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Van de redactie

Van het bestuur
U wordt verzocht bij de betaling voor de 
contributie 2010 (18 euro voor gewone le-
den, 22 euro voor gezinsleden) uw lidmaat-
schapsnummer, naam en woonplaats te 
vermelden. Uw lidmaatschapsnummer kunt 
u vinden op de adressticker op de envelop 
van De Grauwe Gors.
Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat 
het lidmaatschap volgens de statuten loopt 
van 1 januari tot 1 januari. Dus, louter the-
oretisch uiteraard, mocht u overwegen het 
lidmaatschap te beëindigen dan dient u dit 
uiterlijk in december van het voorafgaande 
jaar aan te geven.

In de jaarstukken van de afgelopen leden-
vergadering heeft u kunnen lezen dat in het 
vervolg de begroting van het komende jaar, 
en dus ook de hoogte van de contributie, zal 
worden besproken in een tweede Algemene 
Ledenvergadering in het najaar. Dit najaar 
(november?) wordt dus de begroting 2011 
en de contributie 2011 vastgesteld. Overi-
gens wordt niet verwacht dat de contributie 
in 2011 anders zal zijn dan die voor dit jaar.

Algemene Ledenvergadering en OPROEP
De Algemene Ledenvergadering is op 21 
april 2010 gehouden. De opkomst van leden 
was zeer laag. De geringe animo onder de 
leden om activiteiten binnen de vereniging 
te ontplooien, zoals bestuursfuncties, doet 
ons huiveren voor de toekomst van de ver-
eniging. Met name de (des)interesse voor 
bestuursfuncties baart ons zorgen, zeker nu 
Marinus Brijker zijn functie als bestuurslid 
heeft neergelegd. Enkele lopende zaken 
blijft Marinus nog behartigen. Er is drin-
gend behoefte aan nieuwe bestuursleden, 
onder andere voor het uitvoeren van be-
schermingsactiviteiten. We roepen iedereen 
met hart voor vogels in Groningen en hart 
voor onze vereniging dan ook op om met 
het bestuur in contact te treden en te bezien 
of men activiteiten binnen de vereniging 
kan ontplooien.

Contributie
In de ledenvergadering is besloten de con-
tributie met twee euro te verhogen. Dit is 
de eerste contributieverhoging sinds jaren. 

Voor de verandering bestaat deze Gors eens 
voor een aanzienlijk deel uit bosvogels, een 
onderwerp dat in De Grauwe Gors niet zo 
heel vaak aan bod komt. Het thema van de 
vogelaarsdag van 10 april j.l. (bosvogels) 
is hier natuurlijk voor een groot gedeelte 
verantwoordelijk voor. Een uitgebreide sa-
menvatting van deze dag is te vinden in dit 
nummer.
Een mooie aanvulling op het thema bos-
vogels is verder het grote artikel over de 
broedvogels van ruilverkavelingsbossen in 
het noordelijke deel van Groningen.

Verder in deze Grauwe Gors onder andere 
een uitgebreid overzicht van Jan Glas over 
25 jaar Oeverzwaluwen in de provincie Gro-
ningen. Na vele jaren hard werken voor de 
oeverzwaluwenwerkgroep stopt Jan er nu 
mee en het artikel is een waardige afsluiting 
van een belangrijke periode in de geschiede-
nis van de vereniging. Jan, bedankt!
Ook wordt een andere harde werker voor 
de vereniging in het zonnetje gezet: Henk 
de Lange, de beheerder van de website van 
Avifauna die dit jaar tien jaar bestaat. Ook 
veel dank aan Henk!
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Lezingen en excursies
Excursies 

We hebben grote excursieplannen! Voor alle 
excursies geldt: nadere informatie volgt in 
de volgende Grauwe Gors, per e-mail en/of 
op de website van Avifauna.

25 september 2010
Excursie Fryslân Bûtendyks

We gaan struinen over mooie, brede 
kwelders bij Peasens-Moddergat, Holwerd 
en eventueel over het Noorderleegh. We 
hebben ook zicht op de wadplaten waar we 
steltlopers kunnen waarnemen en op de 
kwelders maken we kans op Slechtvalk en 
mogelijk een Velduil. Tevens bieden de hoge 
zeeasters dekking voor zangvogels op door-
trek langs de kust. De excursie staat onder 
leiding van Bauke Koole. Houd de website in 
de gaten voor verdere informatie, want het 
is zomaar september.

6 november 2010
Kraanvogelexcursie naar Diepholz (Dld)

De excursie wordt wegens groot succes twee 
jaar geleden geprolongeerd. Zie voor een 
excursieverslag Gors 36: 134-135. 

12 februari 2011 
Rondje Lauwersmeer

Op zoek naar grote aantallen en bijzondere 
ganzen in de buurt van Anjum en de Bant-
polder, en natuurlijk naar de goede uitkijk-
plaatsen zoals de Ezumakeeg.

Eind maart/begin april 2011 
Avondexcursie uilen in Drenthe 

We kiezen een geschikte avond uit met 
goede weersomstandigheden om vooral 
uilen te kunnen horen. Misschien horen we 
de Bosuil, de Kerkuil of de Steenuil. Ook 

andere nachtdieren horen tot de mogelijk-
heden. We maken dag en tijd via de website 
en per e-mail op het laatste moment be-
kend. Het kan dus ook een doordeweekse 
avond worden.
 
April 2011
Fietsexcursie Natura 2000

Fietsexcursie naar het Zuidlaardermeer, de 
Westerbroekstermadepolder en de Krops-
wolderbuitenpolder, kortom Natura 2000.

Half mei 2011
Weekendexcursie Nederland-Duitsland

Weekendexcursie naar Ter Apel, het Bor-
kener Paradies (Duitsland) en het Amster-
damse veld/Bargerveen (en in principe gaan 
we kamperen).

Lezingen

Er is op dit moment nog geen lezingen-
programma bekend. De lezingen zullen 
in een volgende Gors of anders per e-mail 
bekend worden gemaakt.
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Hoewel we het prima naar onze zin hadden 
op de Wylerberg, is het kantoor van SOVON 
Vogelonderzoek Nederland per 1 maart 
verhuisd naar Nijmegen. Wat achterblijft 
op de Wylerberg is een nieuwe activiteit van 
SOVON: het veldstudiecentrum Huize Wy-
lerberg (www.huizewylerberg.nl). 

SOVON heeft een nieuwe locatie gevonden 
op het terrein van de Radboud Universiteit 
Nijmegen. Samen met de Zoogdiervereni-
ging, RaVON, Stichting Bargerveen en de 
VOFF gaan we het Natuurplaza betrekken. 
Naast een ruimere huisvesting levert dat 
ook mogelijkheden voor een nauwere sa-
menwerking met onze medebewoners en de 
Radboud Universiteit op. Nog een voordeel, 
Natuurplaza is prima te bereiken met het 

Verhuisbericht SOVON
openbaar vervoer. De offi  ciële opening van 
Natuurplaza vindt later dit voorjaar plaats.
 
Onze nieuwe adresgegevens zijn:
Bezoekadres:
Natuurplaza (gebouw Mercator 3)
Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen

Postadres:
Postbus 6521

6503 Ga Nijmegen
Tel. 024-7410410

Let op: de TomTom en 
Google leiden u niet hele-
maal naar het goede gebouw.
Kijk voor een goede routebeschrijving op 
www.sovon.nl.

KOFFIEDRINKEN
(2e kopje gratis!)

en tegelijk het
laatste vogelnieuws lezen in het 

VOGEL-

LOGBOEK
In het vogellogboek kunt u uw leuke

waarnemingen bijschrijven.
Tevens kunt u lezen of er nog iets leuks gezien

is door een collega-vogelaar.

Op deze manier blijft elke vogelaar op
de hoogte van

Het laatste vogelnieuws
Haven 8a - Lauwersoog

Tel. 0591-349200 - Fax 0591-349443

Restaurette

Schierzicht

V

g
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ligheid. Bestaande kolonies werden in de 
broedtijd veelvuldig verstoord door vooral 
de jeugd en menige kolonie werd vergraven 
en afgevoerd met jonge vogels en al. Toen 
de zwaluwen nog in hun natuurlijke biotoop 
broedden, zoals steilkanten langs beken en 
rivieroevers, kwamen deze verstoringen 
niet voor. Na het kanaliseren en bestenen 
van deze taluds waren zandafgravingen en 
depots op bouwterreinen een alternatief. 
Een tweede probleem deed zich voor in 
Afrika, namelijk de lange droogteperiode in 
de Sahel. De landelijke cijfers van Herman 
Leys in tabel 1 spreken boekdelen.

Groningen
Onder de vleugels van Avifauna werd in 
1985 de oeverzwaluwenwerkgroep opgericht 
door de auteur. Alle plussen en minnen van 

Inleiding
In 1955 zijn J.J.F.E. de Wilde en J. Wolden-
dorp gestart met een onderzoek aan de 
Oeverzwaluw in Nederland. Na 1965 werd 
dit onderzoek door H.N. Leys en J.J.F.E. 
de Wilde voortgezet. Door oproepen te 
plaatsen in natuurtijdschriften en het in-
schakelen van beheerders en bewakers van 
natuurterreinen, alsmede via Bert Garthof 
in zijn radioprogramma ‘Weer of geen weer’, 
hebben zich een groot aantal medewerkers 
(± 300) bereid verklaard om aan dit onder-
zoek mee te werken. Ze kregen ieder jaar 
een aantal kaartjes toegestuurd waarop 
ze hun waarnemingen konden vermelden. 
Alle kaartjes, die vanaf 1961 zijn ingevuld, 
werden gerangschikt en in kaartenbakken 
opgeborgen. Er werden geen vragen gesteld 
over eventuele bedreigingen of mogelijkhe-
den (bron: stageverslag met als projectleider 
H.N. Leys, maart 1974).

De Oeverzwaluw was een van de vogel-
soorten die in de jaren zeventig en tachtig 
zwaar in de verdrukking kwamen. Er was 
een bouwwoede losgebarsten en de ruil-
verkavelingen waren in volle gang. Voor de 
natuur was geen tijd en geen geld. Alles wat 
kwetsbaar was moest wijken, alleen ren-
dement was belangrijk. Daar waren we het 
niet mee eens, we gingen er wat aan doen. 
Het bleek al gauw dat de problemen met de 
Oeverzwaluwen werden veroorzaakt door 
een grote mate van onkunde en onverschil-

Oeverzwaluwen in de 
 provincie Groningen in de 
periode 1985-2009
een terugblik op 25 jaar inventariseren en beschermen in de provincie groningen

Jan glas

Jaar Aantal
1960-1963 20.000-25.000

1970 16.000-20.000

1973-1977 5.000-8.000

1978-1980 8.000-11.000

1981-1982 9.000-10.000

1985 3.500

1986 4.000

Tabel 1. Het geschatte aantal broedparen 
 Oeverzwaluw in Nederland (Leys 1987ab).
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met daarin Oeverzwaluwen te slechten op 
straffe van een boete. Door tussenkomst 
van Anneke Nieuwenhuis wordt uitstel ge-
geven. Bij Strandheem (Opende) is door een 
particulier op een zaterdag de broedwand 
gedeeltelijk vergraven.

1987
Aan de Woortmanslaan worden op een on-
geschikte plaats enkele pas gegraven nesten 
verwijderd, op een betere plek zijn ze suc-
cesvol. In de Lauwersmeer worden geregeld 
strootjes zoekende zwaluwen doodgereden. 
Door de aanleg van de nieuwe doorgaande 
weg is dit probleem vermoedelijk opgelost. 
Hier zijn voor het eerst 87 Oeverzwaluwen 
geringd door Jan Doevendans en Rita 
Viersma (voor een verslagje over geringde 
Oeverzwaluwen zie bijlage 1). Een leuke 
waarneming is een Bijeneter voor de wand 
op 23 mei. Bij het Botjeszandgat wordt nog 
steeds op een zwaluwonvriendelijke manier 
gewerkt. Bij het A.G. Wildervanckkanaal 
(Wildervank) is een kolonie vernield door 
baldadige jeugd. Een aantal met stenen 
dichtgestopte nesten is aangetroffen bij het 
Heeresmeer (Nieuwe Pekela), en ook bij de 
Midwolderplas (Midwolda) is sprake van 
vernielingen door jeugd. Bij verschillende 
kolonies zijn voorlichtingsborden geplaatst.
Er is meegewerkt aan het themanummer 
van het Vogeljaar over de Oeverzwaluw (het 
Vogeljaar 35, nr. 3), waarna uit alle provin-
cies aanvragen kwamen over het plan van 
aanpak in Groningen (Glas et al. 1987).

bestaande en nieuwe kolonies moesten op 
tafel komen. Er zou worden opgetreden 
tegen moedwillige verstoringen en overlegd 
worden met goedwillende aannemers en 
instanties enzovoort. De mensen van het 
eerste uur die meededen met de inventa-
risaties in 1985 zijn: wijlen Anne van Dijk, 
Henk Hut, Emo Klunder, Bert Lammerts, 
Anneke Nieuwenhuis, Loek Scholtens, Jans 
Sikkens, Berend Voslamber, Nico de Vries, 
Piet Wever en E. Witter (Glas 1985). 

Een selectie uit de bijzonderheden per jaar 
(Glas 1985-2009):

1985
De kolonie te Harkstede wordt verstoord 
door recreanten. Bij het Botjeszandgat nabij 
Zuidbroek wordt de kolonie gedeeltelijk 
vergraven door een van de aannemers. Aan 
de Woortmanslaan (Wildervank) en bij 
Sellingerbeetse (Sellingen) is de kolonie op 
een afschuwelijke manier door jeugd kapot-
gemaakt.
Vogelbescherming Nederland geeft een zeer 
informatief boekje uit met als titel 
Beheersadviezen voor de Oeverzwaluw. Dit 
boekje is vaak uitgeleend.

1986
Herman Leys maakt melding van een zekere 
weersverbetering in de Sahel-zone. Dit zal 
een positieve invloed hebben op het aantal 
broedpaartjes. Er wordt van een provinciaal 
subsidiepotje gebruikgemaakt om enkele 
voorlichtingspanelen aan te schaffen.
De kolonie aan de Beertsterplas bij Beerta 
wordt verstoord door recreanten, de afras-
tering is stukgemaakt. Aan de Woortman-
slaan is op verzoek van Emo Klunder een 
deugdelijk raster geplaatst. Door de Rijks-
dienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) zijn 
in de Lauwersmeer twee nieuwe wanden 
gecreëerd. In Harkstede wordt door Rijks-
waterstaat een door ijsgang kapotgegaan 
raster gerepareerd die vervolgens door re-
creanten (kinderen) opnieuw stukgemaakt 
wordt. Bovendien wordt er met stokken in 
de nestholen geprikt. Bij het Botjeszand-
gat geeft de provincie opdracht een talud 

Habitatkeuze van de Oeverzwaluw
In hoeverre van een echte keuze of voor-
keur sprake is, valt te betwijfelen. In de 
Lauwersmeer worden alle beschikbare 
wanden direct bezet en hoewel de meeste 
kolonies hier aan het water grenzen, hetzij 
aan een slootoever of aan een vijverrand, 
de grootste kolonie in het militaire oefen-
terrein bevindt zich enkele kilometers van 
open water. Het ligt midden in het droog-
ste gedeelte van de Marnewaard in een 
zanddepot (citaat uit Glas 1989).
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1988/1989
Het aantal Oeverzwaluwen is in onze pro-
vincie toegenomen van ongeveer 500 tot 
1743 paar in 1989. In de Lauwersmeer be-
vindt zich de grootste kolonie van ons land.
Het Wereld Natuur Fonds heeft 550 gulden 
gedoneerd voor de aanschaf van informatie-
panelen.

1990
De oude wand bij de Beertsterplas is voor 
het eerst onbezet.

1991
In de periode 1988-1991 is het Lauwers-
meergebied het beste oeverzwaluwbiotoop 
van ons land. Dit succes is vooral te danken 
aan de initiatieven van de RIJP (nu Rijks-
waterstaat) en de samenwerking met 
 Defensie.
In de pers wordt veel aandacht geschonken 

aan de Oeverzwaluwen, wat zich vertaalt in 
minder verstoringen. De natuur blijkt een 
dankbaar onderwerp, bijvoorbeeld Wim 
Jassies in het Nieuwsblad van het Noorden.

1992
In de Lauwersmeer worden ieder voorjaar 
met behulp van een graafmachine de nest-
wanden weer in gereedheid gebracht. De 
laatste wand wordt opgeknapt op 13 april, 
er vliegen dan drie Oeverzwaluwen rond. Bij 
het Botjeszandgat zorgt vermoedelijk een 
bunzing voor overlast. Enkele holen blijken 
op 1 juli te zijn uitgegraven. Het talud wordt 
hierna aan de voet afgestoken en het pro-
bleem is opgelost.
Ben Koks ontdekt de kleinste nederzetting 
van onze provincie, het betreft één nest in 
een zanddepot ten noorden van de snelweg 
Winschoten-Nieuweschans.

Oeverzwaluw – Breebaart – 30 augustus 2006
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een Roodstuitzwaluw. Bij de meeste zand-
winplassen worden ook alarmerende Kleine 
Plevieren waargenomen.

1997/1998
Een nieuw probleem in de Lauwersmeer 
wordt veroorzaakt door aanhoudende re-
gens in het voorjaar en de zomer van 1997. 
Hierdoor raakt de broedwand aan de aan-
vliegkant begroeid met distels en dergelijke 
en veel nestingangen raken geblokkeerd.
Een leuke opmerking van een kraanmachi-
nist van de firma WEB te Harkstede: “Het is 
hartstikke mooi als tijdens het werk groep-
jes zwaluwen rond de kraan vliegen. En dan 
te bedenken dat ze daarvoor helemaal uit 
Afrika komen. Daar houd je gewoon reke-
ning mee.” 
In de afgekalfde oevers van het Reitdiep 
worden respectievelijk 51 en 25 nesten ge-
teld.

1999/2000
In 1999 worden twee kolonies vernield. De 
ene kolonie, bij de Midwolderplas, is een 
ongelukje en om herhaling te voorkomen 
worden afspraken gemaakt met de aanne-
mer. Ook wordt een bord geplaatst door Het 
Groninger Landschap met daarop de tekst: 
“Geen grond halen als er zwaluwen zijn”. 
De andere, bij Meerwijck, wordt willens en 
wetens verstoord. Hier is proces-verbaal op-
gemaakt. In 2000 is er gelukkig geen enkele 
verstoring door menselijk handelen.

2001
Vogelbescherming geeft een informatieve 
folder uit: Werk in uitvoering - Samen met 
de Oeverzwaluw. De folder wordt op ruime 
schaal verspreid. Een gedeelte van de tekst 
staat hieronder weergegeven.
In 2001 krijgt een multifunctioneel project 
van Jan Doevendans gestalte. In de Lau-
wersmeer wordt een broedwand opgezet 
door middel van gestabiliseerd zand met 
ruimte voor 200 nesten. In dezelfde wand 
hebben vleermuizen een winterverblijf, 
evenals egels en salamanders. De grote 
kolonie in het militaire terrein heeft zich 
niet gevestigd in de schitterende afgegraven 

1993
Naar aanleiding van het vorige verslag in 
De Grauwe Gors (Glas 1992) wordt er nog 
een minikolonie van één nest in een com-
posthoop gemeld. Naar nu blijkt heb ik met 
de recreatieondernemer en het gemeente-
bestuur van Slochteren afgesproken dat er 
voor vervangende nestgelegenheid wordt 
gezorgd bij beëindiging van de zandwinning 
bij de Borgmeren. Hier komen we op terug!

1994
Vanwege een goed contact met de eigenaar 
van het Botjeszandgat is een ‘four wheel 
drive’ over het broedterrein van de zwalu-
wen niet doorgegaan. Om een recreatiepark 
bij de Borgmeren te realiseren, is van de 
natuurwaarden weinig of niets overgeble-
ven. Een heel slechte beurt voor de project-
ontwikkelaar en de gemeente Slochteren.

1995
In de Lauwersmeer broeden nu bijna 1000 
paar Oeverzwaluwen. De vernielingen en de 
predatie door vossen worden een probleem 
dat moet worden opgelost. Bij de Midwol-
derplas zorgt een goede afspraak tussen Het 
Groninger Landschap en de aannemer voor 
een succesvol broedseizoen.

1996
Het aantal Oeverzwaluwen in onze provin-
cie is gestegen tot een formidabel aantal 
van 3150 broedpaartjes. In de Boerderijkrant 
staat iets over het vossenprobleem in de 
Lauwersmeer. Dat een elektrisch raster rond 
de kolonie in het Defensieterrein de oplos-
sing blijkt, wordt niet vermeld.
Om de broedlocaties bij Frieschepalen en 
Vlagtwedde te behouden, hebben plaatse-
lijke mensen veelvuldig contact met de ei-
genaren van de zandwinning. In Harkstede 
zijn door de WEB en de familie Renkema 
broedwanden gecreëerd. Bij het Botjes-
zandgat is een groot gedeelte van de mooie 
broedwand afgevlakt, dit in verband met 
instortingsgevaar. De aannemer zorgt spon-
taan voor een alternatief, wat resulteert in 
396 bewoonde nesten. Bij Sellingerbeetse 
vliegt op 17 juni tussen de Oeverzwaluwen 
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een betere plaats een nieuwe afgegraven. 
Dit levert 107 nesten op.

2002/2003
Begin juni 2002 worden zes Bijeneters 
gesignaleerd bij de wand in het militaire 
oefenterrein in de Lauwersmeer. Uitein-
delijk levert dit een succesvol broedsel 
met vier jongen op. Aan de oever van het 
Heeresmeer hebben kinderen een keien-
verzamelplaats ingericht van ongeveer een 
vierkante meter en in het midden tussen 
deze keien hebben Kleine Plevieren een 
nest gemaakt. Bij Avebe wordt sloopwerk 
stilgelegd tot na het broedseizoen en bij 
de Vuilstort Groningen wordt een nieuwe 
wand aangelegd met uitzicht hierop vanuit 
de kantine, wat resulteert in 88 nesten.

wand, maar in bouwputjes ten behoeve van 
het realiseren van het oefendorp.
Op 26 mei strijken drie paar Bijeneters neer 
bij de Borgmeren te Harkstede. Door versto-
ring mislukt het broedsel helaas, maar het 
levert wel een mooi boek op van Erik van 
Ommen: De Bijeneters van Harkstede.
De kolonie bij Strandheem verdubbelt zich 
bijna jaarlijks en telt nu 364 broedpaartjes. 
De zandwinning aan de Woortmanslaan 
loopt op zijn eind. De provincie heeft na-
gelaten om hier voorwaarden tot behoud 
van de Oeverzwaluwen te stellen. In het 
Adriaan Tripbos bij Tripscompagnie doet 
Loek Scholtens een leuke waarneming; hij 
ziet twee paar Koolmezen in de broedwand. 
Bij Steendam wordt een wand in een vroeg 
stadium ongeschikt gemaakt en wordt op 

Korte samenvatting uit de folder Werk in uitvoering - Samen met de Oeverzwaluw van Vogelbe-
scherming.

Werkt u bij zandafgravingen, in de bouw of bent u anderszins betrokken bij graaf- of grond-
werkzaamheden? Dan is er een grote kans dat u tijdens het werk te maken krijgt met de 
Oeverzwaluw. Deze bedreigde zwaluwsoort bezoekt namelijk graag bouwplaatsen of afgra-
vingen. De vogels nestelen daar in steile, onbegroeide wanden van bijvoorbeeld zand, leem of 
klei. Ook broeden ze in gronddepots op industrieterreinen.
Zo’n oeverzwaluwkolonie zorgt soms voor problemen bij de werkuitvoering. Elk jaar krijgt 
Vogelbescherming meldingen van verstoorde of verloren gegane kolonies. Vaak is dat op plaat-
sen waar grond wordt verzet. En steeds weer blijkt dat het voorkomen had kunnen worden. 
Sterker nog, de betrokkenen vinden het zelf ook vervelend: “Hadden we het maar geweten, 
dan hadden we graag rekening gehouden met deze vogels”, horen we dan vaak.

