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Het idee om een verenigingsblad uit te geven ontstond 
enkele jaren na de oprichting van Avifauna Groningen 
in 1968. Na enige discussie werd gekozen voor de naam 
de ’Grauwe Gors’, toen nog een karakteristieke vogel 
voor de provincie. De Gors, zoals die tegenwoordig ge-
noemd wordt, gaat al een tijdje mee, maar de behoefte 
om meerdere keren per jaar een periodiek uit te bren-
gen is steeds kleiner geworden. Door internet is name-
lijk veel informatie al weer achterhaald op het moment 
van verschijnen. Een goed artikel is echter minder ge-
bonden aan de tijd. Dat kunnen we goed zien als we 
terugbladeren in oude nummers. Maar ook als we in de 
waarnemingsrubrieken kijken is het soms opvallend 
hoe vogels in aantallen en voorkomen zijn veranderd. 
In navolging van vogelclubs elders in Nederland heb-
ben we besloten om ons vanaf dit jaar te beperken tot 
een jaarboek.

Voor u ligt het eerste jaarboek, met net als in de pe-
riodieke Grauwe Gors een mix van artikelen over al-
gemene soorten, gebieden en de zeldzame soorten. 
Gebleven is de waarnemingenrubriek. Wat de overige 
artikelen betreft en beginnend met de gewone soor-
ten: De Huismussen in Leek behoren samen met die uit 
het buurdorpje Lettelbert tot de best bekeken mussen 
van Nederland, niet in het minst vanwege de vele dui-
zenden terugmeldingen van geringde vogels. 
Hoewel de Koekoek door zijn opvallende roep een be-
kende verschijning is, lijkt de soort in aantal sterk af te 
nemen. Hij was Vogel van het Jaar in Groningen in 2012 
en een verslag hiervan is in dit jaarboek te lezen. 
Vanaf de jaren zeventig worden in de stad Groningen 
al geringde Kokmeeuwen afgelezen. De bulk van de 
vogels komt uit het noordoosten, maar ook vogels uit 
het zuiden komen in Groningen langs. Lees: Spaanse 
Kokmeeuwen in Noord-Nederland.
Het Noordlaarderbos is ons grootste aaneengesloten 
bos van Groningen en zowel voor trekkers als broedvo-
gels de moeite waard. Gelegen aan de rand van het dal 
van de Drentse Aa is het een onderdeel geworden van 
één groot natuurgebied. De graslanden aan de zuid-
zijde zijn omgezet in een heideterrein en ook aan de 
westzijde zijn door natuurbouw en vernatting de wei-
landen beter geworden voor vogels. Het bos is in 2012 
op broedvogels geïnventariseerd en de resultaten wor-
den uitgebreid beschreven.
Artikelen over nieuwe soorten in de provincie zijn ook 

een goede traditie in de Grauwe Gors. En gelukkig ko-
men er af en toe erg leuke soorten langs. De Kortbek-
zeekoet was zo’n soort. Nooit was deze vogel in Neder-
land zo goed te bekijken. De Withalsvliegenvanger was 
ook nieuw terwijl de Bruinkeelortolaan voor de tweede 
keer langskwam. De eerste Bruinkeelortolaan was in 
mei 2011 onbereikbaar voor de liefhebbers op de Rot-
tumerplaat neergestreken. 
 
De overige artikelen in dit jaarboek spreken voor zich-
zelf. Tot slot is het onze hoop en verwachting dat de 
nieuwe traditie van het jaarboek nog tot in lengte van 
jaren doorgaat.

Egbert Boekema

voorzitter Avifauna Groningen

Voorwoord



Honderd jaar Goudplevierenvangst  
in Groningen, van jacht naar 
ringonderzoek
Klaas Koopman en Minko E. van der Veen

Gevangen Goudplevieren op nog berijpt land: 12 augustus 2008, Matsloot (Gem. Noordenveld) Foto: Minko van der Veen
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De vangst van Goudplevieren Pluvialis apricaria met een groot slagnet, het zogenaamde wilsternet (wilster is 
Gronings en Fries voor Goudplevier), werd tot 1978 vooral in Noord-Nederland als jachtmiddel al een aantal eeu-
wen bedreven (Jukema et al. 2001). Deze jachtvorm (het wilsterflappen) kwam begin vorige eeuw onder druk te 
staan. In reactie hierop werd in 1909 in Fryslân ‘Het Friesche Vogelvangersbelang’ opgericht. Vier jaar later orga-
niseerden de Groninger wilsterflappers zich in de vereniging ’Het Vogelvangersbelang in de Provincie Groningen’. 
Vanaf 1978 is de vangst met een wilsternet van Goudplevieren om ze te doden verboden. Enkele Noord-Hollandse, 
Friese en Groninger wilsterflappers behielden het recht Goudplevieren te vangen, maar moesten de gevangen 
vogels levend weer loslaten. Ook dit was vanaf 1998 niet meer toegestaan. In 1990 kregen enkele Friese wilster-
flappers een ringvergunning zodat ze verder konden gaan met vangen, maar nu voor wetenschappelijk ringonder-
zoek. Ook Groninger wilsterflappers maakten de overstap naar het ringonderzoek. Overigens waren rond 1960 
tegen betaling door wilsterflappers ook al flinke aantallen Goudplevieren geringd in opdracht van het ITBON (het 
toenmalige Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur). Bovendien zorgden wilsterflappers vóór 
en vanaf 1978 ook voor ringmeldingen van elders geringde Goudplevieren. Naast de voormalige jagers houden 
ook een aantal ringers met een niet jagersachtergrond zich thans bezig met de vangst van Goudplevieren. In dit 
artikel wordt beschreven wat al deze activiteiten voor het ringonderzoek aan Goudplevieren voor de provincie 
Groningen tot nu toe hebben opgeleverd.
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Materiaal en methode

Meldingen van geringde vogels worden vaak ‘terugmel-
dingen’ genoemd, maar dat is vooral een benadering 
vanuit het perspectief van de ringers. Wij geven er de 
voorkeur aan te spreken van ‘ringvangst’ als een vogel 
wordt geringd en van ‘(ring)melding’ als een geringde 
vogel wordt teruggemeld. Voor dit onderzoek kon be-
schikt worden over een digitaal bestand met ringvang-
sten en ringmeldingen van Goudplevieren die betrekking 
hebben op geheel Nederland en op 31 december 2012 
aanwezig waren in de databank van het Vogeltrekstation 
te Wageningen. Het betreft 138.785 regels. De ringvang-
sten en de ringmeldingen staan op afzonderlijke regels. 
Vanaf 1990 zijn alle ringvangsten opgenomen in het be-
stand, ook van vogels die niet zijn teruggemeld. Vóór 
1990 zijn de ringvangsten niet volledig gedigitaliseerd. 
Uit het bestand hebben we alle ringnummers gefilterd 
die betrekking hebben op de provincie Groningen, het-
zij als ringvangst, hetzij als ringmelding, of als beide. De 
hedendaagse Groninger wilsterflappers zijn ook actief 
in het noorden van Drenthe en het oosten van Fryslân. 
Omdat beide gebieden aansluiten bij de gebieden waar 
in Groningen Goudplevieren voorkomen, hebben we ons 
onderzoeksgebied uitgebreid met de Kop van Drenthe 
en in Fryslân het gebied rond Ureterp en het gebied ten 
oosten van de weg Buitenpost – Dokkumer Nieuwe Zij-
len. Als in dit artikel over Groningen wordt gesproken, 
bedoelen we dit onderzoeksgebied. We hadden de be-
schikking over alle ringvangsten van Goudplevieren die 
vanaf 1990 in Groningen waren geringd (n = 19.253), plus 
een deel van de ringvangsten van vóór 1990 (n = 3269). 
Op basis van een aantal controles concludeerden we dat 
voor Groningen (vrijwel) alle ringvangsten vanaf 1958 
aanwezig zijn in de database. Voor de jaren daarvoor is 
dat zeker niet het geval. 2150 ringvangsten uit 1959 -1962 
gaven 143 ringmeldingen. Dit is 6,65%. Dit percentage 
hebben we gebruikt om aan de hand van ringmeldingen 
te berekenen hoeveel vogels zijn geringd in 1951 – 1957.  
Naast de ringvangsten beschikten we over 705 ringmel-
dingen van Goudplevieren die betrekking hebben op 
Groningen. Niet alle meldingen zijn voor elke vraagstel-
ling bruikbaar, met name die met onnauwkeurige meld-
data niet. Bij de resultaten wordt aangegeven welke 
ringmeldingen niet zijn gebruikt.

Resultaten

Aantallen geringde Goudplevieren 
De ringinspanning is in de loop van de tijd sterk varia-
bel geweest (figuur 1). Tot 1951 was in Groningen nog 
geen enkele Goudplevier geringd, die ook een ringmel-

ding had opgeleverd. In 1951 – 1962 zijn flinke aantallen 
Goudplevieren in Groningen geringd door toedoen van 
het ITBON. Wij berekenden als volgt dat dit 3.849 Goud-
plevieren zijn geweest. In Groningen geringde Goudple-
vieren in de periode 1951 – 1957 gaven 113 meldingen: 
6,65% (terugmeldingspercentage) = 1699 geringde 
Goudplevieren plus geringd in de periode 1958 – 1962 
2150 is totaal 3849. Hiervan zijn er 2263 aanwezig in de 
database van het Vogeltrekstation. 
Tussen 1963 en 1990 zijn er in Groningen weinig Goud-
plevieren geringd. In de database zijn voor deze periode 
1006 ringvangsten opgenomen. Vanaf 1962 was het voor-
al Arend Veenstra die jaarlijks kleine aantallen Goudple-
vieren ringde. Vanaf 1990 kwam het ringonderzoek in Gro-
ningen weer in de lift toen voormalige wilsterflappers een 
ringvergunning kregen (met name Arend Kuiper, Klaas 
Niewold, Hendrik Ottens, Cees Dekker, Hans, Kees en 
Klaas Dijkstra en Menno Zijlstra) en enkele andere ringers 
zich ook met de vangst van Goudplevieren met een wil-
sternet bezig gingen houden (Jurrie Ottens, Klaas Koop-
man, Addie Groeneveld en Minko van der Veen). Van 1990 
tot en met 2002 werden jaarlijks 230 - 743 Goudplevieren 
geringd (gemiddeld 454). Na 2002 stegen de geringde 
aantallen fors met als topjaar 2011 toen 2769 Goudplevie-
ren werden geringd. Het gemiddelde over de jaren 2003 
– 2012 bedroeg 1335 Goudplevieren. De toename vanaf 
2003 is het gevolg van het continu afspelen van de zang 
van Goudplevieren met elektronische geluidsdragers 
(Koopman et al. 2012). In totaal zijn tussen 1951 en 2013 
rond 24.100 Goudplevieren in Groningen geringd.

Om een beeld te geven waar Goudplevieren de laatste 
jaren in Nederland worden geringd zijn in figuur 2 alle 
ringvangsten en ringmeldingen van 1990 tot en met 
2012 gegeven ten noorden van de lijn Haarlem – Almelo. 
Ten zuiden van deze lijn gaat het slechts om 16 gevallen. 
De belangrijkste gebieden zijn de westelijke helft van 
Fryslân, Noord-Holland en West- en Centraal-Groningen. 
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Figuur 1. Aantal ringvangsten per jaar (in blauw) aanwezig in de database 
van het Vogeltrekstation plus het aantal berekende ringvangsten per jaar (in 
rood) aan de hand van het aantal ringmeldingen vóór 1958 die betrekking 
hebben op Groningen.
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Ringmeldingen algemeen
In figuur 3 is per jaar het aantal ringmeldingen gege-
ven dat betrekking heeft op Groningen. Daarbij is niet 
gekeken of de vogel in Groningen is geringd of gemeld. 
Er is wel een relatie met figuur 1: pieken in vangsten 
en meldingen rond 1960 en vanaf 1990. Hierbij valt wel 
op dat de ringvangsten in de periode 1951 – 1962 ver-
houdingsgewijze meer ringmeldingen opleverden dan 
de ringvangsten vanaf 1990. Als we alleen kijken naar 
de meldingen van Goudplevieren die in Groningen zijn 
geringd, dan kunnen de meldingspercentages over en-
kele periodes worden uitgerekend (tabel 1). Tot 1977 
ligt het meldingspercentage rond 6%. Daarna neemt 

het meldingspercentage fors af, naar verwachting door 
de geringere inspanning van wilsterflappers, maar 
vanaf 1990 neemt dit percentage niet weer toe. De ver-
hoogde vanginspanning vanaf 1990 zou naar verwach-
ting juist meer terugvangsten moeten opleveren van 
zowel door andere ringers geringde vogels als van zelf 
geringde vogels. 
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Figuur 3. Aantal ringmeldingen van Goudplevieren die in Gro-
ningen zijn geringd en/of gemeld per jaar, zoals deze aanwezig 
zijn in de database van het Vogeltrekstation.

Figuur 2. Gecombineerde ring- en meldplaatsen van Goudplevieren in de noordelijke helft van Nederland van 1990 tot en met 2012. Elk symbool 
betreft een gebied van 10 km2. (bron: Vogeltrekstation te Wageningen). 

periode omschrijving geringd gemeld meldings-percentage

1951-1962 ringactie ITBON 3.849 256   * 6,65

1963-1977 wilsterflappen voor de jacht 496 28 5,65

1978-1989 wilsterflappen maar loslaten 510 14 2,75

1990-2002 uitbreiding ringvergunningen 5.905 123 2,08

2003-2012 toepassing vangen met ge-
luid 13.348 163 1,22

totaal 24.108 584 2,42

Tabel 1. Aantal in Groningen geringde en daarvan teruggemelde Goud-
plevieren in een vijftal periodes.* deels aanname, zie tekst.
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Vóór 1951 zijn er slechts drie ringmeldingen van elders 
geringde vogels uit Groningen. Vooral de inspanningen 
van het ITBON gaven van 1951 tot en met 1965 (een na-
ijleffect) 260 ringmeldingen. Van 1966 tot en met 1989 
zijn er 65 ringmeldingen, gemiddeld 2,7 per jaar. Vanaf 
1990 wierpen de verhoogde ringinspanningen hun 
vruchten af en leverden tot en met 2012 377 ringmel-
dingen op, gemiddeld 16,4 per jaar.

In tabel 2 zijn per land de vindomstandigheden van ge-
ringde Goudplevieren gegeven. Jacht en ringonderzoek 
leveren de meeste meldingen op. De restgroep bestaat 
uit dood gevonden vogels en onbekende doodsoorza-
ken en meldomstandigheden, naar verwachting deels 
ook nog geschoten vogels.

Herkomst Goudplevieren in Groningen
De drie ringmeldingen van vóór 1951 betroffen vogels 
die elders waren geringd: 1 in Zweden, 1 in Italië en 1 in 
Fryslân. De Zweedse vogel was de eerste. Deze werd 
op 1 juni 1933 in Zweden geringd en op 25 november 
1933 gevangen door een wilsterflapper bij Garnwerd. 

In de figuren 4-8 zijn alle ringmeldingen weergegeven. 
Aan de hand van deze figuren worden de ringmeldin-
gen besproken en wordt een beeld geschetst van de 
trek van de broedgebieden naar de winterkwartieren 
en omgekeerd. Daarvoor is het nodig te weten dat het 
broedgebied van de Goudplevier zich uitstrekt van 
IJsland en Ierland in het westen, via Noord-Europa, tot 
in Aziatisch Rusland (Cramp & Simmons 1983). Omdat 
we willen weten waar Goudplevieren vandaan komen 

en heen gaan, zijn van vogels die buiten Groningen 
zijn geringd en vervolgens in Groningen zijn gemeld, 
de ringdatum en -plaats gerekend als melddatum en 
-plaats. Hierdoor kunnen we alle meldingen die op 
Groningen betrekking hebben beschouwen als in Gro-
ningen geringde vogels. Omdat het merendeel van de 
ringmeldingen betrekking heeft op vogels die voor de 
jacht zijn bemachtigd of door ringers zijn gevangen, 
is de melddatum meestal goed vastgesteld. Melddata 
onnauwkeuriger dan één maand (n = 15) zijn niet mee-
genomen in de figuren 4-8. Hierdoor wijken de aantal-
len af van tabel 2. 

Figuur 4. Ringmeldingen uit mei (rode driehoekjes) en juni (blauwe stippen). 

land totaal reden van melden

jacht inclusief 
gedood door 
wilsterflappers

gevangen door 
ringers en losgelaten 
door wilsterflappers

dood gevonden en 
onbekend

Noorwegen 6 2 4

Zweden 7 2 5

Finland 2 1 1

Rusland 17 14 1 2

Polen 2 1 1

Duitsland 4 2 2

Denemarken 24 20 4

Nederland 391 81 276 34

België 8 3 4 1

Groot-Brittannië 16 9 2 5

Frankrijk 138 128 10

Spanje 45 37 1 7

Portugal 16 13 3

Marokko 19 12 7

Algerije 1 1

Italië 6 5 1

Georgië 1 1

Wit-Rusland 1 1

Oekraïne 1 1

totaal 705 330 288 87

Tabel 2. Vindomstandigheden per land van geringde Goudplevieren die 
 betrekking hebben op Groningen.
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Mei – juni (broedseizoen, figuur 4)
Op 3 mei 1962 werd in Zuidwest-Frankrijk nog een 
Goudplevier geschoten en op respectievelijk 3 en 28 
mei werden in Nederland twee dode Goudplevieren 
gevonden. Hiervan is onbekend wanneer de vogels ge-
storven zijn. Alle andere ringmeldingen uit mei en juni 
komen uit gebieden ten noorden en oosten van Neder-
land. Van een vogel uit Sleeswijk-Holstein (Duitsland, 
14 mei 1960) geven de vindomstandigheden (alleen 
de poot en de ring werden gevonden) geen uitsluit-
sel over de sterfdatum van deze vogel. Verder komen 
alle meldingen van mei en juni naar verwachting uit de 
broedgebieden van Noorwegen in het westen tot ver in 
het Aziatische deel van Rusland: de verste op 69.18N 
88.06E. De enige vogel uit Estland die in Groningen is 
aangetroffen betreft een nog niet vliegvlug jong dat op 
12 juni 1952 in Estland was geringd. Dit is tevens de 
enige uit Groningen gemelde Goudplevier die als niet 
vliegvlug jong was geringd. De vogel werd op 14 de-
cember 1953 bij Delfzijl gevangen. Een andere vogel, 
geringd op 12 maart 2003 bij Sint-Annen, werd op de-
zelfde plaats in Zweden gemeld op 20 juni 2011 en 8 
juni 2012. 

Juli - september (zomer, figuur 5)
In juli – september verblijven veel Goudplevieren nog 
ten noorden en oosten van Nederland, voor een deel 
in de broedgebieden, maar vanaf augustus voor een 
deel ook tussen Nederland en de broedgebieden in. 
Op 22 augustus werd nog een exemplaar bemachtigd 
in Aziatisch Rusland. Veel meldingen uit augustus en 

september zijn jachtslachtoffers uit Denemarken, maar 
de meldingen uit Wit-Rusland en Zuidwest-Rusland zijn 
ook opvallend. Een Goudplevier die op 28 december 
1990 in Groningen geringd was, werd op 14 juli 1993 
in Noordoost-Engeland niet ver van het broedgebied 
door een ringer gevangen. De melding van augustus uit 
Oost-Engeland lijkt wel een continentale vogel te zijn. 
Het betreft een adulte Goudplevier die op 8 augustus 
2012 bij Grijpskerk werd geringd en 11 dagen later al 
dood werd gevonden in Oost-Engeland. De oversteek 
naar Groot-Brittannië kan dus snel gaan.
In de tweede helft van juli beperkt het ringwerk aan 
Goudplevieren in Nederland zich grotendeels tot Gro-
ningen. De aantallen ringmeldingen zijn in deze perio-
de dan ook gering: de Groninger wilsterflappers vingen 
in deze periode 10 Goudplevieren die in de voorgaande 
jaren in Groningen (3), Fryslân (6) en Noord-Holland (1) 
waren geringd. Vanaf augustus stijgen de aantallen 
ringmeldingen uit Nederland sterk. Alle meldingen uit 
augustus zijn gedaan vanaf 1999 en zijn, met uitzon-
dering van twee dood gevonden vogels, vangsten door 
ringers. In september is het beeld weinig anders. Er zijn 
in die maand twee Goudplevieren in Fryslân geringd 
in respectievelijk 1961 en 1971, die in Groningen door 
wilsterflappers zijn gedood. Tevens is er een dood ge-
vonden vogel in Groningen uit 1973. Alle andere mel-
dingen uit september uit Nederland zijn gedaan vanaf 
1988 en zijn, op één dood gevonden vogel na, het werk 
van ringers. In september komen ook de eerste twee 
meldingen in de herfst uit Frankrijk (14 en 20 septem-
ber), Italië (4 september) en Spanje (15 september).

Figuur 5. Ringmeldingen uit juli (rode driehoekjes), augustus (blauwe stippen) en september (groene vierkantjes).
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Oktober – november (herfst, figuur 6)
Op 3 oktober 1960 komt de laatste ringmelding uit 
Zweden, zuidelijk van het broedgebied. Ook de andere 
oktober- en novembermeldingen ten noorden en oos-
ten van Nederland zijn afkomstig uit regio’s ten zuiden 
van de broedgebieden. De jacht in Denemarken kost in 
oktober nog vier vogels de kop. Verder zijn er uit Dene-
marken nog een geschoten vogel van 3 november 1959 
en een door een ringer gevangen vogel van 4 november 
1958 bekend. Ook uit Polen komen nog een melding 
van een gevangen Goudplevier (weer losgelaten) op 
16 oktober 1961 en een geschoten Goudplevier op 10 
november 1957. 

Het overgrote deel van de ringmeldingen komt in deze 
twee maanden uit Nederland. Tussen 1951 en 1961 ko-
men er 8 meldingen uit oktober, vrijwel allemaal vang-
sten door wilsterflappers. Daarna duurt het tot 1992 
voor er weer ringmeldingen uit oktober zijn waarbij 
Groningen is betrokken. Tot en met 2012 zijn dit 73 
meldingen, nu vrijwel alle gedaan door ringers. Het 
beeld van november wijkt af van oktober omdat in de 
naoorlogse jaren vooral november en december de 

maanden waren waarin het wilsterflappen was toege-
staan (Eenshuistra 1973). Uit de periode 1951 – 1977 
komen 41 meldingen, vooral door wilsterflappers. Met 
het verbieden van de jacht met het wilsternet hielden 
de meldingen uit deze maand daarna abrupt op. Pas 
in 1988 volgden er uit november weer meldingen, nu 
vooral door ringers: tot en met 2012 in totaal 45 stuks. 
Drie Goudplevieren zijn in deze periode de Noordzee 
overgestoken naar Groot-Brittannië. Deze vogels wa-
ren allemaal in voorgaande jaren in maart in Groningen 
geringd. Oktober geeft slechts twee meldingen van 
geschoten vogels uit Frankrijk, tegen 14 uit november. 
Ook Spanje is in deze twee maanden nog slecht ver-
tegenwoordigd met één geschoten vogel op 3 oktober 
1962 en drie geschoten vogels in november. In novem-
ber komt ook de eerste melding uit Noord-Afrika, te we-
ten van 16 november 1975 uit Marokko.

