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Voor de toekomst van de vereniging is het 
van groot belang dat er op korte termijn 
in ieder geval een nieuwe voorzitter en 
secretaris worden gevonden. Het nieuwe 
bestuur kan dan vervolgens gaan kijken wel-
ke mogelijkheden er zijn om de vereniging 
en haar activiteiten voort te zetten. Tot die 
tijd zal het huidige bestuur zich met name 
bezighouden met het beschermingswerk 
(zie eerdere Gorzen voor diverse lopende 
zaken, nieuwe windmolenprojecten enz.) en 
het zoeken naar opvolgers.

Afscheid Harm de Mooij
De vereniging is een groot woord van 
dank verschuldigd aan Harm de Mooij, de 
vormgever van De Grauwe Gors. Na vijf jaar 
deel uitgemaakt te hebben van de redactie 
heeft hij besloten om te stoppen met de 
opmaak van ons verenigingsblad. De vijftien 
Gorzen, maar ook het boek Vogelgebieden in 
Groningen, waren stuk voor stuk erg fraai 
vormgegeven en van hoge kwaliteit. Tijdens 
de ledenvergadering in april jl. werd Harm 
in het zonnetje gezet door het bestuur en, 
onder applaus van de aanwezige leden, har-
telijk bedankt voor zijn inspanningen. 
Een (vrijwillige) opvolger voor Harm heeft 
zich ook hier helaas nog niet gemeld.

Bestuur & redactie

Tijdens de najaarsledenvergadering van 
afgelopen november zijn enkele besluiten 
genomen over de toekomst van Avifauna en 
daar was De Grauwe Gors onderdeel van. Het 
is gebruikelijk meerdere nummers per jaar 
uit te brengen, maar deze vorm van commu-
nicatie lijkt door het huidige, snellere com-
putertijdperk enigszins achterhaald. Het is 
gebleken dat de Gors eigenlijk te weinig en 
te onregelmatig verschijnt om goed mee te 
komen met actuele zaken. Er zal meer ge-
bruik moeten worden gemaakt van bijvoor-
beeld de website, digitale nieuwsbrieven en 
e-mail. Op het moment van schrijven zijn al 
enkele nieuwsbrieven e.d. verschenen en dit 
functioneert naar behoren. In navolging van 
andere provincies zou van De Grauwe Gors 
in het vervolg dan nog maar één kleuren-
nummer per jaar worden uitgebracht.

In de tussentijd hebben echter enkele be-
stuurs- en redactieleden aangekondigd te 
gaan stoppen met ingang van het komende 
najaar of zijn inmiddels gestopt (zie onder). 
Ondanks herhaalde verzoeken hebben 
vooral bij het bestuur eventuele opvolgers 
zich tot nu toe nog niet gemeld. Er is dus 
min of meer sprake van een crisis en de 
toekomst van de vereniging en haar activi-
teiten is daardoor uiterst onzeker geworden. 
Tot er een oplossing is gevonden voor deze 
impasse (hopelijk voor de aanstaande na-
jaarsledenvergadering) is besloten om veel 
activiteiten op een laag pitje te zetten, al 
dan niet om (onverantwoord) hoge kosten 
te voorkomen.
Dat laatste geldt dus ook voor de Gors. Het 
relatief dure kleurennummer zal dit jaar 
niet meer worden uitgebracht. In plaats 
daarvan verschijnt dit (sobere) nummer 
waar de overgebleven kopij van het vorige 
nummer in wordt geplaatst, aangevuld met 
enkele nieuwe artikelen. Een tweede num-
mer zal waarschijnlijk niet voor de najaars-
ledenvergadering verschijnen.

Voorwoord
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 menig erf een steenuilenkast. André is een 
goed verteller en een verwoed en kundig 
fotograaf. Ik zou ook niet durven gokken 
hoeveel uur hij, een vijftiger, in schuiltenten 
heeft doorgebracht om de uilen te portrette-
ren, zijn halve leven? Hij liet stuk voor stuk 
fantastische en ook heel bijzondere plaatjes 
zien. André is voorzitter van de Kerkuilen-
werkgroep Groningen.

Steenuil (gele ogen)
In de provincie Groningen komen nog maar 
weinig broedparen Steenuil voor, een stuk 
of tien misschien, terwijl Vogels van Gro
ningen (Boekema et al. 1983) nog 100-200 
noemt. De tientallen kasten die voor deze 
soort in schijnbaar geschikte milieus zijn 
opgehangen, bijvoorbeeld in Westerwolde, 
blijven nagenoeg onbezet. In dichtbezette 
kerngebieden, bijvoorbeeld in de streek Ha-
velte-Ruinen in Drenthe, gaat de bezetting 
van kasten veel beter. Beelden van Steen-
uilen met prooien als worm, muis en zelfs 
wezel (uniek) en beelden van nieuwsgierig 
kijkende adulte en juveniele vogels vanuit 
boomholtes (in oude fruitbomen, in oude 
wilgen) en kasten, waren alle even prachtig. 
Steenuilen eten graag wormen, meikevers 
(zijn er niet veel meer, de larven in de gras-
mat worden chemisch bestreden) en muizen.

Ransuil (oranje ogen, oorpluimen)
Buiten de broedtijd om bivakkeren Rans-
uilen graag groepsgewijs bij elkaar in zoge-
naamde roestbomen (roesten = rusten). In 
de herfst kun je ze gemakkelijk zien zitten 
in de kaal geworden loofbomen, ’s winters 
zitten ze meest in groenblijvende bomen als 
coniferen en hulst. Voor het nest worden 
oude kraaien- en eksternesten gebruikt. 

Plezierig voor de sprekers, André Eijkenaar 
en Marnix Jonker, was de goede toeloop van 
bezoekers, ongeveer 45! Aart van der Spoel 
zocht een verslaglegger en vond die in mijn 
persoon. Als regelmatig stukjesschrijver 
voor werk en hobby, Landschapsbeheer Gro-
ningen, IVN Eelde-Paterswolde en (heel af 
en toe) Avifauna Groningen, moet zoiets te 
doen zijn, was mijn nobele gedachte. Boven-
dien ben ik een Avifaunalid van het eerste 
uur, dus voor wat hoort wat. Van Aart kreeg 
ik een pen en een notitieblokje van tech-
nisch installatieburo SMID Glimmen (10 x 15 
cm) voor wat krabbeltjes. Een erg lang ver-
slag hoefde niet. Maar ja, wat noteer je wel 
en wat niet. Ter plekke valt zoiets moeilijk 
te beslissen, zeker ook omdat beide sprekers 
steeds weer wisten te verrassen met allerlei 
wetenswaardigheden. Uiteindelijk krabbelde 
ik zeventien kantjes vol, onleesbaar voor 
de buitenwereld. Nu, vanachter mijn pc en 
kijkend naar een groepje Huismussen en 
een Turkse Tortel die van broodkruimeltjes 
eten, moet ik zien te komen tot een bondig 
en voor de lezer vrij boeiend verhaal. Ik 
hoop dat het lukt.

André Eijkenaar (voor de pauze)
André is een echte uilenfreak. Hij raakte in 
zijn jeugd al geboeid door Steenuilen die 
op het erf van zijn ouderlijk huis in Twente 
broedden. Studie en werk maakten dat hij 
‘Groninger’ werd. Kerkuilen kregen zijn 
volle aandacht, maar ook Ransuilen, Steen-
uilen en Bosuilen doet hij erbij. Vanuit zijn 
werk, Landschapsbeheer Groningen, kwam 
hij regelmatig op (boeren)erven, en een 
praatje over uilen was snel gemaakt. Door 
deze contacten is in menig boerenschuur 
een kerkuilenkast opgehangen, en op 

Verslag lezingen over uilen 
op 28 maart 2012
Leo stockmann
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wel vijf broedparen (L.S., eigen telling). 
Bijzonder is de recente ontdekking in Wes-
terwolde van de grote bosmuis als prooi 
van de Bosuil. Deze muizensoort komt 
oorspronkelijk uit zuidelijker streken en het 
was niet bekend dat hij daar voorkwam. Nu 
blijkt de aanwezigheid ‘behoorlijk’ volgens 
André. Behalve muizen vangt de Bosuil ook 
wel vogeltjes, kikkers en kevers.

Marnix Jonker (na de pauze)
Marnix werkt in een ziekenhuis, maar dat 
blijkt geen beletsel om toch fanatiek met 
uilen bezig te zijn. De Ruigpootuil is een 
specialiteit van hem. Hij is actief in de 
landelijke Werkgroep Ruigpootuilen. Ook 
Marnix weet zijn uilen goed te verkopen en 
maakt prachtige foto’s.

Ruigpootuil (gele ogen)
In Groningen broedt de soort niet, in Dren-
the heel mondjesmaat. In 1971 werd een 
nestvondst gedaan in Boswachterij Gieten. 
Ook in de jaren nadien nog wel eens in een 
boswachterij, waaronder een waarneming 
van een broedgeval. De Ruigpootuil lijkt wel 
wat op de Steenuil.
In 2008 werd besloten de Drentse bossen 
en de aangrenzende bossen van Friesland 
eens goed uit te kammen naar het voorko-
men van de soort. Voor hun nestplaatsen 
maken Ruigpootuilen gebruik van zwarte-
spechtenholen. Het kwam dus heel goed uit 
dat de locaties van veel van deze holen al op 
een kaart stonden aangeduid (met dank aan 
Willem van Manen van SOVON). Het zoeken 
kon dus vrij gericht plaatsvinden. Ongeveer 
twintig vrijwilligers werden ingezet voor de 
zoekactie.
Het geluid van het mannetje heeft wel iets 
weg van dat van het mannetje van de Bosuil, 
maar klinkt wat helderder (mijn interpreta-
tie). Marnix liet het geluid horen.
In boswachterij Schoonloo werd in februari 
2008 een Ruigpootuil gehoord. In juni werd 
een nest met jongen aangetroffen. Sneu was 
dat de jongen door de Havik zijn gebruikt 
als voer voor zijn jongen. Later werd er nog 
een nest gevonden. Het ene uitgevlogen 
jong werd ook een hapje voor de Havik.

Ook worden door beschermers wel broed-
manden in bomen opgehangen. Het aantal 
broedparen in Groningen loopt de laatste 
jaren gestaag terug, Vogels van Groningen 
(Boekema et al. 1983) vermeldt voor des-
tijds 300-500 broedparen. Ransuilen eten 
vooral veldmuizen. Het aanhoudende, hoge 
bedelgeroep van de jongen wekt voor lichte 
slapers wel eens irritaties op.
Sinds 2009 is er in onze provincie de ‘Werk-
groep Ransuilen in Groningen’. De soort 
doet het goed op de foto, zo bleek uit de 
beelden van André.

Kerkuil (donkere ogen)
Vóór de enorm strenge winter van 1963 
waren er in onze provincie zo’n 200-400 
broedparen (Boekema et al. 1983). De stren-
ge winter hakte enorm in op het bestand en 
het herstel kwam ook niet op gang. In 1979 
zijn er drie broedparen geteld. Er werden 
maatregelen genomen door het ophangen 
van nestkasten in boerenschuren (hoe 
hoger de kast in de schuur hoe beter dacht 
men toen, tegenwoordig mag het ook lager). 
En dat had succes. In 1990 waren er al weer 
60 broedparen, in 2009 iets meer dan 100. 
Allerlei soorten muizen (zelfs spitsmuizen) 
en vogeltjes (Boerenzwaluw, pas op!) staan 
op de menukaart. Tussen de geboorte van 
het eerste en laatste jong kunnen wel tien 
dagen zitten. De jongen ‘zien er niet uit’, 
maar hebben al wel het typische gezichts-
masker. Het ene plaatje was nog mooier dan 
het andere. Door veel langs wegbermen te 
jagen komt er nogal eens eentje om door het 
verkeer.

Bosuil (zwarte ogen)
De uil van het beverige hoeoeoe-hoehoeoeoe-
geluid, gemaakt door het mannetje, en ook 
in de wintertijd te horen. In hoorspelen 
werd het geluid wel gebruikt om een nachte-
lijk spannend tafereel op te roepen. In onze 
provincie broeden niet veel Bosuilen. Als 
broedplaats wordt veruit het meest gebruik-
gemaakt van boomholtes. In oudere bossen 
en op landgoederen met oude bomen voelt 
de Bosuil zich thuis. In Eelde-Paterswolde 
(Dr.), met haar landgoederen, wonen zeker 
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Literatuur
Handboek Vogels van Nederland. Luc Hoogen

stein & Ger Meesters, m.m.v. Vogel
bescherming Nederland. KNNV Uitgeverij 
2011 (tweede druk). 

Nieuwsbrief Uilen. Uitgave van de Stichting 
Kerkuilenwerkgroep Nederland.

Ruim een kwart eeuw kerkuilenbescherming. 
Kerkuilenwerkgroep Groningen/André 
Eijkenaar. Folkersma de Vrije Fries BV 
Drachten, 2005 (eerste druk).

Uilen. Een gezamenlijke uitgave van STONE 
(Steenuilen), KWN (Kerkuilen), Werk
groep Ruigpootuilen, OWN (Oehoe).

Vogels van Groningen. Egbert Boekema, Piet 
Glas & Jan Hulscher (redactie). Wolters
Noordhoff/Bouma’s Boekhuis Groningen, 
1983.

Van het jong voor de opening van het nest 
zijn filmopnamen gemaakt, de eerste ooit 
in Nederland. Er was veel aandacht in de 
media. Voor het eerst sinds 30 jaar weer een 
Ruigpootuil geboren in Nederland. In de 
jaren 2009-2011 waren er 0-2 broedgevallen 
per jaar. Het mannetje van de Ruigpootuil is 
standvogel, jongen en vrouwtjes zijn noma-
disch. De Drentse vogels zijn waarschijnlijk 
uit het naburige Niedersachsen afkomstig. 
Daar broeden veel Ruigpootuilen (tot op 15 
km van de grens van Drenthe). Ten slotte 
vertelde Marnix dat de Dwerguil (zo groot 
als een Spreeuw) eraan komt. Dat beweren 
Duitse vogelaars althans.

Voor beide sprekers was er als dank een warm 
applaus en de traditionele Groninger koek.

Programma:
Uitgebreide informatiemarkt met tal •	
van kortingen en voordeeltjes
Lezingen in vijf zalen•	
Aandacht voor Jaar van de Klauwieren •	
(2012) en Jaar van de Patrijs (2013)
Mystery Bird quiz met mooie prijzen•	
Vrijwilliger van het Jaar•	
Kinderprogramma (voor 8-14-jarigen)•	

De organisatie is in handen van Sovon in 
samenwerking met Vogelbescherming Ne-
derland en de Nederlandse Ornithologische 
Unie (NOU).

Houdt u de website van Sovon (www.
sovon.nl) in de gaten voor het definitieve 
programma! Waarnemers en andere relaties 
van Sovon krijgen begin oktober een uitno-
diging thuisgestuurd.

Tot zaterdag 24 november!

Jeroen van Zuylen
Coördinator Landelijke Dag 2012

De Landelijke Dag van Sovon Vogelon-
derzoek Nederland vindt dit jaar opnieuw 
plaats op het terrein van de Radboud Uni-
versiteit te Nijmegen en wel op zaterdag 24 
november. De locatie is prima bereikbaar, 
zowel met het openbaar vervoer als met de 
auto.

De dag is gratis toegankelijk en bedoeld 
voor iedereen met een hart voor vogels en 
natuur. De parallelprogramma’s worden dit 
jaar verzorgd door Veldonderzoek Flora en 
Fauna (VOFF) en de Nederlandse Ornitholo-
gische Unie (NOU).

Aankondiging SOVON Dag
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waar we plaats nemen op de witleren ban-
ken, net nieuw aangeschaft zo blijkt. Het 
leer is zacht en zit goed. “Nee, Ikea komt er 
hier niet in”, zegt Egbert met een lachje. Het 
is niet de enige boude uitspraak deze avond, 
zo zal blijken.
Hij vertelt dat hij zijn huis aan het opknap-
pen is. Hij is in de zomer begonnen en door 
het onverwacht mooie weer kon hij de af-
gelopen week verder werken aan de buiten-
kant. Binnen zijn de muren en het plafond 
gewit en er hangen nieuwe gordijnen. Al 
met al een tijdrovende klus, maar “op een 
gegeven moment moet je ook het huis eens 
opknappen”.
Hij gaat thee zetten. Even later komt hij 

Op een uitzonderlijk warme september-
avond staan wij in de voortuin van het op-
gegeven adres. Het schemert al. Verscholen 
ligt het huis in het groen in een hof uit de 
jaren zeventig in de wijk Paddepoel. Een blik 
verf houdt de voordeur op een kier. Voor-
zichtig gluren wij om de hoek, horen gerom-
mel en vangen een glimp op van de man van 
onze afspraak. “Ga maar door de achterdeur, 
ik ben aan het schilderen, de verf is nog 
nat”, verontschuldigt hij zich. We lopen om 
en Egbert Boekema doet de deur al voor ons 
open. We stappen de keuken in. Ons oog 
valt direct op het lichtblauwe plastic krat 
met opschrijfboekjes op de keukentafel. Na 
de begroeting lopen we naar de voorkamer, 

Bijzondere vogel (7)
Maricée Ten Bosch & Virry schaafsma

Egbert Boekema en Maricée Ten Bosch (foto: Virry Schaafsma)
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met loodzware kijkers van 7 x 50, die veel te 
weinig vergroten; 50 heb je niet nodig voor 
de lichtsterkte, 40 is goed genoeg.”
Egbert had al vrij snel door dat een teles-
coop onmisbaar was, wilde je de vogels 
beter kunnen bekijken. Hij vond het op zijn 
minst apart dat bijna niemand er in die tijd 
een had. Of dat zuinigheid was, hij weet het 
niet. Maar wat ‘iedereen’ doet, daar heeft hij 
zich nooit iets van aan getrokken. In 1973 
kocht hij zijn eerste telescoop in de Oude 
Ebbingestraat, een Polarex voor ƒ 395,- 
Met die telescoop zag hij de eerste twee 
Breedbekstrandlopers voor de provincie, in 
1976 en 1977, niemand zag nog steltlopers.
In 1975 werkte hij zeven maanden bij Staats-
bosbeheer. Hij inventariseerde onder andere 
het Westerkwartier (Leek, Marum, Groote-
gast, Niekerk/Oldekerk) en schreef erover: 
Avifauna van het Zuidelijk Westerkwartier. In 
1976 inventariseerde hij voor de provincie 
Groningen. 
Daarna koos hij er bewust voor om er niet 
te blijven werken. Werken onder een baas 
lag hem niet, dat wist hij toen al wel. Onaf-
hankelijk zijn past hem beter.
Ook heeft hij zich in het verleden met Kok-
meeuwen beziggehouden, in het Noorder-
plantsoen. “Maar dat vond ik niet zo relaxed 
vogelen met al die mensen en honden. Klaas 
van Dijk, overigens een erg goede vogelaar, 
doet het nu. Hij geeft honden altijd een 
koekje. Dat willen de eigenaars niet, dan 
roepen ze “hier!”, en is de hond ook weer 
weg.” Hij vertelt het met een lachje.

Favoriete vogels
“Eenden, ganzen, steltlopers, zeevogels en 
zangvogels omdat ze zingen.” Later cor-
rigeert hij zichzelf en voegt de Lepelaars 
toe aan het rijtje. “Ik heb dit jaar een Frans 
exemplaar afgelezen, heel zeldzaam, ik heb 
er nog nooit een gehad.”
De zang van zangvogels zegt hij soms mooi-
er te vinden dan het uiterlijk. Eenden zijn 
naar zijn mening een ondergewaardeerde 
soortgroep. Met roofvogels heeft hij niet 
veel. Hij kan weliswaar met belangstelling 
een Slechtvalk volgen. “Maar als deze dan 
een Tureluur pakt, denk ik: moet dat nou?”

terug met een appeltaart, speciaal voor ons 
gekocht. We drinken van de thee (jasmijn 
met groene) en Egbert steekt van wal.
De volgende anderhalf uur praat hij over 
vroeger, over nu, over vogels. Jaartallen 
kent hij meestal uit het hoofd, slechts één 
keer pakt hij een van de opschrijfboekjes 
erbij als hij wil weten hoe vaak hij waar 
geweest is. Maar zelfs die aantallen weet hij 
min of meer uit zijn hoofd op te noemen. 
Hij moet over een fenomenaal geheugen 
beschikken.