Laat kolonies op een goede plaats met rust. Zitten ze echter op een ongeschikte plaats, • 
vlak dan voor aanvang van de nestbouw het talud af en zorg voor een alternatief op het 
terrein.
Zet een kolonie af met rood-wit lint en plaats enkele borden met tekst als: “Hier broeden • 
oeverzwaluwen. Verstoor ze niet”.
Hebben de zwaluwen al jongen, dan is een gesprek • 
met de eigenaar van het depot/afgraving meestal 
beter dan gelijk dreigen met de AID.
Gaat het om een groot depot, dan kan er best • 
grond gehaald worden aan de achterkant van 
de kolonie op bijvoorbeeld tien meter afstand. 
Let altijd op instortingsgevaar, plaats daarom 
ook een bord met “Verboden Toegang artikel 461 
W.v.S” neer.

Zet een kolonie af met rood-wit lint en plaats enkele borden met tekst als: “Hier broeden 

Hebben de zwaluwen al jongen, dan is een gesprek 
met de eigenaar van het depot/afgraving meestal 
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van het vele regenwater en bedekt is met 
schimmel. Tijdens het broeden is bij de ko-
lonie aan de N33 op de verkeerde plek zand 
weggehaald. Dit is door boer Stevens (de 
eigenaar) volledig hersteld, wat veel tweede 
broedsels oplevert.

2006
Opnieuw een extreem jaar, nu geen natte 
omstandigheden maar hitte, waarbij de 
temperatuur voor in de nestholten dagelijks 
oploopt tot zo’n 40 graden Celsius. Op 12 
juli wordt de kolonie in de Lauwersmeer (op 
het militaire terrein) bezocht om te gaan 
ringen. Er zijn weinig tweede broedsels, zes 
vogels worden geringd. De vogels zitten 
vol met teken, soms meer dan twintig. Een 
aantal zwaluwen heeft dit niet overleefd. 
Jan Doevendans en Rita Viersma maken 
hier een onderzoeksverslag van dat is in te 
zien op de website van Avifauna Groningen 
(onder Werkgroep Oeverzwaluwen, seizoen 
2006, ‘Teken in het Lauwersmeer’).
In Alteveer graven steenmarters 30 nesten 
uit. De aannemer zorgt op een geschikte 
plek voor een nieuwe wand. Op 28 juni zit-
ten hierin 46 bewoonde nesten.

2004
Half juni verdwijnt de kolonie in de Eems-
haven. Het eerste broedsel is tijdens grond-
werkzaamheden in zijn geheel afgevoerd. 
Na overleg met Seaports en de aannemer 
blijkt het om een ongeluk te gaan. Afge-
sproken wordt om bij behoefte aan grond 
te gaan graven aan de andere zijde van het 
depot. De zwaluwen zijn direct begonnen 
aan een nieuw broedsel, wat resulteert in 79 
bewoonde nesten. Door middel van schrik-
draad zijn de kolonies in de Lauwersmeer 
goed beschermd tegen vossen.

2005
Er heerst in de Sahel, het overwinterings-
gebied van onze Oeverzwaluwen, extreme 
droogte en in de Lauwersmeer heersen 
extreem natte omstandigheden. Op 27 juni 
staat er een mannetje Grauwe Kiekendief 
voor de wand te bidden. Na de Sperwers, 
Boomvalken, bunzings, marters en vossen 
is dit een nieuwe predator. Op 2 augustus 
is de grote kolonie in het Defensieterrein 
verlaten, er komen geen vogels naar de 
broedwand om te gaan slapen. We graven 
enkele nestholtes uit, waaruit blijkt dat 
het nestmateriaal doorweekt is als gevolg 

Figuur 1. Ontwikkeling van het aantal broedparen van de Oeverzwaluw in de provincie Groningen.
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Engelbert zitten 68 nesten in een grondde-
pot. Verder is er een nieuwe kolonie van 33 
paar te Scharmer en vier paartjes bij het Van 
Starkenborghkanaal. Bij Zuidhorn wordt 
een vestiging ontdekt met negen nesten, en 
in de Winsumermeeden zien gruttotellers 
in een klein gronddepot op het erf van een 
veehouderij een kolonie van 49 nesten.

2009
In het broedseizoen 2009 zijn er 22 locaties 
met in totaal 1603 paartjes. Gemiddeld een 
resultaat van min 73, ongeveer evenveel als 
in 2008. Er zijn geen zwaluwen aanwezig in 
Eibersburen en langs het Van Starkenborgh-
kanaal. In Engelbert is het depot opgeruimd 
en tegenover PPG is het depot niet geschikt, 
zo ook bij de Pier van Oterdum. Sinds 
lange tijd zijn er geen zwaluwen in Polder 
Breebaart en de Jilt Dijksheide. De mooie 
kolonie aan de N33 nabij afslag Wildervank 
gaat van 120 paartjes in 2008 naar nul 
paartjes in 2009, de oorzaak hiervan is niet 
bekend. Hetzelfde probleem doet zich voor 
bij Smeerling.
Tegenover deze negen onbezette locaties 
zijn er vijf nieuwe vestigingen. De kolonie 
op de Vuilstort Groningen is opnieuw bezet, 
maar wordt verstoord door vossen. Een 
elektrisch raster is hier een oplossing. En-
kele nesten bij Fiber Glass (bij PPG) in Wes-
terbroek is nieuw. Dit komt vermoedelijk 
doordat het tegenoverliggende depot on-
geschikt is geworden. In de Blauwestad en 
bij de Woortmanslaan zijn opnieuw kleine 
kolonies aanwezig. Nieuw is de kolonie te 
Eelderwolde op een bouwterrein, hier wordt 
het tweede broedsel verstoord door jeugd. 
De aannemer heeft wel een rood-wit lint 
gespannen. Loek Scholtens ziet op 4 augus-
tus >3500 Oeverzwaluwen foerageren in 
de Kropswolderbuitenpolder. In het nieuw 
aangelegde Dorpsrandpark te Siddeburen 
wordt op 15 oktober een oeverzwaluwwand 
annex vleermuiskelder van schuimbeton in 
gebruik genomen.

2007
In 2007 zijn er 30 locaties met 1445 broed-
paartjes, met een gemiddeld resultaat van 
min 48. In de Lauwersmeer wordt een re-
cordaantal van 177 Oeverzwaluwen geringd. 
Was in 2006 de wand bij het Botjeszandgat 
instabiel vanwege doorsijpelend grondwater, 
dit jaar wordt het talud (van bovenaf gezien) 
in een zigzag motief uitgevoerd met als 
gevolg geen verzakkingen meer. In Alteveer 
worden opnieuw enkele nesten geplunderd 
door een marter. De oplossing is de wand zo 
verticaal mogelijk te houden. Als een marter 
van bovenaf graaft, is een uitgerold stuk 
gaas van een meter breed een goede oplos-
sing. Dit is tevens afdoende tegen graafwerk 
door vossen. Loek Scholtens ziet op 21 sep-
tember in de Kropswolderbuitenpolder 2000 
à 2500 Oeverzwaluwen, 100 Boerenzwalu-
wen en één Huiszwaluw foerageren.

2008
Het broedseizoen 2008 kent 28 locaties met 
in totaal 1573 paartjes. Gemiddeld is dat een 
resultaat van min 56 maar toch een vooruit-
gang van 10% ten opzichte van 2007.
Er zijn geen zwaluwen aanwezig bij de plas 
aan de Damsterweg - Steendam, Driebond, 
Reitdiep - ’t Poortje, Vuilstort Groningen, 
Roeibaan Harkstede, Midwolderplas, 
Blauwestad, Frieschepalen, het A.G. Wil-
dervanckkanaal en Ter Borg. Soms is het 
depot afgegraven en op andere locaties, 
zoals de plas aan de Damsterweg en op het 
terrein van Vuilstort Groningen, zijn in het 
broedseizoen 2009 wellicht opnieuw moge-
lijkheden. Tegenover deze tien onbezette 
locaties waren er acht nieuwe vestigingen. 
In Eibersburen waren de zwaluwen terug. 
De Oeverzwaluwen bij PPG (Westerbroek) 
hadden zich verplaatst naar het tegenover-
liggende terrein van de gemeente Hooge-
zand. Door het opnieuw laten meanderen 
van de Ruiten Aa vestigt zich een kolonie 
van 43 paar nabij Smeerling. Een mooi 
stukje natuurontwikkeling. Langs de A7 bij 

Tegenoverliggende pagina: Tabel 2. Kolonies van de laatste vijf jaar.
- = geen broedmogelijkheid, ( ) = geschat aantal, nog broedmogelijkheid of misschien mogelijkheid.
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nr kolonienaam atlasblok  2005  2006  2007  2008  2009

 1 eemshaven-west  03-47-21  0  28  39  84  107
 2 eemshaven-oost  03-47-54  47  23  0  0  0
 3 klutenplas  03-53-11  2  0  0  0  0
 4 Lauwersmeer - defensie/sBB  06-17-12  455  425  278  319  553
 5 Lauwersmeer - slijkweg  06-26-32  -  5  0  0  0
 6 Lauwersmeer - kwelderweg  06-26-33  -  60  40  0  0
 7 eibersburen  06-47-13  0  129  0  46  0
 8 stroobos  06-47-25  ?  ?  48  40  (40) 
 9 winsumermeeden  07-23-22  0  40  (50)  65  (40)
10 Zuidhorn  07-31-11  -  -  -  9  -
11 wierumerschouw  07-32-35  -  -  38  21  0
12 Van starkenborghkanaal  07-33-51  -  -  -  4  0
13 plas damsterweg, steendam  07-37-33  0  16  26  0  0
14 reitdiep, ’t Poortje  07-43-11  (0)  54  23  0  0
15 Vloeiv., suikerunie Hoogkerk  07-43-41  30  30  30  5  (20)
16 driebond, groningen  07-44-33  -  -  8  -  -
17 Vuilstort groningen  07-44-53  37  41  52  0  31
18 kuil banden, engelbert  07-44-55  -  -  -  68  -
19 roeibaan, Harkstede  07-45-31  -  -  10  0  0
20 renkema tuintoko, Harkstede  07-45-44  -  -  20  33  16
21 Fiber glass, westerbroek  07-55-32  50  -  -  -  15
22 depot tegenover Fiber glass  07-55-32  -  -  -  34  0
23 avebe, Foxhol  07-55-44  7  62  (10)  60  6
24 westerpolder depot, kolham  07-56-21  0  6  21  20  9
25 Botjeszandgat, Zuidbroek  07-57-24  115  86  166  52  93
26 oterdum, delfzijl  08-21-33  -  -  -  10  35
27 Pier van oterdum  08-21-34  57  30  40  40  0
28 Polder Breebaart, termunten  08-22-43  23  62  16  3  0
29 Midwolderplas, Midwolda  08-51-24  29  152  4  0  0
30 Blauwestad  08-52-11  27  25  20  0  30
31 strandheem, opende  11-16-24  70  324  205  225  229
32 Frieschepalen, opende  11-16-44  0  14  20  0  0
33 Jilt dijksheide  11-17-11  10  0  17  3  0
34 kropswolde, Meerweg,  12-15-25  31  43  24  77  58
35 adriaan tripbos, tripscomp.  12-16-15  0  0  22  13  10
36 kielsterachterweg, Hoogezand  12-16-15  0  48  45  39  72
37 golfbaan, Veendam  12-17-53  (0)  38  (35)  43  19
38 n33, afslag Meeden  12-18-22  (0)  47  -  -  -
39 woortmanslaan, Veendam  12-27-33  29  11  0  0  5
40 a.g.-kanaal, wildervank  12-28-21  0  0  20  0  0
41 n33, wildervank  12-28-41  65  130  34  120  0
42 ruiten aa, smeerling  12-32-44  -  -  -  43  0
43 ter apelkanaal, avebe  12-48-35  0  124  0  0  0
44 afgraving, alteveer  13-31-13  50  46  87  32  48
45 Parc emslandermeer, Vlagtw.  13-33-32  0  0  28  26  87
46 Bourtange  13-44-12  20  11  0  0  0
47 sellingerbeetse, sellingen  13-52-45  187  144  67  43  60
48 ter Borg, sellingen  13-53-43  0  28  9  0  0
49 Filter, sellingen  13-53-54  0  3  0  0  0
50 eelderwolde  07-53-32  -  -  -  -  (20)

Totaal  1311  2234  1435  1573 1603
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Scholtens, Leo Stockman, Meile Tamminga, 
Rommert Velda, Nico de Vries, Jan Willems 
en Piet Zuidhof.

Afscheid
Na 25 jaar Oeverzwaluwen in onze provincie 
te hebben geïnventariseerd, en velen te 
hebben voorzien van informatie en advies, 
wil ik dit project nu gaan beëindigen. Vanaf 
2010 zal ik alleen nog het Botjeszandgat 
en de gemeente Slochteren inventariseren. 
Ook ga ik stoppen met het maken van het 
jaarlijkse verslag voor Avifauna en SOVON. 
Problemen buiten de gemeente Slochteren 
kan ik helaas niet meer bekijken, maar e-
mails met vragen worden nog wel door mij 
beantwoord.
Ik zal de contacten over deze prachtige zo-
mervogels missen.

Dankwoord
Zonder de hulp van velen was een jaarlijks 
overzicht niet mogelijk geweest en waren 
er vast minder zwaluwen in onze provincie 
dan nu het geval is. Met dank aan de vol-
gende personen:

Gerrit Altena, Martijn Bakker, Andries 
Berghuis, Gerard Boersma, André  Boven, 
Erik J. Bunskoeke, Willem Cramer, 
 W.  Danhof, Jan en Rita Doevendans, Klaas 
van Dijk, Jelle en Anneke Dijkstra, Rinus 
Dillerop, Gert Draaisma, Gerard Hildering, 
Alwin Hut, Emo Klunder, Alco van Klinken, 
Kees Koffijberg, Henk Korte, Edwin Kwant, 
Chris Lahpor, Henk de Lange, Bert Lam-
merts, Leon Luijten, Ernst Oosterveld, 
Jan Ploeger, Sylvan Puyman, Kor Raangs, 
Tim Romkes, Simone van der Sijs, Loek 

kolonie teller t/m 2009 voortgezet door
1 + 2 eemshaven-west en -oost Jan glas  ?

4 Lauwersmeer - defensie en staatsbosbeheer Jan glas Jan doevendans

5 + 6 Lauwersmeer - slijkweg en Kwelderweg Jan glas  ?

7 + 8 eibersburen en stroobos Jan glas  ?

9 winsumermeeden Jan glas  ?

13 damsterweg, steendam Jan glas Jan glas

15 suikerunie Hoogkerk soVoN soVoN

17 Vuilstort groningen Jan glas  ?

19 roeibaan, Harkstede Jan glas Jan glas

20 renkema tuintoko, Harkstede Jan glas Jan glas

21 + 23 PPg, westerbroek en avebe, Foxhol Jan glas  ?

24 + 25 westerpolder en Botjeszandgat Jan glas Jan glas

26 + 27 Pier van oterdum en omgeving Jelle & anneke dijkstra Jelle & anneke dijkstra

28 + 30 Polder Breebaart en Blauwestad andré Boven andré Boven

29 + 46 Midwolderplas en Bourtange sylvan Puyman sylvan Puyman

31 + 32 + 33 strandheem, Frieschepalen, Jilt dijksheide ernst oosterveld ernst oosterveld

34 Meerweg, Kropswolde alwin Hut alwin Hut

35 + 36 adriaan Tripbos en Kielsterachterweg Loek scholtens Loek scholtens

37 golfbaan Veendam Bert Lamberts Bert Lamberts

39 + 40 + 41 Veendam - wildervank e.o. emo Klunder emo Klunder

42 + 47 + 48 + 49 westerwolde, sellingen Nico de Vries Nico de Vries

44 afgravingen alteveer en Heeresmeer simone van der sijs simone van der sijs

45 Parc emslandermeer, Vlagtwedde Leon Luijten Leon Luijten

Contactpersoon bij de provincieontgrondingen Martin Boven Martin Boven

Tabel 3. Overzicht van de vaste tellers van de kolonies.
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Bijlage 1. Verslag van Jan Doevendans en 
Rita Viersma.

In dit artikel worden wij enkele malen al 
genoemd als medeonderzoekers aan Oever-
zwaluwen. Nadat we al geruime tijd bezig 
waren onze ringgegevens te ordenen, was 
de publicatie van het bovenstaande verslag 
een goede aanleiding om daar vaart in te 
brengen. Hieronder vindt u een samenvat-
ting. Degene die belangstelling heeft voor 
het complete verslag (20 pagina’s) kan via 
e-mail contact met ons zoeken: bbz@inn.nl 
of tel. 06-55825190.

Ontrouwheid aan kolonieplaats voor 
Oeverzwaluwen (Riparia riparia) zeer 
succesvol Ringonderzoek aan Oeverzwalu-
wen in de provincie Groningen 1987- 2008

De vogels in tabel 5 onderscheiden zich van 
de rest doordat ze geringd of teruggevangen 
zijn op een datum buiten de gestelde broed-

tijd van half mei tot half augustus.
Oeverzwaluwen zijn insecteneters die na de 
broedtijd wegtrekken. Worden ze tijdens de 
reis ongeringd gevangen, dan krijgen ze een 
buitenlandse ring. Van deze geringde vogels 
kun je, onverwachts en buiten het seizoen, 
plotseling een melding binnenkrijgen. Als je 
een vogel met een buitenlandse ring vangt, 
weet je altijd direct dat ze bijzonder zijn.
Terugvangsten en terugvondsten uit het 
buitenland zijn schaars. Over het wel en 
wee van onze Oeverzwaluwen buiten het 
broedseizoen is nog lang niet alles bekend. 
Trekken ze in een breed front over de Mid-
dellandse Zee of doen ze (toch of ook) aan 
‘eiland hoppen’? En: hoe steken ze de Sahara 
over? Volgens (slechts enkele) terugmeldin-
gen overwinteren ze in West-Afrika, in het 
laagland van Mauritanië en Senegal. Zijn 
dat de enige landen waar ze overwinteren? 
Volgen ze in het voorjaar dezelfde route als 
in het najaar? Zijn er (vaste) tussenstops?

Evenals de melding uit Spanje is de vogel uit 
de omgeving van Macerata (nabij Ancona) 
in Italië weer gevangen in een rivierdelta. 
Ditmaal de Potenza. Dit ligt allemaal precies 
in de ‘kuit van de laars’, aan de kant van de 
Adriatische Zee. Wat moet je daar nu weer 
als Oeverzwaluw die in de Lauwersmeer 
broedt (behalve eten en slapen natuurlijk)? 
We kunnen alleen maar bedenken dat deze 
vogel dan inderdaad aan het ‘eiland hoppen’ 
is geweest. Als je dan al zo nodig van Afrika 
naar Nederland wilt, dan kom je vanuit 
Tunesië, via het Kanaal van Sicilië, op Sicilië 
en kun je via de ‘tenen van de laars’ de tot 
3000 meter hoge Apennijnen vermijdend, 
inderdaad de Potenza-delta bereiken. Maar 
dan stuit je boven de Po-vlakte alsnog op 
het Alpenmassief, met pieken tot zo’n 3800 
meter hoog! Hoeveel muggen moet je dan 
wel niet eten om daar (tegen de föhnwind 
in) overheen te komen? Als je eenmaal de 
bron van de Rijn gevonden hebt dan wordt 
het makkelijker. Dan kun je, de Jura en het 
Zwarte Woud vermijdend, gewoon de Rijn 
afzakken om bij Tolkamer Nederland bin-
nen te komen vliegen.
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Of de duvel ermee speelt komt onze vol-
gende melding van 27 augustus 2005 uit 
Oosterwolde, vlak bij Elburg in Gelderland. 
Dit ligt tevens vlak bij de randmeren van 
Oostelijk Flevoland, alsmede redelijk dicht 
bij de IJssel, die in feite (niet alleen voor een 
vogel) een verlengstuk is van de Rijn. Dat 
wij deze Oeverzwaluw pas twee jaar later 
in handen kregen, doet er verder niet toe. 
Met deze melding tekent zich steeds meer 
verder een beeld af dat Oeverzwaluwen ken-
nelijk de neiging hebben om tijdens de trek 
rivierdelta te volgen om te eten en om in 
rietmoerassen te slapen.

Conclusies
Vanuit de oeverzwaluwkolonies in Gronin-
gen vindt veel menging van Oeverzwaluwen 

datum kolonie aantal terugvangsten

15-07-87 keuningwand Lauwersmeer 86 0

10-08-88 keuningwand Lauwersmeer 22 0

15-08-93 eemshaven 1 0

11-07-95 suyderoogh Lauwersmeer 1 0

12-07-95 suyderoogh Lauwersmeer 2 0

13-07-96 Harkstede kloosterlaan 120 0

04-08-96 Marnebos Lauwersmeer 88 1

13-08-97 Marnebos Lauwersmeer 35 1

14-07-98 Harkstede webgat 72 2

15-07-98 Marnebos Lauwersmeer 209 0

13-07-99 Marnebos Lauwersmeer 163 7

27-07-00 Marnebos Lauwersmeer 110 5

23-07-03 Marnebos Lauwersmeer 5 1

29-07-03 stainkoel’n groningen 15 0

31-07-04 Marnebos Lauwersmeer 108 5

13-07-06 Marnebos Lauwersmeer 5 1

11-07-07 Marnebos Lauwersmeer 60 1

02-08-07 Marnebos Lauwersmeer 118 11

10-07-08 Marnebos Lauwersmeer 115 0

23-07-08 Marnebos Lauwersmeer 72 21

21 jaar Totaal 1407 56

Tabel 4. Gevangen aantallen en terugvangsten tijdens succesvolle vangdagen in de provincie 
 Groningen.
Gemiddeld aantal vangsten per vangdag: 70. Gemiddeld aantal terugvangsten: 3.

plaats met kolonies elders in binnen- en 
buitenland. Vooral jonge vogels zijn zeer 
ontrouw aan hun geboortekolonie. Slechts 
één geringd jong bleef (in 21 jaar onder-
zoek) trouw aan de geboortekolonie bij het 
Marnebos in de Lauwersmeer. We stelden 
daarnaast 26 keer trouw vast bij volwassen 
(N1 = na eerste-kalenderjaar, zie tabel 5) 
Oeverzwaluwen. Ontrouw vonden we voor 
41 vogels. Daarvan waren zestien vogels in 
hun eerste levensjaar. Omdat uitgevlogen 
jongen regelmatig in hetzelfde jaar bij een 
andere kolonie worden teruggevangen dan 
de kolonie waar ze geringd zijn, mag van 
geen enkel jong worden aangenomen dat 
het jong in de ringkolonie is geboren.
Volwassen en na eerste-kalenderjaar vogels, 
al of niet in broedconditie, verwisselden in 
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De gemiddelde verplaatsing betrof 40 km, 
vooral van of naar kolonies in Friesland.

In 21 jaar tijd kregen we in twintig suc-
cesvolle vangdagen 1407 ongeringde en 
56 geringde Oeverzwaluwen in handen. 
Daarvan waren achttien vogels door andere 
(buitenlandse) ringers al geringd. Gemid-
deld vingen we 70 ongeringde en 3 geringde 
vogels per avond. Daarnaast ontvingen we 
zo’n 50 terugmeldingen van andere ringers 
en vinders. 

Dankwoord
Zonder alle (toevallig) opgeworpen (en on-
derhouden) zandwallen zou ons onderzoek 
onmogelijk zijn. We bedanken daarom het 
Vogeltrekstation, alle terreineigenaren (o.a. 
Defensie en Staatsbosbeheer), beheerders 
van zanddepots, Jan Glas en alle anderen 
die ons meehielpen alle gegevens op tafel te 
krijgen en Oeverzwaluwen te behouden.
Het onderzoek heeft behalve een aantal 
antwoorden ook (weer) een aantal vragen 
opgeleverd. We blijven (en komen) daarom 
graag in contact met mensen die Oeverzwa-
luwen ‘hebben’, weten of willen!

Blijf genieten van Oeverzwaluwen!