December – februari (winter, figuur 7)
Uit de periode december tot en met februari zijn er geen 
Goudplevieren uit het gebied ten noorden en oosten 
van Nederland gemeld. Na december loopt het aantal 
meldingen uit Nederland sterk terug (59 uit december 

Figuur 6. Ringmeldingen uit oktober (rode driehoekjes) en november (blauwe stippen).
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tegen 14 uit januari en februari samen). Uit de periode 
1951 – 1972 komen 31 meldingen uit Nederland, het me-
rendeel gedood door wilsterflappers. Vanaf 1982 zijn er 
42 Goudplevieren uit Nederland gemeld, hoofdzakelijk 
vangsten door ringers. Frankrijk, Spanje, Portugal en 
Marokko blijven belangrijke leveranciers van ringmel-
dingen. De vroegste en enige melding van december 
uit Portugal is van 20 december en wordt gevolgd door 
vijf meldingen in januari en februari. Voor Italië zijn de 
data respectievelijk 10 december en 17 februari. Verder 
is er nog één melding van 16 januari 1985 uit Algerije. 
Opvallend zijn ook 11 meldingen uit Groot-Brittannië, 
op één na afkomstig uit het zuidoosten van dit land. 
Hiervan waren 6 vogels in augustus – november aan-
wezig in Groningen, 1 in januari en 4 in maart – april.

Maart – april (voorjaar, figuur 8)
In maart en april ontbreken meldingen uit Noord-Afri-
ka. In maart wordt nog een relatief klein aantal vogels 
gemeld uit Frankrijk en Spanje. In april komt uit beide 
landen elk nog één melding: op 17 april 1962 uit Span-
je en op 26 april 1990 uit Frankrijk. Uit maart worden 

ook 5 Goudplevieren uit Italië gemeld, terwijl er in de 
overige elf maanden in totaal slechts 3 vogels uit dit 
land zijn gemeld. Oekraïne (26 april 1962) en Georgië 
(28 maart 1952) leveren ieder ook één melding. Zuid-
Engeland levert nog een melding van 7 april (geringd in 
Groningen op 27 oktober). Het aantal meldingen uit Ne-
derland stijgt in maart – april weer flink. Het merendeel 
is als gevolg van het gesloten jachtseizoen afkomstig 
uit recente jaren en komt van ringers. Tegelijk worden 
de eerste vogels gemeld noordelijk en oostelijk van Ne-
derland: de eerste ‘Groninger’ vogels worden gemeld 
op 30 maart uit Duitsland en op 6 april uit Zweden.

Aankomst in Groningen
Meldingen kunnen ook bekeken worden vanuit het 
perspectief van de broedgebieden: komen vogels uit 
verschillende delen van het broedgebied op verschil-
lende tijdstippen in Groningen voor? In juli – december 
werden 8 Goudplevieren (6 adult, 1 jong en 1 volgroeid) 
in Groningen geringd en nadien uit Rusland gemeld. De 
ringdata in Groningen lagen tussen 1 oktober en 18 de-
cember met 10 november als gemiddelde datum. Voor 

Figuur 7. Ringmeldingen uit december (rode driehokjes), januari (blauwe stippen) en februari (groene vierkantjes).
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Noorwegen en Zweden samen gaat het ook om 8 Goud-
plevieren (2 adult, 1 jong en 5 volgroeid). Hier lagen de 
ringdata in Groningen tussen 9 oktober en 29 decem-
ber, met op 17 september de jonge vogel. De gemid-
delde datum was 6 november. Geen van de in juli en 
augustus in Groningen geringde Goudplevieren gaven 
ringmeldingen uit de broedgebieden.

Verplaatsingen binnen Nederland
Naast een algemeen beeld van de trek kan ook in detail 
gekeken worden naar verplaatsingen binnen een klein 
gebied. Sinds 1990 worden zowel in Fryslân (hoofdza-
kelijk in de westelijke helft) en Noord-Holland als in 
Groningen flinke aantallen Goudplevieren geringd. In 
tabel 3 is de uitwisseling gegeven tussen deze twee ge-
bieden in relatie tot de tijd. We zien dat er vrij veel uit-
wisseling is tussen beide gebieden, maar dat er vooral 
sprake is van een verplaatsing in de loop van de zomer 
en herfst van Groningen naar Fryslân en Noord-Holland. 
Tegelijk kunnen Goudplevieren ook geruime tijd in Gro-
ningen blijven hangen (tabel 4). 

Tabel 3 en 4 hebben betrekking op alle ringmeldingen 
van Goudplevieren, ongeacht de leeftijd en ongeacht 
of de vogels in hetzelfde of in een volgend jaar zijn ge-
meld. In tabel 5 en 6 zijn alleen de jonge vogels opge-
nomen die in hun eerste jaar zijn gemeld. Ook hier wor-
den viermaal zoveel vogels later dan eerder uit Fryslân 
en Noord-Holland gemeld. Het gaat dan om eerder  3 
vogels en later 12 vogels, dat is viermaal zoveel. Ofte-
wel 3 vogels zijn vanuit Friesland/Noord-Holland naar 
Groningen gevlogen en 12 vogels van Groningen naar 
Friesland/Noord-Holland.

Dat laat onverlet dat er ook vogels zijn die kennelijk in 
een groot gebied rondzwerven. Een jonge vogel die op 
21 september 2010 bij Workum (Fr) geringd was, werd 
op 8 oktober 2010 teruggevangen bij Ten Boer (Gr). En 
een jonge vogel die op 29 augustus 2007 op de vin-
kenbaan bij Castricum (NH) werd geringd, werd een 
week later (op 6 september 2007) teruggevangen bij 
Ten Boer. Nog opmerkelijker is een jonge vogel die op 2 
september 2010 bij Workum geringd werd, op 1 oktober 

Figuur 8. Ringmeldingen uit maart (rode driehokjes) en april (blauwe stippen). 

ringmaand meldmaand

juli a u g u s -
tus

september o k t o -
ber

november d e c e m -
ber 

januari totaal

juli 2 1 3

augustus 3 7 15 3 2 30

s e p t e m -
ber

16 20 10 2 48

oktober 13 8 1 2 24

november 2 2 4

december 0

januari 0

totaal 5 24 48 23 7 2 109

Tabel 4. Ringmeldingen per maand, ongeacht het jaar van ringen of melden, 
binnen Groningen van 1990 – 2012.

maand eerder dezelfde later totaal

juli 6 6

augustus 2 29 31

september 5 7 19 31

oktober 7 7 14 28

november 5 6 4 15

december 1 1

januari 0

totaal 17 23 72 112

Tabel 3. Uitwisseling tussen Groningen met Fryslân en Noord-Holland van 
1990 – 2012 waarbij per maand (juli – januari), ongeacht het jaar van ringen of 
melden, gekeken is of de aanwezigheid in Fryslân en Noord-Holland in een eer-
dere, dezelfde of een volgende maand was dan de aanwezigheid in Groningen.
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2010 bij Ten Boer opnieuw werd gevangen om vervol-
gens op 2 oktober 2010 weer bij Workum te worden ge-
vangen. De vier vogels die zich binnen dezelfde maand 
verplaatsten, waren in alle gevallen later in Fryslân en 
Noord-Holland dan in Groningen. Per saldo lijken jonge 
vogels redelijk honkvast omdat de vangsten hiervan in 

Groningen hoger zijn dan uit Fryslân en Noord-Holland 
(tabel 6). 

In tabel 7 en 8 worden alle adulte vogels vermeld die in 
het jaar van ringen zijn teruggemeld. Hoewel er slechts 
sprake is van een gering aantal vogels, wordt duide-
lijk dat adulte individuen minder rondzwerven dan hun 
jonge soortgenoten. Er is slechts één vogel van Fryslân 
naar Groningen getrokken. Deze vogel werd op 12 no-
vember 1994 geringd bij Workum (Fr) en op 24 novem-
ber 1994 bij Stitswerd (Gr) teruggevangen. Maar ook 
het aantal adulte vogels dat in hetzelfde jaar in Gronin-
gen is teruggevangen, is gering.

Discussie

De vangst van Goudplevieren met een wilsternet is 
als jachtmethode in Nederland eeuwenoud. Ook Gro-
ningen kende daarin een lange traditie (Jukema et al. 
2001). Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw werd 
in Fryslân en Noord-Holland de vangmethode ook inge-
zet voor wetenschappelijk ringonderzoek door ringers 
die in hun omgeving bekend waren met het wilster-
flappen. Bekende namen zijn Pieters en van der Geld 
in Noord-Holland en Eenshuistra en Jukema in Fryslân. 
Afgezien van de ringactie van het ITBON in de jaren 
vijftigen zestig van de vorige eeuw ringde eigenlijk al-
leen Arend Veenstra vanaf 1962 Goudplevieren in Gro-
ningen, nadat hij het vak van wilsterflapper Engbert 
van Esch geleerd had. Het wilsterflappen werd altijd 
beschouwd als een moeilijke vangtechniek die veel er-
varing vereiste en vaak magere resultaten opleverde. 
Ringonderzoek aan zangvogels met mistnetten was 
voor veel ringers een aantrekkelijker alternatief. Het 
duurde tot 1990 voordat wilsterflappers ook in Gronin-
gen noodgedwongen Goudplevieren gingen vangen 
voor ringonderzoek: voor een ander doel mochten de 
vogels vanaf die tijd niet meer worden gevangen. Vanaf 
dat moment gingen ook enkele andere ringers zich be-
zighouden met wilsterflappen, vooral vanaf 2003 toen 
bleek dat de vangsten aanzienlijk verhoogd konden 
worden door het gebruik als lokmiddel van geluid dat 
continu werd afgespeeld met elektronische geluids-
dragers. Tot en met 2012 zijn naar schatting 24.100 
Goudplevieren in Groningen geringd.
 
Het broedgebied van de Goudplevier strekt zich zoals 
gezegd uit van IJsland en Ierland in het westen, via 
Noord-Europa, tot in Aziatisch Rusland (Cramp & Sim-
mons 1983). Byrkjedal & Thompson (1998) hebben de 
trek van Goudplevieren in grote lijnen voor de gehele 
populatie beschreven. Jukema et al. (2001) hebben een 

maand eerder dezelfde Later totaal

juli

augustus 4 4

september

oktober 1 1 3 5

november 1 1

december

januari

totaal 1 2 7 10

Tabel 7. Uitwisseling tussen Groningen met Fryslân en Noord-Holland in 1990 – 
2012 van adulte vogels in hetzelfde jaar waarbij per maand (juli – januari) geke-
ken is of de aanwezigheid in Fryslân en Noord-Holland in een eerdere, dezelfde 
dan wel een volgende maand plaatsvond dan de aanwezigheid in Groningen.

ringmaand meldmaand

juli a u g u s -
tus

s e p t e m -
ber

o k t o -
ber

november december januari totaal

juli 1 1

augustus 1 3 4

s e p t e m -
ber

3 1 4

oktober 1 1

november 1 1 2

december

januari

totaal 2 3 3 2 2 12

Tabel 8. Ringmeldingen per maand binnen Groningen in 1990 – 2012 van 
adulte vogels in hetzelfde jaar.

maand eerder dezelfde later totaal

juli

augustus 1 1

september 1 2 8 11

oktober 2 2 4

november 2 1 3

december

januari

totaal 3 4 12 19

Tabel 5. Uitwisseling tussen Groningen met Friesland en Noord-Holland in 
1990 – 2012 van jonge vogels in hetzelfde jaar waarbij per maand (juli – januari) 
gekeken is of de aanwezigheid in Friesland en Noord-Holland in een eerdere, 
dezelfde of een volgende maand was dan de aanwezigheid in Groningen.

ringmaand meldmaand

juli augustus september oktober n o v e m -
ber

d e c e m -
ber 

januari totaal

juli

augustus

s e p t e m -
ber

9 9 3 1 22

oktober 5 3 1 9

november 1 1

december

januari

totaal 9 14 6 2 1 32

Tabel 6. Ringmeldingen van jonge vogels in hetzelfde jaar, per maand en 
binnen Groningen, uit de periode 1990 – 2012.
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algemeen beeld geschetst van de trek van Goudple-
vieren aan de hand van ringmeldingen die betrekking 
hebben op Nederland. Dat beeld komt goed overeen 
met wat wij voor Groningen vonden. Uit vrijwel het ge-
hele broedgebied zijn er via ringmeldingen verbindin-
gen met Groningen. Er zijn drie meldingen uit Aziatisch 
Rusland. Dat is veel gezien de geringe bevolkingsdicht-
heid daar. Voor Fryslân en Noord-Holland, waar samen 
veel meer Goudplevieren zijn geringd, zijn er maar zes 
meldingen ten oosten van de Oeral. De meeste mel-
dingen uit Groot-Brittannië komen uit het zuidoosten 
van dit land. Ring- en melddata wijzen erop dat dit 
naar verwachting vooral continentale vogels zijn, die 
de Noordzee zijn overgestoken. Een melding van 14 
juli 1993 uit Noordoost-Engeland zou mogelijk een 
broedvogel hiervandaan kunnen zijn. IJslandse Goud-
plevieren trekken vooral via Ierland en het westen van 
Groot-Brittannië naar Zuidwest-Europa (Byrkjedal & 
Thompson 1998). Een klein deel komt in ons land te-
recht. Jukema et al. (2001) noemen vijf ringmeldingen 
van IJslandse Goudplevieren voor Fryslân. Dat was eind 
2012 nog steeds het bekende aantal. Voor Groningen 
ontbreken ringmeldingen van IJsland. Wij betwijfelen 
of Fryslân de oostgrens vormt van het verspreidings-
gebied van IJslandse Goudplevieren; de vijf ringmel-
dingen uit Fryslân zijn waarschijnlijk het gevolg van 
de veel grotere ringinspanning in deze provincie. Ook 
uit Noord-Holland ontbreken ringmeldingen van IJs-
landse Goudplevieren. De ringmeldingen geven geen 
aanwijzingen dat Goudplevieren uit de het verst van 
Groningen gelegen broedgebieden (Rusland) later bij 
ons komen dan uit de dichter bij Groningen gelegen 
broedgebieden (Noorwegen en Zweden). Onbekend 
is trouwens waar de vroegst in Groningen aanwezige 
Goudplevieren vandaan komen. Geen en van de in juli 
en augustus geringde Goudplevieren leverden tot nu 
toe ringmeldingen uit het broedgebied op.

De herfsttrek uit de broedgebieden verloopt gelei-
delijk en verspreid over een langere periode. In de 
tweede helft van juli komen de eerste Goudplevieren 
in Groningen aan, allemaal adulte vogels (Koopman 
et al. 2012). In augustus en september nemen de aan-
tallen in Nederland fors toe en verschijnen ook jonge 
vogels. De eerste Goudplevieren bereiken in septem-
ber Frankrijk en Italië al, maar tot in september zijn er 
ook nog ringmeldingen uit de broedgebieden. In ok-
tober zijn de broedgebieden verlaten. Tot in novem-
ber komen er nog ringmeldingen van doortrekkers uit 
Denemarken, maar veel Goudplevieren verblijven in 
oktober en november in Nederland, terwijl een deel 
al is doorgetrokken naar Frankrijk. De eerste vogels 
zijn dan al in Spanje en Noord-Afrika aangekomen.

Goudplevieren overwinteren vanaf Nederland (zo-
lang het geen winters weer is) en Zuidoost-Engeland 
tot in Noordwest-Afrika. In maart en april is de voor-
jaarstrek. Het aantal meldingen uit zuidelijker landen 
neemt dan snel af en de eerste vogels worden in deze 
maanden ten noorden en oosten van Nederland ge-
meld. De voorjaarstrek verloopt deels via Italië. Naar 
verwachting zijn dit vogels die in Noord-Afrika heb-
ben overwinterd. Onduidelijk is of deze vogels hun 
broedgebieden via Nederland bereiken of een ooste-
lijker koers aanhouden. In dit verband verdienen  vier 
meldingen van in Groningen geringde vogels bijzon-
dere aandacht: van 23 augustus 1957 uit Wit-Rusland 
(geringd in Groningen op 11 maart 1957), 21 augustus 
1963 uit Zuidwest-Rusland (geringd 16 maart 1961), 28 
maart 1953 uit Georgië (geringd 4 oktober 1951) en 26 
april 1962 uit Oekraïne (geringd 21 oktober 1961). De 
vogels uit Georgië en Oekraïne werden in het voorjaar 
gemeld, nadat ze het jaar daarvoor in oktober in Gro-
ningen waren geringd. Deze vogels zouden dus vanuit 
de winterkwartieren via een oostelijke route op weg 
naar de broedgebieden geweest kunnen zijn. Ingewik-
kelder lijkt het te liggen voor de andere twee meldin-
gen. Beide vogels zijn in maart in Nederland geringd 
en nadien in augustus zuidelijk van de trekroute naar 
Nederland aangetroffen. Zij zouden via een vrij zuide-
lijke route alsnog op weg kunnen zijn naar Nederland, 
maar mogelijkerwijs ook rechtstreeks naar Zuidwest-
Europa of Noordwest-Afrika. Volgens Byrkjedal & 
Thompson (1998) is er inderdaad ook een trekroute 
via Oost-Europa naar de Middellandse Zee. Vraag is 
dan wel waarom beide vogels in het voorjaar juist de 
westelijke route hebben aangehouden. 

Het algemene beeld voor geheel Nederland zoals 
geschetst door Jukema et al. (2001) mag dan over-
eenkomen met wat wij vonden voor Groningen, maar 
dat zegt geenszins of dat ook overeenstemt met de 
werkelijke trek en verspreiding van Goudplevieren in 
de loop van het jaar. 288 ringmeldingen zijn het ge-
volg van activiteiten van ringers en van wilsterflap-
pers die de vogels tussen 1978 en 1990 weer levend 
loslieten. Van deze groep ringmeldingen komen 276 
uit Nederland, bijna allemaal van wilsterflappers uit 
Groningen, Fryslân en Noord-Holland. Buiten Noord-
Nederland stelt het ringonderzoek aan Goudplevie-
ren bitter weinig voor. Bijna 40% van de ringmel-
dingen geeft dus slechts aan waar wilsterflappers 
actief zijn. De jacht is de belangrijkste leverancier 
van ringen. Voor Nederland bestond die jacht tot 
1978 uit de vangst met het wilsternet en tot 1992 
ook uit de jacht met het geweer. Voor landen als Rus-
land, Denemarken, Groot-Brittannië en de zuidelijke 
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landen gaat het vooral om de jacht met het geweer. 
Maar de jacht geeft om meerdere redenen geen be-
trouwbaar beeld over voorkomen en trek. Te denken 
valt aan de bereidheid van jagers om ringen te mel-
den, de lengte van het jachtseizoen en het verbieden 
van de jacht in de loop van de tijd in sommige lan-
den. De toenemende weerstand van vogelbescher-
mers tegen de jacht doet de bereidheid van jagers 
om ringen te melden afnemen. We zien dit weerspie-
geld in de steeds lager wordende terugmeldings-
percentages van geringde Goudplevieren. Vogels 
kunnen alleen maar legaal geschoten en gevangen 
worden als het jachtseizoen geopend is. Hierdoor 
konden wilsterflappers tot 1978 alleen in november 
en december zorgen voor terugmeldingen, waardoor 
we voor deze twee maanden een grote piek in de 
ringmeldingen zien. Door het totaal verbieden van 
deze jachtvorm komen er sinds 1978 helemaal geen 
ringmeldingen meer uit deze bron. In 1982 werd de 
jacht op Goudplevieren in Denemarken gesloten en 
sindsdien is geen enkele Goudplevier meer uit dit 
land gemeld, terwijl het aantal Goudplevieren in de 
zomer en herfst in Denemarken juist sterk is toege-
nomen (Koopman et al. 2012). Daarvoor hadden de 
meldingen uit Denemarken alleen betrekking op de 

maanden augustus – november. Uit Spanje kwamen 
tussen 1952 en 1965 37 ringmeldingen, maar tussen 
1966 en 2012 maar 8 meer. Vogels kunnen alleen ge-
vangen, geschoten en gevonden worden als ze er-
gens voorkomen, maar zowel de ringvangsten als de 
ringmeldingen van Goudplevieren zijn vooral een so-
ciologisch fenomeen: waar wonen de ringers, waar 
wordt gejaagd, wanneer is het jachtseizoen open en 
zijn jagers bereid ringen te melden?
Fuller & Youngman (1979) gebruikten bij overwin-
terende Goudplevieren in Groot-Brittannië de term 
flock range. Dit zou een gebied zijn waarin Goudple-
vieren jaarlijks tussen oktober en april voorkomen, 
maar dat gebied in die periode niet verlaten. Zij on-
derscheidden flock ranges van 900 tot 2000 ha. Het 
bewijs is erg zwak (Koopman 2012). Jukema et al. 
(2001) namen de term de flocke range over. Omdat 
in Nederland 75% van de ringmeldingen in volgende 
jaren binnen 30 km van de ringplaats ligt, namen 
zij aan dat dit dan de grootte van de flocke range in 
Nederland zou zijn. Dat zou betekenen dat een flock 
range in Nederland wel 280.000 ha kan bedragen. 
Koopman (2012) toonde aan de hand van een klein 
aantal ringmeldingen aan dat dit toch een onjuiste 
interpretatie en combinatie van gegevens is. Fuller 

De administratie van een gevangen Goudplevier: 7 augustus 2007, Zuidhorn Foto: Minko van der Veen
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& Youngman beschreven voor een groot gebied fei-
telijk slechts de ligging van de foerageergebieden. 
Omdat dit gebeurde aan de hand van tellingen, kon-
den zij niets zeggen over plaatstrouw in volgende 
jaren. Jukema et al. (2001) gebruiken flock ranges 
juist om plaatstrouw van Goudplevieren tussen ver-
schillende jaren aan te tonen. Voor dit artikel kon 
beschikt worden over een veel groter aantal ring-
meldingen van Goudplevieren waarin plaatstrouw 
binnen en tussen jaren en de verplaatsingen binnen 
Noord-Nederland kon worden beoordeeld. We zien 
dat zowel adulte als jonge Goudplevieren na aan-
komst in ons land geruime tijd in hetzelfde gebied 
kunnen blijven hangen, maar in de loop van het sei-
zoen vanuit Groningen doorschuiven naar Fryslân en 
Noord-Holland, terwijl daarentegen een veel kleiner 
deel vanuit Fryslân en Noord-Holland later in het sei-
zoen uit Groningen wordt gemeld. Ditzelfde patroon 
geldt voor meldingen in volgende jaren.
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Samenvatting
Naar aanleiding van het eeuwfeest van de vereniging 
van Groninger wilsterflappers Het Vogelvangersbelang 
in de Provincie Groningen’ is een analyse gemaakt van 
de bijdrage van deze wilsterflappers aan het ringon-
derzoek aan Goudplevieren. Van 1951 tot en met 2012 
zijn in Groningen circa 24.100 Goudplevieren geringd, 
het merendeel vanaf 1990. Er zijn 705 meldingen van 
geringde Goudplevieren die betrekking hebben op 
Groningen. De Goudplevieren die Groningen bezoeken 
komen uit vrijwel het gehele broedgebied van de soort 
dat zich uitstrekt van IJsland en Ierland in het westen 
via Noord-Europa tot in Aziatisch Rusland. Alleen ont-
breken ringmeldingen uit IJsland. Vogels van deze deel-
populatie trekken vooral via Groot-Brittannië en Ierland 
en zijn schaars in Nederland (5 meldingen uit Fryslân).

De trek verloopt in de herfst geleidelijk. In de tweede 
helft van juli arriveren de eerste Goudplevieren in 
Groningen, maar tot in september verblijven ook nog 
vogels in de broedgebieden. De eerste Goudplevie-
ren zitten dan ook al in Zuid-Europa, maar het duurt 
tot in november voor de vogels daar in grotere aan-
tallen worden gemeld. In november worden ook de 
eerste vogels gemeld uit Noord-Afrika. De voorjaars-
trek vindt plaats in maart en april en vanaf mei zijn 
de Goudplevieren weer in de broedgebieden gearri-
veerd. Een deel van de voorjaartrek verloopt via Ita-
lië en mogelijk nog oostelijker. In de zomer en herfst 
schuiven de Goudplevieren uit Groningen geleidelijk 
door naar Fryslân en Noord-Holland. Vanuit deze 
twee provincies wordt in de loop van het seizoen ech-
ter ook een klein aantal vogels in omgekeerde rich-
ting gemeld uit Groningen. De ringmeldingen lijken 
een redelijk beeld van de trek van de Goudplevier te 
schetsen, maar geven in de eerste plaats een beeld 
van de betrokkenheid van mensen met Goudplevie-
ren: jacht, wilsterflappen en ringonderzoek. En al 
deze drie zaken zijn in de loop van de tijd sterk aan 
verandering onderhevig geweest en verschillen van 
land tot land. 
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Ten eerste: Oehoewaarnemingen  
uit het Lauwersmeergebied

In november 2009 ontsnapte er een Oehoe uit de vo-
lière van Pim Lollinga in Westernieland. De vogel had 
een roze ring en een leertje en was als zodanig goed 
herkenbaar. Het was een vrouwtje van zes maanden 
oud en ze was vrij grijzig van kleur (zie foto’s van Rom-
mert Cazemier op www.lauwersmeer.com en de foto 
hieronder). Na wat omzwervingen kwam dit exemplaar 
in het Lauwersmeergebied terecht en was regelmatig 
te zien langs de Hooge Zuidwal.