Hoe is het vogelen begonnen?
“Nou, ik heb eigenlijk altijd gevogeld. De 
jaren zeventig waren de beste jaren, daar 
werd het fundament gelegd.”
Van huis kreeg hij het niet mee. Hij werd 
lid van de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie. Die beginjaren zijn belangrijk 
geweest. Er waren regelmatig buitenkampen 
waardoor hij contacten elders in het land 
kreeg. Het begon met planten, waar hij nog 
steeds wel naar kijkt. Voor Groningen heeft 
hij drie keer een nieuwe soort gevonden, 
zoals de zeekool op de Eemshaven. Daarna 
heeft hij zich een tijdje met zweefvliegen 
bezig gehouden, en twee artikelen geschre-
ven. Interessanter dan dagvlinders vond hij, 
“want daar heb je maar een paar soorten 
van”. Zo’n opmerking is tekenend voor hem, 
van een zekere uitdaging houdt hij wel.
Vogels waren altijd zijn passie en uiteinde-
lijk zijn het dan ook de vogels waar hij zich 
het meest mee bezig is gaan houden. Hij 
is een buitenmens, houdt van weilanden, 
bossen.
“De eerste vogel die ik bewust zag was een 
Ooievaar op het huis van de buren, in 1957, 
in Zuidhorn. Die klepperde.” Hij moet toen 
een jaar of vijf geweest zijn. Iets later wist 
hij al van Koperwieken en Kramsvogels, ze 
kwamen er in de tuin.
Daarna kwamen de vogelalbums van Rizla 
(Zo leer je vogels kennen uit 1960) en werden 
er druk plaatjes geplakt door de jonge Eg-
bert.
“Het vogels kijken is natuurlijk enorm 
veranderd. In de jaren zeventig was het 
minder professioneel dan nu. Men keek 
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zou het jammer vinden als daar niet meer 
geteld werd.”
Toch is Egbert van mening dat er genoeg 
gegevens zijn door de tientallen tellers in de 
provincie. Een project als MUS (Meetpunt 
Urbane Soorten) hoeft van hem niet. “Het 
heeft geen enkel nut, het zijn vaak amateurs 
die tellen. Wil je een gebied goed beheren, 
dan heb je degelijke detailgegevens nodig.”
Aan midwintertellingen doet hij wel mee. 
Verder houdt Egbert een aantal gebiedjes 
bij, voornamelijk uit plezier voor zichzelf 
en uit nieuwsgierigheid. Omdat hij al vanaf 
1971 telt, kan hij ontwikkelingen waarne-
men. Vogelen is ontspanning voor hem, 
“altijd zo geweest”. Hij houdt van gebieden 
in de buurt, van verre autotochten is hij 
geen liefhebber.

De gebieden

Sassenhein
“Toen ik in Haren woonde in de jaren ze-
ventig, ging ik vaak even een uurtje naar 
Sassenhein, lekker dichtbij, tien minuten op 
de fiets. Dat is wel de meest bezochte plek, 
zo’n 800 keer ben ik er geweest. Ik wist 
waar Bokjes zaten. Het groeide daar dicht, 
ik heb het een poos opengehouden, maaide 
het helemaal af, maar je kunt dat niet vol-
houden. Er zitten al lang geen Bokjes meer, 
de meeste eenden zijn weg, steltlopers ook.” 
Het gebied is verloederd, waarom is moeilijk 
te zeggen. Meer bos, andere vegetatie? Hij 
durft er geen conclusies aan te verbinden.

Friescheveen
Friescheveen was eerst geen goed gebied, 
nu wel. “Ik ben er zeker een paar honderd 
keer geweest. Het is het meest soortenrijke 
gebied in een straal van twintig kilometer 
rond de stad. In het voorjaar kun je er 
gemakkelijk zestig soorten scoren in twee-
eneenhalf uur. Soms zitten er leuke soorten 
tussen, maar dat is een kwestie van vaak 
gaan.”

Foxholstermeer
In het binnenland zijn de polders bij het 
Foxholstermeer, in de omgeving van het 

Naar zeevogels kijken doet hij graag. Bij 
storm kun je hem vinden bij Lauwersoog. 
Op Ameland is hij meerdere malen geweest. 
Goed voor pijlstormvogels. “Maar de bran-
ding is daar zo hoog dat veel zeevogels 
erachter verdwijnen, je ziet ze niet goed.” 
Schier is een favoriete plek, echter door 
drukte met het werk te ver om vaak heen 
te gaan. Vroeger zat hij er soms vier weken 
achter elkaar, ook bij gewoon weer. Veldui-
len, Goudhaantjes, hij zag ze uit zee komen 
en op het strand ploffen, zo moe waren ze. 
Zilver- en mantelmeeuwen zitten klaar om 
de kleine vogels op te slokken. Het leven 
van een zangvogel is hard.

Wie zijn je voorbeelden geweest?
De oudere garde uit die tijd had slechte 
kijkers en geen telescoop. “Na vijf à zes jaar 
kon ik ze al ‘verslaan’. Het meest heb ik dan 
ook opgestoken van generatiegenoten elders 
in het land en mensen als Mennobart van 
Eerden.” In Groningen was Cees Sikkema 
goed bezig, hij keek al met de telescoop naar 
ganzen. Verder noemt hij Jan Hulscher en 
voor Drenthe Arend van Dijk.
Toen de jongeren met goede kijkers kwa-
men, gingen de ouderen mee en maakten zo 
nog een inhaalslag.
Vanaf circa 1975 kreeg je de beroepsvoge-
laars, werd er gekarteerd en kwam alles 
in een stroomversnelling. Daarvoor, in de 
jaren zestig, waren er nauwelijks vogelaars, 
geen veldgidsen en was er geen kennis.
Zag je een bijzondere soort, dan zocht je als 
de wiedeweerga een telefooncel om het door 
te bellen. “Ik herinner me een Hop rond 
1983, bij Warffum. Ik heb toen Loek Schol-
tens gebeld en Bert de Bruin.”

Tellingen
De jaren zeventig waren de jaren van de 
wadvogeltellingen. “Piet Glas heeft zich 
hier erg verdienstelijk mee gemaakt. Zelf 
heb ik de Noordpolder geteld, maar op een 
zeker moment had ik er geen zin meer in. 
Bovendien heb ik viereneenhalf jaar in 
Berlijn gewoond. Maar ik sta als reserve en 
tel nog steeds in de zomer in de Dollard, als 
anderen bijvoorbeeld met vakantie zijn. Ik 
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Voor een favoriete dag vogels kijken 
pakt hij de auto en de vouwfiets naar de 
 Lauwersmeer. Vogelreizen naar het buiten-
land interesseren hem niet. Als hij, zoals 
dit jaar, voor zijn werk naar Amerika moet, 
knoopt hij er twee dagen aan vast om  vogels 
te kijken in een reservaat. “Ongeveer 65 
soorten heb ik gezien, onder andere de 
Piping Plover, een zeldzame soort aan de 
oostkust, bij Massachusetts.”

Paddepoel
Al jarenlang turft Egbert de vogels op zijn 
dagelijkse route naar en van het werk. Hij 
gaat op de fiets en rijdt er iets voor om. 
Zo werd hij deze zomer vanaf het Reitdiep 
gezien, met losse handen fietsend over 
het Jaagpad terwijl hij iets noteerde. “Ja, 
dat klopt wel, ik schrijf alles eerst op losse 
papiertjes, daarna schrijf ik het thuis over. 
Mijn boekjes neem ik nooit mee, daar 
ben ik veel te zuinig op, het zijn er 69. In 
maart 1971 ben ik begonnen.” Hij haalt een 
papiertje uit zijn zak. “Vandaag had ik bij-
voorbeeld een zingende Heggenmus en een 
Boomkruiper, gisteren ook. En een Groen-
ling. Dat is uitzonderlijk in deze tijd van het 
jaar. Merels zingen ook, maar die hoor je 
nauwelijks, daar moet je dichtbij staan.” Het 
papiertje glijdt op de grond en wordt niet 
opgeraapt.

Kun je uit deze jarenlange waarnemingen con
clusies afleiden?
“Als je bepaalde gebieden zo lang bijhoudt, 
zie je dat sommige soorten een dag of vijf 
eerder zijn gaan zingen, Tuinfluiter en Riet-
zanger bijvoorbeeld. Ze broeden dan ook 
eerder. Voor Koekoek en Spotvogel geldt dit 
niet.” De najaarspiek van de Zwarte Rood-
staart is naar achteren opgeschoven, naar 
eind september-begin oktober, wat later is 
dan eerst. Om zoiets te kunnen vaststellen, 
moet je over een gigantische hoeveelheid ge-
gevens beschikken, steekproeven van 1000 
uit de jaren zeventig en 1000 van nu. Als je 
dan een verschil ziet, is het reëel. Vaak is 
men geneigd ergens naartoe te werken, be-
wust of onbewust, en dat zou niet moeten.
Er zijn wel trends: diverse vogels blijven weg 

Zuidlaardermeer, zijn ‘stekkie’: 360 keer 
bezocht. Hij telt altijd alles, om ‘later’ nog 
eens uit te werken. Egbert nam deel aan de 
commissie die dit gebied heeft ingericht. 
“Op een gegeven moment lieten ze het plan 
zien. Het geplande fietspad in de Kropswol-
derbuitenpolder liep dwars door de natuur. 
Jongens, heb ik gezegd, doe me een lol en 
verleg dat fietspad. Dat hebben ze gedaan. 
Zo zie je dat je best iets voor elkaar kunt 
krijgen in je eentje.”

In Westerwolde komt hij graag, maar dat is 
een uur rijden. “Dat is het mooiste stuk van 
Groningen. De Gekraagde Roodstaart zit er 
veel. Dankzij de inzet van mensen als Nico 
de Vries is er op de heide bij Ter Borg veel 
verbeterd, er zijn sloten dichtgegooid, de 
waterstand is in eigen beheer. Vroeger had 
je dat nooit voor mogelijk gehouden. Ja, ik 
weet ook wel dat het Fochteloërveen nog 
beter is, maar dat ligt niet in Groningen.”
In de jaren zeventig ging hij wel naar het 
Metbroekbosch en naar Ter Apel, voor 
Glanskop en Boomklever. Die laatste had 
zich destijds nog niet verder verspreid.

Lauwersmeer
Zijn meest favoriete gebied is de Lauwers-
meer: 703 keer bezocht. “Wat me steeds 
opvalt, is dat Nederland een fantastisch 
 vogelland is, weinig plekken zijn beter.” 

Grafiek Bosrietzanger: het ultieme plaatje van 
de Bosrietzanger, met ruim 2250 zingende 
vogels, meest uit de wijk Paddepoel en per dag 
genoteerd van 2001-2011.
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deel af, 13.000 regels zijn klaar, dat is mooi 
toch?” Egbert stelt zichzelf geen limiet. “Ik 
werk gewoon door. Het zou fijn zijn als er 
meer mensen aan mee zouden werken.”
Het eerste boek uit 1983 kostte hem een 
jaar van zijn studie. Hij had het er graag 
voor over, tot op het laatst toe. Ineens werd 
duidelijk dat sommige soorten in de winter 
overbleven, zoals de Zwarte Roodstaart. Op 
het nippertje heeft hij dat er nog bij weten 
te schrijven. In het computertijdperk is het 
een stuk makkelijker geworden, gegevens 
zijn snel bij te werken.

Soortenjagers en lijstjes
In de jaren tachtig kwamen de soortenjagers. 
Egbert vindt zichzelf geen uitgesproken 
soortenjager, al kan hij niet ontkennen lijst-
jes leuk te vinden. Voor de provincie staat hij 
op dit moment op de vijftiende plaats. Voor 
Noord-Nederland in de top 20. Mensen die 
bovenaan staan, gaan overal op af. “Ik wil er 
wel vaak heen als er iets bijzonders zit, maar 
soms doe ik het niet. De Citroenkwikstaart 
heb ik daardoor gemist. Ik stond op de trek-
telpost in de Eemshaven toen die werd door-
gebeld, ik had op dat moment geen zin om 
naar het Lauwersmeer te gaan.” Als hij wel 
ergens op af gaat, wil hij eerst zeker weten 
of het beest in kwestie er nog zit.

in de winter. Vroeger kwamen er meer Grote 
Zaagbekken. De Bonte Kraai blijft al langer 
weg, er zijn minder Brilduikers. “Dat zie je 
gewoon als je het zelf altijd geteld hebt. Ze 
blijven in het noorden hangen, kennelijk is 
daar eten genoeg.”
’s Winters zit er nu minder dan vroeger. In 
november is Egbert in Noord-Zweden ge-
weest, in december in Finland (beide keren 
in 2010). “Als je ziet wat daar allemaal rond-
fladdert, beesten waarvan je denkt: ga maar 
eens naar het zuiden. Er wordt wel beweerd 
dat er door de opwarming meer zuidelijke 
vogels hier naartoe komen, maar dat is niet 
zo, we hebben er niks bij gekregen. Geen 
Cetti’s Zanger bijvoorbeeld.” ‘Spul’ dat naar 
het noorden gaat, trekt vroeger door, dat is 
goed te zien. Een deel van onze eigen vogels 
komt eerder terug, begint eerder te zingen, 
dus eerder te broeden en houdt eerder op, 
zoals de Fitis.

Werken aan een nieuwe ‘Vogels van 
Groningen’
Ter voorbereiding op dit gesprek heeft 
Egbert ons dat wat hij klaar heeft van het 
nieuwe boek gestuurd. Zes jaar geleden is 
hij ermee begonnen. Ooit was er een groep-
je. Men was vol plannen, maar daar is het 
bij gebleven. “Ik heb nu minstens een derde 

69 opschrijfboekjes (foto: Virry Schaafsma)
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klopt’: met een groep handenklappend 
eromheen lopen om de vogels eruit te jagen. 
“Uiteindelijk stom en vrij zinloos, want de 
beesten vliegen weg en dan zie je ze nóg 
niet. Gelukkig is dat nu niet meer zo, trends 
veranderen. De beste manier is gewoon om 
op zo’n 50 meter afstand met de telescoop 
te staan. Dan verstoor je ze niet. Geduld 
moet je wel hebben.”
Van jakkeren houdt hij niet. Waar hij ook 
een enorme hekel aan heeft, is aan kou. 
“Ik kan daar totaal niet tegen. Ik sta ook 
wel aan de Kustweg bij de Lauwersmeer. 
Dan neem ik een stuk tentdoek mee dat ik 
vastbind aan het hek. Ik ga erachter staan, 
uit de wind. Je hoort dan trouwens ook veel 
meer.” Bij de Eemshaven kon dat niet, te 
veel mensen.

Digiscopen is tegenwoordig de kunst, be-
wijsplaatjes leveren. Egbert doet het vooral 
om ringen af te lezen. “Je kunt alles zien, 
ook beschadigingen aan de ringen. Onze 
hersens hebben een aantal tienden van een 
seconde nodig om door te laten dringen 
wat je wilt aflezen. Met een foto is dat niet 
nodig.”

“Wat ik ook nog kwijt wil … kijk, in de 
jaren zeventig ging alles achteruit. Het 
Hondshalstermeer was het eerste gebied 
waar aan natuurbouw werd gedaan. Nu zijn 
er tientallen gebieden bij gekomen. Ik had 
toen nooit gedacht dat er ooit zoveel natuur 
bij zou komen.” Van alle weidevogels is nog 
maar een fractie over van wat er destijds 
zat. Vroeger zag je geen Lepelaars in het 
binnenland. Door de aanleg van plasjes zie 
je ze nu wel, bijvoorbeeld in De Onlanden 
en in Wolfsbarge.

Hoe denk je over verstoring door recreatie?
“Daar heb ik een uitgesproken mening 
over: je zou de helft van een gebied moeten 
afsluiten en iedereen eruit trappen die erin 
zit, dan kun je de andere helft opengooien. 
Ik denk dat mensen dan wel tevreden zijn. 
Als die er met de hond doorheen kunnen 
baggeren, hebben ze ook wel respect voor 
de andere stukken.” Het werkt niet meer 

Een tuinlijst houdt hij niet bij, de bijzondere 
gevallen herinnert hij zich: een overvlie-
gende Waterral, (roepend, kwiekwiekwie), 
een overvliegende Kwartel, een Oeverloper 
op het garagedak, op de oprit een Houtsnip, 
een Beflijster in de voortuin en laatst een 
Grasmus. “Dat vond ik heel goed van me-
zelf, toch een bijzondere soort voor in de 
stad.”
Zijn gehoor is scherp, bovengemiddeld, 
mogelijk omdat hij van jongs af slecht ziet 
met zijn linkeroog.
In de trektijd staat hij ’s avonds wel eens 
buiten, hoort hij de vleugelslag van een Bril-
duiker boven het huis. Ook hoort hij vanuit 
zijn bed vogels overkomen. Zijn ervaring is: 
hoor je de eerste vijf à tien minuten niets, 
dan wordt het ook niets; hoor je wel iets, 
dan loont het de moeite vaker te luisteren in 
zo’n nacht.

Telpost Eemshaven
Waarom juist daar en niet enkele kilometers 
naar het westen? Deze vraag heeft hij zich-
zelf vaak gesteld. Zijn antwoord luidt: “De 
broers Koffijberg zijn er begonnen, in 1983. 
Ze kwamen op de fiets uit Holwierde en 
hadden natuurlijk geen zin om nog verder 
door te fietsen. Ze stonden bij de radarpost. 
Toen het daar werd volgebouwd, zijn ze een 
paar honderd meter naar het westen opge-
schoven.”
In de jaren zeventig was al bekend dat er 
duizenden Graspiepers en Boerenzwaluwen 
langskwamen. Niemand telde toen nog. 
Bij de Eemshaven maakt de kust een knik; 
een deel van de vogels gaat eerder de zee 
op. Nog wat verder naar het westen en bij 
de Noordkaap zie je waarschijnlijk meer, 
maar daar zijn geen bosjes. Egbert heeft bij 
de Eemshaven nu en dan extra boompjes 
geplant, maar die zijn uiteindelijk verdord. 
Die bosjes zijn belangrijk als rustpunt voor 
de vermoeide vogels. Ooit zat er een Kleine 
Zwartkop. Nadien heette het bewuste bosje 
‘het KZ-bosje’. “Nu is het allang gekapt, door 
de bulldozers met de grond gelijkgemaakt”. 
Er klinkt een lichte melancholie door in zijn 
stem.
In die tijd werden de bosjes ook nog ‘ge-
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inrichtingscommissie en is steeds bij verga-
deringen geweest.

Welke vogel?
Op de vraag welke vogel hij zou willen zijn, 
zegt Egbert dat niet te willen, nee, echt niet. 
In plaats daarvan heeft hij een sterk verhaal 
voor ons. Grinnikend begint hij te vertel-
len: “Ooit in de herfst zat ik een paar weken 
in de herdershut van de RUG op Schier. Er 
waren ringers uit Twente. Die willen ook 
wel eens iets bijzonders ringen. Ik zei tegen 
ze: ”Ik weet nog wel een leuke soort, even 
verderop zit een Kuifduiker. Als je die wilt 
ringen, wil ik hem wel voor jullie uit de sloot 
vissen.” Toen ben ik die sloot in gedoken en 
heb die Kuifduiker gevangen, met de hand, 
het was in oktober.”
Wij lachen en kijken hem ongelovig aan. Hij 
schetst op zijn minst een vrij bizar beeld. In 
dezelfde periode werd bij mist in het dorp 
van Schier een Dodaars onder een heg ge-
vonden. Deze werd ook geringd en is later in 
Amsterdam teruggevonden.

Trieste dingen ziet hij ook gebeuren. Hij 
toont ons een foto van de Zeearend die een 
gans onder zijn poten heeft. En Lepelaar 
Harry met een bloederige, kapot geschoten 
snavel. Egbert klikt gauw weg. “Franse ja-
gers kunnen de pot op!”

