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Het jaar 2016 ligt alweer achter ons. Het was geen uit-
zonderlijk jaar, maar wel een jaar met pieken en dalen. 
April was een relatief koude maand met natte sneeuw-
buien zonder goede trekdagen. Maar mei was stukken 
beter, met veel trekkende kiekendieven. In het voorjaar 
verscheen het lang verwachte nieuwe vogelboek over 
Groningen, Vogels in Groningen, met een goed bezochte 
presentatie in Meerwijck aan het Zuidlaardermeer. In 
totaal bijna 2 kg aan tekst en foto’s en in het algemeen 
goed ontvangen. Meerwijck grenst aan de Kropswolder-
buitenpolder, maar daar werd in 2016 de waterstand 
tot vrijwel ieders teleurstelling laag gehouden om de 
vegetatie op lange termijn te verbeteren. De Witwang-
sterns konden er dus niet broeden, maar dat gebeurde 
wel in het oostelijk deel van het Dannemeer bij 
 Slochteren, dat in de winter van 2015/16 onder water 
was gezet. Behalve bijzondere broedvogels trok het 
Dannemeer ook veel zeldzaamheden aan, waaronder 
Ralreiger en Zwarte Ibis. De nazomer en herfst waren 
buitengewoon zacht, met uitzonderlijk veel zingende 
Boomkruipers, maar daar let vrijwel niemand op.  
Dus op naar de zeldzaamheden. Het jaar 2016 was 
 onder andere goed voor de eerste twitchbare Griel in 
Groningen en voor wie deze gemist had, was er kort 
daarop nog een kans een vogel te spotten bij Annen.  
In 2015 schreven we dat er geen jaar voorbij gaat 
 zonder een nieuwe soort voor de provincie en werd  
als voorbeeld de Grijze Junco in de Groninger wijk 
Beijum gegeven. Op vrijwel dezelfde plek zat nu een 
Bruine Lijster, waarover in dit jaarboek een stukje is 
 geschreven door de ontdekker, Jos Welbedacht. En op 
de valreep van het jaar werd bij Zuidbroek een Witkop-
gors ontdekt. 

Ook dit jaar heeft de redactie bestaande uit Maricée, 
Bauke, Jørn en Egbert weer een nummer met een breed 
scala aan artikelen kunnen samenstellen. De soort van 
het jaar 2016, de Grauwe Vliegenvanger, komt aan bod. 
In het vorige nummer stond een artikel van Willem-Jan 
Fontijn over Lachsterns in Oost-Groningen. In dit nummer 
is een aanvullend artikel over hun slaapplaats in de 
Dollard. Andere artikelen gaan over Goudhaantjes in 
Leek en Canadese Ganzen bij Haren. Leek ligt in het 
Westerkwartier, dat lange tijd een beetje een blinde 
vlek bleef in Groningen. Ook bij het verzamelen van 
 gegevens voor de nieuw te verschijnen vogelatlas van 
Sovon kostte het moeite dit deel van Groningen dekkend 

te krijgen. Maar in dit jaarboek wederom iets over de 
bossen die daar liggen, met een stuk over Bosuilen. 

Het voorwoord is te kort om ook bij de rest van de artikelen 
uitgebreid stil te staan, maar ze spreken ieder voor zich. 

Als laatste punt: ook dit jaar was er uiteindelijk ruim 
voldoende aanbod om een jaarboek te vullen en we 
hoeven als redactie niet op stap om letterlijk voor blad-
vulling te zorgen. Er staat dan ook geen recensie over 
het nieuwe vogelboek in. In een ander tijdschrift stond 
terecht geschreven dat het jammer was dat er geen 
 verspreidingskaarten in stonden. Inderdaad er is geen 
kaart opgenomen. Het maken van een kaart is bepaald 
geen sinecure. Hierbij een voor de heruitgave, als die 
er ooit komt, de broedverspreiding van de Kokmeeuw. 
Het kostte een dag om het kaartje digitaal te perfectio-
neren en drie uur om de stippen uit te zoeken, maar op 
zijn Gronings gezegd, dan heb je ook wat.

Egbert Boekema

Voorzitter Avifauna Groningen

Voorwoord
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Beste lezer,

U heeft De Grauwe Gors in handen, misschien omdat u het blad in een van de winkels gekocht hebt. Weet 
u dat u voor € 20 per jaar lid kunt worden van onze vereniging? En dat De Grauwe Gors dan vanzelf bij u 
op de deurmat valt? Door lid te worden steunt u de vereniging. 