Jan Doevendans & Rita Viersma

meer dan 50% van de gevallen van kolonie. 
Ze kunnen dat ook binnen een jaar doen en 
daarom mogelijk in één jaar twee broedsels 
in verschillende (buitenlandse) kolonies 
grootbrengen.
Er zijn, op grond van onze ring- en terug-
vangdata, maximaal vier opeenvolgende 
broedjaren in dezelfde kolonie geconsta-
teerd. We konden dit echter slechts twee 
keer vaststellen.
Het maximale aantal dagen tussen twee 
vangsten van een en dezelfde Oeverzwaluw 
was 1458 dagen. Omdat dit een N1 vogel 
betrof, was dit vrouwtje toen minstens 
in haar vijfde levensjaar. Het gemiddelde 
aantal dagen tussen twee vangsten van een 
en dezelfde vogel (eigen terugvangsten in 
hetzelfde jaar niet meegerekend) lag veel 
lager, namelijk op 502 dagen. De gemiddelde 
leeftijd van een Oeverzwaluw zal daarom 
dus tussen de twee en drie jaar liggen.
De verst vastgestelde verplaatsing buiten 
het broedseizoen betrof 1294 km, een vogel 
die van Spanje kwam. Deze werd direct ge-
volgd door een vogel uit Italië, met 1239 km. 
Beide maakten kennelijk een tussenstop 
op een slaapplaats in een rivierdelta tijdens 
hun reis uit West-Afrika (meestal Senegal 
conform de Vogeltrekatlas (Speek & Speek 
1984)).
De verst door ons vastgestelde verplaatsing 
binnen het broedseizoen betrof 263 km 
(naar een kolonie in België), direct gevolgd 
door een verplaatsing van een kolonie in 
Hooge en Lage Zwaluwe in Noord-Brabant 
naar de Lauwersmeer, een afstand van 253 
km (zie ook tabel 5). 

land ringnr plaats ringdatum leeftijd terugvangst (kolonie)plaats km dagen

spanje  724906 i. de ter girona 30-03-96 n1 13-07-96 Marnebos L'meer 1294 105

België ag.08107 Marnebos Lm 31-07-04 1kJ 03-09-04 antwerpen 263 34

italië at.19598 Macerata 03-04-04 n1 31-07-04 Marnebos L'meer 1239 119

nederland aJ.19664 oosterwolde gld 27-08-05 1kJ 02-08-07 Marnebos L'meer 106 705

België 9524385 antwerpen 19-09-05 1kJ 02-08-07 Marnebos L'meer 246 682

Tabel 5. Ring- of vinddatum buiten het broedseizoen.
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hebt, ben je een aantal maanden verder.” 
Henk doet er niet moeilijk over. Hij houdt 
niet van half werk en werkt graag gestruc-
tureerd. De meeste leden wilden hem het 
adres wel geven. Van de 440 leden zijn er nu 
zo’n 40 waarvan hij geen mailadres heeft, 
deels omdat deze mensen geen computer 
hebben.

De website bestaat uit drie verschillende 
onderdelen: de site zelf, het forum en de 
fotogalerij. Gemiddeld is hij een uur of twee 
met de website bezig, dagelijks wel te ver-
staan. Wij hebben het sommetje gemaakt: 
365 x 2 x 10 = 7300 uur! “Ik heb altijd een 
aantal mailboxen openstaan. Zo zie ik snel 
of er iets nieuws is, waarop ik eventueel kan 
reageren.”
Dagelijks komen er mails met vragen en 
foto’s binnen. Op het forum worden de dis-
cussies gevoerd. Henk houdt in de gaten of 
er niet anoniem of te fel van toon gediscus-
sieerd wordt. “Ik wil het forum transparant 
en open houden.” Hij leest alle discussies 
mee, maar hij mengt zich er niet in; zijn 
houding moet neutraal zijn, vindt hij. Per-
soonlijke aanvallen kunnen niet, daar is hij 
heel strikt in. In zulke gevallen plaatst hij 
een bericht in de trant van “Jongens, laten 
we het wel netjes houden.” Henk is geen 
heethoofd en zal niet snel uitvallen. Hij 
snapt die felle reacties ook niet altijd. “Als 
het je niet interesseert, lees het dan niet.” 
En hij wil niemand uitsluiten, ook al wordt 
hem soms gevraagd dit te doen. “De site is 
er voor iedereen, beginner en gevorderde, 
jong en oud.” Hij voelt zich verantwoordelijk 
voor de vereniging en de goede naam van 
Avifauna Groningen. Hulp bij het controle-

En zo zitten wij begin maart bij Henk in 
Beijum aan de robuuste houten keukentafel. 
Finn (8) en Morris (5) zitten op het school-
tje in dezelfde heerd. Zijn vrouw Karin is 
’s morgens vroeg vertrokken voor enkele 
dagen Londen. Henk zet koffi  e met koeken 
voor ons neer en blijkt al snel een gezellige 
prater.

Hoelang ben jij lid van Avifauna Groningen? 
“Dat zal een jaar of twaalf zijn. In Hooge-
veen, waar ik toen woonde, was ik lid van 
Avifauna Drenthe. Ik zat in een groepje dat 
weidevogels beschermde. Karin woonde 
in Utrecht. We wilden samen gaan wonen, 
maar ik wou niet naar de Randstad en zíj 
wilde niet naar Hoogeveen. Groningen 
kende ik al een beetje. Ook was ik twee keer 
naar een lezing van Avifauna geweest. Het is 
een compacte stad en je bent gauw buiten.” 
Eenmaal in de stad werd Henk direct lid 
van Avifauna Groningen en zag dat er nog 
geen website was. Hij is gaan informeren bij 
Klaas van Dijk, destijds voorzitter. In eerste 
instantie begon hij samen met Sybrand de 
Bruin. Na een poosje trok Sybrand zich te-
rug en ging Henk alleen verder.

Wat houdt het werken aan de website precies 
in?
“Nou, onlangs heb ik bijvoorbeeld 150 
telefoontjes gepleegd naar leden. Van hen 
had ik nog geen e-mailadres en ik wilde 
dat graag op orde hebben. Dus heb ik ze 
maar gebeld. Ach, dat was een paar avon-
den werk.” Wij kijken hem met grote ogen 
aan. “Ja, we hadden het natuurlijk kunnen 
verdelen onder een paar man, ieder twintig 
telefoontjes. Maar voor je dat geregeld 

Bijzondere vogel (3)
Maricée ten Bosch & Virry schaafsma

we worden getipt door ana Buren: de website bestaat in mei 10 jaar. 
wordt het niet hoog tijd voor een interview met Henk de Lange?
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ren van de waarnemingen kreeg hij de eer-
ste jaren van Dušan Brinkhuizen. Nu doet 
Marnix Jonker het alweer enkele jaren. 
Veel werk zit hem ook in de fotogalerij. 
Henk selecteert de ingestuurde foto’s. Ge-
middeld komen er dagelijks tien foto’s bij, 
zodat de laatste twintig foto’s ten minste 
twee dagen vóór op de site staan. Wie dus 
om de twee dagen kijkt, hoeft geen foto te 
missen. Sneller wisselen wil hij niet, mensen 
moeten de tijd krijgen. In principe plaatst 
hij uitsluitend waarnemingen en foto’s uit 
de provincie Groningen. Bij uitzondering 
wil er wel eens iets buiten de provincie op 
komen. Verder wil hij liever niet te veel 
foto’s van dezelfde vogel. Soms is een foto 
minder geschikt om geplaatst te worden 
in de galerij. In zo’n geval gaat hij altijd in 
overleg met de fotograaf. Dat betekent vaak 
over en weer mailen. “Het is nooit gemak-
kelijk een foto te moeten weigeren. De 
fotograaf is vaak trots op zijn of haar 
foto.” Het uitgangspunt van Henk is 
om iedereen respectvol te behan-
delen. Daar besteedt hij veel tijd 
en energie aan. Soms moet hij de 
foto’s aanpassen, bijvoorbeeld bij 
een te groot bestand of formaat. 
De maximale grootte van een foto 
is 800 pixels breed en hoog en 
de bestandsgrootte is maximaal 
300 kb. Het komt voor dat hij 
beginnende fotografen adviseert 
hoe ze hun foto’s het best kun-
nen aanleveren. “Dat kost mij 
natuurlijk weer tijd, maar later 
heb ik er gemak van. Ik zie het 
als een investering.” Tijdens 
zijn vakanties plaatst Ana 
Buren de foto’s op de site. 
Bij twijfelgevallen over-
legt hij met haar. “Nu 
ik toch de gelegen-
heid heb, wil ik wel 
even benadruk-
ken dat ik zeer 
dankbaar ben voor 
Ana’s hulp. Ik kan 
altijd een beroep 
op haar doen, mocht 
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leden worden vaak lid, nadat ze al een 
poosje actief zijn op de website. Het contact 
met de mensen vindt Henk erg leuk. Hij 
heeft er mensen goed door leren kennen en 
leren inschatten.
Hij is geen man van conflicten. “In die 
tien jaar heb ik eigenlijk met niemand een 
conflict gehad. Dat gaat me lang niet altijd 
gemakkelijk af.” Het gebeurt wel eens dat hij 
een vervelende mail krijgt. Inmiddels heeft 
Henk geleerd zo’n mail een paar dagen te 
laten liggen en er niet direct op te reageren. 
Het is een voortdurend afwegen van ver-
schillende belangen.

Waar loop je nog meer tegenaan?
“Het komt voor dat de provider iets heeft 
veranderd of dat er iets niet klopt. ‘Doe er 
wat aan of de site gaat uit de lucht’, krijg ik 
dan te horen. Het kan heel lastig zijn het in 
orde te krijgen. Zo moest ik eens in korte 
tijd 10.000 foto’s verplaatsen. Dat betekent 
dan nachtwerk.” Wisselen van provider is 
geen optie, want met elke provider is wel 
eens wat. Daarnaast is er het hopeloze ge-
vecht tegen spam. “Ik had een programma 
geïnstalleerd om de spam tegen te houden, 
maar toen konden mensen zich weer niet 
aanmelden.” Henk laat een diepe zucht ho-
ren. Nu komen nieuwe aanmeldingen eerst 
bij hem binnen, zodat hij ze kan goedkeu-
ren. Ook op het forum komt het een enkele 
keer voor dat er rotzooi tussen glipt. Henk 
houdt het nauwgezet in de gaten, want hij 
vindt het zeer vervelend als dit gebeurt.
Al dat werk achter de schermen, wat wij niet 
zien. “De site is nooit af, komt ook nooit af”, 
zegt Henk met een glimlachje. Maar zijn 
werk is niet voor niets geweest. Hij merkt 
dat de website gewaardeerd wordt en dat 
doet hem goed. Zijn opzet was om de drem-
pel voor beginnende vogelaars te verlagen 
en de website toegankelijk te maken voor 
een groot publiek. “Voor mijn gevoel ben ik 
daarin wel geslaagd.”

ik dat willen. En dat geeft een goed gevoel.” 
Ana verzorgt de rubrieken ‘reisverhalen’ en 
‘verslagen’. Tekstueel controleert zij vaak 
mee om eventuele schoonheidsfoutjes eruit 
te halen. “Ze houdt me scherp als het moet. 
We zijn als vereniging veel dank aan haar 
verschuldigd!”
Zelf zou Henk erg graag fotograferen. Hij 
heeft alles in huis: fototoestel, een mooie 
telelens. Maar met de zorg voor zijn zoons, 
zijn werk (als ICT’er op een middelbare 
school in Veendam) en het werk aan de web-
site komt hij er voorlopig niet aan toe. “Ach, 
die droom komt nog wel eens uit.”

Je bent nu tien jaar bezig met de site. Denk je 
eraan om te stoppen?
“Eerst wel. Na tien jaar houd ik ermee op, 
dacht ik soms. Maar ik beleef er nog altijd 
veel plezier aan, dus waarom zou ik stop-
pen?” De website van Avifauna Groningen 
was destijds een van de eerste sites met 
waarnemingen. Lauwersmeer.com begon 
in januari 2000. Op 16 mei 2000 ging avi-
faunagroningen.nl officieel van start. Pas 
na een aantal jaren kwam waarneming.nl. 
Henk had toen al ervaring en heeft hen veel 
ideeën aangereikt om een landelijke site op 
te richten met waarnemingen. Met de men-
sen van waarneming.nl is hij nog steeds in 
gesprek over mogelijke samenwerking. De 
onderhandelingen gaan niet over één nacht 
ijs. “Het moet wel een meerwaarde hebben 
voor de vereniging. Op dit moment is dat 
nog niet geheel duidelijk.”

Henk wil zich graag verdienstelijk maken 
voor de vereniging. “Op deze manier draag 
ik toch mijn steentje bij.” Voor de vereniging 
is de website van grote betekenis. De site 
verbindt de mensen met elkaar, geeft een 
goed beeld van wat er zoal in de provincie 
aan vogels zit en werkt enthousiasmerend 
op leden om meldingen te doen. Het forum 
is een goede bron van informatie. Nieuwe 
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het onbeperkte, alles is haalbaar. Dat trekt 
me.” Zoals Henk niet van regeltjes houdt 
en in vrijheid zijn gang wil kunnen gaan, in 
het werk, voor de vereniging, in zijn leven. 
Maar wel met de zorg en aandacht voor de 
mensen en dingen om hem heen. 
Het is bijna 12.00 uur. De kinderen moeten 
van school worden gehaald. Achter het raam 
hangt een Staartmees aan de vetbol. Het 
lijkt een witkop, maar op het forum werd 
onlangs een discussie gevoerd over wat nu 
wel en wat niet een echte witkop was. We 
twijfelen alle drie over deze witkop. Nog 
even naar buiten om de vroege Zwartkop te 
horen die al een poosje bij Henk in de tuin 
zingt. Dan bedanken we Henk voor zijn tijd 
en nemen afscheid. Thuisgekomen kijken 
we gauw naar de website, met heel andere 
ogen …

Met dank aan Henk de Lange.

Zie ook www.avifaunagroningen.nl: 10 jaar 
avifaunagroningen.nl door Ana Buren.

In welke gebieden kom je graag?
“Hier in de buurt zijn dat de Westerbroek-
stermadepolder, het Zuidlaardermeer. De 
Lauwersmeer. Straks komt daar Peizermade 
bij. In de Eemshaven kom ik niet vaak meer. 
Het is er zo desolaat geworden. Op de fiets 
ga ik wel naar Noorddijk, met de kids.” 
Henk houdt van Scandinavië, waar hij veel 
geweest is. Kamperen doet hij liever dan 
in een huisje zitten. Hij is graag buiten en 
geniet van ruimte om hem heen. In de mei-
vakantie gaat hij met het gezin naar de Ex-
tremadura in Spanje. Op zijn verlanglijstje 
staat Canada, niet alleen voor de vogels, ook 
voor de grizzlyberen.

Ten slotte: welke vogel zou jij graag willen zijn?
Impulsief noemt hij eerst de Papegaaidui-
ker, vanwege zijn grappige uiterlijk. Maar 
dan zegt hij stellig: “Nee, toch liever een al-
batros. Die kan de hele wereld aan en heeft 
een grote actieradius. Een vogel zonder be-
perkingen, die weken, maanden kan vliegen 
zonder aan de grond te komen. Het ruime, 
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relatief korte periode echt bos ontstaan. In 
het merendeel van deze terreinen is gewone 
es de hoofdboomsoort. Andere boom- en 
struiksoorten die in deze bossen voorko-
men zijn eik, els, populier, wilg, meidoorn, 
sleedoorn en hazelaar. Naast boomopstan-
den zijn in of bij deze bossen elementen als 
kleine waterpartijen, lanen, elzensingels, 
rietmoerassen en recreatieweiden te vinden. 
Vrijwel alle bossen worden multifunctioneel 
beheerd, wat inhoudt dat er zowel ruimte is 
voor natuur, recreatie als houtproductie. In 
tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de 
geïnventariseerde bossen met oppervlakten, 
jaar van aanplant en inventarisatiejaar.

Methodiek
De onderzochte bossen zijn in de periode 
van 2002 tot 2008 minimaal één broedsei-
zoen geïnventariseerd op broedvogels. In 
het Middelstumer-, Bedumer- en Warffu-
merbos heeft in dezelfde periode tweemaal 
een broedvogelkartering plaatsgevonden. 
Deze inventarisaties zijn uitgevoerd volgens 
de criteria van de SOVON-handleiding (Van 
Dijk 1996; 2004). Hierbij zijn alle bossen in 
het voorjaar, vanaf maart tot en met juni, 
vijf tot acht keer bezocht in de (vroege) 
ochtend waarbij alle territorium- en nest-
indicatieve waarnemingen zijn ingetekend 

Momenteel bezit Noord-Groningen enkele 
honderden hectares aan kleine dorpsbossen 
en landschappelijke beplantingen. Deze 
bossen liggen her en der verspreid in het 
open landschap en variëren in oppervlak 
van minder dan 0,5 hectare tot meer dan 30 
hectare. De oudste aanplanten zijn inmid-
dels meer dan 30 jaar oud en beginnen zich 
te ontwikkelen tot gevarieerde en structuur-
rijke loofbossen met een leuke broedvogel-
bevolking. De afgelopen jaren zijn door 
mijzelf en anderen 21 van deze bossen op 
broedvogels geïnventariseerd. Een mooi 
moment om deze gegevens eens op een 
rijtje te zetten om te kijken wat de waarde 
van deze bossen is voor broedvogels.

Onderzochte bossen
In de periode 2002-2008 zijn 21 ruilverka-
velingsbossen en landschappelijke beplan-
tingen met een gezamenlijk oppervlak van 
265,6 hectare geïnventariseerd op broedvo-
gels. Deze terreinen zijn in eigendom van 
Staatsbosbeheer en liggen verspreid over 
het kleigebied ten noorden van de stad Gro-
ningen (figuur 1). De bossen zijn in de jaren 
zeventig en tachtig aangeplant op voor-
malige landbouwgronden. Aangezien deze 
gronden veel nutriënten en een gunstige 
bodemvochtigheid bezitten, is hier in een 

Betekenis van de Noord-
Groningse ruilverkavelings-
bossen voor broedvogels
albert-erik de winter

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn op diverse locaties in het open 
landschap van noord-groningen bossen aangeplant. deze bosaanplant heeft 

veelal plaatsgevonden in het kader van ruilverkavelingen, ter verfraaiing van 
het landschap en ter compensatie van hetgeen tijdens landinrichtingswerken 

aan natuur- en landschapwaarden verloren is gegaan.
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Terrein Oppervlakte Jaar van aanplant Inventarisatiejaar

Middelstumerbos 44,6 ha 1984 en 1992 2002 en 2008

dorpsbos kantens 10,2 ha 1994 2002

Bedumerbos 26,3 ha 1973 2003 en 2008

ten Boersterbos 36,2 ha 1975 2004

stedumerbos 7,0 ha 1992 2004

warffumerbos 10,2 ha 1972 2004 en 2006

oosterbos (eenrum) 12,4 ha 1981 2005

onderdendamsterbos 5,4 ha 1977 2005

Bosje Baflo 6,1 ha 1974 2005

abelstok (Mensingeweer) 17,3 ha 1984 2006

wehe den Hoorn 14,9 ha 1979-1982 2006

dingebos/Banaan (uithuizen) 15,2 ha 1984 2006

dorpsbos warffum 4,8 ha 1992 2006

Bosje usquert 4,8 ha 1992 2006

Bosje oude weer (tinalinge) 1,7 ha 1972 2006

delthe maar (usquert) 3,8 ha 1972-1975 2006

Bosjes den andel 1,4 ha 1998 2006

Borgsweer (wehe den Hoorn) 12,4 ha 1979-1982 2007

Leenstertillen 13,7 ha 1977 2007

kattenburg (Zuurdijk) 6,1 ha 1972 2007

spookbos (Zoutkamp) 11,1 ha 1984 2008

Totaal 265,6 ha

Tabel 1. Onderzochte terreinen. 

110

16

14
12

15

17 13

1118

20
21

19

3

2

4

58

6
97

1 Middelstumerbos
2 Dorpsbos Kantens
3 Bedumerbos
4 Ten Boersterbos
5 Stedumerbos
6 War�umerbos
7 Oosterbos
8 Onderdendamsterbos 
9 Bosje Ba�o
10 Abelstok
11 Wehe Den Hoorn
12 Dingebos/Banaan
13 Dorpsbos War�um
14 Bosje Usquert
15 Bosje Oude Weer
16 Delthe maar
17 Bosjes Den Andel
18 Borgsweer
19 Leenstertillen
20 Kattenburg
21 Spookbos

Figuur 1. Ligging van de bosjes
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Winterkoning (297 territoria), Merel (235 
territoria), Tjiftjaf (195 territoria), Fitis 
(181 territoria), Roodborst (83 territoria) 
en Zwarte Kraai (69 territoria) de meest 
algemene zijn. De komst van soorten als 
Grote Bonte Specht, Grote Lijster, Grauwe 
Vliegenvanger, Boomkruiper en Staartmees 
geeft aan dat de bossen ouder en structuur-
rijker zijn geworden. Schaarse broedvogels 
zijn onder meer Bonte Vliegenvanger (één 
territorium), Gekraagde Roodstaart (twee 
territoria), Appelvink (vier territoria) en 
Boompieper (één territorium). Daar waar 
binnen de bossen water- en moeraselemen-
ten voorkomen zijn één of enkele territoria 
van soorten als Bruine Kiekendief, Dodaars, 
Waterral, Blauwborst en Rietzanger aange-
troffen.

Soortenrijkdom en broeddichtheid in 
relatie tot bosoppervlak 
Om uitspraken te kunnen doen over de 
waarde van de bossen voor broedvogels, 
zijn deze op basis van oppervlak onderver-
deeld in kleine bossen en landschappelijke 
beplantingen (< 10 hectare), middelgrote 
bossen (10-25 hectare) en grotere bossen (> 
25 hectare). Een overzicht van deze indeling 
is opgenomen in tabel 2. Aan de hand van 
deze oppervlakten is voor de gebieden een 

op veldkaarten. Aan het eind van het veld-
seizoen zijn alle waarnemingen overgezet 
op soortkaarten en geïnterpreteerd tot het 
uiteindelijke aantal territoria. Van deze 
inventarisaties zijn meerdere rapporten 
verschenen waarin relevante gegevens als 
methode, resultaten, bezoekdata, bezoektij-
den en soortspecifieke informatie duidelijk 
uiteen worden gezet (Luijten 2009). Bij-
lage 1 laat een overzicht zien van de broed-
vogelsoorten en aantallen van de bossen. Bij 
de terreinen die in deze periode tweemaal 
zijn geïnventariseerd, wordt het minimum 
en maximum aantal broedparen/territoria 
weergegeven.

Soorten en aantallen
In de bossen zijn in totaal 60 broedvogel-
soorten aangetroffen met 2538 territoria, 
wat neerkomt op een gemiddelde broed-
dichtheid van 9,6 broedpaar per hectare bos. 
Over het algemeen kan worden gesteld dat 
de Noord-Groningse ruilverkavelingsbossen 
een gevarieerde broedvogelbevolking bezit-
ten. Het aantal broedvogels varieert van 
minimaal 12 (Dorpsbos Warffum) tot maxi-
maal 38 soorten (Middelstumerbos). Onder 
dit soortenspectrum zijn veel algemene 
en weinig kritische soorten van groenop-
standen waarvan Houtduif (351 territoria), 

Kleine bossen en land schap
pelijke beplantingen
< 10 hectare

Middelgrote bossen
1025 hectare

Grotere bossen
> 25 hectare

dorpsbos stedum 7,0 ha dorpsbos kantens 10,2 ha Middelstumerbos 44,6 ha

onderdendamsterbos 5,4 ha warffumerbos 10,2 ha Bedumerbos 26,3 ha

Bosopstand Baflo 6,1 ha oosterbos 12,4 ha ten Boersterbos 36,2 ha

kattenburg 6,1 ha dorpsbos wehe den Hoorn 14,9 ha

dorpsbos warffum 4,8 ha dingebos/Banaan 15,2 ha

Bos oudeweer 1,7 ha Borgsweer 12,4 ha

delthe maar 3,8 ha Leenstertillen 13,7 ha

Bosjes den andel 1,4 ha spookbos 11,1 ha

Totaal 41,1 ha 100,1 ha 107,1 ha

Tabel 2. Onderverdeling van de bossen.
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bossen weergegeven. Hieronder worden 
deze vogelgroepen in het kort besproken.

Havikgroep
Deze groep betreft de bosroofvogels, waar-
van Havik, Sperwer en Buizerd voorkomen 
in de Noord-Groningse bossen. Genoemde 
soorten zijn aangetroffen in grote, middel-
grote en kleine bossen. De broeddichtheid 
van deze vogelgroep is opvallend genoeg 
het hoogst in de kleine bossen, wat vooral 
te danken is aan de Buizerd. Ook Havik en 
Sperwer maken als broedlocatie wel eens ge-
bruik van kleine bossen. Zo zijn van Sperwer 
broedgevallen bekend uit een tweetal kleine 
bosopstanden rond Usquert en is Havik 
broedvogel van een kleine landschappelijke 
beplanting (< 1 hectare) bij Kattenburg.