We zijn bijna aan het eind van het gesprek. 
Egbert peinst zijn hersens af of er nog iets 
is wat de moeite van het vertellen waard 
is. Dertig seconden is het stil in de kamer. 
Hij kijkt strak naar een punt ergens op de 
vloer. Dan weet hij het. Eens heeft hij zich 
afgevraagd: is vogels kijken iets voor mijn 
leven? Als er een opperwezen zou bestaan, 
kon hij hem dan een teken geven? “Ik kwam 
thuis en daar stond een Blauwe Reiger op 
de schoorsteen, nooit eerder en daarna ook 
nooit meer heb ik een Blauwe Reiger op een 
schoorsteen van een huis gezien.” Het was 
duidelijk, hij zou blijven vogels kijken.

Wat vind je er precies leuk aan?
“Het is altijd anders, er is nooit een dag die 
op dezelfde manier terugkomt. Wat mij het 

om een hek om een gebied te zetten, men 
trekt zich daar niks van aan. “Wees zo slim 
als beheerder om er een sloot van vier meter 
tussen te gooien, dan ben je van het gezeur 
af, ze zwemmen er echt niet doorheen.”
Beesten wennen ook wel aan mensen. Toen 
hij in augustus in Finland verbleef, in een 
mooi hotel, kwamen er Brandganzen naar 
het gazon. In de buurt was niet veel te eten. 
“Ik kon op twee meter afstand komen en 
de ringen aflezen. Een paartje ganzen was 
zeven jaar geleden in de winter in Utrecht 
geringd. Nog steeds bij elkaar, nu met een 
jong. Beesten kunnen zo mak zijn.”

Ganzen en Bleker
Bij ganzen heeft de makheid met de jacht 
te maken. In de jaren zeventig kon je op 
Schiermonnikoog niet dichterbij komen dan 
zo’n tweehonderd meter. Toen werd er on-
der andere in Denemarken intensief gejaagd 
op Brandganzen en Rotganzen. Nadat de 
jacht terugviel, kon je de dieren op Schier 
tot op veertig meter benaderen.
Egbert merkt aan de ganzen in Tetjehorn 
dat ze schuwer zijn dan eerst. Je kunt niet 
dichterbij komen dan 70 à 80 meter. “Gan-
zen zijn enorm slim. Ze leven in familiever-
band, soms in groepen van tientallen. Ze 
kunnen jaren bij elkaar blijven. Als er dan 
eentje weg is, zien ze dat heus wel en zijn ze 
alerter. Dat er op ze geknald wordt, kun je 
zien aan het gedrag.”

“Laten we het niet over Henk Bleker heb-
ben, daar wil ik geen woorden aan vuil 
maken.”
Direct daarop kan hij toch niet laten te zeg-
gen dat hij het nogal flauw vindt dat Bleker 
zich uitgeeft voor een boertje uit Gronin-
gen, maar in feite een academicus is.
Even later: “Ergens heeft hij wel een punt, 
die Bleker. De smalle verbindingszones in de 
Ecologische Hoofdstructuur zijn zinloos, die 
paar lapjes grond van honderd meter breed.” 
Maar dat voor het Dannemeer (naast het 
Schildmeer) de geldkraan nu wordt dicht 
gedraaid, vindt hij spijtig. Het zou het 
grootste nieuwe natuurgebied worden, van 
zo’n 600 hectare. Egbert nam deel aan de 
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het permitteren om met de auto te gaan 
jakkeren en zal er genoeg draagvlak zijn om 
natuurgebieden in stand te houden. Maar 
bij een slechte economie gaan die gebieden 
eraan, daar is hij zeker van. Natuur interes-
seert maar weinig mensen. Het zou het 
beste zijn als natuurgebieden in handen zijn 
van Natuurmonumenten of Het Groninger 
Landschap in plaats van de overheid. Want 
die gaat in slechte tijden alles toch weer 
ontginnen.

We gaan terug naar de keukentafel en de 
opschrijfboekjes. Egbert zoekt intussen op 
zijn laptop naar een foto voor bij dit ver-
haal. We nemen boekje nummer 1 in onze 
hand. De tekeningen van de Kleine Zwaan 
heeft hij opgenomen in een presentatie over 
Lepelaars. Hij zet deze op een USB-stick 
voor ons. “Hier, de data van Rien Romijn, 
die heb je nu ook op de stick. Ja, waarom 
niet? Romijn was de eerste goede vogelaar 
in Groningen. Kijk maar, in 1954 had hij een 
Aalscholver bij het Friescheveen … in 1958 
een Appelvink in de Ruitersteeg in Haren.”
We nemen foto’s van de rij boekjes die aan 
iedere kant gesteund worden door een ver-
rekijker. “De beste telescopen komen van 
Leica en Zeiss en mijn kijker is van Canon 
met stabilisator. Niemand gebruikt een 
kijker met stabilisator, ik vind dat dom!”

Verre tochten op de fiets heeft hij gemaakt, 
naar het Wad, naar de Wieden. “Je deed 
het gewoon, je gaf niet om het weer, daar 
moet je nu eens mee komen. Mijn eerste 
tocht was naar de Dollard, oktober 1970. Ik 
zag toen een groep van 40 Kraanvogels, en 
dacht nog: zijn het Blauwe Reigers of niet? 
Pas later besef je hoe zeldzaam zo’n waarne-
ming is.”

Het is tegen half 11 als we afscheid nemen. 
We staan nog even in de achtertuin te 
luisteren en hebben het over het roepje 
van de Heggenmus. “Ken je dat niet? ‘t Is 
zo makkelijk, tiedelie, en als je het eenmaal 
hebt gehoord, vergeet je het niet weer. Zeg 
…, heb ik niet te veel gepraat?” Nee hoor, 
zeker niet. Wij vonden het heel interessant 

best bijblijft, zijn de beste dagen in mijn 
leven. Er was ooit een vrijdag de dertiende, 
in september. Ik was op Lauwersoog en wer-
kelijk alles kwam voorbij: Papegaaiduiker, 
alle vier de jagers, Vorkstaartmeeuw, Vaal 
Stormvogeltje, de hele rij kwam langs.”
Op een andere dag, in het voorjaar van 
1988, kwamen negen zeldzame soorten 
langs. Egbert (uit het hoofd): “Witwang-
stern, Gestreepte Strandlopers, Steltkluut, 
Grote Franjepoot, Breedbekstrandloper, de 
eerste Iberische Tjiftjaf voor Groningen in 
Ter Apel en nog wat soorten.” Hij is blij met 
zeldzaamheden, maar zijn tweede Iberische 
Tjiftjaf op de Paddepoelsterweg heeft hij 
helaas nooit doorgegeven, het was erbij 
ingeschoten. Toch vindt hij dat je meldin-
gen moet doorgeven, wat hij meestal ook 
doet. Bij een zingende Pallas’ Boszanger in 
Groningen-Zuid had hij alleen een toneelkij-
ker bij zich waardoor hij de vogel niet goed 
kon determineren. Toch geeft hij het door. 
“Anderen met meer tijd komen er wel uit.”
Hij vraagt zich dikwijls af hoe het er over 
tien of twintig jaar uit zal zien. Zolang het 
goed gaat met de economie kan men zich 

Kleine Zwaan genaamd Alright, Onnerpolder,
22 maart 1977 (tekening: Egbert Boekema)
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Zangactiviteit het jaar rond aan de stadsrand 
van Groningen deel 1 en 2, 2002 (4) en 
2005 (2/3)

Het gebied: Schildmeer en omgeving, 2004 (2)
Het gebied: De Westerpolder bij Kolham, 2004 

(2) en 2005 (1)
Het gebied: Friescheveen en Vennebroek, 2009 

(1)
Vogeltrek op Rottumeroog in de jaren twintig, 

2009 (3)
Lepelaars in de Lauwersmeer in 2009, 2010 (1)

en bedanken hem voor de tijd die hij in zijn 
drukke bestaan ook wel anders had kun-
nen invullen. We fietsen weg en horen geen 
vogels boven ons. De dagen daarna zijn we 
vaak benieuwd naar wat Egbert Boekema 
gehoord zal hebben.

Met dank aan Egbert J. Boekema

Literatuur
Diverse publicaties van de hand van Egbert 
Boekema uit De Grauwe Gors (uit nummers 
tussen 2001 (nr. 4) en 2011 (nr. 1), o.a.: 
Recensie Avifauna van Nederland I en II, 2001 

(4)
Nachttrek boven Groningen, 2002 (3)

geherkoloniseerd (Bijlsma et al. 2001). De 
Vogelatlas van Groningen (Van den Brink et 
al. 1992) schat het aantal Blauwborsten op 
vijftien paar. Tien jaar later blijkt volgens de 
Atlas van de Nederlandse broedvogels (Meijer 
2002) dat er ruim 700 paar in de provin-
cie hebben gebroed! Bij de keuze voor de 
Blauwborst hebben wij ons de vraag gesteld 
of de waargenomen opmars van deze soort 
in Groningen zich nog doorzet of dat er nu 
misschien sprake is van een afname.

Habitat
De Blauwborst komt in Groningen voor 
in moerasgebieden in de Lauwersmeer en 
de Dollard, in rietkragen en oeverzones 
langs meren zoals het Zuidlaardermeer, 
Foxholstermeer, Leekstermeer, Schildmeer 
en Hondshalstermeer, en in rietsloten in de 
akkerbouwgebieden (zowel op klei als zand) 
en tegenwoordig vooral ook in natuurbouw-

Inleiding
De Blauwborst Luscinia svecica cyanecula 
(Witsterblauwborst) was de Vogel van het 
Jaar 2011 voor Avifauna Groningen, als 
opvolger van de Patrijs in 2010. In de eer-
ste helft van de twintigste eeuw kwam de 
soort vrij algemeen voor, met name in de 
akkerbouwgebieden van Noord-Groningen 
(Boekema et al. 1983). Jac.P. Thijsse schrijft 
hierover in het Vogeljaar in 1942: “Ik zal 
nooit vergeten, hoe ik hem in de buurt van 
Noordpolderzijl heb zien zingen, zittend op 
een paaltje in een sloot langs een gerstakker.” 
Door ontginningen en ruilverkavelingen 
werd zijn biotoop nagenoeg vernietigd, 
waardoor de populatie decennia lang is af-
genomen. In de jaren zeventig was de soort 
nagenoeg verdwenen uit onze provincie. 
Vanaf begin jaren tachtig stijgt echter het 
broedvogelbestand in de Lauwersmeer ex-
plosief en vanaf de jaren negentig worden de 
vroegere broedgebieden in Groningen zelfs 

De Blauwborst in de 
 provincie Groningen in 2011
guido Meeuwissen
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provincie. Bij de verwerking van de meldin-
gen is afgeweken van de Sovon-handleiding 
en zijn ook zingende mannetjes in de laatste 
week van maart meegenomen als potentiële 
broedvogel.
Blauwborsten zijn vroeg, ze keren als een 
van de eerste terug uit hun winterkwartier 
en beginnen direct met zang en het bezet-
ten van een territorium. Blauwborsten zijn 
honkvast, ze kunnen jaar op jaar terugkeren 
naar hetzelfde territorium. De eerste zingen-
de man, in de Eemshaven-Oost, werd reeds 
op 12 maart ingevoerd door Lex Tervelde. De 
laatste zingende man werd gehoord op 4 juli 
in Noorddijk bij Groningen door Luuk Punt.
Opvallend was dat bepaalde Blauwborsten, 
meestal zingende mannetjes, in de provincie 
wekelijks en soms dagelijks werden vermeld 
door dezelfde waarnemer. De vogel van 
Garnwerd aan het Reitdiep bijvoorbeeld 
kwam regelmatig, vaak dagelijks op de 
site terecht en ook de paartjes langs de 
Vlinderbalg en het Jaap Deensgat in de Lau-
wersmeer kregen bijzonder veel aandacht. En 
passant of onderweg naar de kijkhut werden 
deze Blauwborsten door tientallen vogelaars 
genoteerd in het boekje.
Het eerste alarmgedrag van een Blauwborst 
hoorde Theo Bakker op 19 mei in Groningen-
Buitenhof/Peizerhoven. Het eerste uitgevlo-
gen jong werd door Frank Lanfermeijer op 
20 mei vastgelegd in de Kropswolderbuiten-
polder. Deze polder is momenteel het blauw-
borstgebied bij uitstek.
In de maanden mei, juni en juli werden in 
de gehele provincie voerende ouders en 
uitgevlogen jongen opgemerkt. De laatste 
juveniele vogel werd gezien door Paul Berg-
huis in de Onlanden bij het Leekstermeer op 
15 juli. Bij de meldingen op de Avifaunasite 
gaven de waarnemers in vijftig gevallen aan 
in welke vegetatie de Blauwborst voorkwam, 
de verdeling was als volgt: riet 33x, struiken 
7x, pitrus 4x, graan 3x, stoppels 1x, aardappel 
1x en koolzaad 1x.
Zoals verwacht dus het meest voorkomend 
in riet of rietkragen. Met het vorderen van 
het seizoen en het opkomen van het gewas 
werden zingende Blauwborsten ook gezien in 
koolzaad en eenmaal zingend in tarwe.

gebieden, vloeivelden, slibdepots en haven-
terreinen. Ook broedt de Blauwborst later 
in het seizoen in graan- en koolzaadvelden, 
omgeven door verruigde sloot- en wegber-
men. De Blauwborst nestelt op de grond en 
heeft hierbij een voorkeur voor rietruigtes 
aan het water van meren, plassen of kavel-
sloten. De soort is om die reden kwetsbaar 
voor grondpredatoren. Zelf zag de auteur 
eens een hermelijn fel jacht maken op jonge 
Blauwborsten op het slik van het Roodkeel-
plasje in de Lauwersmeer. Hoog opspringend 
trachtte de hermelijn de jongen uit het riet te 
plukken.
Voedsel wordt vaak gezocht op slikkige 
oevers en op kale plekken in de bodem. Dit 
verklaart de binding die de Blauwborst heeft 
met water en slik. Opgaande elementen zoals 
struiken en paaltjes zijn belangrijk als zang- 
en uitkijkpost.
In een geschikt broedgebied kan de Blauw-
borst van jaar tot jaar vrij snel in aantal 
toenemen. Om een voorbeeld te noemen: 
de Oosterpolder bij Haren, vroeger een 
eentonig veenweidelandschap, werd eind 
jaren negentig ingericht als natuurontwik-
kelingsgebied. Nadat de inrichting met de 
aanleg van plassen, sloten en kades met 
daarnaast een verruiging van de graslanden 
was voltooid, kwam het eerste paar in 2003 
tot broeden, gevolgd door een toename van 
negen paartjes in 2011.

De waarnemingen
Met de waarnemingen die in 2011 zijn bin-
nengekomen, kunnen we proberen aan te 
tonen hoe het er nu voor staat met de Blauw-
borst in Groningen.
Op de Avifaunasite werden 328 meldingen 
gemarkeerd op de kaart, op Waarneming.nl 
kwamen zelfs 521 meldingen binnen, samen 
goed voor 849 meldingen.
Na het opschonen van de dubbele waarne-
mingen en onbruikbare meldingen en na 
aftrek van 18 Drentse vogels zijn uiteindelijk 
401 waarnemingen verwerkt.
Alle meldingen zijn vervolgens met de waar-
nemingsdatum ingetekend op 21 kaartjes 
van Google Maps, waardoor een beeld werd 
verkregen van de verspreiding over de gehele 
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Leuke aantallen werden verder nog gemeld 
in de Oostpolder en gemaaid rietland in het 
Zuidlaardermeer (12 paar), de Oosterpolder 
in Haren (9), de Westerpolder bij Kolham 
(6), Woudbloem en Rijpemaa (9), Blijham de 
Gaast (5), Veenhuizerstukken (7), Rietfilter 
Laude (4) en de Breebaartpolder (6).

Witte plekken op de kaart
Op de verspreidingskaart van de Blauwborst 
in de Atlas van de Nederlandse Broedvogels 
(Meijer 2002) zien we een aantal onbezette 
atlashokken. Het lijkt erop dat ook in 2011 
een deel van dezelfde atlashokken onbezet is 
gebleven. De beste vergelijking kan worden 
gemaakt per atlashok en niet per gebied, maar 
deze aantallen per atlashok zijn nog niet be-
schikbaar. Onbezette atlashokken zijn vooral 
te vinden in de grootschalige akkerbouwge-
bieden en graslanden op het Hoogeland in de 
rechthoek Uithuizermeeden, Roodeschool, 
Middelstum en Holwierde. Hetzelfde geldt 
voor het Reitdiepdal met graslanden op zware 
klei en een deel van het Zuidelijk-Wester-
kwartier gevormd door de vierhoek Doezum, 
Tolbert, de Wilp en Zevenhuizen. Het ontbre-
ken van rietsloten en ruigtes in de genoemde 
gebieden vormt kennelijk een belemmering 
voor de soort om zich hier te vestigen. Hoewel 
ik mij dat voor het coulisselandschap in het 
Westerkwartier moeilijk kan voorstellen.
Een deel van de polders langs de Groninger 
Noordkust, namelijk de Julianapolder, de 
Negenboerenpolder, de Noordpolder en de 
Lauwerpolder, werd geteld door één vogelaar 
(Dick Veenendaal) en dit leverde flinke aan-
tallen Blauwborsten op!
Het resterende deel van de kustpolders en de 
polders in het Oldambt werden echter niet 
geteld door vogelaars. Frappant is verder het 
volledig ontbreken van de Blauwborst bij 
het Paterswoldsemeer en het Hoornsemeer. 
Dat zijn toch voor zowel de Blauwborst als 
de vogelaar erg aantrekkelijke gebieden! Ook 
in het natuurgebied Westerbroek werd nog 
geen Blauwborst geteld. Volgens oude gege-
vens van H. Sikkema waren in de omgeving 
van Westerbroek ’s zomers veel Blauwbor-
sten aanwezig (dagboek J. de Jonge, 1919) 
(Boekema et al. 1983).

Verspreiding
Als we de markers op de verspreidingskaart 
bekijken, zien we dat de Blauwborst te-
genwoordig algemeen voorkomt in vrijwel 
de gehele provincie. De meest noordelijke 
broedvogel is nog steeds de alom bekende 
Blauwborst bij de telpost Noordkaap in de 
Emmapolder. Deze broedt alweer enkele ja-
ren in dezelfde sloot langs een aardappelveld. 
De sloot is karig begroeid met een smalle 
rietkraag, maar dit is kennelijk voldoende! 
De meest zuidelijke Blauwborst meldde 
Nico de Vries op 15 april in de vloeivelden 
bij Ter Apel. Door verdroging is daar nu nog 
maar één zangpost. Op de westgrens met 
Friesland zongen op 10 april twee mannetjes 
in de polder Bombay in Achtkarspelen. De 
meest oostelijke Blauwborsten zongen in de 
rietkragen bij de Kiekkaste in Nieuwe Staten-
zijl en op dezelfde x-coördinaat een zingend 
mannetje in Bourtange.
Toevoeging van de 276 opgeschoonde waar-
nemingen op Waarneming.nl maakt het 
beeld voor Groningen nog wat completer.
Als we uitgaan van de ongeveer honderd 5x5 
km-hokken in Groningen, dan lijkt het erop 
dat vrijwel alle atlashokken zijn bezet door 
de Blauwborst.
De mate van bezetting per atlashok verschilt 
echter sterk. Dit wordt in veel gevallen be-
paald door de aanwezigheid van geschikte 
broedgebieden voor de Blauwborst.

Onderstaand een globaal overzichtje van 
de aantallen broedparen in aaneengesloten 
gebieden verspreid over de provincie, om 
even een indruk te krijgen:

1. Lauwersmeer Gronings deel, Westpolder, 
deel Reitdiep, Ulrum: 36
2. Julianapolder, Negenboerenpolder, Noord-
polder en Lauwerpolder: 70
3. Onnerpolder (deels), Westerbroeksterm-
adepolder, Kropswolderbuitenpolder: 38
4. Kardinge, Noorddijk, Zuidwolde: 20
5. Schildmeer, Hoeksmeer, Hondshalster-
meer, industrieterrein Delfzijl, nabije akkers: 
36
6. Veendam, Muntendam, Westerdiepster-
dallen, Wildervanksterdallen, Meeden: 45
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flinke toename van het aantal Blauwborsten 
in Noord- en Oost-Groningen.

