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Van de redactie

Van het bestuur
Gors of wordt u anders eind maart toege-
zonden. De jaarstukken zullen begin april 
weer te vinden zijn op de website.

Herhaalde oproep: bestuursleden gezocht
Eigenlijk kan er beter ‘continue oproep’ 
staan. Met de verkiezing van twee nieuwe 
bestuursleden is het aantal bestuursle-
den weliswaar weer op het niveau van 
begin 2009, maar nieuwe kandidaten zijn 
dringend gewenst. Dit niet alleen om het 
bestuur te versterken, maar ook om op 
langere termijn stabiliteit te gene reren. 
Bestuurslid Marinus Brijker heeft aangege-
ven na de ALV in april te stoppen. Marinus 
is binnen het bestuur vooral bezig met 
natuurbeschermings zaken en er is dus 
dringend behoefte aan iemand die deze taak 
van hem kan overnemen. Mocht u hiervoor 
belangstelling hebben maar graag meer 

Algemene Ledenvergadering
In de extra ledenvergadering op 9 december 
zijn Carrie Wesselius en Willem-Jan Fontijn 
bij acclamatie tot bestuurslid benoemd. 
Het aantal bestuursleden is daarmee weer 
boven het minimum van vijf dat in de 
 verenigingsstatuten wordt genoemd. Vanuit 
de vergadering is het bestuur gevraagd eens 
kritisch naar de statuten te kijken en te 
komen met wijzigingsvoorstellen waarmee 
voorkomen wordt dat de vereniging weer 
in een juridisch mistveld terechtkomt. Een 
uiteindelijke wijziging van de statuten zal 
door de voorgeschreven procedures al gauw 
twee jaar duren en is dus geen oplossing 
voor de korte termijn.

De volgende - reguliere - ALV zal zijn op 
woensdag 21 april a.s. De uitnodiging voor 
deze ALV vindt u bijgevoegd bij deze Grauwe 

Ondanks de korte periode die tussen het 
derde nummer van 2009 en dit nummer 
zit, is het ons gelukt om in korte tijd weer 
een Gors uit te brengen. Na het vorige, wat 
magere nummer is er met de inzet van de 
auteurs (waarvoor opnieuw onze dank!) 
en de nodige noeste arbeid van de redactie 
weer een fraaie en zeer gevarieerde Gors 
uitgebracht. Ook de volgende Gors belooft 
er goed uit te gaan zien, want er is inmid-
dels de nodige interessante kopij toegezegd. 
In dit nummer zullen bosvogels centraal 
staan, het thema van de vogelaarsdag op 10 
april a.s.

Met de Patrijs op de cover van dit nummer, 
zoals gebruikelijk bij de nieuwe Vogel van 
het Jaar, hopen we op een beter jaar dan het 

vorige (het Jaar van de Zomertortel). Zoals 
in dit nummer te lezen is, en al eerder in de 
pers (de Weekkrant, 19 januari), gaat het niet 
goed met de Zomertortel. Op 1 januari ging 
op de website het Jaar van de Patrijs al van 
start en ondertussen zijn al flink wat waar-
nemingen doorgegeven. Laten we hopen dat 
de Patrijs een beter ‘jaar’ oplevert.

Verder vindt u in dit nummer onder andere 
enkele lijvige artikelen over Lepelaars in de 
Lauwersmeer, Slechtvalken in de stad Gro-
ningen, een nieuwe aflevering van de ring-
rubriek (de twintigste!) en is er aandacht 
voor het overlijden van oud-voorzitter 
Leny Groen.
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weide- en akkervogelstand in de provincie 
te verbeteren. Namens Avifauna zat Henk 
van den Brink in die commissie. De commis-
sie heeft in het najaar haar werk afgesloten. 
De weide- en akkervogel-ANV’s (Agrarische 
NatuurVerenigingen) hebben nu beheer-
plannen opgesteld of zijn daarmee bezig. Ze 
zijn te bekijken op de website van de pro-
vincie Groningen, onder ‘Natuur’, label na-
tuurbeheerplan (of agrarisch natuurbeheer). 
Op basis van deze beheerplannen wordt 
gebiedsgewijs subsidie aangevraagd (de 
‘mozaïekaanvragen’). De provincie beoor-
deelt die en geeft momenteel aan waar nog 
verbeteringen moeten worden aangebracht. 
Begin maart zijn de definitieve aanvragen 
bekend, half maart worden die vastgesteld 
door de provincie.

Vogelaarsdag 2010
De voorbereidingen voor de vogelaarsdag 
2010 zijn in volle gang. De dag vindt plaats 
op zaterdag 10 april in Noordlaren en het 
thema is dit keer bosvogels. U ontvangt 
hiervoor een aparte uitnodiging. Let er wel 
op dat u zich moet opgeven voor deze dag in 
verband met onder andere de catering.

In memoriam: Leny Groen
Op 14 december j.l. overleed op 84-jarige 
leeftijd Leny Groen. Leny was een van de 
25 personen die in 1968 besloten tot de 
oprichting van de Vereniging Avifauna 
Groningen. Leny was vooral in het eerste 
anderhalve decennium zeer actief in de ver-
eniging. In 1969 werd ze bestuurslid en vijf 
jaar later vice-voorzitter Van 1978 tot 1981 
was ze voorzitter. Ze heeft dus bijna twaalf 
jaar in het bestuur gezeten. De vereniging 
is haar zeer erkentelijk voor haar inzet in 
met name die eerste cruciale jaren van onze 
vereniging.
Elders in deze Grauwe Gors vindt u een uit-
gebreider in memoriam.

willen weten, dan kunt u contact met hem 
opnemen. De contactgegevens zijn in het 
colofon voor in deze Grauwe Gors te vinden.
Op de komende ALV zullen zowel de voorzit-
ter als de secretaris statutair aftreden. Zoals 
het nu staat zullen beiden zich herkiesbaar 
stellen, maar het geeft wel aan hoe kwets-
baar de situatie is met het huidige aantal 
bestuursleden. Dus een dringende oproep: 
stel u beschikbaar!
Voor meer informatie en/of aanmelding 
kunt u terecht bij Theo of Arjo.

Financiën
Degenen die de laatste tijd declaraties heb-
ben ingediend, zullen hebben gemerkt dat 
het nog steeds moeizaam liep met de beta-
lingen. De oorzaak daarvan was de bank, 
die het maar niet voor elkaar kon krijgen 
het internetbankieren van onze vereniging 
te regelen. Eind januari zijn, zoals het nu 
lijkt, de laatste hobbels genomen en zullen 
declaraties en dergelijke in het vervolg vlot 
kunnen worden afgehandeld.
 
Ergens in het verleden is het gebeurd dat 
het financiële jaar van de vereniging van 
april tot april is gaan lopen. Het bestuur 
heeft besloten deze situatie te corrigeren 
en weer gewoon het kalenderjaar te gaan 
hanteren. Dit zal verder worden toegelicht 
op de komende ALV.
Het bestuursbesluit betekent ook dat er 
in het vervolg in het najaar een tweede 
(korte) ALV zal zijn, waarin de contributie 
voor het daaropvolgende jaar wordt vastge-
steld alsmede de begroting. Het jaar 2010 
is een overgangsjaar. Dat betekent dat de 
begroting 2010 en de contributie 2010 in de 
komende ALV in april worden vastgesteld 
en de begroting 2011 en contributie 2011 
tijdens een ALV ergens dit najaar.
Het bestuur hoopt met deze stap een meer 
heldere situatie te hebben en de contributie-
inning ook op een normaler tijdstip (het 
voorjaar) uit te kunnen voeren.

Beschermingszaken
In het afgelopen jaar heeft een provinciale 
commissie gewerkt aan plannen om de 
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Lezingen en excursies
Excursieweekend naar Hasbruch van 
23-25 april 2010

Zoals in de vorige Gors uitgebreid is be-
schreven kan Avifauna Groningen net als in 
1988 en 1998 beschikken over de blokhut, 
die midden in het bos en vlak bij de oerbos-
gedeelten 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. 

Het Hasbruch is een oud eiken- en (haag)
beukenbos op een ondergrond van keileem, 
met diverse soorten spechten en andere, 
kleinere stamgasten. Bovendien kunnen we 
een breed scala aan zangvogels verwachten. 
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). Dus alle kampeer-
spullen 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 gevogeld! 
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.
Opgeven bij Wim Woudman: tel. 050-
4062430, e-mail: wiminez@hetnet.nl. 
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. 

Bij aanmelden graag het volgende aangeven:
1) of je één of misschien twee nachten wilt 
blijven. Bij één nacht aangeven welke datum 
je wilt reserveren. Zelf drinken, brood en 
(warm te koken) eten meenemen.

2) of je een auto hebt (+ het aantal lege 
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.
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O). Zo’n 130 meter ten noord-noordwesten 
hiervan staat de Rode Toren. De Gele en 
de Blauwe Toren liggen iets verder naar.
het noord-noordwesten. Deze twee fl ats 
worden niet of nauwelijks gebruikt door een 
Slechtvalk. Sinds kort staat naast de Gele 
Toren een nieuwe kantorenfl at van 95 meter 
hoog. De Groene en de Rode Toren staan 
op de nominatie om binnen enkele jaren 
gesloopt te worden. Het gebied rond de 
Groene en de Rode Toren is vrij toegankelijk 
en bestaat uit bosjes en laag struikgewas 
met klimop, bloemenperkjes en grasvelden. 
Aan de westzijde bevindt zich een grote 
parkeerplaats. Aan de zuid- en oostzijde ligt 
het Helperdiepje en hier bevinden zich en-
kele wandelpaden. De website van Avifauna 
Groningen is doorzocht op waarnemingen 
van Slechtvalken in en rond de stad Gronin-
gen. Deze informatie is aangevuld met eigen 
waarnemingen en gegevens van andere 
vogelaars.

In 2009 werd tussen 21 februari en 25 april 
op vijftien dagen (één maal in februari, vijf 
maal in maart en negen maal in april) naar 
prooiresten gezocht. De meeste bezoeken 
vonden in het weekend plaats. In april 
werd ook in de avonduren op doordeweekse 

Op de Groene Toren in Helpman over-
wintert al een aantal jaren een Slechtvalk 
Falco peregrinus. Meestal zit de vogel op de 
vensterbank van de bovenste etage. Op een 
gegeven zag ik hier de vleugel van een Kok-
meeuw Larus ridibundus liggen. Dat moest 
een prooi van de Slechtvalk zijn, want dode 
Kokmeeuwen komen niet vanzelf op zo’n 
hoge vensterbank terecht. De waarneming 
was aanleiding om rond de Groene Toren ge-
richt te gaan zoeken naar prooiresten. Het 
onderzoek werd in het voorjaar van 2009 
uitgevoerd en de resultaten worden hieron-
der besproken. Daarnaast wordt ingegaan 
op het voorkomen van de Slechtvalken.

Gebied en methode
De wijk Helpman ligt in het zuidelijk 
deel van de stad Groningen. Grote delen 
van Helpman hebben een woonfunctie 
met vooral laagbouw. In het noorden van 
Helpman liggen een aantal oude parken 
met hoge bomen: het Sterrebos en park 
Groenestein. Oostelijk van het Sterrebos 
zijn in de jaren zeventig vier 65 meter hoge 
kantorenfl ats neergezet. De namen van de 
vier gebouwen zijn ontleend aan de kleur 
van de bovenzijde. De meest zuidelijke fl at 
is de Groene Toren (53.12.11 N/06.34.54 

Voedselkeuze van overwin-
terende Slechtvalken in de 
stad Groningen
Klaas van dijk
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staat, leeftijd, geslacht en gevonden onder-
delen. De Groene Toren en de Rode Toren 
zijn beschouwd als twee vindlocaties zonder 
uitwisseling. Tot slot is aangenomen dat alle 
(resten van) dode vogels rond beide torens 
door een Slechtvalk waren geslagen.

Resultaten

Voorkomen
De eerste melding van een Slechtvalk op de 
Groene Toren was op 24 maart 2004. Ook 
op 25 en 26 maart zat een exemplaar op 
de Groene Toren, eveneens op 6 en 7 april. 
Op 16 april werd de Slechtvalk hier voor 
het laatst gezien, vliegend vanaf de Groene 
Toren naar park Groenestein. Daarna zat 
op 16 september voor het eerst weer een 
Slechtvalk op de Groene Toren. Het hele 
winterseizoen zat er regelmatig een exem-
plaar en de laatste voorjaarswaarneming 
was op 25 maart 2005. Ook in 2005/2006 
(uiterste data 13 september en 21 april) en 
2006/2007 (uiterste data 30 augustus en 29 
maart) overwinterde een Slechtvalk op de 
Groene Toren. In alle vier seizoenen werd 
uitsluitend melding gemaakt van een adult 
(= na eerste-winter). Gezien de grootte (ge-
middeld zijn vrouwen fl ink wat groter dan 
mannen) ging het steeds om een vrouw. Bij 
gebrek aan directe vergelijking bestaat hier 
echter geen zekerheid over. Alle meldingen 
hadden betrekking op één exemplaar. Alleen 
op 5 april 2006 cirkelden twee adulten (een 
man en een vrouw) rond de Groene Toren. 
In 2007/2008 werd op 3 september weer een 
Slechtvalk op de Groene 
Toren gezien. 

dagen naar prooien gezocht. Het zoeken 
was vaak niet eenvoudig, want nogal wat 
resten lagen onder hopen bladeren of onder 
stekelige struiken. Gezien de staat werden 
regelmatig prooiresten gevonden die tijdens 
eerdere zoektochten over het hoofd waren 
gezien. Alle vondsten werden afgevoerd. 
Het dak van een laag gebouw verbonden 
aan de Groene Toren is op 7 april afgezocht. 
De vensterbanken op de hoogste etages zijn 
toen niet onderzocht. Braakballen werden 
nauwelijks gevonden en zijn niet in het 
onderzoek betrokken. De aan- of afwezig-
heid van Slechtvalken werd ook steeds ge-
noteerd. Van iedere vondst werden notities 
gemaakt over staat (vers of oud), leeftijd 
en/of geslacht, de aanwezige onderdelen 
en eventuele bijzonderheden. Verder werd 
genoteerd of de prooirest bij de Groene of 
bij Rode Toren lag (vaak met nadere details 
zoals aan welke zijde, in welk bosje, op de 
parkeerplaats et cetera).

De niet direct op naam te brengen resten 
werden in enveloppen verzameld. Bij het 
determineren werden onder andere Brown 
et al. (1995) geraadpleegd. Daarnaast werd 
gebruikgemaakt van twee Duitse websites 
(www.gefi ederkunde.de en www.vogel-
federn.de), de website van Michel Klemann 
(www.michelklemann.nl/verensite/) en de 
website van het Slater Museum of Natural 
History (www.digitalcollections.ups.edu/
slater/). Samen met Wim van Boekel heb 
ik de laatste onduidelijkheden weten op 
te lossen. Het totaal is een 
minimum omdat gewerkt 
is met elkaar uitsluitende 
gevallen conform Van Dijk 
(2001) en Drevitt & Dixon 
(2008).  Hierbij is rekening 
gehouden met vindplaats, 
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Toren gezien en een enkele maal zat één 
vogel op de Groene Toren en één vogel op 
de Rode Toren. Op 28 maart (Groene Toren, 
19.30 uur) zijn voor het laatst twee Slecht-
valken gezien en op 11 april (Groene Toren, 
20.30 uur) is voor het laatst een solitaire 
vogel gezien. Vaak zaten één of beide vogels 
urenlang op dezelfde plek, maar één of 
beide vogels kon ook urenlang afwezig zijn. 
Gezien de waarnemingen in de avond- en 
ochtendschemer sliepen beide vogels hier ‘s 
nachts. In het lopende seizoen (2009/2010) 
werd op 15 september weer een Slechtvalk 
op de Groene Toren gezien. Tot half januari 
2010 werd steeds maar één adult gezien. 
Gezien de grootte gaat het vermoedelijk om 
een man. Voor zover mij bekend is er in alle 
zeven seizoenen nooit een geringde Slecht-
valk gezien. De Slechtvalk(en) zit(ten) bijna 
altijd op de vensterbank van de bovenste 
etage en steevast uit de wind.

Gevonden prooiresten
Tijdens de zoektochten werden in totaal 87 
prooiresten verzameld en daarbij ging het 
om negentien verschillende soorten vogels 
(tabel 1). Kokmeeuw (N=40) was de talrijk-
ste prooi met bijna de helft (46%) van het 
totaal. Het ging om 29 adulte (= na eerste-
winter), zeven subadulte (= eerste-winter) 
en vier vogels van een onbekende leeftijd. 
Van de andere achttien soorten werden 
kleine aantallen gevonden, in alle gevallen 
minder dan 10% van het totaal. De meeste 
prooien lagen rond de Groene Toren en het 
merendeel lag er pal onder. Sommige prooi-
resten lagen aan de uiterste westkant van 
de parkeerplaats (60 meter van de Groene 
Toren). Eenmaal is rond de Blauwe Toren 
gezocht, maar dat leverde niets op. Rond 
het gebouw tussen de Rode en de Groene 
Toren lag weinig.

Op de eerste zoekdag (21 februari) werden 
21 prooiresten gevonden. Hieronder bevon-
den zich veertien Kokmeeuwen. De zoek-
actie op het dak (7 april) leverde zeventien 
prooiresten op: Wintertaling (1), Waterhoen 
(2), Kluut (1), Goudplevier (1), Kievit (2), 
Watersnip (1), Houtsnip (1), Kokmeeuw (4), 

Eerst ging het om één vogel (een grote 
adult), maar op 24 november werden voor 
het eerst twee Slechtvalken gezien. Vanaf 
die dag werden bijna altijd twee vogels ge-
zien: een grote adulte vogel (vermoedelijk 
een vrouw) en een kleinere adulte vogel 
(vermoedelijk een man). Op 2 april werden 
ze voor het laatst samen gezien en op 10 
april werd voor het laatst een solitaire 
vogel gezien (één op de Rode Toren). In 
2008/2009 werden op de eerste datum (1 
september) meteen al twee adulte vogels 
op de Groene Toren gezien. Ook dit seizoen 
zaten beide Slechtvalken, adulten van on-
gelijke grootte dus vermoedelijk een man 
en een vrouw, de hele winter regelmatig 
op de Groene Toren. Vaak zaten ze samen 
aan dezelfde kant op dezelfde vensterbank, 
soms tot op minder dan vijf meter van 
elkaar. Beide vogels zijn ook wel op de Rode 

Tabel 1. Prooiresten van Slechtvalk rond de Groe-
ne en de Rode Toren in het voorjaar van 2009.

Soort  aantal

wintertaling Anas crecca  3

waterhoen Gallinula chloropus  4

Meerkoet Fulica atra  1

scholekster Haematopus ostralegus  1

Kluut Recurvirostra avocetta  1

goudplevier Pluvialis apricaria  1

Kievit Vanellus vanellus  4

watersnip Gallinago gallinago  1

Houtsnip Scolopax rusticola  2

Kokmeeuw Larus ridibundus  40

stormmeeuw Larus canus  2

stadsduif Columba livia  5

Houtduif Columba palumbus  4

Merel Turdus merula  5

Kramsvogel Turdus pilaris  2

Koperwiek Turdus iliacus  1

Kauw Corvus monedula  7

Zwarte Kraai Corvus corone  1

spreeuw Sturnus vulgaris  2

Totaal  87
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direct ten westen van de Rode Toren vond ik 
op 19 april twee rechtervleugels met even-
eens nog niet compleet uitgegroeide hand-
pennen. Door de vergane staat was het niet 
mogelijk een goed ruischema te noteren, 
maar in beide gevallen waren de buitenste 
handpennen nog niet (geheel) uitgegroeid. 
Onder normale omstandigheden horen der-
gelijke ruischema’s bij Kokmeeuwen in de 
nazomer (augustus-september), en ze zijn 
vermoedelijk dus toen al geslagen. De Kluut 
(een opgedroogde schedel, twee poten en 
vier handpennen van de rechtervleugel) was 
eveneens sterk vergaan en was wellicht ook 
al in het najaar geslagen. Tot slot vond ik 
onder de struiken en oude bladeren enkele 
Kokmeeuwen die alleen nog bestonden uit 
wat schamele skeletresten. Het is goed mo-
gelijk dat deze resten betrekking hadden op 
prooien uit het seizoen 2007/2008.

