10.00 uur leveren 
we de sleutel weer in. In de tussentijd kan er 
dus volop worden gevogeld.

Even voor de nieuwkomers: het gaat om 
vogelsoorten van oud eiken- en (haag)beu-
kenbos op een ondergrond van keileem, 
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wordt opnieuw ingericht/verbouwd, maar 
het is niet precies bekend wat dat in de 
praktijk inhoudt. Dus alle kampeerspullen 
mee, behalve de tent. Ook kookgerei voor 
thee/koffie. We gaan waarschijnlijk in de 
buurt iets eten. Maar wie dat wil, mag bij de 
hut koken.
Let op: er is beperkte slaapgelegenheid! 
Vroeg opgeven dus en graag aangeven welke 
nacht je wilt doorbrengen in dit prachtige 
bos. Het is een echte buitenkans. Ook op 
zondagmorgen wordt er natuurlijk gevo-
geld!

Mensen die niet willen overnachten, kun-
nen zich eveneens opgeven. Op zaterdag-
ochtend start de excursie om 7.30 uur. Als je 
om 5.30 uur uit Groningen (stad) vertrekt, 
dan ben je zeker op tijd. Route: neem de 
snelweg naar Bremen en vervolgens de 
afslag ‘Hude’, dit is ongeveer 15 km oostelijk 
van Oldenburg. Ga op de T-kruising na de 

afslag linksaf, dan de direct daarop volgende 
kruising rechtdoor oversteken en daarna 
rechtsaf na een kleine kilometer, bij het 
bordje ‘Forstamt’. Dan ben je er!

We kunnen nog besluiten of we zaterdag 
overdag een bezoek brengen aan het noor-
delijker gelegen Neuenburger Urwald, dat 
weer een ander karakter heeft met veel oude 
hulst en een centraal bosweidegebiedje.
Op internet is over beide gebieden genoeg 
materiaal te vinden ter voorbereiding (in-
typen Hasbruch of Hasbrucher Urwald). Zo 
kom je vanzelf op bijvoorbeeld de bomen-
site van Jeroen Philippona met veel nieuws 
over oude bomen of over het door ons in 
mei 2009 bezochte Elbegebied.

Vertrek: op vrijdag waarschijnlijk om een 
uur of vijf, maar daarover later meer details. 
Kosten: meerijders 20 euro. De boswachter 
vraagt een bijdrage naar draagkracht voor 
een overnachting.
Opgeven bij Wim Woudman: tel. 050-
4062430, e-mail: wiminez@hetnet.nl.  

Bij aanmelden graag het volgende aangeven:
of je één of misschien twee nachten wilt 1. 
blijven. Bij één nacht aangeven welke 
datum je wilt reserveren. Zelf drinken, 
brood en (warm te koken) eten meene-
men.
of je een auto hebt (+ het aantal lege 2. 
plaatsen) of vervoer nodig hebt.

Via de mail worden de open eindjes te zijner 
tijd wel verhelderd. Bij overintekening zal 
zowel voor de ochtendexcursie als voor de 
overnachtingen voorrang worden gegeven 
aan leden van Avifauna! Het gaat voor zover 
nu bekend om achttien slaapplaatsen. We 
gaan voor de zaterdagochtendexcursie uit 
van maximaal 30 personen. Die groep zal 
worden opgesplitst.

Hasbruch, 16 april 2008
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ningen-Winsum-Mensingeweer) ligt vlak 
langs de Koningslaagte en was aanleiding 
onze tellingen op een rij te zetten en deze 
beschikbaar te stellen aan Het Groninger 
Landschap. Dit artikel geeft een overzicht 
van de gegevens over de Grutto, verzameld 
in 2006-2009.

Gebied en methodiek
De Koningslaagte is een open kleiweidege-
bied met oude meanders van de voormalige 
Hunze en ligt onder de rook van de stad 
Groningen, direct ten noorden van Noor-
derhoogebrug. Grote delen zijn eigendom 
van Het Groninger Landschap en het gebied 
is onderdeel van de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS). In een meander direct ten 
westen van de Wolddijk is in 1999 een aantal 
stuwen geplaatst. Hierdoor verzamelt er 
zich in de wintermaanden regenwater en 
ontstaat in het voorjaar een plas-drasgebied 
dat langzaam opdroogt. De waterstand 
daalt in de loop van april en dan is het ge-
bied niet meer aantrekkelijk als pleister- en 
rustplaats voor groepen Grutto’s. Het tel-
gebied (53.15.09 N, 06.34.06 O) is ongeveer 
tien hectare groot en is goed te overzien 
vanaf de Wolddijk en vanaf het pad naar het 
bezoekerscentrum in aanbouw. Bijna alle 
bezoeken van JdB en KvD vonden ‘s mid-
dags plaats en de tellingen werden met de 
telescoop uitgevoerd. De meeste tellingen 
van JdB werden in het weekend uitgevoerd. 
Slaapplaatstellingen rond zonsondergang 
door Roland Jalving in 2006 en door Rob 
Lindeboom in 2008 en 2009 zijn ook ver-

Inleiding
In het voorjaar maken sommige soorten 
steltlopers een tijd lang gebruik van ge-
meenschappelijke rust- en slaapplaatsen. 
In het binnenland zijn dit meestal plas-
drasterreinen en gebieden langs oevers 
van plassen en meren. Ook Groningen 
kent dergelijke rust- en slaapplaatsen en ze 
worden in onze provincie vooral gebruikt 
door Scholekster Haematopus ostralegus, 
Regenwulp Numenius phaeopus en Grutto 
Limosa limosa. Regenwulpen broeden niet 
in Nederland, maar trekken in het voorjaar 
door het binnenland om op te vetten voor 
de tocht naar de broedgebieden. Scholekster 
en Grutto broeden wel in ons land en de 
rust- en slaapplaatsen worden gebruikt door 
de broedvogels uit de omgeving.

Nog niet zo lang is bekend dat ook Grutto’s 
van de ondersoort islandica (IJslandse 
Grutto, hoofdzakelijk broedend op IJsland 
en overwinterend in West- en Zuidwest-
Europa) regelmatig in Nederland voorko-
men en van deze rust- en slaapplaatsen 
gebruikmaken (Van Scheepen & Oreel 1995, 
Versluys 1999, Gerritsen & Tijsen 2003). 
Foto’s van IJslandse Grutto’s gemaakt in de 
Koningslaagte en meldingen op de website 
van Avifauna Groningen waren aanleiding 
het gebied eens wat vaker te bezoeken. 
Daarbij viel op dat er vaak forse aantallen 
Grutto’s zaten. Een aantal jaren achtereen 
heb ik er regelmatig tellingen uitgevoerd en 
ook Jörgen de Bruin telt hier al een aantal 
jaren regelmatig de niet-broedvogels. Het 
voorkeurstracé van de nieuwe N361 (Gro-

Hoge aantallen Grutto’s 
in de Koningslaagte in het 
voorjaar
Klaas van dijk
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werkt. Met de telescoop is gezocht naar 
gekleurringde vogels. Voor de herkenning 
van IJslandse Grutto werd onder andere 
gebruikgemaakt van Van Scheepen & Oreel 
(1995). Aanvullende gegevens van onder 
andere de websites van Avifauna Groningen, 
www.lauwersmeer.com en www.waarne-
ming.nl zijn ook gebruikt.

Resultaten
Redelijk complete telreeksen zijn beschik-
baar uit 2006-2009 (figuur 1). De jaar-
maxima bedroegen 375 in 2006 (2 april), 440 
in 2007 (17 maart), 710 in 2008 (24 maart) 
en 680 in 2009 (16 maart). De eerste vogels 
arriveren in de tweede helft van februari. 
Het gaat om kleine aantallen zoals zes op 
23 februari 2008 en acht op 22 februari 
2009. Begin maart nemen de aantallen vaak 
snel toe en tot in de eerste week van april 
pleisteren er meestal honderden Grutto’s. 
Omstandigheden in de Franse, Spaanse en 
Portugese doortrekgebieden en de over-
heersende windrichting onderweg hebben 
invloed op het moment van aankomst 
(Kuijper et al. 2006, Tanger 2008a) en beide 
factoren kunnen een verklaring zijn voor de 
relatief vroege piek in 2009. In 2006 daar-
entegen bestond de indruk dat de grootste 
aantallen pas na half maart arriveerden: 
zowel op 5 maart als op 15 maart werden 
overdag geen Grutto’s in de Koningslaagte 
gezien. Wellicht zorgen koude voorjaren 
in Noord-Nederland (maart 2006 was erg 
koud) voor een latere aankomst. De schom-
melingen in april hebben onder andere te 
maken met lokale weersomstandigheden. 

In natte jaren met veel neerslag blijft de 
Koningslaagte langer plas-dras, maar in 
drogere voorjaren droogt het gebied sneller 
uit. Daarnaast kan aanhoudende droogte 
in april ervoor zorgen dat Grutto’s later 
beginnen met broeden en daardoor langer 
in groepsverband blijven. Ook het tijdstip 
van tellen heeft invloed op de aantallen. Op 
9 april 2006 zaten er in de tweede helft van 
de middag 320 Grutto’s. Regelmatig vlogen 
kleine groepjes op die naar het noordwesten 
verdwenen. In een paar uur tijd daalden de 
aantallen via 200 en 110 naar 70. Ook op 
24 maart 2008 zaten er overdag aanzienlijk 
meer Grutto’s dan dat er ‘s avonds gingen 
slapen, maar op 21 maart 2009 was de situ-
atie omgekeerd (tabel 1).

De Grutto’s stonden vaak in een of meer 
compacte groepen te rusten of te poetsen. 
Soms waren ze opvallend vocaal en van 
grote afstand al te horen. De vogels foera-
geerden groepsgewijs, soms in het ondiepe 
water en soms in de omliggende weilanden. 
Zo zaten op 20 maart 2009 rond 17.30 uur 
slechts twintig Grutto’s in de Koningslaagte. 
Pas een half uur later ontdekte ik in de wei-
landen zo’n 300-400 meter naar het noord-
oosten een groep van 320 foeragerende 
Grutto’s. Mogelijk zitten dergelijke groepen 
ook verder weg en zijn daardoor soms grote 
groepen gemist. In en direct rond het telge-
bied broeden ook meerdere paren Grutto’s. 
Op 19 april 2009 zag ik in het westelijke deel 
van het telgebied een territoriaal mannetje 
met drie kleine kleurringen en een meta-
len ring. Twee dagen later zat de vogel op 

Tabel 1. Aantallen Grutto’s in de Koningslaagte op dagen met zowel een telling overdag als met een 
slaapplaatstelling rond zonsondergang.

datum aantal op slaapplaats aantal overdag tijdstip overdag

24 maart 2008 260 710 15.30u

7 maart 2009 500 490 16.00u

21 maart 2009 320 140 17.30u
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Figuur 1. Aantallen Grutto's in de Koningslaagte in maart-april 2006-2009.
De aantallen zijn gebaseerd op tellingen door Jörgen de Bruin, Klaas van Dijk, Meinte Engelmoer, 
Roland Jalving en Rob Lindeboom, plus enkele aanvullingen van www.avifaunagroningen.nl.
Bij meerdere tellingen op één dag is het hoogste aantal gebruikt.
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aantallen IJslandse Grutto’s in de Koning-
slaagte (bijna altijd minima en/of duidelijk 
herkenbare individuen), met daarbij de 
aantekening dat we niet altijd gelet hebben 
op de aanwezigheid van IJslandse Grutto’s. 
Het overzicht maakt duidelijk dat islandica’s 
jaarlijks in aantallen van minstens enkele 
tot tientallen exemplaren worden gezien en 
dat islandica’s in de loop van april een vrij 
gewone verschijning zijn. Daarbij moet wel 
worden aangetekend dat voor eind maart 
de identificatie van IJslandse Grutto erg 
moeilijk is. Daarentegen waren op 13, 19 en 
21 april 2009 uitsluitend lokale broedvogels 
(ondersoort limosa) aanwezig. Er zijn flink 
wat IJslandse Grutto’s gekleurringd, maar 
het vinden en aflezen hiervan verliep even-
eens moeizaam. De Grutto’s stonden vaak 

 precies dezelfde plaats, op beide dagen met 
een ongeringd vrouwtje en ruzie makend 
met een naburig paar. Vermoedelijk is de 
vogel een of meer kleurringen kwijtgeraakt 
en mede hierdoor kon de herkomst nog niet 
worden achterhaald.