Oehoe bij de Proefboerderij, 6 juni 2010 Foto: Rommert Cazemier

Op 9 augustus 2010, dus bijna een jaar later, werd er langs 
de vogelroute in de Kollumerwaard een Oehoe gezien. Bij 
dit exemplaar werd geen leertje opgemerkt (lauwersmeer.
com), maar dit is vaak lastig goed vast te stellen.

Op 26 november 2010 werd bij Zoutkamp een Oe-
hoe gefotografeerd. Dit exemplaar was eveneens 
geringd. (Zie ook foto’s van Gerard Bakker en Jelte 
Toxopeus op lauwersmeer.com). Echt schuw was 
de vogel echter niet, getuige de foto’s hierboven.  

Zoutkamp, 26 nov 2010 Foto's: Jelte Toxopeus

Het is lastig de leeftijd te bepalen op grond van deze 
foto’s. Het ligt voor de hand dat dit hetzelfde exem-
plaar is als de eerste ontsnapte vogel uit Westernie-
land. De vogel is voorzien van een leertje. De vogel is 
hier dus anderhalf jaar oud.

De periode hierna werden er nog steeds regelmatig 
Oehoe-waarnemingen gedaan in het gebied. Het waar-
nemingsgebied strekte zich uit van de kruitfabriek tot 
Lauwerszijl, Zoutkamp en de kazerne.

Oehoes in Noord-Nederland
Martin Olthoff

De laatste jaren is wel algemeen bekend dat er Oehoes Bubo bubo in het Lauwersmeergebied te zien zijn. Omdat 
het vaak om ontsnapte vogels gaat, is er bij vogelaars misschien wel weinig aandacht voor deze uil en worden 
er maar weinig waarnemingen doorgegeven of ingevoerd. Ontsnapte vogels of escapes worden sowieso niet of 
nauwelijks doorgegeven. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van alle waarnemingen en wordt stilgestaan 
bij de vraag of het wel altijd om ontsnapte vogels gaat.
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In de winter van 2012/2013 werd er melding gedaan 
van een Oehoe die op een man af kwam vliegen. Dit 
gebeurde toen de man de roep van de Oehoe nadeed. 
Dit incident is breeduit uitgemeten in de media. Dit ge-
drag wijst op een ontsnapte Oehoe of een Oehoe met 
gemengd genetisch materiaal.

Begin maart 2013 werd er een verzwakte Oehoe gevon-
den bij Zoutkamp. Dit exemplaar, een mannetje, is naar 
het vogelasiel te Meedhuizen gebracht. Nadat deze 
Oehoe weer op krachten was gekomen is deze weer 
losgelaten op dezelfde plek als waar hij is opgeraapt. 
Dit exemplaar was ongeringd, had een gaaf verenkleed 
en vertoonde geen sporen die wijzen op een niet-wilde 
herkomst. Op grond van foto’s gemaakt in het asiel in 
Meedhuizen is deze Oehoe drie of vier jaar oud. Het is 
dus een ander exemplaar dan de vogel van Westernie-
land en eentje zonder ring of uiterlijke kenmerken die 
duiden op niet-wilde herkomst (zie foto op de website 
van het Dagblad van het Noorden).

Een paar dagen later, op 6 maart 2013, werd een vogel 
met een gebroken vleugel opgeraapt nabij de voorma-
lige kruitfabriek. De verzwakte vogel van Zoutkamp 
zat toen nog in Meedhuizen in het asiel. Deze Oehoe 
met gebroken vleugel is overgebracht naar het asiel 
de Fûgelhelling te Ureterp. Dit exemplaar zit op het 
moment van schrijven nog steeds in het asiel en zijn 
conditie laat het niet toe weer vrijgelaten te worden 
(persoonlijke mededeling De Fûgelhelling). De vogel 
heeft twee breuken in hetzelfde bot in dezelfde vleu-
gel. Een filmpje van dit exemplaar is te zien op You-
Tube. Ook dit exemplaar is een mannetje. De vogel 
is ongeringd en vertoont een normaal verenkleed en 
normale rui. De snavel en tenen zijn normaal gesleten. 
Er is dus geen directe reden om aan te nemen dat deze 
vogel niet wild is. Ook het asiel geeft aan dat het on-
duidelijk is waar de vogel vandaan komt. Op het You-
Tube-filmpje is ook een oude botbreuk te zien. Deze 
breuk zit op een lastige plaats waardoor je de vraag 
kunt stellen of deze vogel zich hiermee heeft kunnen 
redden in het wild. De leeftijd van deze Oehoe is ruim 
twee jaar. 

In de nacht van 14 op 15 juni 2013 werd een dode, we-
derom ongeringde Oehoe langs de kant van de weg 
gevonden als verkeersslachtoffer. Rick de Groot deed 
deze trieste vondst om 01.22u. De vogel was nog warm 
en nog geen 10 minuten dood. De vogel werd gevonden 
aan de Stadsweg ten noorden van Lauwerszijl. 
Op lauwersmeer.com staan foto’s van Rick de Groot 
van deze vogel. Op de derde foto is de vogel te zien 
met een gespreide vleugel. De buitenste helft van 

de handpennen is geruid en er is kleurverschil in 
de banderingen te zien. De binnenste handpennen 
zijn nog niet geruid. De armpennen zijn zo te zien al-
lemaal geruid. Mogelijk de eerste armpen nog niet. 
Deze vogel is op grond hiervan ruim vier jaar oud. 
De vogel was in redelijke conditie maar misschien iets 
te licht (2100 gram). De rui klopte en het verenkleed 
was normaal. Veren en snavel vertoonden normale 
sleet en er was geen spoor van een (oude) ring, leertje 
of andere tekenen van gevangenschap. De vogel is in 
het verleden ook niet geleewiekt geweest of iets der-
gelijks. Wel vertoonde de vogel een kleine beschadi-
ging aan twee armpennen. 
De vogel is inmiddels opgezet en zal te zien zijn in het 
Fries natuurmuseum.
Op grond van de leeftijd is het zeer waarschijnlijk dat 
de vogel van Zoutkamp, die enige tijd in het vogelasiel 
te Meedhuizen is opgevangen, en deze dood gevonden 
vogel dezelfde vogel is.

De opgeraapte Oehoes zijn twee verschillende exem-
plaren. Beide vogels zijn ongeringd. 
De dode vogel (en zeer waarschijnlijk de eerder vrijge-
laten asielvogel) heeft twee gebroken veertoppen. Dit 
zou kunnen wijzen op een niet-wilde herkomst. Deze 
Oehoe roestte ook af en toe in een grote open schuur 
achter een boerderij (bron: Hans Gartner). Dit is niet 
het gedrag dat je in eerste instantie zou verwachten 
van een ’wilde’ Oehoe. Maar de open schuur kan na-
tuurlijk ook als surrogaat groeve hebben gediend bij 
gebrek aan alternatieven. 

Dode Oehoe, gevonden aan de Stadsweg  Foto: Rick de Groot
te Lauwerszijl juni 2013
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Vanaf maart 2013 verblijft een vierde exemplaar in de 
buurt van Zoutkamp. Dit vierde exemplaar is eveneens 
ongeringd, wat te zien is op detailfoto’s van de poten 
(foto’s Gerhard Kornelis). Het verenkleed is gaaf en er 
zijn geen sporen die duiden op gevangenschap. 
Dit exemplaar is nog steeds aanwezig in de omgeving 
Zoutkamp. Op basis van foto’s van de gespreide hand- en 
armpennen en de staart is deze vogel is nu twee jaar oud.

Er is zelfs nog een vijfde exemplaar aanwezig. Deze 
was vanaf augustus aanwezig in de omgeving van de 
kazerne nabij het Jaap Deensgat en deze vogel kwam 
uitgebreid in de media. Deze vogel is ongeringd en ver-
toont ook geen sporen van gevangenschap. De vogel 
heeft handpen 9 en 10 geruid en is daarom iets ouder 
dan drie jaar. Het gaat hier dus om een ander exem-
plaar dan de Oehoe bij Zoutkamp.

De vogel bij de kazerne 7 aug. 2013 Foto: Martijn Bot

Deze vogel vloog tot twee keer toe op mensen af die 
te dichtbij kwamen. Dit wijst op de aanwezigheid van 
niet-wild bloed. Ook het biotoop is niet wat je van een 
geheel wilde Oehoe zou verwachten.
Dit zou het exemplaar kunnen zijn dat tot in juni werd 
gezien bij de kruitfabriek. 
Van dat exemplaar zijn geen goede foto’s voorhanden 
om de leeftijd te kunnen bepalen.

De Oehoe van de kruifabriek was eerder aanwezig aan 
de rand van het kruitfabriekbos. Foto’s van deze vogel 
zijn te vinden op waarneming.nl (Marco vd Velde) en 
lauwersmeer.com (Sije Schotanus).

De laatste waarneming daar is van Marchel Stienstra 
die op 14 juni ‘s avonds om 22:30 uur een Oehoe op een 
akker zag bij de kruitfabriek. 

Oehoe Lauwersmeer 28 apr. 2013 Foto: Marco v.d. Velde

In totaal gaat het dus om zeker vijf exemplaren: 
1.  De originele escape van 2009 van Lollinga; ont-

snapt en voor zover bekend nog steeds in leven. 
Mogelijk nog ergens in het gebied aanwezig. In 
2012 in ieder geval in de buurt van Zoutkamp waar-
genomen (vrijwilligers dierenambulance). Mogelijk 
is deze Oehoe nu aan het zwerven getuige waarne-
mingen in Kollum (juni 2013) (lauwersmeer.com) en 
omgeving.

2.  Het doodgereden exemplaar met twee kleine be-
schadigingen aan veertoppen, soms slapend in 
schuur verzwakt binnengebracht in asiel te Meed-
huizen; herkomst onduidelijk, wildheid dubieus.

3.  Het Fûgelhelling-exemplaar; momenteel in opvang 
met oude botbreuk: herkomst onduidelijk. 

4. Zoutkamp en omgeving vogel; mogelijk wild.
5. Het exemplaar van de kazerne; wildheid dubieus.

Tenslotte zou de Oehoe van de kruitfabriek nog steeds 
een ander exemplaar kunnen zijn. Indien dit het geval 
is zou het om een zesde Oehoe gaan die mogelijk van 
wilde herkomst is.

Het is mogelijk dat de ongeringde exemplaren zijn aan-
getrokken door het geringde vrouwtje van Lollinga uit 
Westernieland. 
Vooral jonge Oehoes zwerven op zoek naar nieuwe 
territoria. Recent zenderonderzoek van de Oehoe-
werkgroep heeft aangetoond dat jonge Oehoes in 
een najaar een afstand kunnen afleggen van 150 
km (Van Lierop et al 2012). Dat betekent dat het 
Lauwersmeergebied en andere gebieden in Noord-
Nederland binnen die actieradius liggen van Duitse 
broedvogels. 
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Een voorbeeld van die aantrekkingskracht is een ont-
snapte Oehoe bij Hilvarenbeek. Deze is gepaard en 
broedt met een wilde soortgenoot (Sovon-rapport 
2013/01). 

Oehoes hebben zich de laatste jaren in Nederland uit-
gebreid. In 2012 broedden er vijf paren in Nederland 
met in totaal twaalf territoria. Naar de herkomst blijft 
het gissen, maar het is zeer waarschijnlijk dat de Ne-
derlandse broedvogels afkomstig zijn uit Duitsland 
waar in de vorige eeuw een grootschalige herintroduc-
tie heeft plaatsgevonden.

In het Nederlands-Duitse grensgebied broedden in 
2002-2011 174 paar (Sovon-rapport 2013/01).
In Sleeswijk-Holstein (Noord-Duitsland) is het aan-
tal broedparen van de Oehoe toegenomen van 104 
in 2005 tot 350 in 2012 (www.egeeulen.de). In 2005 
broedden er in Niedersachsen 80 paren (www.eulen.
de). Geëxtrapoleerd naar de populatie van Sleeswijk-
Holstein zou dat in 2012 neerkomen op 240 broed-
paren.
Na het Duitse herintroductieschema broeden en weer 
volop Oehoes in Noord-Duitsland, maar ook bijvoor-
beeld als gevolg hiervan in Denemarken: in 2012 40 
paar.

De ondersoort die in Noordwest-Europa voorkomt, is 
Bubo bubo (de nominaat) en deze kenmerkt zich in het 
algemeen door het vrij warmbruine uiterlijk. 
De gefotografeerde Oehoes in het Lauwersmeergebied 
hebben allemaal een warmbruin verenkleed, behalve 
de eerste ontsnapte, die grijzer was. Dit beeld komt 
dus overeen met de nominaat die hier van oorsprong 
voorkomt. Tevens komt dit overeen met de vele foto’s 
van exemplaren uit Zuid-Limburg en Winterswijk, maar 
ook met die van Den Helder.

Het exemplaar van Den Helder was de eerste CDNA-
aanvaarde Oehoe van Nederland. Deze dateert van 
voor de tijd van het grootschalige herintroductiesche-
ma; van 1973 tot 1981 verbleef een mannetje Oehoe 
in de Zwarte Dennen bij Den Helder (Vogels nieuw in 
Nederland, 1990). Op grond van de locatie, het meest 
noordwestelijke bos in Nederland, wordt aangenomen 
dat deze vogel over zee is aangekomen. Uiteraard is 
dit niet te bewijzen. Het zou net zo goed een ontsnapt 
exemplaar kunnen zijn. Ook in die tijd werden Oehoes 
veel gehouden als volièrevogel.

De goed onderzochte Oehoe-populaties net over de 
grens in Duitsland hebben als stapelvoedsel bruine 
rat, konijn en Houtduif (Hasper op www.oehoewerk-

groep.nl 2013). Deze zijn ruim voorhanden in het 
Lauwersmeergebied. De twee verzwakt opgeraapte 
exemplaren in maart zouden een voedseltekort kun-
nen hebben. De winterperiode ging namelijk gewoon 
door in maart met temperaturen die nauwelijks boven 
nul kwamen.
Het dode exemplaar van de Stadsweg, een verkeers-
lachtoffer, is domme pech. Een onderzoek in Duitsland 
heeft uitgewezen dat in 25% van de gevallen de dood 
van een Oehoe was toe te wijzen aan verkeer (Berghau-
sen, 1986).

Het optimale Oehoe-biotoop is een gevarieerd land-
schap met stukken bos, weiden, akkers en braak en/
of natuurgronden, het liefst met wat rotswandjes. 
Hoogteverschillen zijn nauwelijks aanwezig in het Lau-
wersmeergebied, wat niet pleit voor een natuurlijke 
vestiging. Bij de kruitfabriek zijn echter wel wat heu-
vels aanwezig waar voorheen het kruit werd opgesla-
gen.
Het terrein van de Oehoe bij Zoutkamp behelst onder 
meer een oud verwaarloosd industrieterrein en diverse 
bossen.

Er zijn eerdere gevallen van Oehoes in Noord-Neder-
land. Opgesomd worden gevallen die mogelijk betrek-
king kunnen hebben op wilde exemplaren:

Ten tweede: Noord-Nederland

9 feb 1991 Beetsterzwaag:
1 ex man roepend, geluid niet opgenomen en geen foto.
Een zoektocht de volgende nacht door de auteur en an-
deren leverde niks op. Dit geval is aanvaard door het 
CDNA en is daarmee de eerste waarneming voor Fries-
land.
Deze waarneming volgde na onophoudelijke lokale ge-
ruchten dat hier een Oehoe aanwezig was.

11 maart 1992 Sleen
Een exemplaar werd opgeraapt in Sleen; verkeers-
slachtoffer. De vogel was ongeringd, werd naar een 
asiel gebracht waar de vogel drie eieren legde. De vo-
gel werd geringd en losgelaten op 9 juli 1992 (van den 
Brink et al, 1996).

13 oktober 2000:
Een exemplaar dood gevonden Noordwoude Friesland.

26 maart 2012
Roepende vogel Leeuwarderbos. Ongeringd? Tevens 
plukresten.
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April 2013:
Minimaal een exemplaar in Oost-Drenthe (www.oe-
hoewerkgroep.nl). Plukresten en uitwerpselen in een 
zandgroeve. 

Buiten de op dit moment bekende broedgebieden wer-
den en worden ook elders Oehoes gezien die ongeringd 
zijn of ongeringd lijken te zijn.
Voorbeelden hiervan betreffen onder andere vond-
sten bij Antwerpen (van Dongen et.al., 2007), Aarschot 
(Vlaanderen) ongeringd verkeersslachtoffer (van Don-
gen et.al., 2004), Kalmthout 30: 1 2008, dood in prik-
keldraad ongeringd en Slagharen Oehoe met prooi in 
wegberm (van Dongen et.al., 2006)

Een erg mooi voorbeeld van verspreiding is een Oe-
hoe die meegereisd was op een vrachtwagen uit de 
Ardennen begin jaren tachtig naar Veenendaal. De 
ongeringde vogel zat tussen een partij glas. Na het 
lossen is de vogel weer mee teruggereisd naar de Ar-
dennen.

Conclusie en discussie
Alles overziend kan men concluderen dat de Oehoe ook 
in Noord-Nederland bezig is zich definitief te vestigen. 
Hierbij zal het voor een groot deel gaan om ontsnapte 
exemplaren of exemplaren met vervuild genetisch ma-
teriaal. Van de exemplaren in het Lauwersmeergebied 
die zijn opgeraapt en die dus goed bestudeerd zijn, 
kan worden geconcludeerd dat de herkomst twijfelach-
tig is. Het exemplaar in de buurt van Zoutkamp heeft 
op dit moment goede kaarten voor een mogelijk wilde 
herkomst evenals het beest van de kruitfabriek (als die 
er nog zit!). Dit zouden wilde exemplaren kunnen zijn, 
die zijn aangetrokken door de ruime keuze aan onge-
paarde soortgenoten in het Lauwersmeergebied. 

Wat te doen met de Oehoes in Noord-Nederland?
Het ligt voor de hand dat er exemplaren afkomstig zijn 
van de grootschalige reïntroducties in Duitsland uit de 
tweede helft van de vorige eeuw. Dit zal ongetwijfeld 
ook gelden voor de broedende Oehoes in het oosten of 
zuiden van Nederland.

Oehoe in de Lauwersmeer bij de kazerne 10 augustus 2013 Foto: Feiko Jager
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Aan de andere kant zijn er veel voorbeelden te vinden 
van ontsnapte Oehoes in Noord-Nederland. Voorbeel-
den hiervan zijn gefotografeerde Oehoes in bijvoor-
beeld een tuin in Roden (Koen Vogt; zie waarneming.
nl), of op een dak in de wijk Gravenburg in Groningen 
(foto Whats App Grunn twitchers) of natuurlijk het 
beest van Lollinga uit Westernieland.

Vanaf 1 januari 2004 hoeven Oehoes niet meer bij de 
CDNA ingediend te worden als dwaalgast. 
Op grond van de telregels van het CDNA geldt voor de 
Oehoe niet de omgekeerde bewijslast: er hoeft niet be-
wezen te worden dat de vogel ongeringd is.

Daarom zou de auteur willen voorstellen dat iedereen 
die een Oehoe heeft gezien, niet zijnde het exemplaar 
met riempje en ring, deze mag rekenen als wilde vo-
gel. Uitgezonderd zijn de exemplaren in woonwijken, 
tuinen, of waaruit anderszins overduidelijk door ge-
drag blijkt dat een niet-wilde herkomst voor de hand 
ligt.
In het verlengde hiervan kunnen de exemplaren van 
het Lauwersmeergebied en de andere hierboven opge-
somde gevallen voor Noord-Nederland worden geteld.
De Oehoe schaart zich hiermee in het rijtje van Raaf en 
Ooievaar.

Dit houdt in dat de soort kan worden toegevoegd aan 
de lijst van in de provincie Groningen waargenomen 
soorten. Er zijn waarnemingen van het gebied van de 
kazerne, Zoutkamp tot aan Lauwerszijl. Een waarne-
ming bij de NAM-locatie ten noorden van Grijpskerk 
kan niet worden bevestigd.
Dit houdt ook in dat de waarnemingen van de gevallen 
in Friesland kunnen worden geteld voor Friesland; dit 
geldt voor het exemplaar van de kruitfabriek en voor 
het exemplaar van het Leeuwarderbos. En natuurlijk 
kan de soort worden toegevoegd aan de Drentse lijst; 
het geval van Sleen en het geval in het oosten van de 
provincie (www.oehoewerkgroep.nl). 
Mocht er in de loop der tijd nieuwe informatie over de 
genoemde gevallen opduiken, zoals een foto waarop 
blijkt dat de vogel toch een ring, leertje of anderszins 
draagt, dan kan het geval met terugwerkende kracht 
worden verwijderd van de lijst.

Op het moment van schrijven zitten er nog twee onge-
ringde vogels in de provincie Groningen en mogelijk 
nog een bij de kruitfabriek in Friesland. Wellicht is het 
exemplaar van het Leeuwarderbos nog aanwezig?
De komende jaren zal ongetwijfeld een beest opduiken 
in Drenthe. De Ruigpootuilen-mannen zullen komend 
jaar hun focus kunnen gaan leggen op de Oehoe.
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De Huismus in Leek: voorkomen, 
dichtheid en aantalsontwikkeling  
in de jaren 2009 t/m 2013
René Oosterhuis

De Huismus Passer domesticus is de afgelopen decennia in aantal achteruitgegaan in Nederland. Ten opzichte 
van 1990 is de populatie ongeveer gehalveerd (Boele et al. 2011). De oorzaken van deze achteruitgang zijn niet 
goed bekend, want in tegenstelling tot gegevens over de populatieontwikkeling waren er vrijwel geen recente 
gegevens beschikbaar over overleving, broedsucces en dispersie van Huismussen in Nederland. Om meer inzicht 
te krijgen in de levenswijze van de Huismus is de auteur in 2007 een onderzoek gestart waarbij individuen worden 
gekleurringd in verschillende biotopen. Bij dit onderzoek is het van belang om te weten hoe de aantalsontwikke-
ling is. Omdat de landelijke situatie kan verschillen van de lokale situatie is in 2009 begonnen met het in kaart 
brengen van het voorkomen, de dichtheden en de aantalsontwikkeling van Huismussen in Leek (Gr). Dit artikel 
beschrijft de resultaten van de tellingen van de eerste vijf jaar. 