Discussie
De Slechtvalk is al een jaar of tien een vaste 
wintergast in de stad Groningen. Eerst 
was de A-toren in het centrum een vaste 
stek. Vanaf 1999/2000 overwinterde hier 
zes achtereenvolgende seizoenen (tot en 
met 2004/2005) een adult. De vogel is in de 

Stadsduif (2), Houtduif (1) en Kauw (1). Het 
grootste deel van het dak was bedekt met 
asfalt en hier lag helemaal niets. Alle gevon-
den resten lagen op een lager deel van het 
dak dat bedekt is met grind. Bij de Groene 
Toren lag op 21 februari een Stadsduif met 
een groene ring (NL 2007 1602127). Gezien 
de staat van de overblijfselen was de vogel 
nog niet zo lang geleden geslagen. Deze 
postduif was in 2007 in Hilversum geboren. 
Volgens de eigenaar was hij kort na het 
uitvliegen nooit meer naar zijn hok terug-
gekeerd. Er werden maar zes poten van 
Kokmeeuwen gevonden.

Een deel van de prooien was (zeer) vers, 
in sommige gevallen met nog vers gestold 
bloed. Daarnaast werden resten gevonden 
die er al behoorlijk lang lagen. Veel van de 
resten op het dak lagen er vermoedelijk ook 
al enkele maanden of langer. Er werden drie 
adulte Kokmeeuwen gevonden die nog niet 
eens klaar waren met de slagpenrui. Op het 
dak lag een rechtervleugel waarvan de drie 
buitenste handpennen nog niet waren uit-
gegroeid. De vogel had een ruischema van 
2345555555, zie Ginn & Melville (1983) voor 
nadere uitleg. Diep onder het struikgewas 
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winterterritoria van Slechtvalken in de stad 
zijn mij niet bekend. Wel kan het moeilijk 
zijn zo’n vaste roestplaats te vinden. Slecht-
valken in steden zoeken meestal de hoogste 
plekken op, maar zulke vogels zijn niet altijd 
goed zichtbaar vanaf de grond.

De lijst met prooiresten (tabel 1) maakt 
duidelijk dat vooral algemene stadsvogels 
zijn geslagen. ‘s Winters zitten in de stad 
Groningen enkele duizenden Kokmeeuwen 
en de soort is de meest talrijke watervogel 
tijdens de midwintertelling van de stad 
(eigen waarnemingen). Ook Kauw (de één 
na talrijkste prooirest) is een algemene 
stadsvogel. De Kluut kan bij de vloeivelden 
van de Suikerunie zijn geslagen, want hier 
broeden jaarlijks meerdere paartjes (Olthoff 
2008). In maart 2008 heeft Roland Jalving 
een aantal malen gezocht naar prooiresten 
rond de Groene Toren. Hij vond Houtsnip 
(1), Kokmeeuw (circa 5) en Stadsduif (1-2). 
Lazar Brinkhuizen zag in het najaar van 
2007 drie Watersnippen op de vensterbank 
van de bovenste etage van de Groene Toren 
liggen. Daarnaast worden Kokmeeuw en 
Stadsduif een aantal malen gemeld als 
plukrest bij de Groene Toren en als prooi 
waar een Slechtvalk aan zat te plukken. 

beginjaren twee seizoenen intensief gevolgd 
en bleek vooral te leven van Stadsduiven 
(Van Dijk 2001). De afgelopen vier seizoe-
nen (2005/2006 tot en met 2008/2009) 
wordt nog maar sporadisch een Slechtvalk 
op de A-toren gezien. En dat terwijl veel 
Groningse vogelaars, waaronder ikzelf, 
er wel altijd goed op zijn blijven letten. 
Eveneens wordt tegenwoordig bijna nooit 
meer een jagende Slechtvalk in het centrum 
gezien; dit in tegenstelling tot in de beginja-
ren. Mogelijk hebben de grootschalige weg-
vangacties van Stadsduiven in het centrum 
een rol gespeeld bij het verdwijnen van de 
A-toren als vaste locatie, maar zekerheid 
over deze verklaring is er niet.

Op de Groene Toren in Helpman zat in 
maart-april 2004 voor het eerst regelmatig 
een Slechtvalk. De Groene Toren was in 
de zes daaropvolgende winterseizoenen 
(2004/2005 tot en met 2009/2010) een 
vaste stek. In 2004/2005 waren er dus twee 
locaties met een onderlinge afstand van 
2 km waar regelmatig een Slechtvalk zat. 
Op beide plekken zat een ongeringde adult, 
maar het is niet duidelijk of het om één of 
twee vogels ging. Op 5 december 2009 zag 
ik bijna gelijktijdig een adult op de A-toren 
en een adult op de Groene Toren. Ruiveren 
kunnen in dit soort gevallen uitkomst bie-
den of het steeds om hetzelfde of om andere 
individuen gaat, maar bij de A-toren zijn 
bij mijn weten nooit ruipennen gevonden. 
Onder de Groene Toren zijn wel ruipennen 
gevonden, maar die zijn nog niet onder-
zocht.

Twee seizoenen overwinterden twee adulte 
Slechtvalken op de Groene Toren: een 
vermeende man en een vermeende vrouw. 
Dit hoeft geen gezamenlijk overwinterend 
broedpaar te zijn, want adulte vrouwen tole-
reren de veel kleinere mannen en ze kunnen 
tot op enkele meters afstand bijeen zitten 
(Dekker & Ferwerda 2008). Gezamenlijk 
overwinteren van beide geslachten komt 
tegenwoordig op veel meer plekken in Ne-
derland voor (Van Dijk 2000, Brandenburg 
& Riemersma 2002, Marcus 2005). Andere 
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studies naar prooikeuze van in steden over-
winterende Slechtvalken concluderen even-
eens dat ze vooral Stadsduif eten (Cramp 
& Simmons 1982, Drevitt & Dixon 2008). 
Daarnaast vermelden Cramp & Simmons 
(1982) dat overwinterende Slechtvalken een 
zeer breed prooispectrum hebben en vooral 
die prooien slaan die talrijk in de omgeving 
voorkomen. In de Ackerdijkse Plassen over-
winterende Slechtvalken aten bijvoorbeeld 
vooral Wintertaling (Teunissen 1997) en een 
in Zierikzee overwinterend exemplaar at 
vooral Goudplevier (Van der Ende 2001, met 
aanvullingen). Twee op Griend overwinte-
rende Slechtvalken aten in april vooral Rosse 
Grutto Limosa lapponica en Grote Stern 
Sterna sandvicensis (Oosterhuis & Kok 2003). 
Kokmeeuw werd veel minder gepakt, terwijl 
de soort er toen (tweede helft april) wel mas-
saal aanwezig was.

Er zijn nauwelijks waarnemingen van bij en 
rond de Groene Toren jagende Slechtval-
ken. Dit kan komen door een relatief lage 
dichtheid aan waarnemers, of het kan een 
aanwijzing zijn dat de vogels vooral of deels 
buiten de stad jagen. Ieder winterseizoen 
verblijft op minder dan 100 meter van de 
Groene Toren een groep van 50-250 Kok-
meeuwen. Ze zitten langs het Helperdiepje 
bij de kruising van de Bachlaan met de 
Haydnlaan, met vaak de hoogste aantallen in 
de tweede helft van de middag. Maar ik heb 
er nog nooit een Slechtvalk op zien jagen en 
waarnemingen van anderen zijn me ook niet 
bekend. Willem-Pier Vellinga ziet met enige 
regelmaat over zijn huis aan de Groenestein-
laan een Slechtvalk naar het zuidoosten 
vliegen. Alco van Klinken heeft een aantal 
malen een Slechtvalk vanaf de Groene Toren 
langs de Helperzoom naar het (zuid)oosten 
zien vliegen en er zijn in dit deel van de stad 
meer waarnemingen van in die richting 
overvliegende Slechtvalken. Mogelijk ligt 
het jachtgebied dus gedeeltelijk buiten de 
stad, bijvoorbeeld in het weidegebied bij de 
Noorderzanddijk (2 km ten zuidoosten van 
de Groene Toren). Daar komen bijna alle 
soorten voor die op de prooilijst staan.

Op 8 februari 2009 zag Roland Jalving op 
de derde etage van de Groene Toren een 
Slechtvalk die een verse Kokmeeuw aan het 
plukken was. Op hetzelfde moment zat de 
andere Slechtvalk op de bovenste venster-
bank van de Groene Toren.

Het hoofdvoedsel van de Slechtvalken op 
de Groene Toren verschilt dus sterk van 
het hoofdvoedsel van de Slechtvalk op de 
A-toren. Daar was Stadsduif verreweg de 
talrijkste prooi (53%; N=19) bij de resten 
die in 2001 werden verzameld (Van Dijk 
2001). De steekproef was veel kleiner dan 
bij de Groene Toren (N=87, tabel 1), maar 
aanvullende waarnemingen in het centrum 
bevestigen dat de Slechtvalk van de A-toren 
vooral Stadsduif op het menu had. Diverse 
malen werden jachtvluchten op een Stads-
duif gezien en er zijn verschillende waarne-
mingen van een overvliegende Slechtvalk 
met een Stadsduif in de klauwen en van een 
Stadsduif plukkende Slechtvalk op zijn vaste 
plek op de A-toren. Destijds werd onder de 
A-toren eenmaal een geplukte Kokmeeuw 
gevonden, en onder de grote hoeveelheid 
veren en andere resten die toen boven op de 
toren waren verzameld, zat geen enkele veer 
of ander restant van een Kokmeeuw. Andere 
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in en rond Amsterdam (circa 650 km²) ging 
het om 28 winterterritoria (Marcus 2005). 
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe 
de situatie in en rond de stad Groningen is.

Enkele kanttekeningen 
Bij mijn onderzoek aan prooiresten zijn 
een aantal kanttekeningen te plaatsen. 
Zo blijft van (zeer) kleine prooien weinig 
over. De restanten, meestal onopvallende 
bruine veertjes, verdwijnen snel en zijn 
moeilijker te vinden dan de restanten van 
grotere prooien. Kleinere prooien komen 
wel goed naar voren bij het uitpluizen van 
braakballen (Oro & Tella 1995, Van Dijk 
1997), maar braakballen zijn niet verzameld. 
Daarentegen worden grote prooien ter 
plekke geplukt en opgegeten en de plukrest 
blijft daar dus liggen. Slechtvalken kunnen 
zeer forse prooien pakken, bijvoorbeeld 
Aalscholver Phalacrocorax carbo, Rotgans 
Branta bernicla en Bergeend Tadorna tadorna 
(Van Geneijgen 2002, Dekker 2010). Zilver-
meeuw Larus argentatus is ook te zwaar om 
naar de Groene Toren te vervoeren, maar er 
worden af en toe op Zilvermeeuwen jagende 
Slechtvalken bij de vuilstort gezien. Gezien 
de waarnemingen van in die richting vlie-
gende vogels kunnen dit Slechtvalken van 
de Groene Toren zijn. Dekker & Ferwerda 
(2008) pleiten daarom voor directe observa-
ties aan jagende Slechtvalken omdat alleen 
dan een zuiver beeld wordt gekregen van 
het dieet. Vermoedelijk geldt dit vooral voor 
winterterritoria in open gebieden, want 
daar worden prooien vaak meteen ter plaat-
se geplukt en opgegeten. Overwinterende 
Slechtvalken in stedelijke territoria vervoe-
ren hun prooien naar vaste roestplaatsen, 
meestal op hoge bouwwerken, en daar zijn 
de resten makkelijker te verzamelen.

Dankwoord
Dankzij de medewerking van Roshano 
Rosiek (technische dienst van de Belas-
tingdienst) mocht ik de Groene Toren bin-
nenkomen om samen met hem het dak op 
prooiresten te onderzoeken. Verder dank 
aan Wim van Boekel, Dušan Brinkhuizen, 
Lazar Brinkhuizen, Jan van Dijk, Roland 

Daarnaast is bekend dat Slechtvalken in ste-
delijke gebieden ook ‘s nachts jagen en daar-
bij profiteren van kunstmatige lichtbronnen 
(Marconot 2003, DeCandido & Allen 2006, 
Verbelen 2008). Waterhoen en Houtsnip 
zijn typische nachttrekkers en wijzen erop 
dat de Slechtvalken van de Groene Toren 
wellicht deels ‘s nachts jagen. Kokmeeuwen 
worden ook ‘s nachts wel bejaagd (Kladny 
2001) en op webcambeelden is te zien dat 
een Slechtvalk ver na de avondschemer 
met een geslagen Kokmeeuw aankomt 
(Jan van Dijk, Werkgroep Slechtvalk). Het 
Sontplein bij de McDonalds (1,5 km naar het 
noorden) en de Grote Markt (2 km naar het 
noord-noordwesten) zijn plekken waar na 
de avondschemer Kokmeeuwen rondhangen 
(Nienhuis 2003). Het is goed mogelijk dat 
een Slechtvalk hier op Kokmeeuwen jaagt. 
‘s Nachts jagen kan ook verklaren waarom 
nauwelijks jagende Slechtvalken boven de 
stad worden gezien. Daarnaast kan een deel 
van de Kokmeeuwen tijdens de ochtend- en 
avondslaaptrek zijn geslagen.

Er blijven dus nog enkele vragen over, met 
name over het jachtgebied. Het open wei-
degebied bij de Noorderzanddijk ligt het 
dichtst bij de Groene Toren en hier worden 
Slechtvalken gezien. Ook bij de vuilstort 
(3 km naar het oosten) worden Slechtvalken 
gezien, maar voor beide gebieden is ondui-
delijk of het om vogels van de Groene Toren 
gaat. Er zijn diverse waarnemingen van 
vogels die vanaf de Groene Toren in zuid-
oostelijke richting vliegen, en vice versa, 
terwijl er nauwelijks waarnemingen zijn van 
naar westelijke of noordelijke richtingen 
wegvliegende vogels. Bij de vloeivelden 
van de Suikerunie (ruim 4 km ten westen 
van de Groene Toren) worden regelmatig 
Slechtvalken gezien en de geslagen Kluut 
zou ervandaan kunnen komen. Wel liggen 
winterterritoria soms op korte afstand van 
elkaar. Op Schiermonnikoog (circa 40 km²) 
worden tijdens de midwinterperiode tot 
zeven Slechtvalken geteld (eigen waarne-
mingen). In de Friese Greidhoeke (circa 400 
km²) werden zo’n 33 winterterritoria gevon-
den (Brandenburg & Riemersma 2002) en 
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In maart is de trefkans het grootst en deze 
neemt tot juni steeds verder af.
Patrijzen hebben een voorkeur voor bouw-
land op zandgrond (vooral in het zuidoosten 
van de provincie), maar de soort is ook in 
andere biotopen aan te treffen. Vroeger dus 
in de hele provincie!

Niet-broedvogels
Niet-broedvogels zijn het hele jaar door aan 
te treffen. Van begin september tot in maart 
zijn ze te tellen. Na sneeuwval concentreren 
ze zich bij begroeiing.

Wat moet je doen?
Noteer plaats, datum en het aantal Patrijzen 
en noteer territoriumindicerend gedrag (de 
karakteristieke kurriekk-roep en dergelijke).
Probeer, zo mogelijk, een tweede waarne-
ming te verkrijgen. Een van de waarnemin-
gen zou bij voorkeur tussen de SOVON-da-
tumgrenzen moeten liggen. Dat is tussen 15 
februari en 20 mei. Noteer verder eventuele 
bijzonderheden.
Via de website van Avifauna moet je naar 
‘Vogel van het Jaar’ gaan. Op de kaart kun 
je aanklikken waar je de Patrijs of Patrijzen 
hebt gezien. Je kunt op de kaart inzoomen 
en verschuiven. Vervolgens klik je op de 
marker (de rode druppel). Hier vul je jouw 
gegevens en bijzonderheden in. Druk 
vervolgens op ‘verzenden’ en ‘sluiten’. De 
gegevens worden automatisch toegevoegd 
aan de lijst.
Mocht je er niet uit komen, dan kun je altijd 
via het mailadres je gegevens doorgeven. Via 
het mailadres is ook informatie op te vragen. 
Raadpleeg de kaart en de informatie op de 
website regelmatig, dan kunnen we straks 
een zo volledig mogelijk beeld produceren.

Patrijs Perdix perdix is de vijfde schaarse 
vogelsoort op rij die tot Vogel van het Jaar 
is gekozen. Veel leden en lezers hebben zich 
via het forum op de website van Avifauna 
uitgesproken voor deze soort. En opnieuw 
een soort waar het niet zo goed mee gaat. 
Niet alleen in Groningen, maar ook in de 
rest van het land en helaas ook op Europees 
niveau is de Patrijs flink in aantal achter-
uitgegaan. Al vanaf 1950 heeft deze daling 
zich ingezet. Volgens berekeningen in de 
Vogelatlas van Groningen waren er in 1983 
nog zo’n 3200 broedparen in de provincie en 
in 1992 nog zo’n 1400 (Van den Brink et al. 
1992). Weer tien jaar later zijn daar volgens 
de Atlas van de Nederlandse broedvogels nog 
maar 200 broedparen van over (Hustings 
2002). De soort heeft zich inmiddels terug-
getrokken tot globaal de zuidoostelijke helft 
van de provincie. In een groot gedeelte van 
de provincie is de Patrijs dus verdwenen.
De Patrijs is het slachtoffer geworden van de 
intensivering van de landbouw, het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen en het hierdoor 
verdwijnen van insecten voor de jongen en 
het verdwijnen van landschapselementen 
en overhoekjes.
Na 2002 lijkt de Patrijs zich in aantal wat te 
stabiliseren. Mogelijk neemt de soort zelfs 
weer wat toe. Misschien het gevolg van een 
beschermingsmaatregel als akkerrandenbe-
heer.
Onderzoek en tellingen zullen dit uit moe-
ten wijzen. Misschien kan de status van 
Vogel van het Jaar daaraan bijdragen.

Broedvogel
De Patrijs is een standvogel en is dus het ge-
hele jaar aan te treffen. Broedvogels zijn het 
best te inventariseren vanaf eind  februari. 

Patrijs Vogel van het Jaar 
2010
aart van der spoel
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vragen, mail ze dan naar vogelvanhetjaar@
avifaunagroningen.nl of richt ze aan ‘Vogel 
van het Jaar’ p/a Van Deyssellaan 1, 9721 WS 
Groningen.

Literatuur
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Namens de werkgroep Vogel van het Jaar,

Aart van der Spoel

Tellingen
De Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief 
gaat tellingen organiseren. Natuurlijk kan 
iedereen daaraan meedoen. Via de website 
houden we jullie op de hoogte.

Wat doen wij? 
We voeren de gegevens in een database in. 
We zetten de gegevens op een kaart die on-
line te bekijken is. In de loop van het broed-
seizoen hopen we een steeds vollediger 
beeld te krijgen van de verspreiding van de 
Patrijs en de aantallen waarin die voorkomt. 
Aan het eind van het jaar doen we verslag 
van onze bevindingen in De Grauwe Gors en 
mogelijk ook op een lezingenavond.

Tot slot
Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen 
aan ons project mee willen werken. Heb je 

ook sterk. Zomertortels overwinteren in het 
Sahelgebied in Afrika. Droogte heeft daar al 
jarenlang haar tol geëist. Nu zijn schomme-
lingen in de hoeveelheid regen in dit gebied 
van alle tijden, maar de bevolking heeft haar 
nomadische levenswijze opgegeven en is op 
vaste plaatsen gaan wonen. Bovendien is 
de bevolking sterk in aantal toegenomen. 
Met als gevolg dat er bijvoorbeeld bomen 
worden gekapt en er dammen in de rivieren 
worden gebouwd. Gebieden die vroeger 
onder water liepen blijven nu droog. Er 
groeien daardoor minder grassen en er zijn 
dus minder graszaden om te eten. Bosjes 
om rustig het eten te verteren en te slapen 
worden voor de tortels schaars. Als klap op 
de vuurpijl worden er jachtreizen voor rijke 
westerlingen georganiseerd. Senegalese 

Inleiding
Bij de start van de Vogel van het Jaar 2009 
waren we al niet optimistisch. Nu we een 
jaar verder zijn, moeten we constateren dat 
onze ergste vermoedens zijn uitgekomen.