Het bleek vaak moeilijk om te bepalen 
hoeveel IJslandse Grutto’s zich tussen de 
Grutto’s bevonden. Vanaf eind maart zijn 
naar het zomerkleed doorgeruide mannetjes 
islandica redelijk gemakkelijk te herkennen. 
Een zekere identificatie van vrouwtjes en 
van niet volledig uitgekleurde mannetjes 
bleek echter meestal niet goed mogelijk te 
zijn, ook niet met de tekeningen en foto’s 
in Van Scheepen & Oreel (1995) naast de 
telescoop. In tabel 2 staat een overzicht van 

Tabel 2. Aantallen IJslandse Grutto’s in de Koningslaagte tijdens tellingen in het voorjaar van 
 2006-2009.

datum aantal islandica’s totaal aantal Grutto’s

10 april 2006 > 10, wellicht vele tientallen 270

11 april 2006 min. 6, max. 10 (tientallen?) 180

13 april 2006 tientallen 200

16 april 2006 min. 10, wellicht (veel?) meer 150

23 april 2006 circa 5 10

24 april 2006 8 13

25 maart 2007 > 4 380

27 maart 2007 > 2 420

6 april 2007 > 2 350

15 maart 2008 min. 5 410

16 maart 2008 > 2 410

24 maart 2008 diverse 710

27 maart 2008 diverse 290

29 maart 2008 > 4 340

4 april 2008 > 1 80

12 april 2008 1 20

20 april 2008 2 8

7 maart 2009 2 490

16 maart 2009 min. 2 680

29 maart 2009 1 46
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(9 april 1978). Gerritsen (1990) vermeldt 
voorjaarsmaxima van 635 bij het Zuidlaar-
dermeer (1985, onduidelijk of alle vogels in 
Groningen zaten), 540 bij Hoogkerk (1985) 
en 400 in de Onnerpolder (1984). Het voor-
jaarsmaximum van het Hoeksmeer bedraagt 
400 (14 maart 1992). Olthoff (2005) noemt 
voorjaarsmaxima bij Hoogkerk van 600 (22 
maart 2000) en 1000 (10 maart 2001), maar 
vermeldt dat grote aantallen hier vanaf 
2003 niet meer voorkomen. Daarnaast is er 
een voorjaarsconcentratie aan de oostkant 
van Winsum (circa 100 op 22 maart 2009). 
In het Groningse deel van de Lauwersmeer 
kunnen in het voorjaar tot enkele honder-
den Grutto’s pleisteren (in 1998-2004 maxi-
maal 270 in het Jaap Deensgat en maximaal 
70 in Achter de Zwarten, Wymenga 2005). 
Het hoogste aantal voor Tetjehorn bedraagt 
200 (24 maart 2009). In andere gebieden 
gaat het om veel lagere maxima: 67 bij de 
Kardingerplas (24 maart 2009) en 65 in de 
Veenhuizerstukken (12 april 2006).

De Koningslaagte is dus momenteel voor 
de Grutto in het voorjaar het belangrijkste 
pleistergebied in Groningen. In Friesland 

te diep in het water en daardoor konden 
de poten meestal niet of niet goed worden 
bekeken. Op 9 april 2006 kon ik een ge-
kleurringd exemplaar, hoogstwaarschijnlijk 
een vrouwtje islandica, enkele uren goed 
bekijken en ik was er zeker van dat de kleur-
ringcombinatie goed was afgelezen. Deson-
danks was mijn waarneming niet met 100% 
zekerheid toe te schrijven aan een bestaand 
individu. Voor zover mij bekend zijn er geen 
zekere waarnemingen van gekleurringde 
IJslandse Grutto’s uit de Koningslaagte.

Discussie
Op grond van diverse bronnen heb ik een 
overzicht gemaakt van recente voorjaars-
maxima van de Grutto in de provincie 
Groningen (tabel 3). De voorjaarsmaxima 
in de andere gebieden kunnen oplopen tot 
rond de 400, maar geen enkel gebied kan 
momenteel tippen aan de piekaantallen in 
de Koningslaagte. In het verleden werden 
dergelijke aantallen wel gezien, maar toen 
lag het aantal broedparen in de provincie 
veel hoger. Boekema et al. (1983) noemen 
voorjaarsmaxima van 1190 bij Hoogkerk 
(13 april 1978) en 600 bij Noordlaren 

Tabel 3. Overzicht van recente voorjaarsmaxima (periode 2006-2009) van concentraties Grutto’s in 
Groningse rust- en slaapgebieden. Alleen gebieden met aantallen van 250 of meer staan vermeld 
en per gebied zijn de twee hoogste maxima vermeld.

aantal gebied datum waarnemer

710 Koningslaagte 24 maart 2008 Klaas van dijk

680 Koningslaagte 16 maart 2009 Klaas van dijk

420 onnerpolder/oostpolder 5 maart 2007 eelke schoppers

400 Lettelberter Bergboezem 17 maart 2008 Jeroen nienhuis

380 Kropswolderbuitenpolder 31 maart 2007 eelke schoppers

370 Lettelberter Bergboezem 28 maart 2008 Het groninger Landschap

360 westerbroekstermadepolder 13 maart 2007 eelke schoppers

350 westerbroekstermadepolder 10 maart 2007 Bob Hogeveen

300 westerhornerpolder 23 maart 2009 allix Brenninkmeijer

280 Kropswolderbuitenpolder 30 maart 2007 eelke schoppers

270 Visvlieterdiep 24 maart 2008 meile tamminga

250 westerhornerpolder 30 maart 2008 meile tamminga

250 Visvlieterdiep 1 april 2006 meile tamminga
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veranderingen in het trekpatroon (Tanger 
2008b, Delany et al. 2009). De voorjaars-
aantallen in Nederland zijn in de loop van 
de tijd flink toegenomen en tegenwoordig 
trekken ieder voorjaar zo’n 10.000-15.000 
IJslandse Grutto’s door ons land (Gerrit-
sen & Tijsen 2003, Tanger 2008b, zie ook 
Versluys 2007). Vooralsnog is niet duidelijk 
hoeveel islandica’s jaarlijks in de provincie 
Groningen voorkomen.

De onduidelijkheid over het aandeel is-
landica’s in de Koningslaagte maakt dat 
ook niet precies bekend is hoeveel lokale 
broedvogels in het voorjaar gebruikmaken 
van het gebied, onder andere omdat er geen 
waarnemingen zijn van gekleurringde lo-
kale broedvogels. Bij de rustplaats langs de 
Kardingerplas (3 km ten zuidoosten van de 
Koningslaagte) is dit wel het geval. Overdag 
pleisteren hier vaak 10-30 Grutto’s en ‘s 
avonds slapen ze hier ook (maximaal 60 in 
voorjaar 2008 en maximaal 67 in voorjaar 
2009, Rob Lindeboom). Allereerst maken 
zichtwaarnemingen van overdag heen en 
weer vliegende vogels duidelijk dat broed-
vogels uit de weilanden tussen Drielanden 
en het Beijumerbos (20-25 broedparen, 
Rob Lindeboom) gebruikmaken van deze 
rustplaats (afstand 0,5-1,5 km). Daarnaast 
ontdekte Fred van Maurik op 16 maart 
2009 in een weiland bij Drielanden een ge-
kleurringde Grutto. De vogel, een vrouwtje 
limosa, was op 26 februari 2009 geringd in 
Zuidwest-Frankrijk (Réserve naturelle de 
Moëze-Oléron, afstand 980 km). In de och-
tend van 18 maart 2009 zat de vogel in de 
weilanden bij Drielanden, maar aan het eind 
van de middag in een groep van 41 Grutto’s 
op de rustplaats langs de Kardingerplas. 
Twee dagen daarna zag ik haar weer in de 
weilanden bij Drielanden (acht Grutto’s op 
de rustplaats). Uiteindelijk heeft de vogel 
met succes in de weilanden bij Drielanden 
gebroed. Ondanks nauwgezette observaties 
van dichtbij heb ik tussen de vogels bij de 
Kardingerplas nooit een duidelijke islandica 
kunnen ontdekken. Het lijkt er dus sterk op 
dat de rustplaats langs de Kardingerplas uit-
sluitend wordt gebruikt door lokale broed-

komen in het voorjaar veel grotere concen-
traties voor met aantallen die kunnen oplo-
pen tot enkele duizenden (Wymenga 2005, 
Kleefstra 2007), maar in die provincie broe-
den veel meer Grutto’s dan in Groningen.

IJslandse Grutto’s zitten tegenwoordig 
jaarlijks in de Koningslaagte, maar deter-
minatieproblemen verhinderen het doen 
van goede uitspraken over de timing van 
de doortrek en aantallen die van het gebied 
gebruikmaken. Vooralsnog denk ik dat het 
eerder (vele?) tientallen zijn dan honderden. 
De gegevens uit de Koningslaagte passen 
bij de situatie in het Hegewiersterfjild bij 
Harlingen waar IJslandse Grutto’s vooral 
in april doortrekken (Versluys 1999, 2007). 
Ook Gerritsen & Tijsen (2003) noemen april 
als belangrijkste periode voor islandica. In 
Zuid-Kennemerland worden jaarlijks sterk 
wisselende aantallen gezien (Tanger 2008b). 
Voor zover bekend zijn er in de provincie 
geen complete aflezingen van gekleurringde 
IJslandse Grutto’s. IJslandse Grutto’s 
worden de afgelopen tien jaar regelmatig 
gemeld uit onder andere de Lettelberter 
Bergboezem, Polder Breebaart, het Hoeks-
meer, de Tjamme en gebieden rond het 
Zuidlaardermeer. Meestal gaat het om één 
of enkele vogels, en het is niet altijd duide-
lijk hoe zeker de determinatie is. Op 26 april 
2006 zag ik in de Lettelberter Bergboezem 
een groep van 160 Grutto’s. Hieronder be-
vonden zich tientallen islandica’s.

Uit het verleden is weinig bekend over het 
voorkomen van islandica in de provincie. 
Boekema et al. (1983) vermelden niets over 
de IJslandse Grutto en Van Scheepen & 
Oreel (1995) noemen één geval (21 april 
1990 één vogel bij het Jaap Deensgat). 
Olthoff (2005) noemt maxima van zeven bij 
Hoogkerk (17 april 1999) en vijf bij Noor-
derhoogebrug (3-11 april 2004). Gerritsen & 
Tijsen (2003) vermelden geen pleisterplaat-
sen in Groningen. Betere optiek en meer 
kennis zijn verklaringen waarom IJslandse 
Grutto’s tegenwoordig jaarlijks in Gronin-
gen worden gezien. Daarnaast lijkt sprake 
te zijn van groei van de populatie en van 
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melplaats voor Grutto’s. Het voorkeurstracé 
loopt langs en door gebieden waar fl ink 
wat paren Grutto’s broeden en de nieuwe 
weg zal er dus onherroepelijk voor zorgen 
dat een aanzienlijk oppervlak defi nitief 
ongeschikt wordt voor broedende Grutto’s, 
broedvogels die in het voorjaar ook gebruik-
maken van de rust- en slaapplaats in de 
Koningslaagte. Te hopen is dat bij de discus-
sie over de maatregelen om de negatieve 
gevolgen van de wegaanleg te compenseren 
gedegen rekening wordt gehouden met het 
grote belang van de Koningslaagte en wijde 
omgeving voor de Grutto. Daarbij is het 
ernstig de vraag of zo’n compensatie 
überhaupt wel mogelijk is.
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Na bestudering van de foto’s en de nodige 
literatuur waren de waarnemers overtuigd 
van de determinatie als Giervalk. Het veren-
kleed was wat lichter gekleurd dan wat de 
meeste mensen verwachten van een Gier-
valk (de donkere vorm staat vaak afgebeeld 
in vogelgidsen), maar vooral de beschrijving 
in het boek Raptors (Forsman 1999) gaf aan 
dat er de nodige variatie in het verenkleed 
bestaat.
De volgende morgen werd de vogel al vroeg 
gezien op de paaltjes voor het kamp door 
een grote groep vogelaars. Gedurende de 
rest van de dag verbleef de vogel voor-
namelijk aan de westkant van de kwelder en 
kon hij door veel vogelaars uit het hele land 
worden gezien, gefotografeerd en gefilmd. 
In de dagen daarna werd het steeds moei-
lijker om de Giervalk te vinden en werd hij 
slechts enkele keren op de paaltjes of in de 
omgeving van het kamp gezien. De laatste 
dag waarop de Giervalk werd waargenomen 
(met een betrouwbare beschrijving) was 
8 november. De meldingen na deze dag zijn 
vaak slecht (of helemaal niet) beschreven, 
de vogel is te kort en/of te ver weg gezien 
of hij werd duidelijk verward met een van 
de aanwezige Slechtvalken F. peregrinus of 
een vrouwtje Havik Accipiter gentilis dat ook 
regelmatig aan het jagen was op de kwelder. 

Beschrijving

Onderstaande gedetailleerde beschrijving is 
gebaseerd op aantekeningen in het veld en 
foto’s van André Boven, Willem Wind, Mar-
nix Jonker en Rein Hofman en is overgeno-
men uit de beschrijving die beide auteurs 
hebben ingediend bij de CDNA.

In de eerste week van november 2008 was 
een Giervalk Falco rusticolis aanwezig in de 
omgeving van de Dollard. De vogel werd 
vooral op de kwelder waargenomen, maar af 
en toe ook in de achtergelegen polders. Deze 
waarneming is inmiddels aanvaard door 
de Commissie Dwaalgasten Nederlandse 
Avifauna (CDNA) en betreft het achtste geval 
voor Nederland en de tweede voor Gronin-
gen. In dit artikel wordt dit geval uitgebreid 
besproken. Ook wordt aandacht besteed aan 
het eerste geval voor Groningen, de vogel 
van de Eemshaven en omgeving in 1987. 
Over deze waarneming is nog niet eerder in 
de Gors gepubliceerd.

Dollard, 1-8 november 2008
Op 1 november 2008 waren André Boven 
en Willem Wind aan het vogelen in het 
Dollardgebied. Met de auto reden zij aan de 
buitenzijde van de kwelder over het weg-
getje onderaan de dijk in de richting van 
Nieuwe Statenzijl. Om 15.30 uur zagen zij 
op een paal ongeveer ter hoogte van het 
voormalige Ambonezenkamp een forse 
roofvogel zitten die in eerste instantie veel 
op een Buizerd Buteo buteo leek. Toen de 
vogel zijn kop draaide, bleek het echter een 
valk te zijn. Gezien het formaat en het ui-
terlijk dachten zij meteen aan een Giervalk. 
Met enige moeite slaagde André erin om 
enkele foto’s te maken. Aangezien de deter-
minatie van grote valken vaak zeer complex 
is, en omdat er allerlei ontsnapte (hybride) 
valkeniersvogels rondvliegen, werden Mar-
nix Jonker en Willem-Jan Fontijn gebeld 
om mee te helpen met de determinatie. De 
Giervalk werd vlak voor het donker, en in 
de regen, voor het laatst gezien op een van 
de paaltjes op de kwelder nabij het kamp. 