Dankwoord
Dank gaat uit naar iedereen die waarnemin-
gen heeft ingestuurd. Het is onmogelijk om 
iedereen apart te vermelden, maar ik wil een 
uitzondering maken voor Ben Koks, Nico en 
Mark de Vries en Dietrich Meijer, die vaak 
tellingen doorgaven uit afgelegen natuur-
gebieden. Ook dank voor Dick Veenendaal, 
Emo Klunder, Frank Lanfermeijer en Jan 
Venema, die met een frequent bezoek aan 
bepaalde broedgebieden een belangrijke bij-
drage leverden.
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Voor- of achteruitgang?
Bekende vogelgebieden zoals de Lauwers-
meer, Veenhuizerstukken, Westerdiepster-
dallen, Wildervanksterdallen, Noorddijk en 
de natuurbouwpolders in het Zuidlaarder-
meergebied werden vrij intensief afgezocht 
op Blauwborsten. Dit gold ook voor veel 
natuurontwikkelingsgebieden verspreid over 
geheel Groningen. Zoals vermeld, de groot-
schalige landbouwgronden, waar de soort 
vooral in de rietsloten of in koolzaadvelden 
broedt, werden maar voor een deel onder-
zocht.
Met de verkregen resultaten is het onmoge-
lijk een betrouwbare aantalschatting te ma-
ken voor 2011. Het totale aantal is zeker veel 
groter dan de gevonden 400 broedparen.
De dichtheid aan Blauwborsten in grootscha-
lige akkerbouwgebieden zou men kunnen 
meten door steekproefgewijs proefvlakken te 
tellen of de aantallen per kilometer rietsloot 
vast te leggen.

Toekomstperspectief
Het lijkt de Blauwborst nog steeds voor 
de wind te gaan in de Groningse akkers en 
natuurgebieden. Toch is de soort kwetsbaar 
omdat hij afhankelijk is van de overgangs-
fase van open moeras naar moerasbos. Deze 
successiefase blijft alleen aanwezig bij men-
selijk beheer of natuurlijke dynamiek. Ver-
droging en vegetatiesuccessie kunnen met 
name in de natuurontwikkelingsgebieden 
het leefgebied ongunstig beïnvloeden.
In de akkerbouwgebieden is de soort afhan-
kelijk van de beschikbaarheid van overjarig 
riet in rietsloten. Extensief beheer van de 
rietsloten, zoals bepleit door de Vereniging 
voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
Wierde & Dijk, kan een enorme opleving 
betekenen van het blauwborstenbestand in 
agrarisch gebied. In de winter van 2009/2010 
(met een langdurige sneeuwbedekking) werd 
veel overjarig riet platgeslagen in de kavel-
sloten van de Noord-Groningse kustpolders. 
Na het verloren gaan van dit broedbiotoop 
kwamen veel Blauwborsten in het volgende 
voorjaar niet tot broeden(Van ‘t Hoff 2011).
De aanleg van akkerranden met een kruiden-
rijke vegetatie heeft zeker gezorgd voor een 
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Nestvondsten en nestplaatskeuze
De nestvondsten (in totaal vier) zijn gedaan 
in de polder Den Deel (in 2006 en 2008) en 
de Stitswerderpolder (in 2010 en 2011), zie 
figuur 1. De afstand tussen de nestlocaties 
in Polder Den Deel en de Stitswerderpolder 
bedraagt circa 2,5 km. Alle grondnesten zijn 
gevonden op meer dan 250 meter afstand 
van boomopstanden (boerenerven en weg-
beplantingen). Hieronder volgen een korte 
samenvatting van deze nestvondsten en de 
bijzonderheden per polder.

In het weidse en open landschap van Noord-
Groningen broedt de Zwarte Kraai gewoon-
lijk hoog in bomen. Daar waar boomopstan-
den ontbreken, wordt voor nestlocaties ook 
wel uitgeweken naar lager veldstruweel, 
bijvoorbeeld meidoornstruiken. Opvallend 
zijn in dit verband enkele nestvondsten, die 
in de periode van 2006 tot en met 2011 zijn 
gedaan in het vrijwel boomloos graslandge-
bied tussen de dorpen Middelstum, Stits-
werd en Rottum. De kraaiennesten werden 
hier gevonden op wel heel bijzondere loca-
ties, namelijk op de grond.

Zwarte Kraai als 
 bodembroeder
albert-erik de winter

Figuur 1. Kaart van beide polders met de locaties van de nesten.
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nest enkele donsveren en een ei (figuur 4). 
Bij beide nesten werden tijdens het eerste 
bezoek Zwarte Kraaien waargenomen die 
nest- en territorium indicerend gedrag ver-
toonden (alarmering en/of bezoek aan nest-
locatie). Tijdens controle van beide nesten 
(na circa een week) bleken deze leeg te zijn.

Stitswerderpolder
Nestvondsten zijn hier gedaan begin mei 
2010 (exacte datum onbekend) en op 13 
mei 2011 op het land van veehouder Pieter 

Polder Den Deel
De nesten in Polder Den Deel zijn gevonden 
op 30 april 2006 en op 5 mei 2008. Het nest 
uit 2006 werd ontdekt in een dam tussen 
twee graslandpercelen (figuur 2). Dit nest 
was bekleed met wol, afgestorven plant-
materiaal en touw en bevatte drie eieren 
(figuur 3). Het nest dat op 5 mei 2008 werd 
gevonden bevond zich in de hoek van een 
weiland, in de oever van een sloot boven op 
oud riet dat tijdens het slootschonen op de 
kant is gezet. Naast dood riet bevatte dit 

Figuur 2. Nestlocatie van het kraaiennest in 2006 (foto Karel Lanting)

Figuur 3. Inhoud van het kraaiennest in 2006 
(foto Karel Lanting)

Figuur 4. Inhoud van het kraaiennest in 2008 
(foto Albert-Erik de Winter)
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Gebiedsbeschrijving
Het landschap waarin de nesten zijn gevonden 
betreft een weids en open graslandgebied 
(figuur 7). Bomen en struiken zijn hier beperkt 
tot de boerenerven en wegbeplantingen. Als 
gevolg van vroegere kleiafgraving (afticheling) 
bezit dit kleigebied veel reliëf met hoog en laag 
gelegen graslandpercelen. Dit reliëf in combi-
natie met een rijke kleibodem en matig inten-
sief beheer zorgt ervoor dat deze polders een 
ideaal voedselgebied zijn voor een opportunist 
als de Zwarte Kraai. Bodeminsecten, wormen, 
emelten, slakken, amfibieën, kadavers, eieren, 
kleine zoogdieren, jonge vogels en dergelijke 
maken hier naar alle waarschijnlijkheid deel uit 
van het menu van de Zwarte Kraai. Enig nadeel 
aan deze goede voedselgebieden is mogelijk het 
ontbreken van geschikte nestlocaties waardoor 
de Zwarte Kraai in bovenstaande gevallen is 
uitgeweken naar de grond.

Eerdere nestvondsten
Nazoeken in diverse bronnen leert dat in de 
provincie Groningen slechts eenmaal eerder 
melding is gemaakt van een vondst van een 
grondnest van een Zwarte Kraai (Staal & 
Luijten 2006). Dit nest werd op 7 april 2005 
gevonden in een open akker- en weidegebied 
nabij het dorp Schildwolde. Het nest bevatte 
een ei, en tijdens een nestcontrole op 17 april 
2005 bleek het nest leeg en verlaten te zijn.
Buiten de provincie Groningen zijn vergelijk-
bare waarnemingen bekend uit open, vrijwel 
boomloze gebieden in (Noord-)Drenthe 

Schouten. Het nest uit 2010 bevond zich bij 
een dam aan het eind van een betonpad. In 
het nest, dat was bekleed met wol en plan-
tenresten, lagen drie eieren. De vogel die op 
het nest zat te broeden was erg tam en kon 
tot op een afstand van circa 30 meter wor-
den benaderd (mededeling Pieter Schouten). 
Enkele dagen nadat dit nest was gevonden 
werd het leeg en verlaten aangetroffen. 
Het nest dat op 13 mei 2011 werd gevonden 
bevond zich hemelsbreed op circa 200 me-
ter afstand van de nestlocatie in 2010. Dit 
nest bevond zich in een laagte tussen een 
bult grond en een dam tegen de betonnen 
zijwand van de dam (figuur 5). Het nest met 
daarin twee eieren bestond uit een kuiltje 
bekleed met touw, wol en donsveren (figuur 
6). Ook bij dit nest is meerdere malen een 
broedpaar Zwarte Kraai waargenomen. Op 
18 mei was het nest leeg en verlaten.

Figuur 5. Nestlocatie van het kraaiennest in 2011 (foto Albert-Erik de Winter)

Figuur 6. Inhoud van het kraaiennest in 2011 
(foto Albert-Erik de Winter)
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ontbreken. Mogelijk zijn deze grondnesten 
het werk van jonge, onervaren broedvogels. 
Opvallend hierbij is dat geen enkele broed-
poging op de grond succesvol is geweest. 
Vaak waren tijdens het eerste vervolgbezoek 
de nesten al leeg en verlaten. Naar de oorza-
ken van deze mislukte broedpogingen blijft 
het gissen. Ondanks dat de Zwarte Kraai 
ook in deze polders intensief wordt bejaagd, 
bestaat het vermoeden dat verliesoorzaken 
toch moeten worden gezocht in nestpredatie 
door soortgenoten of kleine marterachtigen.

Dankwoord
Dank gaat uit naar Karel Lanting voor zijn 
foto’s en informatie omtrent de nestvondst 
uit 2006 op het land van de familie Pastoor. 
Pieter Schouten wordt bedankt voor infor-
matie over de nestvondst in 2010 en melding 
van de nestvondst in 2011.

Literatuur
van Dooren, F. & G. Rossing 1992. Beekdal

route ‘Peizer en Eelderdiep’. IVN Afdeling 
Peize. Vierde druk 1996, pagina 19.

Staal, S. & L. Luijten 2006. Zwarte Kraai pro
beert het op de grond. Broednieuws 19: 6.

Terlouw, J. & R. Terlouw 2003. Een zeldzame 
graslandbroeder. Waardvogel 2003, nr. 3. 
Natuur en Vogelwerkgroep Krimpener
waard.

OrnithoNieuws van Nico de Haan, www.nico
dehaan.nl, maandag 7 mei 2007.

Albert-Erik de Winter
Landschapsbeheer Groningen
a.e.de.winter@landschapsbeheergroningen.nl

en Zuid-Holland. De Drentse waarneming 
betreft een nestvondst in de Peizermaden, 
circa een kilometer ten zuiden van Hoog-
kerk. Het grondnest met drie eieren werd 
hier rond 1972 gevonden in een ruigte tussen 
twee kavels in de omgeving van het Eel-
derdiep (IVN afdeling Peize 1992). Over het 
broedsucces van dit legsel is niets bekend.
De waarnemingen in Zuid-Holland zijn 
gedaan in veenweidepolders bij Gouderak 
(2002) en Zevenhuizen (2007). Het nest bij 
Gouderak werd begin april 2002 gevonden. 
In het nest lagen vijf eieren. Tijdens een 
controle van het nest begin mei werden in 
dit nest halfvolwassen jongen aangetroffen 
(Terlouw & Terlouw, 2003). Of de jongen ook 
daadwerkelijk uitgevlogen zijn, is niet be-
kend. Beide auteurs melden verder dat derge-
lijke nestvondsten beslist niet algemeen zijn, 
maar toch eerder zijn gedaan in de omgeving 
van Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk.
Tot slot maakt vogelbeschermer Nico de 
Haan op 7 mei 2007 melding van een grond-
nest op het land van zijn broer (en boer) 
Wim de Haan in Zevenhuizen. In dit nest 
werden drie eieren aangetroffen. Al snel 
nadat het nest ontdekt was, werd het waar-
schijnlijk leeggehaald door een andere kraai 
(bron: OrnithoNieuws).

Conclusie en discussie
Een reden dat een notoire boombroeder 
als de Zwarte Kraai zijn nest op de grond 
bouwt, is mogelijk een gevolg van het feit 
dat in beide graslandpolders meer dan 
voldoende voedsel beschikbaar is, maar dat 
geschikte nestlocaties (bomen/struiken) 

Figuur 7. Impressie van het open landschap. In de kuil tussen de grondbult en de dam bevindt zich 
het kraaiennest dat hier in 2011 gevonden is (foto Albert-Erik de Winter)
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gesproken vooral eerste-wintervogels gezien 
en in mindere mate oudere vogels. Adulte 
Kleine Burgemeesters zijn zelfs behoorlijk 
zeldzaam in onze contreien. Deze invasie 
leverde echter vooral veel vogels in tweede- 
en derde-winterkleed op, maar ook diverse 
vierde-winterkleedvogels en zelfs een 
redelijk aantal adulte Kleine Burgemeesters 
(waaronder enkele in Groningen).
In dit artikel wordt niet uitgebreid ingegaan 
op de kenmerken van al die kleden en de 
herkenning daarvan. Daarvoor wordt verwe-
zen naar diverse meeuwenboeken (bijvoor-
beeld Grant 1986, Olsen & Larsson 2004) en 
het internet (o.a. veel foto’s op www.waarne-
ming.nl en www.dutchbirding.nl).

In de loop van december kwam in 
Noordwest-Europa, en vanaf januari ook 
in Nederland, een grote invasie van Kleine 
Burgemeesters op gang. Het ging daarbij om 
vele honderden vogels, bijvoorbeeld 260 in 
Noorwegen, 550 in Denemarken en enkele 
honderden op de Faeröer (Van Winden 
2012). Ook in Nederland (en Groningen) 
werd een recordaantal Kleine Burgemees-
ters vastgesteld. In dit artikel wordt kort 
ingegaan op het voorkomen van deze soort 
in Groningen in de afgelopen winter.

Herkenning
De invasie was voor veel vogelaars een 
uitgelezen mogelijkheid om de verschil-
lende kleden van de Kleine Burgemeester te 
bestuderen. In Nederland worden normaal 

Invasie van Kleine Burge-
meesters in Groningen in de 
winter van 2011/2012
willem-Jan Fontijn

Datum Aantal Plaats Kenmerken Documentatie
3 juni 1972 1 ulrum

20 april 1980 1 Lauwersoog eerste-winter

3 januari-4 februari 1984 1 Lauwersoog eerste-winter foto

4 maart-20 april 1995 1 groningen, oosterpark eerste-winter foto

11-12 december 1999 1 Lauwersoog eerste-winter foto

22 april 2005 1 groningen, Buitenhof
& Hoogkerk

eerste-zomer, overvliegend

9 mei 2006 1 eemshaven eerste-zomer, overvliegend

16 november 2007 1 eemshaven-oost eerste-winter foto

10 februari 2008 1 Noordpolderzijl eerste-winter, overvliegend

10 & 12 april 2009 1 eemshaven-oost eerste-zomer foto, video

17 april 2009 1 eemshaven-oost adult zomer, overvliegend

1 november 2010 1 eemshaven-oost adult winter, overvliegend

Totaal 12

Tabel 1. Waarnemingen van Kleine Burgemeesters in Groningen tot en met 2010 (bronnen: Van den 
Berg & Bosman 2001, waarnemingenrubriek De Grauwe Gors). 
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alleen al 20 exemplaren op 14 en 15 januari. 
Gedurende de winter werden uiteindelijk vele 
tientallen Kleine Burgemeesters gezien, het 
gaat om zeker 50, maar waarschijnlijk zelfs 
om meer dan 70 vogels (Van Winden 2012).

Groningen bleef in eerste instantie wat ach-
ter bij de rest van het land, de eerste Kleine 
Burgemeester werd ‘pas’ op 25 december 
gezien in Lauwersoog. Daarna werd het lan-
delijke patroon gevolgd met tussen 13 en 15 
januari de binnenkomst van zeker zes ver-
schillende vogels (zie tabel 2). Het betrof in 
totaal zeker drie onvolwassen en drie adulte 
vogels die zich regelmatig erg goed lieten 
bekijken in zowel Lauwersoog als de Eems-
haven. Voor veel noordelijke vogelaars was 
dit pas de eerste keer dat zij een adulte vogel 
konden aanschouwen! De vogels bij Lauwers-
oog waren helaas maar een dag (of korter) 
aanwezig terwijl de twee adulte en een 
tweede-wintervogel tot eind januari aanwezig 
bleven in het Eemshavengebied en zich vaak 
uitgebreid lieten bekijken en fotograferen.
Februari stond vooral in het teken van enke-
le lang verblijvende vogels in het binnenland. 
Vanaf 6 februari was een tweede-winter Klei-
ne Burgemeester aanwezig in Hoogezand. De 
vogel werd tot in maart op diverse plekken 
in de wijk Gorecht gezien, maar de vogel was 
vaak lastig te vinden en werd meestal ook 
maar kort gezien. Ook verscheen deze vogel 
later nog bij Kaap Hoorn bij de Hoornseplas. 
In de tweede helft van februari werden een 
tweede- en een derde-wintervogel in de stad 
Groningen ontdekt. Beide vogels werden 
bijna dagelijks gemeld op de diverse bekende 
meeuwenplekken in Groningen (vaak vijvers 
in Paddepoel en Vinkhuizen) en Hoogkerk 
(plas Ruskenveen en omgeving) en kwamen 
vaak slapen bij Kaap Hoorn. De derde-winter 
was, na vergelijking van foto’s, dezelfde vogel 
die eerder enkele dagen in Drachten werd 
waargenomen.
In februari en maart waren er verder voor-
namelijk nog wat eenmalige waarnemingen, 
terwijl er vanaf april al weer sprake was van 
terugtrek, getuige de vier vogels die langs 
de twee bekende telposten naar oost vlogen.
De waarnemingen in de volgende tabel zijn 

Verspreiding en voorkomen
De Kleine Burgemeester (nominaatvorm 
glaucoides) broedt vrijwel exclusief in Groen-
land. Deze broedvogels overwinteren gro-
tendeels ook in de omgeving van Groenland. 
De Oost-Groenlandse populatie overwintert 
echter vooral in IJsland, terwijl een klein 
percentage jaarlijks West-Europa bereikt. 
De ondersoort kumlieni (Kumliens Meeuw), 
die vaak ook als een hybridevorm wordt 
beschouwd, broedt in Noordoost-Canada 
(Baffin Island) en overwintert tot in het 
noordoosten van Noord-Amerika. Deze on-
dersoort wordt ook gezien in West-Europa, 
maar is zeer zeldzaam. Dit wordt voorna-
melijk veroorzaakt door het zeer variabele 
verenkleed waardoor deze ondersoort moei-
lijk met zekerheid is te herkennen (Olsen & 
Larsson 2004).

In Nederland was de Kleine Burgemeester 
lange tijd een zeldzame soort waarvan de 
waarnemingen werden beoordeeld door 
de Commissie Dwaalgasten Nederlandse 
Avifauna (CDNA). Het aantal waarnemingen 
nam echter gestaag toe (tot 90 aanvaarde 
gevallen) en vanaf 1 januari 1998 hoeft de 
soort niet langer meer te worden ingediend 
bij de CDNA (Van den Berg & Bosman 2001). 
Inmiddels is het een (zeer) schaarse winter-
gast geworden met maximaal zo’n twintig 
(vaak eenmalige) waarnemingen per jaar 
(Van Winden 2012).
In Nederland is tot nu toe één geval van 
Kumliens Meeuw aanvaard: op Terschelling 
op 30 januari 2005 (Bunskoek et al. 2009).

In Groningen bleef de soort in tegenstelling 
tot het landelijke beeld een uiterst zeldzame 
vogel waarvan tijdens de beoordelings-
periode maar vier waarnemingen werden 
aanvaard. Daarna werden nog acht vogels 
gezien, wat het totaal voor de provincie op 
slechts twaalf brengt (zie tabel 1).