Bosrandstruweelvogels
De vogelgroep van bosranden, boomgroe-
pen en struwelen waarvan Heggenmus, 
Bosrietzanger, Braamsluiper, Grasmus, 
Tuinfluiter, Fitis, Ekster en Zwarte Kraai 
de meest algemene soorten zijn in de ruil-
verkavelingsbossen. In de kleine bossen 
ligt de broeddichtheid van deze vogelgroep 
aanzienlijk hoger dan in de grotere bossen. 
Kleine bossen bezitten een gemiddelde 
broeddichtheid van 41,4 paar per 10 hectare 
tegen 13,5 paar in middelgrote bossen en 
10,5 paar in grote bossen. Een verklaring 
voor dit verschil lijkt logisch. Kleine bossen 
hebben in vergelijking met grote bossen ver-
houdingsgewijs een veel groter oppervlak en 
lengte aan bosranden en struwelen.

vergelijking gemaakt in broedvogeldichtheid 
en soortenrijkdom. Bij terreinen die in de 
onderzoeksperiode tweemaal zijn geïnven-
tariseerd, worden de broedvogelgegevens 
van de laatst uitgevoerde inventarisatie 
aangehouden.

Uit vergelijking komt naar voren dat het 
soortenspectrum aan vogels het grootst is 
in grote bossen. Gemiddeld komen in deze 
bossen 32 broedvogelsoorten voor, tegen 
26 in middelgrote bossen en 22 in kleine 
bossen. Het aantal soorten varieert hierbij 
van minimaal 12 tot maximaal 33 soorten 
(kleine bossen), 20 tot 36 soorten (middel-
grote bossen) en 20 tot 38 soorten (grote 
bossen). Kleine bossen en landschappelijke 
beplantingen bezitten daarentegen de 
hoogste broeddichtheid: 152,5 territoria per 
10 hectare bos. Het gemiddelde van middel-
grote bossen betreft 98,8 territoria per 10 
hectare bos en in de grote bossen bedraagt 
de gemiddelde dichtheid 60,1 broedpaar per 
10 hectare bos.

Bespreking broedvogelgroepen
Voor een broedvogelbespreking zijn de 
aangetroffen soorten naar habitatkeuze 
ingedeeld in broedvogelgroepen (Sierdsema 
1995). De volledigheid en dichtheid van deze 
groepen is indicatief voor de kwaliteit van 
het leefgebied. Hoe vollediger het aantal 
soorten, des te beter is het broedbiotoop 
ontwikkeld. Van deze vogelgroepen is in 
tabel 3 de gemiddelde dichtheid per 10 hec-
tare bos voor kleine, middelgrote en grote 

Vogelgroep Klein
< 10 hectare

Middelgroot
1025 hectare

Groot
> 25 hectare

Havikgroep 2,4 0,9 0,7

Bosrandstruweelvogels 41,4 13,5 10,5

Zwartkopgroep 9,2 7,2 7,1

Vinkgroep 30,4 29,3 12,0

appelvinkgroep 10,0 8,8 5,3

Holenbroeders 7,8 6,4 3,0

Tabel 3. Broeddichtheid van enkele vogelgroepen per 10 hectare bos.
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de nestlocaties van de soort te vinden zijn 
in (kruidenrijke) zoomvegetaties. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat de gemiddelde 
broeddichtheid van deze vogelgroep met 
10,0 paar per 10 hectare het hoogst is in de 
kleine bosjes. Ook de middelgrote bossen 
doen het met 8,8 paar per 10 hectare rede-
lijk. In de grotere bossen is de dichtheid met 
5,2 paar per 10 hectare het laagst.

Holenbroeders
Dit betreft de soorten van oud(er) bos met 
natuurlijke holten waarvan Holenduif, Gro-
te Bonte Specht, Pimpelmees, Boomkruiper, 
Kauw, Spreeuw en Ringmus voorkomen in 
de bossen. Vooral in de kleine en middel-
grote bossen doet deze vogelgroep het goed 
met respectievelijk 7,8 en 6,4 broedpaar per 
10 hectare bos. Opvallend laag is de dicht-
heid van holenbroeders in grote bossen (3,0 
paar per 10 hectare bos), wat mogelijk te 
maken heeft met de afwezigheid van dik 
hout en bomen in de aftakelingsfase.

Voormalige fruitboomgaard Abelstok
Afwijkend qua bosbeeld is het 17 hectare 
grootte bosgebied Abelstok. Dit bos bestaat 
uit twee oude, als natuurbos beheerde, 
hoogstamfruitboomgaarden. Beide boom-
gaarden zijn in de jaren tachtig met elkaar 
verbonden doordat op de tussenliggende 
landbouwgronden gewone es is aangeplant. 
Door de aanwezigheid van deze oude (deels 
afgetakelde) fruitbomen wijkt ook de 
broedvogelbevolking van dit bos enigszins 
af van de andere bossen, een reden waarom 
dit bos niet is meegenomen in bovenstaan-
de vergelijking van de broedvogelgroepen. 
Wel zijn de broedvogelgegevens van dit bos, 
dat in 2006 is gekarteerd, opgenomen in 
bijlage 1. Noemenswaardig aan dit bos is 
onder meer de hoge dichtheid aan holen-
broeders met gemiddeld 10,9 broedpaar per 
10 hectare bos. Onder andere soorten als 
Koolmees  (22 territoria), Grauwe Vliegen-
vanger (6 territoria) en Gekraagde Rood-
staart (2 territoria) lijken hier te profiteren 
van de aanwezigheid van natuurlijke holtes. 
Daarnaast is Abelstok het enige bosgebied 
waar tijdens de broedvogelinventarisatie 

Zwartkopgroep
Wat geldt voor de bosrandstruweelvogels 
gaat deels ook op voor de zwartkopgroep, 
een vogelgroep van jonge loofbossen met 
struiklagen. Zwartkop, Zanglijster en 
Staartmees zijn de soorten uit deze vogel-
groep die voorkomen in deze bossen. Wat 
betreft broeddichtheid doet deze vogelgroep 
het in vrijwel alle bossen goed. In de klei-
nere bossen bedraagt de gemiddelde broed-
dichtheid 9,2 paar per 10 hectare tegen 7,2 
paar in middelgrote bossen en 7,1 paar in 
grote bossen. Vooral structuurrijke zones 
met struiken zijn voor deze vogelgroep van 
belang, iets wat binnen de Noord-Groningse 
bossen vooral te vinden is in de bosranden 
maar plaatselijk ook binnen de bosopstan-
den.

Vinkgroep
De soortgroep van ouder opgaand bos. Voor 
de onderzochte bossen de enige vogelgroep 
die wat betreft soorten (Houtduif, Ransuil, 
Koolmees, Gaai en Vink) volledig is. 
Genoemde soorten zijn aangetroffen in 
kleine, middelgrote en grote bossen. Vooral 
kleine bossen en landschappelijke beplan-
tingen doen het goed bij deze vogelgroep, 
wat onder meer te danken is aan het voor-
komen van Houtduif die het hier met een 
gemiddelde dichtheid van 14,8 paar per 10 
hectare aanzienlijk beter doet dan in grote 
bossen (7,74 paar per 10 hectare). Deze hoge 
dichtheid heeft mogelijkerwijs te maken 
met de ligging van deze bosjes in het open 
akkerland waarbij de akkers voldoende 
voedsel bieden en de bosjes fungeren als 
broedhabitat.

Appelvinkgroep
Soortgroep van opgaand bos met loofbo-
men waarvan Grote Lijster, Appelvink en 
Tjiftjaf de enige soorten zijn die voorkomen 
in de bossen. De gemiddelde broeddichtheid 
van deze vogelgroep is voornamelijk bere-
kend op basis van het voorkomen van Tjif-
tjaf (216 territoria). Het aantal broedparen 
van Grote Lijster en Appelvink is beperkt 
tot beide vier paar. Wat betreft broedhabitat 
is Tjiftjaf aangewezen op bosranden waar 
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ten oppervlakten bos (Koffijberg 2002). 
Ook Grauwe Vliegenvanger doet het met 
een gemiddelde broeddichtheid van 1,5 paar 
per 10 hectare beter in kleine bosjes dan 
in de andere bossen. De hoogste dichtheid 
bereikt deze soort echter in de fruitboom-
gaarden van Abelstok, waar de gemiddelde 
broeddichtheid 3,5 paar per 10 hectare bos 
bedraagt. Ransuil is een soort die het vooral 
goed lijkt te doen in kleine en middelgrote 
bossen, nergens is de soort echter in hoge 
dichtheden waargenomen. Het voorkomen 
van Ringmus en Huismus bij twee kleine 
bosjes is vooral te danken aan de ligging van 
deze elementen bij de bebouwing. Hoewel 
van beide soorten territoria zijn opgevoerd 
in de bossen heeft vermoedelijk alleen Ring-
mus hier ook daadwerkelijk gebroed in een 
bosopstand bij Kattenburg.

Bossen met water- en moeraselementen 
soortenrijker
In enkele grotere bossen zijn waterelemen-
ten als vijverpartijen, poelen, rietmoerassen 
en natuurvriendelijke oevers te vinden. 
Voor een aantal vogelsoorten vormen deze 
elementen een ideaal broedhabitat die de 
diversiteit aan broedvogels in deze bossen 
doet toenemen. Om deze meerwaarde van 
waterelementen weer te geven, zijn de bos-
sen van Middelstum, Ten Boer en Bedum 

een territorium van Bonte Vliegenvanger is 
vastgesteld.

Soorten van de Rode Lijst
Van de 60 broedvogelsoorten die in de 
periode 2002-2008 in de bossen zijn waar-
genomen zijn zeven soorten geplaatst op 
de Rode Lijst van broedvogels (Hustings et 
al. 2004). Het betreft: Koekoek, Ransuil, 
Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, Huismus, 
Ringmus en Kneu. In figuur 2 wordt een 
overzicht gegeven van deze soorten met 
de gemiddelde broeddichtheid voor kleine, 
middelgrote en grote bossen.

Opvallend is de hoge broeddichtheid aan 
Rode-Lijstsoorten in kleine bossen. Vooral 
Spotvogel en Kneu doen het in hier aan-
zienlijk beter dan in de grote bossen. Wat 
betreft Kneu (2,9 paar per 10 hectare) is dit 
vooral te danken aan een kleine broedkolo-
nie (9 broedpaar) die voorkomt in de jonge 
bosaanplanten van Den Andel. Wanneer dit 
bosje buiten beschouwing wordt gelaten, 
blijkt dat Kneu een schaarse broedvogel is 
in de Noord-Groningse ruilverkavelingsbos-
sen, waarvan slechts vier territoria zijn 
genoteerd. Voor Spotvogel vormen kleine 
bosjes en erfbeplantingen in open cultuur-
landschap het ideale broedhabitat dat de 
soort prefereert boven grote aaneengeslo-

Figuur 2. Gemiddelde broeddichtheid aan Rode-Lijstsoorten (inclusief Abelstok).
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van water in de wijde omgeving vrijwel 
overal broedend kan worden aangetroffen, 
profiteren vooral soorten als Meerkoet, 
Waterhoen, Rietzanger en Kleine Karekiet 
van kleine watertjes en moerassen in bos-
sen. Bijzondere soorten zijn onder meer 
Dodaars, Blauwborst, Bruine Kiekendief en 
Waterral. Uiteraard geldt deze meerwaarde 
ook voor andere levensvormen zoals vis-
sen, amfibieën en libellen (De Winter 2006; 
2008a; 2008b).

met elkaar vergeleken. Water- en moeras-
elementen zijn te vinden in het Middelstu-
merbos en het Ten Boersterbos, terwijl in 
het Bedumerbos deze elementen ontbreken. 
Tabel 4 geeft een overzicht van de aange-
troffen soorten en de broeddichtheid.

Uit dit overzicht valt af te leiden dat het 
Bedumerbos geen waarde heeft voor wa-
ter- en moerasvogels. Met uitzondering 
van de Wilde Eend, die met aanwezigheid 

Eenvormige bosopstand 
bij Usquert. Door middel 
van  natuurtechnisch bosbe-
heer zou je hier meer variatie 
en structuur in kunnen aan-
brengen.

Soort Middelstumerbos
44,6 ha

Ten Boersterbos
36,2 ha

Bedumerbos
26,3 ha

dodaars 0,2 0 0

wilde eend 4,9 2,8 3,42

kuifeend 0,7 0 0

Meerkoet 1,3 2,8 0

Bruine kiekendief 0 0,3 0

waterral 0,2 0 0

waterhoen 0,9 0,6 0

Blauwborst 0,2 0 0

rietzanger 1,12 0 0

kleine karekiet 3,6 1,9 0

rietgors 0,2 0,3 0

Aantal soorten moeras en watervogels 10 6 1
Aantal territoria water en moerasvogels 59 31 9
Totaal aantal broedvogelsoorten bos 38 35 23
Totaal aantal territoria bossen 359 243 195

Tabel 4. Overzicht voorkomen en broeddichtheid van water- en moerasvogels per 10 hectare bos.
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of omlieren van bomen, de aanleg van tak-
kenhopen en rillen en het ontwikkelen van 
natuurlijke bosranden.
Verder kan men zich afvragen wat anno 
2010 het nut en noodzaak is van bosvakken 
met een productiedoelstelling in deze, wat 
betreft bosoppervlakte, kleine boscom-
plexen. Gevarieerde en structuurrijke bo-
sopstanden zijn namelijk niet alleen gunstig 
voor de biodiversiteit maar verhogen ook 
de belevingswaarde van het bos voor recre-
anten.

Conclusie en discussie
Nadat meer dan 30 jaar geleden de eerste 
loofbossen in het open landschap van 
Noord-Groningen zijn aangeplant, hebben 
deze gebieden zich voor broedvogels weten 
te ontwikkelen tot gevarieerde en soorten-
rijke bossen. Leuke (broed)vogelsoorten 
die hier momenteel (redelijk) algemeen 
voorkomen zijn onder meer Havik, Grote 
Bonte Specht, Heggenmus, Sperwer, Boom-
kruiper, Zwartkop, Staartmees, Gaai en 
Vink. Nog geen twintig jaar geleden waren 
dit in Noord-Groningen zeldzame (broed)
vogelsoorten (Van den Brink et al. 1992). 
De echte soorten van oud loofbos (Groene 
Specht, Bosuil en Boomklever) ontbreken 
echter nog. Gezien de leeftijd en de ontwik-
keling van de bossen zal het naar verwach-

Omvorming van eenvormige opstanden 
naar structuurrijke bossen
Uit tabel 3 valt op te maken dat de dichtheid 
van alle broedvogelgroepen in grote bossen 
veel lager ligt dan in middelgrote en kleine 
bossen. Hoewel de juiste cijfers hiervoor 
ontbreken, heeft dit mogelijk deels te ma-
ken met de vormgeving van deze bossen. Zo 
bezitten de grotere bossen mogelijk vaker 
opstanden met een houtoogstdoelstelling. 
Deze opstanden zijn vaak monotoon en 
worden gekenmerkt door één soort en leef-
tijd, rijgewijze aanplant en strakke bosover-
gangen. Doordat veel van deze opstanden 
momenteel in de stakenfase verkeren, wordt 
dit eenvormige karakter verder versterkt 
door een gesloten boomlaag (ongeveer 10-
20 meter hoog), vrijwel onbegroeide bodem 
en relatief sterke lengtegroei met dunne 
bomen die een ijle kroon bezitten. Voor 
veel vogelsoorten zijn dergelijke opstanden 
nauwelijks interessant als broedhabitat. 
Omvorming van deze opstanden naar geva-
rieerde en structuurrijke bossen zal op kort 
termijn zeer zeker een positief effect heb-
ben op de broedvogelsamenstelling van deze 
bossen. Natuurtechnische bosbeheersmaat-
regelen waarmee dit zou kunnen worden 
gerealiseerd, zijn onder meer: onregelmatig 
dunnen, het maken van open gaten voor 
natuurlijke bosverjonging, het ringen en/

Bospoel Middelstumerbos. Een element dat zeker een toegevoegde waarde heeft voor het bos. 
Onder meer van Dodaars, Blauwborst en Waterral zijn hier territoria vastgesteld.
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te danken is aan het relatief grote opper-
vlak en de lengte aan bosranden die deze 
kleine bosjes bezitten. Wel zijn kleine bosjes 
minder soortenrijk dan de grotere bossen. 
Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat 
kleine bosjes vrijwel uitsluitend uit opgaand 
bos met struweel bestaan terwijl in grotere 
bossen vaak ook andere terreintypen, zoals 
lanen, waterpartijen en moeraselementen, 
te vinden zijn. Opvallend aan grote bossen 
is dat de dichtheid aan broedvogels hier 
aanzienlijk lager ligt dan in middelgrote 
en kleine bossen. Mogelijk heeft dit te 
maken met het eenvormige karakter van 
veel bosvakken in deze bossen. Omvorming 
van deze opstanden naar gevarieerde en 
structuurrijke bosopstanden zal op termijn 
zeer zeker een positief effect hebben op de 
broedvogelsamenstelling van deze bossen.

Verder blijkt dat bossen met water- en moe-
raselementen, zoals poelen, vijverpartijen, 
kleine rietmoerassen en natuurvriendelijke 
oevers, een veel gevarieerdere broedvogel-
bevolking bezitten dan bossen waarin deze 
elementen ontbreken. Vooral water- en 
moerasvogels als Meerkoet, Waterhoen, 
Rietzanger en Kleine Karekiet lijken hiervan 
te profiteren, evenals een enkel paar Blauw-
borst, Dodaars en Bruine Kiekendief.
Voor de aanleg van nieuwe waterpartijen 

ting nog geruime tijd duren voordat ook 
deze soorten zich hier hebben gevestigd.

Wanneer kleine, middelgrote en grote bos-
sen met elkaar worden vergeleken, blijkt dat 
vooral kleine bossen en landschappelijke 
beplantingen (< 10 hectare) erg waardevol 
zijn voor broedvogels. Deze bosjes worden 
vaak ten onrechte afgedaan als waardeloze 
overhoekjes, maar in werkelijkheid bruisen 
deze elementen van het leven en zijn ze van 
groot belang voor veel (broed)vogelsoorten 
en zeker ook voor andere soortgroepen. Mo-
gelijk zijn kleine bossen dan ook een redelijk 
goed alternatief voor ruige overhoeken, 
veldstruwelen, bomenrijen en dergelijke die 
als gevolg van ruilverkavelingen verloren 
zijn gegaan. Wel hebben deze bosjes moge-
lijk een belemmerende werking gehad op de 
vestiging van broedvogelsoorten die open 
landschappen prefereren, zoals akker- en 
weidevogels.

Alle vogelgroepen komen in kleine bosjes in 
hogere dichtheden voor dan in de grote(re) 
bossen, een beeld dat ook opgaat voor Rode-
Lijstsoorten als bijvoorbeeld Kneu, Spot-
vogel en Grauwe Vliegenvanger. Vooral de 
broeddichtheid aan bosrandstruweelvogels 
is met gemiddeld 41,4 paar per 10 hectare in 
de kleine bossen erg hoog, wat grotendeels 

Bosweide Bedumerbos. Een ideale locatie voor het aanleggen van een bospoel.
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Bijlage 1
Het totaaloverzicht broedvogelsoorten 
en aantallen per bosgebied (periode 2002-
2008) staat op de volgende pagina's.

en moeraselementen liggen in de Noord-
Groningse bossen mogelijkheden op de hier 
aanwezige bosweiden. Deze weiden worden 
door recreanten matig intensief gebruikt 
en zijn door deze frequente betredingsdruk 
ongeschikt als broedhabitat voor vogels. 
Dergelijke bosweiden zijn onder andere 
te vinden in het Bedumerbos, Oosterbos, 
Spookbos en Warffumerbos. Het beheer van 
deze weiden bestaat uit het jaarlijks maaien, 
waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Door-
dat deze weiden op rijke kleigronden liggen, 
zijn de floristische waarden vaak beperkt tot 
enkele algemeen voorkomende soorten (De 
Winter 2006b). 

Tot slot moet worden opgemerkt dat in 
bovenstaande vergelijkingen het accent 
vooral heeft gelegen op oppervlakteverschil-
len. Uiteraard zijn er meerdere factoren van 
invloed op de soortenrijkdom, de soortensa-
menstelling en het totale aantal broedparen. 
Hierbij valt te denken aan effecten als: leef-
tijdsverschillen van de bossen, habitatkwali-
teit, zuiver (netto) bosoppervlakte, overige 
habitattypen, natuurlijke areaaluitbreiding 
van soorten, afstand/mate van isolatie tot 
grotere boscomplexen, afstand tot woon-
gebieden en verstoring (recreatie). In welke 
mate deze omstandigheden van invloed zijn 
op het broedvogelbestand, blijft in dit arti-
kel onbeantwoord. Het zou een belangrijke 
vraag kunnen zijn voor vervolgonderzoek.
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Dank gaat uit naar Leon Luijten (Staatsbos-
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gen) en Leo Stockmann (Landschapsbeheer 
Groningen) die een eerdere versie van dit 
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Bert Goedhart wordt bedankt voor het 
karteren van enkele boselementen rond 
Warffum.
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Inventarisatiejaar 2002
2008

2002 2003
2008

2004 2004
2008

2004 2005 2005 2005 2006 2006 Inventarisatiejaar 2006 2007 2007 2007 2008 2006 2006 2006 2006 2006

dodaars 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dodaars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Fuut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blauwe reiger 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 Blauwe reiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nijlgans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nijlgans 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
wilde eend 17-7 11 12-5 10 5-8 1 5 7 9 11 9 wilde eend 9 3 11 7 4 2 0 2 4 2
soepeend 3-0 2 3-1 3 0 3 3 1 0 1 2 soepeend 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0
kuifeend 3-0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 kuifeend 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bruine kiekendief 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Bruine kiekendief 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havik 0-1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 Havik 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
sperwer 0-1 0 1-0 1 0 0 0 0 0 0 1 sperwer 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Buizerd 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 Buizerd 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Fazant 8-0 1 0 2 2-1 0 1 0 2 2 1 Fazant 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0
waterral 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 waterral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waterhoen 3-2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 waterhoen 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Meerkoet 9-4 2 0 6 0 2 0 0 0 1 3 Meerkoet 5 0 3 1 0 1 0 0 0 0
Holenduif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Holenduif 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Houtduif 26-10 16 26-11 40 17-7 8 12 15 2 32 34 Houtduif 21 14 35 26 17 0 2 5 2 1
turkse tortel 3-0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 turkse tortel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
koekoek 0-1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 koekoek 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ransuil 1-0 0 0 0 1-0 0 1 1 0 0 0 ransuil 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
grote Bonte specht 1-2 0 1-3 2 0-1 0 1 1 2 4 2 grote Bonte specht 1 2 3 2 2 0 0 0 1 1
Boompieper 0 0 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 Boompieper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
witte kwikstaart 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 witte kwikstaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
winterkoning 15-23 6 17-34 25 15-14 4 14 9 9 24 20 winterkoning 15 19 26 22 12 1 3 3 5 8
Heggenmus 2-6 0 2 3 0-4 0 2 1 5 3 2 Heggenmus 1 2 1 2 1 1 0 2 1 0
roodborst 3-6 0 6 9 5 0 4 1 4 11 7 roodborst 4 9 8 1 5 0 0 1 0 2
Blauwborst 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Blauwborst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwarte roodstaart 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Zwarte roodstaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gekraagde roodstaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 gekraagde roodstaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merel 20-21 12 29-20 25 8-10 5 11 7 4 16 22 Merel 16 11 9 11 11 1 3 5 2 4
Zanglijster 6-3 0 7 5 3 1 3 1 1 5 7 Zanglijster 3 5 3 5 3 0 0 1 1 2
grote Lijster 0-1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 grote Lijster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rietzanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 rietzanger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosrietzanger 6-15 1 0-1 2 0-2 1 1 0 0 3 1 Bosrietzanger 0 0 2 3 0 4 2 2 0 1
kleine karekiet 18-12 4 0 7 0 2 1 0 0 2 3 kleine karekiet 5 0 0 0 0 1 0 2 0 0
spotvogel 0-1 1 0 1 1 1 1 0 5 2 0 spotvogel 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Braamsluiper 2-3 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 Braamsluiper 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0
grasmus 8-7 5 0 4 0-1 3 1 1 0 4 1 grasmus 0 1 0 2 0 5 1 0 1 0
tuinfluiter 3-9 2 8-7 3 1-2 0 2 1 1 7 3 tuinfluiter 2 3 3 6 1 0 1 4 1 1
Zwartkop 2-15 0 7-17 9 3-4 1 5 3 6 11 9 Zwartkop 8 9 7 6 4 0 1 2 2 3
tjiftjaf 10-16 7 17 22 9-7 6 9 8 4 15 13 tjiftjaf 12 12 12 13 12 0 0 2 2 4
Fitis 20-1 17 17-16 9 5-10 5 6 2 7 8 8 Fitis 6 8 9 16 4 10 5 5 1 8
grauwe Vliegenvanger 1 0 0-1 1 0-1 0 1 0 3 6 1 grauwe Vliegenvanger 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Bonte Vliegenvanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Bonte Vliegenvanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
staartmees 0-1 0 0-1 0 0-1 0 0 1 2 1 0 staartmees 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pimpelmees 4-11 1 4-5 4 2-4 0 2 2 4 8 6 Pimpelmees 4 3 4 3 3 1 0 1 1 1
koolmees 11-10 5 21-8 19 10-5 3 10 7 4 22 13 koolmees 10 11 14 8 8 0 1 1 1 2
Boomkruiper 0-1 0 0-2 0 0-1 0 0 0 1 5 3 Boomkruiper 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0
gaai 3-2 2 6-4 4 2 1 1 1 1 3 1 gaai 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0
ekster 3-0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 ekster 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
kauw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kauw 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Zwarte kraai 8-3 3 5-7 7 4 1 3 3 3 4 6 Zwarte kraai 3 2 3 7 3 0 0 0 2 0
spreeuw 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 spreeuw 1 2 5 1 0 0 0 0 1 0
Huismus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Huismus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ringmus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ringmus 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Vink 4-5 0 5-7 7 2-4 0 10 4 9 21 9 Vink 4 5 7 10 5 0 0 1 3 4
groenling 1-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 groenling 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
Putter 1-0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 1 Putter 2 0 0 7 2 0 1 1 0 0
kneu 0-1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 kneu 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0
appelvink 0 0 0-1 0 0 0 1 0 1 0 0 appelvink 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
rietgors 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 rietgors 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Aantal soorten 3438 23 2023 35 2026 21 33 28 28 36 37 Aantal soorten 32 29 30 33 23 15 12 21 21 19
Aantal territoria 227218 103 195184 243 97104 53 118 85 98 247 199 Aantal territoria 147 134 184 176 103 41 22 44 35 48
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Verdwaald?, dacht ik, want het was in de Zuid-Afrikaanse bush en het was heus een Kleine 
 Klapekster.