Giervalk in de Dollard 
in november 2008
marnix Jonker & willem-Jan Fontijn
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Baardstreep donkerbruin, vrij breed onder 
het oog en afl opend in een punt. Vooral op 
enige afstand en onder bepaalde hoek vrij 
vaag en soms moeilijk te zien. De oorstreek 
is lichtbruin gekleurd met fi jne bruine stre-
ping. Achterhoofd en nek als kruin, crème-
kleurig, met in het midden van de nek een 
vage verticale bruine streep (een T-teken 
vormend), waardoor op de nek twee opval-
lende lichte vlekken lijken te zitten.

Bovendelen
De grondkleur van de bovendelen is overwe-
gend bruingrijs. De veertoppen op mantel, 
schouders en rug hebben een crèmekleurig 
randje (alleen van dichtbij goed zichtbaar), 
met hier en daar wat lichte stippen op en-
kele schouderveren. In zit contrasteert de 
iets lichter gekleurde mantel met de schou-
derveren, wat een brede V-tekening op de 
bovendelen geeft.

Grootte en bouw
Een grote, fors gebouwde valk die in zit in 
directe vergelijking met een Buizerd zelfs 
groter overkomt. De borst is erg stevig ge-
bouwd. De vleugels zijn breed (brede schou-
ders en brede vleugelbasis) en komen zeer 
krachtig over. In vlucht is duidelijk te zien 
dat de vleugelpunten enigszins afgerond 
zijn. De vogel heeft verder een vrij lange 
staart met een vleugelprojectie tot ongeveer 
een derde van de staartpunt. Door de com-
binatie van de grootte, de brede vleugelbasis 
en de vrij lange staart kwam de vogel enigs-
zins Havikachtig over.

Kop
Voorhoofd en kruin zijn lichtbruin/crème-
kleurig met vooral op het voorhoofd bruine 
streping. Wenkbrauwstreep eveneens 
crèmekleurig met zeer fi jne bruine stre-
ping. Oogstreep donkerbruin en vrij smal. 
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Giervalk – Dollardkwelder – 3 november 2008



134 de grauwe gors 2009–3

droeg geen ringen, leren bandjes of iets 
dergelijks aan de poten.

Gedrag
Vaak op paaltjes zittend op de kwelder, 
soms ook op hekken en kilometerpalen op 
de zeedijk. Vlucht krachtig en direct, maar 
ook soepel en ‘makkelijk’ overkomend. 
Regelmatig even op vlakke vleugels glijdend, 
vaak laag boven de grond en deed dan sterk 
aan een Havik denken. 

Determinatie
De blauwgrijze washuid, de licht grijsbruine 
poten en de niet heel zware, redelijk aaneen-
gesloten verticale borststreping wijzen op 
een eerste-kalenderjaar vogel. Bij een adulte 
vogel zijn de washuid en de poten gelig en is 
de streping op de onderdelen onderbroken 
en fijner (en dus nóg minder zwaar) en zijn 
de flanken en broek dwarsgestreept.

Het formaat en de bouw van de vogel dui-
den op een van de grotere valken, waarbij 
met name aan Giervalk en Sakervalk  F. cher-
rug gedacht moet worden. Door de ‘bulky’ 
bouw van de vogel (als een Buizerd met 
opgezette veren), de enorme, krachtige 
vleugels met brede basis en afgeronde top 
(als een vrouwtje Havik) en de brede staart 
waarbij de vleugelpunten tot driekwart van 
de staart komen, is de vogel als Giervalk 
gedetermineerd. Het verenkleed van een 
Giervalk kan behoorlijk variabel zijn. De 
kenmerken van deze vogel passen echter 
helemaal binnen deze variatie; het betreft 
hier een vogel van een lichtere vorm. Boven-
dien vertoont de vogel de druppelvormige 
tekening in enkele flank- en broekveren, wat 
diagnostisch is voor een Giervalk. 

Sakervalken hebben over het algemeen 
een nog dunnere, scherper contrasterende 
baardstreep, zijn vaak zwaarder gestreept 
op de flanken en missen de druppels in de 
flank- en broekveren. Daarnaast zijn ze 
wat slanker in bouw, hebben ze scherpere 
vleugelpunten en een kortere staart. In het 
geval van een hybride (met Giervalk) zou je 
verwachten dat bij een vogel met sakerbloed 

Bovenvleugel
Handpennen en armpennen donkerbruin, 
duidelijk contrasterend met bovenvleugel-
dekveren. Handpennen met bandering op 
de binnenvlag, mogelijk ook bandering op 
armpennen maar dit is op foto’s moeilijk 
te zien. Alle hand- en armpennen met een 
witte zoom aan de veertop. Bovenvleugel-
dekveren als bovendelen, bruingrijs met 
crèmige veerranden. Handvleugeldekveren 
donkerbruin, vrijwel als handpennen. Op 
binnenste handdekveren enige lichte vlek-
ken/bandering zichtbaar.

Ondervleugel
Ondervleugel vrij licht overkomend met 
vage bandering door hand- en armpennen. 
Armpennen iets donkerder dan handpen-
nen. Handpentoppen vaal bruin. Onder-
vleugeldekveren met fijne bruine lengtestre-
pen, die naar en op de okselveren zwaarder 
en dichter gestreept worden.

Onderdelen
De grondkleur van de onderdelen is zeer 
licht crèmekleurig. Kin en keel vrijwel onge-
streept. Op de rest van de onderdelen heeft 
de vogel bruine verticale lengtestrepen die 
zwaarder en dichter worden op de flanken, 
onderbuik en ‘broek’. Enkele flank- en 
broekveren zijn zwaar donkerbruin ge-
streept met daarin een wit rondje (diagnos-
tisch voor Giervalk).
 
Staart
Bovenstaart iets lichter bruin gekleurd dan 
de bovendelen. Alle staartpennen geban-
deerd met ovale lichte vlekken op beide 
vlaggen (ook de middelste staartpennen). 
Op de linkerhelft van de staart heeft de vo-
gel nog witte staartpunten. Rechts zijn deze 
afwezig (gesleten) of in elk geval minder 
goed zichtbaar. Onderstaart licht, tekening 
ongeveer als ondervleugel.

Naakte delen
Oog donker met blauwgrijze oogring. Was-
huid blauwgrijs. Snavel eveneens blauwgrijs 
maar met donkere punt. Poten meer grijs-
bruin gekleurd. Nagels donker. De vogel 
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exemplaar werd pas in 1987 vastgesteld 
(de vogel van de Eemshaven, zie onder). 
Daarna volgde de beroemde witte Giervalk 
van Schiermonnikoog in maart 1998. Deze 
vogel werd door vele honderden vogelaars 
gezien en haalde zelfs het landelijke nieuws 
(Peters 1998). Het zevende geval betrof weer 
een donkere vogel die zich in november-
december 2004 goed schuil wist te houden 
in de omgeving van Holwerd en de Anjumer 
Kolken (Van den Berg & Bosman 2001, Van 
der Vliet et al. 2005).

Eemshaven, 27 januari-30 april 1987
In de winter van 1987 verbleef een Giervalk 
in het Eemshavengebied en wijde omgeving. 
De vogel werd door Kees Koffijberg ontdekt 
bij het schakelstation op het oostelijk Eems-
haventerrein op 7 februari 1987. Diezelfde 
dag werd de vogel nog door diverse andere 
vogelaars gezien, zowel op het westelijke 
deel van de Eemshaven als in de Emmapol-
der. Later werd bekend dat Koert Scholten 
de Giervalk al had gezien op 27 januari op 
het westelijk Eemshaventerrein. Hij was 
echter toen nog niet zeker van de determi-
natie.
In de periode daarna werd de Giervalk zeer 
onregelmatig waargenomen met alleen een 
waarneming op 11 februari. Van 18-24 febru-
ari werd de vogel echter dagelijks door vele 
vogelaars gezien, vooral ’s avonds in een 
hoogspanningsmast bij Spijk. Vervolgens 
verdween de vogel weer enigszins uit beeld 

deze in elk geval vooral op de flanken zwaar-
dere streping zal hebben, de baardstreep 
nog dunner zal zijn en de diagnostische 
druppels op de flankveren niet of minder 
prominent aanwezig zullen zijn.

Hoewel soms verwarring optrad met ver-
schillende Slechtvalken die ook aanwezig 
waren op de kwelder (vooral enkele forsge-
bouwde vogels, op grote afstand en onder 
slechte lichtomstandigheden (ochtendsche-
mering)), komt deze soort in dit geval niet 
echt voor verwarring in aanmerking. In 
directe vergelijking met deze Slechtvalken 
was alleen al het grootteverschil erg groot te 
noemen. 

Verspreiding en voorkomen
Giervalk is een circumpolaire soort die 
broedt in de (sub)arctische gebieden van 
Eurazië en Noord-Amerika. Er wordt vooral 
gebroed in berggebieden, op rotskusten 
en kliffen, bij voorkeur in de nabijheid van 
open (toendra)gebieden om in te jagen. 
De soort overwintert in allerlei open en 
halfopen gebieden, van moerassen tot kust-
vlakten en akkergebieden (Forsman 1999, 
Ferguson-Lees & Christie 2001).

In Nederland zijn nu in totaal acht geval-
len aanvaard. De eerste vier vogels werden 
geschoten (in oktober 1849, december 1864, 
december 1900 en december 1909, drie don-
kere en een witte vorm). Het eerstvolgende 

Giervalk – Eemshaven – februari 1987
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van deze vogel zijn te vinden in onder an-
dere Kompier (1988), De Bruin & De Bruin 
(1997) en Van den Berg & Bosman (2001).
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met slechts enkele waarnemingen tot en 
met 14 maart. Toen iedereen dacht dat de 
Giervalk defi nitief vertrokken was, bleek hij 
toch nog aanwezig te zijn; Kees Koffi  jberg 
en Harm-Jan Wight zagen de vogel nog op 
5, 17, 29 en 30 april.
Zoals blijkt uit de onregelmatigheid van 
de waarnemingen was de Giervalk vaak 
moeilijk te vinden. De vogel had niet echt 
een ‘vast patroon’ en bestreek een enorm 
gebied. Meestal hield de vogel zich op in 
het Eemshavengebied, maar hij werd ook 
waargenomen van de Lauwerpolder in het 
westen tot aan Delfzijl in het oosten, in 
totaal een oppervlakte van zo’n 80 km² 
(Kompier 1988).
In vergelijking met de Giervalk van de Dol-
lard had de Giervalk van de Eemshaven een 
beduidend donkerder verenkleed. Vooral 
op de kop en op de onderdelen (met name 
fl ank en buik) was de vogel van de Eemsha-
ven veel donkerder en zwaarder gestreept. 
De Giervalk van de Eemshaven was, net als 
de vogel van de Dollard, een eerstejaars vo-
gel op basis van onder andere de blauwgrijze 
washuid en poten (Kompier 1988). Foto’s 
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Leden van de Wadvogelwerkgroep van de 
vereniging Avifauna Groningen hebben 
afgelopen zaterdag 3 oktober 2009 vogels 
geteld in de Noordpolder. Tegelijkertijd 
werden de langstrekkende vogels geteld, 
die op weg zijn naar het warme zuiden. De 
laatstgenoemde telling was in het kader van 
EuroBirdwatch, een internationale telling 
op initiatief van BirdLife International en 
haar nationale partners. In Nederland wordt 
deze telling altijd gecoördineerd door Vo-
gelbescherming Nederland (VBN). Dit keer 
had VBN echter ook de coördinatie voor alle 
tellingen in heel Europa onder haar hoede. 
Tijdens deze editie stond de bescherming 
van trekvogels centraal (http://www.birdlife.

org/news/news/2009/09/
eurobirdwatch.html).

Op 3 oktober werden overal in Nederland 
telposten ingericht om trekvogels te tellen. 
In totaal deden er ongeveer 105 vogelwerk-
groepen mee. De kern van de activiteiten 
bestond uit telposten langs het zogenaamde 
NIVON Trekvogelpad, een wandeling dwars 
door Nederland van Bergen aan Zee naar 
Enschede. Zodoende ontstond een tellint 
van 380 kilometer. 
Dit soort vogeltellingen zijn dé graadmeters 
voor de vogelstand van Europa, maar zegt 
voor onze directe omgeving tegelijk ook iets 
over de kwaliteit van de Waddenzee. 
Een ander doel van de hele actie is om de 
vogelwereld en de ontwikkelingen daarin 
bij het grote publiek onder de aandacht 

te brengen. Reden dus om nadrukkelijk 
zichtbaar voor het publiek vogels te tellen 
en tijdens het tellen uitleg te geven over de 
vogels en de vogelstand. Daarom heeft de 
wadvogelwerkgroep in de oproep om mee 
te tellen expliciet te kennen gegeven dat 
aan de dijk uitleg zou worden gegeven door 
ervaren vogeltellers over wat er allemaal te 
zien is.
Omdat de Wadvogelwerkgroep haar werk-
terrein nu eenmaal aan de Noordkust van 
Groningen heeft, en omdat langs de kust 
ook goed trekvogels zijn waar te nemen, 
hadden we besloten om bij Noordpolderzijl 
een telpost in te richten. De gedachte was 
om van 09.00 tot 15.00 uur alle trekvogels 
te noteren. Door de harde wind bleven 
echter veel trekvogels in de polder aan de 
grond, want vliegen heeft met deze wind 
immers niet zoveel zin. We hebben uitein-
delijk geteld van circa 9.00 tot 13.00 uur. De 
zuidwestenwind wakkerde in die tijd aan tot 
windkracht 6. En steeds vaker kwamen er 
zware buien over, die het tellen ernstig be-
lemmerden en het verblijf voor zowel voge-
laar als vogel er niet aangenamer op maak-
ten. De aantallen waren hierdoor, net als 
elders in Nederland, veel lager dan in voor-
gaande jaren (zie onder). Hier komt nog bij 
dat de echte vogeltrek voor bijvoorbeeld de 
vinkachtigen dit najaar laat op gang kwam. 
Meestal is de Spreeuw de grote winnaar van 
dit soort tellingen, maar vorig jaar was dit 
de Vink. Daar was dit jaar geen sprake van, 
de Spreeuw was landelijk weer de winnaar. 
Bij Noordpolderzijl werd dit jaar zelfs niet 
eens een Vink gesignaleerd! Het slechte 
weer zal ook de reden zijn geweest dat er dit 
jaar slechts enkele bezoekers waren op de 
telpost bij Noordpolderzijl. Meestal komen 

Verslag EuroBirdwatch-
telling op 3 oktober 2009
Jacob Poortstra
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komen doorbrengen deels al zijn gearri-
veerd, bijvoorbeeld Sneeuwgors en Strand-
leeuwerik, maar ook Rotgans en Koperwiek. 
Het aantal Spreeuwen is echter tamelijk 
laag. Bij iedere wadvogeltelling in oktober 
zie je honderden, soms duizenden Spreeu-
wen. Dan is het aantal van 99 exemplaren 
dat tijdens EuroBirdwatch werd genoteerd 
wel erg laag.