Huismus vrouw Foto: René Oosterhuis
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Gebied en methode

Onderzoeksgebied
Bij het bepalen van de omvang van het onderzoeksge-
bied is rekening gehouden met het gedrag van de Huis-
mus. Het kleurringonderzoek in Leek heeft aangetoond 
dat de volwassen Huismussen over het algemeen tot 
maximaal een kilometer ver vliegen (Oosterhuis 2013). 
Het onderzoeksgebied is voor de zekerheid nog iets 
ruimer opgezet en beslaat het grootste deel van de be-
bouwde kom van Leek en Tolbert (stippellijn in figuur 
1). Beide dorpen bestaan al honderden jaren maar zijn 
vooral de laatste vijftig jaar enorm gegroeid en vormen 
tegenwoordig een geheel. Het is een bebouwd gebied 
met een oppervlakte van circa 420 hectare; hoofdzake-
lijk bestaand uit woonwijken met laagbouw. Verdeeld 
over het onderzoeksgebied zijn ‘at random’ telplots 
gekozen met oppervlakten tussen de 1 en 7 hectare 
(figuur 1). In 2009 is begonnen met tellen in acht plots 
direct rond de ringplek (nr. 1 t/m 8). In 2010 is de set 
uitgebreid naar zeventien plots die tot en met 2013 
jaarlijks zijn geteld. 

Tellen van broedparen
Jaarlijks zijn er door de auteur tellingen uitgevoerd om 
het aantal broedparen/territoria in de verschillende 
plots vast te stellen. De tellingen zijn uitgevoerd vol-
gens een standaardmethode bestaand uit drie tellin-
gen. De eerste telling is uitgevoerd tussen eind maart 
en begin april, de tweede rond half april en de derde 
tussen eind april en begin mei. Tussen twee tellingen 
zitten altijd minimaal tien dagen. De tellingen zijn 
uitgevoerd 1 tot 2,5 uur na zonsopkomst. Er is alleen 
geteld op dagen met mooi zonnig weer en weinig tot 
geen wind omdat de mannetjes dan het meest territo-
riaal actief zijn.

Tijdens de tellingen zijn de plots op de fiets doorkruist 
waarbij alle mannetjes zijn ingetekend. Het ging zowel 
om zingende (tjilpende) mannetjes als om mannetjes 
die bijvoorbeeld in een dakgoot op de uitkijk zaten. 
Vrouwtjes zijn niet geteld omdat vrouwtjes vrijwel al-
tijd begeleid werden door een mannetje en bijna geen 
territoriaal gedrag vertoonden als ze alleen waren. De 
waarnemingen van de drie ronden zijn geclusterd vol-
gens de BMP-methode van Sovon (Van Dijk & Boele 
2011). De meeste territoria zijn vastgesteld door uit-
sluitende waarnemingen waarbij meerdere mannetje 
tegelijk aan het zingen waren. Waar dat niet het geval 
was, is gebruikgemaakt van een fusieafstand van 100 
meter. 

Resultaten

Aantalsontwikkeling
De Huismus is een algemeen voorkomende vogel in het 
onderzoeksgebied en de trend in het onderzoeksge-
bied in Leek en Tolbert is stabiel te noemen (figuur 2). 
Weliswaar is de index voor 2012 en 2013 iets lager dan 
in de periode 2009-2011, maar dit wordt veroorzaakt 
door lagere aantallen in twee plots in 2012 en 2013. 
Aan de rand van een musrijk plot (nr. 8) heeft zich in 
2011 een Sperwer gevestigd die er sindsdien jaarlijks 
succesvol broedt. De telling van 2011 gaf nog geen la-
gere aantallen omdat de Sperwer zich toen nog maar 
net gevestigd had. De eileg heeft in mei plaatsgevon-

Figuur 1. Begrenzing van het onderzoeksgebied (stippellijn) en ligging van 
de zeventien telplots in Leek en Tolbert.
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Figuur 2. Index van populatieverloop van Huismus in Leek in de 
periode 2009-2013 (Index: 2010 =100).
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den, dus pas na de tellingen. In de daaropvolgende 
jaren heeft de aanwezigheid van het Sperwerpaartje 
de Huismussen vermoedelijk afgeschrikt. In een ander 
plot (nr.4) is in de winter van 2011-2012 zo’n 80% van 
de huizen gesloopt waardoor een groot deel van het 
plot ongeschikt was geworden om te broeden. Dergelij-
ke ingrepen hebben op plotniveau grote invloed maar 
zijn niet of nauwelijks van invloed op de populatie als 
geheel in Leek en Tolbert. 

Voorkomen en dichtheden
In nagenoeg alle plots zijn Huismussen geteld. Ge-
middeld over alle plots en alle jaren lag de dichtheid 
op 3,4 territoria per hectare, maar de dichtheden 
verschillen sterk per plot. In tabel 1 zijn voor alle 
plots de gemiddelde dichtheden gedurende de on-
derzoeksperiode weergegeven. De hoogste dicht-
heid werd vastgesteld in een woonwijk gebouwd 
in de jaren zestig (plot 6). Hier was de maximale 
dichtheid 13,9 territoria per hectare in 2013. De 
laagste dichtheid werd gevonden op een industrie-
terrein (plot 10) waar geen mussen voorkwamen. In 
de tabel is ook vermeld in welk jaar de wijk/straat 
ongeveer is gebouwd. Het blijkt dat de leeftijd van 
de wijk/straat geen rol speelt bij de dichtheid. Er 
zijn zowel oude al relatief jonge wijken/straten met 
meer dan gemiddelde dichtheden aan Huismussen. 
Er zijn blijkbaar andere factoren die de dichtheid 
bepalen. 
Op basis van de gegevens uit de zeventien plots is 
een extrapolatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in 
de totale populatie in het onderzoeksgebied. Deze 
bestaat naar schatting uit 1000-1200 broedparen. 
De populatie binnen een straal van 1 kilometer rond 
de ringplek wordt geschat op ongeveer 750 broed-
paren.

Discussie

De gebruikte telmethode voor dit onderzoek is geba-
seerd op drie telronden aan het begin van het broed-
seizoen. Dat is minder dan gebruikelijk is bij BMP-tel-
lingen (Van Dijk 2004). Om te controleren of het vol-
doende is, zijn in 2009 in één plot (nr. 1) aanvullende 
tellingen verricht. Het bleek dat de extra telronden in 
mei en juni wel zingende mannetjes opleverden, maar 
minder dan in april. Bij het clusteren van de waarne-
mingen werd geen hoger aantal broedparen vast-
gesteld. Dit komt doordat de territoriale activiteiten 
van de mannetjes het hoogst zijn aan het begin van 
het broedseizoen. Dan moet er een partner gezocht 
worden en moet de nestplek verdedigd worden. Als 
er eenmaal wordt gebroed en er jongen zijn, neemt 
de activiteit sterk af. Pas als er met het tweede legsel 
en eventueel derde legsel begonnen wordt, volgt een 
korte opleving van territoriale activiteit. Deze is echter 
meer gespreid in de tijd doordat mislukte broedsels 
eerder met hun tweede legsel beginnen dan legsels 
die wel succesvol zijn. Deze spreiding zorgt voor la-
gere aantallen actieve mannetjes tijdens de latere tel-
lingen.

De resultaten laten zien dat de populatie in Leek min of 
meer stabiel is in de periode 2009-2013. Ook landelijk 
is de grote daling van het aantal broedparen tot stil-
stand gekomen. Over de periode 2007-2012 lijkt lan-
delijk zelfs sprake te zijn van een lichte toename met 
enkele procenten (Bron: Netwerk Ecologische Monito-
ring, Sovon & CBS). Tellingen in de komende jaren moe-
ten uitwijzen of het om een tijdelijke opleving gaat of 
dat de Huismus echt in de lift zit.

De gemiddelde dichtheid in dit onderzoek is 3,4 ter-
ritoria per hectare, variërend van nul op industrie-
terreinen tot maximaal 13,9 in woonwijken. In andere 
delen van Nederland worden vergelijkbare dichthe-
den gevonden. Bijvoorbeeld in tien dorpen (opp. 5 
tot 144 hectare) in Zuidwest-Drenthe werden in 2000 
dichtheden vastgesteld van 2,8-11,9 territoria per 
hectare (Bron: A.J. van Dijk). Gegevens uit het ver-
leden laten zien dat veel hogere dichtheden moge-
lijk zijn, maar dat er toen ook al veel variatie was 
in dichtheden. Zo werd bij onderzoek in Rotterdam 
in de jaren zeventig aangetoond dat de dichtheden 
varieerden van 1,5 tot 25 territoria per hectare (Heij 
1985). Ook in de provincie Utrecht werden grote ver-
schillen gevonden: in de stad Utrecht in 1951 een 
dichtheid van 16,0 territoria per hectare en in een vil-
lawijk in Zeist in 1961 2,5 territoria per hectare (M. F. 
Mörzer Bruijns 1961).

Plot nr. Omschrijving Dichtheid per ha Bouwjaar

1 Leek, Nijenoertweg 3,90 1975

2 Leek, Tuinmanslaan 0,33 2000

3 Leek, Euroweg 3,75 1974

4 Leek, Van Panhuijslaan 1,48 1965

5 Leek, Pulvertorenstraat 4,33 1958

6 Leek, Lijnbaan 11,29 1964

7 Leek, Kerspellaan 4,45 1972

8 Leek, ‘t Zuden 6,05 1975

9 Leek, Carelsveld 2,35 1962

10 Leek, Industrieterrein midden 0,00 1960

11 Leek, Wethouder Iwe Hutstraat 2,18 1973

12 Leek, Steenhuislaan 4,51 2003

13 Leek, Dijklaan 1,97 1995

14 Leek, industrieterrein zuid/west 0,16 1990

15 Tolbert, Splitting 3,95 1995

16 Tolbert, Vijfakkers 4,61 1987

17 Tolbert, Pastorije 0,77 1991

Tabel 1. Gemiddelde dichtheid per plot gedurende de onderzoeksperiode 
met vermelding van het jaar dat de wijk/straat is bebouwd. 
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Er is geen relatie gevonden tussen de leeftijd van 
de wijk en de gevonden dichtheden. Zowel relatief 
nieuwe als oudere wijken hadden hoge of juist lage 
dichtheden. Opvallend is dat in plot nummer 12 een 
relatief hoge dichtheid is vastgesteld. Dit plot is deels 
gebouwd na afkondiging van het Bouwbesluit in 
2003. Het besluit schrijft voor dat uitwendige schei-
dingsconstructies, zoals een gevel, muur en dak, van 
nieuwe gebouwen geen openingen mogen hebben die 
breder zijn dan 0,01 m. Zo wordt voorkomen dat rat-
ten en muizen vrije entree hebben in gebouwen. Het 
Bouwbesluit uit 2003 wordt vaak genoemd als moge-
lijke oorzaak van de achteruitgang van de Huismus 
doordat nestplekken zouden verdwijnen. In dit plot 
blijkt het voor de Huismus geen probleem om een 
nestplek te vinden.
De variatie in dichtheden per wijk/straat zou een 
eerste aanwijzing kunnen zijn dat gebrek aan nest-
locatie niet de belangrijkste oorzaak is voor de ach-
teruitgang, maar dat andere factoren een rol spelen. 
Ook in een onderzoek uitgevoerd in Leiden lijkt nest-
gelegenheid niet het grootste probleem te zijn (Salm 
2007). 
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Koekoek Foto: Remo Sloof
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Roepende Koekoeken zijn vaak mannetjes, veel minder 
vaak worden de vrouwtjes gehoord. Recent onderzoek 
in Groot-Brittannië met satellietgezenderde vogels toont 
aan dat mannetjes al roepend gemakkelijk vijf kilometer 
op een dag afleggen (www.bto.org/cuckoos). In het hele 
broedseizoen doorkruist hij - al roepend - een nog veel 

groter gebied. Roepende mannetjes genereren een beeld 
van overal aanwezige vogels. Dit is dus niet het geval! 
Maar ook vrouwtjes zijn zeer mobiel en het inventari-
seren van de Koekoek is daarom een lastige opgave. 
Omdat de Koekoek eieren legt in nesten van andere 
vogels is deze niet gebonden aan een nest-territorium. 

De Koekoek, Vogel van het Jaar 2012
2012 ook het jaar van de waarheid voor de Koekoek?
Martijn Bakker, Bauke Koole & Aart van der Spoel

Toen besloten werd de Koekoek Cuculus canorus tot ‘Vogel van het Jaar’ te maken, waren er direct twijfels. Want, 
terwijl aan de ene kant werd geroepen “eindelijk een soort die door iedereen is te herkennen”, riepen anderen 
“dat dit juist een heel moeilijke soort is”. Inderdaad Koekoeken zijn alom bekend. Ook niet-vogelaars herkennen 
deze soort en Koekoeken zijn, of waren, vrij algemeen. In Vogels van Groningen en in de Vogelatlas van Groningen 
werd het aantal geschat op respectievelijk 300 tot zelfs 500 territoria. Ook tegenwoordig zijn in het voorjaar nog 
regelmatig Koekoeken te horen. 



Het vrouwtje legt in een seizoen meerdere eieren in 
verschillende nesten waardoor grotere verplaatsing in 
een gebied mogelijk is. Zou je de Koekoek echt goed 
in kaart willen brengen dan zou je aan de hand van 
roepende mannetjes de territoria kunnen opsporen en 
vervolgens in die territoria nesten zoeken van waardvo-
gels en dan aan de hand van de eieren bepalen hoeveel 
vrouwtjes er werkelijk eieren leggen. Deze methode is 
zeer tijdrovend en zou misschien in één seizoen niet 
eens te doen zijn. 
Rond het voorkomen van de Koekoek en zijn interactie 
met de waardvogels zijn nog veel vraagtekens te plaat-
sen. Toch hebben we een poging gedaan om van de 323 
waarnemingen uit het ‘Vogel-van-het-Jaarproject’ een 
reëel beeld te schetsen. We hebben alle waarnemingen 

die zijn binnengekomen bekeken en van een broedcode 
voorzien en aan de hand daarvan kritisch beoordeeld. 
Meldingen van vrouwtjes, paringen en nestvondsten 
hebben natuurlijk de meeste waarde. Individuen in on-
geschikt biotoop buiten de datumgrenzen (Sovon BMP 
10 mei-25 juni) zijn niet meegeteld. Zie kaart 1. De rode 
stippen hebben betrekking op een paartje, de blauwe 
stippen op roepende mannetjes.
Door het broedecologisch onderzoek dat Martijn Bak-
ker al jaren doet naar de Koekoek hebben we de gege-
vens van de kaart aan kunnen vullen en een tabel met 
zekere gevallen kunnen maken (tabel 1.). Ongetwijfeld 
zal deze lijst niet compleet zijn. Gezien het opvallende 
voorkomen van de Koekoek zullen het er ook niet veel 
meer zijn. 

Martijn weegt een jonge Koekoek Foto: Lotte B. Bakker
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Gebied Aantal broedparen

Kardinge 1

Hoornse meer 1

Gemeente Groningen-West 1

Leekstermeer 1-2

Aduard Dorkwerd 1

Grijpskerk NAM 1

Lauwersmeer 3-4

Kantens SBB 1

Stedum 1

Eemshaven-Oost 2

Delfzijl-West 1

Termunten 2

Schildmeer 2-3

Rijpema 2-3

Roeibaan Harkstede 1

Woudbloem 3

Scharmerplas 1

Blauwe stad 2

Winschoterzijl 3

Nieuwe Schans 2

Veendiep 2

De Gaast 2

Hoornsemeden 1

Park Eemslandermeer 1

Metbroekbos 1

Veenhuizerstukken 2

Sellingen 2

Ter Apel De Bruil 1

Adriaan Tripbos 2

Zuidbroek 1

Botje zandgat 1

Zuidlaardermeer 3-4

Noordlaarderbos 1

Westerbroek- Kropswolderbuitenpolder 3

Oosterpolder 1-2

Westerbroek 1

Totaal 57-63

Tabel 1.

Waardvogels
Als je naar de kaart kijkt dan valt op dat de Koekoek in 
de provincie Groningen voornamelijk gemeld wordt uit 
gebieden met veel water en moeras. Dit komt omdat in 
Groningen de Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus 
de voornaamste waardvogel is (onderzoek M.Bakker), 
gevolgd door de Bosrietzanger Acrocephalus palus-
tris en in mindere mate de Rietzanger Acrocephalus 
schoenobaenus. Andere waardvogels die uit de pro-
vincie bekend zijn, zijn Tuinfluiter Sylvia borin; nest 
in rietbegroeiing, (Wedderveer), Graspieper Anthus 
pratensis en Witte Kwikstaart Motacilla alba; nest in 
bloembak, Smeerling, (mededeling Andre Eijkenaar). 
In ’Vogels van Groningen‘ wordt Gele Kwikstaart Mota-
cilla flava nog genoemd als waardvogel. Het schijnt dat 
Koekoeken uit ’stammen’ bestaan (Hellebrekers). Dat 
wil zeggen dat bij welke ouders een Koekoek opgroeit 
als jong, de vogel ook altijd zelf weer die waardvogel 
opzoekt als gastheer. Ook het ei dat gelegd wordt is 
daar dan al op aangepast. Het ei lijkt op dat van de 
waardvogel. In hoeverre de Koekoek Kleine  Karekiet 
of Bosrietzanger onderscheidt, is niet te zeggen.  

Zou de theorie van de ‘stammen’ kloppen dan is de 
 afname van de Koekoek in het Zuid- en Noord-Hollands 
duingebied te verklaren. Door de vergrassing van de 
duinen, ten gevolge van de afname van het konijn 
(myxomatose) en voedselrijke regen, liep de populatie 
van de Graspieper sterk terug. De vele konijnenholen 
waren ook in trek bij de Tapuit. Beide soorten waren 
geliefde waardvogels. Wat dan opmerkelijk is, is dat 
de Koekoek het bij ons in het poldergebied zo slecht 
doet, er lijken voldoende Gele Kwikstaarten te zijn. 

Conclusie
Misschien tegen de verwachting in, hebben we een re-
delijk beeld gekregen van de Koekoek in de provincie 
Groningen. Helaas is de Koekoek geen algemene vogel 
meer te noemen. De BMP-reeksen van Sovon geven al 
jaren een dalende lijn aan en onze bevindingen sluiten 
hierop aan. 
Als we terugkijken naar de geschatte aantallen van de 
Vogelatlas 1992 van 500 territoria, waren deze mis-
schien wel te hoog. Maar met nu slechts zestig territo-
ria kun je zeggen dat 2012 zeker een jaar van de waar-
heid voor de Koekoek is.
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Verspreid in de provincie staan een aantal windmo-
lenparken. Ook staan hier en daar enkele solitaire 
molens. De provincie Groningen voert het beleid dat 
windmolens geconcentreerd en zo veel mogelijk op 
industrieterreinen geplaatst moeten worden. Vanuit 
het oogpunt van de schoonheid van het landschap een 
goed beleid. Of het logisch was dat het industrieterrein 
Eemshaven, gren-
zend aan het interna-
tionale natuurgebied 
de Waddenzee, vol-
gezet is met molens 
is maar de vraag. Mo-
menteel is dit een van de grootste windmolenparken 
van Nederland en actueel is de discussie of het park 
nog uitgebreid moet worden.

In de GG jaargang 39 no. 2 (Fontijn en Van der Spoel) 
wordt verslag gedaan van vogeltrektellingen in en na-
bij de Eemshaven. In het artikel valt te lezen hoe mil-
joenen (trek)vogels lang de kust vliegen. Omdat het 
Eemshavengebied een uitstekende punt 
van het meest noordelijke stukje vasteland 
vormt, vindt hier stuwing plaats. Vogels vol-
gen (vooral in het voorjaar) de kust of ko-
men vanzelf bij die kust terecht. Als in een 
trechter komen ze in het Eemshavengebied 
terecht, waar ze vaak de oversteek wagen. 
Een groot aantal vogels vliegt om het windmolenpark 
heen. Een ander deel lukt dit niet, bijvoorbeeld door 
harde wind, of ziet de gevaren van de naar beneden 
klappende wieken niet. Gezien de geografische ligging 

van de Eemshaven en de daaruit voortvloeiende vo-
gelbewegingen, lijkt de Eemshaven niet de beste plek 
voor een windmolenpark.

Onderzoek naar slachtoffers
Bij de vergunningverlening naar de eigenaren van de 
molens is toentertijd door de overheid op grond van de 

NB-wet vastgesteld dat gemonitord moet wor-
den hoeveel vogels het slachtoffer worden van 
de wieken. Daar is in de Eemshaven nu drie jaar 
onderzoek naar gedaan. Bij windpark Delfzijl-
Zuid is vijf jaar onderzoek gedaan.
In de Eemshaven worden jaarlijks tussen de 

2400 en 6000 vogels gedood door de wieken van de 
windturbines. Dat hebben onderzoekers van Ecolo-
gisch Onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga bere-
kend. Drie jaar lang hebben zij onder de molens naar 
windmolenslachtoffers gezocht. Vaak vonden zij door-
midden gehakte vogels, soms vogels zonder letsel. 
Aannemelijk is dat het hier ook om windmolenslacht-
offers gaat; zo vaak vind je geen dode vogels in het 

veld. Vogels die door een 
roofdier gepakt waren of 
een verkeersslachtoffer 
leken te zijn, zijn natuur-
lijk niet meegeteld.
Uit het aantal slachtof-
fers dat gevonden is, kan 

berekend worden wat het werkelijke aantal slachtof-
fers is. Niet alle dode vogels worden namelijk gevon-
den. Vooral kleinere vogels verdwijnen snel door aas-
eters als vossen, ratten en kraaien of worden gewoon 

Windmolens in Groningen wel 
duurzaam, niet groen
Aart van der Spoel

Jaren geleden zat ik in Lauwersoog bij een stevige NW-wind naar zeevogels te kijken. Een van de meest verras-
sende en soms spectaculaire bezigheden voor een vogelaar. Tussen alle leuke zeevogelsoorten kwam schuin 
tegen de wind in een Zilvermeeuw aanzeilen. Er stonden toen langs de havenrand nog vier windmolens. Mogelijk 
zocht de meeuw de luwte van de haven, maar helaas … een luide klap en het stoffelijk overschot viel in twee de-
len in het water; getroffen door een wiek. Later zag ik nog eens een Zwarte Wouw in de Eemshaven die door de 
luchtdrukverschillen, veroorzaakt door de wieken, ‘slechts een buiteling maakte’ en het er levend van af bracht. 
Onlangs zagen 200 vogelaars in Engeland hoe een zeldzame Stekelstaartgierzwaluw voor hun ogen getroffen 
werd door een wiek van een molen; een akelig gezicht. Gelukkig is men niet vaak getuige van een aanvaring, maar 
onder de molens zijn niet zelden, al dan niet complete, vogelkadavers te vinden.

Actueel is de discussie of het 
park nog uitgebreid moet worden

In de Eemshaven worden jaarlijks 
 tussen de 2400 en 6000 vogels 
door wieken gedood 
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niet gevonden. De onderzoekers hebben met proeven 
de vindkans berekend en onderzoek gedaan naar de 
verdwijntijden van de kadavers. Ze hebben hiervoor 
zelfs kadavers uitgelegd. Uiteindelijk kwamen ze met 
een marge op deze gemiddelde hoge aantallen.
Het gaat bij deze slachtoffers 
vooral om zangvogels, maar 
ook om meeuwen, ganzen en 
eenden. Het aantal gevonden 
roofvogels en uilen was ook 
onverwacht hoog.
Het onderzoeksbureau heeft 
op dezelfde manier onderzoek 
gedaan naar slachtoffers in windpark Delfzijl-Zuid. Dit 
windpark is kleiner en ligt verder van de kust af. Per 
molen werden hier zeven keer minder slachtoffers ge-
vonden! Maar ook hier vliegen jaarlijks honderden vo-
gels zich te pletter.