Een Kleine Klap Lanius minor. In West-Europa had ik enkele gezien, vijftien jaar daarvoor of zo 
– de kinderen waren baby’s en speelden op het strand – in een gebiedje bij de Aude aan de Frans-
Mediterrane kust niet ver van Perpignan. We stonden op een camping, ik pakte de vélo tout terrain 
en fi etste tegen de straff e noordenwind in naar een plek waar wijnbouw nog op traditionele wijze 
werd beoefend. De gids had het beloofd en ze zaten er echt, die  Pie-grièches à 
poitrine rose, drie. Later had ik ze niet weer  aantroff en, want op reizen naar 
Oost-Europa en zo was ik nooit op de goede  plekken. Zeldzame vogels.

Opgetogen vertelde ik de manager van het resort bij 
Johannesburg over mijn waarneming. In mijn eigen taal 
nog wel, want hij heette gewoon Stefan Visser, was 
Afrikaner en gewend om Nederlands te horen. Een 
echte bushman, niet alleen geïnteresseerd in zijn elf 

zebra’s, twintig gnoes, ontelbare impala’s en twee 
giraff es (paartje, later meer) maar ook zeer des-

kundig aangaande de vogels op zijn terrein. 
Oh ja, zei hij, de Lesser Grey Shrike, die 

zien wij hier in de zomer heel veel …

Breed
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Ik kreeg een aanval van acute perspectief-
verschuiving. De Kleine Klapekster kan op 
de plekken waar ik meestal ben heel zeldzaam 
zijn, in zijn overwinteringsgebied is de soort 
plaatselijk zeer algemeen. Ik besloot mijn leven 
voortaan met bredere blik te gaan leiden.

En dus schreef ik vanmorgen een 
breedgeblikte reactie op een oproep 
om Huismussen te gaan tellen 
‘omdat die soort uit de stad 
verdwijnt’. Dat is namelijk 
helemaal niet zo, de Huis-
mus is bijna over de hele 
wereld algemeen. Zo was 
ik laatst in Madrid en 
daar werd overal het 
geraas van de auto’s 
overstemd door getjilp 
en vorige maand op Lesbos 
kon ik mijn kurken op het terras 

niet horen ploppen door de oor-
verdovende zang van de mussen 

die bij honderden op het vakantiepark 
broedden. En ook in Nederland, bij-
voorbeeld in de stad Groningen, gaat 

het helemaal niet slecht met de Huismus. 
Toegegeven, er zijn minder van die agressieve 

krengetjes dan 50 tot 100 jaar geleden, maar toen 
waren de omstandigheden ook toevallig een tijdje ideaal 

voor deze soort, met overal paardenpoep vol haver en dak-
pannen die schots en scheef lagen. Huismussen zitten nog 

altijd in elke wijk, maar de aantallen zijn niet meer 
kunstmatig hoog.

Kleine Klapekster zeldzaam? 
Huismus bedreigd? Met een brede 
blik valt het allemaal wel mee!
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op Terschelling. Daarna is de vogel naar 
het oosten gevlogen. Dick Veenendaal zag 
hem op 25 september in Ruidhorn en Karin 
Uilhoorn zag hem op 8 oktober bij Noord-
polderzijl. Na oktober 2006 is de vogel nooit 
meer gezien.

Knobbelzwaan Cygnus olor
[aRNhEm 900B900B] Geringd op 4 au-
gustus 1989 als nestjong bij Aduard door 
Hans Esselink. De vogel, een vrouwtje, had 
jarenlang een broedterritorium langs het 
Aduarderdiep bij Nieuwklap. In 2006 is ze 
hier voor het laatst gevangen. Helaas krijgt 
de vogel niet ieder jaar jongen omdat het 
nest regelmatig illegaal wordt uitgehaald. 
In februari 1996 en in januari 1997 werd de 
vogel in de stad Groningen gezien, beide 
malen tijdens strenge vorst. Ook in de win-
ter van 2009/2010 zat de zwaan in de stad. 
Op 8 februari zag ik haar in het Reitdiep bij 
de Herman Colleniusbrug en de vogel heeft 
hier geruime tijd gezeten. Steeds alleen en 
dus kennelijk ongepaard. Met een leeftijd 
van 20,5 jaar is het een van de oudste vogels 
van de Groningse broedpopulatie.

Toendrarietgans Anser serrirostris
[aRNhEm 7.135.241; met gele halsband T32] 
Geringd op 16 januari 2008 als na 1e kj. 
vrouw bij Bunschoten (Utrecht). Op 12 april 
2008 zat de vogel bij Bolshoe Kuzminskoye 
(56.25 N, 39.33 O) in Rusland, 140 km ONO 
van Moskou en 2245 km ONO van de ring-
plaats. In 2008/2009 zat de vogel tussen 
31 oktober en 11 december in het oosten 
van Duitsland, daarna een tijd in Noord-
Nederland (15 januari bij Gieten, 16 januari 
bij Veenhuizen, 17 januari bij Ravenswoud, 

In deze aflevering wat extra aandacht voor 
verplaatsingen als gevolg van het strenge 
weer van de afgelopen winter. Naamgeving 
en volgorde zijn hoofdzakelijk conform 
EuRING. Nieuwe gegevens zijn altijd welkom 
en kunnen worden opgestuurd naar Klaas 
van Dijk, Vermeerstraat 48, 9718 SN Gro-
ningen, telefoon 050-3182924, e-mail:  
klaas.vdijk@hetnet.nl.

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta
[aRNhEm 6.033.589; met twee witte 
kleur ringen aN] Geringd op 20 juni 2005 
als nestjong op Schiermonnikoog door 
Otto Overdijk. Op 3 en 8 augustus 2005 
zag Otto de vogel in het Jaap Deensgat 
(Lauwersmeer) en op 15 september 2006 
werd hij hier gezien door Ipe Weeber. Op 
9 september 2006, dus een week eerder, zag 
Frank Majoor de vogel in de Westerplas op 
Schiermonnikoog in een groep van 17 Kleine 
Zilverreigers. Drie jaar later, op 19 septem-
ber 2009, zag Frank hem hier opnieuw. De 
vogel zat nu in een groep van 49 Kleine 
Zilverreigers en hij werd beide malen tijdens 
een hoogwater telling ontdekt. Verder zijn 
er waarnemingen uit Zeeland (november 
2006 bij Ouwerkerk) en uit Noord-Frankrijk 
(maart 2009 bij Hondschoote, 380 km ZW 
van de geboorteplaats).

Kleine Zilverreiger Egretta garzetta
[aRNhEm 6.132.060; met twee witte kleur-
ringen J2] Geringd op 20 juni 2006 als 
nestjong op Schiermonnikoog door Otto 
Overdijk. Na het uitvliegen is de vogel gaan 
rondzwerven door de Waddenzee. Hij zat op 
18 augustus op Terschelling, op 9 septem-
ber op Vlieland en op 10 september weer 

Geringde vogels in 
 Groningen (aflevering 21)
klaas van dijk
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patroon herhaalde zich in de jaren erna. 
In 2009/2010 zat de vogel tussen 19 en 
28 september in Midden-Noorwegen en 
tussen 11 december en 5 januari in West-
Vlaanderen. Op 7 februari 2010 zag Egbert 
Boekema hem bij Hornhuizen. Tussen veel 
andere ganzen zaten hier toen 200 Kleine 
Rietganzen en Egbert zag er nog twee met 
een halsband (zie hieronder).

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus
[blauwe halsband I7N] Geringd op 30 maart 
2005 als na 2e kj. man bij de Vest Stadil 
Fjord. De tweede vogel van 7 februari 2010 
bij Hornhuizen en met ongeveer hetzelfde 
trekpatroon als de vogel van hierboven. Op 
17 november 2007 voor het eerst in Zuid-
west-Friesland met vervolgwaarnemingen 
tot en met 17 januari 2008. In 2009/2010 zat 
de vogel tussen 25 november en 8 december 
in Zuidwest-Friesland.

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus
[witte halsband N26] Geringd op 24 maart 
2009 als na 2e kj. man bij de Vest Stadil Fjord. 
Op 17 mei zat de vogel op Langøya in Noord-
Noorwegen en op 17 oktober en 1 november 
weer in Denemarken. De derde vogel van 7 
februari 2010 bij Hornhuizen. Deze Kleine 
Rietganzen broeden vermoedelijk allemaal 
op Spitsbergen, maar daar worden weinig 
halsbanden afgelezen. De soort komt in onze 

21 januari bij Gasselternijveen en 24 januari 
bij Buinerveen) en op 8 februari weer in het 
oosten van Duitsland. In 2009/2010 zat de 
vogel op 26 oktober in het oosten van Duits-
land en daarna op 27 en 29 december 145 
km naar NO in Polen (net over de grens met 
Duitsland). Vervolgens zat ze op 8 januari 
langs de Eems bij Heede (500 km naar west) 
en tot slot op 24 januari 2010 in de Schol-
tenspolder bij Westerlee (Marnix Jonker). 
De vele bewegingen zijn niet ongewoon en 
gebeuren ook tijdens zachte winters. Wel is 
het een van de weinige vogels met een waar-
neming ten oosten van Moskou, al een flink 
eind in de richting van het vermoedelijke 
broedgebied.

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus
[blauwe halsband B6Z] Geringd op 31 
maart 2004 als 2e kj. man bij de Vest Stadil 
Fjord op Jutland in Denemarken (56.12 N, 
08.08 O). Na het ringen zat de vogel tot 
en met 8 april in Denemarken, op 6 en 
11 mei in Midden-Noorwegen (80 km NO 
van Trondheim) en op 15 mei op Langøya 
in Noord-Noorwegen (68.37 N, 15.08 O). 
Vervolgens zat hij tussen 10 oktober en 
2 december in Zuidwest-Friesland en tus-
sen 11 en 27 december in West-Vlaanderen 
(België). In 2005 zat de vogel tussen 6 maart 
en 20 april in Denemarken en tussen 
1 en 12 mei in Midden-Noorwegen. Dit 

Kleine Rietganzen – Hornhuizen – 7 februari 2010
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Meerkoet – Marwixkade Groningen – 29 januari 2010
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ting ZZW. Witbuikrotganzen broeden vooral 
op Spitsbergen en overwinteren normaliter 
in Denemarken en in Noord-Engeland. De 
strenge winter zorgde voor een flinke influx 
van zo’n 500 vogels in ons land en er wer-
den zes gekleurringde individuen gezien.

Meerkoet Fulica atra
[GDaNSk SN 10.939; met witte halsband 
C60] Geringd op 11 november 2009 als 1e 
kj. in Stettin in Polen (53.25 N, 14.34 O). De 
vogel zat op 31 december en 1 januari bij 
Bremen (390 km richting west). Op 28 janu-
ari ontdekte Kees van Berkel de vogel in een 
wak langs de Marwixkade (Groningen) en 
hij werd hier tot en met 3 februari dagelijks 
gezien. Na 3 februari kon ik de vogel hier 
niet meer vinden. Op 7 februari zag ik hem 
bij de Herman Colleniusbrug (een km naar 
noordwest) en hij is hier tot en met 28 fe-
bruari dagelijks waargenomen. In de dagen 
erna kon ik de vogel hier niet meer vinden. 
De afstand vanaf Stettin is 530 km (richting 
west), de afstand vanaf Bremen is 145 km 
(richting west). De afgelopen winter zaten 
een paar duizend Meerkoeten in de stad en 
‘wit C60’ illustreert hoe vorsttrek bij deze 
soort kan verlopen.

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus
[GDaNSk FN 11188; met witte kleurring 
5HZ] Geringd op 17 mei 2001 als broedvogel 
op het nest (leeftijd na 3e kj.) langs de Wisla 
bij Płock in Polen (52.29 N, 19.45 O). Daarna 
is de vogel nooit meer in Polen gezien. Wel 
is hij een aantal malen in Hamburg gezien 
(afstand 670 km, richting WNW): voor het 
eerst op 15 januari 2005 met vervolgwaarne-
mingen op 18 februari en op 3 en 10 maart, 
en voor het laatst op 28 januari 2006. Op 
16 februari 2010 stond de vogel op het ijs 
bij de Oostersluis (Groningen) en kon ik de 
kleurring aflezen. Afstand van de ringplaats 
890 km, richting west. Nadien is hij niet 
meer gezien. Wellicht overwintert de vogel 
normaliter meer naar het oosten, maar is hij 
door de strenge winter naar Nederland afge-
zakt. Op 24 februari zat een geringde adulte 
vogel bij de vuilstort Stainkoel’n maar dit 
was een ander individu.

provincie normaliter weinig aan de grond, 
maar de lange periode met veel sneeuw 
zorgde voor een afwijkende verspreiding. Een 
eerder geval staat in aflevering 14 (Grauwe 
Gors 32: 80-83). Deze vogel werd tussen 20 
februari en 1 maart 2004 bijna dagelijks rond 
de Onnerpolder bij het Zuidlaardermeer 
gezien. De laatste melding komt uit januari 
2008 in West-Vlaanderen, maar er zijn geen 
vervolgwaarnemingen uit Groningen.

Brandgans Branta leucopsis
[STaVaNGER Ca 35820; met grijze kleurring 
aJL] Geringd op 22 juli 2002 als 1e kj. bij de 
Frognerkilen in Oslo (Noorwegen). Eind 
oktober 2007 werd de vogel elders in Oslo 
gezien en eind juni 2008 weer bij de ring-
plek. Hier op 21 juli gevangen en gekleur-
ringd en hier in 2009 gezien op 20 juli en 
op 14 augustus. Op 1 maart 2010 zag Dick 
Veenendaal de vogel in een groep van 4500 
Brandganzen bij Noordpolderzijl. Afstand 
763 km, richting ZZW.

Brandgans Branta leucopsis
[STaVaNGER Ca 23355; met grijze kleurring 
aFY] Geringd op 21 juli 2008 als na 2e kj. bij 
de Frognerkilen in Oslo. De vogel werd hier 
ook gezien op 8 augustus 2008. Tezamen 
met ‘grijs aJL’ (zie hierboven) op 1 maart 
2010 bij Noordpolderzijl (Dick Veenendaal) 
en beide vogels zaten op 5 maart 2010 in de 
Anjumerkolken. Tegenwoordig broeden er 
ook Brandganzen in de omgeving van Oslo. 
Sedert 2008 worden ze met grijze kleurrin-
gen gemerkt en in de winter van 2008/2009 
werden meer dan 30 hiervan in Nederland 
gezien.

Witbuikrotgans Branta hrota
[links wit S, rechts geel J] Geringd op 23 mei 
2006 als 2e kj. bij Karby op Jutland in Dene-
marken (56.47 N, 08.33 O). De vogel zat hier 
ook op 27 mei 2006 en op 25 april 2009. Op 
8 februari 2010 ontdekte André Boven de 
vogel bij Termunten. Die dag zaten in deze 
omgeving in totaal 20 Witbuikrotganzen. 
Op 11 februari zag Ko Veldkamp de vogel 
ten zuiden van Borgsweer in een groep van 
6 Witbuikrotganzen. Afstand 400 km, rich-
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in Calais (Frankrijk) afgelezen. Afstand 410 
km, richting zuidwest.

Stormmeeuw Larus canus
[aRNhEm 3.698.704; met witte kleurring 
ER74] Geringd op 30 januari 2010 als 2e 
kj. bij de Oostersluis door Frank Majoor. 
Vier dagen later, op 3 februari, zag Willem 
Steenge de vogel bij het Hoornsemeer, maar 
op 15 februari zat hij in Amsterdam (145 
km naar ZW). Daarna is de vogel weer naar 
Groningen gevlogen, want ik zag hem op 16 
maart bij Kaap Hoorn.
Half maart zaten bij Kaap Hoorn meer 
Stormmeeuwen die eerder die winter elders 
in Nederland verbleven: op 11 maart een 
vogel uit Almere (na 3e kj. en daar op 23 
februari afgelezen door Henk Koffijberg) 
en op 16 maart een vogel uit Zwolle (2e kj. 
en daar op 12 februari geringd door Frank 
Majoor).

Stormmeeuw Larus canus
[aRNhEm 3.698.647; met witte kleurring 
EB56] Geringd op 11 februari 2010 als na 
3e kj. bij de Oostersluis door Frank Majoor. 
Op 10 april werd de kleurring afgelezen op 
een veld ten noorden van Gävle in Midden-
Zweden (60.45 N, 17.10 O). Afstand 1055 
km, richting NO.
In de vorige aflevering stonden al enkele ge-
vallen van Stormmeeuwen die in 2009/2010 

Stormmeeuw Larus canus
[aRNhEm 3.534.670; met vier kleurringen] 
Geringd op 11 januari 1997 tijdens een pe-
riode met strenge vorst als na 3e kj. in Bur-
gum (Friesland) door Willem Bil. Op 17 mei 
1997 op het nest gevangen op een eiland in 
de Wisla bij Tyrzyn (Polen, 51.38 N, 21.38 O). 
Afstand 1075 km, richting OZO. De vogel, 
een vrouw, kreeg er vier kleurringen bij (zo-
genaamde kipperingen). Het legsel van drie 
eieren was niet succesvol en de vogel is hier 
nooit meer gezien. Op 4 oktober 2009 vond 
Wim van Boekel haar dood aangespoeld 
langs de zeedijk bij de Westpolder. Ze was 
circa een week dood en nog in de slagpen-
rui (de buitenste handpennen waren nog 
niet uitgegroeid, zie foto). Jaarlijks ruien 
>10.000 Stormmeeuwen hun slagpennen 
in het Groningse deel van de Waddenzee en 
deze vogel is er een voorbeeld van.

Stormmeeuw Larus canus
[aRNhEm 3.614.391; met witte kleurring 
EE55] Geringd op 28 december 2005 als na 
2e kj. in het Noorderplantsoen (Groningen) 
door Frank Majoor. Op 15 maart 2006 zag 
ik de vogel hier ook. Daarna werd de kleur-
ring op 11 mei 2006 afgelezen bij Kiiminki 
in Finland (65.09 N, 25.47 O, 1710 km NNO). 
Vervolgens werd er bijna vier jaar niets 
meer van vernomen. Maar op 16 maart 2010 
zag ik hem weer op de steigers van Kaap 
Hoorn (Haren).

Stormmeeuw Larus canus
[aRNhEm 3.651.500; met witte kleurring 
EK61] Geringd op 20 december 2007 als 1e 
kj. in het Noorderplantsoen door Frank 
Majoor. De vogel is nooit meer in Gronin-
gen gezien. Wel zag Frank Majoor hem op 
29 januari 2009 in Zwolle. Daarna werd 
hij op 26 mei 2009 in Tromsø in Noord-
Noorwegen gezien (69.39 N, 18.57 O, 2020 
km NNO van Zwolle).

Stormmeeuw Larus canus
[aRNhEm 3.697.113; met witte kleurring 
ER33] Geringd op 30 januari 2010 als na 
3e kj. bij de Oostersluis (Groningen) door 
Frank Majoor. Op 7 maart werd de kleurring 

Stormmeeuw – Westpolder – 4 oktober 2009
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NNW van Uusikaarlepyy (Finland, 63.38 
N, 22.25 O). De vogel woog 635 gram en 
had een vleugellengte van 225 mm. Op 28 
november 2009 ontdekt door Martijn Bot 
op de steigers bij Kaap Hoorn (Haren). Een 
foto staat op blz. 54 in het vorige nummer 
van de Gors. Ook op 29 november is de vogel 
hier gezien. Afstand 1480 km, richting zuid-
west. Dit is pas het tweede geval van een 
Baltische Mantelmeeuw in Groningen.

Zilvermeeuw Larus argentatus
[mOSkWa DB-359373; met witte kleurring 
KN52] Geringd op 13 juli 2002 als nestjong 
op een eilandje in de Witte Zee bij Kanda-
laksha in Rusland (67.05 N, 32.29 O). Op 20 
maart 2010 zag Martijn Bot de vogel in de 
haven van Lauwersoog (afstand 2077 km, 
richting zuidwest). De vogel was de metalen 
ring verloren, maar de kleurring was nog 
goed leesbaar. Deze Zilvermeeuw is vele ma-
len eerder in Lauwersoog gezien: voor het 
eerst op 1 juli 2003 (aflevering 14, Gors 32: 
80-83), en voor het laatst op 17 november 
2008. Daarnaast zat hij tussen 28 augustus 
en 1 september 2009 op de vuilstort van 
Moermansk, zo’n 200 km ten noorden van 
de geboorteplaats.

Merel Turdus merula
[aRNhEm L 184062] Geringd op 30 juni 2003 
als 1e kj. in Helpman (Groningen) door René 
Oosterhuis. De vogel, een vrouwtje, werd 
hier teruggevangen op 14 juli en 18 decem-
ber 2003 en opnieuw op 23 juli 2005 en 28 
mei 2006. Bij de eerste vangst kon de vogel 
al goed vliegen. Het is dus niet bekend waar 
ze is geboren, maar gezien de terugvangst 
op 28 mei is het een lokale broedvogel. Op 
23 april 2009 dood teruggemeld uit de stad. 
Een voorbeeld van een Merel die bijna zes 
jaar oud werd.

Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus
[aRNhEm G 90926] Geringd op 22 septem-
ber 2007 als 1e kj. vrouw in de duinen van 
Meijendel (Wassenaar) door het vogelring-
station Meijendel. Op 1 november 2008 
door Rinus Dillerop in zijn tuin in Schild-
wolde teruggevangen. Afstand 207 km, 

bij de Oostersluis waren gevangen. De 
lange periode met sneeuw en vorst zorgde 
voor gunstige vangomstandigheden en 
Frank Majoor heeft er 642 Stormmeeuwen 
gekleurringd (1808 in heel Nederland in 
2009/10).