In heel Nederland werden op 3 oktober 
145.450 vogels geteld verdeeld over 177 soor-
ten. Een bescheiden aantal in vergelijking 
met 2008 toen 663.550 vogels werden ge-
teld, maar toen waren de weersomstandig-
heden zeer gunstig. De Spreeuw is in 2009 

er toch wel de nodige belangstellenden even 
een praatje maken bij Noordpolderzijl. Wel 
hebben we net als vorig jaar de pers gehaald 
met een verslag met foto in de Ommelander 
Courant.

Om een indruk te geven van de soorten en 
de aantallen die op deze dag zijn waarge-
nomen, staat in tabel 1 een opsomming (in 
alfabetische volgorde). In de eerste kolom 
staan de vogels die in en nabij de haven van 
Noordpolderzijl zijn gezien, in de tweede 
kolom de soorten die in de Noordpolder zijn 
geteld.
Uit de resultaten blijkt dat in ieder geval de 
vogels die uit het noorden bij ons de winter 

Tabel 1. Resultaten telling EuroBirdwatch op 3 oktober 2009.

Haven Noord-
polderzijl

Noordpolder

aalscholver 4 28

Bergeend 38 5.328

Blauwe reiger 2 6

Boerenzwaluw 1 -

Bontbekplevier - 4

Bonte strandloper 11 76

Brandgans 35 7

Buizerd - 1

eider 4 20

Fuut 1 -

graspieper 26 -

grauwe gans 108 19

groenling 3 -

groenpootruiter 8 -

grote mantelmeeuw 4 5

grote Zilverreiger 6 4

iJsgors - 1

Kleine mantelmeeuw - 1

Kluut 400 -

Kneu 13 -

Kokmeeuw 20 953

Koperwiek 1 -

Kuifduiker - 1

Lepelaar - 2

oeverloper 1 -

oeverpieper 1 -

Haven Noord-
polderzijl

Noordpolder

Pijlstaart 8 14

Putter 3 -

rietgans 7 -

rietgors 2 -

rosse grutto 3 1

rotgans 21 193

scholekster 4.000 5.981

slechtvalk 1 2

slobeend 1 -

smient 24 342

sneeuwgors 12 -

spreeuw 99

steenloper - 6

stormmeeuw 170 73

strandleeuwerik - 9

torenvalk 1 -

tureluur 655 485

watersnip - 3

wilde eend 11 124

wintertaling 12 30

witgatje 3 -

witte Kwikstaart 2 -

wulp 5 3.822

Zilvermeeuw 50 195

Zilverplevier 75 58

Zwarte ruiter 2 1
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2.640.944, met als topper Rusland (896.716 
vogels) gevolgd door Hongarije (495.453 vo-
gels). Net als in Nederland werd de Spreeuw 
het meest geteld, gevolgd door Wilde Eend 
en Meerkoet.

weer onbetwist de winnaar (zie tabel 2).
Ook buiten Nederland werd op deze dag 
volop geteld. In totaal deden verspreid over 
Europa ruim 63.000 mensen uit 35 landen 
mee aan deze telling. Het totale aantal 
vogels dat in Europa geteld werd bedroeg 

top tien 2009

1 spreeuw  34.198

2 Kokmeeuw  16.244

3 grauwe gans  11.371

4 scholekster  10.183

5 Kievit  7.465 

6 Vink  7.023

7 graspieper  7.371 

8 Bergeend  5.710

9 wulp  4.366

10 Houtduif  4.171

top tien 2008

1 Vink 241.979

2 spreeuw 138.381

3 graspieper 31.383

4 Kokmeeuw 28.799

5 Bonte strandloper 21.148

6 Koperwiek 17.312

7 Kievit 17.153

8 aalscholver 15.980

9 grauwe gans 12.956

10 scholekster 11.301

Tabel 2. De landelijke top tien van 2009 voor heel Nederland.
Ter vergelijking wordt de top tien van 2008 ook weergegeven (http://www.vogelbescherming.nl/
nl/actueel/campagnes__acties/ born_to_travel_/resultaten_euro_birdwatch).
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Na tien uur stevig doorvliegen kwamen we aan op Oliver Tambo Inter-
national Airport, Johannesburg, Republic of South Africa.

Het was pikkedonker en wij waren blij dat we met een shuttlebusje naar 
het besproken hotel werden gebracht: na zonsondergang in deze gevaar-
lijke stad rond te rijden in een pas gehuurde auto had ons geen goed idee 
geleken. Wij zouden de nacht in het hotel doorbrengen en de volgende 
morgen Joburg verlaten, op weg naar onze vakantiebestemming in de 
bush.

De volgende morgen scheen de zon uitbundig. Wij waren in de late herfst 
uit Nederland vertrokken en in het vroege voorjaar in Zuid-Afrika geland. 
Ik kleedde me snel aan, want ik weet inmiddels wat de eerste morgen van 
een dergelijke reis te doen staat: de tuin.

In eerste instantie klinkt het 
als onzin: je gaat wekenlang 
in de prachtigste gebieden 
vogels kijken, maar je moet 
zo nodig de eerste morgen 
nog voor de koffi  e met je 
kijker de tuin van het hotel in. 
Denk je daar dan wat te zien? 
En denk je iets te zien wat je 

tijdens de reis niet weer zal 
zien? Toch ging ik de tuin in.

Het was de binnentuin van het Airport 
Grand Hotel in Boksburg, een voorstad van 

Johannesburg. Mooi hotel, maar het lag pal in 
het verlengde van de landingsbaan. De vliegtui-
gen kwamen op honderd meter over. Centraal 

lag een zwembad met daarin een 
proestende witte meneer. Daar-

Tuin
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omheen een grasveldje met ingebouwde sproeiers, enkele lage bomen en 
struiken en een muur met schrikdraad erbovenop. Honderd vierkante 
meter, meer niet.

Er vlogen gierzwaluwen. Snel, slank en met witte V-tjes op de stuit. 
White-rumped Swifts, Witkruiswindswaels in het Afrikaans, Kaff er-
gierzwaluwen. Die had ik in Zuid-Spanje diverse malen vergeefs gezocht, 
maar hier hadden ze een nest onder een balkon. In een doornstruik 
een bolle, zwartwitte klauwier, Fiscal Shrike, nieuwe soort, maar 
 algemeen volgens Th e larger illustrated Guide to Birds of 
Southern Africa, dus niet te lang naar 
gekeken. 
De klauwier dook op twee mus-
sen: Cape Sparrows, met de 
man fraai getekend in zwart 
met witte kraag, maar die 
heten in het Afrikaans niet voor 
niets Gewone Mossie. Ik werd 
geroepen, het ontbijt werd koud. 
Heel snel scoor ik nog Heilige Ibis, 
Kaapse Kwik en Lelspreeuw en ga 
aan de koffi  e, spek en eieren.

Na twee weken kom ik weer 
terug op Oliver Tambo Inter-
national Airport. Ik heb 140 
nieuwe soorten gezien, waarvan vele 
elke dag en overal. Maar die algemene Fiscal 
Shrike en dat gewone musje (nieuwe soor-
ten 1 en 2) vlogen alleen onder de landende 
vliegtuigen bij het Airport Grand Hotel in 
 Johannesburg,

Sla desnoods het ontbijt over, maar nooit de tuin.
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Vereeniging (een van de twee voorlopers 
van de huidige Nederlandse Ornithologi-
sche Unie) een bedrag van omstreeks 250 
gulden uit het Trekstudiefonds beschikbaar 
te stellen voor een onderzoek naar vogeltrek 
op het eiland Rottumeroog door de Club 
van Trekwaarnemers. Het onderzoek werd 
ten opzichte van de verdere regeling geheel 
vrijgelaten. Er werd, op enkele dagen na (2-8 
augustus), continu waargenomen door een 
van de schrijvers en/of door G. Traanberg 
en Jan Drijver. De laatste was een Texelse 
vogelaar die voor Natuurmonumenten in 
Amsterdam werkte. Rottum bleek inderdaad 
uitermate geschikt te zijn voor het nagaan 
van de trek van zangertjes en van vele an-
dere soorten. De schrijvers geven hiervoor 
een verklaring, die eigenlijk nog steeds 
opgaat voor veel plekken langs de Wadden-
zee. “Door het bijna geheel ontbreken van 
broedvogels en daar het eiland zeer weinig 
hout bezit, biedt het opzoeken van trekker-
tjes betrekkelijk weinig moeite, vooral ook 
daar de kleinere vogels aankomen over een 
uitgestrekte strandvlakte en ze daarna alle 
het bewoonde deel van het eiland opzoeken, 
waar de huizen en boompjes zijn en het 
rijshout is geplant”. Het vogelen bestond 
meestal uit een ochtendwandeling van drie 
tot zes uur en een middagwandeling van 
twee tot vier uur. De vogels werden wat 
opgedreven en langdurig bestudeerd met 
een 8x en een 18x keer vergrotende prisma-
kijker, de laatste op statief. 

Het grootste deel van het artikel omvat een 
dagelijks overzicht van de waarnemingen 
met kanttekeningen en een weersoverzicht. 
In juli was er behalve steltlopers weinig 
te doen, maar in augustus kwamen de 

We weten niet al te veel over de vogelbevol-
king in de provincie Groningen uit het ‘ste-
nen tijdperk’, dat wil zeggen de jaren vóór 
1960 waarin goede waarnemers op de vin-
gers van één hand te tellen waren. Slechts 
van sommige broedvogels, zoals Blauwe 
Reiger, Roek en Ooievaar, werden systema-
tisch gegevens verzameld. Van aantallen 
trekvogels weten we vrijwel niets. Het eer-
ste artikel over vogeltrek in Groningen staat 
in het tijdschrift Ardea en is van de hand 
van G.A. (Gerrit) Brouwer en Jan Verweij. 
Gerrit Brouwer heeft enige tijd in Gronin-
gen gewoond, was financieel onafhankelijk 
en besteedde zijn tijd aan vogels kijken en 
natuurbescherming. Hij opereerde door heel 
Nederland. Jan Verweij was een gedreven 
vogelaar en schreef onder andere in Ardea 
over Vorkstaartmeeuwen die hij in de jaren 
twintig op het Noordzeestrand waarnam. 
Omdat Ardea onlangs gedigitaliseerd is, 
hoeven we niet meer naar de kelder van het 
Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit 
Groningen af te dalen om de jaargangen 
vanaf 1912 in te kunnen zien. Hier volgen 
wat impressies en conclusies, maar het is 
de oprechte lezer ook aan te raden zelf eens 
terug in de tijd te gaan aan de hand van 
het origineel dat is te vinden op de website 
van de Nederlandse Ornithologische Unie: 
http://nou.natuurinfo.nl/website/index.
htm.

Het artikel beschrijft tamelijk uitgebreid 
wat er per dag van 19 juli tot 1 september 
1921 werd waargenomen op Rottumeroog. 
Hoe kwamen de genoemde vogelaars in die 
periode op Rottum terecht? In een verga-
dering van 17 mei 1921 besloot het bestuur 
van de Nederlandsche Ornithologische 

Vogeltrek op Rottumeroog 
in de jaren twintig
egbert Boekema
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staart en Boompieper. Behalve de gewone 
soorten werden ook minder algemene 
waargenomen, zoals Boomvalk, Vuurgoud-
haan, Grauwe Klauwier en Draaihals. Eén 
soort springt er geweldig uit, namelijk de 
Ortolaan. Ortolanen werden bijna dagelijks 
gezien, onder andere in een groep van 24 vo-
gels. Bij 18 augustus staat geschreven dat de 
Ortolanen zich de verdere dag in het helm 
ophielden, waar ze ’s middags overal uit 

vroege trekkers door, zoals Fitis en Bonte 
Vliegenvanger. Ook op Rottum werden op 
goede dagen tientallen gezien. Verder waren 
andere zangertjes zoals Gekraagde Rood-
staart (circa 89), Braamsluiper (totaal 15) en 
Tuinfluiter (totaal 40) tamelijk algemeen. 
Augustus is een maand waarin de eerste 
trekvogels al in flinke aantallen kunnen 
langskomen, en behalve de bovengenoemde 
soorten zijn dat bijvoorbeeld Gele Kwik-

Figuur 1. Afslag op Rottumeroog. Boven: het eiland in 1991, linksonder in 1999 (Van den Brink 1999) 
en rechtsonder de huidige situatie op Google Earth, alle gezien vanuit het noorden van boven de 
Noordzee. Het verdwijnen en overstuiven van de rechthoekige tuin van Toxopeus is mooi te vol-
gen. De tuin was echter een toevluchtsoord voor trekvogels.
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en boven elkaar op een eindje van weinige 
meters 2 Draaihalzen, enkele Paapjes en 
Tapuiten, een Bonte en enkele Grauwe Vlie-
genvangers met wat Gekraagde Roodstaar-
ten, Graspiepers en een aantal Fitisjes!