Conclusies
Binnen het windpark Eemshaven leveren 52 molens 
van Essent per jaar 470.000 MWh aan elektriciteit. 
Dit is elektriciteit voor 135.000 gemiddelde huishou-
dens. Graag wil men deze hoeveelheid als ‘een mooie 
opbrengst’ presenteren. Omdat mensen zich iets voor 
kunnen stellen bij het gebruik van een huishouden, 
wordt hier vaak mee vergeleken (www.essent.nl). Deze 
opbrengst levert zeker een bijdrage, maar of het ook 
substantieel iets bijdraagt aan een beperking van de 
CO

2
-uitstoot valt te betwijfelen. Van de totale hoeveel-

heid gebruikte energie in Nederland (gas, olie, steen-
kool e.d.) wordt minder dan 5% aangewend als elek-

triciteit voor huishoudens. De besparing is daardoor 
dan ook zeer gering. Als we bijvoorbeeld de opbrengst 
van het gehele park (ongeveer 228.000 huishoudens) 
vergelijken met het verbruik van Aldel, de aluminium-
fabriek vlak bij windpark Eemshaven, dan krijg je een 
heel ander beeld. De energie die de 88 grote molens in 
een jaar opwekken, verbruikt deze ene fabriek in min-
der dan een half jaar! 
Moeten we dan maar niets doen? Nee, zeker niet. Zon-
ne-energie, in de vorm van elektriciteit of warm water, 
is een toepassing die weinig of geen overlast oplevert. 
Het levert op het totale gebruik helaas ook geen grote 
bijdrage. Wel maakt het mensen energiebewuster en 
wordt het vaak direct aangewend voor de gebruiker. Er 
zijn verder nog veel nuttige toepassingen die oplossin-
gen bieden voor het energieprobleem, maar voor de ge-
weldige hoeveelheid die we nu gebruiken zijn gewoon 
geen alternatieven. Als we af willen, en dat moeten we, 
van fossiele brandstoffen, dan zit er maar één ding op: 
besparen, besparen en besparen. De grote offers die 
we nu brengen met de vele slachtoffers, de aantas-
ting van het landschap en een niet aflatende subsidie-
stroom zijn niet de beste oplossingen. Uitbreiding van 
het windpark Eemshaven is zeker uit den boze. 

Natuur, milieu, duurzaam en groen worden vaak in 
één adem genoemd. Duurzame 
energieopwekking valt te verkie-
zen boven luchtvervuiling en CO2

-
uitstoot. Als deze duurzame ener-
gieopwekking gepaard gaat met 
duizenden vogelslachtoffers per 
jaar, dan is de natuur hier niet mee 
gediend. Een windmolenpark, ze-

ker in de Eemshaven of langs de kust, is daarom niet 
groen!
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Van de totale hoeveelheid gebruikte 
energie in Nederland wordt minder 
dan 5% aangewend als elektriciteit 
voor huishoudens.

Een kolom uit de lijst met gevonden slachtoffers A&W-rapport 
1748. Cat. 1 is een mogelijk slachtoffer, cat. 2 is een zeker 
 slachtoffer

 

 

A&W-rapport 1748 Vervolgonderzoek vogelaanvaringen Windpark Eemshaven 2011-2012 55 

Turbine Soort Cat. Datum 
 

Turbine Soort Cat. Datum 

R12 Zilvermeeuw 2 13-12-2011 
 

R17 Roerdomp 2 31-8-2009 

R13 Zilvermeeuw 2 16-4-2009 
 

R17 Zilvermeeuw 1 10-12-2009 

R13 Meeuw spec. 1 22-2-2011 
 

R17 Meerkoet 1 21-1-2010 

R13 Eend spec. 1 22-2-2011 
 

R17 Fazant 1 10-5-2010 

R13 Zanglijster 1 12-4-2011 
 

R17 Kleine mantelmeeuw 1 13-7-2010 

R13 Stormmeeuw 1 28-4-2011 
 

R17 Kokmeeuw 1 17-8-2010 

R13 Kleine mantelmeeuw 2 25-5-2011 
 

R17 Kleine mantelmeeuw 2 17-8-2010 

R13 Zilvermeeuw 2 12-7-2011 
 

R17 Kleine mantelmeeuw 2 17-8-2010 

R13 Spreeuw 1 17-10-2011 
 

R17 Kokmeeuw 1 18-8-2011 

R13 Koperwiek 1 7-11-2011 
 

R17 Kokmeeuw 1 20-9-2011 

R14 Kleine mantelmeeuw 2 12-4-2010 
 

R17 Zangvogel spec. 1 3-10-2011 

R14 Bonte strandloper 1 28-4-2011 
 

R18 Zilvermeeuw 1 19-2-2009 

R14 Kleine mantelmeeuw 2 25-5-2011 
 

R18 Fazant 1 29-9-2009 

R14 Zanglijster 1 3-10-2011 
 

R18 Waterral 2 23-2-2010 

R14 Zanglijster 1 7-11-2011 
 

R18 Roerdomp 1 12-4-2010 

R15 Zilvermeeuw 1 19-2-2009 
 

R18 Rotsduif 1 22-2-2011 

R15 Zilvermeeuw 1 29-9-2009 
 

R18 Zilvermeeuw 2 12-4-2011 

R15 Kokmeeuw 1 10-12-2009 
 

R18 Torenvalk 2 5-9-2011 

R15 Kleine mantelmeeuw 1 10-12-2009 
 

R18 Koperwiek 1 7-11-2011 

R15 Waterhoen 1 21-1-2010 
 

R19 Meerkoet 1 19-2-2009 

R15 Wilde eend 1 12-4-2010 
 

R19 Dodaars 1 19-2-2009 

R15 Zilvermeeuw 1 17-8-2010 
 

R19 Wilde eend 1 29-4-2009 

R15 Grote mantelmeeuw 2 4-10-2010 
 

R19 Huiszwaluw 2 14-8-2009 

R15 Fazant 1 22-2-2011 
 

R19 Visdief 2 14-9-2009 

R15 Kokmeeuw 1 25-5-2011 
 

R19 Zilvermeeuw 2 29-9-2009 

R15 Kokmeeuw 2 15-6-2011 
 

R19 Zilvermeeuw 1 21-1-2010 

R15 Kleine mantelmeeuw 1 18-8-2011 
 

R19 Buizerd 2 23-2-2010 

R16 Zilvermeeuw 1 19-2-2009 
 

R19 Eend spec. 1 23-2-2010 

R16 Wilde Eend 1 14-5-2009 
 

R19 Houtsnip 2 23-2-2010 

R16 Kleine mantelmeeuw 1 14-8-2009 
 

R19 Wilde eend 1 24-3-2010 

R16 Zilvermeeuw 1 10-12-2009 
 

R19 Kokmeeuw 1 13-12-2010 

R16 Zilvermeeuw 1 24-3-2010 
 

R19 Kokmeeuw 1 28-4-2011 

R16 Blauwe Reiger 1 24-3-2010 
 

R19 Kokmeeuw 1 17-1-2012 

R16 Duif spec. 1 12-4-2010 
 

R21 Kleine mantelmeeuw 2 29-4-2009 

R16 Scholekster 1 12-4-2010 
 

R21 Rotsduif 1 14-5-2009 

R16 Zilvermeeuw 2 4-10-2010 
 

R21 Zilvermeeuw 1 14-9-2009 

R16 Zilvermeeuw 1 4-10-2010 
 

R21 Houtduif 1 21-1-2010 

R16 Meerkoet 1 13-12-2010 
 

R21 Knobbelzwaan 1 24-3-2010 

R16 Veldleeuwerik 1 22-2-2011 
 

R21 Fuut 2 26-4-2010 

R16 Fazant 1 28-4-2011 
 

R21 Kokmeeuw 2 26-4-2010 

R16 Merel 1 28-4-2011 
 

R21 Grauwe gans 1 24-1-2011 

R16 Zilvermeeuw 1 28-4-2011 
 

R21 Wintertaling 1 24-1-2011 

R16 Rotsduif 1 28-4-2011 
 

R21 Zilvermeeuw 1 12-4-2011 

R16 Scholekster 2 11-5-2011 
 

R21 Wilde eend 1 28-4-2011 

R16 Kokmeeuw 2 15-6-2011 
 

R21 Houtduif 1 25-5-2011 

R16 Kokmeeuw 1 20-9-2011 
 

R21 Kokmeeuw 1 18-8-2011 

R16 Kokmeeuw 2 3-10-2011 
 

R21 Zilvermeeuw 2 3-10-2011 

R17 Houtduif 1 14-5-2009 
 

R21 Drieteenmeeuw 2 3-10-2011 

  



Beschrijving
Onderstaande beschrijving is gebaseerd op eigen 
foto’s en de vele foto’s die op diverse websites zijn te 
vinden en op Van Duivendijk et al. (2013).

Grootte en bouw
Ongeveer zo groot als een Zeekoet, maar wat plomper 
en steviger gebouwd. Kop hoekig met vrij steil voor-
hoofd, dikke nek, bol lichaam en korte, stevig gebouw-
de snavel met kleine gonyshoek.

Verenkleed
Kop en hals zeer donker zwartbruin. Bovendelen en bo-
venvleugel ook donkerbruin maar iets lichter dan kop 

en hals met aan de armpennen vrij brede witte toppen. 
Onderdelen ongestreept wit, naar de keel toe eindi-
gend in een punt (omgekeerde V-vorm). Ondervleugel 
grotendeels wit met grijze waas op de slagpennen. Op 
de rechterzijde van de vogel was in de hals en op de 
flank wat olievervuiling zichtbaar.

Naakte delen
Oog donker. Poten geelbruinig. Snavel zwart met licht 
puntje en opvallende witte lijn langs de rand van de bo-
vensnavel (rechts iets duidelijker dan links).

Determinatie
Kenmerken van de vogel, zoals de bouw van het li-
chaam en de snavel (met opvallende witte lijntjes), de 
zeer donkergekleurde bovendelen en de ongestreepte 
witte onderdelen die in een punt onder de keel eindi-
gen passen eigenlijk alleen maar op Kortbekzeekoet. 
De enige andere enigszins gelijkende soort is Zeekoet, 
maar deze heeft onder andere een langere en dunnere 
snavel met niet of nauwelijks een wit lijntje, lichter 
bruine bovendelen en meestal duidelijke flankstreping 
(Svensson et al. 2010).

De Kortbekzeekoet van Lauwersoog behoorde, zoals 
op grond van het verspreidingsgebied te verwachten 
valt, tot de Atlantische nominaatvorm Uria lomvia lom-
via. Er worden, afhankelijk van de literatuur, tot vijf 

Nieuw voor Groningen: Kortbekzeekoet
Willem-Jan Fontijn

Op 28 juli 2012 werd vanaf een zeilboot voor de haven van Lauwersoog (Groningen) een alkachtige Alca/Uria 
spec. gefotografeerd. Eerst werd gedacht aan een Zeekoet Uria aalge, maar doordat de bovendelen zwart waren 
in plaats van bruin ontstond er twijfel. Nazoeken in de ANWB-vogelgids leverde eigenlijk alleen maar Kortbek-
zeekoet op. Vervolgens werd op het forum van waarneming.nl navraag gedaan en daar waren de reacties al snel 
unaniem: het bleek inderdaad onmiskenbaar om een Kortbekzeekoet Uria lomvia in zomerkleed te gaan!
De volgende dag was de vogel nog aanwezig maar nu een paar kilometer westelijker langs de Kustweg. Gedu-
rende de dag zwom en dook de vogel hier rustig rond, waarbij hij soms minutenlang onder water bleef, en kwam 
zelfs even op de kant zitten. Het betrof de eerste twitchbare Kortbekzeekoet voor Nederland en de vogel werd dan 
ook door minstens 500 vogelaars gezien! Aan het eind van de middag zwom de vogel steeds verder het Wad op, 
verdween langzaam uit het zicht en werd daarna niet weer gezien.
Groot was dan ook de verrassing, en voor veel vakantievierende vogelaars ook de opluchting, dat op 11 augustus 
opnieuw een Kortbekzeekoet werd ontdekt, ditmaal bij Den Helder (Noord-Holland). Deze vogel kreeg ook weer 
veel bezoek en bleef aanwezig tot 13 augustus, de dag dat zijn conditie hard achteruitging en hij uiteindelijk 
overleed. Het bleek op basis van foto’s en olievervuiling in de nek om dezelfde vogel te gaan als van Lauwersoog 
(Zweemer et al. 2012).

Kortbekzeekoet, Lauwersoog 29 juli 2012 Foto: Marnix Jonker
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verschillende ondersoorten beschreven. Tijdens dis-
cussies op het internet werd vooral vanwege de brede 
witte toppen aan de armpennen mogelijk gedacht aan 
een ondersoort uit het oosten, maar over dit kenmerk 
ontstond verwarring omdat, naar later bleek, er in be-
paalde literatuur fouten staan. Nader onderzoek aan 
balgen in twee musea en de grondige bestudering van 
de vele foto’s wezen uit dat de vogel behoorde tot de 
nominaatvorm (Van Duivendijk et al. 2013).

Volgens Van Duivendijk et al. (2013) is de precieze leef-
tijd van de vogel wat lastig te bepalen. Het complete 
zomerkleed en de redelijk volgroeide snavel wijzen 
op een vogel ouder dan een jaar (2e kj.). Volgens een 
buitenlandse deskundige geciteerd in dit artikel is de 
snavel wat aan de slanke kant voor een adulte vogel en 
samen met de ongelijke witte lijntjes langs de snavel-
rand wijst dit wellicht op een derde-kalenderjaar.

Verspreiding en voorkomen
Kortbekzeekoet is een circumpolaire soort die vrijwel 
uitsluitend broedt en overwintert in Arctische gebie-
den. De dichtstbijzijnde broedgebieden bevinden zich 
in IJsland en Noord-Noorwegen. De dichtstbijzijnde 
overwinteringsgebieden zijn iets zuidelijker te vinden, 
ongeveer tot halverwege de Atlantische kust van Noor-
wegen. Daarbuiten is Kortbekzeekoet een dwaalgast 
die vastgesteld is van Finland tot aan Frankrijk (Van 
den Berg & Bosman 2001, Wielstra & Van Bemmelen 
2013).

In Nederland worden – in tegenstelling tot andere soor-
ten alken die soms in grote aantallen in de Nederlandse 
wateren voorkomen en ondanks de relatieve nabijheid 
van de overwinteringsgebieden – nauwelijks Kortbek-
zeekoeten waargenomen. Inclusief dit geval werden 
slechts negen gevallen aanvaard door de CDNA: zes 
vondsten en drie levende vogels. Vondsten waren er 

op 24 december 1919, 28 december 1924, 19 januari 
1969, 10 maart 1974, 10 januari 1981 en 18 april 1992, 
alle op de westelijke Noordzeekust (Van den Berg & 
Bosman 2001). Levende vogels werden aangetroffen 
bij de Brouwersdam (Zuid-Holland) op 4 februari 1979 
(een met olie besmeurde vogel die vervolgens op 10 
februari dood werd gevonden; Van den Berg & Bosman 
2001), een langsvliegende vogel werd gefotografeerd 
tijdens een grote invasie van Kleine Alken Alle alle op 
Schiermonnikoog (Friesland) op 23 oktober 2005 (die 
pas na veel discussie werd aanvaard; Ovaa et al. 2012, 
Wielstra & Van Bemmelen 2013) en de hier bespro-
ken vogel van Lauwersoog en Den Helder. Dit laatste 
geval is inmiddels aanvaard door de CDNA (zie www.
dutchavifauna.nl) en betreft daarmee dus officieel een 
nieuwe soort voor Groningen.

Literatuur
van den Berg, A.B. & C.A.W. Bosman 2001. Zeldzame vogels 

van Nederland. Avifauna van Nederland 1. Tweede, her-

ziene druk. GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/

Utrecht.

van Duivendijk, N., E.B. Ebels, K. Rebel & M. Zweemer 2013. 

Kortbekzeekoet bij Lauwersoog en Den Helder in juli-au-

gustus 2012. Dutch Birding 35: 100-106.

Ovaa, A., D. Groenendijk, M. Berlijn & CDNA 2012. Rare birds 

in the Netherlands in 2011. Dutch Birding 33: 349-377.

Svensson L., P.J. Grant, K. Mullarney & D. Zetterström 2010. 

ANWB Vogelgids van Europa. Vierde, geheel herziene 

druk. Den Haag.

Wielstra, B. & R. van Bemmelen 2013. Kortbekzeekoet langs 

Schiermonnikoog in oktober 2005. Dutch Birding 34: 88-99.

Zweemer, M., A. Witteveen, K. Rebel & E.B. Ebels 2012. DB 

actueel: Kortbekzeekoet bij Lauwersoog en Den Helder. 

Dutch Birding 34: 343-345.

Willem-Jan Fontijn – Sappemeer
wjfontijn@ziggo.nl

Kortbekzeekoet, Lauwersoog, 29 juli 2012 Foto: Willem-Jan Fontijn Kortbekzeekoet, Lauwersoog, 29 juli 2012 Foto: Willem-Jan Fontijn
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Beschrijving
Algemene indruk en gedrag: vrij ‘skulky’ en zich goed 
verstoppend in de dichte meidoornstruiken. Vanaf de 
begroeiing vliegenvangerachtige uitvallen om insecten 
te vangen. Ging af en toe even vrij zitten en was dan 
goed te bekijken.

Geluid: zong en riep veelvuldig vanuit begroeiing. De 
vogel had een Strandleeuwerik-achtige zang, die goed 
is te horen op de opname van Folkert Jan (zie waarne-
ming.nl). Met geluid op hard kun je ook de roep op mijn 
opname horen, maar deze is hoog en ijl zodat deze las-
tig te horen is. De roep bestond uit korte, hele hoge 
metaalachtige tonen. De zang is twee- of driedelig. 

Grootte: ongeveer als Grasmus, waarmee direct te ver-
gelijken, en iets kleiner dan Zwartkop waarmee even-
eens direct te vergelijken

Kop: oog zwart, insectensnavel eveneens zwart, kop 
zwart, op achterhoofd iets teruglopend. Aan zijkant 
zwart vanaf baardstreepgebied tot en met snavel. 
Hele brede zuiver witte nekband scherp afgesne-
den. Breedst precies op achterhoofd waar nekband 
beetje omhoog loopt het zwart van de kopkap in. Op 

voorhoofd, boven de snavel een opvallende grote 
witte vlek.
Keel, buik en onderste dekveren: zuiver wit.

Poten: zwart.

Rug: zwart, stuit wit geschat ongeveer een halve cm 
echt wit. Maar niet heel hoog, wel over de gehele 
breedte van de stuit. Hierboven een iets groter dito ge-
bied met zwart wit gestreept/gemêleerd.

Vleugels: Kleine dekveren zwart. Op de middelste, 
grote dekveren en tertials een groot zuiver wit vleu-
gelveld. Dit gebied beslaat de middelste dekveren 
op enkele buitenste na. En tevens de binnenste grote 
dekveren. Buitenste tertials slechts aan binnenvlag 
dun wit randje, overigens zwart. Overige twee tertials 
binnenvlag wit, buitenvlag zwart. Op een derde van 
buiten op de grote dekveren een witte smalle recht-
hoekige vlek in lengterichting. Primaries donkerbruin, 
lengte ten minste de lengte van de onderstaartdek-
veren.

Staart: zowel boven als onder zuiver zwart met rechte 
hoeken.

Nieuw voor Groningen: 
Withalsvliegenvanger
Martin Olthoff

Op 7 mei had ik een dag vrij genomen om trekvogels te gaan tellen op de Noordkaap (Noord-Groningen). Na een erg 
koud voorjaar was het eindelijk even mooi weer. Na een paar uren tellen bleken de hooggespannen verwachtingen 
niet uit te komen. Er vlogen eigenlijk alleen maar Boerenzwaluwen Hirundo rustica. Na een paar uurtjes hield ik het 
daarom voor gezien en besloot de bosjes in de Eemshaven te gaan onderzoeken. Toen ik langs de ‘Kamstrasingel’ 
liep hoorde ik plotseling een Strandleeuwerikachtig geluid. Het duurde een paar seconden voor bij mij het kwartje 
viel, maar ineens herinnerde ik me deze zang vanuit het noorden van Öland en ook van een zingende vogel bij het 
Ginkelse veld. Ik luisterde naar een Withalsvliegenvanger Ficedula albicollis! Na een paar minuten zag ik een glimp 
van het beest en dat leek goed: ik zag een zwart-witte vogel door de struiken ‘skulken’ met veel wit in de nek. In 
de tussentijd had ik Rik Winters en Folkert Jan Hoogstra gewaarschuwd dat ik een mogelijke Withalsvliegenvanger 
had in de Kamstrasingel.
Het duurde echter nog bijna 15 minuten voordat ik eindelijk de vogel vrij zag zitten. De waarneming kon toen geluk-
kig worden bevestigd door onder anderen Folkert Jan, Rik en Claudia Burger.
De rest van de dag liet de Withalsvliegenvanger zich af en toe goed zien, maar meestal zat hij goed verborgen in de 
meidoorns. Hij liet zich het best lokaliseren door de zang.
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Determinatie
De zwart-witte zangvogel die vanuit de struiken korte 
foerageervluchten maakte om uit te halen naar insec-
ten is overduidelijk een vliegenvanger. Het zwarte-wit-
te verenkleed duidt op een Bonte Vliegenvanger of op 
een Withalsvliegenvanger. De brede halsring duidt op 
Withalsvliegenvanger. Dit wordt ondersteund door de 
Strandleeuwerikachtige zang en de ijle, metaalachtige 
roep. Bonte Vliegenvanger heeft geen doorlopende 
brede halsring en de zang en roep zijn heel anders. 
Het betreft een mannetje door het zwart-witte uiterlijk 
en door de zang. Het gaat om een eerste zomer vogel 
door de bruinige gloed op de primaries en de smalle 
witte vlek op de dekveren. Bij een adult is deze vlek 
veel groter.

Voorkomen
De dichtstbijzijnde broedgebieden bevinden zich in 
Midden-Duitsland waar zich een kleine populatie be-
vindt en in Noordoost-Frankrijk waar de soort op een 
paar plekken voorkomt. Verder komt de soort meer in 

Midden- en Oost-Europa voor, globaal vanaf Tsjechië 
naar het oosten. De meest noordelijke broedplaatsen 
bevinden zich op Öland en Gotland in de Oostzee.

Dit geval is ingediend bij het CDNA en inmiddels aan-
vaard. 
De soort was nog nooit eerder in de provincie vastgesteld 
en is derhalve nieuw voor de Groningen Het is het 36e ge-
val voor Nederland, maar pas de zevende vanaf 2000.

Literatuur
www.dutchbirding.nl

www.waarneming.nl

Martin Olthoff – Noordhorn
martinolthoff@gmail.com

Withalsvliegenvanger eerste-zomer man, Eemshaven 7 mei 2013 Foto: Martijn Bot



De broedvogels van het 
Noordlaarderbos
Jacob de Bruin (Natuurmonumenten) en Aart van der Spoel

Geschiedenis
Het Noordlaarderbos is gelegen ten zuiden van de stad Groningen op de grens met de provincie Drenthe. Het bos 
is ruim honderd jaar oud. Voordat er bos was, bestond het gebied uit een mozaïek van droge en natte heidevelden. 
Hier liet men onder andere de schaapskuddes grazen. 
Aan het eind van de 19e eeuw is begonnen met de aanplant van het bos. In 1932 schonk mevr. W.M. Lohman-
Geertsema ruim 47 ha bos (het noordelijke deel van het huidige Noordlaarderbos) aan Natuurmonumenten. In 1935 
verkocht jhr. Q.J. van Swinderen, ruim 54 ha bos (het zuidelijke deel van het huidige Noordlaarderbos) aan Natuur-
monumenten. Op figuur 1 is goed te zien dat het noordelijke deel van het bos (Boerveld) rond 1900 nog bestond uit 
een halfopen heidegebied met enkele omwalde akkers. De donkergroene delen waren aangeplant met naaldhout 
en het lichtgroene bestond uit loofbos.