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus
[aRNhEm 5.420.998; met twee rode kleur-
ringen P6] Geringd op 4 juli 2007 als 
nestjong bij Moerdijk (Noord-Brabant) 
door Roland-Jan Buijs. Op 6 april 2008 
zat de vogel op een vuilstort ten zuiden 
van Madrid (Spanje), op 30 september op 
het strand bij Porto (Portugal) en op 28 
februari en op 19 en 21 maart 2009 bij de 
vuilstort van Alcázar de San Juan (39.23 N, 
03.11 W), 120 km ZZO van Madrid. Op 4 en 
7 april 2009 zag ik de vogel op de Vismarkt 
(Groningen), 1705 km NNO van Alcázar de 
San Juan. Daarna zat hij op 2 juli langs het 
Albertkanaal bij Lixhe (België, net over de 
grens bij Maastricht) en op 15 november en 
5 januari weer op vuilstorten bij Madrid. Tot 
slot zag Rob Voesten de vogel op 28 maart 
2010 bij Harderwijk.

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus
[hELGOLaND 4295809; met gele kleurring 
H.209] Geringd op 29 juni 2007 als nestjong 
op het eiland Amrum (54.42 N, 08.21 O) in 
het Noord-Duitse deel van de Waddenzee. 
Op 6 juni 2009 zag ik de vogel bij de Rus-
kenveenseplas (Hoogkerk). Afstand 205 km, 
richting zuidwest.

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus 
[STaVaNGER 4228860; met zwarte kleurring 
J0EA] Geringd op 6 juli 2009 als nestjong 
op het eiland Storøy (57.59 N, 07.26 O) in 
Zuid-Noorwegen. Op 16 augustus zat de 
vogel nog in de buurt van de ringplek, maar 
op 8 oktober 2009 zag ik hem in de wijk 
Vinkhuizen (Groningen). Afstand 533 km, 
richting zuid.

Baltische Mantelmeeuw Larus fuscus fuscus
[hELSINkI hT-278.202; met gele kleurring 
C.KV4] Geringd op 13 juli 2009 als nestjong 
op een eilandje in de Botnische Golf, 15 km 
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het broedterritorium, maar op 26 mei 2008 
dood teruggemeld als raamslachtoffer op 
1300 meter van het broedterritorium. Een 
opmerkelijke verplaatsing midden in het 
broedseizoen omdat het beeld bestond dat 
deze vogel de straat niet uitkwam.

Groenling Chloris chloris
[STaVaNGER 5E 68718] Geringd op 17 april 
2007 als 2e kj. vrouw op Hareidlandet in 
Noorwegen (62.21 N, 05.58 O). Op 8 maart 
2008 door Rinus Dillerop teruggevangen in 
zijn tuin in Schildwolde. Afstand 1014 km, 
richting zuid. 

Groenling Chloris chloris
[aRNhEm V 357454] Geringd op 9 maart 
2008 als na 1e kj. man in Schildwolde door 
Rinus Dillerop (één dag na de vogel van 
hierboven). Twee maanden later, op 8 mei, 
teruggevangen in Revtangen bij Stavanger 
in Noorwegen (58.45 N, 05.30 O). Afstand 
619 km, richting noord. Vermoedelijk zijn 
beide individuen Noorse broedvogels. Ring-
onderzoek van Klaas Koopman in zijn tuin 
in Leek (Grauwe Gors 28: 125-132) wijst erop 
dat flink wat Groningse wintergasten en 
doortrekkers in Noorwegen broeden. 

richting noordoost. De afgelopen tien jaar 
werden in Meijendel 705 Vuurgoudhaantjes 
geringd (233 in het najaar van 2007) en de 
vogel is de eerste verre terugmelding. Vier 
eerdere terugmeldingen kwamen allemaal 
uit de omgeving van Meijendel.

Koolmees Parus major
[aRNhEm aR 25125; met kleurringen] Ge-
ringd op 30 juni 2009 als nestjong in het 
Marnebos in de Lauwersmeer door onder-
zoekers van de RuG. Op 16 maart 2010 vond 
Dick Veenendaal in de aanspoelzone op de 
kwelder langs de Lauwerpolder de plukres-
ten en een poot met de metalen ring en een 
blauwe kleurring. Opnieuw een Koolmees 
uit de Lauwersmeer die naar het oosten was 
gevlogen. Afstand 23 km, richting ONO.

Huismus Passer domesticus
[aRNhEm V 217092; met kleurringen] Ge-
ringd op 25 juni 2007 als 1e kj. vrouw door 
René Oosterhuis in zijn tuin in Leek. De 
mussen worden hier iedere dag gevoerd en 
de vogel werd er na het ringen bijna dage-
lijks afgelezen. Vanaf maart 2008 zat ze ook 
regelmatig in haar broedterritorium bij een 
huis 50 meter hiervan af. Op 25 mei nog in 

Zilvermeeuw – Lauwersoog – 20 maart 2010
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Het bijbehorende krantenartikel (uit een 
regiokrant) is helaas niet meer boven tafel 
gekomen (ergens verborgen in het archief 
van IVN Grootegast; met dank aan de heer 
H. Woltjer voor het zoeken).

Op de website van Avifauna Groningen 
vond ik nog enkele waarnemingen van ge-
heel of gedeeltelijk witte Grutto’s:

30 mei 2001 in het Jaap Deensgat, •	
Lauwersmeer (met vermelding van een 
gedeeltelijke albino);
17 juni 2001 in de Breebaartpolder (met •	
vermelding van een albino);
15 juli 2008 op Schiermonnikoog (met •	
vermelding van een exemplaar met een 
witte kop en deel van de hals).

Hoewel de waarneming van de witte Grutto 
van Grootegast al zo’n twee decennia gele-
den is gedaan denk ik toch dat het waarde-
vol is dit vast te leggen in De Grauwe Gors.

Op 15 januari 2010 hield ik voor buurtver-
eniging Westerdeel Grootegast een lezing 
over natuur en cultuurhistorie van het 
boerenland (inclusief een ‘special’ over 
weidevogels). Bij die lezing kreeg ik van de 
heer G. Renkema uit Grootegast een foto te 
zien van een helemaal witte Grutto. Samen 
met de heer D. Heukers uit Grootegast had 
hij de vogel zo’n twintig jaar geleden waar-
genomen in de Zuidpolder bij Grootegast. 
De vogel maakte deel uit van een groep van 
10-15 Grutto’s. Bijzonder is ook dat de witte 
vogel in drie opeenvolgende broedseizoe-
nen is gezien, maar of hij/zij ook tot een 
broedpaar heeft behoord, is niet bekend. De 
genoemde heren waren en zijn nog steeds 
betrokken bij de weidevogelbescherming 
rondom Grootegast.

Uit de foto valt niet op te maken of het om 
een albino gaat of om een leucistische vogel. 
Een albinistische vogel zou rode ogen moe-
ten hebben. De zwart-wit foto is gedateerd 
in 1989 en de fotograaf is Omko Oudeman 
uit Boerakker. Hij heeft gebruikgemaakt 
van een telelens. 

De witte Grutto van 
 Grootegast
Leo stockmann
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Witte Grutto – Zuidpolder 
Grootegast – 1989
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Groningen. En dat leverde allerlei interes-
sants op voor uiteindelijk 44 deelnemers. Er 
was een excursie in het Noordlaarderbos en 
er waren vijf lezingen:

Jacob de Bruin (Natuurmonumenten) 1. 
vertelde over beheer en ontwikkeling 
van het Noordlaarderbos.
Nico de Vries (Avifauna2. /SBB) vertelde 
over de veranderingen in de vogelstand 
in de Ter Apelerbossen.
Jan-Willem Vergeer 3. (SOVON) plaatste 
de ontwikkelingen met betrekking tot 
de Groninger bosvogels in landelijk 
perspectief.
Oscar Vedder 4. (RuG) hield een verhaal 
over Pimpelmezen in de Vosbergen: wie 
‘doet’ het met wie?
Aaldrik Pot (Avifauna5. /SBB) en Willem 
van Manen (SOVON) presenteerden een 
langlopende inventarisatiereeks van de 
broedvogels van het Landgoed Men-
singe te Roden.

Maar eerst gingen we ’s morgens op excursie 
naar het Noorderlaarderbos. De bedoeling 
was om te verzamelen om 07.00 uur aan het 
begin van de Pollselaan bij de Duinweg. Om 
07.05 uur gingen we met dertien mensen 
op pad, toen er ineens van de kant van 
Noordlaren een stoet van zeven auto’s aan 
kwam rijden over het zandpad. Daar rolden 
even zoveel excursiedeelnemers uit. Zij had-
den zich verzameld bij de Middenstraat in 
Noordlaren, daar TomTomsgewijs naar toe 
gestuurd. Hoewel in de uitnodigingsbrief 
de routebeschrijving naar het beginpunt 
was opgenomen, stond die niet meer op de 
webversie. Een leermoment voor de orga-
nisatie en wellicht het begin van het einde 
van het papieren tijdperk. Maar digitaal is 
ook niet alles, want het blijft mensenwerk. 

Bosvogels in Groningen? Hebben ze daar 
dan bos? Drenthe is toch de bosprovincie in 
het noorden?
Maar we hebben wel degelijk bos in Gronin-
gen. Er zijn de bossen in Westerwolde, en in 
het Gorecht zijn er het Noordlaarderbos en 
het Quintusbos. Dit zijn allemaal bossen op 
zand en ze zijn soms al wat ouder. Sellingen 
kent natuurlijk zijn ontginningsbossen, 
die zijn nog niet zo oud. Maar van het Roe-
lagebos bij Ter Apel wordt gezegd dat het 
het oudste loofbos van Nederland is. Dat 
kan van het Noordlaarderbos niet worden 
gezegd, want dat dateert uit de jaren tachtig 
van de negentiende eeuw. We hebben ook 
heel jong bos, aangelegd in de vorige eeuw. 
Soms is het bedoeld als recreatiebos, zoals 
het Boersterbos, en soms is het aangelegd 
als ontginningsbos, bedoeld om uit te groei-
en tot ‘echte natuur’ (daarover later meer). 
Het Lauwersmeerbos is een voorbeeld zo’n 
ontginningsbos.
Onze bossen zijn in de afgelopen decennia 
nogal veranderd, mede door een beheer dat 
minder de nadruk legt op ‘netjes maken’ 
en meer gericht is op het eerbiedigen van 
natuurlijke processen. Dood hout mag vaker 
blijven liggen, bomen worden niet meer als 
vanzelfsprekend gekapt als ze te oud zijn 
en te groot worden. Dat heeft ongetwijfeld 
invloed op de soortensamenstelling in het 
bos, zowel van flora als fauna. Zoals dat 
heet: de biodiversiteit verandert. Er was dus 
alle reden om een vogelaarsdag te wijden 
aan de bosvogels van Groningen.
Het was overigens niet alles Gronings wat er 
klonk. Maar zo ver weg liggen de Vosbergen 
en Mensinge nu ook weer niet en we hebben 
gemeend te mogen kijken of er iets te halen 
valt in fysisch-geografisch verwante gebie-
den buiten (maar niet al te ver) de strikte 
administratieve en bestuurlijke grenzen van 

Vogelaarsdag 2010: 
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de zuidkant van het bos zien hoe Natuur-
monumenten geleidelijke overgangen maakt 
tussen bos en hei. En in het bos lichtte hij 
de bedoeling van tamelijk grootschalige kap 
toe. Bij dat alles geldt: dat wat je doet, is 
afhankelijk van je natuurbeeld. Wat dat be-
treft zit natuur tussen de oren. Vandaar de 
eeuwige discussies tussen boeren, burgers 
en buitenlui over natuur. Echte natuur trekt 
zich daar ‘natuurlijk’ niets van aan (maar 
ook die natuur zit tussen mijn oren). Eerlijk 
is eerlijk: er is een gevarieerde omgeving 
ontstaan van bos en natte en droge heide 
met veel verschillende vogelsoorten, getuige 
ook de waarnemingenlijst aan het eind. En 
die lijst is verre van uitputtend, want …

Het grote voordeel van zo vooraan in het 
seizoen vroeg te gaan vogelen is, dat al-
les zingt en dat tegelijkertijd nog niet alle 
vogels al terug zijn uit de winterkwartieren. 
Het blijft dus overzichtelijk en je hebt kans 
dat je van sommige soorten de eerstelingen 
meemaakt. Voor sommigen was de zingende 
Fitis de eerste van dit jaar. Evenmin had 
niet iedereen al de Zwartkop gehoord. En 
ook de Roodborsttapuit op de Vijftig Bun-
der had ik er dit jaar nog niet gezien. Een 
echte eersteling was de Bonte Vliegenvan-

Het adres van de Hoeksteen hadden we van 
de website gehaald (“Dat zal toch zeker wel 
kloppen.” Nee, dat klopte niet, het was een 
verouderd contactadres). Ten slotte waren 
er van de twintig excursiedeelnemers twee 
fietsen, zestien automobielen en één Prius, 
duidelijk nog niet het begin van het auto-
loze tijdperk. 
Jacob de Bruin, boswachter voor Natuurmo-
numenten in het Noordlaarderbos, vertelde 
onderweg het een en ander over het bos. 
Waar is het voedselarm en waar is het voed-
selrijk, waar de zeer vroege voorloper van 
de A28 vanuit het zuiden naar Groningen 
nog in het bos te herkennen is en hoe het 
bosbeheer veranderde in de loop van de tijd: 
sinds de jaren zeventig van de twintigste 
eeuw eerst intensief ingrijpen, in de jaren 
tachtig liet men de natuur haar gang gaan 
en sinds een jaar of vijf is er een beheer van 
actief werken aan het verkrijgen van een 
meer natuurlijk bostype, wat dat dan ook 
mag zijn. Ik kan nooit anders concluderen 
dan dat natuurbeheer in Nederland niets 
anders is dan grootschalig tuinieren: als je 
te veel doet is het niet goed, als je niets doet 
is het niet goed, dus dan doe je iets waarvan 
je denkt dat het iets moois oplevert en dat 
noem je dan natuur. Zo liet Jacob ons aan 

Deelnemers aan de excursie in het Noordlaarderbos
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Goudhaan, Kuifmees en Sijs onopgemerkt 
dreigen te blijven. Daar helpen jonge oren 
dan weer. Al met al kunnen we ons een ge-
slaagde excursie herinneren. Pieter had me 
met nadruk opgedragen om voor 10.00 uur 
aan te komen bij de Hoeksteen in Noord-
laren in verband met de registratie van de 
deelnemers. Bovendien zou iedereen dan 
wel aan koffie toe zijn. En zo is geschied. 

En wat hebben we zoal gezien? In alfabeti-
sche volgorde de soortenlijst:

ger, die ons tegemoet zong in de buurt van 
de voormalige schietbaan tussen de Vijftig 
Bunder en het Noordlaarderbos. 

Verder viel het me op dat de gemiddelde 
leeftijd van de excursiegangers aan de hoge 
kant was. Enerzijds zorgt dat voor een 
concentratie van ervaring en dat is gunstig 
om zo veel mogelijk soorten op te merken. 
Anderzijds wordt het gehoor er niet beter 
op bij het klimmen der jaren en dat maakt 
dat de heel hoge en zachte piepjes van 

1. aalscholver 15. goudvink 29. Pimpelmees

2. appelvink 16. grauwe gans 30. Putter

3. Bergeend 17. groenling 31. roodborst

4. Bonte Vliegenvanger 18. grote Bonte specht 32. roodborsttapuit

5. Blauwe reiger 19. grote Lijster 33. sijs

6. Boomklever 20. Havik 34. spreeuw

7. Boomkruiper 21. Houtduif 35. staartmees

8. Boompieper 22. kievit 36. tjiftjaf

9. ekster 23. kleine Bonte specht 37. tureluur

10. Fazant 24. koolmees 38. Vink

11. Fitis 25. kuifeend 39. wilde eend

12. gaai 26. kuifmees 40. Zanglijster

13. geelgors 27. Merel 41. Zwarte Mees

14. goudhaan 28. nijlgans 42. Zwartkop

Ik wil alle sprekers en mensen die zich 
verder hebben ingezet om de vogelaarsdag 
2010 tot een geslaagde dag te maken, harte-
lijk danken voor hun inspanning!

Marinus Brijker

Hieronder volgt een serie samenvattingen 
van de lezingen die deze dag werden gehou-
den. Het is helaas niet gelukt om van iedere 
lezing een samenvatting te krijgen. De 
lezingen van Nico de Vries en Jan-Willem 
Vergeer ontbreken in het overzicht.

Als het bos kon vertellen …
Jacob de Bruin (natuurmonumenten)

Het Noordlaarderbos is een van de oudste 
natuurmonumenten in het noorden van het 
land. In 1932 werd 68 hectare bos door het 
echtpaar Lohman-Geertsema geschonken 
aan de Vereniging Natuurmonumenten. 

In het gebied liggen veel sporen uit het 
verleden en dat maakt dat er een bijzondere 
sfeer aanwezig is in het bos. We vinden er 
bijvoorbeeld grafheuvels, een heilig bergje, 
karrensporen en ‘celtic fields’. Niet ver van 
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de volgende uitgangspunten:
variatie in bosontwikkelingsfasen•	
voldoende verstoringsdynamiek•	
variatie in bostypen•	

In het Noordlaarderbos geven we vorm 
aan dit beleid door periodieke groepenkap, 
bosrandenbeheer, het creëren van meer 
dood hout en aanplant van verdwenen 
soorten.Groepenkap is de meest effec-
tieve maatregel gebleken om de variatie in 
ontwikkelingsfasen te creëren. De nieuwe 
bosgeneratie ontstaat gespreid in tijd door 
het periodiek maken van open plekken van 
verschillende grootte in het bos. Daarnaast 
besteden we aandacht aan bosranden-
beheer. Deze aandacht is gericht op het 
creëren van een mantel en een zoom van 
kruiden en struiken om de kern van het bos. 
Meestal worden er in de bosrand inhammen 
gekapt.
De verstoringdynamiek wordt bereikt door 
omgewaaide bomen niet meer op te ruimen 
en tijdens werkzaamheden mag er best 
bodembeschadiging plaatsvinden. Hier kun-
nen dan weer allerlei planten kiemen. Ook 
hoeven niet alle takken netjes te worden 
opgeruimd, hier kunnen bijvoorbeeld tak-
kenhopen van worden gemaakt.

Voor de biodiversiteit van bos op de schaal 
van Nederland is de variatie in bostypen, 
met elk hun karakteristieke soorten, van 
groot belang. Het bostype in het Noordlaar-
derbos bestaat grotendeels uit gedegradeerd 
wintereiken-beukenbos (classificatie vol-
gens Van de Werf, Bosgemeenschappen). 
Gedegradeerd omdat hier lange tijd heide 
was, veelal gevolgd door naaldhoutcultuur, 
waardoor de bodem voedselarmer is gewor-
den.
Plaatselijk zijn er plekken te vinden die net 
iets voedselrijker zijn. Deze plekken kun je 
bijvoorbeeld herkennen aan kniehoge bos-
bes, opslag van beuk of de aanwezigheid van 
ratelpopulier of een enkele wintereik.
Actueel ziet het bostype er in hoofdzaak uit 
als berken-zomereikenbos. Het is voorna-
melijk doorgeschoten hakhout en een gro-
ve-dennenbos met spontane verjonging van 

het bos liggen ook de hunnebedden van 
Noordlaren en Midlaren. Maar ook aard-
kundig zijn er bijzonderheden, bijvoorbeeld 
pingoruïnes en stuifduintjes, en het bos ligt 
op de keileemrug, de Hondsrug. 
Op oude kaarten, van bijvoorbeeld 1850, 
zien we geen bos maar heide en stuifzand. 
De enige bomen waren wellicht de grove 
dennen op het Heilig bergje.

Het bos, dat na 1880 is aangeplant, heeft 
veel meegemaakt. In het begin van de 
twintigste eeuw is een groot deel van het 
bos, bij de Tolhuisweg, afgebrand. Het zou 
aangestoken zijn door malle Marietje. Dit 
gebied, genaamd het Landje van malle Ma-
rie, bestaat nu uit heide. In de oorlog zijn er 
tankgrachten gegraven door de plaatselijke 
bevolking onder dwang van de Duitsers. Het 
bos heeft stormen over zich heen gekregen, 
bijvoorbeeld in 1972 toen er zo’n achttien 
hectare bos is afgevoerd. In de jaren vijftig 
en zestig werd er veel hout verkocht. 

Het bos heeft ook het ‘komen en gaan’ 
van vele vogelsoorten meegemaakt. Het 
afnemen van soorten als Ransuil, Spreeuw, 
Houtduif, Staartmees, Tuinfluiter en helaas 
ook de Wielewaal. Maar ook het komen van 
de Blauwe Reiger, Houtsnip, Boomklever en 
de Nijlgans. En de toename van de Zwart-
kop, spechten, Boompieper en Fluiter. Deze 
trends zijn vanaf 1983, toen het Noord-
laarderbos voor het eerst systematisch op 
broedvogels werd geteld. We kunnen wel 
concluderen dat het bos rijk is aan struc-
tuurvariatie en dat het bos broedgelegen-
heid biedt aan zo’n 54 soorten vogels.

Het bos heeft ook de veranderingen meege-
maakt in het beheer van Natuurmonumen-
ten.
Sinds 1984 heeft Natuurmonumenten geen 
productiedoelstelling meer. Toen kwam een 
bosbeleid waarin we streefden naar zelfre-
gulatie.
Tegenwoordig weten we na vele onderzoe-
ken dat ‘niets doen’ veelal leidt tot een af-
name van de biodiversiteit. Daarom is er in 
2006 een nieuw bosbeleid verschenen met 
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dat de biodiversiteit van een bos voor zo’n 
50%  samenhangt met aftakelende bomen 
of dood hout. Het aandeel dood hout in 
het Noordlaarderbos kan wel wat hoger. 
Daarom zullen we heel geleidelijk hier en 
daar bomen ‘ringen’, waardoor de bomen 
afsterven. Uiteraard zullen we dode en om-
gewaaide bomen in het bos laten liggen.

Kortom, het Noordlaarderbos is rijk aan 
historie en natuurwaarde. Vanzelfsprekend 
streeft Natuurmonumenten naar behoud 
van deze waarden. Dat betekent dat we re-
gelmatig zullen ingrijpen in het Noordlaar-
derbos. Tja, en als het bos kon vertellen, dat 
zou fantastisch zijn. Maar het bos zal nog 
vele geheimen blijven houden.

zomereik. Plaatselijk herbergt het bos nog 
naaldhoutopstanden. Deze naaldhoutop-
standen zijn in de jaren zestig aangeplant. 
Tevens zijn deze opstanden destijds bemest. 
Deze bestaan uit douglasspar, hemlockspar, 
japanse lariks, sitkaspar, fijnspar en uiter-
aard de inheemse grove den. De laatste 
soort staat verspreid over het hele bos. Een 
aantal soorten is in 2007 aangeplant, omdat 
deze soorten waren verdwenen uit het bos 
en er eigenlijk wel thuishoren. Zo zijn er 
winterlindes, zoete kers, wilde appel en 
wintereik aangeplant.