Het hele artikel lezend kom je tot de con-
clusie dat het artikel zijn tijd ver vooruit 
was. Het heeft meer dan 40 jaar (!) geduurd 
voordat er weer over Groningen werd gepu-
bliceerd met dezelfde kwaliteit (Braaksma 
en Timmerman 1969). Aan het eind van het 
verslag wordt er nog gediscussieerd over een 
vast trekstation. De schrijvers menen: “Voor 
zoover wij er over kunnen oordeelen, lijkt 
ons een vast Trekstation in ons land slechts 
gerechtvaardigd te zijn, indien dit onderdeel 
zou uitmaken van een algemeen biologisch 
station en niet als aparte inrichting. Als 
onderdeel van een biologisch station is de 
instelling van een trekcentrum echter drin-
gend gewenscht; reeds lang werken ettelijke 
enkelingen op zichzelf, terwijl een hoogst 
enkele tot belangrijke resultaten komt”. Ze 
vonden Rottumeroog echter niet geschikt 
omdat de reis van Groningen naar Noord-
polderzijl en de overtocht naar het eiland 
“een niet weg te cijferen bezwaar vormen”. 
Inderdaad is er niets op Rottum gekomen, 
behalve een bewaking in het zomerhalfjaar. 
Dit heeft echter wel veel gegevens opgele-
verd. De vogelstand op Rottumeroog wordt 
beschreven door onze eigen Groninger vo-
gelaar Henk van den Brink (Van den Brink 
1990). Schiermonnikoog heeft uiteindelijk 

opgestoten werden, meest in kleine groepjes 
van drie, vier en vijf vogels. Dat was dus 90 
jaar geleden een algemene soort, niets meer 
of minder. Ook krijg je de indruk dat er 
meer Draaihalzen en wat meer trekvogels in 
het algemeen waren dan tegenwoordig het 
geval is. 

Hieronder staat de beschrijving van één 
dag, namelijk van 23 augustus. Om de 
leesbaarheid te verhogen, is de tekst iets 
gewijzigd en ingekort (huidige vogelnamen 
en spelling). De schrijvers vermeldden: 
Overdag warm. Wind zwak, Oostzuidoost. 
’s Avonds dampig. Er zijn veel Ortolanen 
op het eiland. Ook zijn regelmatig Boom-
piepers te horen en er is zwakke trek van 
Gele Kwikstaarten. Enkele Boerenzwaluwen 
gezien (3-5, waaronder minstens 1 jong). 
Een Kievit aan land zien komen aan de 
Noordzeezij. Een Goudhaantje (bleek-kuif); 
5 Grauwe Vliegenvangers (enkele oude); 
20-25 Bonte Vliegenvangers; omstreeks 
60 Fitissen (’s Middags meer dan 20 in de 
takkenhoop); 2 Tuinfluiters; 4 Grasmussen, 
15-20 Tapuiten, minstens 10 Paapjes; 8-10 
Gekraagde Roodstaarten (jonge en oude); 
4-5 Draaihalzen. Een Oeverloper aan de 
kreekjes. ’s Middags en misschien nog meer 
tegen de avond een drukte van belang en ik 
vergeet nooit die wrakhouten aardappelom-
heining om een uur of zes in het licht der 
dalende zon. O, wat was dat aantrekkelijk 
en wat zie je op zo’n ogenblik, waartoe de 
trekkertjes komen! Daar zaten naast, door 

Figuur 2. De oude voogd-
woning op de duinreep in 
1959. Het vrijwel ontbreken 
van opgaande begroeiing was 
ook in de tijd van Brouwer 
en Verweij het geval. De aan-
leg van de singels, zoals op 
 figuur 1 uit de lucht is te zien, 
kwam pas veel later.
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de gehele rij van Waddeneilanden. Mis-
schien komt het wel lager te liggen door 
de stijging van de zeespiegel, maar dit is 
nog niet goed te voorspellen. In ieder geval 
kunnen de vogels er de eerste tientallen 
jaren nog prima op vooruit. Voor een mooie 
beschrijving van de natuur op Rottumeroog 
wordt verwezen naar een boek van Staat-
bosbeheer onder eindredactie van Henk van 
den Brink (Van den Brink 1999).
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een veldstation gekregen, de ‘Herdershut’ 
van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook de 
Vrije Universiteit Amsterdam is op Schier-
monnikoog actief. Maar voor het zover was, 
zijn daar de crisisjaren in de jaren dertig en 
een wereldoorlog over heengegaan.

Ten slotte bestond ook in 1922 al de indruk 
dat het eiland zou gaan verdwijnen, dat 
“Rottum dan een barre zandplaat gaat 
worden, bij stormweer niet te bewonen, 
…”. Rottumeroog ligt er echter nog steeds, 
hoewel in de laatste decennia aan de noord-
westzijde de rechthoekige ‘tuin van Toxo-
peus’, genoemd naar de voormalige voogd 
van het eiland, langzaam door afslag is ver-
dwenen (zie figuur 1). Het huis van de voogd 
van Rottum is meerdere keren verplaatst en 
het laatste huis stond in 1959 aan de rand 
van de afgrond (figuur 2; Schortinghuis 
(1967)). Het huis waar Brouwer en Verweij 
in moeten hebben gelogeerd, was toen al 
verdwenen. Of Rottumeroog er over 90 jaar 
nog is, blijft een open vraag. Vermoedelijk 
wel omdat de buureilanden geen zand weg-
happen. Borkum groeit niet naar het westen 
en Rottumerplaat merkwaardig genoeg 
 alleen naar het noordwesten en niet naar 
het oosten in de richting van Rottumeroog. 
Rottum ligt bovendien veel zuidelijker dan 

Nieuw voor Groningen: 
Dwerguil
marnix Jonker & willem-Jan Fontijn

Op 3 oktober 2009 werd in Meppel op de 
landelijke uilendag onverwachts een nieuwe 
soort voor de provincie Groningen onthuld. 
Johan de Jong van de Kerkuilen Werkgroep 
Nederland vertelde daar over de vondst van 
een Dwerguil Glaucidium passerium in het 
Lauwersmeergebied. In dit artikel wordt 
deze vondst behandeld.

Kustweg, 18 oktober 2008
Als drijvende kracht achter de Kerkuilen 
Werkgroep Nederland geeft Johan de Jong 
vaak lezingen in het land over Kerkuilen. 
Nadat de Kerkuilen behandeld zijn, gaat hij 
vaak de andere uilensoorten ook nog even 
bij langs om het publiek ook kennis van 
deze soorten te laten nemen. Zo ook tijdens 
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Verspreiding en voorkomen
Dwerguil is een broedvogel van de sparren-
bossen in Eurazië waar de soort in een brede 
gordel voorkomt van Scandinavië en Oost-
Frankrijk oostelijk tot ver in Rusland. In 
Midden-Europa komt de soort vooral voor 
in de wat oudere naaldbossen en gemengde 
bossen in het hoog- en middengebergte, 
zoals in de Alpen, het Beierse Woud, het 
Ertsgebergte, de Harz, de Jura, de Vogezen 
en het Zwarte Woud (Scholten et al. 2008).
Het komt regelmatig voor dat jonge vogels 
beginnen te zwerven en zo kunnen ze soms 
enkele honderden kilometers afleggen. De 
grootste afstand die een geringde vogel 
ooit heeft afgelegd, bedraagt ongeveer 300 
kilometer (Scholten et al. 2008). Gezien 
de betrekkelijk korte afstand tot de Duitse 
broedgebieden is het hoogst waarschijnlijk 
dat de vogels die in Nederland opduiken, 
hier vandaan komen. Het is echter ook mo-
gelijk dat de vogels uit Scandinavië komen. 
Die kunnen na een goed broedseizoen soms 
een invasieachtige trek naar het zuiden ver-
tonen, waarbij ze soms tot in Noord-Dene-
marken voorkomen (Ebels & Deinum 2007).

Nederlandse gevallen
In Nederland is de Dwerguil een zeer zeld-
zame vogel. De vondst van Lauwersoog 
betreft de vijfde Dwerguil voor Nederland 

een lezing in september 2009. Vol enthou-
siasme vertelde hij dat hij de dag voor de 
lezing de Dwerguil, die in het najaar van 
2008 in Koudum (Friesland) tegen een raam 
was gevlogen, opgehaald had en liet daarbij 
een foto zien. Hierop reageerde meneer De 
Vries, een dierenarts uit Hollum: “Oh, ik 
heb ook zo’n uiltje in de diepvries liggen.” 
Deze had hij als verkeersslachtoffer gevon-
den langs de Kustweg bij Lauwersoog ter 
hoogte van het eerste plasje op 18 oktober 
2008. Johan reageerde verbaasd en sprak af 
om de vogel te bekijken en te fotograferen. 
Op 17 september 2009 ging hij bij dhr. De 
Vries op bezoek en kwam er inderdaad een 
Dwerguil uit de diepvries. Het betrof een 
zeer klein uiltje dat ongeveer zo groot was 
als een Spreeuw Sturnus vulgaris. De kop 
was bruin en had witte spikkeltjes. De bo-
vendelen waren bruin met regelmatig ver-
spreidde spikkeltjes. De keel en kin waren 
bruin met wat witte vlekken, de borst en 
buik waren wit met bruine lengtestrepen. 
De snavel en poten waren geel. 
Meneer De Vries, die een preparateurs-
vergunning heeft, is van plan om deze vogel 
zelf op te zetten. De inhoud van de vogel 
wordt aan Johan de Jong ter beschikking 
gesteld, waarmee hij probeert uit te zoeken 
wat de herkomst van deze vogel is. 

Dwerguil – vondst Kustweg Lauwersmeer – 18 oktober 2008
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De in dit artikel gemelde vondst bij Lau-
weroog op 18 oktober 2008 betreft daarmee 
dus het vijfde geval voor Nederland. Op het 
moment van schrijven zijn de gevallen van 
Koudum en de Lauwersmeer echter nog in 
behandeling bij de CDNA en zijn dus nog 
niet formeel aanvaard.

Opvallend in dit overzicht is dat alle waar-
nemingen van de laatste jaren zijn en dat 
bovendien deze vogels (op één na) allemaal 
zijn gezien in het noorden van Nederland.  
Dit ligt wel in lijn met de uitbreiding van de 
soort in met name Duitsland. Deze gestage 
uitbreiding richting het noordwesten is 
al enkele decennia bezig en is wellicht te 
danken aan de herintroductie van de soort 
in het Zwarte Woud vlak na de Tweede 
Wereldoorlog. Op de Lüneburgerheide nabij 
Hannover broedden in 2005 bijvoorbeeld 
minimaal 120 en mogelijk zelfs tot 150 paar 
(Ebels & Deinum 2007) en ook 2009 was 
een goed jaar (Arne Torkler, pers. med.). 
De dichtstbijzijnde broedende Dwerguilen 
bevinden zich momenteel al bij Oldenburg, 
op 80 kilometer van de Groningse grens. 
Bedenk daarbij dat er beduidend minder 
vogelaars bij onze oosterburen rondlopen 
en dat het broedvogelonderzoek daar 
minder goed georganiseerd is dan bij ons. 
De eerste Dwerguilen kunnen dus nog wel 
eens dichterbij zitten. Zo is bekend dat ter 
hoogte van Twente (Overijssel) de eerste 
broedende Duitse Dwerguilen al op vijftien 
kilometer van de Nederlandse grens zitten 
(Jann Wübbenhorst, pers. med.). Als deze 
trend doorzet dan ziet het er naar uit dat we 
de komende jaren steeds meer waarnemin-
gen van Dwerguilen mogen verwachten. Het 
is zelfs goed mogelijk dat er ergens al (broe-
dende?) Dwerguilen in Nederland zitten, 
maar dat ze alleen nog niet ontdekt zijn. 