Zomertortel met uitsterven bedreigd
Dat het slecht ging met de Zomertortel was 
wel bekend. Door de veranderingen in de 
landbouw, zoals de vervanging van granen 
door maïs, het verdwijnen van heggen en 
bosjes en vooral door het schaars worden 
van onkruiden, heeft de Zomertortel het 
moeilijk gekregen. Bovendien werd en 
wordt in Zuid-Europa en Afrika intensief op 
de vogels gejaagd.
Alsof dit nog niet genoeg is, veranderen de 
omstandigheden in Afrika de laatste jaren 

De Zomertortel in de 
provincie Groningen
aart van der spoel
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reisleiders bijvoorbeeld nemen de jagers 
mee naar de slaapplaatsen. Daar is het prijs-
schieten op de laatste Zomertortels (Zwarts 
et al. 2009).

Nog enkele tientallen broedparen in de 
provincie
Er zijn zo’n twintig waarnemingen bin-
nengekomen. Drie waarnemingen betroff en 
vogels op trek. De rest betrof min of meer 
territoriale vogels, de meeste binnen de 
SOVON-datumgrenzen. Aangevuld met 
enkele waarnemingen uit andere bronnen 
komen we op hooguit 25 broedparen.
De ‘beste’ gebieden bevinden zich in Wes-
terwolde en in de Lauwersmeer. Het Friese 
deel van de Lauwersmeer is buiten beschou-
wing gelaten.
In 1992 broedden er zo’n 750 paar Zomer-
tortels in de provincie Groningen (Van den 
Brink et al. 1992). In 2002 werden er nog 
zo’n 200 broedparen geteld (Van Turnhout 
2002). Het afgelopen jaar kwamen we dus 
niet verder dan 25 paar.
De Lauwersmeer is goed geteld, dus daar 
zullen niet veel vogels gemist zijn. In Wes-
terwolde zal nog hooguit het dubbele aantal 
van wat er is geteld te vinden zijn (een 
schatting van Nico de Vries, boswachter en 
vogelaar aldaar). Elders zullen natuurlijk 
ook vogels gemist zijn, maar veel zullen dit 
er niet zijn. Naar schatting zijn er nog hoog-
uit 40 broedparen in de provincie.
De afname in de provincie gaat 
gelijk op met de afname in heel 
Nederland en grote delen van 
Europa. Een vergelijking 
met de legendarische Ame-
rikaanse Trekduif dringt 
zich op. Ten tijde van 
de kolonisatie van 
Noord-Amerika 

konden deze vogels op trek de lucht uren-
lang verduisteren. Na jaren van intensieve 
jacht was 100 jaar later de Trekduif uitge-
storven!
Of het onze Zomertortel ook zo zal vergaan 
is de vraag, maar de vooruitzichten zijn 
slecht.

Literatuur
van den Brink, H., J. Furda, J. van Klinken & 

K. van Scharenburg 1992. Vogelatlas van 
Groningen. Groningen.

van Turnhout, C. 2002. Zomertortel Streptope-
lia turtur. pp 266-267 in: SOVON Voge-
londerzoek Nederland 2002. Atlas van 
de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. 
Nederlandse Fauna 5. Leiden.

Zwarts, L., R.G. Bijlsma, J. van der Kamp & E. 
Wymenga 2009. Living on the edge. Birds 
and wetlands in a changing Sahel. KNNV 
uitgeverij. Zeist.

Namens de werkgroep Vogel van het Jaar,
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Europese broedpopulatie bedraagt circa 
310.000 broedparen. De dichtstbijzijnde 
broedkolonie bevindt zich op het Duitse 
eiland Helgoland (ongeveer 100 km uit de 
Groningse kust), waar de soort sinds 1991 
als broedvogel voorkomt (BirdLife Inter-
national 2004). In het najaar trekken veel 
Jan-van-genten in zuidelijke richting om bij 
de Middellandse Zee en langs de Afrikaanse 
westkust te overwinteren. Een klein aantal 
vogels, voornamelijk volwassen exemplaren, 
blijft jaarrond in de West-Europese zeeën 
waardoor Jan-van-genten vrijwel het hele 
jaar langs de Nederlandse kust kunnen 
worden gezien. De soort wordt hier vooral 
gezien langs de Noordzeekust van Noord-
Holland, Zuid-Holland en Zeeland en in de 
westelijke Waddenzee. Uit een snelle scan 
van het waarnemingenarchief op de website 
van Avifauna Groningen blijkt dat het gros 
van alle Groningse waarnemingen wordt 
gedaan vanaf de eilanden Rottumeroog en 
Rottumerplaat. Daarnaast is een kleiner 
aantal waarnemingen van levende vogels 
bekend uit de Eemshaven en Lauwersoog.

Binnenlandwaarnemingen in Nederland
Buiten de Noordzeekust en de Wadden om 

Op 13 november 2007 deed Karel Lanting 
tijdens een rondwandeling door het Mid-
delstumerbos een niet alledaagse vondst. 
Aan de noordkant van het bos ontdekte hij 
in het struweel een dode adulte Jan-van-
gent waarvan hij bijgevoegde foto heeft 
gemaakt. Gezien de conditie waarin deze 
vogel verkeerde, kan worden gesteld dat 
het dier slechts enkele dagen dood was. De 
vogel was sterk vermagerd en had aan het 
rechteroog een bloeding, veroorzaakt door 
een stuk riet dat, zoals op de foto is te zien, 
nog deels uit het oog stak. Vermoedelijk 
heeft de vogel deze verwonding in de directe 
omgeving van de vindplaats opgelopen en 
is aan de gevolgen hiervan overleden. De 
vondst van de Jan-van-gent bij Middelstum 
is gedaan op twaalf kilometer afstand van 
de Waddenkust en meer dan 22 kilometer 
van de Noordzee, het gebied waar de soort 
normaliter voorkomt. Naar aanleiding van 
deze vondst wordt de nieuwsgierigheid 
gewekt en rijst de vraag hoe bijzonder een 
dergelijke vondst in het binnenland nou 
eigenlijk is.

Korte karakteristiek van de Jan-van-gent
De Jan-van-gent Morus bassanus is een 
grote zeevogel die behoort tot de orde van 
de pelikaanachtigen Pelecaniformes. De 
vogel heeft een spanwijde van circa 180 cm 
met lange, smalle vleugels en een sigaarvor-
mige romp. Volwassen vogels zijn door hun 
kleur en tekening onmiskenbaar, juveniele 
exemplaren kunnen worden verward met de 
grotere soorten pijlstormvogels, maar zijn 
vooral herkenbaar aan hun karakteristieke 
vliegwijze. De Jan-van-gent is een vogel van 
de Noord-Atlantische Oceaan waar de soort 
broedt in grote kolonies op rotskusten. De 

Vondst van Jan-van-gent in 
het Middelstumerbos
albert-erik de winter
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vrij rustige maand. Alleen op 9 november 
stond langs de kust een stormachtige wind 
(kracht 8 Bft.). Boven de Noordzee was 
sprake van een noordwesterstorm, die in 
combinatie met springtij hoge waterstan-
den tot gevolg had. Er werd dijkbewaking 
ingesteld en diverse stormvloedkeringen 
werden gesloten. Langs de Groningse kust 
zijn in deze dagen extreem veel meldingen 
gedaan van vogels die normaliter op volle 
zee voorkomen zoals IJseend, Zwarte Zee-
eend, Grote en Middelste Jager, Grote 
Burgemeester, Kleine Alk en Stormvogeltje. 
Opvallende binnenlandwaarnemingen 
werden onder meer gedaan boven de stad 
Groningen en Hoogkerk waar een Middelste 
Jager werd gezien.

Waarnemingen Groningen
Afgezien van enkele kustwaarnemingen zijn 
binnenlandwaarnemingen van Jan-van-gent 
in de provincie Groningen zeldzaam. Een 
van de weinige waarnemingen betreft in dit 
verband de vogel die op 31 juli en 1 augustus 
2000 werd gezien bij het Jaap Deensgat in 
het Lauwersmeergebied. Daarnaast zijn 
enkele oudere binnenlandwaarnemingen 
bekend van verzwakte vogels. Zo werd op 

worden in een bredere kuststrook zo nu en 
dan (vaak tijdens of na krachtige stormen) 
Jan-van-genten gezien in het IJsselmeer-
gebied, bij Ooster- en Westerschelde, de 
Grevelingen en de Haringvliet. Verder 
landinwaarts zijn waarnemingen uiterst 
zeldzaam. Toch zijn er enkele geval bekend 
van overvliegende vogels zoals bij ’s-Herto-
genbosch (11 september 2001), Houten (15 
augustus 2003) en Deventer (29 maart 2005) 
(bron: waarneming.nl). In het binnenland 
blijven dergelijke waarnemingen zeer bij-
zonder. Opmerkelijk is verder de vondst van 
een dood adult exemplaar dat op 28 maart 
2008 in een weiland bij Uden in Noordoost-
Brabant is gevonden. Uit oude waarne-
mingsgegevens blijkt dat ook in Friesland 
dergelijke vondsten van verzwakte en dode 
vogels bekend zijn. In de periode 1940-1973 
zijn verspreid over Friesland tien van derge-
lijke meldingen bekend. Deze vondsten zijn 
voornamelijk gedaan na krachtige noord-
westerstormen bij plaatsen als Sneek, Bols-
ward, Rensumageest en Suameer (Stichting 
Avifauna van Friesland 1976). 

Weersomstandigheden november 2007
November 2007 was wat betreft weer een 
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 geleden kwam deze vondst tijdens een 
praatje over vogels ter sprake. Na wat zoek-
werk konden zelfs nog enkele foto’s worden 
overlegd.
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Albert-Erik de Winter
 
Talmaweg 23
9981 CW Uithuizen
E-mail: aedewinter@hotmail.com

23 augustus 1980 een juveniele vogel met 
een spons om zijn snavel gevonden in een 
korenakker bij Ten Boer en is op 13 april 
1982 een verzwakte vogel gemeld uit het 
Lauwersmeergebied (Boekema et al. 1983). 
Voor zover bekend zijn dit de enige bin-
nenlandwaarnemingen van Jan-van-gent 
in de provincie Groningen. Gesteld kan 
worden dat vondsten (en waarnemingen) 
van Jan-van-gent in het binnenland van 
onze provincie dan ook zeldzaam zijn. 
Gezien het verhoudingsgewijs grote aantal 
meldingen uit Friesland is het daarentegen 
niet uitgesloten dat ook in Groningen vaker 
dode of verzwakte vogels gevonden zijn, die 
nooit zijn aangemeld of geregistreerd. Veel 
vogels zullen het wellicht niet geweest zijn. 
Feit is wel dat ook de Jan-van-gent van 13 
november 2007 bij Middelstum bijna tot de 
categorie nooit gemelde vogels had behoord 
en voorgoed in de vergetelheid was geraakt.

Dankwoord
Dank gaat uit naar Karel Lanting voor het 
beschikbaar stellen van de foto’s en het 
doen van zijn verhaal. Nog niet zo lang 
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Onder haar voorzitterschap werd de voorbe-
reiding gestart voor de avifauna Vogels van 
Groningen, die in 1983 verscheen (Boekema 
et al. 1983). Ook werkte Leny mee aan het 
SOVON-project Vogelatlas van Groningen, dat 
in 1992 werd gepresenteerd (Van den Brink 
et al. 1992). Behalve aan al die inventarisa-
ties nam ze frequent deel aan maandelijkse 
wadvogeltellingen.

Een bijzonderheid was het dat Leny Groen 
in 1970 werd benoemd tot het eerste actief 
vogelende vrouwelijke lid van de Club van 
Nederlandse Vogelkundigen (CNV), een 
sectie van de Nederlandse Ornithologische 
Unie (NOU), die tot dan toe louter uit heren 
bestond. En daar stond ze haar mannetje! 
Haar enthousiasme en betrokkenheid gaven 

Als jeugdig meisje was Leny al geïnteres-
seerd in de natuur. Na het gymnasium ging 
zij medicijnen studeren en behaalde in 1953 
haar artsdiploma. Meteen had zij een aantal 
functies in besturen van diverse organisa-
ties. Voor het vogelen kreeg Leny pas rond 
1960 tijd! Als jeugdarts had zij namelijk 
een overvolle baan. Maar dat was voor haar 
geen reden om haar hobby niet serieus op te 
pakken.

Leny was een van de 25 personen die in 1968 
betrokken waren bij de oprichting van de 
Vereniging Avifauna Groningen. Een jaar na 
de oprichting trad Leny toe tot het bestuur. 
Vijf jaar later werd ze vice-voorzitter en in 
1978 werd zij uiteindelijk benoemd tot voor-
zitter. Zij bekleedde die functie tot 1981. 

In memoriam

Leny Groen
3 juni 1925 – 14 december 2009
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Zij had enkele bijzondere waarnemingen 
op haar naam staan, vaak met bekende or-
nithologen, zoals Dwerggans (1962), Grote 
Kruisbek (1963), Haakbek (1963), Bijeneters 
(1965), Sneeuwuil (1965) en Grauwe Fitis 
(1967).

Voor haar woonplaats Bedum was zij een 
belangrijke inwoonster. Samen met enkele 
anderen heeft zij het initiatief genomen om 
in de kale contreien rond Bedum een bos 
van 22 hectare aan te laten leggen!

Leny was zeer betrokken bij het wel en 
wee van de Club van Nederlandse Vogel-
kundigen. Het was dan ook triest dat haar 
gezondheid kwetsbaar werd door een virus-
infectie. De laatste jaren ging ook haar gees-
telijke gezondheid steeds verder achteruit.

Wij zullen deze markante vrouw missen.
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Egge Boerma & Harm Jan Wight

een andere visie aan het bestuur. Ze was 
bestuurslid van 1972 tot 1982. Voor de NOU 
was ze algemeen bestuurslid van 1975 tot 
1982.

Maar wij hebben Leny goed leren kennen als 
een enthousiaste, kritische, maar heel gezel-
lige vrouw bij de vele excursies die wij met 
haar hebben gemaakt. Die gingen meestal 
naar de Lauwersmeer, de Eemshaven, Dren-
the of de Flevopolders. Wanneer wij dan 
hoopten op een lastige of bijzondere soort, 
sprak zij de onvergetelijke woorden: ”Je 
moet over de soort praten, dat helpt!” En, 
waarachtig, in enkele bijzondere gevallen 
heeft dat tot resultaat geleid!

Leny had de kofferbak van haar Mercedes 
altijd goed gevuld met versnaperingen en 
drankjes. Die kwamen vaak goed van pas 
tijdens de soms lange dagen en vooral frisse 
avonden!
Dat kwam doordat enkelen door Leny waren 
gevraagd om onder leiding van prof. Voous 
in de periode 1973-1983 een onderzoek te 
doen naar broedende Ruigpootuilen in 
Drenthe. Prof. Voous kwam regelmatig naar 
Drenthe en Leny was dan de coördinator, 
vooral in de eerste jaren. Voor Leny was dit 
onderzoek het hoogtepunt uit haar voge-
laarsbestaan! Een publicatie hiervan werd 
geplaatst in Limosa (cf Boerma et al. 1987).

Leny hield van reizen, in het bijzonder van 
vogelreizen. Die voerden haar in de jaren 
zestig, zeventig en tachtig naar onder meer: 
Kenia, Tanzania, Oeganda (vier keer), Ma-
lawi, Madagaskar, Zuid-Afrika, Sri Lanka, 
Indonesië, Hawaï, de Verenigde Staten, Su-
riname, de Galapagos, Thailand, Groenland, 
Egypte en een aantal Europese landen.
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inscripties. Lepelaars kregen naast een alu-
miniumring 4-5 plastic ringen in de kleuren 
blauw, geel, groen, munt of rood. Bovendien 
zit aan een van de ringen een plastic flap 
(‘vlag’). Deze is geel voor Nederlandse vo-
gels en muntkleurig voor Duitse. Vanwege 
het ontbreken van inscripties zijn deze 
kleurcombinaties afhankelijk van weers-
omstandigheden en lichtinval vaak nog op 
enige honderden meters met een telescoop 
af te lezen. In begin juli 2009 bleek dat bij 
het Jaap Deensgat een hele serie vogels kon 
worden afgelezen. De auteur kwam toen op 
het idee om intensief ringen af te lezen en 
deze waarnemingen te combineren met het 
tellen van geringde en ongeringde exem-
plaren. Hun verhouding geeft namelijk een 
goede indruk van totale aantallen vogels die 
in de loop van de tijd in een bepaald gebied 
pleisteren, mits de steekproeven groot 
genoeg zijn. Dit verslag geeft in grote lijnen 
de resultaten van deze tellingen weer en de 
conclusies die we daaruit kunnen trekken. 

Tellingen
De Lauwersmeer werd gedurende 2009 
specifiek op Lepelaars bekeken in eind juni 
(1x), juli (8x), augustus (13x) en september 
(8x), met systematische aanvullingen van 
Otto Overdijk (Werkgroep Lepelaar) in 
september (5x) en losse waarnemingen van 
anderen. Op al deze dagen werd bij het Jaap 
Deensgat waargenomen, op enkele dagen 
in augustus en september ook bij Achter de 
Zwarten, het Oude Robbengat en het Wad 
langs de Kustweg. Bij Achter de Zwarten en 
het Oude Robbengat werd een insteek ge-
maakt nadat hiervoor een vergunning was 
verkregen.

Er pleisteren al heel wat jaren honderden 
Lepelaars in de Lauwersmeer. Maar hoeveel 
zijn het er nu precies? Ongeveer 13% van de 
Nederlandse populatie is geringd, hoewel 
er duidelijke verschillen zijn tussen de ver-
schillende kolonies. Op Texel wordt weinig 
geringd omdat de Lepelaars daar in moeilijk 
begaanbaar terrein broeden, in tegenstelling 
tot de kwelder van Schiermonnikoog. Door 
intensief ringen af te lezen zou het mogelijk 
moeten zijn een goed beeld te krijgen van 
aantallen en verloop in de Lauwersmeer. In 
de zomer van 2009 is er regelmatig gekeken 
naar geringde Lepelaars en daarmee is een 
goed beeld verkregen van de totale aantal-
len. Ongeveer een derde van de Lepelaars in 
de Lauwersmeer bleek kleurringen te heb-
ben. Deze vogels zijn vooral afkomstig van 
Schiermonnikoog, maar ook uit kolonies in 
de kop van Noord-Holland en de rest van 
het Nederlandse en Duitse Waddengebied. 
Afgelezen ringen en tellingen maken aan-
nemelijk dat er in de periode mei-september 
van 2009 1500-1900 verschillende Lepelaars 
in de Lauwersmeer hebben gepleisterd. De 
Lauwersmeer is daarmee een van de belang-
rijkste pleisterplaatsen van de Lepelaar in 
Noordwest-Europa.

Inleiding
De Werkgroep Lepelaar heeft een lang-
lopend ringproject waarbij vogels van 
gekleurde pootringen worden voorzien om 
trekwegen, sterfte en andere vragen te kun-
nen onderzoeken (Overdijk & Horn 2005). 
Recent worden Lepelaars ook voorzien van 
gps-zenders (zie http://www.natuurmonu-
menten.nl/node/62714). In de loop van de 
jaren zijn er diverse typen ringen aangelegd, 
de laatste jaren alleen kleurringen zonder 

Lepelaars in de 
 Lauwersmeer in 2009 
egbert boekema
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vanaf begin augustus valt samen met weg-
trek; zo rond half augustus werden de eerste 
vogels die in 2009 in het Waddengebied 
waren geringd, in Zuidwest-Nederland ge-
zien (pers. meded. Otto Overdijk). 