In een natuurlijk bos bestaat 10 tot 30% 
van de bovengrondse biomassa uit dood 
hout. Het is dan ook niet verwonderlijk 

Overspel in het bos; 
 de  eieren van de  melkboer 
eerst?
een studie aan Pimpelmezen in de Vosbergen

oscar Vedder (rijksuniversiteit groningen)

Ondanks dat de meeste vogelsoorten sociaal 
monogaam zijn, vinden er heel wat stiekeme 
activiteiten plaats. Moleculair- genetische 
ouderschapsanalyses laten zien dat er bij 
90% van de onderzochte soorten regelmatig 
jongen van een andere man dan de sociale 
vader in het nest zitten (Griffith et al. 2002). 
Zo ook bij de Pimpelmees, waar in ongeveer 
de helft van de nesten zulke buitenechtelijke 
jongen opduiken (Kempenaers et al. 1997, 
Charmantier et al. 2004). Eerder onderzoek 
liet al zien dat pimpelmeesvrouwen actief 
op zoek gaan naar copulaties met andere 
mannen (Kempenaers et al. 1992). Maar 
waarom? Zijn de genen van andere mannen 
beter, of willen ze niet het risico lopen dat 

hun eigen man onvruchtbaar is?
Vaak wordt gevonden dat buitenechtelijke 
jongen groter zijn en een hogere overle-
vingskans hebben (Kempenaers et al. 1997, 
Charmantier et al. 2004, Dreiss et al. 2008), 
maar het is maar de vraag of dit komt door 
betere genen. Deze jongen zouden namelijk 
ook een voordeel in de opvoeding kunnen 
hebben. Hiernaar is vier jaar onderzoek 
gedaan in een nestkastpopulatie van pim-
pelmezen op het landgoed De Vosbergen bij 
Eelde. 
Van alle vogelsoorten met nestblijvende 
jongen leggen Pimpelmezen gemiddeld de 
meeste eieren per legsel (Cramp & Perrins 
1993), in De Vosbergen gemiddeld twaalf, 
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vervolgens werden ze gemerkt en binnen 
twee uur weer naar hun ouderlijk nest ge-
bracht. Daar groeiden ze onder natuurlijke 
omstandigheden op en na enkele dagen 
werden de ouders geïdentifi ceerd. Vervol-
gens werd een DNa-monster verzameld en 
werd gekeken naar het uitvlieggewicht en 
succes van de jongen. 
Na twee jaar data verzameld te hebben, was 
het heel duidelijk: de buitenechtelijke jon-
gen zaten voornamelijk in de eerste eieren. 
De eerste eieren kwamen ook het eerst uit, 
groeiden het best en hadden de hoogste 
overleving. De buitenechtelijke jongen 
deden het dus beter, maar na statistische 
correctie voor het eerdere uitkomen, bleef 
er van dit voordeel weinig over (Magrath et 
al. 2009). Niet echt een bewijs voor betere 
genen … 
Waarom dan wel de buitenechtelijke jongen 
in de eerste eieren? Bij vogels kunnen vrou-
wen sperma tijdelijk opslaan. Bij de soorten 
waarvan dit bekend is, blijken ze het gemid-
deld iets langer op te kunnen slaan dan de 
gemiddelde lengte van de legfase (Birkhead 
& Moller 1992). Als hun eigen mannetje 
onvruchtbaar is, hoeven vrouwtjes voor de 

met uitschieters naar zeventien eieren. 
Deze eieren worden een voor een bevrucht 
en gelegd, elke dag een ei. Toch begint het 
vrouwtje al vaak tijdens het leggen geleide-
lijk met broeden, vooral ’s nachts (Haftorn 
& Reinertsen 1985). Hierdoor komen de 
eerst gelegde eieren soms wel een paar da-
gen eerder uit dan de laatste. Aangezien er 
niet altijd genoeg voedsel is voor alle jon-
gen, is er tussen de jongen binnen een nest 
veel competitie om voedsel. Hierbij zijn de 
latere jongen vaak in het nadeel, simpelweg 
omdat ze nog kleiner zijn. De kansen van 
een buitenechtelijk jong zullen dus sterk 
afhangen van uit welk ei hij/zij komt.
Door alle bezette kasten (zo’n 90 stuks per 
jaar) elke dag te controleren en ieder nieuw 
ei te nummeren in de volgorde van leggen, 
kon relatief makkelijk de legvolgorde wor-
den bepaald. Echter, erachter zien te komen 
uit welk ei welk jong komt, is wat moeilijker. 
Hiervoor werden de eieren vlak voordat ze 
uitkwamen, verzameld en vervangen door 
nepeieren zodat het vrouwtje rustig bleef 
broeden. De genummerde eieren werden 
elk in een apart vakje in een broedmachine 
gelegd. Hierin kwamen ze normaal uit en 
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jongen dan de ongemanipuleerde controle-
groep (Vedder et al. 2010). Ook kwamen de 
eieren van deze vrouwtjes veel asynchroner 
uit dan in de controlegroep. Waarschijnlijk 
waren ze dus ook eerder begonnen met 
broeden. 
Zou het zo kunnen zijn dat de stimulatie 
van eieren ervoor zorgt dat vrouwtjes eer-
der beginnen met broeden, eerder stoppen 
met vreemdgaan en ook eerder stoppen met 
leggen? Als zekerheid van bevruchting het 
doel achter vreemdgaan is, zou je immers 
eerder kunnen stoppen met vreemdgaan 
wanneer je minder eieren legt. Dit was het 
onderzoeksdoel in het vierde broedseizoen.
Dat jaar werden geen eieren toegevoegd, 
maar tijdelijk weggehaald. Van de helft 
van de vrouwtjes werd tot aan het tiende 
ei steeds het nieuw gelegde ei verzameld 
op de dag van leggen. Vanaf dag elf kregen 
ze de eieren geleidelijk weer terug. Ze had-
den de eerste tien nachten, wanneer ze al 
beginnen met broeden, dus geen eieren in 
het nest. Met thermologgers werd de lengte 
van het nachtelijke broeden gemeten. Als 
groep begonnen de experimenteel gemani-
puleerde vrouwtjes trager met broeden en 
legden ze gemiddeld twee eieren meer dan 
de controlegroep. Binnen de groepen waren 
de vrouwtjes die het traagst begonnen te 
broeden ook degenen die de meeste eieren 
legden. Tot zover klopte de verwachting 
dus. Echter, het aantal buitenechtelijke jon-
gen verschilde niet tussen de groepen en het 
aandeel buitenechtelijke jongen in de leg-
volgorde daalde ook even snel. Wel bleek de 
broedduur in de eerste nacht na legbegin te 
correleren met het aantal buitenechtelijke 

eileg misschien maar een paar keer vreemd 
te gaan om toch de garantie te hebben dat 
het hele legsel bevrucht is. Aangezien het 
sperma van de laatste man waarmee ze 
gecopuleerd heeft voor de bevruchting de 
grootse kans maakt op bevruchting (Birk-
head 1998) en vrouwtjes per dag wel tiental-
len keren copuleren met hun sociale man, 
ook in de legfase (Kempenaers et al. 1995), 
zullen onder normale omstandigheden de 
eieren die worden gelegd, vlak na de buiten-
echtelijke copulaties de meeste kans maken 
om ook echt door buitenechtelijk sperma te 
worden bevrucht. Alleen wanneer de sociale 
man dan echt onvruchtbaar is, zal het hele 
nest uit buitenechtelijke jongen bestaan. Of 
dit inderdaad de functie is van het vreemd-
gaan valt moeilijk te testen, want je kunt 
nooit weten of een buitenechtelijk ei zonder 
buitenechtelijk copulaties onbevrucht was 
geweest. Wel kun je kijken naar wat nu 
eigenlijk veroorzaakt dat de vrouwen later 
in de legfase minder vreemdgaan. Om te 
onderzoeken of de aanwezigheid van eieren 
in het nest hier een causale rol in speelt, 
werden er in een volgend broedseizoen een 
paar dagen voor het natuurlijke legbegin 
nepeieren in het nest van de helft van de 
vrouwtjes gelegd. Uit eerder onderzoek was 
al bekend dat als je deze erin laat liggen 
vrouwtjes zelf minder eieren gaan leggen 
(Winkel 1970). In dit onderzoek werden 
ze na het natuurlijke legbegin weer weg-
gehaald en was er ook geen eff ect op de 
legselgrootte. Wel hadden de vrouwtjes die 
de nepeieren netjes met mos bedekt hadden 
zoals ze normaal ook hun eigen eieren be-
dekken, signifi cant minder buitenechtelijke 
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of the Linnean Society 45: 363-372.
Charmantier, A., J. Blondel, P. Perret & M.M. 

Lambrechts 2004. Do extra-pair pater-
nities provide genetic benefi ts for female 
blue tits Parus caeruleus? Journal of 
Avian Biology 35: 524-532.

Cramp, S. & C.M. Perrins 1993. Birds of the 
Western Palearctic. Vol. 7. Oxford. Oxford 
University Press. 

Dreiss, A.N., N. Silva, M. Richard, F. Moyen, 
M. Th ery, A.P. Moller & E. Danchin 
2008. Condition-dependent genetic be-
nefi ts of extrapair fertilization in female 
blue tits 

Cyanistes caeruleus. Journal of Evolutionary 
Biology 21: 1814-1822.

Griffi  th, S.C., I.P.F. Owens & K.A. Th uman 
2002. Extra pair paternity in birds: a 
review of interspecifi c variation and 
adaptive function. Molecular Ecology 11: 
2195-2212.

Haftorn, S. & R.E. Reinertsen 1985. Th e Eff ect 
of Temperature and Clutch Size on the 
Energetic Cost of Incubation in A Free-
Living Blue Tit (Parus caeruleus). Auk 
102: 470-478.

Kempenaers, B., G.R. Verheyen & A.A. Dhondt 
1995. Mate Guarding and Copulation 
Behavior in Monogamous and Polygynous 
Blue Tits - do Males Follow A Best-Of-
A-Bad-Job Strategy. Behavioral Ecology 
and Sociobiology 36: 33-42.

Kempenaers, B., G.R. Verheyen, M. Vanden-
broeck, T. Burke, C. Vanbroeckhoven & 
A.A. Dhondt 1992. Extra-Pair Paternity 
Results from Female Preference for High-
Quality Males in the Blue Tit. Nature 
357: 494-496.

jongen; de langer broedende vrouwtjes had-
den er minder (Vedder et al. in prep.). Het 
tijdelijk weghalen van de eieren had geen 
eff ect op het broeden in de eerste nacht, en 
de duur van dat vroege broeden had dus ook 
geen eff ect op de uiteindelijke legselgrootte.
Kortom, het lijkt erop dat broedgedrag ’s 
nachts de neiging tot vreemdgaan onder-
drukt, onafhankelijk van hoeveel eieren er 
nog gelegd gaan worden. Het stoppen met 
vreemdgaan is dus niet exact afgestemd op 
het stoppen met leggen. Wat dit betekent 
voor de functie van vreemdgaan blijft spe-
culatie. In ieder geval is duidelijk dat je als 
pimpelmeesmannetje het best af bent met 
een vrouwtje dat vroeg begint te broeden, 
maar toch veel eieren legt. 
In de toekomst zou het interessant zijn 
om eens te gaan kijken naar de hormonale 
regulatie van dit gedrag. Algemeen wordt 
aangenomen dat het hormoon prolactine bij 
vogels het broeden reguleert (Riddle 1963, 
Sockman et al. 2006), maar het is onbekend 
of dit, of een ander hormoon, de neiging tot 
vreemdgaan reduceert. Vooralsnog zitten de 
vier jaar van mijn aIO-baan erop. Wie weet, 
misschien dat in de toekomst ooit nog het 
hele verhaal achter vreemdgaan (bij vogels) 
bekend wordt …
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kers, graslandjes en vennen tussen het dorp 
Roden en het Lieversche Diep.

De jaren zestig
Soorten van de zeer prille bossuccessie, 
zoals Zomertortel, Tuinfluiter, Kneu (enkele 
paren), Geelgors en mogelijk Bosrietzanger, 
bereikten in dit decennium hun maximum. 
Tuinfluiter en Kneu namen op dat moment 
zelfs al af. Aan de andere kant waren ook 
soorten die van een open bosstructuur met 
kale bodem houden in de jaren zestig het 
talrijkst. Voorbeelden zijn: Groene Specht, 
Gekraagde Roodstaart, Grauwe Vliegen-
vanger en mogelijk Geelgors. Ransuil en 
Blauwe Reiger waren nog volop aanwezig als 
broedvogel. 

De jaren zeventig
De meeste soorten van een jonge bosfase 

Het landgoed Mensinge bij Roden wordt 
met tussenpozen al meer dan 45 jaar op 
broedvogels onderzocht. Tot 1992 werd 
jaarlijks geteld door wijlen Sjoerd Braaksma 
(volgens Tinbergen 1946), daarna werden er 
op verzoek van Staatsbosbeheer nog twee 
integrale inventarisaties (BmP-alle soorten) 
gedaan door de vogelwerkgroep van IVN 
Roden. In de loop van 45 jaar blijkt er veel 
te zijn veranderd. In een uitgebreid artikel 
voor Drentse Vogels (Pot & Van Manen 2010, 
in prep.) wordt per decennium ingegaan 
op de veranderingen in de broedvogel-
bevolking.
Dit is een samenvatting van dat artikel. 
Daarnaast is een aantal relaties tussen 
het weer, het beheer van het gebied en de 
broedvogels verkend. Het onderzoeksgebied 
van het landgoed Mensinge is circa 135 
hectare groot en omvat bossen, heide, ak-
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begonnen schaars te worden of verdwenen 
en ook de soorten die op voedselarme zand-
grond gedijen, zoals Gekraagde Roodstaart 
en Groene Specht, kregen in deze periode de 
hardste klap.
Boomvalk, Ransuil en Ekster verdwenen in 
de jaren tachtig van het toneel en het aantal 
Houtduiven nam sterk af. Predatie door 
de inmiddels gevestigde Havik en Buizerd 
dringt zich op als oorzaak, maar er bestaan 
tegenargumenten. Zo kregen ook soorten 
die veel minder van Haviken hebben te 
lijden, zoals Spreeuw en Ringmus, een 
genadeklap in de jaren tachtig, terwijl de 
Zwarte Kraai hoogtijdagen beleefde. Zwarte 
Kraaien bleken in de jaren negentig juist 
extreem gevoelig voor predatie door Havik 
en Buizerd. Waarschijnlijk is het voor deze 
groep soorten gedurende de jaren tachtig 
vooral de intensivering van de landbouw 
geweest die leidde tot verliezen.

De jaren negentig
Helaas ging Sjoerd Braaksma in 1992 met 
pensioen en werd de telreeks afgebroken. 
Wat we over de jaren negentig weten, gaat 
dus over de eerste paar jaar. Wilde Eend, 
Meerkoet, Holenduif, Scholekster en Zwarte 
Kraai beleefden aan het eind van de jaren 

waren nog steeds betrekkelijk talrijk, al 
begonnen de aantallen van Fazant, Zomer-
tortel, Heggenmus, Braamsluiper, Bosriet-
zanger en ook Zanglijster gevoelig te dalen.
We zijn eraan gewend dat intensivering van 
de landbouw en verdroging vooral negatieve 
gevolgen hebben voor broedvogels, maar 
een behoorlijk aantal soorten floreerde bij 
de aanvankelijke intensivering. In Mensinge 
is dat terug te zien in de relatief grote aan-
tallen van Torenvalk, Houtduif, Turkse Tor-
tel, Spreeuw, Ringmus en Ekster gedurende 
de jaren zeventig. Tegelijkertijd kan deze 
toename of opleving in de jaren zeventig 
een gevolg zijn geweest van het verbod op 
het gebruik van persistente landbouwgiffen 
in 1969. De Havik vestigde zich voor het 
eerst als broedvogel in Mensinge.

De jaren tachtig
In de jaren tachtig zetten de landschap-
pelijke ontwikkelingen uit de jaren zeventig 
zich voort. Het bos werd ouder en diverser, 
en percelen jonge aanplant verdwenen lang-
zaamaan. Stikstofdepositie zorgde voor een 
rijkere bodemvegetatie. Verdroging nam 
ernstige vormen aan en schaalvergroting 
in de landbouw begon veel soorten parten 
te spelen. Alle soorten van jonge bossen 

Figuur 1. Aantalsverloop van soorten die hun optimum vinden in agrarisch cultuurland, halfopen 
boslandschap, jonge bospercelen en watergebonden soorten. In de tussentijd bleef het aantal 
territoria van soorten met hun optimum in opgaand bos constant.
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gedurende de onderzoeksperiode, waarmee 
het jaarlijkse aantal territoria van bosvogels 
significant correleerde (R2=0,380, P<0,001).

Dankwoord
In de eerste plaats is natuurlijk veel dank 
verschuldigd aan Sjoerd Braaksma, die in 
1999 overleed. Hij heeft dertig jaar lang 
de broedvogelbevolking van Mensinge op 
de kaart gezet. Datzelfde geldt voor bos-
wachter Egbert Vos. Ook hij is inmiddels 
overleden. Daarnaast moeten alle tellers 
uit de begintijd, maar zeker ook de huidige 
leden van de vogelwerkgroep van het IVN 
niet worden vergeten. Speciale dank aan 
Cees Koelewijn, Minte Mulder, wijlen Pier 
Cnossen en Jan Schipperijn die een deel van 
de coördinatie of uitwerking voor hun reke-
ning namen. Ook dank aan Roelof Blaauw 
en Henk Warners van Staatsbosbeheer voor 
hun opmerkingen en aanvullingen op de 
diverse concepten van het artikel. 

Literatuur
Braaksma, S. 1992. Gegevens over de fauna van 

Mensinge in 1992. Rapport in opdracht 
van Staatsbosbeheer, regio Drenthe 
Noord. 

Pot, A.H. & W. van Manen 2010. Trends en 
veranderingen bij broedvogels van het 
landgoed Mensinge (1963-2008). Drentse 
Vogels 2010. Werkgroep Avifauna Dren-
the (in prep.).

Tinbergen, L. 1946. Vogels in hun domein. 
Derde druk: 1-119.

tachtig en het begin van de jaren negen-
tig waarschijnlijk hun optimum. Zonder 
uitzondering waren hun aantallen in 2002 
sterk gedaald en was de Scholekster zelfs 
geheel verdwenen. De Kauw nam al eerder 
licht in aantal af, maar beleefde ook zijn 
sterkste neergang na 1992.

De jaren 2000
In 2002 werd er weer een integrale inventa-
risatie gedaan. In het eerste decennium van 
het nieuwe millennium werd het bos ouder, 
lokaal dichter, maar ook hier en daar opener 
en zeker gevarieerder. De overgangen tus-
sen agrarisch gebied en natuurgebied in de 
omgeving van Mensinge werden scherper. 
De betekenis van de landbouwgronden voor 
broedvogels daalde daarmee bijna naar een 
nulpunt. Wel werd de heide in het Molt-
makerstuk opener en werd er begrazing 
ingezet.
Soorten van jong bos, zoals Heggenmus 
en Tuinfluiter, zijn nu bijna verdwenen uit 
het gebied. Door het openen van het Molt-
makerstuk en mogelijk ook door het lokaal 
ontstaan van open plekken doen soorten 
van halfopen bos en heide, zoals Groene 
Specht, Boompieper, Gekraagde Roodstaart 
en Geelgors het beter.
Andere opmerkelijke zaken zijn het enorme 
succes van de Boomklever. Er broeden 
inmiddels meer dan 45 paar in Mensinge. 
Waar ze eerder beperkt waren tot de oudere 
delen aan de noordzijde van het telgebied, 
hebben ze nu het hele landgoed gekoloni-
seerd. Datzelfde geldt voor de Grote Bonte 
Specht. In 1963 broedden er nog maar tien 
paar in het gebied. Dat is in de afgelopen 
halve eeuw opgelopen tot meer dan 45 paar.

Discussie
Over de hele onderzoeksperiode (1963-
2008) zijn vogels van opgaand bos in aantal 
toegenomen van rond 750 broedparen in de 
jaren zestig naar 800-1000 in de jaren 2000. 
Deze toename is evenwel niet significant 
(R2=0.097, P=0.083). De toename kan te 
maken hebben met het ouder worden van 
het bos, maar ook met het structureel zach-
ter worden van de winters (IJnsen-getallen) 
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Er staat een plattegrond bij de ingang en we 
besluiten naar de Jagdhutte te gaan lopen.
Schitterend zoals de zon tussen de woud-
reuzen op het tapijt van bloeiende bosane-
monen schijnt, dat gecombineerd met een 
koor van vogels, een paradijselijk gevoel. 
Even later zien we een paartje Winterkoning 
vlak naast het pad druk bezig, het staartje 
parmantig in de lucht en het liedje wordt 
even luid en duidelijk geshowd.
Bij de hut aangekomen komen Virry en de 
kenner van het gebied, Bart Veenstra, met 
de auto aangereden. Ons vakantieverblijf 
wordt geopend, het is nog in de verbou-
wingsfase maar de houtkachel kan worden 
gestookt en er zijn voldoende slaapplaatsen, 
dus dat gaat helemaal goed komen. Wel 
heel fijn dat het mooi weer is en dat we luxe 
gebruik kunnen maken van de picknickban-
ken buiten. Bart hoort de Middelste Bonte 
Specht. De dames gaan er even achteraan 
maar geven gauw op. Zoeken naar een speld 
in een hooiberg doen we ook niet. De Bonte 
Vliegenvanger laat zich horen en die zien 
we nog wel tussen de bomen door. We zien 
een uitkijktoren, hij ruikt nog naar vers 
hout. Een mooie locatie aan de rand van 
een grasland omzoomd door bomen, naast 
een kronkelend stromend beekje, leuk voor 
IJsvogel en kwikstaarten.
Een eerste wandeling naar de verborgen 
Koorlinde. Deze lindeboom ligt er al sinds 
1945, toen de Canadezen hout nodig had-
den. Nog steeds zijn de contouren te zien 
van de open plek waar de Duitsers hun 
liederen gezongen hebben. Nu is de hele 
stam begroeid met een prachtige korstmos-
senlaag die je elders in het bos door de 
recreatiedruk niet ziet.
In de berm goudveil, geelster maar ook (net 
als in Groningen) speenkruid.
Even verder worden we getrakteerd op twee 

Vrijdag
Na een voorspoedige reis komen we (chauf-
feur Rob, Maricée, Geke en Irene) rond vijf 
uur aan bij de Liebesallee, de parkeerplaats 
bij de Hasbruch. Nog voordat de auto stil-
staat, zie ik iets in de begroeiing fladderen 
met de grootte van een Koolmees maar 
niet de kleur. Met de verrekijker in de hand 
doe ik voorzichtig het achterportier open 
en zie nog net hoe er in de greppel gebad-
derd wordt. De witte buik wordt een beetje 
grauwer. Geen Zwartkop, wel een zwarte 
pet. Gelukkig moet het in de zon op een 
voor ons zichtbare plek uitgepoetst worden 
en we hebben de eerste Glanskop gespot! 

Weekendexcursie Hasbruch 
23-25 april 2010

Friederiecheiche – Hasbruch – april 2010
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de ochtendexcursie door het oude gedeelte 
van het bos. Hasbruch is inmiddels bij veel 
natuurliefhebbers bekend om zijn eeuwen-
oude kolossale zomereiken die op een paar 
na allemaal zijn bezweken onder natuurlijke 
omstandigheden. Enkele hebben door hun 
enorme omvang ook namen gekregen. De 
bekendste is toch wel de Friederiecheiche. 
De een na oudste zomereik van Duitsland, 
geschat op 1200 jaar.
Deze ochtend is er weinig wind en de eerste 
zonnestralen dringen langzaam door de met 
weinig blad gevulde takken van de woudreu-
zen. Op veel plekken wordt de bodem bedekt 
door bosanemonen die wat kleur geven aan 
het bos. Intussen wordt vooral naar de vege-
tatie gekeken. Af en toe wordt een bijzonder 
bloeiend bosviooltje of een andere bijzon-
dere exoot ontdekt door André en Els. Het 
zoeken naar exoten blijft boeien gedurende 
de dag. Het is nog vroeg in het jaar voor 
veel bloeiende wilde planten. Aangezien de 
vogelzang nog op gang moet komen, trekken 
ook vooral de larven van de vuursalamander 
onze aandacht. De larven worden na goed 
speuren in de beekjes langs de paden gezien. 
Liggend op de dorre bladeren worden ze 
nauwelijks opgemerkt. Heb je er één gezien 
dan is het niet moeilijk meer om er meer te 
ontdekken. En we zien er veel.

Middelste Bonte Spechten in de avondzon 
hoog boven in de boom.
De groep verzamelt zich, Wim werd zelfs 
door een Zwarte Wouw verwelkomd bij de 
Liebesallee. We eten en drinken gezellig wat 
en dan is het tijd voor de avondwandeling 
met Houtsnippen en uilen. De Houtsnip 
missen we, wel eekhoorn gezien en Bosuil 
gehoord. Morgenochtend begint het concert 
om half zes, dus we maken het niet te laat.