Waarnemingen tijdens de winter van 
2011/2012
In Nederland werden de eerste vogels vanaf 
half december gezien, maar de aantallen 
liepen pas goed op vanaf half januari, met 
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(o.a. de eerste-winters in de Eemshaven en 
Groningen eind januari/februari). Andere 
waarnemingen zouden ook nog betrekking 
kunnen hebben op dezelfde exemplaren, 
bijvoorbeeld de langsvliegende vogel van 
de Eemshaven op 6 januari en de Noord-

grotendeels gebaseerd op het nazoeken van 
de diverse websites (voor bronnen zie de 
literatuurlijst). In totaal zijn 29 waarnemin-
gen/gevallen opgenomen in de tabel. Om 
enigszins te corrigeren voor dubbeltellingen 
zijn enkele waarnemingen al samengevoegd 

Datum Aantal Plaats Kenmerken Documen-
tatie

25 december 2011 1 Lauwersoog eerste-winter, overvliegend foto

6 januari 2012 1 eemshaven-west eerste-winter, overvliegend west

8 januari 2012 1 Klutenplas, Noordpolder eerste-winter foto

13 januari 2012 1 Lauwersoog, haven derde-winter, overvliegend west foto

13 januari 2012 1 Lauwersoog, sluizen tweede-winter foto

13-29 januari 2012 1 eemshaven-oost tweede-winter foto

14 januari 2012 1 Lauwersoog adult winter foto

14 januari 2012 1 delfzijl & Pier van oterdum adult winter

14-22 januari 2012 1 eemshaven-oost adult winter foto

15-22 januari 2012 1 eemshaven-oost adult winter, waarschijnlijk 
dezelfde als delfzijl

foto

20 januari 2012 1 Lauwersoog tweede-winter foto

23 januari 2012 1 Noordpolder dood gevonden op de kwelder

30 januari
& 18-19 februari 2012

1 eemshaven-oost eerste-winter

6 februari-18 maart
& 22-24 maart 2012

1 Hoogezand & Hoornseplas, 
groningen

tweede-winter foto

15 februari-12 april 2012 1 groningen & Hoogkerk tweede-winter foto

18 februari 2012 1 eemshaven-oost adult, telpost, overvliegend oost

22 & 28-29 februari 2012 1 groningen eerste-winter

25 februari 2012 1 eemshaven-oost

25 februari-21 maart 2012 1 groningen & Hoogkerk derde-winter, dezelfde vogel als in 
drachten

foto

28 februari 2012 1 emmapolder, Noordkaap tweede-winter, telpost, kort t.p.

7 maart 2012 1 Marum onvolwassen vogel

9 maart 2012 1 den andel eerste-winter, overvliegend vanaf 
het wad

10 maart 2012 1 emmapolder, Noordkaap telpost, overvliegend oost

12 maart 2012 1 onnerpolder waarschijnlijk eerste-winter

13 april 2012 1 emmapolder, Noordkaap telpost, overvliegend oost

29 april 2012 1 eemshaven-oost tweede-zomer, telpost, 
overvliegend oost

7 mei 2012 1 eemshaven-oost eerste-zomer, telpost, 
overvliegend oost

12 mei 2012 1 eemshaven-oost tweede-zomer, telpost, 
overvliegend oost

27 mei 2012 1 Kustweg, Lauwersmeer eerste-zomer, overvliegend west foto

Totaal 29

Tabel 2. Waarnemingen van Kleine Burgemeesters in Groningen tijdens de invasie van 2011/2012.
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als Drieteenmeeuwen, Noordse Stormvogels 
en diverse alkachtigen naar de Nederlandse 
kust brachten. Wellicht dat mede dankzij 
deze winden veel Kleine Burgemeesters 
makkelijker in Nederland terechtkwamen.
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polder op 8 en 23 januari (vondst) en de 
adulte vogel van Delfzijl die de volgende dag 
waarschijnlijk in de Eemshaven zat. Verder 
bestond er soms verwarring over het juiste 
kleed of werden helemaal geen kleedgege-
vens vermeld. Dit alles maakt het erg lastig 
om een exact aantal te bepalen, maar al met 
al gaat het dus om zeker 25 gevallen.

Oorzaken
Vaak is het bij dit soort invasies lastig om 
een eenduidige oorzaak aan te wijzen. Een 
mogelijke oorzaak zou een extreem slechte 
voedselsituatie in de overwinteringsgebie-
den kunnen zijn. Veel vogels op de Faeröer 
waren namelijk in slechte conditie (Van 
Winden 2012). Ook een strenge winter of 
andere slechte weersomstandigheden kun-
nen een rol spelen waardoor veel vogels 
(meestal vooral eerste-winters) nog wel 
eens uitwijken naar Noord- en West-Europa 
(Olsen & Larsson 2004). Rondom het begin 
van de invasie (eind november-begin ja-
nuari) stonden er regelmatig stormachtige 
noordwestenwinden in de noordelijke zee-
gebieden die soms grote aantallen zeevogels 

Het onderzoek
Direct bij de start van het nieuwe jaar kwa-
men al waarnemingen binnen. Veel waarne-
mingen gingen vergezeld van opmerkingen 
over het gedrag. Zo werden bijvoorbeeld op 
8 januari elf vogels gemeld die zich verbor-
gen onder de sneeuw bij het zien van een 
naderende Torenvalk.
Ook werden gegevens gemeld over roepende 
vogels en over vogels met jongen.
Er zijn 295 waarnemingen binnengekomen 
met een totaal van 377 vogels. Vanaf half 

Na een lange reeks van jaren waarin de 
 Patrijs telkens in aantal afnam, leek de 
soort in aantal te stabiliseren. Volgens 
 sommigen leek de soort plaatselijk zelfs toe 
te nemen.
Dit was een goede reden om de Patrijs aan 
een nader onderzoek te onderwerpen en 
de soort in 2010 ‘Vogel van het Jaar’ te 
maken. Door een zo groot mogelijk publiek 
erbij te betrekken, werd verwacht uit alle 
delen van de provincie waarnemingen te 
ontvangen.

De Patrijs in de provincie 
Groningen in 2010
aart van der spoel



 de grauwe gors 2012–1 27

Conclusie
De Vogel van het Jaar was gedeeltelijk een 
succes. Veel mensen hebben waarnemingen 
opgestuurd en van de verspreiding over de 
provincie is een aardig beeld gevormd.
Over de aantallen broedvogels valt niet veel 
te zeggen. Dat de soort ‘plaatselijk’ weer 
toeneemt, is met ons onderzoek niet aan-
getoond. Plaatselijk broedvogelonderzoek 
in Zuidoost-Groningen gaf tussen 2007 en 
2009 wel een lichte stijging te zien.
Uit een publicatie van de provincie komt 
echter geen rooskleurig beeld naar voren. In 
‘De toestand van natuur en landschap in de 
provincie Groningen 2010’ staat vermeld dat 
de Patrijs nog steeds verder achteruitgaat.
Recente ontwikkelingen in de provincie 
zouden positief uit kunnen pakken voor de 
Patrijs. Het akkerrandenbeheer en braakleg-
ging is heel positief voor de Grauwe Kie-
kendief en met de terugkeer van de Grauwe 
Gors zelfs bijzonder succesvol te noemen. 
Daarentegen gaat de rationalisatie van de 
overige landbouw nog steeds door.
Of de Patrijs profiteert van akkerrandenbe-
heer en braaklegging zou specifiek onder-
zocht moeten worden. Aangezien deze vorm 
van beheer maar een heel klein gedeelte van 
de provincie beslaat, moet daar echter niet 
te veel van verwacht worden.
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februari werd al paarvorming vastgesteld. 
Een waarnemer verbaasde zich erover dat 
op 16 februari al een mannetje achter een 
vrouwtje aanzat. Is dat niet heel vroeg? Nee, 
de datumgrenzen zoals vastgesteld door SO-
VON geven 15 februari als begindatum aan.
In januari en februari worden nog veel 
vogels in groepen gezien. In maart zijn die 
groepen al kleiner en in april, mei en juni is 
de gemiddelde groepsgrootte onder de twee. 
De vogels zijn dan met nestelen bezig. Op 
15 juni wordt de eerste juveniel gemeld en 
vanaf juli worden meer vogels met jongen 
gezien. Tot februari blijft de groepsgrootte 
dan gemiddeld boven de zes.

Verspreiding
In de jaren zeventig broedde de Patrijs nog 
in de hele provincie. In de jaren tachtig 
begint de populatie al te verbrokkelen. De 
Atlas van de Nederlandse broedvogels (SOVON 
2002) laat zien dat de Patrijs zich heeft te-
ruggetrokken tot de oostelijke helft van de 
provincie.
Uit onze waarnemingen blijkt dat deze ver-
spreiding in grote lijnen nog hetzelfde is. Er 
lijkt geen verdere krimp of uitbreiding te zijn.

Aantallen
In 1983 broedden er nog 3200 paar Patrijzen 
in de provincie en in 1992 nog zo’n 1400 
paar (Van den Brink et al. 1992). In 2002 
waren er nog ongeveer 200 paren over 
(Hustings 2002). Een fikse afname dus. In 
heel Nederland is die afname te zien. Op 
landelijk en op Europees niveau gaat deze 
afname nog door.
Ons onderzoek laat in Groningen helaas 
geen verbetering zien. Er zijn weliswaar 377 
vogels geteld, maar om dit aantal te vertalen 
naar een aantal broedparen is erg lastig. Dit 
komt door bijvoorbeeld dubbelwaarnemin-
gen en doordat na de broedtijd de vogels 
gaan zwerven.
Als de waarnemingen strikt volgens de 
SOVON-criteria geïnterpreteerd worden, zou 
dit tot zo’n 40-50 broedparen leiden. Als 
waarnemingen heel ruim geïnterpreteerd 
zouden worden, zou dit tot zo’n 150 paar 
leiden, maar dit is zeker geen hard getal.
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Uit eigen waarnemingen en uit de literatuur 
(Underhill et al. 2000) is mij bekend dat de 
Nijlgans ook voorkomt in zoute milieus. Dat 
de soort hier ook broedt lijkt logisch, maar 
was mij voorafgaand aan de nestvondst niet 
bekend. Nazoeken in de literatuur leert dat 
buitendijkse broedgevallen in Nederland wel 
vaker voorkomen maar (tot op heden) niet 
erg algemeen zijn. Zo zijn er onder meer 
enkele meldingen bekend van de Zeeuwse 
en Zuid-Hollandse eilanden (Lensink 2002) 
en in 2003 heeft een paar gebroed op de 
kwelders van Schiermonnikoog (Van Loon 
& Mooser 2005). Daarnaast heeft recentelijk 
(in 2011) een succesvol broedgeval plaats-
gevonden op het Waddeneilandje Griend 
(www.natuurmonumenten.nl).

Ook uit de haven van Delfzijl is een eerder 
broedgeval van Nijlgans bekend. Het betreft 
de waarneming van een broedende Nijlgans 
op een speciaal voor Visdieven ingerichte 
broedponton in 2010. Op 5 juli 2010 had 
het vrouwtje acht pasgeboren jongen. De 

De Nijlgans is een vogelsoort waarover ik 
mij kan blijven verbazen. Is het niet een 
paar dat een ooievaarsnest kraakt, dan is 
het wel een vogel die hoog boven in een 
boom in een oud kraaiennest zit te broeden 
of een ouderpaar dat al in december of janu-
ari met jonge pullen loopt te pronken.

Op 26 maart 2012, wanneer ik voor 
inspectie werkzaamheden buitendijks op 
de schermpier bij het Zeehavenkanaal in 
Delfzijl ben, verbaas ik mij wederom over 
deze soort. Deze pier, die grotendeels uit 
asfalt bestaat, is bijna vijf kilometer lang en 
loopt vanaf de handelskade oost tot aan de 
Pier van Oterdum, parallel aan het Zeeha-
venkanaal.
Als ik ergens op het midden van de pier ben, 
vliegt met veel kabaal een vrouwtje Nijlgans 
op. Op een van de weinige locaties met ve-
getatie zie ik tussen het Engels slijkgras een 
nest met daarin negen eieren. Het nest be-
staat uit afgestorven vegetatie en is rijkelijk 
bekleed met donsveren (zie figuren 1 en 2).
 

Nijlgans broedt buitendijks
albert-erik de winter

Figuur 1. De broedbiotoop van de Nijlgans met linksonder de vegetatie van Engels slijkgras waarin 
het nest is gevonden. 26 maart 2012 (foto: Albert-Erik de Winter)
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geval bijzonder vinden. Iets wat natuurlijk 
perfect past bij zo’n vreemde vogel en op-
portunist als de Nijlgans.
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ponton is omrasterd met kippengaas om te 
voorkomen dat de jonge Visdieven in het 
water vallen. Hierdoor konden de jonge 
Nijlganzen deze ponton niet zelfstandig ver-
laten en moesten daarom worden overgezet 
(pers. med. Klaas van Dijk).

Alles overziend lijkt het er dus op dat bui-
tendijkse broedgevallen van Nijlgans wel 
vaker voorkomen, maar dat het aantal mel-
dingen momenteel nog klein is. Gezien het 
grote potentieel aan buitendijks broedhabi-
tat in onder andere het Waddengebied blijft 
het natuurlijk interessant om te volgen of 
en hoe dit verschijnsel zich de komende ja-
ren verder gaat ontwikkelen. De nestplaats 
op de schermpier bij Delfzijl blijf ik in ieder 

Figuur 2. Het nest met de negen eieren. 
26 maart 2012 (foto: Albert-Erik de Winter)

Figuur 3. Kaart nestlocatie Nijlgans.
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Ik ben in de weken erna minimaal eens 
per week gaan kijken, maar nadere aanwij-
zingen voor broeden ontbraken. Meestal 
stonden beide vogels te rusten op de kant 
of dobberden ze in het water. In mei en in 
juni werden ze regelmatig niet gezien en 
de laatste waarneming was op 14 juni. Op 
2 juni zag ik ze in het Oosterpark (ruim 1,5 
km naar het oosten).
Nijlganzen van een jaar oud kunnen suc-
cesvol broeden (Cramp & Simmons 1980, 
Van Dijk & Majoor 2011), maar in Arnhem 
zijn diverse voorbeelden van geringde 2e 
kj. Nijlganzen met een broedterritorium 
die geen jongen kregen en vermoedelijk 
ook geen eieren hadden gelegd (pers. med. 
Frank Majoor). Wellicht waren beide vogels 
dus nog te jong of te onervaren om succes-
vol te broeden.

Hamburgervijver
Op 11 april 2011 zag ik bij de Hamburgervij-
ver een wakend mannetje en een grazend 
vrouwtje. Beide waren ongeringd en op 
grond van het verenkleed ging het om twee 
adulte vogels (na 2e kj.). Op 13 april zat het 
vrouwtje op een nest in het eendenhokje 
midden op de vijver. Het broedende vrouw-
tje was goed zichtbaar vanaf de oever en 
ook op 19, 22 en 30 april en op 5, 13, 17, 20 
en 24 mei zag ik haar op het nest zitten. Ik 
was benieuwd naar de uitkomstdatum en 
naar het aantal kuikens op die datum en 
ik ben daarom vanaf 27 mei dagelijks gaan 
kijken. Tot en met 9 juni zat het vrouwtje 
steeds op haar nest, evenals op 11 en 12 juni. 
Tijdens bijna alle bezoeken zag ik ook het 
wakende mannetje, rustend aan de kant of 
dobberend op het water. Enkele malen was 
het vrouwtje zich aan het wassen of aan het 

In een vorig nummer van de Gors beschreef 
ik een geval uit 2009 van adoptie door Nijl-
ganzen Alopochen aegyptiaca van kuikens 
van Wilde Eend Anas platyrhynchos (Van 
Dijk 2011). Adoptie komt vermoedelijk 
vaker voor, want afgelopen zomer zag ik in 
Den Haag een witte Soepgans Anser anser 
domesticus die een paartje Nijlganzen hielp 
bij het beschermen van de kuikens. De 
witte gans bleek enkele jaren geleden door 
Nijlganzen te zijn opgevoed, vermoedelijk 
omdat een Soepgans een ei in het nest van 
een Nijlgans had gelegd. Hebben sommige 
Nijlganzen jongen door adoptie verkregen, 
ook zijn er paren in en rond de stad die 
helemaal geen jongen kregen. Hieronder 
bespreek ik de lotgevallen in 2011 van drie 
van deze paren.

Noorderplantsoen
In 2011 zaten twee paartjes Nijlganzen in 
het Noorderplantsoen. Bij de zuidelijke 
vijver zat een paartje dat één jong heeft 
grootgebracht. De ouders zaten hier ook in 
2010. Beide zijn toen geringd en het paar 
kreeg toen acht vliegvlugge jongen. Het 
tweede paartje zat bij de oostelijke vijver 
(een halve kilometer naar het noordoosten). 
Op 10 april 2011 zag ik ze voor het eerst. 
Ook zag ik ze op 11 april en op 13 april zag 
Ana Buren dat er werd gecopuleerd. Op 
grond van kleedkenmerken waren het twee 
subadulte (tweede-kalenderjaar) vogels. Het 
mannetje was ongeringd. Het vrouwtje was 
geringd (Arnhem 8.016.066). Ze was op 17 
april 2010 geboren bij de zuidelijke vijver en 
haar leeftijd op grond van het verenkleed 
kwam dus overeen met haar werkelijke ge-
boortejaar.

Nijlgans zit bijna vier 
 maanden op hetzelfde nest
Klaas van dijk
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vloog ze naar de top van een wilg. Deze wilg 
is van boven afgezaagd en hierdoor van 
boven hol. Het vrouwtje stond een tijdje in 
de top en ging daarna in een holte zitten. 
Op 28 maart en op 2, 6, 10, 14, 19 en 22 april 
was het wakende mannetje aanwezig. Op 23 
april werd hij vergezeld door het foerage-
rende vrouwtje. Ze keerde even later naar 
het nest terug. Ook hier wilde ik graag het 
aantal pasgeboren kuikens op de uitkomst-
datum weten en ik ben daarom vanaf 24 
april bijna dagelijks gaan kijken. Maar ook 
hier zijn nooit jongen geboren. Het vrouw-
tje was een echte volhouder, want ze gaf het 
broeden pas op 12 juli op, zie bijlage 1 voor 
de details. De nestboom is op 3 juni door 
Rob Voesten beklommen. Het vrouwtje 
vloog pas laat van het nest. Het nest zag er 
niet afwijkend uit en er lagen acht eieren in. 
Zeven eieren waren gelijk van kleur en blau-
wig, één ei was wittig van kleur. Gezien de 
duidelijke broedvlek was het vrouwtje op 22 
maart al begonnen met broeden en ze heeft 
dus minimaal 112 dagen achtereen zitten 
broeden (in totaal minimaal drie maanden 
en drie weken), bijna vier maal zo lang als 
de normale broedduur!

Discussie
Nijlganzen staan erom bekend dat ze 
meestal aardig wat jongen grootbrengen. 
In de stad kregen vijf succesvolle paren in 
2009-2010 gemiddeld 6,6 vliegvlugge jongen 
(1 x 2, 1 x 5, 2 x 8 en 1 x 10). In 2011 brachten 
zeven succesvolle broedparen in parken in 
Groningen, Haren en Hoogezand in totaal 
47 jongen groot, gemiddeld 6,7 jongen per 
paar (1 x 1, 1 x 5, 1 x 7, 2 x 8 en 2 x 9). Daar 
staat tegenover dat bijvoorbeeld 72% van de 
paren op een landgoed bij Haarlem (De No-
bel (1999), N=18) en 65% van de paren in het 
rivierengebied (Lensink (1999), N=178) geen 
jongen kreeg. Ook in Groningen kregen 
diverse paren geen jongen, waaronder twee 
van de drie broedparen in het Noorder-
plantsoen in 2009 en diverse paren in 2010 
en 2011. Lensink (1999) noemt meerdere 
oorzaken waardoor paren geen vliegvlugge 
jongen krijgen: de dichtheid (afname van 
het aandeel succesvolle paren bij een toe-

poetsen, maar dan keerde ze steevast even 
later terug naar het nest.

Op 13 juni zat het vrouwtje niet op haar 
nest. Ze was zich aan het poetsen, maar ze 
ging daarna niet meer naar het nest terug. 
Het mannetje stond bij het eendenhokje. 
Op 14 juni waren beide vogels niet aanwe-
zig. Er lag veel dons bij het nest en ik zag 
toen minimaal twee eieren liggen. Op 18 
juni waren beide vogels zich langs de oever 
aan het poetsen, maar daarna zijn ze niet 
meer gezien. Het nest is niet bezocht en 
de legselgrootte is onbekend (twee of meer 
eieren).
Nijlganzen broeden 28-30 dagen en begin-
nen met broeden als de eieren zijn gelegd 
(Cramp & Simmons 1980). De maximale 
broedtijd was op 13 juni allang verstreken 
en ik vermoed dat het vrouwtje het broeden 
op een gegeven moment heeft opgegeven. 
Medewerkers van de gemeente hebben me 
verteld dat ze broedende Nijlganzen met 
rust laten en de eieren niet rapen, schudden 
of onderdompelen in maïskiemolie.