Behalve de globale toe- en afname valt in 
figuur 1 ook te zien dat er van dag tot dag 
aanzienlijke fluctuaties kunnen zijn. Daar 
zijn verschillende oorzaken voor. Maar alvo-
rens die te noemen is een globale beschrij-
ving van het gedrag van de Lepelaars op zijn 
plaats. Een groot deel van de dag gebeurt er 
normaal gesproken bij het JDG weinig. De 
vogels rusten en slapen in het water of op 
de kant, vaak staande op één poot en soms 
zittend. Alleen enkele onrustige jongen 
lopen wat om en door de groepen heen. Er 
wordt gefoerageerd in korte periodes in de 
ochtend en avond in het ondiepe deel van 
het JDG (figuur 3). Een klein deel van de 
vogels dat er pleistert, vertrekt soms tijde-
lijk naar het Wad bij de Kustweg om daar 
al bij laagwater op garnalen te foerageren. 
Ze zijn er langer bezig met foerageren dan 
in het JDG, maar kennelijk ook met succes. 
Het hangt er dus van af op welk tijdstip 

Aantalsverloop 
In de periode eind juni-eind september 
is gemiddeld ongeveer om de drie dagen 
geteld. Deze tellingen zijn aangevuld door 
twee tellingen van Staatsbosbeheer in 
samenwerking met de Rijksuniversiteit 
Groningen en door informatie van de web-
site waarneming.nl. Sinds een jaar of drie 
worden op deze site honderdduizenden 
vogelwaarnemingen ingevoerd, door begin-
nende en gevorderde vogelaars. Ook over de 
Lepelaar is het een en ander te vinden en na 
enige schifting is een tiental waarnemingen 
toegevoegd, waardoor we het aantalsver-
loop in het Jaap Deensgat (JDG) goed heb-
ben kunnen volgen. Het bleek dat na een 
aarzelend begin in juli de aantallen snel 
toenamen, met een piek in begin augustus, 
waarna een geleidelijke afname plaatsvond 
met een kleine opleving in half september 
(figuur 1). Vanaf 20 september waren de 
Lepelaars abrupt uit het JDG vertrokken, 
zonder weer terug te komen. Bij Achter de 
Zwarten (ADZ) zaten in de rest van septem-
ber nog lage aantallen en ook pleisterden 
nog tientallen vogels in de omgeving, op het 
wad onder Schiermonnikoog. De afname 
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Figuur 1. Aantalsverloop Lepelaars in het Jaap Deensgat in de zomer van 2009.
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of meerdere keren compleet afgelezen; in 
totaal zijn ze ten minste 695 maal gezien. 
Daarnaast werden nog tien incomplete 
sets afgelezen, die desondanks verschillend 
waren van de complete en dus uniek waren. 
Al deze gegevens werden aan Otto Overdijk 
opgestuurd en door hem eventueel van 
commentaar voorzien. Hoewel ik voor mijn 
gevoel tamelijk terughoudend was geweest 
met het doorgeven, bleken niet alle ringen 
correct. Behalve de 214 genoemde ringen 
was een tiental combinaties als zodanig 
niet aangelegd. Bijna al deze ‘foute vogels’ 
zijn eenmalig gezien, wat het totale aantal 
foutmeldingen op 1-2% brengt van de circa 
700 keer dat vogels in totaal zijn afgelezen. 
Maar een fout is een fout. 
Hoe is dit mogelijk? Veel vogels werden 
met half tegenlicht gezien, waarbij op gro-
tere afstand groen en blauw gemakkelijk 
verward worden. Ook aluminium en munt 
lijken soms vrijwel hetzelfde. Verder zie je 
door een telescoop geen diepte, waardoor 
linker- en rechterpoten door elkaar werden 
gehaald. Over het algemeen bleek dat als 
vogels te ver weg stonden het maar beter 
was te wachten, hoewel dat soms uren kon 
duren. Om op mogelijke foute aflezingen 
te anticiperen, werd echter ook consequent 
genoteerd als een vogel tweemaal op een 
dag onafhankelijk werd afgelezen. Bij deze 
vogels werden minder fouten gemaakt. Een 

wordt geteld want eb en vloed zijn iedere 
dag weer anders. Verstoring was er op de 
meeste dagen nauwelijks, maar Lepelaars 
zijn toch een tikkeltje schuw, zoals bleek. 
Op werkdagen is de Kustweg langs de zee-
dijk voor autoverkeer afgesloten, maar er is 
enig locaal werkverkeer. Op verschillende 
dagen werd gezien dat de Lepelaars deze 
voorbijrijdende auto’s heel goed in de gaten 
hebben, hoewel ze vanaf het Wad niet zicht-
baar zijn. Ze komen dan bij het foerageren 
even met de koppen omhoog. Lepelaars 
reageren heel sterk op Zeearenden. Op 
enkele dagen kwam het paartje Zeearenden 
dat het hele jaar 2009 in de Lauwersmeer 
rondzwierf, even bij het JDG langs. Op die 
momenten ging de hele groep op de wieken. 
Afhankelijk van de plek waar de Zeearenden 
neerstreken, gingen ze na enkele minuten 
een paar honderd meter verderop zitten 
of vlogen het gebied uit richting Achter de 
Zwarten. Verder is af en toe waargenomen 
dat enkele vogels uit de richting van het 
Oude Robbengat (ORG) of ADZ arriveerden. 
Dit alles tezamen geeft de fluctuaties in de 
aantallen, zoals weergegeven in figuur 1. 
Het beeld op langere termijn wordt hoofd-
zakelijk bepaald door aankomst en wegtrek, 
waar we later op ingaan. 

Aflezen van kleurringen
In totaal zijn de ringen van 204 vogels een 

Figuur 2. Het percentage nieuw afgelezen kleurvogels (Lepelaars met een combinatie van een alumi-
nium ring en 4-5 kleurringen) in het Jaap Deensgat.
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De algemene conclusie is echter dat bij 
het afl ezen snel fouten kunnen worden 
gemaakt. Als laatste punt moet hier nog 
de ondersteuning van een camera worden 
genoemd. Indien goed gebruikt, presteert 

vogel die een aantal malen was gezien, en 
soms meerdere keren op een dag, gaf echter 
problemen. Uiteindelijk was de conclusie 
dat bij het omleggen twee ringen abusieve-
lijk verwisseld waren. 

Figuur 3. Foeragerende Lepelaars voor de hut van het Jaap Deensgat. Het moment om pen en papier in 
de aanslag te hebben of misschien toch beter de camera. Uit de hand gefotografeerd met digiscoping.

Figuur 4. Een groepje met lettervogels voor de hut, met Oranje [KR] / Blauw [KR], Oranje [L1] / Blauw [L1] 
en Blauw L5 / Wit [L5].
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deze vogels zijn ringen afgelezen. Omdat 
het idee bestond dat dit moeilijker zou 
zijn, werd aan de lettervogels minder tijd 
besteed. Maar toen in augustus intensiever 
werd waargenomen, bleek dat ze soms toch 
heel mooi dichtbij komen waardoor in korte 
tijd er veel konden worden afgelezen. Van 
145 lettervogels is de code met inscripties 
afgelezen, exclusief tien incomplete. Hier 
waren tamelijk weinig fouten gemaakt om-
dat ze alleen werden afgelezen als dat ook 
goed mogelijk was.

Herkomst
De herkomst van beide groepen vogels staat 

een 10 megapixel-camera achter een teles-
coop bijna net zo goed als het oog, maar is 
veel sneller in staat om iets vast te leggen. 
Diverse dieren werden dan ook pas thuis 
achter de pc herkend. Achteraf hadden veel 
meer opnames kunnen worden gemaakt.

De Lepelaars met combinaties van ringen 
zoals in de inleiding besproken (verder 
‘kleurvogels’ genoemd) zijn niet de enige. 
Bij oudere vogels zijn kleurringen met 
inscripties omgelegd, vaak combinaties van 
1-2 letters en cijfers, hierna ‘lettervogels’ 
genoemd (zie figuur 4). Gemiddeld was het 
percentage van deze vogels 15,6%. Ook van 

Kleurvogels Lettervogels

schiermonnikoog voor 2000 11

2000-2006 68

2007 15

2008 11

2009 146

terschelling 1989-1999 9

2000-2006 3

2006 1

2007 1

2008 1

2009 1

Vlieland 1990-1999 6

2000-2006 10

2007 2

2009 1

texel 1998 1

Memmert (d) 2009 4

trischen (d) 2006 2

2009 2

oland (d) 2009 1

den oever (nH) 2009 1

onderdijk (nH) 2006 2

2007 1

2009 1

sloegebied (Zl) 2008 1

Tabel 1. Herkomst van een deel van de waargenomen Lepelaars.
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in tabel 1. Zoals te verwachten komt een 
groot deel van de vogels van de nabijgele-
gen kwelder van Schiermonnikoog, waar 
intensief wordt geringd. Van de oudste 
lettervogels zijn er veel afkomstig van 
Vlieland en Terschelling, uit kolonies die tot 
1996 nog een stuk groter waren dan die van 
Schiermonnikoog. In deze eeuw is Duits-
land in opkomst. Er broeden bij onze buren 
momenteel 450 paar. Het onbewoonde 
Memmert dat naast Borkum ligt, heeft de 
grootste kolonie. Van de kleurvogels van 
Schiermonnikoog was het grootste deel 
(85%) juveniel. Bij het nalezen van de histo-
rie van deze 146 eerstejaars vogels valt op 
dat sommige, nadat ze in de Lauwersmeer 
zijn geweest, later oostelijker worden 
waargenomen, en wel op het Wad bij de 
Lauwerpolder (1), in de Ruidhorn (3), Bree-
baartpolder (2) en verder weg in Duitsland 
(4). Al deze vogels waren in mei geringd. 
Van de vogels die in juni/juli zijn geringd, en 
dus gemiddeld wat later zijn geboren, blijkt 
slechts één enkele vogel een flink aantal 
kilometers ten oosten van de Lauwersmeer 
te zijn gezien, hoewel ruwweg evenveel 
vogels in juni/juli als mei zijn geringd. Dit 
kan haast geen toeval zijn en uit voorgaande 
jaren blijkt dan ook hetzelfde. Het gaat dan 
om zes vogels uit mei en maar één uit juni 
die in de Breebaartpolder, Ruidhorn en op 
Nordeney opduiken.

Verloop van de kleurvogels
We kunnen nog wat meer met de kleurvo-
gels doen dan alleen kijken naar waar ze 
vandaag komen. Het verloop in de groep is 
na een aantal bezoeken te bepalen uit het 
percentage geheel nieuwe vogels bij ieder 
volgend bezoek. Bij de eerste keer is het 
percentage uiteraard 100% (figuur 2) en het 
is ook logisch dat dit daarna gaat zakken. 
Na acht waarnemingsdagen steeg het aantal 
nieuwe vogels weer, gelijk met het topaantal 
van bijna 400 exemplaren dat toen aanwezig 
was (figuur 1). Daarna zakte het percentage 
weer in, maar bij vrijwel elk volgend bezoek 
werden weer wat nieuwe vogels gezien, wat 
op voortdurende influx duidt. Vlak voordat 
de vogels in september uiteindelijk wegtrok-

ken, steeg de influx sterk. De maximale 
aantallen stegen in deze tijd nauwelijks, wat 
erop wijst dat wegtrek bijna even sterk was 
als de influx. Kennelijk wilden veel vogels, 
alvorens naar het zuiden te vertrekken, het 
JDG nog even aandoen. Exemplarisch zijn 
twee vogels die van 7 augustus-8 september 
en van 14 juni-6 september continu in de 
Westerbroekstermadepolder aanwezig wa-
ren en eenmalig op respectievelijk 15 en 16 
september in het JDG opdoken.

Aantalsschatting voor het Jaap Deens-
gat en elders
Toen het idee opkwam om met behulp 
van ringen te bepalen hoeveel vogels er 
nu precies van het JDG gebruikmaken, 
kwam de noodzaak om ook het percentage 
geringde kleurvogels te bepalen. Het gemid-
delde aantal kleurvogels was 18,0% (± 4,5 
standaarddeviatie), berekend over vijftien 
steekproeven met in totaal 2317 Lepelaars 
(waarvan 416 kleurvogels), waargenomen 
van 5 augustus tot en met 12 september. 
De steekproeven met lage aantallen heb-
ben statistisch gezien de grootste kans op 
afwijkingen. Als we daarom alleen de acht 
steekproeven met de hoogste aantallen ne-
men, die samen goed voor 72% van de waar-
genomen vogels, komt de standaarddeviatie 
op 2,6% uit. We hadden 214 unieke ‘correcte’ 
Lepelaars gezien en nog eens 14 ‘foute’. Als 
van die ‘foute’ naar schatting 50% uniek 
zou zijn – we scoren bij het aflezen niet alle 
ringen verkeerd – dan volgt hieruit dat 221 
kleurvogels 15,4% tot 20,6% van het totaal 
vertegenwoordigen. Dit is het gemiddelde 
percentage plus en min de standdaarddevi-
atie). Omgerekend komt dit neer komt op 
1075-1435 vogels. 

Uit tellingen bleek dat het JDG in juli/au-
gustus goed was voor iets meer dan de helft 
van de Lepelaars in het Lauwersmeergebied. 
De rest zit in volgorde van belangrijkheid bij 
ADZ, het ORG en in de Ezumakeeg (EZK). Bij 
ADZ zaten maximaal 350 vogels op 24 augus-
tus. In deze delen van de Lauwersmeer zijn 
nog eens 19 unieke kleurvogels afgelezen 
op een totaal aantal van 77 afgelezen exem-
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hogere aantallen vastgesteld dan door de 
schrijver in de voorafgaande of volgende 
week. In één geval werd zelfs het hoogste 
aantal van alle bezoeken met 111 overschre-
den (395 van Dirk Hiemstra ingevoerd op 
waarneming.nl). Omdat de data van deze 
gevallen verspreid over juli en augustus 
liggen, ligt het voor de hand om deze extra 
vogels zonder meer mee te tellen. Het gaat 
om 33 + 120 + 25 vogels. In mei en juni, 
toen er niet werd afgelezen, zaten spora-
disch vogels in het JDG, met maxima van 
respectievelijk 10 en 20 vogels. Het aantal 
gemiste vogels in het JDG schatten we op 
ongeveer 200, deze zouden boven op de 
1075-1435 kunnen komen, op grond van het 
aflezen. We moeten echter voorkomen om 
dubbel te extrapoleren, want we hebben het 
aantal voor ORG, EZK en ADZ al opgehoogd 
van 92-123 naar 215-285 vogels. Extra ex-
trapoleren lijkt te rechtvaardigen vanwege 
het volgende: tot en met 1 augustus zijn in 
het JDG 36 kleurvogels gezien, die nadien 
nergens meer in de Lauwersmeer werden 
waargenomen. Ze staan voor precies 200 vo-
gels volgens de 18% omrekening. Omdat we 
in het ORG, EZK en ADZ, waar bijna evenveel 
Lepelaars zaten, pas na 1 augustus met afle-
zen zijn begonnen is hier ongetwijfeld ook 
een dergelijk aantal vogels ontglipt. De kans 
op overextrapolatie is daarom vermoedelijk 
niet al te groot. 

In totaal hebben we dus 1275-1635 voor het 
JDG en 215-285 voor de rest, en komen daar-
mee op een totaal voor de Lauwersmeer van 
afgerond 1490-1920 verschillende Lepelaars, 
op grond van de kleurvogels. 
Kunnen we dit aantal nog op een andere 
manier hard maken? Door te kijken naar 
de inscriptieringen. Hiervan zijn er 145, 
plus nog circa 10 incomplete voor de hele 
Lauwersmeer afgelezen. Gemiddeld was het 
aandeel van deze lettervogels 15,6% van het 
totale aantal. Dit komt neer op 1000 Lepe-
laars. Omdat er echter veel minder intensief 
naar deze vogels is gezocht en ze een stuk 
lastiger zijn af te lezen, lijkt de schatting 
van afgerond 1500-1900 realistisch te zijn. 

plaren. Deze Lepelaars zijn niet afgelezen 
in het JDG. Dit geeft een extra populatie 
van 92-123 vogels. Maar deze groepen zijn 
lang niet zo intensief bekeken. Hoeveel 
hebben we hierdoor gemist voor de hele 
Lauwersmeer? Dat is moeilijk exact te 
krijgen, want er is uitwisseling tussen het 
JDG en ADZ en de rest. Deze uitwisseling is 
echter niet onbeperkt, want tussen 15 en 30 
augustus werden buiten het JDG 10 unieke 
vogels gezien op een totaal van 24 vogels, 
wat neerkomt op 42% nieuwe. In dezelfde 
periode was het gemiddelde percentage 
nieuwe vogels voor het JDG 14%, dus drie 
keer lager. Het moeten er dus meer zijn dan 
de 92-123. Aangezien 25% van de vogels bij 
ORG, EZK en ADZ uniek was (19 van 77) en 
waarnemingen aangeven dat hier in totaal 
bijna evenveel vogels zaten als in het JDG, 
nemen we aan dat we 25% van 1000 vogels 
hebben gemist. Dit komt neer op 215-285 
vogels, in plaats van de 92-123 zoals hierbo-
ven berekend.

Hoeveel hebben we verder gemist?
We zijn niet elke dag geweest en hebben 
gemiddeld ruwweg per keer 50% van alle 
aanwezige kleurvogels afgelezen, dus er zijn 
vrijwel zeker vogels gemist. Wat is nu de uit-
eindelijke kans om vogels te missen? Het is 
lastig om te bepalen hoeveel extra vogels je 
had kunnen zien. Laten we er daarom eerst 
van enkele kanten naar kijken. Wat zou het 
effect van een extra waarnemer zijn? Henk 
van Huffelen nam bij een paar bezoeken 41 
kleurvogels waar waarvan er 5 niet door de 
schrijver zijn gezien (deze zijn overigens bij 
de 214 meegeteld). Dat komt neer op 12% 
gemiste ringen, wat overeenkomt met circa 
60 vogels. Met nog een extra waarnemer 
hadden we dus wellicht hetzelfde aantal 
gehad. 
Er is nog een andere manier om iets over 
gemiste vogels te zeggen, namelijk door 
naar absolute aantallen vogels te kijken, of 
ze nu geringd zijn of niet. Diverse waarne-
mers hebben Lepelaars geteld op de dagen 
dat er niet werd afgelezen. Soms lagen die 
aantallen ongeveer gelijk of lager. In drie 
gevallen zijn echter door anderen duidelijk 
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Conclusies
Het is mogelijk gebleken om met behulp 
van kleurringen de populatie te schatten. 
Bij dergelijke berekeningen is de aanname 
dat de kleurvogels staan voor een represen-
tatieve steekproef uit de populatie. Dit is 
misschien niet helemaal het geval, want het 
waren bijna allemaal jongen van Schiermon-
nikoog van 2009, want de kleurvogels uit 
2007 en 2008 overzomeren voor een groot 
deel in Afrika en Zuid-Europa. Anderzijds 
zijn er ook jonge vogels van Schiermon-
nikoog elders afgelezen, zoals door Karin 
Uilhoorn bij het Foxholstermeer, die niet 
in de Lauwersmeer zijn gezien. Misschien 
was achteraf de nauwkeurigheid hoger 
geweest als intensiever naar lettervogels 
was gezocht. Het getal van 1275-1635 vogels 
voor het Jaap Deensgat is desondanks vrij 
nauwkeurig en het feit dat elders, en dan 
vooral bij Achter de Zwarten, gelijktijdig 
ook veel Lepelaars kunnen zijn maakt de 
schatting meer dan een slag in de lucht. 
Met de ervaringen van 2009 kunnen we 
het in een volgend jaar nog eens proberen. 
Samengevat komt het aantal van 1500-
1900 neer op ruwweg een kwart van de 
Nederlandse populatie waarbij de jongen 
zijn meegerekend. Hieruit wordt duidelijke 
hoe belangrijk de Lauwersmeer als foera-
geergebied voor de Lepelaars is. Dan rest 
alleen nog de vraag wat de Lauwersmeer zo 
bijzonder maakt. Het stapelvoedsel lijkt uit 
driedoornige stekelbaars te bestaan, een 
vissoort met migratie van en naar de Wad-
denzee. De sluizen van Lauwersoog zijn een 
moeilijk te nemen barrière voor migratie. 
Volgens Otto Overdijk zit in de nazomer het 
gebied dan ook vol met vette stekelbaarzen, 
waar de Lepelaars volop van profiteren 
gezien de korte foerageertijden per dag. Het 
waterschap Noorderzijlvest heeft onlangs 
besloten om de spuisluizen als het mogelijk 
is per keer een half uur langer open te zet-
ten dan voor de lozing noodzakelijk is. Dit 
stimuleert de vispassage. Hopelijk profiteert 
ook de stekelbaars hiervan en draagt dit wat 
bij om een van de belangrijkste trekvogels 
van de Lauwersmeer ook in de toekomst 
aan voldoende voedsel te helpen. 
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thuis naar de kast en kwam terug met Zien is kennen van Nol Binsbergen. Ik heb 

al eerder eens geschreven dat het met dit boekje extreem moeilijk is een vogel op 

naam te brengen, maar de Kramsvogel met zijn leigrijze kop, plaatje 232 van Rein 

Stuurman (die bij de achtergrond een heel slechte dag had) was duidelijk genoeg, en 

ik had er een soort bij. Mijn eerste Kramsvogel.