De Pollseweg in het Noordlaarderbos Foto: Marnix Jonker
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Het Noordlaarderbos nu
In de jaren dat het bos (113 ha) in bezit is van Natuur-
monumenten, is lange tijd weinig aan beheer gedaan. 
Natuurmonumenten liet de natuur haar gang gaan. 
In 2006 en 2007 is echter ingegrepen. Na jarenlang 
niets doen, kwam Natuurmonumenten er achter dat 
niets doen resulteerde in bossen met weinig variatie. 
Er zijn toen een aantal open plekken gemaakt. Het 
idee hierachter is dat jong bos zich weer kan ontwik-
kelen. Zo ontstaat er variatie in de leeftijdsfasen van 
het bos. Natuurmonumenten streeft namelijk naar 
hoge natuurwaarden in haar bossen. Natuurlijkheid 
en biodiversiteit zijn daarbij basisbegrippen. De be-
langrijkste uitgangspunten voor natuurwaarde van 
een bos hangt af van variatie in bosontwikkelingsfa-
sen, een voldoende verstoringsdynamiek en variatie 
in bostypen.
Voor het bosbeheer in het Noordlaarderbos betekent 
dat dat er periodiek, eens in de acht tot tien jaar, open 
plekken worden gemaakt (groepenkap). Daarnaast 
worden er bomen geringd en blijven dode bomen lig-
gen om te zorgen dat er meer (dik) dood hout aanwezig 
is in het bos. In de meeste bostypen hangt ongeveer 
50% van de biodiversiteit samen met aftakelende of 
dode bomen. Ten slotte worden de bosranden perio-
diek afgezet zodat er een geleidelijke overgang onstaat 
van bos naar grasland of heide. Deze geleidelijke over-
gangen zijn doorgaans het rijkst aan biodiversiteit. 
Men zegt wel eens ‘het bos is het mooiste, daar waar 
het even ophoudt’. In 2012 wou Natuurmonumenten 
onderzoeken of er na deze ingrepen veranderingen zijn 
opgetreden in de broedvogelbevolking van het bos. 

Figuur 1. Topografische kaart 1900 

	  Figuur 2. De veldkaart die gebruikt is voor het intekenen van de soorten. 
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Het gehele bos is daarom in dit jaar geïnventariseerd 
op broedvogels. De laatste inventarisatie van het ge-
hele bos vond plaats in 2006.

De inventarisatie
Voor de inventarisatie is het Noordlaarderbos verdeeld 
in drie telgebieden. Elk telgebied is door twee of drie 
ervaren vogeltellers gekarteerd. Het noordelijke deel 
door Aart van der Spoel en Michel Wijnhold, het mid-
den door Marten Werkman, Wim Woudman en Jos de 
Vries en het zuidelijke deel door Dick Schoppers en Ja-
cob de Bruin.
Er is gebruikgemaakt van de territoriumkartering vol-
gens de handleiding van het Broedvogel Monitoring 
Project, van Sovon. Met deze karteringsmethode 
(BMP) is men in 1984 gestart. Gaandeweg is het BMP 
uitgegroeid tot dé standaardmethode. De basis van 
deze kartering is het tellen van territoriale broedvogels 
in vastomlijnde telgebieden. Het doel van dit project is 
de jaarlijkse aantalveranderingen vast te leggen van 
vrijwel alle Nederlandse broedvogelsoorten. In een 
vastomlijnd gebied worden de vogels in kaart gebracht 
die zich territoriaal gedragen of anderszins aangeven 
(door zang, alarm of afleidingsgedrag) ter plaatse 
broedvogel te (kunnen) zijn. Dit gebeurt een aantal ma-
len in de loop van het broedseizoen. Na afloop van het 
broedseizoen worden de waarnemingen volgens vaste 
criteria herleid tot aantallen territoria/broedparen per 
soort. Deze interpretatie kan plaats vinden via het com-
puterprogramma Autocluster of handmatig, volgens de 
richtlijnen in de handleiding.
Er zijn per gebied tussen 3 maart en 28 juni acht com-
plete veldbezoeken uitgevoerd en enkele aanvullende 
avond- en nachtbezoeken. 

1984 1992 1996 1999 2006 2012

 Blauwe Reiger 0 0 0 0 2 0

 Nijlgans 0 0 0 0 4 3

 Bergeend 3 0 0 0 0 0

 Wilde Eend 2 0 0 0 1 1

 Havik 2 2 1 1 1 1

 Sperwer 1 1 1 1 0 0

 Buizerd 2 3 4 3 3 1

 Torenvalk 1 0 0 0 0 0

 Boomvalk 1 0 0 0 0 0

 Fazant 6 4 4 0 2 0

 Houtsnip 0 0 0 0 1 1

 Holenduif 3 1 0 1 1 4

 Houtduif -1 43 46 34 26 16

 Zomertortel 4 0 0 0 0 0

 Koekoek 3 2 2 0 0 1

 Kerkuil 0 0 0 0 1 0

 Bosuil 0 2 1 1 0 1

 Ransuil 8 6 3 1 0 0

 Groene Specht 2 0 1 1 1 1

 Zwarte Specht 2 1 1 0 1 1

 Grote Bonte Specht 17 22 31 31 34 20

 Kleine Bonte Specht 1 1 5 4 5 4

 Boompieper 1 6 7 8 12 23

 Witte Kwikstaart 3 1 2 3 3 0

 Winterkoning 47 45 38 73 60 50

 Heggenmus 5 0 1 2 3 1

 Roodborst 63 74 84 118 111 54

 Gekraagde Roodstaart 19 11 21 12 14 20

 Merel 58 48 70 65 77 41

 Zanglijster 31 15 19 15 32 15

 Grote Lijster 5 9 9 5 5 3

 Braamsluiper 1 0 0 0 0 0

 Grasmus 0 0 1 1 4 4

 Tuinfluiter 12 8 7 9 3 7

 Zwartkop 17 10 28 26 40 41

 Fluiter 1 3 7 0 9 10

 Tjiftjaf 24 20 44 42 25 42

 Fitis 22 32 37 21 39 37

 Goudhaan 42 23 37 21 35 12

 Vuurgoudhaan 0 0 0 1 1 1

 Grauwe Vliegenvanger 9 7 21 1 5 11

 Bonte Vliegenvanger 8 6 4 2 4 15

 Staartmees 11 5 13 4 3 5

 Matkop 13 7 19 19 4 5

 Kuifmees 8 3 2 1 7 3

 Zwarte Mees 20 22 30 18 24 4

 Pimpelmees 33 57 80 44 36 39

 Koolmees 87 67 98 63 61 49

 Boomklever 0 1 5 3 14 21

 Boomkruiper 29 23 33 21 28 33

 Wielewaal 3 1 2 1 1 2

 Gaai 3 10 17 19 13 6

 Ekster 1 0 0 0 0 0

 Kauw 0 0 1 1 1 0

 Zwarte Kraai 11 12 13 11 6 6

 Spreeuw 10 11 11 9 2 2

 Ringmus 0 1 0 0 0 0

 Vink 32 61 83 85 63 51

 Groenling 2 0 1 1 2 2

 Putter 0 0 0 0 2 4

 Sijs 0 0 0 0 1 0

 Kleine Barmsijs 1 0 0 0 0 0

 Kruisbek 1 3 0 0 5 0

 Goudvink 3 1 6 8 7 5

 Appelvink 0 3 8 2 6 11

 Geelgors 0 0 0 0 0 4

Tabel 1: De complete lijst van broedvogels die bij de inventatisaties in 
 respectievelijk 1984, 1992, 1996,1999, 2006 en 2012 zijn vastgesteld. 

De Kauw broedt af en toe  Foto: Marnix Jonker
in het Noordlaarderbos
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Resultaten
Na acht complete bezoeken en enkele aan vullende 
bezoeken zijn de gegevens met het autoclusterpro-
gramma van Sovon geclusterd. In totaal zijn er 49 ver-
schillende soorten vastgesteld. Hiervan zijn vijf Rode-
Lijstsoorten, te weten Matkop, Grauwe Vliegenvanger, 
Wielewaal, Koekoek en de Groene Specht. Voor Koe-
koek moet opgemerkt worden dat het bos waarschijn-
lijk slechts een deel van zijn territorium uitmaakt. In 
de tabel worden deze gepresenteerd tezamen met eer-
dere inventarisaties. Vervolgens worden de opvallende 
veranderingen besproken.

Nieuwe soorten
2012 is het eerste jaar dat de Geelgors als broedvogel 
is waargenomen. Er werden maar liefst vier territoria 
vastgesteld. Dit past in de toename zoals die in heel 
Groningen wordt gezien.

Verdwenen soorten
In 2006 werden er 54 soorten vastgesteld, in 1996 
werden er 47 soorten vastgesteld en in 1992 werden 
er 45 soorten vastgesteld. In 2012 dus 49 soorten. Een 
aantal soorten broedt aan de randen of broedt onre-
gelmatig in het gebied. De Fazant, Witte Kwikstaart 
en Kauw zijn soorten die in het verleden ook al aan de 
randen van het gebied broedden. Dit zijn soorten die 
sterk gebonden zijn aan de agrarische gebieden. Deze 
soorten zijn, door de jaren heen, soms wel en soms niet 
als broedvogel van het bos genoteerd. Ze kunnen dus 
niet worden beschouwd als verdwenen.
In 2006 leek het, met twee vogels, even dat er een rei-
gerkolonie ontstond in het noorden van het bos. Maar in 
de jaren daarna zijn de reigers niet meer waargenomen. 

Soorten die gebonden zijn aan het agrarisch landschap 
zijn sterk achteruitgegaan of zelfs verdwenen. De Hout-
duif neemt af. De Spreeuw is sterk afgenomen. Eerder 
zijn al soorten verdwenen zoals Ringmus, Zomertortel 
en Ransuil. Ransuil is min of meer gebonden aan agra-
rische gebieden die rijk zijn aan woelmuizen. Door de 
intensivering van de landbouw zijn er minder muizen en 
is er dus minder voedsel voor de Ransuil. De Kerkuil is 
enigszins verstoord doordat er een schuur is gesloopt 
en de kerkuilenkast verplaatst moest worden naar het 
naastgelegen schuurtje. De Sijs is in 2006 waargeno-
men als broedvogel. In 2012 is er, tijdens het onder-
zoek, geen territorium vastgesteld. Wel is er later (na 
de inventarisatie) een paar met jongen gesignaleerd.
Kortom, de volgende lijst betreft géén soorten die ja-
renlang als stabiele broedvogel aanwezig waren.

Verdwenen soorten ten opzichte van 2006
• Fazant
• Kauw
• Kerkuil
• Kruisbek
• Sijs
• Witte Kwikstaart
• Blauwe Reiger

Fluctuerende soorten
Een aantal broedvogels fluctueert sterk in voorkomen 
en aantal. Voorbeelden zijn Zwarte Mees, Matkop, 
Goudhaan en Kruisbek. Dit zijn soorten met een enorm 
broedgebied in Europa. Zij vertonen soms lokaal be-
hoorlijke fluctuaties.

De Geelgors is pas in 2012 als broedvogel Foto: Marnix Jonker
vastgesteld in het Noordlaarderbos

Ten opzichte van 2006 is de Roodborst  Foto: Marnix Jonker
afgenomen in het Noordlaarderbos
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De Kruisbek reageert sterk op de mastjaren van naald-
bomen die gekenmerkt wordt door pieken en dalen. 
Strenge winters hebben ook een sterke invloed op 
deze soorten. De Goudhaan kan zich vervolgens met 
twee broedsels met tien jongen per succesvol nest 
weer snel herstellen. 

Opvallend is dat de Merel en Zanglijster opmerkelijke 
fluctuaties vertonen. Vermoedelijk spelen de relatief 
strenge winters van de afgelopen jaren hier een be-
langrijke rol.

Afgenomen soorten
Een aantal soorten is flink afgenomen ten opzichte van 
de aantallen in 2006. Het betreft hier vooral soorten 
die een sterke voorkeur hebben voor naaldbomen. De 
top 3 in het volgende kader betreft soorten met deze 
voorkeur voor naaldbomen. Ook als we naar de oudere 
karteringen kijken, zien we dat de Zwarte Mees met ge-

middeld ruim twintig broedparen in het bos broedde. 
In 2012 werden er maar vier broedparen vastgesteld. 
Een vergelijkbaar verhaal geldt voor de Goudhaan. De 
Kuifmees is een ander verhaal. De aantallen vertoon-
den vanaf de jaren tachtig tot 2006 ook een negatieve 
trend. In 2006 was er een flinke opleving. Aangezien 
de bovengenoemde soorten alle drie standvogels zijn, 
hebben de strenge winters van de afgelopen jaren 
vermoedelijk invloed gehad op de aantallen. Dit geldt 
waarschijnlijk ook voor Zanglijster, Roodborst, Merel, 
Gaai en de Grote Bonte Specht. Toch vertonen deze 
soorten landelijk geen negatieve trend. De afname van 
naaldhout kan ook invloed hebben gehad op de aantal-
len Grote Bonte Specht. Deze soort leeft in de winter 
vooral van zaden van naaldbomen. De afname van de 
Gaai kan ook nog te maken hebben met een slechter 
voedselaanbod in de agrarische omgeving. Daarnaast 
wordt het aantal Gaaien ook sterk beïnvloed door mast-
jaren.

Als we terugkijken in de tijd zien we dat de achteruit-
gang van soorten die een sterke binding hebben met 
het agrarische landschap al langer aan de gang is. Het 
betreft hier de Houtduif, Spreeuw en Grote Lijster. Eer-
der zijn al soorten verdwenen zoals Ringmus, Ransuil 
en Zomertortel. 

Top 10 afname ten opzichte van 2006
1. Zwarte Mees -83%
2. Goudhaan -66%
3. Kuifmees -57%
4. Zanglijster -53%
5. Roodborst -52%
6. Merel -49%
7. Gaai -46%
8. Grote Bonte Specht -41%
9. Houtduif -38%
10. Goudvink -29%

Toegenomen soorten
Zeer opvallend is dat de top 4 van soorten die toene-
men bestaat uit soorten die overwinteren in Afrika. 
Alleen de Boomklever en de Appelvink zijn standvo-
gels, de andere zes soorten zijn allemaal Afrikagan-
gers. Het feit dat er gunstige omstandigheden waren 
in de Sahel is hier een belangrijke factor. In het na-
jaar van 2010 viel in de Sahel veel regen waardoor 
de omstandigheden voor de Afrikagangers enorm 
verbeterden, terwijl in de jaren daarvoor sprake was 
van enorme droogte. De toename van de Bonte Vlie-
genvanger komt natuurlijk ook door het hoge aanbod 

Figuur 3. Toename boompieper 2006 2012 versus bosomvorming



De Grauwe Gors  jaargang 41 - 2013     41

aan nestkasten in het bos, die daar voor onderzoek 
geplaatst waren.

Dat het goed gaat met de Rode-Lijstsoort Grauwe Vlie-
genvanger in het bos is een mooi compliment. Deze 
soort heeft namelijk boomholtes nodig voor zijn nest 
en voldoende insecten als voer. Deze insecten worden 
op het zicht gevangen en daarom hebben ze open plek-
ken nodig. Je kan zeggen dat de Grauwe Vliegenvanger 
een zeer gevarieerd bos nodig heeft om succesvol te 
kunnen broeden.

De Boompieper is ook aanzienlijk toegenomen, 
deze soort heeft deels geprofiteerd van de open 
plekken die in 2006 zijn gecreëerd (figuur 3 Toena-
me boompieper 2006 2012 versus bosomvorming). 
De Boompieper is een broedvogel van halfopen 
gebieden zoals kapvlakten en bosranden. In 1991 
werd ook een toename geconstateerd, deze toena-
me werd toen toegeschreven aan de toename van 
open plekken die waren ontstaan door stormen. 
Soorten die waarschijnlijk zijn toegenomen door 
de gecreëerde open plekken zijn Gekraagde Rood-
staart, Fitis en Tuinfluiter.

Top 8 toename ten opzichte van 2006
1. Bonte Vliegenvanger +275%
2. Tuinfluiter +133%
3. Grauwe Vliegenvanger +120%
4. Boompieper +95%
5. Appelvink +83%
6. Tjiftjaf +68%
7. Boomklever +50%
8. Gekraagde Roodstaart +43%

Rode-Lijstsoorten
In 2004 heeft de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit de huidige ‘Rode Lijsten’ vastge-
steld. Op de ‘Rode Lijst 2004’ voor vogels staan 78 
vogelsoorten vermeld. Het betreft alleen Nederlandse 
broedvogels.
Van de Rode Lijst komen in het Noordlaarderbos twee 
soorten voor die gekenmerkt worden als ‘gevoelig’ en 
drie soorten die gekenmerkt worden als ‘kwetsbaar’.
Kwetsbare soorten zijn soorten die zijn afgenomen 
en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot 
zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn. Het 
gaat dan om Groene Specht, Wielewaal en Koekoek. 
De Wielewaal is zelfs wat toegenomen t.o.v. 2006. In 
2012 werden er weer twee broedparen vastgesteld.
Gevoelige soorten zijn soorten die stabiel of toege-

nomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk 
tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn. In het 
Noordlaarderbos gaat het om Grauwe Vliegenvanger 
en Matkop.

Factoren die van invloed zijn op de vastgestelde 
aantallen broedvogels

De aanwezigheid van 100 nestkasten
In 2007 zijn er 100 nestkasten geplaatst ten behoeve 
van een onderzoek naar de Bonte Vliegenvanger. Dit 
onderzoek werd uitgevoerd door de Rijksuniversiteit 
Groningen. Deze nestkasten zullen de aantallen holen-
broeders, maar zeker de Bonte Vliegenvangers beïn-
vloed hebben.

Weer en klimaat voorafgaand aan het onderzoek
De weersomstandigheden spelen altijd een grote rol 
in de aantallen territoria. De broedvogelkartering is 
een momentopname. Voor standvogels is een strenge 
winter vaak de oorzaak van een afname. De kartering 
van 2006 werd voorafgegaan door een jaar of tien met 
zachte winters. Terwijl de winters voorafgaand aan de 
kartering van 2012 een vrij streng karakter hadden.
Voor de vogels die in Afrika overwinteren, zoals de vlie-
genvangers, is de situatie in de Sahel een belangrijke 
factor. Maar onze Zanglijsters overwinteren bijvoor-
beeld in Frankrijk en Engeland. Kortom, de weersom-
standigheden spelen een grote rol maar zijn complex 
en spelen zich ook af buiten ons gezichtsveld. 

In 2007 zijn er honderd nestkasten geplaatst voor Foto: Marnix Jonker
onderzoek naar Bonte Vliegenvanger
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Groepenkap en dunning in 2006
In 2006 en 2007 zijn de maatregelen in het Noordlaar-
derbos genomen om de variatie in het bos te vergroten. 
Er is gedund in een lariksopstand en er zijn een aantal 
open plekken gekapt. Deze open plekken zijn gekapt 
in monotone naaldhoutvakken. Uiteindelijk is het aan-
deel naaldhout afgenomen. De successie van de open 
plekken verloopt erg traag. Sommige plekken zijn zelfs 
na zes jaar nog steeds open. 

Recreatiedruk
Waarnemers hebben de indruk dat de recreatiedruk de 
afgelopen jaren is toegenomen. Vooral in de weeken-
den kan het erg druk zijn in het bos. Door de week is 
het doorgaans erg rustig in het bos, maar er lijken meer 
loslopende honden te zijn. 

Met betrekking tot landrecreatie schatten deskundi-
gen de invloed van wandelaars met honden het grootst 
in, met name bij loslopende honden (Krijgsveld et al. 
1994). In bosgebieden hebben met name kleine zang-
vogels te maken met verstoring. Het effect is echter 
zeer variabel. Voor sommige soorten wordt een lagere 
dichtheid gevonden rond drukbezochte paden en we-
gen tot 20 meter van het pad (Koersveld en Kooy 1976 
in Winkelman 1984). 

Tellerseffecten
Tot slot de tellers. De tellingen zijn allemaal uitgevoerd 
met behulp van de BMP-methode. Toch zijn er altijd 
verschillen in aantal bezoeken en vaardigheden van de 
tellers. Er is vrijwel elke inventarisatie met andere tel-
lers geteld. Moeilijke soorten zoals Goudhaantje (hoge 
tonen worden niet door ieder gehoord), Appelvink 
(nauwelijks zang en vaak overvliegend gehoord) en 
uilen (in jaren met jongen is het geen probleem, maar 
in muizenarme jaren zeer moeilijk), kunnen wisselende 
aantallen opleveren.

Conclusies
Als we de zes broedvogelkarteringen die zijn uitge-
voerd tussen 1984 en 2012 op een rijtje zetten, komen 
we tot de volgende conclusies. 
De broedvogelbevolking van het Noordlaarderbos is 
vrij stabiel. We zien duidelijke gevolgen van de weers-
omstandigheden in de overwinteringsgebieden. De 
reeks strenge winters in Noordwest-Europa en de re-
gen in de Sahel hebben vermoedelijk een flinke invloed 
gehad op de aantallen broedvogels.

Veranderingen in de bosstructuur hebben gevolgen 
voor de broedvogelbevolking. Toch is het lastig om 
uitspraken te doen over de effecten van de dunningen 
en groepenkap. De afname van naaldhoutminnende 
soorten is ook weer deels te verklaren door de reeks 
van strenge winters. Daarnaast zijn dit soorten die 
fluctueren ten gevolge van mastjaren. Of en hoe groot 
het effect van dunningen en groepenkap is, is daarom 
moeilijk te zeggen.
Toch is er wel de indruk dat de groepenkap heeft bijge-
dragen aan een toename van een aantal soorten, maar 
ook aan een afname van een aantal soorten. Op de 
kaart in figuur 4 is te zien dat de territoria van de bos-
randstruweelvogels wel enige binding vertonen met de 
open plekken met jonge bosfasen en bosranden. Op-
vallend is dat de ontwikkeling van deze open plekken 
langzaam gaat. Pas na zes jaar zijn de eerste jonge bo-
men en struwelen robuust genoeg om als broedhabitat 
te dienen voor de bosrandstruweelvogels. De eerste 
xesjaar fungeren de open plekken wel als foerageer-

Figuur 4. Bosrandstruweelvogels. Op basis van de ecologische vogelgroe-
pen, broedvogels en beheer. (Henk Sierdsema, 1999) De gearceerde delen 
zijn jonge bosfasen (mozaïek, open fase en dichte fase).



De Grauwe Gors  jaargang 41 - 2013     43

Figuur 5. Holenbroeders versus dik hout.

habitat, maar niet of nauwelijks als broedhabitat. Het 
voorkomen van Houtsnip is vermoedelijk een gevolg 
van het feit dat er meer open plekken zijn. De Geelgors 
is een mooie aanvulling op de broedvogelbevolking. 

Op de kaart in figuur 5 is een poging gedaan de ter-
ritoria van holenbroeders te relateren aan de vakken 
met veel dikke dode bomen (>30 cm diameter borst-
hoogte). Tegen de verwachting in is er geen verband 
te zien. De holenbroeders hebben verspreid door het 
bos territoria. In de vakken met meer dan negen dikke 
dode bomen per hectare is geen hogere dichtheid aan 
holenbroeders

Tot slot de meest opvallende veranderingen ten 
opzichte van 2006
1.  Aantallen Zanglijster, Roodborst, Merel en Grote 

Bonte Specht ongeveer gehalveerd.
2.  Afname -83% tot -57% van naaldhoutminnende 

soorten, zoals Zwarte Mees, Goudhaantje, Kruis-
bek en Kuifmees.

3.  Meer dan het dubbele >+120% aantal vliegenvan-
gers en Tuinfluiters.

4.  Bijna dubbel zoveel +57% tot 92% Appelvinken, 
Boomklevers, Tjiftjaffen en Boompiepers.

5.  Totaal 160 minder broedvogelterritoria dan in 2006. 
Dat is bijna 20% minder.

6.  Verschijnen van de Geelgors.
7.  Soorten die deels afhankelijk zijn van cultuurland 

zijn definitief verdwenen of nemen af: Houtduif, 
Spreeuw, Ringmus, Kauw, Grote Lijster (Holenduif 
is de enige positieve uitzondering).