Oproep
Hierbij willen we iedereen dan ook oproe-
pen om de komende wintermaanden eens 
goed op te letten in de bossen van Gronin-
gen, Friesland en Drenthe. Dwerguilen roe-
pen het meest intensief gedurende de sche-
merperiode, maar ze kunnen al beginnen 

en de eerste voor de provincie Groningen. 
Het eerste geval voor Nederland was in 
Sumarreheide nabij Sumar (Friesland) op 
4 oktober 2002. Deze vogel was tegen een 
raam gevlogen en versuft opgeraapt. De 
vogel is ongeveer 30 seconden gefilmd en 
was toen weer voldoende bij krachten om 
weg te vliegen. Pas twee jaar later werd deze 
vogel uiteindelijk door Johan de Jong als 
Dwerguil gedetermineerd (Ebels & Deinum 
2007). 
Het tweede geval voor Nederland betrof een 
levende vogel in de bossen bij Bakkeveen 
(Friesland). Koert Scholten vond deze vogel 
in de namiddag van 10 december 2005. 
De vogel liet zich ongeveer tien minuten 
bekijken voordat Koert naar huis stoof om 
wat mensen te bellen om dit nieuws bekend 
te maken en een laatste blik in een vogel-
boek te werpen. Nadat dit geregeld was, 
ging hij terug naar de plek en floot enkele 
keren het tuu geluid van een Dwerguil. De 
vogel kwam op het geluid af en liet zich 
weer enkele minuten bekijken. Enkele in 
alle haast toegesnelde vogelaars konden de 
vogel die namiddag niet meer terugvinden. 
De volgende dag stonden er in alle vroegte 
ruim 300 vogelaars uit het hele land op deze 
plek. Helaas liet de vogel zich niet zien en 
werd dit de grootste ‘dip’ in de geschiedenis 
van het Nederlandse twitchen (Scholten et 
al. 2008).
Op 10 februari 2008 was het voor vogelend 
Nederland echter wel raak. Een waarneming 
van een Dwerguil voorzien van foto’s werd 
gemeld op waarneming.nl in het Leender-
bos, net ten zuidoosten van Valkenswaard 
(Noord-Brabant). Deze vogel werd diezelfde 
namiddag nog door enkele gelukkigen 
gezien. Tot opluchting van velen was de 
Dwerguil ook de volgende dag nog aanwezig 
en werd door vele waarnemers uitgebreid 
bekeken en gefotografeerd (Scholten et al. 
2008). 
Het eerder genoemde raamslachtoffer van 
Koudum, die op 9 oktober 2008 tegen het 
raam van Boukje van der Veen aanvloog en 
gedetermineerd werd door Ulbe Postema, 
betrof het vierde geval voor Nederland 
(www.lauwersmeer.com). 
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voor informatie over de Duitse Dwerguilen.
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vanaf twee uur voor zonsondergang. In het 
donker roepen de vogels niet. Ze beginnen 
weer in de ochtendschemering en kunnen 
dan doorgaan tot een uur na zonsopkomst.

Dankwoord
Johan de Jong wordt bedankt voor de aan-
vullende informatie over de Dwerguil van 
Lauwersoog en voor het beschikbaar stellen 
van de foto. Arne Torkler, Jann Wübben-
horst en Hannes Langbehn worden bedankt 

Waar slapen Bruine Kiekendieven in • 
de winterperiode, en hoe zien deze 
slaapplaatsen er qua samenstelling uit? 
Een bekende slaapplaatsregio is het 
Verdronken Land van Saeftinghe, maar 
waarschijnlijk zijn er elders nog wel 
meer kleinere slaapplaatsen te vinden.

De soort is als toppredator een belangrijke 
indicator voor ecosystemen (met name 
moerassen en akkerland) en daarmee ook 
voor de biodiversiteit. Omdat 2010 tevens 
het Jaar van de Biodiversiteit is, zal dit 
aspect een belangrijke rol spelen bij de 
 communicatie. 
Voor de jeugd gaan we een teken- en foto-
wedstrijd organiseren en zal er in de WILD-
zoekers Expres veel aandacht zijn voor deze 
prachtige soort. Tot slot zullen we ook scho-
len gaan benaderen met een lesbrief.
Kijk voor de meest actuele informatie op 
www.jaarvandebruinekiekendief.nl en doe 
mee.

P.s. Ook de Vogel van het Jaar voor 2011 is 
al bekend en dat zal de Boerenzwaluw zijn. 
Maar daarover in de loop van 2010 meer.

In 2010 organiseren SOVON Vogelonderzoek 
Nederland en Vogelbescherming Nederland 
in samenwerking met de Werkgroep Roof-
vogels Nederland en de Werkgroep Grauwe 
Kiekendief het Jaar van de Bruine Kieken-
dief. Van deze charismatische roofvogel 
is namelijk nog lang niet alles bekend. Er 
wordt een aantal activiteiten georganiseerd 
om meer bekendheid te geven aan (de 
bescherming van) deze soort en om vrijwil-
ligers te betrekken bij vogelonderzoek en 
vogeltellingen. Dit jaar zal er daarbij speci-
ale aandacht zijn voor het betrekken van de 
jeugd bij deze fraaie roofvogelsoort.

Enkele onderzoeksvragen die centraal staan 
en die we met behulp van vrijwilligers willen 
beantwoorden zijn:

Waar broeden Bruine Kiekendieven in • 
Nederland? Het doel is een compleet 
landdekkend beeld van de broedaantal-
len te krijgen.
Fenologie: wanneer komen en vertrek-• 
ken onze Bruine Kiekendieven? Dit 
onderdeel leent zich voor publiciteit en 
het enthousiasmeren van waarnemers. 
Daarnaast levert het mogelijk infor-
matie op over onder andere de eff ecten 
van klimaatverandering.

Bruine Kiekendief SOVON 
Vogel van het Jaar 2010 
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Lauwersoog heeft eigenlijk alles tegen voor 
een goede zeevogelplek: het is er ondiep 
(+/- 1,5 meter) en er liggen enkele grote 
wadplaten voor de kust die al snel droogval-
len bij laag water (‘echte’ zeevogels houden 
nu eenmaal van diep water), bovendien ligt 
Schiermonnikoog in de volle lengte precies 
voor Lauwersoog en houdt dus veel zeevo-
gels ‘tegen’. 
Een andere belangrijke factor is natuurlijk 
het weer. Langs de westkust is het bij (ma-
tige) winden van zuidwest tot noordwest 
vaak al prima zeevogels kijken. Bij Lauwer-
soog is echter alleen een noordwestenwind 
goed, die bovendien erg hard moet zijn (mi-
nimaal 6, maar 7-8 Bft. is beter) en bij voor-
keur moet deze windrichting en windkracht 
ook nog enkele dagen aanhouden (de vogels 
moeten immers de Waddenzee op worden 
geblazen). Dit soort weersomstandigheden 
komt echter niet vaak voor en echt goede 
zeetrekdagen bij Lauwersoog zijn dan ook 

Zeevogels langs de Groninger kust
(23 september 2009)

Ruim 40 belangstellenden hadden de weg 
naar ’t Vinkhuys weer gevonden voor een 
mooie lezing over zeevogeltrek langs de 
Waddenkust van Groningen. Aan de hand 
van een fraaie serie foto’s vertelden Martin 
Olthoff en Martijn Bot beurtelings over al 
het moois dat in de afgelopen jaren aan zee-
vogels langs is gevlogen. De voornaamste 
plek die besproken werd tijdens de lezing 
was Lauwersoog. Er wordt ook op andere 
plekken in de provincie over zee gekeken, 
met name in de Eemshaven, maar van Lau-
wersoog zijn meer gegevens bekend, wordt 
vaker en met meer vogelaars geteld (soms 
wel 25-30 man) en bovendien worden hier 
ondanks de moeilijke (weers)omstandighe-
den vaak nog heel aardige foto’s gemaakt. 
De lezing begon met een uitleg over de om-
standigheden in Lauwersoog. Het Wad voor 
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lende soorten vogels die gezien zijn. Van 
bijna elke soort waren wel een of meer foto’s 
beschikbaar, op een enkele uitzondering 
na allemaal afkomstig uit Lauwersoog en 
omgeving. 
Zeetrek bij Lauwersoog is altijd goed voor 
diverse soorten ganzen en eenden, zoals 
Kleine Rietgans en Rotgans (met daartus-
sen regelmatig een Witbuik- en soms zelfs 
een Zwarte Rotgans), Zwarte en Grote 
Zee-eend, Middelste Zaagbek en IJseend 
(regelmatig t.p. in de haven). Steltlopers 
zijn vaak ook goed vertegenwoordigd, niet 
alleen algemene soorten als Kanoet en 
Bonte Strandloper, maar ook schaarsere en 
zeldzame soorten als Drieteen- en Paarse 
Strandloper en Grauwe en Rosse Franje-
poot. Uiteraard worden ook veel soorten 
meeuwen en sterns gezien, met in hun 
kielzog alle soorten Jagers (meest Kleine 
Jager). In het verloop van de lezing werd 
duidelijk dat in vergelijking met de Noord-

ronduit zeldzaam te noemen.
Bij Lauwersoog kan op diverse plekken 
over zee gekeken worden. De voornaamste 
plekken zijn de sluizen en de haven, maar er 
wordt af en toe ook wel bij de Kustweg in de 
Marnewaard over zee gekeken. De sluizen 
hebben als voordeel de hoge positie boven 
het wateroppervlak waardoor vogels vaak 
goed te volgen (en te determineren) zijn 
en in de inham voor de sluizen blijven nog 
wel eens vogels pleisteren en die zijn dan 
vaak mooi te bekijken en te fotograferen. 
Een groot nadeel is echter het ijzeren hek 
boven op de dijk dat steeds hinderlijk in het 
telescoopbeeld te zien is. In de haven wordt 
gekeken vanachter enkele gebouwtjes op de 
dijk. Je zit hier veel lager, maar deze plek 
ligt verder in zee dan de sluizen waardoor 
de vogels soms erg dichtbij langsvliegen. 

Na de uitgebreide inleiding ging de lezing 
verder met het bespreken van de verschil-

Roeken en het hamsteren van walnoten 
en eikels (15 oktober 2009)

Als ik nu een Roek in een weiland zie, blijf ik 
even staan kijken. Laatst zag ik er een met 
een plukje gras in zijn snavel. Aha, dacht 
ik, daarmee dekt hij natuurlijk die noot af 
die hij zojuist verstopt heeft. Dankzij Jan 
Hulscher weet ik nu precies hoe dat in zijn 
werk gaat: een Roek komt aanvliegen met 
een noot of eikel in zijn snavel, landt in 
een weiland, legt de noot naast zich neer, 
maakt een gat, pakt de noot, stopt deze in 
het gat, geeft er nog een fl inke klap op met 
zijn snavel en maakt het gat dicht. Komt 
er intussen een andere Roek met een noot 
aanvliegen, dan is er niets aan de hand. 

Maar is dit een Roek zónder noot, dan 
gaat Roek nummer één op de loop met zijn 
buit en wacht tot Roek-zonder-noot uit de 
buurt is. Al sinds de jaren zestig doet Jan 
Hulscher onderzoek naar voedselgedrag van 
Scholeksters, na zijn pensionering ook van 
kraaiachtigen. Samen met Peter Driessen 
bestudeerde hij zoetwatermossels die bij 
het schonen van sloten op de oever terecht-
komen en dan door Zwarte Kraaien wor-
den gegeten. Zij vroegen zich af hoe deze 
mossels verdwijnen in de voedselketen. 
Bij het afstropen van baggerrichels in De 
Wolddeelen bij Sassenhein merkten zij lege 
walnotendoppen op, terwijl er geen walno-
tenboom te bekennen was. Toen zagen zij 
Roeken zitten boven in een walnotenboom 
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zee de relatief slechte omstandigheden bij 
Lauwersoog ervoor zorgen dat de grote aan-
tallen zeevogels en de ‘echte’ zeevogels zoals 
(pijl)stormvogels, stormvogeltjes en alkach-
tigen behoorlijk zeldzaam zijn op de Wad-
denzee. Roodkeelduiker, Noordse Stormvo-
gels, Jan-van-genten en Drieteenmeeuwen 
worden meestal wel gezien maar in (heel) 
lage aantallen (niet te vergelijken met de 
‘stromen’ op de Noordzee). Parelduiker en 
vooral IJsduiker zijn al veel zeldzamer. Zee-
koet wordt nog regelmatig gezien, maar Alk 
en Papegaaiduiker zijn zeldzaam en ‘pijlen’ 
en ‘Stovjes’ verschijnen alleen tijdens zeer 
uitzonderlijke (weers)omstandigheden (bij-
voorbeeld invasies van Noordse Pijlstorm-
vogels in september 2004 en Stormvogeltjes 
in november 2006 en 2007). 

Ondanks deze beperkingen heeft Lauwer-
soog echter ook een paar voordelen. In de 
juiste tijd van het jaar kunnen onder de 

juiste omstandigheden bepaalde soorten 
ineens in behoorlijke aantallen opduiken. 
Zo worden in september vaak specialiteiten 
als Vaal Stormvogeltje, Kleinste Jager en 
Vorkstaartmeeuw gezien, terwijl november 
vaak goed is voor Rosse Franjepoot en 
Kleine Alk. Deze soorten zijn gevoelig voor 
verdrifting en worden dan vlak onder de 
kust gezien. Bij Lauwersoog komen deze 
vogels vaak erg dichtbij langs gevlogen (of 
blijven zelfs ter plaatse) en kunnen dan 
goed bestudeerd worden. Het is dan ook 
een van de beste plekken van Nederland om 
deze soorten te zien. 
De vele fraaie foto’s getuigen ervan dat er 
ook op zeevogelgebied genoeg te beleven 
valt op de Waddenzee.
 