Zo herinner ik me ook nog als de dag van gisteren mijn eerste Bonte Kraaien (meer-

voud, het waren twee). Het was in de tijd dat de Lauwerszee enkele jaren dicht was, 

1972 misschien. Mijn ouders hadden een Kever aangeschaft ter gelegenheid van het 

verkrijgen van mijn vaders rijbewijs en er werden ritjes gemaakt. Heel soms werd 

op mijn verzoek een expeditie ondernomen naar de moerassen in het noorden. In 

die tijd lag daar alleen de ‘oude weg’, een smalle strook asfalt in een zee van riet en 

blubber die in de goede tijd zicht bood op honderden (duizenden?) baltsende Kemp-

hanen.

Al heel lang had ik gehoopt een Bonte Kraai te zien. Rond Hoogkerk zaten ze niet. 

Ik wist van hun bestaan vanwege plaatje nummer 90 in deel twee van Rinke Tol-

mans Zo leer je vogels kennen. Het beeld van die zondag in de Lauwersmeer vergeet 

ik niet. De Kever reed een bocht om en daar zaten op iets doods midden op de weg 

twee kibbelende Bonte Kraaien. Even bleven ze zitten en toen vlogen ze roepend 

weg. Ik vond ze meteen veel mooier dan de egaal zwarte en dat is 40 jaar zo geble-

ven. De bonte is een ondersoort van de zwarte, zo schrijft Tolman, maar inmiddels 

heb ik wat van de wereld gezien en weet ik dat hij ongelijk had. Het is namelijk 

andersom. In heel Europa en half Azië leeft de Bonte Kraai en er is een heel klein 

hoekje aan zee met wat Zwarte.

Had Hoogkerk toch nog een zeldzame soort.
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een dag vóór de officiële tocht in zijn eentje 
uitgereden. Het was die dag prachtig weer, 
een dag later niet.
Toch werd het geen gym maar, na een ge-
sprek met beide docenten, biologie. “Ik heb 
daar geen moment spijt van gehad.”
Groningen stond heel goed aangeschreven, 
niet in het minst omdat Luuk Tinbergen 
er doceerde. Net als Piet Glas deed ook Jan 
Hulscher mee aan het onderzoek naar het 
gedrag van de Vink op de Veluwe dat Tin-
bergen leidde.
“Ik was nog jong en daar heb ik veel geleerd 
over hoe je een onderzoek opzet. Voor 
Tinbergen ging ik naar Groningen, maar hij 
was toen helaas net overleden. Later werkte 
ik onder leiding van Rudi Drent, dat was 
natuurlijk ook heel erg goed.”
Jan Hulscher heeft 35 jaar onderzoek aan 
Scholeksters gedaan. K.H. Voous schrijft het 
zo: “Weinigen zijn met evenveel succes zó 
zeer gericht geweest op de bestudering van 
één soort als Hulscher op de Scholekster.”

Waarom de Scholekster?
Jan: “Kijk, het ging natuurlijk niet om 
de Scholekster. Het had net zo goed een 
andere vogel kunnen zijn. Je hebt altijd te 
maken met een zeker toeval. Na de Waters-
noodramp in 1953 werd er begonnen met 
het Deltaplan. Ik sloot me aan, als HBS’er 
bij een groep enthousiaste KNNV’ers en 
NJN’ers. Er bestonden ook plannen om de 
Waddenzee in te dammen. We wisten dat 
het een belangrijk gebied voor vogels was, 
maar er waren nog helemaal geen kwantita-
tieve gegevens. En dat is natuurlijk enorm 

Jan zit op de bank onder een enorm batik-
ken wandkleed waarop grote zwarte vogels 
te zien zijn. Ooit gemaakt door zijn zoon 
tijdens een studiejaar in Noorwegen. We 
zullen meer horen over Rikus. Hij is de op-
richter van stichting Wólka, een organisatie 
die kleinschalige biologische landbouw en 
kleine boeren in Polen ondersteunt. Een van 
de projecten van Wólka is het stimuleren 
van agrotoerisme. Er is inmiddels een heel 
netwerk opgezet van traditionele boerde-
rijen waar gelogeerd kan worden. Onder 
vogelaars is het gebied in Noordoost-Polen, 
de Biebrzamoerassen en het oerbos van 
Bialowieza, al langer bekend. Jan en Marian 
Hulscher hebben meerdere vogelreizen 
hierheen gemaakt; zij gaan dan mee als gids. 
Eind april 2010 gaan zij er weer naartoe, 
met de nachttrein. Marian komt binnen met 
de koffie en de koekjes. “Onze belangstelling 
is heel breed”, zegt Jan, “niet alleen voor 
vogels, maar ook voor insecten, waaronder 
vlinders, en planten.”

Hoe is het allemaal begonnen?
Jan: “Ik kom uit een gezin met acht kinde-
ren. Het was nogal vol binnen, dus gingen 
we veel naar buiten. Ik vond dat heerlijk.”
Jan wilde leraar worden, gym of biologie. 
Aha, vandaar dat Jan meedeed aan de Elf-
stedentocht. Nu kunnen we ook de gebreide 
blauwe schaatsmuts plaatsen die Jan ’s 
winters draagt. “Ik heb twee keer officieel 
meegedaan, de barre tocht van 1963 heb ik 
nog tot aan Harlingen uitgereden.” “Een 
enorme prestatie!”, roept Marian op de 
achtergrond. En één keer heeft Jan de tocht 

Bijzondere vogel (2) 
Maricée ten bosch & Virry schaafsma

Het is een zachte avond in november als wij aanbellen bij het echtpaar 
Hulscher. we worden hartelijk ontvangen en nemen plaats in de grote 

woonkamer met gebloemde gordijnen. Het hoge plafond en de inrichting 
zorgen voor een gezellig ouderwetse sfeer. 
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waarnemen vroeger en tegenwoordig. De 
materialen zijn zo veel verfi jnder geworden. 
Er werd destijds alleen gebruikgemaakt 
van verrekijkers, telescopen waren er nog 
niet. Jan staat op, hij zal dat deze avond 
nog verschillende keren doen om het een of 
ander uit een andere kamer te halen en te 
laten zien, en komt al gauw terug met een 
doos met kijkers en oculairs. Hij haalt een 
oude Zeiss uit de doos.
“Dat is wel een mooi verhaal”, begint hij. “Ik 
moest in militaire dienst in Breda. Daar was 
in de oorlog een Duits vliegtuig neergestort. 
De vader van mijn slapie was toen als een 
van de eersten in de buurt en had deze kij-
ker meegenomen. Mijn slapie deed er niets 
mee en voor fl . 25,- kon ik hem kopen.” Jan 
laat ons zien waar hij de hakenkruisen op 
de kijker heeft weggekrast. “Daar wou ik 
natuurlijk geen gedonder mee hebben.”
Even later verdwijnt Jan opnieuw naar een 
andere kamer en komt terug met een stapel 
zwarte boeken. Notulen staat er in zwierige 
letters op de kaft. “Jammer, sinds een jaar 
zijn deze boeken niet meer te krijgen. Ik 
moet het nu doen met een dunnere versie. 
Vanaf 1957 heb ik hier de waarnemingen in 

belangrijk. Ik heb toen gezegd: ‘Doe mij de 
Scholekster maar’, zo ging dat.”
Binnen zijn studie aan de universiteit kon 
dit Scholeksteronderzoek worden voortge-
zet. 
“De Scholekster is geen trekvogel, je kunt 
dus het jaar rond onderzoek doen. We ke-
ken rond Drachten naar broedvogels in het 
binnenland in vergelijking met een kolonie 
op Schiermonnikoog. Maar onderzoek doen 
in cultuurland is erg lastig, dus na een paar 
jaar hielden we daarmee op en deden we 
alleen nog Schiermonnikoog.”
In de kast staat een perfect skeletje van een 
Scholekster, heel verfi jnd, met alles erop en 
eraan. Jan: “Die heb ik besteld bij een heel 
goede preparateur. Je leert een vogel niet 
kennen als je hem van binnen niet kent, hè?”
Vanaf het begin is Jan betrokken geweest 
bij de oprichting van Avifauna.
“Er was hier geen Avifauna, Groningen was 
een witte plek. Loterijman is de initiatiefne-
mer geweest. Wij hebben destijds een heel 
eigen manier van waarnemen opgezet door 
de provincie te verdelen in verschillende 
biotopen.”
We spreken over de verschillen tussen het 
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Overal waar ik toevallig kom, probeer ik het 
een beetje te begrijpen. Kijk, dit gebied hier 
ken ik natuurlijk wel het best. Wat ik ook al 
een aantal jaren doe als ik door Haren fiets, 
is ruipennen van Houtduiven verzamelen. 
Ik heb inmiddels een hele stapel zakjes met 
Houtduifpennen.”
Jan staat alweer op en komt even later 
terug met een bruin papieren zakje met 
vogelveren. 
“Kijk, dit is nu het zakje dat ik bij de deur 
heb. Van twee Houtduiven die ik van een ja-
ger heb gekregen, heb ik zelf de pennen uit-
getrokken en ze genummerd. Aan de hand 
van een losse pen kijk ik of ik hem weer 
terug kan brengen naar een bepaald num-
mer. Zo kun je dan de rui beschrijven. Het 
moet allemaal nog geanalyseerd worden. 
Dan wil ik er nog wel eens een artikeltje 
voor De Grauwe Gors over schrijven. Maar ik 
denk dat ik er nog wel een jaar of twee voor 
nodig heb.” Hij moet er zelf om lachen. Het 
gaat om het krijgen van een bepaald idee en 
het vervolgens ook echt gaan doen.
Jan laat ons de mappen zien waarin hij vo-
gelveren (en soms ook pootjes) heeft verza-
meld. Prachtig gesorteerd op grootte, datum 
en met de naam van de vogel.
We zien de rode staartveertjes van de 
Blauwborst. “Deze vind ik zelf ook een van 
de mooiste.” Alle veertjes van een Zanglijs-
ter. Jan is een zeer gepassioneerd weten-
schapper, dat wordt in de loop van deze 
avond wel duidelijk. Wetenschap is passie!

Mogen wij je nog vragen welke vogel je zelf 
graag zou willen zijn?
Jan: “Op de middelbare school schreef ik 
eens een opstel: Met de vogels mee naar 
Afrika. Het leek mij altijd al mooi om als 
trekvogel de wereld onder je door te zien 
schuiven. Dan kom je al gauw bij de grote 
roofvogels, die vliegen erg hoog en lang-
zaam. Het zijn dagvliegers, ze zien dus veel. 
En het zijn slimmerds, ze maken gebruik 
van thermiek en vliegen dus goedkoop qua 
energie. Ze doen er ook lekker lang over. 
Tegenwoordig weten we zoveel meer, door 
het zenderen van de vogels. Je krijgt al bijna 
het gevoel dat je met ze meevliegt.”

bijgehouden.” Wij mogen door de boeken 
bladeren en zijn enorm onder de indruk. 
In een duidelijk leesbaar handschrift is 
minutieus alles genoteerd, hier en daar on-
derstreept en aangevuld met tekeningetjes, 
ingeplakte veertjes en blaadjes. In het veld 
heeft Jan een kleiner boekje mee, thuis 
wordt alles uitgewerkt in deze boeken.
“Voor het artikel over de Brilduikers, dat ik 
samen met Egbert Boekema voor De Grauwe 
Gors schreef, hebben we alles nageplozen uit 
deze aantekeningen.”
De boeken hebben geen index. Dat een en 
ander nu met de computer gebeurt, heeft 
enorme voordelen, vindt hij. Iedereen kan 
gebruikmaken van elkaars waarnemingen, 
waardoor je veel sneller en breder onder-
zoek kunt doen. Het is daarom goed dat 
men zo veel mogelijk waarnemingen door-
geeft op de diverse sites. 

Wat was voor u de mooiste tijd?
Jan: “Het werken met mijn studenten vond 
ik altijd heel erg stimulerend. Dat was 
zeker een mooie periode. Vijf studenten 
uit mijn groep hebben een dissertatie over 
de Scholekster geschreven, dat is toch een 
mooie score?” Dankzij de ondersteuning 
van professor Drent kon Jan doorgaan met 
zijn onderzoek naar de Scholekster. Dat 
betekende jarenlang van maart tot oktober 
bivakkeren op Schier. In de weekeinden 
kwam hij dan thuis. Een van de kinderen is 
er zelfs bijna geboren. 
“Het was natuurlijk heerlijk op het eiland, 
maar toch ook hard werken. Je leefde met 
eb en vloed en had altijd onregelmatige tij-
den. Dat kon heel vermoeiend zijn. Ik wilde 
ook weten wie er ’s nachts op het nest zat. 
Je moest dan al vroeg in de schuilhut gaan 
zitten, zodat de vogels aan je konden wen-
nen. Mijn record in een schuilhut is 18 uur. 
Maar toen wist ik wel dat het mannetje de 
hele nacht in z’n eentje heeft gebroed, dus 
het is de moeite waard geweest.”

En wat wordt het volgende onderzoek?
Hij lacht:“Dat weet ik nog niet. Ik vind het 
altijd heel erg interessant om het landschap 
te lezen. Je kunt daar zo veel uit afleiden. 
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De Grauwe Gors 34 (2006), nr. 1/2: Zwarte 
Kraai Corvus corone als predator van 
zoetwatermossels? Jan Hulscher en Peter 
Driessen.

De Grauwe Gors 36 (2008), nr. 1: Ganzen-
excursie naar Zuidwest-Friesland op 1 
december 2007. Jan Hulscher.

De Grauwe Gors 36 (2008), nr. 3: Een puzzel: 
Roek of Zwarte Kraai? Jan Hulscher en 
Peter Driessen.

De Grauwe Gors 37 (2009), nr. 1: Fraters en 
andere vinkachtigen in de Westerbroek-
stermadepolder winter 2008/09. Jan 
Hulscher en Peter Driessen. 

De Grauwe Gors 37 (2009), nr. 2: Aantallen 
en seksratio van de Brilduiker in Lau-
wersmeer en aangrenzend waddengebied. 
Jan Hulscher en Egbert Boekema.

Het Vogeljaar 57 (2009), nr. 4: Het samen foe-
rageren van Brilduikers en Kokmeeuwen. 
Jan Hulscher en Egbert Boekema.

Voous, K.H. 1995. In de ban van vogels. 
Utrecht. 

Meer over de vogelreis met Jan en Marian 
Hulscher op: www.wólka.org.

We herinneren ons het Franse echtpaar 
(Claude Nuridsany en Marie Pérennou) dat 
na Microcosmos de fi lm Travelling Birds 
maakte. “Geweldig, magnifi ek!”, vindt Jan. 
Terug naar de vraag.

Welke roofvogel wordt het?
Jan: “Bijvoorbeeld een Visarend. Ik zal zeker 
niet de Scholekster kiezen, haha!”
Wij nemen afscheid, hoewel we graag nog 
veel meer zouden willen weten. Eén avond 
is eigenlijk niet genoeg om te weten te 
komen wat Jan Hulscher bewogen heeft en 
nog steeds beweegt. Maar ieder kan de kans 
grijpen om hem te ontmoeten, want ook 
in eigen land leidt hij gelukkig nog steeds 
excursies. 

Met dank aan Jan en Marian Hulscher.

Literatuur
De Grauwe Gors 32 (2004), nr. 1: Blauwe 

Reiger maakt golfbeweging met hals. Jan 
Hulscher.

De Grauwe Gors 32 (2004), nr. 2: Het seizoens-
verloop van de Smient. Jan Hulscher en 
Jeroen Nienhuis.
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Voor het zover was deed Aart kort verslag 
van de resultaten van de Zomertortel (de 
Vogel van het Jaar 2009). Hij was helaas 
gauw klaar. Het gaat zeer slecht met deze 
vogel. Er zitten misschien nog zo’n 40 paar 
in de provincie Groningen. In de Afrikaanse 
overwinteringsgebieden wordt hij bejaagd, 
nota bene door onder andere Franse jagers. 
Je kunt je nog voorstellen dat honger snakt 
naar zo’n mollig kluifje, maar vrachtwagens 
vol schietende Franse mannen? Dat gaat 
wel erg ver. Nog even en het is einde verhaal 
voor de sierlijke Zomertortel. Gelukkig blijft 
de Patrijs hier, al zit hij wel op de rand. Op 
de akkerranden én als Rode Lijst-soort. 
Hoe slecht gaat het met de Patrijs? Volgens 

Wat een goed idee van de lezingencommis-
sie om Ben Koks uit te nodigen om te ko-
men vertellen over de Patrijs, de Vogel van 
het Jaar 2010. Want vertellen kan die man 
wel. Alles gaat uit het blote hoofd en wordt 
geïllustreerd met mooie foto’s en kaartjes 
van de gebieden. Met groot gemak praat hij 
de hele avond vol. Tenminste, zo lijkt het. 
Het moet zijn gedrevenheid zijn, en zijn 
ervaring; zijn passie voor de akkervogels 
plus het vleugje missie. Dat kan hij niet 
laten, geeft hij zelf toe. Mensen, vogelen is 
leuk, maar maak het vooral nuttig. En zo 
worden de 32 belangstellenden deze avond 
in ´t Vinkhuys flink door hem aangespoord 
en gestimuleerd om Patrijzen te gaan tellen. 