Morgensterlaan
Op 28 februari 2011 zag ik bij de Morgen-
sterlaan een paartje ongeringde adulte 
Nijlganzen. Op 18, 19 en 21 maart zag ik er 
alleen een wakend mannetje. Op 22 maart 
werd hij vergezeld door een vrouwtje. Het 
vrouwtje was druk aan het grazen en had 
een duidelijke broedvlek. Na een kwartiertje 

Figuur 1. Nest van Nijlgans bij de Morgenster-
laan, 3 juni 2011 (foto: Rob Voesten)
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2010 was slecht weer (een hoosbui in juli) 
oorzaak van het mislukken van een broed-
geval bij de Floresvijver en in 2009 zijn de 
eieren van twee paren in het Noorderplant-
soen nooit uitgekomen (het ene paar heeft 
het broeden na zo’n twee maanden opgege-
ven, het andere paar heeft kuikens van een 
Wilde Eend opgevoed). De lage steekproef 
zorgt voor een beperkte zeggingskracht van 
de bevindingen en nader onderzoek zal hier 
meer duidelijkheid over moeten geven.
 
Nawoord
Nijlganzen worden tegenwoordig ook 
gekleurringd en dit onderzoek wordt uitge-
voerd door Frank Majoor, zie www.frank-
majoor.nl voor details. Frank is zeer geïnte-
resseerd in alle waarnemingen. Aflezingen 
kunnen worden ingevoerd op www.geese.
org of per e-mail worden opgestuurd naar 
Frank Majoor, e-mail: f.majoor5@upcmail.
com. Verder dank aan iedereen die aan deze 
bijdrage heeft meegewerkt.

nemende dichtheid), het waterpeil van de 
rivier in het voorjaar (meer niet-succesvolle 
paren bij een hoge waterstand) en de streng-
heid van de winter (meer niet-succesvolle 
paren na een strenge winter). Gezien de 
hoge dichtheden in onder andere Den Haag 
en Arnhem lijkt de factor dichtheid (nog) 
niet van belang voor de stad. De langdurige 
vorstperiode in de winter van 2010/2011 
kan een negatief effect hebben gehad op het 
broedsucces, maar concrete aanwijzingen 
hiervoor ontbreken op dit moment.

Het lopende onderzoek in de stad wijst op 
meerdere oorzaken waardoor Nijlganzen er 
geen jongen krijgen. Bij de Morgensterlaan 
zat in 2009 en in 2010 een ongeringd paar, 
maar jongen heb ik er nooit gezien. Broed-
paren zijn plaatstrouw en wellicht zaten 
beide vogels hier dus toen ook al en is een 
van de partners onvruchtbaar. Bij de Ham-
burgervijver werd in 2010 succesvol gebroed 
(vijf vliegvlugge jongen), maar het is onbe-
kend of het om hetzelfde broedpaar ging. In 

Figuur 2. Paartje Nijlgans van de Morgensterlaan bij de Oostersluis, 31 augustus 2011 (foto: Ana Buren)
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Op 21 juni was het vrouwtje aan het foera-
geren en Rob Voesten heeft haar toen ge-
vangen en geringd (Arnhem 8.053.850, rood 
J/wit O). Ze had een vleugellengte van 400 
mm (maximaal gestrekt) en een p9 van 259 
mm. Ik zag haar de dag erna weer op haar 
nest zitten. Tussen 23 en 30 juni ben ik da-
gelijks minimaal één keer gaan kijken. Het 
mannetje was altijd aanwezig, het vrouwtje 
zag ik op het nest op 25 en op 28 juni. Op 
29 en 30 juni waren beide vogels rustig aan 
het grazen en wat later stonden beide langs 
de oever te rusten. Ik dacht dat het broeden 
nu afgelopen was, maar op 2, 4, 5, 6 en 7 juli 
zat het vrouwtje weer op het nest (meestal 
zag ik alleen het oog van het broedende 
vrouwtje). Op 8 juli om 18.30 uur waren het 
mannetje en het vrouwtje aan het grazen, 
maar op 11 juli zag ik om 10.50 uur het 
vrouwtje weer op het nest zitten (op 9 en 10 
juli was ik hier niet geweest). ’s Avonds om 
22.00 uur zag ik alleen het wakende man-
netje. Vermoedelijk zat het vrouwtje toen 
ook op het nest, want lang niet altijd kon ik 
haar vanaf de grond op het nest zien zitten. 
Daarna zag ik op 12, 13, 14 en 15 juli beide 
vogels (op 12 en op 15 juli zowel ’s middags 
als ’s avonds) en vaak waren ze allebei aan 
het foerageren of stonden ze naast elkaar 
te rusten langs de oever. Op 16, 17 en 26 juli 
waren beide vogels niet meer aanwezig en 
ook daarna zijn ze hier niet meer gezien.

Op 15 augustus ontdekte ik beide vogels bij 
de Oostersluis, 3,5 km naar het oostzuidoos-
ten. Hier zat een groep van ruim 30 ruiende 
Nijlganzen. Beide vogels waren toen nog 
niet in de slagpenrui. Ik zag ze hier ook op 
16, 17, 18 en 19 augustus, steeds nog met 
de oude slagpennen. Op de avond van 20 
augustus waren ze allebei net begonnen 
met de slagpenrui. Bij het vrouwtje vielen 
tijdens het poetsen nog enkele loshangende 
pennen in het water; het mannetje leek toen 
alle slagpennen al te hebben laten vallen. Ik 
zag ze in de weken erna regelmatig, voor het 
laatst op 16 september. Op 23 september zag 
ik ze hier niet meer.
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Bijlage 1. Gedetailleerde beschrijving 
van de lotgevallen van het broedpaar bij 
de Morgensterlaan tussen 24 april en 16 
september 2011.

Tijdens dagelijkse bezoeken tussen 24 april 
en 5 mei was het mannetje altijd aanwezig. 
Het vrouwtje zag ik ook op 30 april (druk 
aan het grazen) en op 5 mei (broodmager, 
erg hongerig, vloog later weer terug naar het 
nest). Tussen 9 mei en 3 juni ben ik alleen 
op 19 mei niet wezen kijken. Op alle andere 
25 dagen was het mannetje aanwezig. Het 
vrouwtje zag ik ook op 11 (op nest), 12 (druk 
grazend), 14 (grazend en drinkend), 24 (op 
nest) en 25 mei (kwam aanvliegen vanaf 
het nest). Op 5, 6 en 7 juni zag ik alleen het 
wakende mannetje. Op 8 juni heeft Frank 
Majoor het mannetje gevangen en geringd 
(Arnhem 8.053.877, wit F/geel N); het vrouw-
tje zat toen op het nest. Ook op 15 en 19 juni 
zat het vrouwtje op het nest. Het mannetje 
zag ik niet op 15 juni, maar wel op 9, 11, 12, 13 
en 14 juni en dagelijks tussen 16 en 20 juni.
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bovengrond van het perceel af te schrapen 
en vervolgens deze grond langs de randen 
van het perceel aan te brengen. Uiteindelijk 
was er op het langgerekte perceel met een 
oppervlakte van 1,57 hectare sprake van 
een ovale ‘ijsbaan’, dat wil zeggen dat er 
een ovale vorm uitgegraven was, waarbij 
het middenstuk de oorspronkelijke hoogte 
heeft gehouden (zie figuur 2). In het geval 
van de plas-dras Boterdiep is gekozen voor 
beheerpakket A01.03.03 (Pakkettenstelsel 
Agrarisch Natuurbeheer), wat inhoudt dat 
de plas-dras in de periode van 15 februari 
tot 15 juni onder water dient te staan.

De schrijver van dit artikel was zeer nieuws-
gierig naar de aantrekkingskracht van het 
plas-drasgebied op weidevogels en besloot 
in voorjaar/zomer van 2010 én 2011 bij te 
houden wat er op vogelgebied gebeurde.

Wijze van telling
In de periode van begin maart tot eind juli 
2010 en 2011 is het gebied veelal minimaal 
één keer per week per fiets bezocht. In het 

Inleiding
Eind 2009 is direct ten zuiden van het 
buurtschap Willemsstreek/Ellerhuizen een 
plas-drasperceel voor weidevogels ingericht. 
Ten oosten van het perceel bevindt zich 
een fietspad van Zuidwolde naar Bedum, 
ten westen het Boterdiep, ten noorden een 
boerderij aan de Ellerhuizen en ten zuiden 
de Eemshavenweg (zie figuur 1 voor situe-
ring plas-drasperceel). Het plas-drasperceel 
en de graspercelen direct ten noorden en 
direct ten zuiden daarvan werden in het re-
cente verleden en ook nu nog gebruikt voor 
paardenbeweiding dan wel maaien na 15 
juni. Direct ten oosten van het fietspad be-
vinden zich akkerpercelen (wintergraan) en 
nog verder oostelijk graslandpercelen, die 
thans vooral met schapen beweid worden.

De plas-dras is tot stand gekomen door 
met een hydraulische graafmachine de 

Plas-dras Boterdiep: magneet 
voor vogels in 2010 en 2011 
rob Lindeboom

Figuur 1. Situering van het plas-drasperceel 
(bron: google)

Figuur 2. Plas-dras Boterdiep (foto: Rob Lindeboom)
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graslandpercelen direct ten noorden of ten 
zuiden daarvan gebroed. Wel bevonden zich 
circa tien broedende paartjes op het winter-
tarweperceel direct ten oosten van het fiets-
pad. Uit de resultaten blijkt dat vanaf 8 mei 
circa vijf Kievitparen met minimaal elf jon-
gen zich ter plaatse van het plas-drasperceel 
bevinden. De paartjes zijn met hun jongen 
vanuit de wintertarwe, door de sloten en via 
het fietspad, naar de plas-dras getrokken.
Vanaf 16 mei tot en met 1 juni is nog sprake 
van vier paartjes met minimaal zeven 
jongen. Uiteindelijk zijn deze zeven jongen 
vliegvlug geworden (zie foto 1). In de loop 
van juni en juli zijn nog enkele laatbroeders 
met jongen naar de plas-dras getrokken. 
Op 23 juli bevond zich nog een Kievitpaar 
met drie vliegvlugge jongen op het plas-
drasperceel.

2011
Ook in 2011 is niet ter plaatse van het plas-

weekend gebeurde dat overdag en door de 
week ’s avonds. Vanaf het fietspad werd met 
een verrekijker het plas-drasperceel en de 
directe omgeving daarvan gescand op de 
aanwezigheid van vogels. Onderscheid is 
gemaakt tussen doortrekkende steltlopers 
en in het gebied verblijvende weidevogels.

Resultaten
In tabel 1 staat voor 2010 het aantal weide-
vogels met en zonder jongen bij de plas-dras 
en in tabel 2 staan deze resultaten voor 2011. 
Hieronder worden per soort kort de resulta-
ten geschetst voor zowel 2010 als 2011.

Kievit

2010
Aanvankelijk werd het plas-drasgebied 
gebruikt door een of meerdere Kieviten om 
uit te rusten of te eten. Voor zover bekend is 
niet ter plaatse van het plas-drasperceel of de 

Datum Kievit Grutto Tureluur Scholekster Kleine Plevier Nijlgans
14-3 1 3 - - - 2

19-3 1 18 1 1 - -

4-4 - 9 4 4 - -

5-4 5 10 3 4 - -

17-4 3 12 6 4 1 1

8-5 5 à 6p. +  j. 2 5 2 2 + balts 1p. + j.

9-5 5 à 6p. + j. - 3 2 1 1p. + j.

14-5 4 à 5p. + j. 2 4 # 3 - 1p. + j.

16-5 4p. + j. - 5 # 3 2 -

22-5 4p. + j. - 3p. + j. # 4 - 1p. + j.

29-5 4p. + j. - 4p. + j. # 3 1 1p. + j.

30-5 4p. + j. 1 4p. + j. # 4 1 1

1-6 4p. + 7 vvj. 3 4p. + j. # 3 - 1p. + j.

7-6 1p. + j. - 4p. + j. # 5 - 1p. + j.

18-6 2p. + j. 5 juv. 10 vvj. 4 1 1p. + j.

21-6 2p. + j. 3 9 vvj. 4 1 1p. + j.

28-6 1p. + j. 1 p. + j. 10 vvj. 3 1 1

18-7 1p. + j. - - 1p. + 3j. 1p. + 2j. 1p. + j.

23-7 1p. + 3vvj. - - - 1 -

27-7 1p. + 2vvj. - - 1p. + 3 vvj. - 1p.+ j.

Tabel 1. Aanwezigheid weidevogels in 2010.
- geen individuen waargenomen   # gekleurringde vogel aanwezig
p. = paar       j. = jongen
vvj. = vliegvlug jong
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In 2010 zijn bij de plas-dras twee keer zoveel 
jonge Kieviten vliegvlug (tien) geworden als 
in 2011 (vijf).

drasperceel of de graslandpercelen direct 
ten noorden of ten zuiden daarvan gebroed. 
De minimaal tien paartjes op de wintertar-
we direct ten oosten van het fietspad had-
den het dit jaar moeilijk door de droogte in 
het voorjaar. Vermoedelijk zijn enkele paren 
niet tot broeden overgegaan of hebben het 
nest verloren. Uiteindelijk zijn in eerste 
instantie twee Kievitparen met elk vermoe-
delijk één jong bij de plas-dras terechtgeko-
men. Deze twee paren hebben elk het jong 
vliegvlug gekregen. In tweede instantie (17 
juni) is een laat paar met vier jongen naar 
de plas-dras gegaan. Hiervan zijn minimaal 
drie jongen vliegvlug geworden.

Foto 1. Bijna vliegvlug Kievitjong bij plasdras 
(foto: Fred van Maurik)

Tabel 2. Aanwezigheid weidevogels in 2011.
- geen individuen waargenomen   p. = paar
# gekleurringde vogel aanwezig   j. = jongen
$ eerste Witte Kwikstaart waargenomen vvj. = vliegvlug jong
* eerste Gele Kwikstaart waargenomen

Datum Kievit Grutto Tureluur Scholekster Kleine Plevier Nijlgans
6-3 - - - 3 - -

9-3 1 6 3 2 - -

12-3$ 2 10 2 # 4 - 1p. + 2j.

18-3 2 16 6 3 - -

28-3 3 7 12 2 - -

2-4 3 21 3 - - -

3-4* 1 4 4 # 3 1 -

9-4 2 12 10 4 - -

19-4 3 17 13 2 - 1p.

23-4 2 2 6 2 - -

30-4 3 1 4 - 2 -

3-5 1 1 2 - - -

11-5 2p. + 1j. 1 3 2 - 1p. 

22-5 2p. + 1j. 1p. + j. 4p. + j. + 2p. 1 - -

27-5 2p. + 1j. 2p. + j. 4p. + j. + 2p. 4 2 1

30-5 2p. + 1j. 2p. + j. 4p. + 9j. + 2p. 1p. + 1p. + 3j. 2 -

4-6 2p. + 1j. 2p. + j. 4p. + 9j. + 2p. 1 - -

10-6 2p. + 1vvj. 2p. + 1vvj. 4p. + 9vvj. + 2p. 1p. + 1 + 1j. 1 1

13-6 2p. + 1vvj. 2p. + 1vvj. 4p. + 9vvj. + 3p. - 1 -

17-6 1p. + 4j. + 1vvj. 1p. + 1vvj. 18 incl. 9 vv j. 3 1 1p. 

23-6 1p. + 4j. 1p. + 1vvj. 20 incl. 9 vvj. 2 - -

24-6 1p. + >1j. 1p. + 2 vvj. 10 incl. vvj. 1p. + 3vvj. + 1p. 1 -

1-7 1p. + 4j. 1 vvj. 10-15 incl. vvj. 1p. + 3vvj. + 1p. 2 -

8-7 1p. + 4j. 4 vvj. 4 2 1 -

13-7 1p. + 3vvj. 4 vvj. 1 manke 1p. + 3 vvj. - 1p.

2-8 1 - - - - 1p.
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Op 14 mei viel op dat een gekleurringde Tu-
reluur bij de plas-dras rondliep (zie foto 2). 
Na melding bleek het om een vogel te gaan 
die op 4 juli 2008 als tweejarige geringd is 
aan de kust van Frankrijk (tussen Bretagne 
en Bordeaux bij Ile D’Oléron). Deze vogel 
(qua gedrag vermoedelijk een mannetje) is 
tussen 14 mei en 7 juni in het gebied waar-
genomen en vanaf 22 mei met jongen.

2011
In het begin van het seizoen (maart en 
april) werd de plas-dras door de Tureluur, 
tot maximaal dertien exemplaren (19 april), 
gebruikt als rust- en foerageerplaats. Ook dit 
jaar hebben er vermoedelijk geen Tureluurs 
vlak bij de plas-dras gebroed, maar wel in de 
wintertarwe. Uiteindelijk (22 mei) liepen er 
vier paren met jongen rond bij de plas-dras, 
maar ook twee paren zonder jongen. Deze 
vier paren hebben negen jongen vliegvlug 
gekregen in het plas-drasgebied (juni).
De in 2010 waargenomen gekleurringde 
Tureluur is in 2011 opnieuw waargenomen, 
maar slechts twee keer (tot begin april). 
Daarna is de vogel niet meer gezien.
Wat betreft het aantal bij de plas-dras vlieg-
vlug geworden jonge Tureluurs komen 2010 
en 2011 met elkaar overeen.

Scholekster

2010
Vanaf begin april bevonden zich vier Schol-
eksters bij de plas-dras. Het betrof twee 

Grutto

2010
In het begin van het seizoen (vanaf half 
maart tot half april) werd de plas-dras door 
de Grutto gebruikt als rustplaats en, in min-
dere mate, als foerageerplaats. Er hebben 
geen Grutto’s ter plaatse van de plas-dras 
gebroed. Tussen de vijf en tien paren heb-
ben (vermoedelijk vanaf circa half april) 
gebroed in de graspercelen ten oosten van 
de wintertarwepercelen. Tijdens het broed-
seizoen werd er een enkele keer gerust bij de 
plas-dras. Aanvankelijk zijn er geen Grutto’s 
met jongen naar de plas-dras getrokken. 
Wel bevonden zich op 18 juni vijf vliegvlug-
ge jonge Grutto’s zonder oudervogels in het 
water van de plas-dras. Op 28 juni werd toch 
nog een ouderpaar met (late) jongen vlak bij 
de plasdras aangetroffen.

2011
Ook in 2011 werd vanaf circa half maart 
tot half april de plas-dras door de Grutto 
gebruikt als rustplaats en hebben geen 
Grutto’s ter plaatse van de plas-dras ge-
broed. Vanaf eind mei bevonden zich twee 
Gruttoparen met minimaal elk een jong in 
het hoge gras rondom het plas-drasperceel. 
Beide paren hebben in ieder geval een jong 
vliegvlug gekregen. Op 8 en 13 juli bevonden 
zich vier vliegvlugge jonge Grutto’s zonder 
oudervogels in het water van de plas-dras.

Tureluur

2010
In het begin van het seizoen (vanaf half 
maart tot half april) werd de plas-dras door 
de Tureluur, tot maximaal zes vogels (17 
april), gebruikt als rust- en foerageerplaats. 
Onduidelijk is of een aantal van deze vogels 
wel of niet bij de plas-dras heeft gebroed. Ver-
moedelijk niet. Uiteindelijk (29 mei) liepen er 
vier paren met jongen rond bij de plas-dras. 
Deze vier paren hebben negen tot tien jongen 
vliegvlug gekregen in het plas-drasgebied (21 
en 28 juni). Op 28 juni waren de oudervogels 
allemaal verdwenen en liepen er alleen nog 
tien vliegvlugge jongen in het gebied rond.