Willem-Jan Fontijn

dieterrein ligt. En hoe kom je dan van gram-
men doppen naar aantallen walnoten en 
eikels? Iedere vraag roept weer een nieuwe 
vraag op.
Peter en Jan begonnen met het in kaart 
brengen van hun onderzoeksgebied; zij 
beletterden de weilanden (15 ha) en num-
merden de baggerrichels (335 m²). Daarna 
werd nauwgezet en meter voor meter de 
grond afgespeurd naar walnoot- en eikel-
resten. Dat maakte op mij enorme indruk: 
de  volharding van deze mannen om dit pre-
cieze zoekwerk uren achter elkaar en ver-
volgens dagen en weken lang vol te houden. 
Wat een gedrevenheid en vertrouwen. Mooi! 
We hebben zeker het hele Pieterpad gelo-
pen, zei Jan. Het leverde ‘zakken vol troep’ 

aan de Westersedrift in Haren. Zij namen 
waar dat Roeken probeerden de noten uit de 
bolster te trekken en daarbij zelfs achteruit 
vlogen. Er werden resten van bolsters op het 
veld gevonden, met afdrukken van snavels. 
Jan en Peter begonnen zich af te vragen 
wat hier de functie van is en welke rol dit 
speelt in de ecologie van de Roek. Er bleek 
nauwelijks literatuur over te bestaan. Een 
nieuw driejarig onderzoek was geboren. Jan 
nam de achttien toehoorders op deze avond, 
ingeleid door Leon Peters, stap voor stap 
mee in zijn zoektocht naar antwoorden. De 
hamvraag: hoeveel dagporties verzamelen 
de Roeken op basis van één Roek? 
Om dit te kunnen beantwoorden, moet je 
weten hoeveel gram doppen er op het stu-
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verhaal: 124 noten + 260 eikels omgerekend 
tot ± 12.000 kJ : 580 kJ = 21 dagporties.
En hiermee is dan aangetoond dat een Roek 
gemiddeld 21 dagporties eet.
Zo serieus als het onderzoek aangepakt 
werd, zo humoristisch waren de ondertitels 
bij de overigens zeer fraaie foto’s: dit is juf-
frouw Roek, wel een grote snavel, pa geeft 
hapjes aan ma … En als afsluiting van de 
lezing: geloof niet alles wat hij zegt … Zeer 
degelijk onderzoek, op smaak gebracht met 
een korreltje zout.
Er bleef nog tijd over voor vragen: hoe 
vinden de Roeken hun noten terug? Jan: 
dat blijft nog raadselachtig. Er is onderzoek 
naar gedaan met Gaaien (Bossema) waarbij 
is aangetoond dat een Gaai visueel de plek 
kan herkennen. Jan denkt dat ook een Roek 
elke plek, want meerdere verstopplaatsen, 
in zijn kop heeft. Een Roek verstopt vaker 
iets bij een lijnstructuur, zoals een bagger-
richel. Speelt reuk misschien een rol? Vogels 
hebben kleine reukhersens, wel smaak. 
Gebruiken de Roeken wellicht nog andere 
weilanden? Jan: dat is mogelijk, we hebben 
ze door zien vliegen. Zijn het Roeken uit 
de kolonie in het Quintusbos in Glimmen? 
Jan: dat is zeer aannemelijk. Vroeger was 
de Roek een heel algemene trekker; komen 
hier noordelijke Roeken overwinteren? Jan: 
er worden nu en dan Roeken geteld bij de 
telpost, met name in oktober en in april als 
ze weer teruggaan. 
Er worden Roeken gezien die naar het wes-
ten vliegen. Hoe ver ze gaan is niet bekend. 
Egbert Boekema heeft in een winters Berlijn 
erg veel Roeken waargenomen. Roeken zijn 
verstoringsgevoelig en je zult ze ook niet 
snel op de grond in de bebouwde kom zien. 
Roekenkolonies verschuiven, gaan op drift, 
nu eens hier, dan weer daar. Ze worden 
ook nogal eens verplaatst met behulp van 
kunstnesten. Of ze nestelen zich naast de 
snelweg. Die Roeken toch … 
Met dank aan Jan Hulscher voor een inte-
ressante en goed verteerbare avond.

Maricée Ten Bosch

op. Alles werd uitgezocht, schoon gemaakt, 
geadministreerd, geordend, gemeten en 
gewogen. Hoopjes restmateriaal werden, tot 
in de slaapkamer van het echtpaar Hulscher, 
te drogen gelegd. Jan toonde schitterende 
foto’s van walnoten en restjes eikels. Ik 
vond deze foto’s ware kunst, wetenschap 
en kunst gaan hier samen. Walnootdoppen 
werden onderverdeeld in: 1) lege hele (van 
halve) doppen, 2) opengehakte doppen en 3) 
weinig aangepikte doppen. De verschillende 
doppen vertelden de onderzoekers wanneer 
in het seizoen ze gegeten zijn. Meer dan 
2000 halve walnoten werden gemeten op 
hoogte en dikte. Het gemiddelde volume 
van een hele noot: 26,6 cm³.
Hoeveel weegt een dop van dit volume 
noot? Dat is 2,17 gram. Een hele noot weegt 
dan 4,35 gram (een kind kan de was doen…). 
Kom je uit bij 23.694 gram : 4,35 gram = 5451 
hele noten. 
Bij de eikels was het wat lastiger door de 
kleinere stukjes die gevonden waren. Vol-
gende vraag: bij welk gemiddeld volume 
behoren onze eikeldoppen? Jan ging uit van 
3,25 gram vers gewicht (vgl. Bossema). Van 
138 verse Harense eikels zijn er willekeurig 
60 gemeten op volume en bepaald op vers 
gewicht. Uitkomst: 5,93 cm³. Hoeveel gram 
dop heeft een eikel van dit volume? Uit-
komst: 0,332 gram dopgewicht. Helaas ben 
ik de weg van deze rekensom kwijt, waar-
voor mijn excuus (alfatype). 
Hoeveel Roeken zitten er in het gebied? De 
beesten kwamen uit de bebouwde kom van 
Haren. Zeker twee dagen werd om de vijf 
minuten genoteerd hoeveel Roeken er wer-
den gezien, op de grond of aan komen vlie-
gend. Jan en Peter kwamen tot de conclusie 
dat maximaal 44 Roeken verantwoordelijk 
waren voor de in het studiegebied verstopte 
noten en eikels. Over het hele seizoen wor-
den er dan per Roek 124 walnoten en 260 
eikels gegeten. Hoeveel dagporties zijn dat? 
Daarvoor moet je eerst weten hoeveel ener-
gie een Roek per dag verbruikt: 580 kilo-
joule (uit Engels onderzoek en uit ervaring 
van Jan). Het vleesgewicht van één gram 
walnotenvlees is 27,57 kJ en van één gram 
eikelvlees 18,70 kJ. De laatste som uit dit 
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Roodhalsgans
De laatste waarneming van deze soort in de 
provincie Groningen werd gedaan op 9 mei 
op de Dollardkwelder.

Witbuikrotgans
De laatste waarneming uit de Lauwersmeer 
stamde van 17 mei.

Zwarte Rotgans
Op 24 mei werd een (laat) exemplaar gevon-
den op de kwelder van de Westpolder.

Krooneend
Gedurende de maanden mei en juni wer-
den er onregelmatig vogels waargenomen 
op zowel de Hoornse Plas (maximaal drie 
vogels) als in de Blauwestad; hier werd 
tevens gebroed, getuige de waarneming van 
een paartje met jongen op 23 mei. Andere 
waarnemingen kwamen slechts uit de Lau-
wersmeer, en wel op 9 mei, tussen 23 en 28 
mei en op 23 juli.

IJseend
Op 23 juli werd er een vrouwtje waargeno-
men vanaf Rottumeroog.

De waarnemingenrubriek wordt samengesteld 
door Martijn Bot. De waarnemingen zijn 
voornamelijk afkomstig van www.avifauna-
groningen.nl, www.lauwersmeer.com en van 
waarnemers die hun waarnemingen recht-
streeks doorgeven aan de samensteller. Wat 
betreft de volgorde van de lijst en de status van 
soorten in de provincie Groningen wordt  www.
vogelsvangroningen.nl gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 september 
t/m 31 december 2009 graag zo spoedig mo-
gelijk insturen naar: Leverkruid 12, 9801 LR 
Zuidhorn, e-mail: waarneming@avifauna-
groningen.nl. De waarnemingen kunnen 
uiteraard ook online worden doorgegeven op de 
website van Avifauna.
 
Sneeuwgans
Vanaf 23 augustus zat een ongeringde, witte 
vorm tussen de vele hybride en Grauwe 
Ganzen in het Jaap Deensgat, Lauwersmeer. 

Dwerggans
Op 1 juni zat een vogel in het Jaap Deensgat 
in de Lauwersmeer.

Waarnemingen
van 1 mei tot en met 31 augustus 2009

Krooneenden – Blauwestad – 23 mei 2009
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Zeearend
Het bekende paartje uit de Lauwersmeer 
bleef het gebied ook deze zomer trouw. 
Overige waarnemingen kwamen uit Mid-
wolda (16 mei), de Eemshaven (18 mei), de 
Noordpolder (2 juli) en bij Woudbloem (24 
augustus).

Roodpootvalk
In mei werden de volgende waarnemingen 
gedaan: op 12 mei werd een vrouwtje gezien 
bij Tolbert, op 13 mei vloog een mannetje 
langs de Eemshaven, op 14 mei eveneens 
een mannetje langs de telpost Kustweg in 
de Lauwersmeer en op 18 mei ten slotte 
vloog een eerste-zomer mannetje over 
Zoutkamp. 
Op 7 augustus was een vrouwtje kort ter 
plaatste op Rottumeroog en op deze dag 
vloog ook nog een juveniel over Noordhorn. 
Op 8 augustus streek een juveniele Rood-
pootvalk neer in de Kollumerwaard in de 
Lauwersmeer, om daar vervolgens enkele 
weken te blijven (tot zeker 9 september). 
Deze vogel liet zich daarbij fantastisch be-
kijken en vooral fotograferen. Tevens was er 
tussen 22 en 31 augustus een juveniel aan-

Amerikaanse Wintertaling
De vogel die reeds op 20 april in de Ezuma-
keeg werd ontdekt, was daar in elk geval tot 
2 mei nog aanwezig.

Purperreiger
Op 3 mei vlogen twee vogels over het 
Groninger gedeelte van het Lauwersmeer, 
en op 3 augustus zat er een vogel in de Kol-
lumerwaard. Op 19 augustus werd een vogel 
gezien bij Vlagtwedde en op 21 augustus een 
vogel bij Beerta.

Zwarte Ooievaar
Op 19 mei werd ’s avonds laat een Zwarte 
Ooievaar gezien vliegend over het Eems-
kanaal nabij Lageland. De vogel landde 
uiteindelijk in een populier om te gaan 
slapen. Op 11 en 12 juni zat een adulte 
vogel op het Ellersinghuizerveld. Op 1 juli 
vloog een exemplaar over Groningen en 
op 11 augustus vloog een vogel rond in de 
Westerpolder bij Kolham. Op 12 augustus 
stond een onvolwassen exemplaar in een 
weiland bij Warff um en op 15 augustus 
werden twee exemplaren gefotografeerd in 
de Anjumer Kolken. Waarschijnlijk dezelfde 
twee vogels werden later ook gezien bij het 
Oude Robbengat. Op 23 augustus vloog een 
juveniel boven het Ballastplaatbos in de 
Lauwersmeer.

Flamingo
Tussen 28 juni en 14 juli bevond zich één 
exemplaar in gezelschap van drie Chileense 
vrienden in het Groningse deel van de 
Lauwersmeer. De vogels werden met name 
waargenomen in het Jaap Deensgat en bij 
Achter de Zwarten.

Zwarte Wouw
Er werden in de periode ongeveer 20 vogels 
waargenomen, waaronder drie exemplaren 
op 16 mei langs de trektelpost Eemshaven.

Rode Wouw
Ook van deze soort werden ongeveer 20 
exemplaren gezien, met onder andere vier 
vogels langs de Eemshaven op de ‘wouwen-
dag’ 16 mei.

Roodpootvalk (juv) – Kollumerwaard – 2 september 2009
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(met bijvoorbeeld drie vogels op 4 mei), op 
Rottumeroog (bijvoorbeeld negen vogels op 
9 mei), bij Oterdum (9 mei), in de Breebaar-
tpolder (22 augustus) en in de Lauwersmeer 
(met bijvoorbeeld twee vogels op 8 juli).

Morinelplevier
Op 1 mei vlogen er drie exemplaren over de 
Vogelroute in de Lauwermeer, en eveneens 
drie vogels werden vliegend gezien over 
Rottumeroog op 13 mei. Tussen 20 en 23 
augustus zat een juveniel in de Ezumakeeg 
en op 21 en 28 augustus werd een juveniele 
vogel gezien op Rottumeroog.

Bonapartes Strandloper
Tussen 2 en 6 juni verbleef een prachtige 
adulte vogel in zomerkleed in de Ezumakeeg.

Gestreepte Strandloper
De Lauwersmeer was goed voor in totaal 
zo’n 11 verschillende vogels. Andere waarne-
mingen kwamen uit Tetjehorn (twee vogels 
op 4-6 mei) en de Breebaartpolder (27 juli en 
6 augustus).

Breedbekstrandloper
Op de bekende plaatsen voor de soort (dat 
wil zeggen de Lauwersmeer, Polder Bree-
baart en de Dollardkwelder) werden dit jaar 
ongeveer 14 vogels gevonden, waaronder 
vreemd genoeg geen enkele juveniel.

wezig in de Westerbroekstermadepolder en 
omgeving en op 23 augustus vloog nog een 
vogel over Rottumeroog.

Smelleken
Noemenswaardig is het feit dat een jong 
mannetje de zomer doorbracht in het Lau-
wersmeergebied.

Kraanvogel
Tussen 2 en 20 mei werden in totaal on-
geveer 25 Kraanvogels waargenomen. Op 
verschillende plekken waren (kortstondig) 
pleisterende vogels aanwezig, onder andere 
bij het Ellersinghuizerveld op 9 mei (vijf vo-
gels opvliegend), bij de Veenhuizerstukken 
op 12 en 13 mei (drie vogels), op 15 mei in de 
Westerbroekstermadepolder (drie vogels) en 
in de Ezumakeeg op 16 mei (één vogel). De 
laatste melding kwam van Lauwersoog en 
betrof twee overvliegende vogels op 26 juni.
 
Steltkluut
Er kwamen alleen meldingen uit de Lau-
wersmeer. Een tot twee vogels werden in 
mei vooral gemeld uit het Jaap Deensgat. 
Later werden maximaal drie vogels gezien in 
de Ezumakeeg, met als laatste een waarne-
ming op 7 juni (drie exemplaren).