Lezingverslag De Patrijs 
11 februari 2010

* Fotoservice
* Alle grote merken

compact/reflex/digitaal
* 80 Types verrekijkers

en telescopen op voorraad
* Ook astronomische telescopen
* Swift - Bynolyt - Zeiss
* Swarovski topdealer
* Vriend Stichting Het Groninger Landschap
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tot vier à vijf uur erna, en varieert de volg-
orde van de telpunten. Het is een uitermate 
systematische manier van tellen die veel 
minder tijdrovend is dan de BMP-methode 
(Broedvogel Monitoring Project). De doelen: 
monitoren, signaleren van veranderingen 
in aantal en verspreiding, het vaststellen 
van de dichtheden van akkervogels en het 
koppelen van gegevens aan habitatkarak-
teristieken. Patrijzen zijn op deze manier 
erg goed te tellen in een groot gebied. De 
Patrijs is volgens Ben een moeilijk beest, 
maar we mogen hem activeren met geluid, 
dat spreekt mij wel aan. Is de trefkans met 
sneeuw hoger? Natuurlijk steken ze af 
tegen de sneeuw, maar ze kunnen zich ook 
goed verstoppen bij gevaar achter of onder 
sneeuwhopen. Het maakt dus niet veel uit. 
Predatoren zijn Havik en vos. Daarnaast 
heeft de vogel last van de uitzetcampagnes 
van Fazanten. De Fazant draagt een krop-
ziekte bij zich. Voor hem niet dodelijk, voor 
de Patrijs wel. Of we een idee hebben hoe-
veel Fazanten er in Engeland jaarlijks wor-
den uitgezet? Nou, nee … 70 miljoen! Met 
dit soort feiten verrast Ben ook de mensen 
die hem al jaren kennen, hoorde ik. Hij blijft 
zich in de materie verdiepen en weet altijd 
weer iets nieuws te vertellen. Ten slotte 
maakt hij ons attent op het pas verschenen 
boek Akkervogels van Koos Dijksterhuis en 
Hans Hut. Beslist de moeite waard. Wie mee 
wil gaan doen met MAS kan zich opgeven 
via info@grauwekiekendief.nl. De digitale 
nieuwsbrief is via de webstek aan te vragen. 
Met de traditionele Groninger koek wordt 
Ben Koks hartelijk bedankt. Ik ben zeker 
niet de enige die onder de indruk is van de 
kennis, zijn enthousiasme en levendige ma-
nier van vertellen. Het was weer een mooie 
avond, waarop zelfs Shakespeare nog even 
langs kwam:

SOVON zitten er in Groningen nog zo’n 200 
paar. Onzin, het zijn er veel meer, wantrouw 
dergelijke kaartjes! Maar we moeten wel 
tellen, zo simpel is het. Ben heeft de afgelo-
pen weken goed rondgekeken en op allerlei 
plekken Patrijzen gezien, negen, twaalf, in 
groepjes bij elkaar. Nog even en ze vormen 
paren. In tegenstelling tot de Fazant is de 
Patrijs monogaam. 
Waar moeten we zoeken? Bij boerderijen, 
paardenweitjes, volkstuincomplexen, dood-
lopende weggetjes (zand en klei), boomgaar-
den en in rommelhoekjes, vooral dat laatste. 
Bij Kropswolde, Kiel-Windeweer, Froom-
bosch, Slochteren, Westerwolde, Veendam 
en omgeving: in polder Hoop op Beter, het 
streekje Numero Dertien, Kibbelgaarn en 
wandel vooral eens langs dat spoorlijntje 
waar eens per week een treintje over tuft. 
Ze zitten er, de Patrijzen. Bij Zuurdijk, 
onder de Eemshaven, Roodeschool (neem 
eens de kleinere weggetjes), Spijk, het Lau-
wersmeergebied, tot in Grijpskerk. Waar 
één Patrijs zit, zitten er meer. De vogel 
heeft, net als de Veldleeuwerik, belang bij 
agrarisch gebied. En hij houdt van kruiden-
rijke randen; als deze vergrassen gaat ie 
ervandoor. De Veldleeuwerik daarentegen 
vindt die vergrassing juist wel weer fijn. En 
waar geen Veldleeuwerik is, vind je zeker 
geen Patrijs. Akkerranden, dat is natuurlijk 
het paradepaardje van Ben Koks. Steeds 
meer boeren willen hieraan meewerken. Hij 
vertelt over de brede akkerranden in het 
Rheiderland, net over de grens en hoe goed 
het daar de laatste jaren gaat met de Blauwe 
Kiekendief en de Velduil, beide soorten 
broeden er. We moeten er beslist eens gaan 
kijken. 
Na de pauze worden wij ingewijd in MAS: 
het Meetnet Agrarische Soorten. Zoiets als 
MUS dus (Meetbare Urbane Soorten). De 
telling gaat door middel van punttelpunten 
(onthouden voor scrabble). Je gaat van punt 
naar punt binnen een bepaald gebied en 
telt gedurende vijf minuten (of wat langer 
op interessante plekken) alles wat je daar 
ziet en/of hoort. Dat doe je drie keer tussen 
april en eind juni, met minimaal 21 dagen 
tussen de rondes. Je begint van zonsopgang 

‘Like to the lark at break of day arising  
From sullen earth, sings hymns at heaven’s gate‘

(uit Sonnet 29, William Shakespeare, 1564-1616) 

Maricée Ten Bosch
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nog wel waar een paar Roerdompen zich 
schuilhielden. Nou, dat lieten we ons geen 
twee keer zeggen en we gingen er gelijk op af. 

“Daar!”, zei Douwe en wees naar een bosje. 
Inderdaad, een heuse Roerdomp! Dit was de 
kers op de appelmoes waar we op gewacht 
hadden. Met de verrekijker erg goed te zien. 
De Roerdomp voelde zich ietwat bekeken 
en wij onszelf ook wel. Af en toe kwamen er 
een paar auto’s langs waarin mensen hoofd-
schuddend naar ons keken. De Roerdomp 
zette een paar ferme stappen en verschool 
zich in de bosjes. Toen was het tijd om 
richting de Afsluitdijk te gaan. Onderweg 
zagen we weilanden vol met Brandganzen, 
Nijlganzen, Kolganzen en een paar Toendra-
rietganzen.

Bij Kornwerderzand stapten we de auto uit 
en gingen op zoek naar watervogels. Al vrij 
snel zagen we enkele Brilduikers, Nonnetjes 
en Grauwe Ganzen. Even verderop zagen 
we enkele duizenden Toppers bijeengepakt 
drijvend op de Waddenzee. Daar tussenin 
nog een Pijlstaart. Het kleine strandje dat er 
was, werd bemand door een paar Kanoeten 
en Steenlopers. De gevoelstemperatuur was 
intussen gedaald tot -15 en het werd tijd om 
terug te lopen. Daar kwamen nog Kramsvo-
gels en Koperwieken aangevlogen.

Toen was het tijd om weer terug te gaan 
naar Groningen. Bauke Koole, onze leider 
in de mist en kou, sloot de dag af met een 
samenvatting en een vooruitblik op de 
volgende excursie. Al met al een erg interes-
sante en leerzame dag gehad. Even verder 
kijken dan je neus lang is en je ziet zoveel 
meer dan je gedacht had!

Sander Thomassen

Eindelijk was het dan zaterdag 6 februari. 
Het was voor mij alweer enige tijd geleden 
dat ik had deelgenomen aan een excursie en 
zag wel weer uit naar een dag vogelen. Koud 
en mistig was het toen we het natuurgebied 
Makkummer Sudwaard binnentraden. Met de 
ogen dicht zag ik nog meer, had ik het gevoel.

Echter, al vrij snel konden we dan toch een 
aantal Tafeleenden, Krakeenden, Dodaarsjes 
en Wintertalingen signaleren. Ook vlogen 
er af en toe Veldleeuweriken op. Even ver-
derop viel het plotseling stil: het geluid van 
Baardmannetjes! Helaas konden we deze 
fantastische vogels niet zien.

Intussen was het al flink koud geworden. 
Het wachten was op een verkeerde opmer-
king zodat je je frustratie kon botvieren. 
Maar gelukkig kwam het tot een andere 
ontlading. Voor ons stond een Roerdomp 
zich vertwijfeld af te vragen wat het leven 
eigenlijk voor zin had in deze barre om-
standigheden. Daardoor konden wij de 
Roerdomp erg dicht naderen. Totdat hij ons 
in de gaten had en plotseling opvloog. Con-
sternatie alom! De ingehouden woede sloeg 
om in groot enthousiasme.

Nu nog wachten op de Waterral en wellicht 
zilverreigers. Toen kwam daar ineens een 
grote Fries (Grutte Pier?) met een emmer 
aanlopen. Stiekem wat gif gedumpt? Nee, 
het was Douwe Buwalda van It Fryske Gea 
(en vooral niet uit te spreken als It Fryske 
Gay, dat is volgens mij wat anders). In de 
emmer had spiering en witvis gezeten en 
daar had hij net Roerdompen en Waterral-
len mee gevoerd. Geweldig vond hij dat voe-
ren, onlangs had hij zestien Roerdompen 
bijeen gezien! Zag hij ze vliegen? Nee hoor, 
hij had gewoon erg geluk gehad. Hij wist 

Excursieverslag Makkum en 
Zurich 6 februari 2010
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grant, zei Makhometo. ‘Daar is een andere 
gors.’ De dikschieteliere, zoals ik zag: dikke 
lijnen uitwerpselen bestreepten de muren 
van hun dakterras. ‘Ja,’zei hij, ‘net zoals bij 
een kind sta je versteld van wat zo’n klein 
lichaampje af kan scheiden.’
Nu komt de Grauwe Gors ook in Noord-
Afrika voor. De soort is er broed- en 
standvogel (bron: Wikipedia). Maar enige 
verbazing is er van mijn kant hoe een Ma-
rokkaans-Nederlandse schrijver weet heeft 
van de naam ‘dikschieteliere’. 
Die vraag heb ik via de uitgeverij aan de 
auteur gesteld. Martine Welbers van de 
uitgeverij antwoordde: “Hafi d vond het een 
leuke vraag. Zijn antwoord is dat hij weet 
dat het woord Gronings is en dat hij het 
woord heeft uit het boek De Nederlandse 
vogelnamen en hun betekenis van Henk Blok 
en Herman ter Stege.”
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Dikschieteliere is in Groningen naast 
Graauwsteert en Damschieter een volks-
naam voor de Grauwe Gors Emberiza ca-
landra (Boekema et al. 1983). Helaas is deze 
gorzensoort geen broedvogel meer in onze 
provincie.
In Schiete(r)liere (Gr.) lijkt een klankna-
bootsing en een bevuiler te zijn gecombi-
neerd. Als Damschieter (Gr.) zit hij in het 
bouwland op een damhek, dat hij bevuilt, 
en met Dikschieteliere (Gr.), Dikschiederiet 
(Gr.) en Dikschijter (Vlaanderen) wordt 
tevens de wat plomp ogende lichaamsbouw 
benadrukt. Die plompe of dikke vorm is ook 
de betekenis van de Engelse gorzennaam 
Bunting (Blok & Ter Stege 2000). 
Het volgende fragment lezen we op blz. 
69/70 van het boek Spotvogel van Hafi d 
Bouazza (Bouazza 2009). De situatie speelt 
zich af in Marokko, het geboorteland van 
de auteur. Citaat: ‘Kijk, de jasmijn steekt 
iets uit, maar kan de diepe roos niet binnen 
dringen.’ We lachten. We gingen weer naar 
binnen. ‘Kijk! Daar!’, zei hij, ‘Een tbibiet.’ 
Een huisgors, emberizza striolata (moet 
zijn: emberiza, L.S.), gestreepte gele hamer, 
vanwege zijn snavel, deze kwam dus van 
de Sahara, want de gestreepte soort noord-
waarts heeft een snavel waarvan de boven-
kant zwart is. ‘Net zoals jij, is hij een emi-

De Groningse Dikschieteliere 
in Marokko
leo stockmann
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wel te vinden. Neem naast de onontbeer-
lijke ANWB-Svensson een gids mee met de 
vogelnamen in het Frans (Lars Jonsson of 
een oude Peterson/Kist) zodat u bij het ho-
ren van de kreet ‘labbe!’ kunt opzoeken dat 
het gaat om een jager.
Voor een dagje vogelen vanuit Noord-
Nederland is Cap Griz-Nez eigenlijk te ver, 
ook al omdat men het best bij zonsopgang 
op het klif aanwezig kan zijn om de ochten-
dactiviteit mee te maken. In Audinghen en 
in de enclaves rond de Cap is veel accom-
modatie te vinden, vooral in de vorm van 
kamerverhuur, en er zijn ook hotels – enig 
gegoogel levert veel informatie op. Een 
aanrader voor kampeerders is de Camping 
Municipale d’Audinghen, ook wel genoemd 
Camping Municipale du Musée, die te 
bereiken is door op de rotonde ten zuiden 
van Audinghen langs de streekwinkel Cap 
Nature te rijden, richting de enorme At-
lantikwallbunker en de kanonnen van het 
oorlogsmuseum. De camping bevindt zich 
na 100 meter aan de linkerkant, tegenover 
die bunker. Deze camping is tot eind okto-
ber open (ook weer even googelen). Ga niet 
naar de camping bij de Cap zelf – deze is 
geheel bezet met stacaravans en heeft geen 
vrije plaatsen. Tegenover de campinginrit is 

De reis, de Kaap en het verblijf
Vanuit Noord-Nederland kan men in een 
uur of vijf via Utrecht, Breda, Antwerpen, 
Gent, Brugge, Duinkerken en Calais naar 
Kaap Griz-Nez rijden. Op de D940 komende 
vanuit het noorden neemt u op de rotonde 
na het dorp Audinghen de RD191 naar Cap 
Griz-Nez, die met een bord aangegeven 
staat. Boven op de heuvel bij het vuurtoren-
complex komt u op een grote parkeerplaats 
waar ook campers mogen overnachten. U 
moet dan lopend de laatste 200 meter naar 
de kliffen afleggen. Enkele jaren geleden 
zijn hier voor de vele toeristen en Engeland-
staarders uitkijkplatforms geconstrueerd 
die uitzicht over Het Kanaal bieden. Maar 
om de zeevogels beter langs te zien trekken, 
moet u net als alle andere vogelaars illegaal 
over het hek klimmen en het klif afdalen om 
tussen helm en duindoorn een zitplaats te 
zoeken. Toen wij dat deden werd ons geen 
strobreed in de weg gelegd, maar ik kan mij 
voorstellen dat u dit beter niet onder het 
oog van patrouillerende gendarmes kunt 
doen. Voorzichtig graag, de paadjes zijn glad 
en de rotsen beneden ongetwijfeld keihard. 
In de trek- en telseizoenen zult u daar niet 
alleen zijn. Er zitten veel Nederlanders en 
Belgen, maar ook Fransen zijn er meestal 

Cap Griz-Nez (Fr): oog in oog 
met zeevogels
Jan allex de roos

op vijf auto-uren van de stad groningen ligt even ten zuiden van calais aan Het Kanaal, 
in het uiterste noorden van Frankrijk, het vogelkijkpunt cap griz-nez. een uitstekende 
bestemming om spectaculaire zeevogels in grote aantallen te zien.
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rotsen vliegen, waar ze ook met een ver-
rekijker haarscherp te zien zijn. Persoonlijk 
ben ik geen fan van telescoopturen aan de 
einder, maar anderen doen dat graag en de 
plek is er uiterst geschikt voor.
Mijn eerste bezoek aan Griz-Nez was op 7 
en 8 oktober 2006. Beide dagen zaten wij 
bij het ochtendkrieken op de kijkplaats 
en wij hadden toen het grote geluk dat 
de omstandigheden perfect waren: harde 
storm in de dagen daarvoor, maar tijdens 
ons verblijf zonnig en kalm. Wij zagen 700 
Jan-van-genten, 60 Grauwe, 20 Noordse 
en 2 Vale Pijlstormvogels, 10 Grote, 15 
Middelste, 60 Kleine en 3 Kleinste Jagers, 
Drieteen-, Dwerg- en Zwartkopmeeuwen, 
duikers, zee-eenden, Rotganzen en nog veel 
meer. Veel van deze waarnemingen waren 
dichtbij en van bovenaf zodat het echt ge-
nieten was van de details aan lepelstaarten 
en kleurschakeringen en niet het bekende 
stippen determineren. Op de internetsite 

een uitstekend restaurant waar men ook het 
plaatselijke bier verkoopt. Dit doet in kwa-
liteit niet onder voor het beste gerstenat uit 
België en heet ‘2 Caps’. Wel even een tafel 
bespreken, zeker in het weekend.

Zeevogels
Cap Griz-Nez (en in mindere mate het iets 
noordelijker gelegen en lagere Blanc-Nez) 
dankt zijn bekendheid in de vogelaarswereld 
aan de grote aantallen duikers, pijlstormvo-
gels, jagers, meeuwen, alken en zeekoeten 
die bij de juiste weersgesteldheid langs de 
rotsen trekken. Het Kanaal is hier op zijn 
smalst en de vogels worden als het ware 
door een fl essenhals geperst.
Wat en hoeveel er te zien valt, hangt 
dus in belangrijke mate af van het weer. 
Waarschijnlijk worden de beste omstandig-
heden aangetroff en op de dagen na harde 
noordwesterstorm boven in de Noordzee. 
Zeevogels worden dan vanuit de Noord-
Atlantische Oceaan richting Het Kanaal 
geblazen, waar ze zich om terug te keren 
in de oceaan door deze zee-engte moeten 
persen. Veel exemplaren passeren dan nog 
steeds ergens aan de horizon bij Engeland, 
maar het mooie van het klif van Griz-Nez 
is dat veel vogels rakelings langs de Franse 
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de heuvels langs de kust hebben ook van 
alles te bieden. Vooral in de trektijden kun-
nen er veel vogels zitten want de kustlijn is 
uiteraard een trekbaan. Wij scoorden Gras- 
en Oeverpiepers, Veldleeuweriken, een 
Boomleeuwerik, Vinken, Kepen, Kneuen, 
Putters, Sijzen, Groenlingen, een Grauwe 
Gors, Geelgorzen, Witte en Grote Gele 
Kwikstaarten, allerlei lijsters en Roodbor-
sten. De Roodborsttapuiten en Patrijzen die 
wij zagen zijn waarschijnlijk standvogels. 
Als de zeetrek stilvalt, is een wandeling 
rond de vuurtoren en dan over het kustpad 
naar het zuiden zeker aan te bevelen.

Dank en conclusie
Cap Griz-Nez is een geweldige plek om niet 
te ver van onze vertrouwde provincie enkele 
dagen helemaal voor de vogels te gaan, ze-
ker als Lauwersoog een beetje eentonig be-
gint te worden. Zoals hierboven beschreven 
beperkt mijn ervaring met deze omgeving 
zich tot de maand oktober. Consult van 
www.trektellen.nl toont aan dat er ook in 
het voorjaar van alles te zien is.
Ik dank Aart van der Spoel en Leon Peters 
voor hun bijdrages aan dit artikel en ook 
voor hun aangename gezelschap tijdens 
de trips naar Kaap Griz-Nez. Zonder hun 
expertise zouden veel vogels door mij niet 
opgemerkt of op naam gebracht zijn.

www.trektellen.nl vindt u bij aanklikken van 
‘Frankrijk’ en ‘Griz-Nez’ overigens nog veel 
hogere aantallen voor deze dagen. Dit komt 
omdat de vaste tellers hoog op het klif wel 
elke vogel in de hele breedte (30 kilometer) 
van Het Kanaal meenemen.
Tijdens mijn tweede bezoek, op 11, 12 en 13 
oktober 2009, waren de omstandigheden 
heel anders en minder gunstig (zo was het 
ook wat regenachtig). Helaas valt het toeval 
bij het van tevoren plannen van deze trip 
niet op te vangen. Het had de dagen ervoor 
niet gestormd en waarschijnlijk ten gevolge 
daarvan namen wij geen enkele pijlstorm-
vogel waar! Wel hadden we weer honderden 
prachtige jagers en Jan-van-genten, tiental-
len Roodkeel- en Parelduikers, bijna 15.000 
Rotganzen (een record), 1300 Dwergmeeu-
wen, 3 Vorkstaartmeeuwen, honderden 
Zwarte Zee-eenden, sterns, alkzeekoeten en 
wat dies meer zij. Een grote klapper (Ross’ 
Meeuwtje of zo) was er niet bij, maar een 
spannend aspect van vogelen op de rotsen 
van Griz-Nez is uiteraard dat er altijd grote 
kans op iets bijzonders bestaat.