Dankwoord
Deze kartering was niet mogelijk geweest zonder de 
inzet van: Wim Woudman, Marten Werkman, Michiel 
Wijnhold, Jos de Vries en Dick Schoppers.
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Inleiding
Tussen 9 april en 3 mei 2001 verbleef een baltsend, pa-
rend en nestbouwend paartje Kuifduiker op de vloei-
velden van de AVEBE-fabriek nabij Ter Apelkanaal, in 
de gemeente Vlagtwedde. De volledig uitgekleurde vo-
gels verbleven hier samen met diverse andere fuutach-

tigen zoals Dodaars Tachybaptus ruficollis, Geoorde 
Fuut Podiceps nigricollis en Fuut Podiceps cristatus. 
Op de plas verbleven ook enkele Meerkoeten Fulica 
atra. 
Het nest werd gebouwd aan de rand van een riet-
strookje en andere drijvende vegetatie aan de noor-

Nestbouwende Kuifduikers in 
Groningen, voorjaar 2001
Justin J.F.J. Jansen & Nico de Vries

Justin Jansen woonde tijdens de ontdekking van nestbouwende Kuifduikers Podiceps auritus nog in Groningen 
maar hij is, vrij kort na de ontdekking, verhuisd naar Limburg. De notities en het contact met Groningen raakten 
wat in de vergetelheid. Dit voorjaar stuitte hij weer op zijn aantekeningen en hij bemerkte dat er vrijwel geen goed 
gedocumenteerd broedgeval van Kuifduikers in Nederland te vinden was. Zodoende nam hij deze zomer contact 
op met Avifauna met de vraag of dit bijzondere broedgeval uit 2001 in de Gors beschreven kon worden. De redactie 
stemde hiermee in en besloot om twaalf jaar na dato alsnog de nestbouwende Kuifduikers te documenteren.

Kuifduiker Foto: Jan Bosch
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drand van de grootste plas. De vogels sleepten tak-
jes en ander materiaal naar het nest. Ook werd er 
soms fel gereageerd naar andere vogels zoals Meer-
koeten die te dicht in de buurt van het nest kwamen. 
Het nest was bereikbaar vanaf het water en goed 
zichtbaar.

Kuifduikers in Europa en Noord-Amerika
De broedgebieden strekken zich uit van Schotland, 
IJsland, Zweden, Noorwegen, Finland en verder via 
Estland, Letland en Litouwen door naar het Verre 
Oosten. In Duitsland is de Kuifduiker een zeer zeldza-
me en onregelmatige broedvogel. De DDA (Dachver-
band Deutscher Avifaunisten) meldt op hun website 
dat er in de periode 1999 tot 2005 twee broedparen 
in Duitsland aanwezig waren. Verder broedt de soort 
ook in Alaska en Canada (Birdlife 2013). De vogels 
broeden meestal solitair en soms in verspreid los ko-
loniaal verband in beschutte baaien of inhammen van 
grote meren, in vennetjes, kleine meren of watertjes 
in het binnenland. Het nest wordt goed verankerd 
gebouwd tussen de oevervegetatie en bestaat uit 
opgedoken waterplanten. Het mannetje en vrouwtje 
bouwen samen, maar vaak neemt het mannetje als 
eerste het initiatief. Per seizoen brengen Kuifduikers 
een legsel groot, maar bij verlies van een legsel kan 
een tweede broedpoging ondernomen worden. Het 
uitbroeden neemt ongeveer 25 dagen in beslag, Net 
als bij andere futensoorten dragen de oudervogels 
hun jongen op de rug mee. Na zo’n zestig dagen zijn 
de jongen vliegvlug en zelfstandig. 

Kuifduikers in Nederland
Kuifduikers overwinteren in Nederland en zijn dan 
meestal op zout water aan de kust te vinden. Migrerende 
vogels op weg naar hun broed- of overwinteringsgebie-
den kunnen ook in het binnenland worden aangetroffen. 
Er zijn wel vaker zomerwaarnemingen van Kuifduikers 
geweest in Nederland, maar het betreft nagenoeg altijd 
solitaire vogels. Vaak zijn het overwinteraars die zijn 
blijven hangen op de Waddenzee of in de Zeeuwse del-
ta. Maar ook verblijven er af en toe zomerse vogels op 
kleine plasjes in het binnenland. Zo verbleef er in 2010 
een overzomerend exemplaar op de vloeivelden van 
Diependal. En meer recent, in 2013, was een overzome-
rende vogel nabij Reusel in Noord-Brabant aanwezig. 
SOVON (2002) noemt nog de volgende gevallen: tus-
sen 24 mei en 13 juli 1985 verbleef een gemengd paar 
Kuifduiker x Geoorde Fuut op het Kleine Meer bij Os-
sendrecht (Nb). De vogels werden met een jong gezien. 
Op het Grote Meer, wederom in Ossendrecht, waren 
een gemengd paar en een adulte vogel aanwezig begin 
mei 1999. Door ‘droogval’ werd er hier niet gebroed. 
Op het Dwingelderveld werden in 1998 tussen 26 april 
en 11 juli een à twee exemplaren gezien. In 1999 werd 
hier een paar nestbouwend en baltsend vastgesteld 
tussen 4 april en 15 mei (op 10 juni nog één vogel). En 
in 2000 was een solitaire vogel aanwezig tussen 9 en 
25 april. Op het Hijkerveld werd in juni tot augustus 
1999 geregeld een met Geoorde Futen baltsende vo-
gel vastgesteld. Voor zover bekend zijn er nog geen 
geslaagde broedgevallen geweest in Nederland van 
zuivere broedparen (Bijlsma et al. 2001).

Kuifduiker, Musselkanaal april/mei 2001  Foto: Nico de Vries
(vloeivelden Braamberg) 

Kuifduiker, Musselkanaal april/mei 2001 Foto: Nico de Vries
(vloeivelden Braamberg)
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Reconstructie Kuifduikers vloeivelden Ter Apel 
2001
Hieronder is in chronologische volgorde de tekst opge-
nomen die zo letterlijk mogelijk is overgenomen uit de 
aantekeningen en notities van Justin Jansen en Nico de 
Vries. 

09 april  Bewoner ontdekt een paartje Kuifduiker.
10 april  Nico de Vries werd gebeld door de bewoner 

van de boerderij in nabijheid vloeivelden dat 
er bijzondere eenden met gele kuif op de 
vloeivelden zaten, zijn dit Kuifduikers? Nico 
is naar de vloeivelden gegaan en vond inder-
daad twee Kuifduikers in prachtkleed die druk 
aan het baltsen waren. 

11 april  Het paartje is nog aanwezig. Een vogel had 
plantmateriaal in de snavel, en verdween in 
de wal (riet) mogelijk duidend op nestbouw. 
Ook weer balts gezien. Door Justin Jansen 
werd in de middag een nest vastgesteld waar 
druk materiaal naar toe gesleept werd. Het 
nest bestond uit waterplanten uit de plas. 

 
 ‘Weed rush’, tekening BWPi

12 april  Slecht weer. Een Kuifduiker op de plas.
13 april  Kuifduikers niet gezien!
14 april  Geen Kuifduikerpaar meer, zullen wel weg 

zijn. Waar zijn ze? Verscholen, wordt er ge-
broed?

15 april  Geen Kuifduikers
16 april  Geen Kuifduikers
17 april  Geen Kuifduikers, ze zullen wel weg zijn. Tot 

24 april hier niet meer geweest.
24 april  Wat een verrassing, het Kuifduikerpaar weer 

ontdekt, ze zijn er dus toch. Een vrouwtje/
mannetje zit in de wal en verdwijnt hier even 
om dan weer te verschijnen. Het paar is druk.

03 mei  Het paar op de plas nog aanwezig, maar ver-
toonde geen activiteiten die wezen op een 
broedgeval.

04 mei  Na deze datum zijn de Kuifduikers niet meer 
waargenomen. Mark de Vries is er nog een 
paar keer geweest maar de vogels waren weg.

Conclusie
Helaas waren de vogels na 3 mei verdwenen. Er werd, 
voor zover is waargenomen, niet overgegaan tot het 
daadwerkelijk leggen van eieren. Is dit gebeurd onder 
druk van de hoge concurrentie van andere fuut- en 
eendachtigen op de relatief kleine plas of zijn er andere 
oorzaken aan te wijzen? 
Mogelijk heeft ook het weer een rol gespeeld in het wel 
of niet broeden van de Kuifduikers. In onderstaande 
diagram is op de linkeras de temperatuur en op de 
rechteras de windrichting te zien van 1 april 2001 tot 
en met 5 mei 2001. Opvallend is de koude-inval die 
samenvalt met een verandering in heersende windrich-
ting. Na deze koudeput stijgt de temperatuur en komt 
de wind vaker uit de oosthoek. 

Kuifduiker baltstend april/mei 2001 Foto: Nico de Vries Kuifduiker april/mei 2001, vloeivelden AVEBE Foto: Nico de Vries



De Grauwe Gors  jaargang 41 - 2013     47

De vraag is of de vogels door het slechte weer van begin 
april langer in Nederland zijn gebleven. En is door dit 
verlengde verblijf een baltsritueel op gang gekomen? 
Zoals bekend van deze soort, vormt de ‘weed rush’ een 
belangrijk onderdeel van de balts. Is het plantmateri-
aal dat bij dit ritueel is verzameld ook gebruikt voor de 
nestbouw? Helaas ontbreken gegevens over eileg of 
waargenomen jongen. Als er niet gebroed is, dan is de 
nestbinding vermoedelijk erg laag geweest. En zijn de 
vogels, toen de weersomstandigheden beter werden, 
uiteindelijk naar hun oorspronkelijk broedgebieden 
vertrokken? Wel kan aan de hand van de observaties 
worden vastgesteld dat er daadwerkelijk aan een nest 
is gebouwd. Dat is voor zover bekend de eerste keer in 
de provincie Groningen.

Dankwoord
Dank aan Mark de Vries en Arjan Boele (SOVON) voor 
aanvullende informatie.
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Gevallen in Groningen
Beide waarnemingen in het Boeremapark hadden 
 betrekking op adulten in 100% zomerkleed. De eer-
ste vogel (Icona 5115372 met blauw NB32) was op 20 
 december 2009 als 1e kj. geringd in de dierentuin in 
Barcelona (41°23’N; 02°11’O). Op 26 juni 2011 zag ik 
hem in het Boeremapark (afstand 1350 km, richting 
noord), maar hij is hier later nooit meer gezien. Wel zag 
ik de vogel in het voorjaar erna, op 13 en op 16 maart 
2012, in Vinkhuizen in de stad Groningen (ruim 8 km 
naar NW; in 100% zomerkleed). In de tussenliggende 
winter zat de vogel in Spanje, want hij werd op 12 janu-
ari 2012 in de dierentuin van Barcelona gezien. 

De tweede vogel (Icona 4109314 met geel N329) was op 
5 maart 2006 als na 2de kj. geringd op een vuilstort bij 
Salamanca (40°59’N; 05°41’W). Hij werd hier op 23 en 
31 december 2007 opnieuw gezien, vervolgens op 19 
en 26 januari 2010 op de vuilstort bij Zamora (41°27’N; 
05°48’W; 51 km naar noord) en daarna, op 4 april 2010, 
bij Lommel (België, een paar km van de grens met Ne-
derland, gefotografeerd). Op 5 december 2010 en op 9 
december 2012 werd de vogel weer bij Salamanca ge-
zien. Op 30 juni 2013 zat de vogel in het Boeremapark 
(afstand 1640 km van de ringlocatie, richting NO). De 
vogel was slechts kort ter plaatse (foto 1).

De twee andere waarnemingen uit 2012 zijn eveneens 
aflezingen van gekleurringde vogels. Op 4 augustus 
2012 zat in de haven van Lauwersoog een adult met 
blauw NC40 (Icona 5107873, gefotografeerd). De vogel 

werd hier ook gezien op 3 september en op 6 en 17 no-
vember. In 2013 werd de vogel opnieuw in Lauwersoog 
gezien, op 16 augustus en op 5 en 20 september. De 
vogel was op 17 januari 2012 als na 2de kj. in de dieren-
tuin van Barcelona geringd (afstand 1370 km). 

Op 9 augustus 2012 zat een adult met geel N109 (Icona 
4109327) op het Heeresmeer bij Nieuwe Pekela (gefo-
tografeerd). De vogel was op 24 december 2006 als na 
1e kj. geringd op de vuilstort bij Salamanca en hij werd 
hier daarna gezien op 31 december 2006, op 2, 23 en 
31 december 2007 en op 27 januari 2008. Op 12 de-
cember 2009 zat de vogel op de vuilstort van Colmenar 
Viejo bij Madrid (40°39’N; 03°43’W, 170 km naar west). 
De afstand tussen de ringplaats en het Heeresmeer is 
1645 km (richting NO). 

Een al wat ouder geval staat in de eerste aflevering 
van de ringrubriek (Gors 24 (1996): 18-19). Op 3 en 7 
augustus 1993 zat op een hoogwatervluchtplaats op 
Rottumerplaat een adult met een vleugelmerk (Icona 
4035475 met geel HA). De vogel was op 21 februari 
1993 als na 2de kj. geringd op de vuilstort bij Colme-
nar Viejo (afstand 1625 km). De vogel is later weer in 
Spanje gezien, op 17 en 24 november 1993 en op 29 
november 1994 bij Colmenar Viejo en in december 1994 
bij de vuilstort van Pinto (45 km naar zuid). 

Tot slot zagen verschillende vogelaars op diverse da-
gen tussen 4 en 14 juli 2007 een adult met een Spaanse 
ring in en rond een broedkolonie in Delfzijl. De vogel 

Spaanse Kokmeeuwen  
in Noord-Nederland
Klaas van Dijk

Op 26 juni 2011 zag ik in het Boeremapark in Haren een Kokmeeuw Larus ridibundus met een blauwe kleurring, die 
in Spanje was geringd. Het was mijn eerste waarneming in Nederland van een Kokmeeuw met een Spaanse ring. 
Twee jaar later, op 30 juni 2013, zag Henri Zomer in het Boeremapark een tweede gekleurringde Kokmeeuw uit 
Spanje. Daarnaast zaten in 2012 elders in de provincie nog twee Kokmeeuwen die in Spanje waren gekleurringd. 
Dit alles was aanleiding voor het maken van een overzicht met gevallen in Noord-Nederland van Kokmeeuwen met 
een Spaanse ring. Hiervoor is gebruikgemaakt van jaarverslagen van de Spaanse Ringcentrale (1986 t/m 2007), 
van gegevens uit de databank van het Vogeltrekstation (gebied Noord-Nederland, periode 1950 - februari 2008, 
gebruikt voor Van Dijk & Oosterhuis 2010) en van aanvullende informatie van ringers en vogelaars. Het overzicht 
is compleet voor Noord-Nederland (de provincies Groningen, Friesland en Drenthe). Voor een beter  begrip van de 
situatie wordt ook ingegaan op de rest van Nederland.
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droeg een Icona-ring maar er is twijfel over de juistheid 
van het ringnummer. 

Gevallen in Drenthe en Friesland
Ik ken geen meldingen uit Drenthe, maar uit Fries-
land zijn verschillende meldingen van Kokmeeuwen 
met een Spaanse ring. Hieronder zitten diverse afle-
zingen van vogels met een vleugelmerk. Bovendien 
is er in Friesland een zeker broedgeval (Koopman 
2002). Het is een vangst op 31 mei 2000 van een 
broedvogel op het nest in een kolonie dakbroe-
dende Kokmeeuwen in Leeuwarden (Icona 4001063, 
geringd bij Madrid op 18 december 1994 als 2de kj., 
afstand 1595 km). 

Verder zijn er twee dode Kokmeeuwen met een Spaan-
se ring gevonden: op 15 september 2000 bij Franeker 
(geringd bij Madrid op 2 februari 1997 als 2de kj.) en 
op 4 oktober 1995 bij Cornwerd (verkeersslachtoffer). 
De laatste droeg ook een vleugelmerk (geel 57). Hij 
was ruim twee jaar eerder, op 5 april 1993, ook al eens 
bij Workum gezien. Bij Workum werd op 9 maart en 
20 april 1993 een tweede vogel met een vleugelmerk 

(geel 42) gezien. Beide vogels waren op 21 november 
1992 bij Madrid als na 1e kj. geringd. Een derde vogel 
met een vleugelmerk (wit YO, geringd op 20 februari 
1994 bij Madrid als na 2de kj.) werd op 19 april 1996 
bij Oudebildtzijl gezien. In Friesland zijn geen waar-
nemingen van vogels met een blauwe of met een gele 
kleurring.

Rest van Nederland
Elders in Nederland zijn vier vogels met een blauwe 
kleurring gezien en één vogel met een gele kleurring. 
Dit zijn alle waarnemingen van vogels van deze projec-
ten. Beide projecten (blauwe kleurringen bij vogels uit 
Barcelona en gele kleurringen bij vogels uit Salaman-
ca) lopen pas een paar jaar. Daarnaast vermelden de 
jaarverslagen van de Spaanse Ringcentrale iets meer 
dan tien gevallen uit de rest van Nederland. 

In het Deltagebied is een tweede zeker broedgeval 
vastgesteld. Op 11 april 2005 zag Roland-Jan Buijs in 
een broedkolonie op Tholen een baltsende Kokmeeuw 
met een Spaanse ring (Icona 5037992, geringd bij Ma-
drid op 10 november 1991 als na 1e kj.). Dezelfde vogel 

Foto 1. In Spanje geringde Kokmeeuw (geel N329 met Icona 4109314) in het Boeremapark in Haren, 30 juni 2013 Foto: Henri Zomer.
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zag hij hier in mei 2006 bij een nest met twee kleine 
jongen. Verder zag hij op 30 mei en op 12 juni 1997 
op de vuilstort bij Bergen op Zoom een tweede vogel 
met een Spaanse ring (Icona 4020569, geringd op 14 
februari 1993 bij Madrid als na 2de kj.). Op 1 mei 1996 
zag Kees de Kraker bij de broedkolonie op de Hompel-
voet (Grevelingenmeer) dat een Kokmeeuw met een 
Spaanse ring (Icona 4061039, geringd bij Madrid op 27 
november 1994 als na 1e kj.) uit de lucht werd gepakt 
door een daarin gespecialiseerde Kleine Mantelmeeuw 
Larus fuscus. Daarnaast staan in de jaarverslagen 
van de Spaanse Ringcentrale verschillende aflezingen 

van Kokmeeuwen met een Spaanse ring in de grote 
broedkolonie Kokmeeuwen in het Zwillbrocker Venn 
in Duitsland, net over de grens bij Groenlo. Op 5 mei 
2004 zaten hier twee vogels, beide waren geringd bij 
Madrid, in oktober 1994 en in februari 1997. Op 27 mei 
en 2 juni 2006 zat er een andere vogel (Icona 5055696). 
Deze Kokmeeuw was op 17 september 1998 als 1e kj. 
geringd in de Marismas del Odiel aan de Spaanse zuid-
kust (37°16’N; 06°55’W), afstand 1955 km, richting 
NNO. Verder is er uit de broedtijd nog een vondst op 
18 mei 1995 van een verkeersslachtoffer bij Giethoorn 
(geringd bij Madrid op 18 december 1993 als 1e kj.).

Foto 2. In Spanje geringde Kokmeeuw (blauw NB79 met Icona 5102463) in Leiden, 21 januari 2012 Foto: Maarten van Kleinwee
Dezelfde vogel staat op foto 3.

Foto 3. In Spanje geringde Kokmeeuw (blauw NB79 met Icona 5102463) in Voorburg, 16 februari 2012 Foto's: Martin van de Reep
Dezelfde vogel staat op foto 2.
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Ook in de (na)zomer zijn er verschillende dode vogels 
met een Spaanse ring gevonden: op 9 juli 2005 op de 
Kreupel, op 20 juli 2002 op de Houtribdijk en op 15 
augustus 1995 bij Roosendaal. Het laatste geval was 
een botulismeslachtoffer (Icona 4057186, geringd op 
20 november 1993 bij Madrid als na 1e kj.). Een Kok-
meeuw uit Barcelona (Icona 5107856 met blauw NC22, 
geringd op 26 december 2010 als na 1e kj.) werd in 
2011 (op 28 juli en op 13 en 18 augustus), in 2012 (op 
5 augustus en op 4 september) en in 2013 (op 13 sep-
tember) gezien bij Oude Zeug (Wieringermeer). In de 
tussenliggende winters zat de vogel weer in Barcelona 
(waarnemingen tussen 30 november 2011 en 24 fe-
bruari 2012 en tussen 2 december 2012 en 8 februari 
2013). Bij Oude Zeug zat de vogel in een grote groep 
van ruiende Kokmeeuwen. Een andere vogel uit Bar-
celona (Icona 5107870 met blauw NC36, geringd op 5 
januari 2012 als na 2de kj.) werd op 6 augustus 2013 
bij Bunschoten-Spakenburg gezien. Nog een andere 
vogel uit Barcelona (Icona 5102473 met blauw NB89, 
geringd op 14 februari 2010 als na 2de kj.) werd op 22 
augustus 2013 op Tholen gezien. Deze vogel werd op 
11 maart 2011 in Frankrijk gezien, bij Viriat, ten noord-
oosten van Lyon.

‘s Winters worden nauwelijks Kokmeeuwen met een 
Spaanse ring in Nederland gezien. Een uitzondering is 
een aflezing van blauw NB79 (Icona 5102463) op 21 ja-
nuari 2012 in Leiden (foto 2) en op 11, 14 en 16 februari 
2012 in Voorburg (foto 3). De vogel was op 13 februari 
2010 als 2de kj. in Barcelona geringd (met een waarne-
ming van tien dagen later uit een nabijgelegen park) en 
zat in de daarop volgende winter, op 20 december 2010, 
aan de kust bij Peñíscola (40°21’N; 00°24’O, 190 km ZW 
van Barcelona). Verder zat op 25 februari 2012 een ge-
kleurringde Kokmeeuw uit Spanje in Rotterdam (Icona 
4066447 met geel N333, gefotografeerd). Deze vogel 
was op 20 december 2009 als 2de kj. bij Salamanca 
geringd en zat vervolgens op 6 en 12 februari 2010 bij 
Madrid. Daarnaast zag René Oosterhuis op 29 februari 
2000 in Arnhem een Kokmeeuw met een Spaanse ring 
(Icona 4066181, geringd bij Madrid op 9 februari 1997 
als na 2de kj.). Drie weken later, op 20 maart, zag hij 
dezelfde vogel in Denemarken, in Utterslev Mose bij Ko-
penhagen. Een tweede vogel (Icona 4035278, geringd 
bij Madrid op 2 februari 1997) zat op 30 november en op 
3, 4 en 5 december 2000 in Arnhem.

Discussie
De beide zekere broedgevallen in Leeuwarden en op 
Tholen geven aan dat in Nederland Kokmeeuwen broe-
den die in de wintermaanden in Spanje zijn geringd. Dit 
zal ook gelden voor de drie vogels die in de broedkolo-

nie in het Zwillbrocker Venn zijn gezien. De kolonie ligt 
net over de grens met Duitsland, maar de broedvogels 
foerageren deels in Nederland. De Kokmeeuw op de 
Hompelvoet zal eveneens een locale broedvogel zijn. 
Gezien de locatie (broedkolonies in de nabije omge-
ving), gezien de details (gezonde adulten in 100% zo-
merkleed) en gezien de waarneemdata gaat het bij de 
vogels in het Boeremapark vermoedelijk eveneens om 
broedvogels uit de nabije omgeving (categorie ‘waar-
schijnlijke broedvogel’, conform de definitie in Van Dijk 
& Oosterhuis 2010). Hetzelfde geldt voor de vogel die 
op de vuilstort van Bergen op Zoom is gezien, want 
destijds foerageerden hier veel broedvogels uit grote 
kolonies uit de omgeving. Vermoedelijk zijn de twee 
vogels die in de tweede helft van april in Friesland zijn 
gezien, en de vogel die bij Giethoorn werd gevonden, 
eveneens locale broedvogels. Verder zijn er diverse 
waarnemingen uit het broedseizoen uit landen rond 
de Oostzee van Kokmeeuwen die in de wintermaanden 
in Spanje waren geringd (Jaarverslagen Spaanse Ring-
centrale, SEO-Salamanca 2012). De voorjaarswaarne-
ming in Arnhem van de vogel die drie weken later in 
Denemarken werd gezien, is een aanwijzing dat zulke 
vogels tijdens de voorjaarstrek een tussenstop in Ne-
derland kunnen maken. Het is onbekend waar deze vo-
gel heeft gebroed, maar in 2013 werden in de broedko-
lonie Holmesø (Brøndby Strand bij Kopenhagen) twee 
gekleurringde Kokmeeuwen uit Spanje gezien (Jesper 
Brinkmann Nielsen), een vogel met een gele kleurring 
(Salamanca) en een vogel met een blauwe kleurring 
(Barcelona).