Strandplevier
De soort werd opgemerkt in de Eemshaven 
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waarneming een groep van vijf juveniele 
vogels in de Ezumakeeg tussen 8 en 15 au-
gustus.

Rosse Franjepoot
Tussen 26 en 29 mei was een mooie adulte 
vogel in zomerkleed aanwezig in de Veen-
huizerstukken bij Stadskanaal.

Geelpootmeeuw
Op 14 juli werden twee exemplaren gezien 

Blonde Ruiter
Het Lauwersmeergebied blijkt steeds na-
drukkelijker een aantrekkingskracht uit te 
oefenen op deze mooie Noord-Amerikaanse 
soort. Ook dit jaar waren er met wat geluk 
twee verschillende vogels te bewonderen. 
De eerste verscheen (slechts kortstondig) op 
18 juli, de tweede was langere tijd aanwezig 
vanaf 21 augustus tot in september. 

Poelruiter
Er werden in totaal ‘slechts’ vijf vogels 
gevonden in de Lauwersmeer, en ook hier-
buiten hield het niet over. De enige andere 
melding kwam uit de Kropswolderbuiten-
polder (een adult op 17 juli).

Terekruiter
Op 4 en 5 juli was een exemplaar aanwezig 
in Achter de Zwarten in het Lauwersmeer-
gebied. Het betreft de derde waarneming 
voor de provincie Groningen.

Grauwe Franjepoot
Het zwaartepunt voor deze soort lag uiter-
aard zoals altijd in het Lauwersmeergebied 
(sterker nog, erbuiten werden geen vogels 
opgemerkt). In totaal werden ongeveer 25 
vogels gezien, met als meest opmerkelijke 

Blonde Ruiter – Ezumakeeg – 23 augustus 2009

Grote Burgemeester – Termunterzijl – 21 juli 2009
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Reuzenstern
Uiteraard waren er gedurende vrijwel de 
gehele periode waarnemingen in de Lau-
wersmeer. Buiten dit gebied werden vogels 
opgemerkt over Nieuwolda (26 juni), op 
Rottumeroog (1 augustus), in de Wester-
broekstermadepolder (één vogel op 5 augus-
tus en zes exemplaren op 22 augustus), bij 
het Zuidlaardermeer (twee exemplaren op 
29 augustus) en bij Woudbloem (twee exem-
plaren op 30 augustus).

Witwangstern
Tussen 12 en 20 mei was er onder invloed 
van een oostelijke aanvoer een kleine influx 
van moerassterns merkbaar. Witwangsterns 
verschenen in de Blauwestad waar tussen 
12 en 16 mei meestal twee vogels werden 
gezien. Op 14 mei verbleven hier echter vijf 
vogels. Ook vanaf 12 mei waren minimaal 
twee exemplaren aanwezig in het Lau-
wersmeergebied. In eerste instantie verble-
ven de vogels vooral in de Ezumakeeg, maar 
later ook op de Vlinderbalg (16 mei). Daarna 
werd steeds één Witwangstern (mogelijk 
een van de twee?) gemeld op 17 mei in de 
Ezumakeeg, op 20 mei in de Bantpolder, op 
22 mei op de Vlinderbalg en op 23 mei in het 
Jaap Deensgat. 

op het Paterswoldsemeer en zat er een adul-
te vogel in Termunterzijl (deze vogel bleef 
hier de gehele periode aanwezig). Tevens 
kwamen er vanaf 18 juli regelmatig waarne-
mingen uit de Eemshaven (met bijvoorbeeld 
vijf vogels op 30 augustus), zat er op 7 au-
gustus een vogel bij Noordhorn en werden 
twee exemplaren gezien op 26 augustus in 
de Lauwersmeer.

Pontische Meeuw
Op 23 juli werd een eerste-zomer gezien bij 
Termunterzijl, terwijl op 30 augustus een 
juveniel werd gemeld in de Eemshaven.

Grote Burgemeester
Zeer opmerkelijk was de aanwezigheid van 
een eerste-zomer vogel in het gebied tussen 
Oterdum en Termunterzijl tussen 12 en 21 
juli.

Lachstern
Op 23 mei zat een exemplaar in de Bree-
baartpolder. Andere waarnemingen in deze 
periode betroffen louter langsvliegende vo-
gels: op 29 mei bij Winschoten, op 7 juni in 
de stad Groningen, op 28 juni bij Termunten 
(twee vogels), op 5 augustus over de West-
polder en op 22 augustus bij Noordpolderzijl.

Witwangsterns – Blauwestad – 14 mei 2009
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der op 13 mei. Op 14 mei werden daar vier 
vogels gezien en ’s avonds vlogen minimaal 
zes vogels boven het Zuidlaardermeer. 
Vervolgens werden tot 21 mei maximaal drie 
Witvleugelsterns gezien boven het meer en 
bij de Oostpolder. 
Pleisterende vogels werden verder waar-
genomen op het Hondshalstermeer op 12 
mei (minimaal vijf) en 13 mei (vier), en bij 
de Blauwestad op 13 mei (twee) en 15 mei 
(vier).
Langsvliegende vogels werden gezien langs 
de telpost in de Eemshaven op 14 en 15 mei 
en ook op 15 mei bij Meeden (telkens één 
vogel). 
Buiten deze piekperiode verschenen vogels 
in de Veenhuizerstukken bij Stadskanaal 
(één vogel tussen 27 en 30 mei) en op 
verschillende plekken in de Lauwersmeer 
(maximaal drie exemplaren in juni-begin juli 
met nog één vogel op de Vlinderbalg op 17 
en 18 augustus).

Steenuil
De enige gemelde waarneming kwam van 
een roepende vogel in Lauwerszijl op 21 juni.

Velduil
Op 11 mei werd een jagende vogel gezien 
bij Nieuw-Scheemda. Tussen 6 juli en 3 
augustus werd met enige regelmaat een 
exemplaar gezien in de Bantpolder, en op 
13 juli zat een vogel op een paaltje in de 
Breebaartpolder. Op 19 augustus werd er 
een exemplaar gezien in Garnwerd en op 
26 augustus was een vogel ter plaatse in de 
Onnerpolder.

Bijeneter
Op 9 mei vloog er een vogel roepend over 
Garnwerd, terwijl op de avond van 13 mei en 
in de ochtend van 14 mei twee exemplaren 
ter plaatse waren in de tuin van een waar-
nemer in Nieuwolda. Op 15 augustus vloog 
een groepje van minimaal zeven vogels over 
Delfzijl, op 19 augustus werd een groepje 
vogels slechts overvliegend gehoord boven 
Hoogezand en op 23 augustus was een 
groepje van vier vogels kort ter plaatse in 
Bellingwolde.

In het Groningse deel van het Zuidlaarder-
meergebied verbleef van 14 tot en met 20 
mei één vogel, alleen op 20 mei werd hier 
een tweede vogel gezien. Op 16 mei vloog 
een Witwangstern langs de telpost op de 
Punt van Reide. 
Buiten deze periode werden alleen nog 
exemplaren gezien in de Lauwersmeer, met 
één exemplaar op 15 juni in de Ezumakeeg 
en op 17 juni op de Vlinderbalg. Drie vogels 
werden gefotografeerd in het Jaap Deensgat 
op 2 juli en de laatste melding kwam van de 
Ezumakeeg op 6 juli.

Witvleugelstern
Met de bovengenoemde influx kwamen 
ook weer aardige aantallen Witvleugel-
sterns mee. Hoewel er in sommige gevallen 
duidelijk sprake was van doortrek, bleven 
er ook nu weer aanzienlijke aantallen Wit-
vleugelsterns pleisteren in enkele bekende 
gebieden. Hierdoor zijn exacte aantallen 
moeilijk vast te stellen, maar een voorzich-
tige schatting komt uit op minimaal 80-90 
exemplaren. Hieronder volgt een kort over-
zicht per gebied, gevolgd door enkele losse 
waarnemingen. 
In het Lauwersmeergebied werd het meren-
deel van de vogels gezien in het Jaap Deens-
gat, de Vlinderbalg en de Ezumakeeg. Op 
12 mei werden de eerste vogels opgemerkt 
op de Vlinderbalg (één) en in de Ezumakeeg 
(minmaal zeven). Gedurende de volgende 
dag liepen de aantallen gestaag op. Eerst 
werden 13 vogels gezien in het Jaap Deens-
gat, tegen de avond vloog een groep van 54 
Witvleugelsterns boven de Vlinderbalg! De 
dagen daarna namen de aantallen weer af, 
maar er werden nog steeds groepen van 16 
(14 mei) en 12 (15 mei) exemplaren gezien 
aan de Groningse kant van de Lauwersmeer. 
De laatste waarneming kwamen van de Ezu-
makeeg waar één vogel tot 21 mei aanwezig 
was.
Een ander goed gebied voor Witvleugel-
sterns was het Zuidlaardermeergebied. 
Zowel boven het meer als in de omringende 
polders werden tussen 13 en 21 mei Wit-
vleugelsterns waargenomen. De eerste vogel 
verscheen in de Westerbroekstermadepol-
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plaatse langs de Vogelroute in de Lau-
wersmeer.

Rode Rotslijster
Nog een ‘overblijfsel’ (en wat voor een!) uit 
de vorige periode was het mooie mannetje 
dat tot grote opluchting van vele vogelaars 
ook op 1 mei nog aanwezig was in de Veen-
huizerstukken bij Stadskanaal (zie het arti-
kel in de vorige Gors).

Waterrietzanger
Op 1 augustus werd een juveniele vogel ge-
vangen en geringd op de Zoutkamperril in 
de Lauwersmeer.

Grote Karekiet
Tussen 9 en 23 mei was er een zingende 
vogel aanwezig bij het Roodkeelplasje in de 
Lauwersmeer. Even verderop, bij de Vlin-
derbalg, werd op 21 en 22 mei ook een vogel 
gehoord. Tussen 21 mei en 28 juli was er 
weer een vogel aanwezig op dezelfde plek als 
vorig jaar in de Wildervanksterdallen. Later 
bleek hier een paartje aanwezig te zijn dat 
uiteindelijk succesvol gebroed heeft. 

Sperwergrasmus
Op 23 augustus werd op zowel Rottumer-
plaat als in Lauwersoog een juveniele vogel 
opgemerkt.

Groene Bijeneter
Op 21 mei liet een exemplaar van deze 
uiterst zeldzame dwaalgast de waarnemer 
perplex achter op de uitkijktoren van Achter 
de Zwarten in de Lauwersmeer. Indien aan-
vaard betreft het de derde waarneming voor 
Nederland en de eerste voor de provincie 
Groningen. 

Draaihals
Tussen 1 en 11 mei werden in totaal 12 
vogels opgemerkt, in de rest van de hier 
behandelde periode betrof het nog slechts 
drie exemplaren.

Kuifl eeuwerik
Op 6 mei was er kortstondig een vogel aan-
wezig op de parkeerplaats van bungalow-
park Esonstad in de Lauwersmeer. De vogel 
zong ook even.

Roodstuitzwaluw
Op 1 mei zat er een vogel op het dak van een 
huis in Sauwerd.

Duinpieper
Tussen 14 en 18 mei trokken in totaal vier 
exemplaren langs de Eemshaven.

Roodkeelpieper
De adulte vogel, die in april reeds aanwezig 
was, bleef op 1 en 2 mei nog zingend ter 

Roodstuitzwaluw – Sauwerd – 1 mei 2009  ▶
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Bijeneters – Nieuwolda – 14 mei 2009



160 de grauwe gors 2009–3

gehoord langs het fietspad door de Marne-
waard (beide in de Lauwersmeer).

Ortolaan
Op 2 mei was kortstondig een mannetje 
ter plaatse op Eemshaven-West, en op 6 
en 7 mei was een mannetje aanwezig bij 
het Banthuisje in de Bantpolder. Op 15 en 
16 mei was een vrouwtje uitgebreid te be-
wonderen langs de weg in de Ezumakeeg, en 
in de Eemshaven ten slotte vloog op 12 en 
18 mei telkens één vogel over de telpost.

Buidelmees
Op 19 juni werd een vogel gezien in de 
Westerbroekstermadepolder en op 5 juli 
vlogen drie vogels over het gebied Achter de 
Zwarten in de Lauwersmeer. Op 3 augustus 
werd een exemplaar genoteerd in de Kol-
lumerwaard. 

Roze Spreeuw
Op 13 juni werd er een adulte vogel gezien in 
de weilanden grenzend aan de Ezumakeeg.

Europese Kanarie
Op 13 mei vlogen maar liefst drie vogels 
langs telpost Kustweg in de Lauwersmeer. 
Verder nam ook de Eemshaven drie 
exemplaren voor haar rekening tussen 15 
en 18 mei. Zingende vogels werden waar-
genomen op 30 mei bij de centrale op het 
oostelijk Eemshaventerrein en op 17 en 18 
augustus in de Oosterpolder bij Haren.

Roodmus
Op 6 juni zong een mannetje bij Achter 
de Zwarten en op 9 juni werd een vogel 

Grote karekiet – Wildervanksterdallen – 28 juli 2009
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Zeiss, Swarosvki
Tento, Bausch & Lomb

Gekr. Roodstaart
Kerkuil, Oeverpieper

Slagnetten
Lifetraps

Koffie
Geluidsinstallaties

Mussenpotten
Rechtszaken

Lezingen
Persoonlijke aandacht

Columns
Binoculairs

Vakantiewoningen
Opticron Optolyth

Kowa Bresser
Gier- & Huiszwaluw

IJsgors
Mag-Litelampen

Vangdagen
Loupes

Spreeuwenpotten
Voederschalen

Excursies
Statieven

Verhalen in 3 talen
Geboortes

Boeken
MER-rapportages

Geef vogels een kans met

J
D
an

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

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

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

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

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

g

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