Andere vogels
Bij een trip naar Griz-Nez is het hoofddoel 
de zeevogels die dichtbij en soms op oog-
hoogte voor de waarnemer langs vliegen, 
maar de velden, akkers en bossen bovenop 
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we een mooi uitzicht over het gebied. Bij 
aankomst ging mijn aandacht al uit naar 
een compact struweel dat net voor de schut-
terstoren lag. Tijdens eerdere bezoeken had 
ik hier al eens een Grauwe Klauwier waar-
genomen. Jammer genoeg troffen we deze 
soort nu niet aan. 
Ik hoorde wel een vogel zingen die mijn 
aandacht opeiste. De zang leek erg op die 
van een Tuinfluiter en sommige strofen 
waren ook identiek aan deze soort. Ik pro-
beerde met mijn kijker de zingende vogel te 
ontdekken, maar dat lukte niet. Tuinfluiters 
verwachtte ik ook meer in jong loofhout en 
niet in dit type struweel. De excursiegangers 
die hun boterhammen aten, vroegen mij 
ook wat voor vogel zij hoorden. Ik ant-
woordde dat het een Tuinfluiter was. Maar 
naarmate ik langer luisterde, ging ik steeds 
sterker twijfelen aan dit antwoord. We ston-
den op het punt om weg te gaan toen uit 
het struweel opeens een harde mechanische 
ratel klonk. 
In Polen, Hongarije en Zweden had ik al 
eens Sperwergrasmussen waargenomen en 
deze ratel is een onderscheidend kenmerk 
in het veld. Terwijl de groep vertrok, bleef 
ik achter om nog wat meer aanwijzingen 
te krijgen. Toen ik nog een paar maal de 
kenmerkende ratel had gehoord voegde 
ik mij weer bij de groep en vertelde dat zij 
hoogstwaarschijnlijk een Sperwergrasmus 
hadden gehoord.

Nadat de excursiegangers waren vertrokken, 
besloten Gert en ik terug te keren waarbij 
we de vogel weer goed konden horen. Een-

Op zaterdag 18 mei 2009 organiseerde de 
Werkgroep Grauwe Kiekendief een excursie 
onder leiding van Bauke Koole en Gert 
Noordhoff voor de KNNV Bellingwolde naar 
het gebied Tinner Dose in Duitsland net 
over de grens bij Ter Apel. 

Het is voor West-Europese begrippen een 
nog vrijwel intact hoogveengebied dat al 
vanaf de jaren tien van de vorige eeuw in 
gebruik is als militair oefenterrein. Vanaf 
1986 heeft het de status van natuurgebied 
gekregen. Er vinden echter nog steeds 
schietoefeningen plaats. 

Het doel van de excursie was tweeledig. 
Enerzijds was de KNNV uit Bellingwolde 
nieuwsgierig naar dit natuurgebied, ander-
zijds vermoedt de Werkgroep Grauwe Kie-
kendief een bescheiden populatie Grauwe 
Kiekendieven in de omliggende akkers van 
de Tinner Dose of mogelijk zelfs broedend 
in dit hoogveengebied.

Nadat de omliggende landbouwgebieden 
waren bezocht, kwamen we aan in de Tinner 
Dose. Vanwege de militaire activiteiten kan 
het gebied alleen in het weekend bezocht 
worden. Bovendien staan bij alle ingangen 
van het terrein stoplichten en borden om 
bezoekers te waarschuwen indien er geoe-
fend wordt. Wij konden het gebied in, mits 
je maar op de aangegeven paden blijft, want 
daarbuiten kunnen blindgangers liggen. 

Bij een schutterstoren lasten we een korte 
pauze in, want hier op een zandrug hadden 

Een Sperwergrasmus in 
Tinner Dose (Dld.) in het 
voorjaar van 2009
bauke Koole
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waarnemingslocatie aanwezig was. Navraag 
bij Stef Waasdorp van de Stichting Barger-
veen leerde dat de vogel in Drenthe in een 
bosaanplant met de naam Scholtezathe, ten 
westen van het Veenpark-Berkenrode in de 
omgeving van Klazinaveen-Noord, uit het 
ei was gekropen. Op 22 juli 2004 ringde Stef 
daar vijf gezonde jongen en zag ze daarna 
niet meer terug. Hij was dus erg verguld met 
deze terugmelding. Aart en Leon zagen in 
de Tinner Dose ook nog een Klapekster en 
enkele Boomvalken. 

Waarnemingen van Sperwergrasmussen 
zijn in Nederland in het voorjaar heel zeld-
zaam. Dit in tegenstelling tot het najaar 
wanneer, vooral langs de kust, de soort met 
enige regelmaat wordt gezien. Het gaat dan 
bijna altijd om juveniele vogels. In het boek 
Vogels van Groningen (Boekema et al. 1983) 
wordt melding gemaakt van twee zingende 
mannetjes in Haren, in mei 1860 en in 
april 1861. Beide vogels zijn geschoten en 
opgenomen in de collectie van het Nationaal 
Natuurhistorisch Museum in Leiden. Verder 
vermelden Van den Berg & Bosman (2001) 
in ieder geval nog vier gevallen voor het 
voorjaar (tot 1993): een vrouwtje in Ameide 
(Zuid-Holland) op 25 april 1967, een lang 
verblijvende vogel bij Valkenburg (Lim-
burg) op 28 mei-13 juni 1969, een vangst bij 
Cadzand-Bad (Zeeland) op 22 mei 1987 en 
ten slotte nog een vangst, van een tweede-
kalenderjaar vrouwtje, bij Oostvoorne 
(Zuid-Holland) op 22 mei 1988.

Sperwergrasmussen broeden in het mid-
den en in oostelijke delen van Europa, de 
Scandinavische landen en in enkele Zuid-
Europese landen (Italië (Po-vlakte) en in 
Griekenland). De vogel heeft een sterke 
voorkeur voor doornig structuurrijk stru-
weel op warme, zonnige plaatsen. De soort 
mijdt koele en natte omstandigheden en is 
daardoor geen West-Europese broedvogel. 
De Sperwergrasmus overwintert in Oost-
Afrika, arriveert laat in Europa en vertrekt 
in augustus en september weer naar de 
overwinteringsgebieden. De meldingen in 
het najaar duiden op ‘reversed migration’ 

maal heb ik de Sperwergrasmus kort gezien. 
Het oog was donkergeel en de borst nog 
niet helemaal uitgesproken gebandeerd. Het 
ging dus om een tweede-kalenderjaar man-
netje. 

Twee weken later, op zaterdag 31 mei, be-
zocht ik de locatie nogmaals, deze keer met 
Aart van der Spoel. Bij aankomst zagen we 
een vrij grote vogel zitten op een tak aan de 
rand van de waarnemingslocatie, maar door 
het tegenlicht konden we niet met zeker-
heid zeggen dat dit de Sperwergrasmus 
was. Wel hoorden we de vogel zingen, maar 
helaas zagen we de vogel niet. Al snel ont-
dekten we op dezelfde locatie een paartje 
Grauwe Klauwier. Volgens de handboeken 
is er een nog niet goed begrepen verband 
tussen de Grauwe Klauwier en de Sperwer-
grasmus. 

Op zondag 26 juli bezocht Aart samen met 
Leon Peters opnieuw het gebied. Zij hoop-
ten op jonge Sperwergrasmussen, maar 
troffen geen Sperwergrasmus meer aan. Wel 
lazen zij de kleurring af van het mannetje 
Grauwe Klauwier dat met jongen op de 

(bron: www.niedersachsen.de)
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Waarnemingslocatie van de Sperwergrasmus, met hondsroos, sering, vogelkers en Japanse 
duizend knoop op een zandrug – 31 mei 2009

(cyclische migratie), waarbij in het najaar 
een westelijke route wordt gevolgd en in het 
voorjaar een meer oostelijke. 

Een territoriaal mannetje zo dicht bij Gro-
ningen berust waarschijnlijk op een toe-
valstreffer. Maar er staan nog wel een paar 
vragen open. Het mannetje is ruim twee 
weken in het gebied geweest en waarschijn-
lijk is de vogel ongepaard gebleven, alhoewel 
drie veldbezoeken daarop geen sluitend 
antwoord kunnen geven. In Duitsland zijn 
broedgevallen bekend nabij Osnabrück en 
in juni 2003 is een zingend mannetje ont-
dekt in het Grafschaft Bentheim net over 
de grens bij Overijssel (Knolle & Mülstegen 
2007). 
Zal de geschiedenis zich in Groningen na 
150 jaar herhalen?
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en Sellingerbeetse is 1050 km WZW, de af-
stand tussen Levenhagen en Sellingerbeetse 
is 430 km WZW.

Brandgans Branta leucopsis
[StOCKHOLM 9145187] Geringd als nest-
jong (mannetje) op 16 juli 1992 op een 
eilandje ten oosten van Öland in Zweden 
(56.58 N/16.45 O). Op 16 maart 2009 zag 
Dick Veenendaal deze Brandgans op de 
kwelder langs de Noordpolder. Hij kon de 
metalen ring met de telescoop aflezen en 
identificeerde de vogel ook als man. Een 
voorbeeld van een van de vele Brandganzen 
van de relatief nieuwe populatie die in Zwe-
den broedt en in Nederland overwintert. 
Ondertussen is deze Brandgans al zestien 
jaar en acht maanden oud. De afstand tus-
sen de Noordpolder en het geboorte-eiland 
bedraagt 767 km.

Smient Anas penelope
[StOCKHOLM 8101160] Geringd als 2e kj. 
mannetje op 21 april 2007 bij Malmö 
(55.31 N/12.56 O) in het zuiden van Zweden. 
Op 10 januari 2009 stond deze Smient op 
het ijs van de Piccardthofplas en kon Derick 
Hiemstra met de telescoop het ringnummer 
aflezen. Afstand 488 km, richting zuidwest. 
Tijdens de vorstperiode zaten hier honder-
den Smienten, maar meestal zitten ze te ver 
weg voor het aflezen van een metalen ring.

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus
[ARNHEM 6.131.143] Geringd als nestjong 
(vrouwtje) op 28 juni 2007 aan de oostzijde 
van Leeuwarden door Romke van der Veen. 
Er zaten vijf jongen in het nest. Op 13 juli 
2009 dood gevonden in een weiland in het 
windmolenpark rond de vuilstort van Delf-

Dit is de twintigste aflevering van deze 
rubriek in de Gors, met een selectie van 
interessante waarnemingen van geringde 
vogels uit de provincie Groningen. Naamge-
ving en volgorde is hoofdzakelijk conform 
EURiNG. Informatie over gekleurringde 
vogels en hoe ze te melden, is te vinden op 
www.cr-birding.be. Informatie over het mel-
den van vogels met alleen een metalen ring 
staat op www.vogeltrekstation.nl. Verder 
dank aan iedereen voor de gegevens en voor 
het beantwoorden van aanvullende vragen. 
Nieuwe informatie kan worden opgestuurd 
naar Klaas van Dijk, Vermeerstraat 48, 
9718 SN Groningen, telefoon 050-3182924, 
e-mail: klaas.vdijk@hetnet.nl. 

Wilde Zwaan Cygnus cygnus
[RiGA EK 395; tevens voorzien van blauwe 
halsband 3C95] Geringd als nestjong op 
23 juli 2007 in een visvijver bij Niedres in 
het zuiden van Letland (56.43 N/22.07 O). 
Het broedsel telde vijf jongen. De vogel 
werd hier op 2 oktober nog gezien en zat 
op 9 mei 2008 op een naburige visvijver 
bij Skrunda. Op 18 mei 2008 zat hij in een 
zandput bij Vídále (Letland), ruim 100 km 
naar het noorden. Op 17 januari 2009 zat 
de vogel op een koolzaadveld op Rügen 
in Duitsland en in maart 2009 werd hij 
tweemaal gezien bij Šilutė in Litouwen. Op 
8 november 2009 zat de vogel weer in Duits-
land, in een groep van 33 Wilde Zwanen 
op een koolzaadveld bij Levenhagen, ten 
westen van Greifswald. Daarna is hij naar 
Groningen gevlogen, want op 9 januari 2010 
zagen Mark de Vries, Willem-Jan Fontijn 
en Marnix Jonker hem in een groep van 71 
Wilde Zwanen op de zandput bij Sellinger-
beetse. De afstand tussen de geboorteplaats 

Geringde vogels in 
 Groningen (aflevering 20)
Klaas van dijk

Fo
to

: K
la

a
s 

Va
n

 d
IJ

K



 de grauwe gors 2010–1 45

De laatste paar jaar hebben Franse ringers 
flinke aantallen Grutto’s gekleurringd. Op 
21 maart 2009 zag Wim van Boekel in de 
Lettelberter Bergboezem twee gekleurring-
de vogels in een groep van circa 80 Grutto’s 
die vermoedelijk ook tot dit Franse ringpro-
ject behoorden. Maar door de harde wind en 
warmtetrillingen kon de kleurringcombina-
tie niet goed worden afgelezen. Verder zag 
Tseard Hiemstra op 14 mei 2009 nog een 
gekleurringde Grutto met een Franse ring. 
Deze vogel zat in de Surhuizumermieden 
(Friesland), net over de provinciegrens. Het 
ging om PARiS FS 79178, op 24 februari 2009 
als na 2e kj. in hetzelfde gebied in Frankrijk 
geringd (afstand 965 km, richting NNO).

Kokmeeuw Larus ridibundus
[HiDDENSEE iA-101902] Geringd op 4 ja-
nuari 2008 als 2e kj. in Leipzig (Duitsland, 
51.18 N/12.20 O). Ruim een maand later zat 
de vogel in het Noorderplantsoen in de stad 
Groningen. De ring werd op 10 februari door 

zijl (afstand 73 km, richting oost). De vogel 
lag 47 meter ten noorden van een windmo-
len en was hooguit een dag dood. De rech-
tervleugel was direct bij de romp afgehakt 
en lag 24 meter ten noordoosten hiervan. 
Gezien de vindomstandigheden was het dus 
zeker een windmolenslachtoffer.

Grutto Limosa limosa
[PARiS FS 79246; tevens voorzien van drie 
kleurringen en een oranje vlag aan de tibia] 
Geringd als na 2e kj. vrouwtje op 26 februari 
2009 in het Réserve naturelle de Moëze-
Oléron (45.54 N/01.02 W) in Zuidwest-
Frankrijk. Op 16 maart 2009 ontdekt door 
Fred van Maurik in de weilanden tussen de 
stad Groninger wijken Beijum en Lewen-
borg (985 km NO). De vogel had hier een 
broedterritorium en werd het hele voorjaar 
regelmatig gezien. Op 14 mei zag Tseard 
Hiemstra de vogel met twee kleine jongen 
lopen en het broeden was dus succesvol 
geweest.

Bruine Kiekendief – omgeving Delfzijl – 13 juli 2009
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Nederland (de oudste was minimaal bijna 
32 jaar). De aluminium ring zat aan de tibia 
en vertoonde opvallend weinig slijtage. De 
vogel was in volledig broedkleed en zag er 
gezond uit. Wel liep hij ietsje mank. Op de 
vloeivelden van de Suikerunie (afstand min-
der dan 2 km) zat in 2009 een forse kolonie 
en deze broedvogels foerageren ook in de 
wijk Vinkhuizen. Vermoedelijk was het dus 
een broedvogel van de vloeivelden.

Kokmeeuw Larus ridibundus
[ARNHEM 3.694.723] Geringd op 20 december 
2009 als 1e kj. vrouwtje bij de Oostersluis 
(stad Groningen) door Frank Majoor. Op 
die dag werden hier met een groot slagnet 
meeuwen gevangen. Deze vogel werd bij de 
vijfde en laatste slag (15.40 uur) gevangen. 
Bij deze slag werden 114 Kokmeeuwen, 33 
Stormmeeuwen en 2 Zilvermeeuwen gevan-
gen. Ruim een uur later heeft René Ooster-
huis de vogel gemeten en losgelaten. Zij zal 

Klaas van Dijk afgelezen en de vogel is hierna 
nog diverse malen in het Noorderplantsoen 
gezien. De afstand bedraagt 446 km. Er zijn 
erg weinig waarnemingen van Kokmeeuwen 
uit dit gebied die pas in de loop van de winter 
in de richting noordwest trokken.

Kokmeeuw Larus ridibundus
[ARNHEM 3.230.965] Geringd op 22 juni 1979 
als nestjong op de Sennerplaat/Blikplaat 
in het Groningse deel van de Lauwersmeer 
door Jan Veen. Op 10 oktober 2008 zag 
Klaas van Dijk deze Kokmeeuw bij de 
Platinalaan in de stad Groningen (afstand 
26 km). Ook in 2009 werd de vogel hier 
diverse malen gezien, voor het eerst op 
5 april, daarna op 5 juni en voor het laatst 
op 30 juni (ook op 21, 26, 27 en 28 juni). De 
vogel was voor 2008 nog nooit eerder gezien 
en op de laatste waarneemdag was hij ruim 
30 jaar oud. Het is de oudste Kokmeeuw 
uit Groningen en een van de oudste uit 

Kokmeeuw (30 jaar oud) – Groningen Platinalaan – 27 juni 2009
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witte kleurring E3XP] Geringd als na 3e kj. 
op 15 januari 2010 bij de Oostersluis (stad 
Groningen) door Frank Majoor. Rob Voes-
ten hielp bij deze vangactie en hij zag op 24 
januari (dus ruim een week later) de vogel 
in de haven van Lauwersoog (33 km NW). Op 
15 januari werden in totaal 98 Stormmeeu-
wen gekleurringd. Een andere vogel uit deze 
serie slagnetvangsten zat op 4 februari bij 
Mijdrecht (165 km ZW). Stormmeeuwen 
vertonen vaak weinig plaatstrouw aan de 
winterlocatie en deze recente voorbeelden 
zijn hier een mooie illustratie van.

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus
[StAVANGER 4266043; tevens voorzien van 
zwarte kleurring J3HH] Geringd als nestjong 
op 31 juli 2009 op het eilandje Musvær 
(69.53 N/18.33 O) in het noorden van Noor-
wegen (30 km NW van Tromsø). Als eerste 
zag Pieter Geert Gelderblom de vogel op 
1 december 2009 bij Kaap Hoorn (Hoorn-
semeer, Haren). Daarna werd de vogel 
hier ook gezien op 5, 6, 10 en 13 december. 
Op 12 januari zat hij op een vijver bij de 
Vondelflat (in het zuiden van de stad), op 
29 januari bij de Oostersluis en tot slot op 
6 februari 2010 bij de vuilstort Stainkoel’n 
(Martijn Bot). De afstand tussen Musvær en 
Kaap Hoorn is 1956 km ZZW. 
De vogel kwam uit een kolonie waar twee 
ondersoorten van de Kleine Mantelmeeuw 
(intermedius en fuscus) door elkaar broeden. 
Het is niet duidelijk tot welke ondersoort 
‘zwart J3HH’ behoort, want het bepalen 
hiervan is niet goed mogelijk bij jongen in 
de hand en ook niet bij eerste-wintervogels 
in het veld. De ondersoort intermedius 
broedt vooral in Zuid- en Midden-Noorwe-
gen, maar in toenemende mate ook in het 
noorden. Hier broedde tot voor kort alleen 
de ondersoort fuscus (Baltische Mantel-
meeuw, die ook broedt in Finland).

Grote Stern Sterna sandvicensis
[ARNHEM 1434407] Geringd als nestjong op 

hier waarschijnlijk hebben geslapen, want 
die nacht sliepen enkele duizenden meeu-
wen bij de Oostersluis. De volgende dag 
(21 december) zat de vogel in Leek (16 km 
WZW). René Oosterhuis zag haar in de loop 
van de dag in Leek in zijn tuin zitten en kon 
de metalen ring met de telescoop aflezen.

Stormmeeuw Larus canus
[ARNHEM 3.694.957; tevens voorzien van 
witte kleurring EP35] Geringd als 1e kj. op 
20 december 2009 bij de Oostersluis (stad 
Groningen) door Frank Majoor. Drie dagen 
later, op 23 december, zag Rob Hoeben de 
vogel in Zwolle (in de wijk Stadshagen) en 
kon de kleurring aflezen (85 km ZZW). Bij 
de Oostersluis werden op 20 december in 
totaal 154 Stormmeeuwen gekleurringd 
(allemaal slagnetvangsten). Vogels uit deze 
groep zijn ondertussen ook al gezien in Leek 
(22 december, 16 km WZW), Deventer (2 ja-
nuari, 110 km ZZW), Drachten (15 januari, 35 
km WZW; en een andere vogel op 22 januari) 
en Broeksterwoude (27 januari, 40 km W).