Verder zijn in augustus praktisch alle adulten in de pro-
vincie Groningen actief in de slagpenrui. Het is daarom 
aannemelijk dat het bij de drie andere zekere Groning-
se gevallen om ruiers gaat. Elders (Van Dijk 2011) heb 
ik aannemelijk gemaakt dat zulke vogels tijdens de pe-
riode van de slagpenrui (juli-oktober) geen trekgedrag 
vertonen. Ik denk daarom dat het gaat om vogels die 
hier tijdens de slagpenrui verblijven en die ‘s winters 
in Spanje zitten. Ik heb tal van aflezingen waaruit blijkt 
dat zowel Nederlandse broedvogels als broedvogels 
uit het Oostzeegebied de periode van de slagpenrui in 
Groningen doorbrengen, zie ook Van Dijk (2011). Het 
is dus onduidelijk of het bij de drie Groningse geval-
len in augustus om Nederlandse broedvogels gaat of 
om broedvogels van elders. Andere waarnemingen in 
de zomermaanden, met name de aflezingen van een 
vogel bij Oude Zeug, de aflezingen van vogels bij Bun-
schoten en op Tholen en de vondst van een dode vogel 
bij Roosendaal, geven aan dat meer Kokmeeuwen met 
een Spaanse ring de ruiperiode in Nederland door-
brengen. 
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Tot slot is het bijna geheel ontbreken van waarnemin-
gen van na begin december en voor midden februari 
een aanwijzing dat Kokmeeuwen met een Spaanse ring 
niet of nauwelijks in Nederland overwinteren, zeker ge-
zien de hoge afleesinspanning in deze tijd van het jaar. 
De ringdata maken duidelijk dat veel vogels tijdens de 
wintermaanden in Spanje zijn geringd en dat er variatie 
is tussen de jaren waarin de vogels zijn geringd. Deze 
variatie komt door een wisselende inspanning van de 
Spaanse ringers (tabel 1). In de jaren negentig was er 
een project waarbij veel Kokmeeuwen op vuilstorten 
rond Madrid werden geringd met vleugelmerken (Pa-
lomares et al. 1997). Hier overwinterden in de jaren ne-
gentig tot meer dan 70.000 Kokmeeuwen (Cantos et al. 
1993). Mijn aflezing van blauw NB32 in het Boerema-
park was de eerste waarneming in Nederland van een 
vogel van dit project. Men is in november 2009 gestart 
en tot aan maart 2013 werden 148 Kokmeeuwen ge-
kleurringd. Zes hiervan zijn in Nederland gezien (twee 
in Groningen); in totaal zijn er waarnemingen van 35 
vogels uit 16 landen buiten Spanje (ICO, Raül Aymí). 
Van het project bij Salamanca zijn drie vogels in Neder-
land gezien (twee in Groningen). Ook hier zijn relatief 
geringe aantallen geringd en ook hier zijn er meldingen 
uit allerlei landen (SEO-Salamanca 2012). 

Veel van het vroegere ringonderzoek is gebaseerd op 
terugmeldingen van dode vogels en er zijn zelfs stu-
dies (Paradis et al. 1998, verwerkt in Wernham et al. 

2002) waarbij alleen terugmeldingen van dode vogels 
werden geanalyseerd. Voor Nederland geldt min of 
meer hetzelfde. Zo staan in Speek & Speek (1984) erg 
veel waarnemingen in Spanje van Kokmeeuwen die als 
nestjong in Nederland waren geringd, met daaronder 
ook vogels die in Groningen waren geboren. Bijna al-
tijd zijn het terugmeldingen van dode vogels, vaak van 
vogels die werden doodgeschoten. De situatie is flink 
veranderd, want tegenwoordig heeft het leeuwendeel 
van de waarnemingen betrekking op aflezingen in het 
veld van levende en gezonde vogels. Hierdoor zijn ver-
volgwaarnemingen mogelijk en bovendien wordt nu 
beter gekeken naar status en gedrag (bijvoorbeeld of 
sprake is van een broedvogel of van een vogel in de 
slagpenrui). Al met al komt er daardoor meer inzicht 
in bewegingen en gedragingen van Kokmeeuwen. Wel 
was het lastig om een compleet beeld te krijgen. Bij 
Kokmeeuwen lopen tal van kleurringprojecten en er is 
geen centrale databank. Bovendien zijn veel aflezingen 
van een Spaans project uit de jaren negentig nog niet 
gepubliceerd. Ik hoop dat deze gegevens alsnog wor-
den gepubliceerd. 
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Summary
This paper presents an overview of records in The Ne-
therlands of Black-headed Gulls Larus ridibundus that 
were ringed in Spain. The records were derived from 
annual reports of the Spanish Ringing Centre (1986-
2007), from a file of Vogeltrekstation Arnhem (northern 

jaar N nestjong N volgroeid

1986 8 108

1987 0 79

1988 3 65

1989 12 57

1990 1 181

1991 30 220

1992 31 516

1993 50 1296

1994 35 1384

1995 72 166

1996 39 273

1997 104 750

1998 149 269

1999 100 203

2000 141 124

2001 158 142

2002 224 107

2003 465 95

2004 480 171

2005 410 172

2006 257 442

2007 350 196

totaal 3119 7016

Tabel 1. Jaarlijks aantal geringde Kokmeeuwen in Spanje 
in 1986-2007 (Jaarverslagen Spaanse Ringcentrale). Een 
jaar loopt van 1 januari-31 december. Nestjongen zijn niet-
vliegvlugge kuikens, volgroeide vogels hebben een onbekende 
geboorteplaats. 
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part of The Netherlands, 1950-2008), and from files of 
birds colour-ringed in Barcelona and in Salamanca, 
supplemented by observations of bird-watchers. All 
records concerned birds ringed in Spain outside the 
breeding season. No birds were reported from Drenthe 
and six were reported from the province of Groningen. 
Six birds from Barcelona (blue colour-rings) and three 
birds from Salamanca (yellow colour-rings) were seen 
in The Netherlands.

The records in The Netherlands can be divided into 
four groups: (1) breeding birds; (2) moulting birds; 
(3) passage migrants; (4) winter visitors. There were 
two cases of confirmed breeding: a bird trapped on 
the nest in Leeuwarden in 2000 (ringed near Madrid 
in December 1994), and a bird seen with small chicks 
in a breeding colony at Tholen in 2006 (ringed near 
Madrid in November 1991). Besides, breeding was very 
likely for an adult in a breeding colony at Hompelvoet 
(1 May 1996), for an adult seen at the rubbish dump 
near Bergen op Zoom (30 May and 12 June 1997), and 
for three adults seen in May in the breeding colony at 
Zwillbrocker Venn in Germany (birds of this breeding 
colony also forage in The Netherlands). Breeding was 
likely for several other records as well, including for at 
least five birds from the northern part of The Nether-
lands. There were at least seven birds recorded during 
the period of wing moult, including individuals seen in 
different years at Lauwersoog (2012 and 2013) and at 
Oude Zeug (2011, 2012, 2013). It seems likely that such 
birds spend the period of primary moult in The Nether-
lands and that they winter in Spain. There was no in-
formation about their breeding areas. There were a few 
records of passage migrants during spring and (late) 
autumn, including a bird seen by the same observer in 
Arnhem on 29 February 2000 and in Copenhagen on 
20 March 2000. There were almost no records of birds 
wintering in The Netherlands, despite intensive ring 
reading activities throughout the country in this period 
of the year. An exception to this rule was a record in 
January-February 2012 in Leiden and Voorburg (pho-
tos 2, 3). All in all, the results revealed that birds with 
Spanish rings in The Netherlands either concern local 
breeding birds or birds breeding in countries around 
the Baltic Sea.

There are many recoveries in Spain of birds ringed as 
chicks in The Netherlands (summarized in Speek & 
Speek 1984), but almost all concerned birds reported 
dead. The situation has changed dramatically, as the 
large majority of the records in my paper concern sigh-
tings of birds seen alive, in quite a few cases of birds 
with several sightings. There were also several records 

with additional information, about breeding status 
for instance. The change is due to a strong increase in 
ring reading activities (often combined with taking pic-
tures), together with an increase in colour-ringing acti-
vities. This enables us to get a much better understan-
ding of movements, behaviour and status of individual 
Black-headed Gulls.
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Fauna van Rottum

Op 6 november 2012 kwam het 
boek ‘ Fauna van Rottum’ uit, ge-
schreven door Mark Zekhuis en 
Nico de Vries. Het werd feestelijk 
gepresenteerd in ‘t Zielhoes in 
Noordpolderzijl. De zaal zat met 
ongeveer 35 personen verassend 
vol voor een doordeweekse dins-
dag. Omdat de Rottums vanaf 1978 
in beheer zijn van Staatsbosbeheer 
was het geen verrassing dat er veel 
boswachters in de zaal zaten. Maar 
ook waren ‘de vrienden van Rottum’ 
vertegenwoordigd, net als enkele 
wadvogeltellers, waarvan er één 
keer per maand enkele naar de ei-
landen gaan om wadvogeltellingen 
toe doen. Het eerste exemplaar 
werd door de auteurs uitgereikt aan 
Herman Sieben, de regiodirecteur 
voor Staatsbosbeheer regio Noord.

Het boek begint met een inleiding 
over de geschiedenis van de Rot-
tums, waarmee de eilanden Rot-
tumeroog, Rottumerplaat en Zui-

derduin worden bedoeld. Deze 
eilanden zijn zeer beperkt toegan-
kelijk omdat de natuur het hier voor 
het zeggen heeft. Enkel vogelwach-
ters, die in het broedseizoen de ei-
landen bewaken, specialistische in-
ventariseerders en wadvogeltellers 
hebben (beperkt) toegang tot de 
eilanden. Veel van deze gelukkigen 
hebben een zwak voor de eilanden 
omdat hier vaak leuke en bijzonde-
re soorten worden gezien. De vraag 
die vaak opkomt als er een leuke vo-
gelsoort maar ook (nacht)vlinder of 
sprinkhaansoort wordt gevonden, 
is of deze nieuw is voor het eiland. 
Omdat die vraag vaak niet eenvou-
dig was te beantwoorden, is het 
boek Fauna van Rottum geschreven.
Het grootste deel van het boek be-
slaat uiteraard de vogels. Op de Rot-
tums zijn officieel 284 vogelsoorten 
vastgesteld en drie ondersoorten. 
Op Rottumeroog zijn dat er 262 en 
op Rottumerplaat zijn dat er 276. 
Van deze soorten zijn er 76 die ooit 
hebben gebroed of een territorium 
hebben gehad. Alle 284 vastgestel-
de vogelsoorten worden per soort 
behandeld (zoals het in een echte 
(avi)fauna hoort). Van de jaarlijkse 
broedvogels wordt vaak het aantal 
broedgevallen van de laatste tien 
jaar gemeld. Het boek is rijk geïllus-
treerd met foto’s van vele soorten. 
Ook leuk is dat van veel dwaalgas-
ten een foto in het boek staat.
Naast vogels worden dus ook de 
andere vastgestelde diersoorten 
genoemd. Dit gaat van wormen, 
slakken, spinnen, libellen, dag- en 
nachtvlinders, kevers, sprinkhanen 
tot aan vissen, krabben, de vast-
gestelde schelpdieren en zoogdie-
ren aan toe. Omdat tegenwoordig 
steeds meer mensen naast vogels 
ook interesse hebben in een of 
meer andere soortgroepen is het 
erg leuk dat deze dieren ook zijn 
meegenomen.
Het boek is prachtig vormgegeven 

en geeft een mooi overzicht van alle 
diersoorten van onze enige Gronin-
ger Waddeneilanden. Iedereen die 
iets heeft met natuur (en vogels in 
het bijzonder), de wadden als ook 
natuur in de provincie Groningen, 
kan ik aanraden om het boek aan 
te schaffen. Verschillende keren 
per jaar worden er excursies gege-
ven op Rottumeroog. Wellicht dat 
dit boek inspireert om eens mee te 
gaan met een excursie (of dat ‘wij’ 
als Avifauna Groningen weer eens 
een keer een excursie naar Rottu-
meroog moeten organiseren).

Marnix Jonker – Zuidbroek
marnixjonker@home.nl

Fauna van Rottum, 
door Mark Zekhuis en Nico de Vries. 
Profiel uitgeverij Bedum, 
november 2012. 
ISBN 978 90 5294 534 7. 
Harde kaft, 207 pagina’s, € 19,95
Te verkrijgen in de (regionale) boek-
handel en via www.profiel.nl

Boekrecensie
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Stormvogeltje
In de Dollard, aan de binnenzijde 
van de zeedijk, werd op 28 oktober 
een dood Stormvogeltje gevonden.

Vale Gier
Bij Harlingen verbleef een groepje 
van vier Vale Gieren op 5-7 juli. Op 
de laatste dag van hun verblijf kozen 
de vogels het luchtruim en gingen 
aan het zwerven door Nederland. 
Waarschijnlijk een van deze vogels 
(en mogelijk steeds dezelfde) werd 
achtereenvolgens waargenomen in 
de Westerbroekstermadepolder (7 
juli), de Dollard (9 juli), Vriescheloo 
(8 augustus) en Lauwersoog/-meer 

(Fr. en Gr.) (2 september) en betreft 
het derde geval voor Groningen.

Slangenarend
Over de wijk Beijum in de stad Gro-
ningen vloog op 8 augustus een 
Slangenarend. De vogel kon ternau-
wernood worden gefotografeerd, 
maar helaas op grote afstand. Het 
betreft de vierde zekere waarne-
ming voor de provincie.

Griel
Een nagekomen melding uit de vo-
rige periode: het skelet van een 
Griel werd op 11 mei 2012 gevon-
den op Rottumerplaat en de vogel 

bleek bovendien geringd (in Suffolk,  
Engeland). Het betrof het tweede 
geval voor Groningen van deze soort.

Kortbekzeekoet
Op 28 juli werd een Kortbekzeekoet 
gefotografeerd vanaf een zeilboot 
voor de haven van Lauwersoog. De 
vogel was ook de volgende dag nog 
aanwezig en werd door veel voge-
laars gezien. De vogel is inmiddels 
aanvaard door de CDNA en betreft 
het negende geval voor Neder-
land en de eerste voor Groningen.  
Zie voor het volledige verhaal van 
dit geval het artikel elders in dit 
nummer.

In dit overzicht worden alleen de meest schaarse en zeldzame vogels vermeld die in Groningen zijn  gezien 
in de periode 1 juli 2012-30 juni 2013. De waarnemingen zijn voornamelijk afkomstig van websites als  
www.avifaunagroningen.nl, www.lauwersmeer.com, waarneming.nl en trektellen.nl. Voor een volledig overzicht 
van alle leuke en interessante waarnemingen wordt dan ook verwezen naar deze websites. De volgorde is in over-
eenstemming met de Nederlandse lijst op www.dutchavifauna.nl. Wat de status van de soorten in de provincie 
Groningen betreft wordt www.vogelsvangroningen.nl gevolgd.

Humes Bladkoning, Beijum, Groningen, 25 december 2012 Foto: Ipe Weeber
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Waarnemingen  Willem-Jan Fontijn



Cetti’s Zanger
Op 20 oktober werd in de voor deze 
soort zeer geschikte bosjes langs 
de Kustweg in de Lauwersmeer een 
Cetti’s Zanger waargenomen. De 
vogel werd drie keer zingend ge-
hoord en eenmaal kort gezien. Het 
is pas de tweede waarneming voor 
Groningen.

Humes Bladkoning
Op 31 oktober hing in de netten van 
de ringers in de Eemshaven een 
Humes Bladkoning. Op 5 november 
werd vermoedelijk dezelfde vogel 
kort gezien maar vooral gehoord 
nabij de ringplek op Eemshaven-
Oost.
Erg leuk was de ontdekking van 
een Humes Bladkoning in de wijk 
Beijum in de stad Groningen op 22 
december. De vogel liet zich regel-
matig erg goed zien en werd mede 
daarom druk bezocht door voge-
laars uit heel Nederland. De laatste 

waarneming was op 2 januari. Bei-
de vogels zijn inmiddels aanvaard 
en betreffen het vierde en vijfde 
geval voor Groningen.

Siberische Tjiftjaf
Op 19 november werd een vogel 
gezien en gefotografeerd op Rottu-
merplaat (zesde geval).

Roze Spreeuw
Tussen 14 en 26 september werd 
een juveniele vogel gezien in een 
grote groep Spreeuwen op het Oos-
telijk Eemshaventerrein (22e geval). 

Waterspreeuw
Een Waterspreeuw werd op 31 
oktober ontdekt tijdens werk-
zaamheden aan de dijk van het 
Eemskanaal, nabij Woltersum. De 
vogel bleef tot 2 november en be-
trof inmiddels al de 26e voor Gro-
ningen (maar pas de eerste sinds 
de vogel van de Helperzoom in de 

Stad in maart 2000!). Opmerkelijk 
was dat de vogel was geringd met 
zowel een aluminiumring als met 
diverse kleurringen. Het bleek om 
een 2e kj. vrouwtje te gaan die 
op 5 februari 2012 bij Aumühle 
in Schleswig-Holstein (Dld) was 
geringd tijdens een project voor 
wintervogels.

Bosgors
Een eerste-winterkleed Bosgors 
werd enkele keren kortstondig ge-
zien op het Westelijk Eemshaven-
terrein op 25 september. Het betreft 
de zevende Bosgors voor Gronin-
gen en de eerste die (min of meer) 
twitchbaar was.

Dwerggors
Er waren meldingen van Dwerg-
gorzen in de Emmapolder op 23 sep-
tember, op Rottumeroog op 6 okto-
ber en in de haven van Lauwers oog 
op 20 oktober (11-13e geval).

Waterspreeuw, Eemskanaal, 2 november 2012 Foto: Ipe Weeber

56     De Grauwe Gors  jaargang 41 - 2013



Ralreiger
Een mooie zomerkleed Ralreiger 
verbleef op 15 en 16 juni in de On-
nerpolder in het Zuidlaardermeer-
gebied. Op de eerste dag zat de 
vogel ’s ochtends nog redelijk dicht 
bij het pontje bij palinghandel Vos 
en liet zich mooi zien, later verbleef 
hij wat dieper in het gebied en was 
soms lastig te vinden. Het betreft 
de vierde Ralreiger voor Groningen.

Koereiger
In een weilandje langs de spoorlijn 
in Hoogkerk was op 19 april een 
adult zomerkleed Koereiger enige 
tijd aanwezig.

Slangenarend
Een Slangenarend werd kort gezien, 
maar goed beschreven, overvlie-
gend over de Kropswolderbuiten-

polder richting het zuiden op 21 juni 
(vijfde geval). 

Amerikaanse Goudplevier
Op 22 mei werd een fraai zomer-
kleed Amerikaanse Goudplevier 

gefotografeerd in Polder Breebaart, 
maar helaas werd de waarneming 
niet doorgegeven. Gelukkig kwam 
het nog goed toen op 25 mei de vo-
gel opnieuw werd ‘ontdekt’. Ook de 
volgende dag was hij nog aanwezig. 

Amerikaanse Goudplevier, Polder Breebaart, 26 mei 2013 Foto: Ipe Weeber

1 januari - 30 juni 2013

Ralreiger, Onnerpolder, 15 juni 2013 Foto: Gerrit Kiekebos
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Witwangstern met jongen, Kropswolderbuitenpolder, 23 juli 2012 Foto: Ana Buren

Het betreft de derde voor de Gro-
ningen en de eerste die door veel 
vogelaars werd gezien.

Terekruiter
Er waren diverse waarnemingen 
van deze soort in Groningen: op 7 
mei vloog een Terekruiter langs de 
Ruidhorn, op 19-20 mei was een 
vogel aanwezig op het Wad voor de 
telpost Noordkaap in de Emmapol-
der en ook op 20 mei was een (an-
dere) vogel kort ter plaatse bij de 
telpost op Eemshaven-Oost waarna 
deze doorvloog naar het oosten. 
Alleen de vogel van de Noordkaap 
werd gefotografeerd.

Witwangstern
Verrassend was de terugkomst 
van de Witwangstern als broed-
vogel in de Kropswolderbuiten-
polder. In 2012 werden 26 bezette 
nesten gevonden. Dit jaar 10 be-
zette nesten.

Oehoe
Al sinds 2010 worden regelma-
tig enkele Oehoes waargenomen 
in de omgeving van de Kollu-
merwaard, Zoutkamp en de Lau-
wersmeer. Het betrof in eerste 
instantie zowel een ontsnapt 
exemplaar als een (ongeringde) 
vogel van onbekende herkomst. 

Op 15 juni werd een ongeringde 
onvolwassen Oehoe als verkeers-
slachtoffer gevonden bij Lauwer-
zijl. Tussen in ieder geval 7 en 14 
augustus verbleef een onvolwas-
sen en ongeringde vogel bij de 
kazerne. Mogelijk zijn dit nako-
melingen van deze twee vogels, 
maar er gingen ook geruchten dat 
er vogel(s) vrijgelaten waren door 
vogelhouders. De werkelijke her-
komst is echter moeilijk te achter-
halen en daarmee zijn dit in feite 
dus de eerste twee gevallen voor 
de provincie Groningen. Zie ook 
elders in dit nummer.
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Orpheusspotvogel
Op 11 juni werd bij het grote 
 schakelstation op  Eemshaven-Oost 
een zingende Orpheusspotvogel 
ontdekt. De vogel zong vooral  

’s morgens volop en liet zich meest-
al maar matig bekijken. Het betreft 
de vierde voor Groningen.

Noordse Nachtegaal
Tussen 12 en in ieder geval 28 mei 
was een Noordse Nachtegaal zin-
gend aanwezig aan begin van de 
Kustweg in de Lauwersmeer. De vo-
gel werd ook gevangen en geringd 
door Jan Doevendans. Het is de 
zesde vogel voor Groningen en de 
eerste sinds 2004.

Withalsvliegenvanger
Een prachtig eerste-zomerkleed 
mannetje was op 7 mei aanwezig 
in het singeltje bij de voormalige 
rederij Kamstra in de Eemshaven, 
de vogel zong zelfs af en toe! Het 
betreft het eerste geval van een 
langverwachte nieuwe soort voor 
de provincie Groningen.

Bruinkeelortolaan
Een spectaculaire verrassing was 
het verschijnen van een mannetje 
Bruinkeelortolaan midden in Rob-
benoord in Lauwersoog op 5 mei. 
De vogel werd aanvankelijk doorge-
geven als Ortolaan, maar via onder 
andere ‘social media’ werd al snel 
de ware identiteit achterhaald. Het 

gaat hier om de vierde voor Neder-
land en de tweede voor Groningen 
(de vorige was in mei 2011 op Rot-
tumerplaat, zie Grauwe Gors 39: 
92-94). 

Willem-Jan Fontijn – Sappemeer
wjfontijn@ziggo.nl

Bruinkeelortolaan, Lauwersoog, 5 mei 2013 Foto: Martijn Bot

Orpheusspotvogel, Eemshaven-Oost, 11 juni 2013 Foto: Emo Klunder
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