Irene Kornet

Zaterdag
Vroeg in de ochtend, 5.00 uur om precies te 
zijn, vertrekken we (lees: Pieter en Petra) 
met de auto naar Hasbruch om voor een 
nacht samen met de al gearriveerde voge-
laars te overnachten onder zeer primitieve 
omstandigheden in de enige blokhut mid-
den in het bos. Het is een rustige, heldere 
ochtend en we zien de zon geleidelijk in het 
oosten opkomen. Het belooft een mooie 
dag te worden. Om half zeven hebben we 
de bestemming bereikt. Halverwege de 
wandeling richting de blokhut komen de 
eerste vroege vogels ons al tegemoet lopen 
met de kijkers in de aanslag. Even later is de 
hele groep compleet en onder de bezielende 
leiding van Bart Veenstra wordt gestart met 

Alpenwatersalamander – Hasbruch – 24 april 2010
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sparrenbossen treffen we Zwarte Mezen, 
Goudhaantjes en Vuurgoudhaantjes aan.
De middag loopt een beetje op zijn eind. 
Nog een stukje over de weg en dan weer het 
bos in richting de hut. Bij een bescheiden 
parkeerplaats wordt in een slootje een al-
penwatersalamander door ondergetekende 
waargenomen. Bart heeft er wel wat caprio-
len voor over om deze bijzondere salaman-
der aan ons te tonen. Bijna in spagaat vist 
hij het amfibietje zonder veel moeite uit 
het water. Het beestje heeft een hele mooie 
oranje buik, als uit het boekje. Na vastge-
legd te zijn door diverse camera’s wordt hij 
weer netjes in de sloot teruggebracht. Lang-
zaam wordt de tocht voortgezet en hebben 
we nog diverse Kortsnavelboomkruipers, 
Glanskoppen en zowel Goudhaantjes als 
Vuurgoudhaantjes.
Bij de hut aangekomen luchten we nog even 
de voeten en knappen we een uiltje voordat 
we richting Hude gaan voor een gezamenlijk 
avondmaal. Lastig als je daar een keuze in 
wilt maken, zoveel mensen zoveel wensen. 
Na zo’n wandeling is iedereen erg hongerig 
en is er behoefte aan een stevig maal. We 
vinden gelukkig een Stube met een menu-
kaart zo dik dat bijna alle landen rond de 
mediterranee vertegenwoordigd zijn. En het 
eten valt ook nog eens niet tegen.
Terug bij de parkeerplaats van Hasbruch 
lopen we met een omtrekkende beweging 
richting de snelweg naar de hut terug. Vlak 
bij de snelweg A7 blijven we wachten tot de 
duisternis invalt om Houtsnippen te spot-
ten. We hebben geluk. Tot twee keer toe 
worden ze bij schemering baltsend waar-
genomen. Het gaat wel erg snel, maar ze 
kunnen op het lijstje worden bijgeschreven. 
Bij de hut aangekomen, horen we nog de 
Bosuil die reageert op Wim, die de roep van 
de Bosuil wel heel erg goed imiteert.

Pieter Tepper & Petra Bolt

Zondag
Dan volgt een nacht waarbij sommigen 
elkaars geluiden beginnen te imiteren en 
de nachtrust van de rest van de groep flink 
op de proef wordt gesteld. Hoewel ik wel 

Ook de rosse woelmuis eist veel aandacht 
op. Bij stilte kun je ze overal horen struinen 
onder de dorre bladeren. Bart vertelt dat 
Poolse onderzoekers hebben vastgesteld 
dat een goed woelmuizenjaar slecht is voor 
de Fluiter, die zijn nest voornamelijk op de 
grond heeft. Pas de volgende ochtend horen 
we de eerste Fluiters.
Het rumoer, er is natuurlijk veel gespreks-
stof, wordt even kort onderbroken door een 
ijzige stilte want het eerste riedeltje van de 
Kortsnavel(taiga)boomkruiper wordt opge-
merkt door het scherpe gehoor van Wim. 
Het duurt even voor we een tweede riedeltje 
hoorden. Later wordt deze soort regelmatig 
opgemerkt. De Boomklever is deze ochtend 
wel het meest dominant aanwezig.
Als de middag nadert en de temperatuur 
al lekker begint te stijgen, wordt de eerste 
Middelste Bonte Specht gehoord en niet 
veel later laat deze bijzondere specht zich 
mooi bekijken. In totaal worden vijf soorten 
spechten waargenomen. Het bos is even-
eens rijk aan Glanskoppen en Appelvinken. 
De Grote Gele Kwikstaart wordt meer ge-
hoord dan gezien. Dat hebben we wel eens 
anders meegemaakt.
Nadat we heerlijk in de zon van onze lunch 
en een korte ‘powernap’ hebben genoten, 
wordt de wandeling voortgezet. Maar eerst 
wordt nog even een discussie gevoerd over 
de eekhoorn met de grijze rug (wel of geen 
grond eekhoorn) die we die ochtend hebben 
waargenomen. Daar komen we echter niet 
uit.
Het wordt warmer en dat kun je merken 
want de vlinders worden actiever. Oranje-
tipje, dagpauwoog, citroenvlinder, zandoog-
jes en diverse andere vlinders kunnen niet 
aan onze aandacht ontsnappen. De tocht 
wijkt af en toe van de reguliere paden af en 
we maken een insteek over een pad begroeid 
met puntgras, zoals Bart dat noemt. Daar 
maken we kennis met vele honderden teken 
(voornamelijk van het mannelijke geslacht) 
die vastgeklemd zitten aan de sprieten van 
deze grassoort hunkerend naar vrouwelijk 
schoon en de nimfen vooral hunkeren 
naar warmbloedige vogelaars. Geleidelijk 
verlaten we het oude deel van het bos. In de 
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startmoment per provincie verschillend 
is, heeft het landelijke project een totale 
looptijd van drie jaar (2008-2011). Op Zoog-
dieratlas.nl heeft iedere provincie zijn eigen 
pagina en zijn er onder andere activiteiten, 
verspreidingskaarten en nieuwsbrieven te 
vinden.
Niet iedere provincie is dus al even ver; 
sommige provincies zijn al bijna anderhalf 
jaar bezig, andere net een paar maanden.

Resultaten
Het afgelopen jaar werden veel waarne-
mingen verzameld. Door vrijwilligers die 
zelf hun waarnemingen doorgeven op 
Telmee.nl en Waarneming.nl, maar ook via 
publieksacties zoals een paashazenoproep, 
een kattenprooien-, een egel- en een mols-
hopenoproep. Ook zijn er archieven van 
bijvoorbeeld provincies uitgeplozen, waar-
nemingen uit oude opschrijfboekjes alsnog 
ingevoerd en is er bij de Zoogdiervereniging 
een inhaalslag geweest om data in te voeren. 
Daarnaast zijn er diverse cursussen en acti-
viteiten rondom zoogdieren georganiseerd 
die ook weer nieuwe waarnemingen hebben 
opgeleverd.
Alle gegevens die in het kader van alle 

Sinds december 2009 is er in iedere provin-
cie in Nederland een zoogdieratlasproject 
gaande: Zoogdieratlas.nl.
Op Zoogdieratlas.nl wordt per provincie 
de verspreiding van zoogdieren in kaart 
gebracht in een digitale atlas op internet. 
Hiervoor zijn verschillende partijen be-
naderd om mee samen te werken, zoals 
provinciale Landschappen, de provinciale 
organisaties Landschapsbeheer, de zoog-
dier- en vleermuiswerkgroepen, de provin-
cies en enkele andere organisaties. In iedere 
provincie is een coördinator aanwezig die 
als aanspreekpunt fungeert. Elk provinciaal 
atlasproject duurt twee jaar. Omdat het 

Zoogdieratlas.nl

betere nachten heb gehad, zorgt bij zonsop-
komst de zang van de eerste bewoners van 
dit wonderlijke bos ervoor dat deze nacht 
snel wordt vergeten. Vroeg uit de veren 
dus. De eerste zonnestralen maken ook de 
Zwarte Specht bijzonder opgewonden. Zijn 
klagende roep en stevige geroffel wordt door 
het hele bos waargenomen. Bovendien laten 
hij en zij zich ook heel mooi bewonderen.
Nadat iedereen zijn ontbijt naar binnen 
heeft geschoven, besluiten we nog even een 
bezoekje te brengen aan Ahlhorn/Baumweg, 
circa 40 km ten zuiden van Oldenburg. Hier 
zijn grote visvijvers waar je helemaal om-
heen kunt wandelen. Wij lopen een verkorte 

route waar onderweg toch redelijk veel te 
zien is. We komen op circa 32 soorten. Van 
deze soorten laat de Brilduiker zich toch wel 
het meest van zijn mooie kant zien. Af en 
toe baltsend (meer sluipend) door het water 
en de zon die de groene glans van zijn kop 
zo prachtig versterkt.
Met dit beeld nemen we afscheid van dit 
prachtige weekend. Mede namens de deel-
nemers willen we natuurlijk Bart (voor zijn 
enthousiaste bijdrage aan de excursie) en 
Wim en Virry (voor de organisatie) heel erg 
bedanken. We hebben genoten.

Pieter Tepper & Petra Bolt

Bever – Paterswoldsemeer – 30 januari 2010
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 atlasprojecten worden verzameld, komen in 
Telmee en zijn op die manier ook zichtbaar 
op www.zoogdieratlas.nl.
Het afgelopen jaar zijn er heel wat waar-
nemingen aan de kaarten toegevoegd. In 
figuur 1 staat een overzicht van het aantal 
waarnemingen dat tot nu toe in iedere pro-
vincie is verzameld.

Hoe kan ik meedoen aan Zoogdieratlas.nl?
Meedoen aan Zoogdieratlas.nl kan door het 
invoeren van waarnemingen op Telmee.nl of 
Waarneming.nl.
De Zoogdiervereniging en Stichting Na-
tuurinformatie hebben afgesproken dat de 
zoogdierwaarnemingen die op Waarneming.
nl worden ingevoerd, ook zichtbaar worden 
op Zoogdieratlas.nl. Op dit moment zijn 
alleen zoogdierwaarnemingen die via www.
telmee.nl zijn ingevoerd op de kaarten te 
zien, maar binnenkort worden die van waar-
neming.nl daaraan toegevoegd. 
Op Zoogdieratlas.nl zijn waarnemingen 
alleen op kilometerhokniveau zichtbaar. Er 
zijn dus geen details van een waarneming te 
zien, zoals de exacte locatie, de waarnemer 
of het type waarneming.

Groningen
Groningen is als een van de laatste provin-
cies binnen het zoogdieratlasproject van 
start gegaan. Officieel is pas op 1 december 
2009 begonnen, wat uiteraard een reden is 
dat het aantal ingevoerde zoogdierwaarne-
mingen nog beperkt is (zie figuur 1).
Intussen zijn er contacten gelegd met al-
lerlei Groninger organisaties die in staat zijn 
waarnemingen te leveren die in het verleden 
zijn verzameld of waarvan leden of werk-
nemers veel buiten komen en in staat zijn 
nieuwe data aan te leveren.

Aangezien de leden van Avifauna tijdens 
hun veldbezoeken naast vogels ongetwijfeld 
zoogdieren tegenkomen, hierbij de oproep 
deze waarnemingen te noteren en door te 
geven via Telmee.nl of Waarneming.nl. Op 
het Groninger onderdeel van de site van 
www.zoogdieratlas.nl worden de ingevoerde 
data dan snel zichtbaar.

Figuur 1. Aantal waarnemingen per provincie 
(stand op 24-2-2010).
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Agenda
Met het veldseizoen voor de deur worden er 
in alle provincies weer diverse activiteiten 
gepland. Kijk in de agenda op www.zoog-
dieratlas.nl voor meer informatie. Specifiek 
voor Groningen staan er voor het najaar 
meerdere muizenvangacties gepland, onder 
andere gericht op de waterspitsmuis. Daar-
naast gaan er gedurende het jaar meerdere 
vleermuisacties plaatsvinden.

Voor mensen die verder willen met zoog-
dieronderzoek worden er bovendien cursus-
sen georganiseerd. Voorbeelden zijn een 
batdetectorworkshop, de cursus ‘sporen 
en prenten’, de cursus ‘inventariseren 
vleermuizen’, een bever- en een boommar-
tercursus en een cursus hoe te werken met 
cameravallen. 

Voor mee informatie kun je je altijd wenden 
tot Dick Bekker, de atlascoördinator van 
Groningen, via e-mail: dick.bekker@zoog-
diervereniging.nl of tel. 06-17490488.
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steeds weer drie dingen duidelijk: het is 
twijfelachtig of deze soort daadwerkelijk 
een soort is, herkenning is geen sinecure 
en ze zijn behoorlijk zeldzaam (aan het 
worden). Deze koude winter waren er zo her 
en der wel meldingen, ook in de provincie, 
maar de meest overtuigende en de best 
bezochte en gedocumenteerde groep betrof 
een gezelschap van maximaal 36 exemplaren 
nabij Woldendorp tussen 12 en 22 februari. 

Zwarte Rotgans
Tussen 15 en 18 januari, alsmede op 13 en 28 
maart zat een exemplaar op Rottumeroog. 
Op 5 april was er een melding uit Wester-
nieland en op 9 april zaten er twee vogels bij 
Noordpolderzijl op de kwelder.

Witbuikrotgans
De influx van deze soort is ook aan de pro-
vincie Groningen niet voorbij gegaan; het 
leverde een indrukwekkende lijst van waar-
nemingen op. Op 17 en 18 januari zaten er 
zes vogels bij Ruidhorn. Op 3 februari werd 
een vogel ver in het binnenland gemeld 
nabij Klein Ulsda en op 6 februari verble-
ven vier vogels in de Breebaartpolder. Een 
dag later zaten deze vogels in de Johannes 
Kerkhovenpolder en bevonden zich zeven 
vogels op de Dollardkwelder. Op 8 februari 
zaten er niet minder dan 15 vogels nabij 
Termunten en op 11 februari werden zes 
vogels gezien nabij Borgsweer (waarvan één 
een Deense kleurring droeg). Op 16 februari 
zat een exemplaar bij Woldendorp, op 21 
februari vlogen vier vogels langs de Eems-
haven, op 22 februari zaten er vier vogels bij 
Amsweer en op 27 februari vlogen twee vo-
gels over Noordhorn en zaten er tevens vier 
vogels op de Dollardkwelder. Op 28 februari 

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

Waarnemingen over de periode 1 mei t/m 
31 augustus 2010 graag zo spoedig mogelijk 
insturen naar: Leverkruid 12, 9801 LR Zuid-
horn of per e-mail: waarneming@avifauna-
groningen.nl. De waarnemingen kunnen 
uiteraard ook online worden doorgegeven op de 
website van Avifauna.

Sneeuwgans
Op 27 februari trok een exemplaar langs de 
telpost op het oostelijk Eemshaventerrein.

Ross’ Gans
Tussen 11 en 14 maart verbleef een exem-
plaar tussen Brandganzen in en rondom de 
Breebaartpolder. Dezelfde vogel (op basis 
van tekening in de armpennen en de duim-
vleugel) werd overigens later gedurende vele 
weken waargenomen in de Anjumer Kolken 
en de Ezumakeeg.

Dwerggans
Er waren weer meldingen van Dwergganzen 
bij Garrelsweer (helaas wederom zonder 
foto’s): op 28 februari werd een adulte vogel 
gezien, en op 1 maart was dat aantal ver-
dubbeld.

Taigarietgans
Recente discussies en onderzoeken maken 

Waarnemingen
van 1 januari tot en met 30 april 2010
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Ross' Gans – Polder Breebaart – 11 maart 2010

Taigarietgans – Woldendorp – 14 februari 2010
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nog één vogel werd gezien. Op 16 en 19 
januari verbleef een exemplaar op het Wad 
ter hoogte van Lauwersoog.

IJseend
Op 11 februari was er een melding van twee 
vogels op het Wad bij Lauwersoog.

Kokardezaagbek
Exemplaren van deze van oorsprong Ame-
rikaanse soort, waarbij het vaststellen van 
ongeringdheid een ‘must’ is en waar altijd 
een zweem van verdachtheid omheen zal 
blijven hangen, werden op 4 januari bij 
Musselkanaal, tussen 9 en 15 januari bij 
Sellingerbeetse (een mannetje) en op 19 
januari bij Den Ham (een vrouwtje-type) 
gezien.

Roodhalsfuut
Een winterkleed vogel zwom op 20 maart 
op het Oldambtmeer, terwijl op 10 april 
een zomerkleed vogel werd opgemerkt op 
de vloeivelden van de Suikerunie in de stad 
Groningen.

was het raak in de Eemshaven met zeven 
langsvliegende vogels en zat er tevens één 
in de Westpolder. Op 1 maart vlogen drie 
vogels langs Lauwersoog, op 7 maart be-
vonden zich zes vogels bij Noordpolderzijl, 
één bij Ruidhorn en vloog er één langs de 
Emmapolder. Op 14 maart zaten er nog drie 
exemplaren bij Noordpolderzijl. Ten slotte 
zat er op zowel 28 maart als 26 april nog één 
vogel in de Westpolder.

Roodhalsgans
Ook deze winter waren er op de gebrui-
kelijke plaatsen in de Lauwersmeer en in 
en rond de Dollard met een beetje moeite 
weer enkele exemplaren te vinden. Waar-
nemingen op minder voor de hand liggende 
locaties betroffen vogels bij het Schildmeer 
op 27 en 28 februari, een langsvliegend 
exemplaar in de Eemshaven op 3 maart en 
een vogel bij Noordpolderzijl op 9 april.

Grote Zee-eend
Op 15 januari werden vijf exemplaren opge-
merkt op Rottumeroog, waar op 13 maart 
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Kokardezaagbek – Sellingerbeetse – 9 januari 2010
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en dan aangevuld met een derde, vaak 
onvolwassen toevallige passant. Overige 
waarnemingen kwamen uit Smeerling (twee 
vogels op 9 januari), het Paterswoldsemeer 
(13 januari), Wildervank (17 maart), Nieuwe 
Statenzijl (17 maart), Uithuizen (23 april), 
de telposten Noordkaap in de Emmapolder 
en Eemshaven-Oost (25 april) en de Veen-
huizerstukken bij Stadskanaal (29 en 30 
april).

Steppekiekendief
Er waren meldingen van langsvliegende 
vogels uit de Kropswolderbuitenpolder 
(mannetje op 13 april), Zuidhorn (mannetje 
op 14 april), Rottumerplaat (2e kj. man op 25 
april) en de telpost Emmapolder (vrouwtje 
op 28 april).

Kuifaalscholver
Op 1 maart zou er een exemplaar zijn gezien 
in de haven van Lauwersoog.

Purperreiger
Op 26 april vloog er een vogel over de Vogel-
route in de Lauwersmeer en op 28 april werd 
een vogel gezien op de vloeivelden van de 
Suikerunie in Groningen.

Europese Flamingo
Op 3 april zat een groep bestaande uit drie 
Europese Flamingo’s, 13 Chileense Flamin-
go’s en een hybride Europese x Chileense 
Flamingo op de surfplas van Wildervank.

Zeearend
De vogels van het Lauwersmeergebied 
bleven de gehele periode aanwezig, zo nu 
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Zwarte Rotgans – Rottumeroog – 16 januari 2010 Witbuikrotgans – Noordpolderzijl – 7 maart 2010
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Ruigpootbuizerd
Er werden in deze periode om en nabij 16 
vogels doorgegeven, her en der verspreid in 
de provincie. Daarmee leek het een iets ma-
gerder jaar dan de afgelopen twee jaren voor 
deze soort te zijn.

Roodpootvalk
Op 29 april vloog een vrouwtje over Noord-
horn.

Kraanvogel
Naast de gebruikelijke overvliegende een-
lingen of kleine groepjes werden er voor 
Groningen mooie aantallen gezien over 
Midwolda (19 vogels op 25 februari), nabij 
Jipsingbourtange (maar liefst 60 vogels, 
ook op 25 februari), de Noordpolder (zeven 
vogels op 26 februari), Hoogezand (11 vogels 
op 28 februari), over de telpost op het ooste-
lijk Eemshaventerrein (acht exemplaren op 
28 februari en vijf vogels op 7 april).
Vogels ter plaatse werden gezien bij het 
Ellersinghuizerveld, waar zes vogels werden 
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Steltkluut – Ezumakeeg – 18 april 2010

Poelruiter – Ezumakeeg – 24 april
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Reuzenstern
Vanaf 3 april verschenen er met enige regel-
maat vogels in de Lauwersmeer. Op 12 april 
zat er tevens een exemplaar in Tetjehorn, op 
13 april werd er één gezien in de Kropswol-
derbuitenpolder (met zelfs twee vogels op 
26 april) en op 25 april verbleef een vogel in 
de Lettelberter Bergboezem.

Lachstern
Op 29 april vloog een Lachstern over de 
Noordkaap in de Emmapolder en kon ter-
nauwernood worden gefotografeerd.

Draaihals
Nadat de eerste vogel op 11 april opdook 
langs de Vogelroute bij camping De Pomp, 
werden her en der in totaal nog 12 vogels 
opgemerkt. Leuk waren de twee vogels die 
zij aan zij foerageerden in Lauwersoog op 26 
april.

Roodstuitzwaluw
Er werden twee vogels gezien: een exem-

gezien op 6 en 7 maart en opnieuw vier (de-
zelfde?) vogels van 6 tot 16 april.

Steltkluut
Tussen 18 en 22 april verbleef de eerste vo-
gel van dit jaar in de Ezumakeeg.

Poelruiter
Tussen 21 en 25 april zat er een vogel in 
zomerkleed in de Ezumakeeg.

Grauwe Franjepoot
Het eerste exemplaar van dit jaar zat tussen 
28 en 30 april in de Ezumakeeg.

Grote Burgemeester
Tussen 9 en 26 januari zat een tamme 
eerste-winter in de haven van Lauwersoog.

Baltische Mantelmeeuw
Een (helaas) ongeringde, adulte vogel met 
kenmerken van deze ondersoort zat op 
26 april in het Jaap Deensgat in de Lau-
wersmeer.
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Grote Burgemeester – Lauwersoog-haven – 17 januari 2010
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Lauwersmeer op 14 februari, wederom in 
Groningen op 18 februari, in Delfzijl op 4 
maart en tot slot in Haren op 18 april.

Buidelmees
De enige waarnemingen van deze mooie 
soort kwamen uit de Lauwersmeer, tussen 
21 en 28 april.

Kortsnavelboomkruiper
Op 27 en 30 april waren er weer meldingen 
van de inmiddels bekende Kortsnavelboom-
kruipers uit de bossen bij Ter Apel.

Klapekster
Er werden in de gehele periode onregelma-
tig vogels gezien in de Lauwersmeer. Ove-
rige waarnemingen kwamen uit Stadskanaal 
op 5 januari, bij Tetjehorn tussen 13 februari 
en 22 maart, bij Harkstede tussen 23 febru-
ari en 23 maart en bij Terborg op 4 april.

Raaf
Er waren meldingen van overvliegende 
vogels uit Noordhorn op 30 januari en uit 
Groningen op 26 april.

Witstuitbarmsijs
Op 14 februari werd een vogel gezien en 
gefilmd in de bossen bij Ter Apel.

Europese Kanarie
Op 6 maart werd een zingende vogel aange-
troffen in een tuin in Niekerk. Overtrekken-
de vogels werden opgemerkt over de telpost 
in de Eemshaven op 25 maart en op 6 en 7 
april langs de Kustweg in de Lauwersmeer. 
Op 25 april vloog er nog een vogel over de 
stad Groningen.

plaar op 25 april langs de telpost in de Eems-
haven en een tweede vogel kort ter plaatse 
in de haven van Delfzijl op 27 april.

Roodkeelpieper
Op 25 april passeerde de eerste vogel de 
telpost in de Emmapolder, gevolgd door een 
vogel op het Selwerderhof in Groningen op 
26 april en een exemplaar langs de telpost in 
de Eemshaven op 29 april. 

Pestvogel
Op 5 januari werden drie vogels gezien in 
Groningen, gevolgd door waarnemingen in 
Hoogezand op 7 februari, in Leek op 8 en 
9 februari, in Nieuwolda op 11 februari, in 
Groningen op 13 februari (drie stuks), in de 
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Draaihalzen – Lauwersoog – 26 april 2010

Draaihals – Lauwersoog – 25 april 2010



Zeiss, Swarosvki
Tento, Bausch & Lomb

Gekr. Roodstaart
Kerkuil, Oeverpieper

Slagnetten
Lifetraps

Koffie
Geluidsinstallaties

Mussenpotten
Rechtszaken

Lezingen
Persoonlijke aandacht

Columns
Binoculairs

Vakantiewoningen
Opticron Optolyth

Kowa Bresser
Gier- & Huiszwaluw

IJsgors
Mag-Litelampen

Vangdagen
Loupes

Spreeuwenpotten
Voederschalen

Excursies
Statieven

Verhalen in 3 talen
Geboortes

Boeken
MER-rapportages

Geef vogels een kans met

J
D
an

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

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

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

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

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

g

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

 FULL-COLOUR DRUKWERK

vliegensvlug
Natuurlijk ook voor alle 1,2 en 3 kleuren drukwerk.
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