Foto 2. Gekleurringde Tureluur bij plas-dras 
(foto: Fred van Maurik)
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Nijlgans

2010
Tijdens het eerste bezoek op 14 maart is al 
een Nijlganzenpaartje waargenomen in het 
plas-drasgebied. Vanaf 8 mei tot de laatste 
waarnemingsdag op 27 juli was het paar met 
jongen bij de plas-dras aanwezig.

2011
Op 12 maart is een Nijlganzenpaartje met 
twee jongen waargenomen bij de plas-dras. 
De jongen zijn waarschijnlijk al vroegtijdig 
verloren gegaan. Later werd sporadisch het 
paar nog waargenomen.

Doortrekkers
In tabel 3 staat het aantal doortrekkende 
steltlopers per waarneming voor 2010 
vermeld en in tabel 4 voor 2011. Uit tabel 3 
blijkt duidelijk dat in 2010 vooral in de peri-
ode begin tot half mei doortrek plaatsvindt 
en dan vooral van Kemphaan en Bosruiter. 
Deze, maar ook de andere waargenomen 
soorten als Groenpootruiter, Zwarte 
Ruiter en Oeverloper (foto 4), worden in 
die periode ook veelvuldig aangetroffen 
in het overstroomde gebied van de voor-
malige Hunzeloop bij Noorderhoogebrug 
(Koningslaagte). Verplaatsing van de daar 
tijdelijk voorkomende vogels naar plas-
drasgebiedjes in de directe omgeving is zeer 
waarschijnlijk.
In 2011 ligt de piek van doortrek niet 

paartjes die uiteindelijk ook beide ter plaat-
se van het perceel hebben gebroed, namelijk 
een langs de noordelijke rand van het per-
ceel en een in het droge middengebied van 
de plas-dras. Of beide nesten uitgekomen 
zijn en hoe het vervolgens met de jongen 
is gegaan, is onduidelijk gebleven. Scholek-
sters zijn vooral in de broed- en jongenperi-
ode behoedzame vogels. Bovendien was in 
die periode de plas-dras drooggevallen.
Op 18 juli bleek echter dat er in het gebied 
een Scholeksterpaar met drie jongen liep. 
Op 27 juli bleek dat alle drie jongen vlieg-
vlug waren geworden. Drie vliegvlugge 
jongen voor een Scholeksterpaar (in het 
binnenland) komt zelden voor en is een 
geweldige prestatie.

2011
Vanaf begin maart bevonden zich drie tot vier 
Scholeksters bij de plas-dras. Het betrof weer 
twee paartjes, die uiteindelijk ook beide ter 
plaatse of vlak bij het perceel hebben gebroed.
Op 30 mei bleek dat in het perceel ten noor-
den van de plas-dras een Scholeksterpaar 
met drie jongen liep. Mogelijk het paar dat 
vorig jaar ook drie jongen vliegvlug heeft ge-
kregen. Bij het op het eiland broedende paar 
konden ook dit jaar geen jongen vastgesteld 
worden.

Kleine Plevier

2010
Vanaf 17 april tot en met 23 juli zijn regel-
matig een of twee Kleine Plevieren in het 
plas-drasgebied gezien (zie foto 3). Op 8 mei 
werd er een baltsend mannetje aangetrof-
fen. Hoewel deze vogelsoort vrij onopval-
lend is, vooral tijdens de broed- en jongen-
periode, lijkt het erop dat er een paartje 
gebroed heeft. Op 18 juli werd er namelijk 
een ouderpaar met twee vliegvlugge jongen 
waargenomen.

2011
Vanaf 3 april zijn regelmatig een of twee 
Kleine Plevieren in het plas-drasgebied ge-
zien. Onduidelijk is of er ook gebroed is. Er 
zijn dit jaar geen jongen waargenomen.

Foto 3. Kleine Plevier bij plas-dras (foto: Fred 
van Maurik) 
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een huis of boerderij in de directe omgeving, 
terwijl enkele paartjes Gele Kwikstaarten 
broedden in de wintertarwe ten oosten van 
de plas-dras. Eenmalig zijn in beide jaren bij 
de plas-dras doortrekkende Graspiepers, drin-
kende Kneutjes en Waterhoentjes aangetrof-
fen. In het vroege voorjaar werd de plas-dras 
regelmatig door Kokmeeuwen en Stormmeeu-
wen gebruikt als rust- en poetsplaats.

uitgesproken in mei. Ook zijn er in 2011 
 Witgatjes waargenomen en geen Bosruiters.

Overige waargenomen vogels
Bij de plas-dras zijn tijdens de meeste waarne-
mingen in 2010 en 2011 ook een of twee Witte 
Kwikstaarten en een tot drie Gele Kwikstaar-
ten foeragerend aangetroffen. Het paartje 
Witte Kwikstaart broedde waarschijnlijk bij 

Tabel 3. Doortrekkende steltlopers in 2010.

Datum Kemphaan Bosruiter Groenpoot-
ruiter

Zwarte
Ruiter

Oever loper Kleine 
Strandloper

Bonte 
Strandloper

14-3 - - - - - - -

19-3 - - - - - - -

4-4 - - - - - - -

5-4 - - - - - - -

17-4 - - - - - - -
8-5 8 5 1 1 - - -

9-5 10 12 2 - 2 - -

14-5 - 4 - - 1 1

16-5 - 1 - - 1 1 2

22-5 - - - - - - -

29-5 - - - - - - -

30-5 - - - - - - -

1-6 - - - - - - -

7-6 - - - - - - -

18-6 - - - - - - -

21-6 - - - - - - -

28-6 - - - - - - -

18-7 - - - - - - -

23-7 - - - - 4 - -

27-7 - - - - - - -

Tabel 4. Doortrekkende steltlopers in 2011.

Datum Kemphaan Witgatje Bonte 
Strandloper

  Groenpoot-
ruiter

Kleine 
Strandloper

Kluut

9-3 - - 2 - - -

18-3 1 - - - - -

9-4 - 4 - - - -

19-4 1 - - - - -

3-5 - - - 1 - -

27-5 - - - - 1 -

24-6 - 2 - - - -

1-7 3 - - - - -

8-7 1 - - - - 1

27-7 - - - - - -
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vermoedelijk een combinatie van slakjes, 
muggenlarven en volwassen muggen.

Voor het slagen van een plas-dras als op-
groeigebied voor jonge weidevogels dienen 
de hieronder genoemde drie factoren (de 3 
v’s, zie hieronder) geoptimaliseerd te wor-
den. Indien deze factoren optimaal zijn, zal 
de plas-dras ook geschikt zijn als rustplek 
voor volwassen weidevogels in het vroege 
voorjaar en als foerageerplek voor doortrek-
kende steltlopers.

1) Veiligheid: de plas-dras dient zich te 
bevinden in een open gebied. De plas-dras 
moet overzichtelijk zijn voor zowel oude als 
jonge vogels. De aanwezigheid van bomen 
of hoge struiken in de directe nabijheid 
biedt uitkijkplaatsen voor vliegende preda-
toren en zal daarmee de plas-dras niet (of 
minder) geschikt maken. Ook sloten met 
overjarig riet in de directe nabijheid zullen 
het overzicht aanzienlijk verminderen en 
de kans vergroten dat grondpredatoren de 
plas-dras ongezien kunnen bereiken. Ten 
slotte dienen tussen de nestplaatsen van 
de weidevogels en de plas-dras (het op-
groeigebied van de jongen) geen sloten met 
beschoeiingen dan wel een drukke (spoor)
weg aanwezig te zijn.

2) Voortplanting: in de directe nabijheid 
van de plas-dras dient zich een voortplan-
tende populatie weidevogels te bevinden. 
Het beheer ter plekke moet dusdanig zijn 
dat de nesten ook de kans krijgen om uit te 
komen. De afstand tussen de nesten en de 
plas-dras mag niet te groot zijn, omdat de 
oudervogels van Tureluur en Kievit hun pas 
uitgekomen jongen meteen naar de plas-
dras lokken. De kleine donsjongen zijn nog 
niet in staat om heelhuids grote afstanden 
af te leggen.

3) Voedsel: om het voedselaanbod in en 
rond de plas-dras te optimaliseren, dienen 
de voortplantingsmogelijkheden voor 
(dans)muggen in het ondiepe water geopti-
maliseerd te worden. Uit mijn zichtwaarne-
mingen blijkt dat het voedselaanbod voor 

Conclusies
Het plas-drasgebied Boterdiep had in 2010 
en 2011 een grote aantrekkingskracht op 
doortrekkende steltlopers en in de buurt 
broedende weidevogels. Vooral van begin 
tot half mei (2010) bevonden zich doortrek-
kende steltlopers bij de plas-dras. Vanaf 
begin/half maart tot half/eind april bevon-
den zich weidevogels in het plas-drasgebied, 
die in de directe omgeving zouden gaan 
broeden. De plas-dras werd in deze periode 
vooral gebruikt als rustplaats en in mindere 
mate als foerageerplek.
Op het plas-drasperceel hebben enkel twee 
paar Scholeksters gebroed. Broedende Kie-
viten, Grutto’s en Tureluurs bevonden zich 
uitsluitend in het wintergraan en/of de wei-
landen ten oosten van de plas-dras. Of de 
plas-dras ’s nachts ook als slaapplaats werd 
gebruikt, is niet onderzocht.

Opvallend is het aantal jonge weidevogels 
dat in 2010 en 2011 rondom de plas-dras 
vliegvlug is geworden. Uiteindelijk zijn er 
tien respectievelijk vijf jonge Kieviten, tien 
jonge Tureluurs (beide jaren), drie jonge 
Scholeksters (beide jaren) en twee jonge 
Kleine Plevieren (2010) in het plas-drasge-
bied vliegvlug geworden. In 2011 zijn in het 
hoge gras rondom het plas-drasperceel twee 
jonge Grutto’s vliegvlug geworden.
De jonge Kieviten en Tureluurs, en in 2011 
ook de jonge Grutto’s, zijn met hun ouders 
vanuit het wintertarweperceel en/of de 
graslandpercelen ten oosten van de plas-dras 
naar het plas-drasperceel getrokken. Hoewel 
de plas-dras in eerste instantie niet interes-
sant lijkt als foerageerplek voor volwassen 
vogels (maart/april wordt vooral gerust), 
blijkt de plas-dras vanaf circa begin mei wel 
interessant als foerageerplek voor jonge vo-
gels, bijbehorende volwassen vogels en door-
trekkende steltlopers. De verklaring hier-
voor is vermoedelijk dat zich in het ondiepe 
water volop muggenlarven ontwikkelen, die 
vervolgens als voedsel dienen voor vooral de 
jonge en oude Tureluurs en doortrekkende 
steltlopers. De (jonge) Kieviten foerageren 
niet zozeer in het ondiepe water maar meer 
langs de slikkige randen en vinden daar 
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anderzijds doordat de vegetatie op en direct 
rondom de plas-dras heterogener wordt. Dit 
heeft ook weer een aantrekkende werking 
op allerlei voedselorganismen, maar ook de 
foerageer- en verstopmogelijkheden voor 
jonge vogels worden vergroot. Door op een 
of enkele percelen rondom het plas-drasper-
ceel 15 juni-beheer te voeren, worden ook 
interessante opgroeimogelijkheden voor 
jonge Grutto’s geschapen. Immers de vele 
insecten uit de plas-dras zullen zich ver-
spreiden in het aangrenzende hoge gras.

Discussie
In 2005/2006 is bij enkele leden van de 
Agrarische Natuurvereniging Den Hâneker 
in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
(Zuid-Holland) door onder andere het Cen-
trum voor Landbouw en Milieu (CLM) een 
onderzoek gedaan naar het gebruik door 
weidevogels en voedselbeschikbaarheid ter 
plaatse van plas-draspercelen.
Uit dit onderzoek werd onder andere gecon-
cludeerd:
Plas-dras wordt het meest vóór het broed-
seizoen gebruikt (maart-april). Tijdens het 
broedseizoen (half april-eind mei) wordt 
plas-dras het minst gebruikt. Na het broed-
seizoen (juni) is er weer een toename in het 
gebruik.
Voor jonge weidevogels vervult plas-dras 
geen of een geringe functie.
Grutto’s rusten en poetsen meer in plas-
dras dan Kievit, Tureluur en Scholekster 
(deze laatste foerageren meer).
Foeragerende vogels foerageren meer in de 
drassige rand dan in het natte, centrale deel.
Plas-dras heeft een duidelijke invloed op 
regenwormen in de bodem. In natte delen 
zijn minder regenwormen aanwezig dan in 
de droge referentieplaatsen.

Gezien bovenstaande conclusies is het 
opmerkelijk dat in de plas-dras Boterdiep 
zoveel jongen zijn groot gekomen. Echter in 
het onderzoek bij Den Hâneker is, voor zo-
ver ik kan overzien, alleen gekeken naar de 
beschikbaarheid van regenwormen en niet 
naar de beschikbaarheid van bijvoorbeeld 
muggen, muggenlarven en slakken (voedsel 

jonge en volwassen vogels in de plas-dras 
Boterdiep vooral wordt bepaald door het 
aanbod aan muggenlarven en uitgekomen 
muggen en niet door het aanbod aan regen-
wormen (zie discussie hieronder). Ook zou 
de aanwezigheid van slakjes op de slikkige 
randen wel eens belangrijk kunnen zijn voor 
vooral jonge Kieviten. Door ervoor te zor-
gen dat de plas-dras niet te diep is en er een 
grote oppervlakte aan randen beschikbaar 
is, wordt de voedselaanwezigheid en -be-
reikbaarheid optimaal gemaakt. Een on-
diepe ‘ijsbaan’ heeft meer randenoppervlak 
dan een simpele ‘plas’. Het in de periode 
van inundatie regelmatig deels droog laten 
vallen van de plas-dras kan wel eens zeer 
aantrekkelijk zijn voor wat betreft het voed-
selaanbod. Het mag echter nooit zo zijn 
dat gehele plas-dras droogvalt (dat laat het 
beheerpakket binnen de inundatieperiode 
ook niet toe). Voor het groot worden van 
jonge weidevogels bij een plas-dras zijn de 
pakketten met inundatieperiodes van 15 fe-
bruari tot 15 april respectievelijk 15 mei niet 
geschikt. Hiervoor dient minimaal pakket 
A01.03.03 (15 februari t/m 15 juni) en liever 
nog A01.03.04 (15 februari t/m 1 augustus) 
aangehouden te worden. Het voedselaanbod 
in en rond de plas-dras zou mijns inziens 
nog verder geoptimaliseerd kunnen worden 
door het betreffende perceel extensief te 
laten begrazen door paarden, runderen of 
schapen. Enerzijds doordat de uitwerpselen 
van deze beesten een aantrekkende werking 
hebben op vliegen, maden en wormen, 

Foto 4. Oeverloper bij plas-dras (foto: Fred van 
Maurik)
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van vooral (jonge) Kieviten en Tureluurs).

Kortom, het succes van de plas-dras 
Boterdiep strookt niet helemaal met de 
resultaten en conclusies van het onderzoek 
bij Den  Hâneker. Het zou goed zijn om eens 
onderzoek te doen naar het daadwerkelijke 
voedselaanbod in de vorm van slakken, 
wormen en insecten(larven) en hoe dit 
voedselaanbod nog verder geoptimaliseerd 
kan worden.

Dankwoord
Leo Stockmann van Landschapsbeheer 

bescherming. Met de amendementsgelden 
‘aanvullend weidevogelbeheer Groningen’ 
zijn hier in 2008 enkele weidevogelvrien-
delijke inrichtingsmaatregelen uitgevoerd 
(Zijlstra 2008). Een van deze maatregelen 
betreft de aanleg van een weidevogelplas 
(figuur 2).

Aanleg weidevogelplas
Aanleiding voor de aanleg van deze weidvo-
gelplas vormt de aanwezigheid van een be-
staande (natte) laagte . Deze laagte bevindt 
zich ten zuiden van een NAM-locatie in een 
extensief beheerd en door paarden begraasd 
grasland. Dit ‘paardenland’ bezit veel reliëf 
en is kruidenrijk. Weiland en laagte bezitten 
hoge dichtheden aan Grutto’s en Tureluurs. 
Verder bij het kruidenrijk grasland en de 
laagte vandaan komen deze soorten in veel 
lagere dichtheden voor. 
De situatieschets laat zien hoe de 

Ten oosten van het Noord-Groningse dorp 
Stedum ligt de polder Crangeweer, een agra-
risch graslandgebied dat wordt begrensd 
door het Stedumermaar, Westerwijtwerder-
maar, Crangeweersterweg en de Bedumer-
weg (figuur 1). Plaatselijk bezit deze polder 
hoge dichtheden weidevogels, waaronder 
meer kritische soorten als Grutto en Tu-
reluur. Enkele maïsakkers in het gebied 
hebben daarnaast grote aantrekkingskracht 
op soorten als Kievit en Scholekster. 
Crangeweer is een open, boomloos gebied 
waarin boomopstanden zijn beperkt tot 
boerenerven en wegbeplantingen. Centraal 
in het gebied ligt een kleine NAM-locatie. In 
deze polder zitten drie agrarische bedrijven 
die zijn aangesloten bij de agrarische na-
tuurvereniging Wierde & Dijk. Op circa 150 
hectare boerenland voeren zij weidevogel-
vriendelijk beheer uit, zoals bemesting met 
ruige stalmest, uitgesteld maaien en nest-

Natuurbouw in polder 
 Crangeweer: van natte laagte 
naar weidevogelplas
albert-erik de winter
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Figuur 1. Polder Crangeweer bij Stedum

minder snel zal droogvallen en er voor foe-
ragerende en rustende weidevogels ondiep 
water en een slikbodem aanwezig blijft. In 
het midden van de plas is een eilandje ge-
maakt als veilige rustplaats voor steltlopers 
als Grutto en Tureluur. De plas is gegraven 
in de zomer van 2008 en draagt de naam 
Wiebo Zijlstra-plas. Deze in 2008 overleden 
medewerker van Landschapsbeheer Gro-

 bestaande ondiepe laagte is omgevormd 
tot weidevogelplas. Er is een extra uitstul-
ping gecreëerd aan de noordkant van de 
laagte ter grootte van circa 150 vierkante 
meter. Het middendeel is plaatselijk uitge-
diept tot een halve meter met naar de bui-
tenrand toe een zeer geleidelijk oplopend 
bodemtalud. Het idee hierachter is dat de 
plas bij droogte en waterstandfluctuaties 

Figuur 2. De weidevogelplas
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Vergelijking broedvogelaantallen 
Leuk aan Crangeweer is het feit dat deze 
polder voor en na de aanleg van de weidevo-
gelplas is geïnventariseerd op weidevogels 
(Jager & De Boer 2007, Postma, 2010). Deze 
inventarisaties zijn uitgevoerd volgens de 
criteria van de SOVON BMP-handleiding (Van 
Dijk 2004) en gericht op alle gekwalificeerde 
meetsoorten voor de SAN-pakketten en alle 
verplichte soorten uit het Nationaal Wei-
devogelmeetnet (Teunissen & Van Kleunen 
2001). Een overzicht van de aangetroffen 
soorten en aantallen is opgenomen in tabel 
1. Met uitzondering van Gele Kwikstaart 
en Veldleeuwerik zijn in 2010 (veel) meer 
broedvogels per soort gekarteerd dan in 
2007. Het absolute aantal broedparen/terri-
toria lag in 2007 op 106 en in 2010 op 130.
Wat de verklaring voor de sterke afname bij 
Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart is, is on-
bekend. Omdat andere kritische soorten als 
Slobeend, Grutto, Tureluur juist zijn toe-
genomen, zou je een vergelijkbaar patroon 
ook bij Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart 
verwachten.
Uiteraard voert het te ver om dit succes in 
zijn geheel toe te schrijven aan de weidevo-
gelplas. Andere inrichtingsmaatregelen, zoals 
de aanleg van kleinere poeltjes, verflauwing 
van slootkanten en het verhogen van sloot-
waterstanden, hebben in combinatie met 
de optimalisering van beheersmaatregelen 

ningen heeft het inrichtingsplan voor deze 
plas gemaakt.