Stormmeeuw Larus canus
[ARNHEM 3.695.735; tevens voorzien van 
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Kleine Mantelmeeuw
Haren Hoornsemeer – 13 december 2009
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oorzaak werd opgegeven ‘gepakt door kat’. 
Afstand 201 km, richting ONO. Tot nu toe de 
verste terugmelding van de broedpopulatie 
van de Koolmees in de Lauwersmeer.

Groenling Chloris chloris
[PARiS SC 43818] Geringd op 8 december 
2007 als 1e kj. mannetje bij La Houssoye 
(18 km ZO van Boulogne-sur-Mer) in Frank-
rijk (50.36 N/01.47 O). Op 9 april 2008 (vier 
maanden later) zag Götz Eichhorn deze 
Groenling in een tuin bij de Allersmaborg 
in Ezinge. De vogel zat een tijd lang op een 
vetbol en daardoor kon hij met de telescoop 
het complete ringnummer aflezen. Afstand 
440 km, richting noordoost.

Groenling Chloris chloris
[ARNHEM V 392526] Geringd op 11 februari 
2009 als na 1e kj. in Assen door G. Smal-
lenbroek. Van 3 tot en met 10 april 2009 zat 
de vogel (een mannetje) dagelijks in de tuin 
van Richard Ubels in Klein Garnwerd. Af-
stand 35 km, richting noord. Twee voorbeel-
den die duidelijk maken dat het soms lukt 
geringde Groenlingen in de tuin af te lezen.

Sneeuwgors Plectrophenax nivalis
[ARNHEM V 365206] Geringd op 11 janu-
ari 2009 als 2e kj. vrouwtje (ondersoort 
insulae) langs de Groninger Noordkust 
door Jan Doevendans. Op 2 april 2009 
(81 dagen later) kwam de vogel in handen 
van een ringer in het noorden van IJsland, 
bij Akureyri (65.41 N/18.07 W). Afstand 
1935 km, richting NW (en ook gemeld als 
vrouwtje). Dit is pas de vierde terugmelding 
van een geringde Sneeuwgors uit IJsland 
(drie van Nederland naar IJsland, één van 
IJsland naar Nederland). De ondersoort 
insulae broedt (bijna) uitsluitend op IJsland 
en is een regelmatige wintergast in Neder-
land. De terugmelding maakt duidelijk dat 
tijdens het ringen de juiste ondersoort werd 
bepaald. Broedvogels uit Scandinavië (on-
dersoort nivalis) overwinteren ook in Ne-
derland, maar in het veld is het onderscheid 
lastig. In de hand is het gemakkelijker, want 
insulae heeft over het algemeen een wat 
donkerder rug en stuit.

6 juni 2009 op het eiland Griend door Date 
Lutterop en Giny Kasemir. Op 14 september 
2009 dood gevonden bovenop de zeedijk in 
de Eemshaven, 107 km oost van Griend. De 
vogel was enkele dagen dood en had een ge-
broken rechtervleugel. De vogel lag 58 meter 
van een windturbine en was gezien de gebro-
ken vleugel een zeker windmolenslachtoffer. 
Grote Sterns overwinteren langs de Atlanti-
sche kust van Afrika, maar een deel van zowel 
de volwassen als de jonge vogels van Griend 
zwerft eerst een tijd in de Waddenzee rond 
en vliegt zelfs eerst een stuk naar het oosten, 
tot aan Zuid-Scandinavië en Polen toe.

Merel Turdus merula
[LONDON Ct 74766] Geringd op 22 novem-
ber 2004 als 1e kj. mannetje bij Kilnsea 
in Yorkshire (oostkust van Engeland, 
53.37 N/00.08 O). Op 21 maart 2009 zat 
deze Merel, een adulte man, in de tuin van 
Richard Ubels in Klein Garnwerd en met de 
telescoop kon het complete ringnummer 
worden aflezen (423 km, richting oost, tijd: 
vier jaar en vier maanden). De vogel is daar-
na nooit meer gezien. Wellicht was het een 
Scandinavische broedvogel die op doortrek 
even pauzeerde in Klein Garnwerd.

Braamsluiper Sylvia curruca
[ARNHEM AN 88738] Geringd op 26 april 
2008 als na 1e kj. in Suyderoogh (Lau-
wersmeer) door Jan Doevendans. Op 29 juli 
2009 vond Richard Ubels de ring bij het nest 
van een Sperwer in het Lauwersoogbos, 
2 km naar het noordoosten. Het sperwer-
nest was van 2009 en de Braamsluiper zal 
dus ergens in 2009 (kennelijk als broedvo-
gel) zijn gepakt en opgegeten.

Koolmees Parus major
[ARNHEM AG 30789; met kleurringen] Ge-
ringd op 19 mei 2005 als broedend vrouwtje 
in het Marnebos in de Lauwersmeer door 
onderzoekers van de RUG. In 2006 werd de 
vogel niet teruggevonden als broedvogel in 
de Lauwersmeer. Op 17 februari 2007 werd 
deze Koolmees dood aangetroffen in het 
noorden van Duitsland bij Meldorf in Slees-
wijk-Holstein (54.02 N/09.07 O). Als doods-
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28 december zat er tevens een vogel in de 
Bantpolder.

Zwarte Rotgans
Op 21 en 22 november was een exemplaar 
in een groepje Rotganzen aanwezig op Rot-
tumerplaat.

Roodhalsgans
De eerste vogel van deze winter werd op 
10 oktober opgemerkt in de Dollardkwelder.

Krooneend
Op 31 oktober en 1 november zaten er 
zeven exemplaren in de Blauwestad, terwijl 
op 26 en 28 november een mannetje werd 
gezien bij het Egbert Schuldinkeiland bij 
Lauwersoog.

Topper
Een voor de provincie Groningen hoog aan-
tal Toppers werd waargenomen op 22 no-
vember vanaf Rottumeroog. Op deze dag 
vlogen minimaal 1365 vogels richting west 
langs dit mooie eiland.

Grote Zee-eend
Op 4 oktober werden acht vogels gezien 
langs de haven van Lauwersoog en tevens 
een vogel langs de Eemshaven, en op 16 ok-
tober vlogen er twee vogels langs Lauwers-
oog.

IJseend
Op 22 november vlogen er vier vogels langs 
Rottumeroog, en op zowel 30 november als 
1 december werden drie vogels gezien in de 
Eemshaven.

Noordse Stormvogel
Op 5 september en 1 oktober vlogen er 
exemplaren langs de haven van Lauwersoog, 
terwijl er op 1 oktober tevens twee vogels 

De waarnemingenrubriek wordt samengesteld 
door Martijn Bot. De waarnemingen zijn 
voornamelijk afkomstig van www.avifaunagro-
ningen.nl, www.lauwersmeer.com en van waar-
nemers die hun waarnemingen rechtstreeks 
doorgeven aan de samensteller. Wat betreft de 
volgorde van de lijst en de status van soorten 
in de provincie Groningen wordt www.vogels-
vangroningen.nl gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 januari t/m 
30 april 2010 graag zo spoedig mogelijk instu-
ren naar: Leverkruid 12, 9801 LR Zuidhorn, of 
per e-mail: waarneming@avifaunagroningen.
nl. De waarnemingen kunnen uiteraard ook 
online worden doorgegeven op de website van 
Avifauna.

Sneeuwgans
Tot en met 23 september zat de lang ver-
blijvende vogel nog in het Jaap Deensgat, 
en op 26 september zat er een vogel in de 
Westpolder. Opmerkelijk was een groep van 
ongeveer 30 (naar later bleek Duitse) vogels, 
die op 27 september neerstreek bij Achter 
de Zwarten. Ook in Friesland werd een on-
geveer even grote (maar een andere) groep 
van in Duitsland geboren en geringde vogels 
gezien. Verder waren er nog waarnemingen 
in de Bantpolder (tussen 29 september en 
2 oktober) en in het Oude Robbengat (5 
oktober).

Dwerggans
Op 21 oktober was er een melding van twee 
adulte vogels nabij Kolham.

Witbuikrotgans
Op 4 oktober vloog een exemplaar langs 
de telpost Kustweg in de Lauwersmeer, op 
1 november zat er een vogel bij Noordpol-
derzijl en op 23 november werd een exem-
plaar gezien op Rottumeroog. Op 12, 13 en 

Waarnemingen
van 1 september tot en met 31 december 2009 Fo
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daarmee weinig dagen met Vaal Stormvo-
geltjes. Op 4 oktober werden langs zowel 
de Eemshaven als langs Rottumeroog vier 
exemplaren opgemerkt, terwijl er één langs 
Lauwersoog trok. Op 16 oktober werd er 
nog een vogel gezien vanaf Rottumeroog.

Grote Aalscholver
Tussen 3 en 7 december werden in totaal 
drie verschillende vogels (twee adulte en 
één juveniel) gezien op de steigers bij de 
Hoornse Plas. Op 12 december werden twee 
adulte exemplaren herkend bij de Blauwe-
stad.

Kuifaalscholver
Tussen 24 en 30 oktober werd onregelmatig 
een vogel gemeld in de haven van Lauwer-
soog, terwijl op 22 en 23 november op de-
zelfde plek een juveniele, licht aan een poot 
gehavende vogel werd gezien.

langs de Eemshaven keilden. Op 4 oktober 
en 23 november werden exemplaren gezien 
vanaf Rottumeroog.

Grauwe Pijlstormvogel
Er waren twee meldingen van Grauwe 
Pijlen op de Waddenzee: een vogel vloog 
langs Lauwersoog op 5 september en bij de 
Kustweg zat op 13 september kortstondig 
een vogel op het Wad. Op 20 september 
werd één vogel gezien vanaf Rottumerplaat, 
terwijl op 4 oktober niet minder dan zeven 
vogels werden gezien vanaf Rottumeroog.

Stormvogeltje
Op 17 oktober vloog een Stormvogeltje 
langs het Noordzeestrand van Rottumer-
plaat.

Vaal Stormvogeltje
Er waren weinig stormdagen dit najaar en 

Kuifaalscholver – Lauwersoog-haven – 22 november 2009
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Koereiger
Tussen maar liefst 28 september en 7 no-
vember bivakkeerde er een exemplaar in 
de weilanden van de Oostpolder langs het 
Zuidlaardermeer. Waarschijnlijk dezelfde, 
vertrekkende vogel werd op 9 november 
overvliegend bij het Paterswoldsemeer 
gezien.

Zwarte Ibis
Ook Groningen profiteerde een beetje mee 
van de influx van Zwarte Ibissen in Noord-
west-Europa. Op 4 oktober werd een vogel 
opgemerkt in Woudbloem. Tussen 5 en 
8 oktober zat deze vogel in de Westerpolder 
bij Kolham. Ten slotte kwam er op 8 oktober 
nog een melding van een vogel in de Veen-
huizerstukken bij Stadskanaal.

Zeearend
De twee bekende vogels bleven de gehele 
periode in de Lauwersmeer aanwezig, af en 
toe aangevuld met een derde (onvolwassen) 

Zwarte Ibis – Westerpolder – 6 oktober 2009

Koereiger – Zuidlaardermeergebied – 30 september 2009

Fo
to

: g
u

Id
o

 M
ee

u
w

Is
se

n
Fo

to
: M

a
rt

IJ
n

 b
o

t

Fo
to

: a
n

d
re

 b
o

Ve
n



 de grauwe gors 2010–1 53

Kwartelkoning
Op 9 oktober werd een vogel opgestoten op 
het Zerniketerrein in Groningen.

Morinelplevier
Op 27 september vloog een vogel over de 
telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

Rosse Franjepoot
Op 5 oktober dobberde er een vogel in een 
slootje in Eemshaven-West en op 12 oktober 
vlogen er twee vogels langs Eemshaven-
Oost. De enige andere waarneming kwam 
van Rottumeroog op 16 oktober.

Grauwe Franjepoot
Op 10 september werd nog een vogel gezien 
bij Achter de Zwarten in de Lauwersmeer.

Blonde Ruiter
Dit ‘overblijfsel’ van de vorige periode bleef 
aanwezig in de Ezumakeeg tot en met 5 sep-
tember.

Gestreepte Strandloper
Er werd nog een vogel opgemerkt op 6 sep-
tember in de Ezumakeeg.

Kleinste Jager
Er werden louter langsvliegende exemplaren 
gemeld, en wel langs de Kustweg in de Lau-
wersmeer op 4 oktober en langs de Eemsha-
ven op 12 oktober.

Zwartkopmeeuw
Deze zeker in het najaar nog steeds schaarse 
soort werd waargenomen in de Westpol-
der op 6 september, bij het Schildmeer op 
26 september, in de Eemshaven op 27 sep-
tember en in Lauwersoog op 16 oktober.

Pontische meeuw
Er werden in deze periode zo’n 16 exempla-
ren gezien, het merendeel op de bekende 
‘meeuwenplekken’. Een vogel die veel 
bekijks trok, was de manke en tamme 
eerste-winter die waarschijnlijk al op 5 ok-
tober aanwezig was op de Vismarkt in het 
centrum van Groningen. De vogel bleef tot 
in december en was ook een trouwe gast 

vogel. Verder werden er op nog acht andere 
plekken in de provincie (onvolwassen) vo-
gels waargenomen.

Visarend
Er werden in deze periode nog zo’n 15 exem-
plaren gezien.

Rode Wouw
Er werden in de provincie in deze periode in 
totaal zo’n 13 exemplaren opgemerkt.

Ruigpootbuizerd
Het was behelpen met deze soort dit najaar; 
de aantallen waren laag en sommige mel-
dingen bleken toch te gaan om witstuitige 
Buizerds. Er kwamen meldingen uit Usquert 
(1 november), Nieuw-Scheemda (1 en 
15 november), Finsterwolde (6 november), 
de Eemshaven (9 november), Rottumeroog 
en Rottumerplaat (20 november), de Lau-
wersmeer (één of twee exemplaren vanaf 
22 november) en Stadskanaal (28 december).

Roodpootvalk
Tot 8 september was de lang verblijvende 
onvolwassen vogel nog te bewonderen op de 
Zoutkamperplaat in de Lauwersmeer.

Pontische Meeuw
Oterdum  – 14 november 2009
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Lauwersoog (vier vogels!) en Rottumeroog 
(twee exemplaren).

Grote Burgemeester
De enige Grote Burgemeester van dit najaar 
was een eerste-winter die op 25 oktober 
langs de Eemshaven vloog.

Reuzenstern
Op 23 september werd de laatste vogel van 
het jaar van de provincie gezien in de Wes-
terbroekstermadepolder. Op 10 september 
waren hier nog vier vogels aanwezig. Noe-
menswaardig was ook de vogel die op 4 en 
5 september aanwezig was op de vloeivelden 
van de Suikerunie in Groningen.

Kleine Alk
Geen storm betekent ook geen Kleine 
Alken. De enige vogel die werd opgemerkt 
vloog op 16 oktober langs Lauwersoog.

Velduil
Er werden vogels waargenomen in de 
Lauwersmeer, op Rottumerplaat (18 sep-
tember), bij Beerta (19 september en 6 no-
vember), in de Eemshaven (27 september), 
in de Onnerpolder (vanaf 13 oktober), in de 
Westerbroekstermadepolder (6 november), 
Groningen (een exemplaar in een tuin in 
de Korrewegwijk op 23 december!) en in de 

op de slaapplaats aan de Hoornse Plas. 
Noemenswaardig was tevens een vogel in 
derde-winterkleed die tussen 14 november 
en 5 december aanwezig was bij Oterdum, 
alsmede de vier exemplaren die op 31 de-
cember werden geteld op de vuilstort Stain-
koel’n in Groningen.

Geelpootmeeuw
Ook van de Geelpootmeeuw werden om en 
nabij 16 verschillende vogels, voorname-
lijk juveniele exemplaren, gezien op de te 
verwachten plekken. Leuk waren de adulte 
vogels bij Oterdum (tussen 14 november en 
19 december) en de Hoornse Plas (tussen 
28 november en 3 december).

Baltische Mantelmeeuw
Een op 13 juli 2009 in Uusikaarlepyy (Fin-
land) geringde vogel (geel, C.KV4) zat op 
28 en 29 november op de steigers bij de 
Hoornse Plas.

Vorkstaartmeeuw
Exemplaren van deze niet te versmaden 
soort werden doorgegeven op 5 september 
in de Eemshaven (adult!), op 13 september 
langs Lauwersoog, op 2, 3 en 4 oktober bij 
Rottumeroog (op de laatste datum zelfs 
vier vogels!), op 4 oktober langs de Eems-
haven (twee vogels) en op 16 oktober langs 

Geelpootmeeuw – Oterdum
14 november 2009 

Baltische Mantelmeeuw – Hoornse Plas
28 november 2009
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Duinpieper
Het enige exemplaar in deze periode vloog 
op 19 september langs de trektelpost in de 
Eemshaven.

Grote Pieper
In totaal werden ‘slechts’ 10 Grote Piepers 
waargenomen, waarvan vijf in de Eemsha-
ven en drie over trektelpost ‘De Hop’ bij 
Zuidveld (alle op 30 september) en twee 
over Rottumerplaat (beide op 20 septem-
ber).

Pestvogel
Het was absoluut niet het najaar van de 
Pestvogels. Er werden slechts exemplaren 
waargenomen in Zuidhorn (29 oktober), 
Finsterwolde (zes vogels op 2 november) en 
Groningen (17 december).

Sperwergrasmus
Tussen 18 en 21 september zat een juveniel 
exemplaar op Rottumerplaat. Voor het eerst 
in de Groninger orntihologische geschiede-
nis kon deze soort in het veld op de gevoe-
lige plaat worden vastgelegd.

Grote Karekiet
Op 6 september liet een vogel zich leuk 

Oostpolder bij Haren (twee vogels op 26 de-
cember).

Hop
Tussen 24 en 27 oktober was een exemplaar 
aanwezig in de straat Lisdodde in Leek.

Kuifl eeuwerik
Op 25 werd een exemplaar opgemerkt 
rondom de jachthaven in Lauwersoog.

Vorkstaartmeeuw – Lauwersoog
13 september 2009

Sperwergrasmus – Rottumerplaat – 20 september 2009Hop – Leek – 25 oktober 2009
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Bladkoning
Er werden dit najaar relatief weinig Bladko-
ningen gezien in de provincie; we moesten 
het doen met ‘slechts’ negen exemplaren.

Kleine Vliegenvanger
Op 18 september werd een juveniel exem-
plaar gezien en gefotografeerd op Rottu-
merplaat.

Buidelmees
Er werden vogels gezien in de Eemshaven 
(maximaal drie vogels tussen 16 en 27 sep-
tember) en in de Lauwersmeer (twee vogels 
op 12 september en nog één op 7 november).

Taigaboomkruiper
Er werd op 1 november een exemplaar ge-
zien in Nieuwstad bij Bierum.

Raaf
Op 14 oktober werd een vogel gemeld vanaf 
Zuidveld en op 13 november vloog er een 
exemplaar over Groningen.

Roze Spreeuw
Op 16 september zat er een adulte vogel in 
een grote groep Spreeuwen op de Marne-
waard in de Lauwersmeer.

Europese Kanarie
Op 20 september vloog er een exemplaar 
over de Eemshaven.

Ortolaan
Er werden dit najaar in totaal zeven vogels 
opgemerkt, waarvan vijf langstrekkend in 
de Eemshaven, één ter plaatse in de Veen-
huizerstukken bij Stadskanaal op 17 septem-
ber en één trekkend langs Zuidveld op 20 
september.

Dwerggors
Op Rottumerplaat vloog op 20 september 
een Dwerggors rond.

 bekijken in de vegetatie langs het Drents 
Diep in de Onnerpolder.

Siberische Tjiftjaf
Het was een uitbundig jaar voor deze (on-
der)soort, en ook in de provincie werden de 
nodige exemplaren gemeld. Zo kwamen er 
berichten uit de Eemshaven op 21 oktober, 
uit de stad Groningen op 8 en 15 november 
en bij Sellingerbeetse op 6 en 10 december. 
Helaas werd, voor zover bekend, van geen 
van deze vogels het geluid opgenomen waar-
door deze gevallen niet voor aanvaarding 
door de CDNA in aanmerking komen.

Kleine Vliegenvanger
Rottumerplaat – 18 september 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
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