Gebruik van de plas
Bij de weidevogelplas zijn tot op heden 
geen vogeltellingen uitgevoerd. Op basis 
van meerdere veldobservaties in het voor-
jaar en de zomers van 2009 tot en met 
2011 kan wel worden gesteld dat de plas 
erg succesvol is. Bergeend, Zomertaling, 
Krakeend, Slobeend, Grutto, Tureluur, 
Scholekster, Kievit, Kluut, Zwarte Ruiter 
en Oeverloper zijn enkele soorten weide-
vogels en steltlopers die hier de afgelopen 
jaren zijn waargenomen. Met name op 
soorten als Grutto, Tureluur en Kievit lijkt 
de plas grote aantrekkingskracht uit te 
oefenen. Kievit en Tureluur worden vooral 
foeragerend gezien in de drassige zone 
rond de poel. Grutto gebruikt het element 
niet alleen om te foerageren maar ook 
om te rusten, te badderen en te poetsen. 
De grootste aantallen Grutto’s (circa 15-
20 vogels) worden hier gezien vlak voor 
aanvang van het broedseizoen. Tijdens 
het broedseizoen is het aantal vogels dat 
gebruikmaakt van de plas kleiner. Na het 
broedseizoen lijkt het aantal vogels dat de 
plas bezoekt weer toe te nemen. Kleinere 
groepjes Grutto en Kievit verzamelen zich 
rond de plas om na verloop van tijd naar 
elders te vertrekken.

Soort 2007 2010 Toename/Afname
Bergeend 0 1 +1

Krakeend 3 10 +7
slobeend 1 3 +2

Kuifeend 4 6 +2

scholekster 9 20 +11

Kievit 17 25 +8

grutto 34 41 +7

Tureluur 10 13 +3

Veldleeuwerik 5 0 -5

graspieper 4 9 +5

gele Kwikstaart 19 2 -17

aantal soorten 10 10 0

aantal territoria 106 130 +24

Tabel 1. Broedvogels van Crangeweer in 2007 en 2010.
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(Wierde & Dijk 2009) vrijwel zeker ook 
bijgedragen aan de toename van het aantal 
broedvogels.
Toch laat het grote aantal Grutto’s, Ture-
luurs en Kieviten dat gebruikmaakt van de 
weidevogelplas duidelijk zien dat grasland-
percelen met hoge weidevogeldichtheden in 
combinatie met natte plasjes en slikveldjes 
prima samengaan.
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Nederland heeft altijd een moeizame verhouding met zijn 
parken gehad. Zo speelt JiSung al lang in Engeland, is 
Linkin hier nooit echt doorgebroken en liggen in Wereld
erfgoed Waddenzee diverse Nationale Parken die heel goed 
beschermd zijn, maar waar je natuurlijk wel mag gasboren, 
oliewinnen, mosselsuitroeien, powerboatracen, massa
recreëren, wadlopen en zeehonden vol antibiotica pompen.
En dan het Stadspark van Groningen. Dat was ooit een beste 
lap grond, aan de gemeenschap geschonken door suikeroom 
Jan Evert Scholten. Toen ik in de jaren zeventig in die buurt 
op school zat, liep je vanaf het plein zo de vijvers op (en 
zakte 3B collectief door het ijs; geen doden). Later sneed men 
het wreed in tweeën met de westelijke ringweg en kreeg de 
Gasunie toestemming om haar hoofdkantoor ín het park te 
bouwen – moesten de Roeken maar elders gaan nestelen. 
Probeer dat eens met een park in Londen of New York.
Een paar weken geleden viel ik bijna van mijn mountainbike 
toen ik bij het Paterswoldsemeer een bordje aantrof dat ver
wees naar Natuurpark De Schelfhorst.

Parken

toen ik bij het Paterswoldsemeer een bordje aantrof dat ver
wees naar Natuurpark De Schelfhorst.
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Ik wist helemaal niet dat daar aan natuurbouw werd gedaan, 
fi etste snel de kant van de pijl op en wat bleek: het ‘natuurpark’ 
bestaat uit 72 recreatiewoningen. Wij zijn in Nederland zo diep 
gezonken dat wij niet meer weten dat 72 woningen op een kluit 
een ‘wijk’ heet en dat zulks met natuur niets te maken heeft.

»»
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Maar je hoeft Stad niet uit om te zien dat met het park
beleid iets mis is en dat meer mensen zich druk maken 
over het gebrek aan respect voor groen in ons land. De 
oude school aan de Bessemoerstraat is afgebroken en er 
lag, zo herinner ik mij uit verslagen in de regiopers, het 
plan om iets leuks te doen met de opengevallen ruimte. 
Zie onderstaande foto om te constateren dat dit niet is 
gelukt …
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Sneeuwgans
Op 12 september zat een Sneeuwgans in 
de Emmapolder en op 8 oktober vloog een 
vogel over de telpost ‘De Hop’. Op de kwel-
ders van de Linthorst-Homanpolder zaten 
op 3 december drie vogels, op 11 december 
werd een vogel gezien bij de kazerne in de 
Lauwersmeer en op 24 december was er een 
melding van een blauwe fase in de Noord-
polder.

Dwerggans
Op 2 oktober vloog er een vogel met Kol-
ganzen over de trektelpost in Zuidveld en 
op 8 november zat er een adulte vogel nabij 
Nieuweschans.

De waarnemingenrubriek is samengesteld 
door Martijn Bot. De waarnemingen zijn 
 voornamelijk afkomstig van www.avifauna
groningen.nl, www.lauwersmeer.com, waar
neming.nl, www.trektellen.nl en van waar
nemers die hun waarnemingen rechtstreeks 
doorgeven aan de samensteller. Wat betreft de 
volgorde van de lijst en de status van soorten 
in de provincie Groningen wordt grotendeels 
 www. vogelsvangroningen.nl gevolgd. 

De waarnemingen uit de periode 1 september
31 december 2011 betreffen een volledig over
zicht zoals dat gebruikelijk was in voorgaande 
rubrieken. Uit de periode vanaf 1 januari 2012 
worden alleen de meest schaarse en zeldzame 
vogels uit Groningen vermeld.

Waarnemingen
van 1 september 2011 tot en met 30 juni 2012

Amerikaanse Smient, Polder Breebaart,  29 maart 2012 (foto: Gerrit Kiekebos)
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vincie en de tweede voor Rottumerplaat.
Zeer opmerkelijk waren de diverse waarne-
mingen van een (of meer?) Vale Pijlstorm-
vogels langs de Groninger Waddenkust 
in januari. De eerste waarneming was bij 
Lauwersoog op 6 januari en deze vogel 
werd zelfs gefotografeerd! Op 8 januari 
was er opnieuw een melding van een Vale 
Pijl bij Lauwersoog. Op 14 januari werd 
vervolgens een vogel gezien bij de telpost 
in de Eemshaven die richting oost de Eems 
opvloog. Waarschijnlijk hebben deze waar-
nemingen steeds betrekking op hetzelfde 
exemplaar, en mogelijk zelfs op de vogel 
die op 18 december werd gezien bij Rot-
tumerplaat.

Stormvogeltje
Op 8 oktober vloog er zowel in de ochtend 
als in de late namiddag een Stormvogeltje 
langs de haven van Lauwersoog.

Kuifaalscholver
Er kwamen meldingen van een vogel in 
de haven van Lauwersoog tussen 21 en 31 
oktober. Op 15 januari was een adulte Kuif-
aalscholver kort ter plaatse bij de telpost in 
de Eemshaven.

Koereiger
Tussen 27 oktober en 1 november zat er (we-
derom) een exemplaar in de Onnerpolder en 
omgeving.

Zwarte Ooievaar
Op 1 september werd de laatste vogel van 
het najaar gezien bij de Veenhuizerstukken.

Zwarte Ibis
Tussen 1 en 14 september zat de inmid-
dels beroemde Zwarte Ibis met de witte 
Spaanse ring (V02) bij de Bantpolder in de 
Lauwersmeer. In Nederland is deze vogel al 
eerder gezien op Schiermonnikoog, Texel en 
in de Workumerwaard en hiervoor werd het 
reislustige beest in onder andere Litouwen 
en Zweden gezien. Op 18 april was een 
exemplaar aanwezig tussen de steltlopers 
bij Achter de Zwarten in de Lauwersmeer 
en op 12 mei werd een overvliegende vogel 

Zwarte Rotgans
Op de kwelder bij Noordpolderzijl werd op 
25 oktober een exemplaar gezien tussen 
de Rotganzen. Op 16 december werd weer 
eens een Zwarte Rotgans gezien op Rottu-
merplaat en ook op 24-26 februari was deze 
vogel daar aanwezig. Op 3 maart werd weer 
een vogel gemeld bij Noordpolderzijl en op 
10 maart waren twee exemplaren aanwezig 
op Rottumeroog.

IJseend
Op 7 november vloog een vogel langs de 
telpost in de Eemshaven.

Amerikaanse Smient
Van 29 maart tot en met 7 april werd een 
mannetje Amerikaanse Smient onregelma-
tig gezien in Polder Breebaart en op de Punt 
van Reide.

Blauwvleugeltaling
Een ongeringd mannetje was op 4 mei 
aanwezig in het Jaap Deensgat in de Lau-
wersmeer. De vogel liet zich af en toe mooi 
bekijken en baltste naar een vrouwtje Win-
tertaling.

IJsduiker
Op 10 december vloog een eerste-winter 
langs de Kustweg bij Lauwersmeer. Op 17 
december (Rottumerplaat) en 18 december 
(Rottumeroog) vloog telkens één exemplaar 
langs. Op 30 januari vloog een exemplaar 
langs de telpost in de Eemshaven.

Grauwe Pijlstormvogel
Op 18 september vloog een exemplaar langs 
Rottumeroog. Op 17 december vlogen drie 
vogels langs Rottumerplaat, waarvan één 
zelfs kon worden gefotografeerd.

Noordse Pijlstormvogel
Op 18 september werd Rottumeroog ver-
blijd met twee exemplaren.

Vale Pijlstormvogel
Op 18 december vloog een Vale Pijlstorm-
vogel langs Rottumerplaat naar oost. Dit 
betreft de derde waarneming voor de pro-
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en gedurende de winter vlakten de aantallen 
wat af, maar op veel (bekende) plekken in 
Groningen verbleven lange tijd behoorlijke 
aantallen Ruigpoten.

Steppekiekendief
Het najaar van 2011 zal de boeken in gaan 
als het najaar waarin je haast makelijker 
een Steppekiekendief kon zien/vinden dan 
een Grauwe! In de provincie Groningen 
waren meldingen van juveniele vogels op 
Rottumeroog (16 september), bij Den Ham 
(26 september), de Emmapolder (tussen 
28 en 30 september), Nieuwe Statenzijl (30 
september), Eemshaven-Oost (30 septem-
ber), het Nieuwe Robbengat (30 september), 
Sappemeer (1 oktober), Rottumerplaat (15 
oktober) en dezelfde vogel op Rottumeroog 
(16-17 oktober).
In het voorjaar waren er weer diverse mel-
dingen in de provincie, maar slechts enkele 
daarvan werden gedocumenteerd met 
foto’s. Zo vlogen tweede-kalenderjaar vogels 
langs telpost Noordkaap in de Emmapolder 
op 19 en 26 april (man) en 8 mei, en op 2 
mei een 2e kj. man over Eemshaven-Oost.

gefotografeerd bij de Vlinderbalg in de 
 Lauwersmeer. Maximaal drie vogels verble-
ven op diverse plekken in het Zuidlaarder-
meergebied van 27 mei tot in juli.

Zeearend
De drie bekende vogels in de Lauwersmeer, 
twee adulte vogels en hun uitgevlogen jong, 
werden gedurende het najaar vaak gemeld. 
In de Dollard werden vanaf november 
regelmatig tot twee adulte en een onvolwas-
sen vogels gezien. Ook in Blauwestad werd 
een (andere) adulte vogel gezien. Vanaf 
december verbleef een geringde eerstejaars 
vogel in het Zuidlaardermeergebied en dit 
bleek na enig speurwerk het jong van de 
Lauwersmeer te zijn!

Ruigpootbuizerd
Vanaf half oktober kwam, onder invloed van 
gunstige winden en (vermoedelijk) een goed 
broedseizoen, een sterke trek op gang van 
Ruigpootbuizerds. Vooral in de noordelijke 
provincies werden vele tientallen vogels ge-
zien, eerst overtrekkend maar later ook ter 
plaatse (bijvoorbeeld zo’n 20 vogels in het 
Oldambt op één dag!). Later in het najaar 

Steppekiekendief, Rottumerplaat, 15 oktober 2011 (foto: Mark Zekhuis)



52 de grauwe gors 2012–1

eerste werd gezien in de Rommelhoek bij 
de Eemshaven op 6 augustus 2006 en was 
voor slechts een handjevol waarnemers 
weggelegd.

Gestreepte Strandloper
In de Rommelhoek op Eemshaven-West 
werd op 11 september een juveniel waar-
genomen. Op het ondergelopen weiland 
achter de kazerne nabij Vierhuizen werd 
tussen 23 en 26 september een vogel gezien, 
waarbij op de 24e kortstondig een tweede 
vogel aanwezig was.

Breedbekstrandloper
Op 4 september werden drie juveniele 
exemplaren gezien in de Breebaartpolder.

Grote Grijze Snip
Tussen 2 en 9 oktober zat een juveniele vo-
gel op de onder water gezette akker achter 
de kazerne bij Vierhuizen.

Terekruiter
Op 12 mei was een Terekruiter kortstondig 
ter plaatse in het gebied Wolfsbarge bij het 
Zuidlaardermeer. Van 13 tot en met 18 mei 

Roodpootvalk
Het najaar was nog goed voor meldingen bij 
Den Ham (juveniel op 7 september) en de 
Ezumakeeg (10 september).

Woestijnplevier
Op 12 mei werd tijdens de Top-of-Holland-
vogeldag een tweede-kalenderjaar Woes-
tijnplevier ontdekt op de Punt van Reide. 
De vogel bleef aanwezig tot en met 20 mei 
en werd door velen gezien. Het betreft de 
tweede waarneming voor Groningen. De 

Woestijnplevier, Punt van Reide, 12 mei 2012 (foto: Guido Meeuwissen)

Grote Grijze Snip, Vierhuizen, 4 oktober 2011 
(foto: Ipe Weeber)
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tografeerd in de haven van Lauwersoog en 
kon worden gevolgd tot aan de Bantpolder.
Deze vogel bleek een voorbode van een 
grootschalige invasie van Kleine Burgemees-
ters in Nederland afgelopen winter, en ook 
in Groningen werden veel vogels waarge-
nomen. Voor een volledig overzicht van alle 
meldingen wordt verwezen naar het artikel 
elders in deze Gors.

Grote Burgemeester
Op 16 september vloog een adulte vogel 
langs Rottumeroog. Op 17 december werden 
Grote Burgemeesters gezien in Eemshaven-
West en langsvliegend langs Rottumerplaat. 
Op 18 december vloog een vogel langs Eems-
haven-Oost en op 24-25 december liet een 
Grote Burgemeester zich mooi bekijken in de 
haven van Lauwersoog. Op 28 december was 
weer een vogel aanwezig in de Eemshaven en 
werd hier waarschijnlijk ook weer gezien op 
5 en 10 januari. Alle decemberwaarnemingen 
betreffen eerste-wintervogels.
Een verzwakte eerste-winter verbleef bij 
Noordpolderzijl op 13 januari en tussen 27 
februari en 11 maart was hier een tweede-
winter aanwezig. Waarschijnlijk dezelfde 
vogel werd op 28-30 maart gezien bij de 
Ruidhorn.

Zwarte Zeekoet
Op 8 oktober vloog een eerste-wintervogel 
langs Lauwersoog. Dit betreft slechts het 
derde geval voor de provincie.

Kleine Alk
Op 8 oktober werd een vogel gezien in de 
Eemshaven en op 15 oktober stierf helaas 
een vogel ter plekke bij de Eemscentrale. 
Op 10 december was een vogel zwemmend 
ter plaatse langs de Kustweg in de Lau-
wersmeer.

Papegaaiduiker
Langs de telpost in de Eemshaven vloog een 
Papegaaiduiker op 30 december. Op 13 janu-
ari vloog een eerste-winter langs de haven 
van Lauwersoog. Op 6 april werd een sche-
del van een onvolwassen Papegaai duiker 
gevonden op Rottumeroog.

was een vogel aanwezig bij de Punt van 
Reide en in Polder Breebaart.

Rosse Franjepoot
Er vlogen exemplaren langs op de volgende 
(enigszins voorspelbare) locaties: Rot-
tumerplaat (17 september), Rottumeroog 
(18 september), Lauwersoog (in totaal zes 
vogels in de maand oktober) en Eemshaven 
(minimaal vijf op 8 oktober en één op 24 
oktober). Op 27 november vlogen twee 
exemplaren langs Lauwersoog. In december 
werden nog zeker 11 vogels gemeld van 
diverse plaatsen langs de kust (opnieuw 
vooral de Eemshaven en Lauwersoog).

Kleinste Jager
Tijdens zeetrek in het najaar werden er 
langs de Groninger kust in totaal 15 vogels 
opgemerkt, waaronder minimaal zeven 
exemplaren langs de Eemshaven op 8 okto-
ber.

Vorkstaartmeeuw
Groningen was dit najaar goed voor ‘slechts’ 
acht langsvliegende Vorkstaartmeeuwen op 
de bekende zeetreklocaties.

Kleine Burgemeester
Een langsvliegende eerste-winter Kleine 
Burgemeester werd op 25 december gefo-

Terekruiter, Polder Breebaart, 14 mei 2012
(foto: Gerrit Kiekebos)
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plaatse bij de telpost in de Eemshaven.

Krekelzanger
Een Krekelzanger zat te zingen bij de 
Zoutkamperplaat in de Lauwersmeer op 25 
mei. In de Oosterpolder bij Haren was een 
zingende vogel aanwezig van 21 juni tot en 
met 2 juli.

Waterrietzanger
Op 1 september was er nog een melding uit 
het Roodkeelplasje in de Lauwersmeer.

Sperwergrasmus
Er was een melding van een vogel bij het 
Oude Robbengat in de Lauwersmeer op 28 
september.

Baardgrasmus
Op 16 en 17 september zat een juveniel 
exemplaar op Rottumerplaat. Indien aan-
vaard betreft het de zevende waarneming 
voor de provincie en opmerkelijk genoeg 

Nachtzwaluw
Een laat exemplaar werd op Rottumerplaat 
waargenomen op 14 oktober. Van 21-26 mei 
was een zingende vogel aanwezig bij Ter 
Borg.

Bijeneter
Een Bijeneter werd gefotografeerd bij het 
Oude Robbengat in de Lauwersmeer op 12 
mei. Twee vogels vlogen op 19 mei langs de 
telpost in de Emmapolder.

Middelste Bonte Specht
In november bleek in elk geval één van de 
vogels van Ter Apel nog aanwezig te zijn. 
Vanaf eind januari tot in mei werden hier 
af en toe twee vogels gezien en ook in het 
Metbroekbosch was in ieder geval nog één 
exemplaar aanwezig.

Roodstuitzwaluw
Op 17 mei vloog een vogel langs de telpost 
in de Emmapolder en hoogstwaarschijnlijk 
dezelfde vogel was later enkele minuten ter 

Baardgrasmus, Rottumerplaat, 16 september 2011 (foto: Mark Zekhuis)
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Kleine Vliegenvanger
Een mannetje zat op 16 september op Rot-
tumerplaat.

Roodkopklauwier
Op 24 september was een juveniel exem-
plaar aanwezig nabij het grote schakelsta-
tion in de Eemshaven.

Roze Spreeuw
Een juveniele vogel werd overvliegend ge-
zien nabij Zoutkamp op 13 november. Op 
21 juni werd een mooie adult zomerkleed 
gefotografeerd in Wildervank.

Europese Kanarie
Een late vogel vloog op 12 november nog 
langs de telpost in Eemshaven.

Grauwe Gors
Op 13 november werd een exemplaar gezien 
nabij Blijham en vanaf 19 december werden 
één tot drie vogels gezien bij Finsterwolde.

Roodkopklauwier, Eemshaven-Oost,
24 september 2011 (foto: Ipe Weeber)

zaten vier van die zeven vogels ook op Rot-
tumerplaat.

Grauwe Fitis
Op Rottumeroog werd een vogel gezien en 
gefotografeerd op 12 en 13 juni.

Kleine Vliegenvanger, Rottumerplaat, 16 september 2011 (foto: Mark Zekhuis)
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