Wat zegt u? 

Aha, u bent al lid. In dat geval onze welgemeende dank daarvoor. Maar misschien wilt u dit jaar nog 
 iemand anders lid maken? Jongeren (tot 18 jaar) betalen € 13 per jaar, een heel gezin betaalt € 25 per jaar.
Want om in 2018 een extra dikke Grauwe Gors uit te brengen en wie weet (?), een prachtige vogeldag te 
organiseren, kan de vereniging nieuwe leden heel goed gebruiken!

De Grauwe Gors is voor € 15 te koop bij boekwinkel Godert Walter, Oude Ebbingestraat 53 en bij  
Foto Sipkes,  Poelestraat 19, beiden in Groningen.

Ganzen in de Oostpolder, maart 2014  Foto: Ana Buren
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Algemene informatie over onze vereniging:

Opgericht op 15 mei 1968 met aanvankelijk als belang-
rijkste doel te komen tot een publicatie over de vogels 
in de provincie Groningen (een zogenaamde avifauna 
van Groningen). Later werd dat bijgesteld naar: het be-
studeren en beschermen van de in de vrije natuur in de 
provincie Groningen voorkomende vogels. 

Avifauna Groningen heeft geen winstoogmerk en werkt 
geheel met vrijwilligers (er is geen beloningsbeleid). 
De financiële middelen (het meeste geld komt van de 
contributie) worden ingezet voor het organiseren van 
lezingen, excursies en publicaties. 
Er zijn verschillende werkgroepen actief: de Zwanen-
werkgroep, de Wadvogelwerkgroep, de Kokmeeuwen-
werkgroep, de Stadsvogelwerkgroep en de Ransuil-
werkgroep. 

In de loop der tijd is de vereniging uitgegroeid tot een 
provinciale vereniging met meer dan driehonderd 
 leden.
Mensen die iets met vogels hebben zijn mensen van 
divers pluimage. Waar de een genoeg heeft aan het ge-
nieten van de eigen tuinvogels, trekt de ander er regel-
matig op uit, bijvoorbeeld naar het Lauwersmeer of De 
Onlanden, op zoek naar bijzondere soorten. Waar de 
een overwinterende ganzen telt, houdt de ander liever 
de stand bij van broedvogels in een vast omlijnd ge-
bied. Weer een ander doet het liefst onderzoek of voelt 
zich geroepen tot het doen van beschermingswerk. 
Het kan allemaal, hoe je het ook invult. Wie plezier be-
leeft aan vogels en iets met de provincie Groningen 
heeft, hoort thuis bij Avifauna Groningen!

We zeggen het gewoon nog een keer: Avifauna Groningen 
is dé vereniging voor vogelaars!

2018: 
Jubileumjaar Avifauna Groningen
Vereniging Avifauna Groningen is opgericht op 15 mei 1968 en bestaat in 2018 vijftig jaar. Verenigingsblad De 
Grauwe Gors, het blad dat u op dit moment in handen hebt, wil in 2018 maar al te graag aandacht schenken aan 
dit heuglijke feit. Hiervoor hebben we u nodig!

Vogelaarsdag Lauwersmeer Foto: Arjo Bunskoeke

Excursie Lauwersmeer Foto: Arjo Bunskoeke

O P R O E P
Om in het voorjaar van 2018 een mooi artikel te 
kunnen plaatsen over het wel en wee van vijftig 
jaar Avifauna Groningen, vragen wij u op zoek te 
gaan naar een  herinnering of herinneringen, naar 
verhalen over mensen die een belangrijke rol binnen 
de vereniging hebben gespeeld, naar fotomateriaal, 
naar een bijzondere anekdote of een bijzonder 
 moment. Hoe verliepen de vergaderingen destijds, 
wat waren belangrijke thema’s, wat waren de idealen 
van toen, zijn er overwinningen behaald, waarom 
werd u lid, herinnert u zich excursies, bepaalde vogels 
of plekken die er nu misschien al niet meer zijn? 
Graaf, spit en wroet eens goed in uw geheugen, 
zoek en vind!
Schrijf het voor ons op. Scan de foto. Alles is welkom! 
Stel niet uit en begin nu!

Stuur het ons: redactie@avifaunagroningen.nl 

Deadline kopij: 15 november 2017

Vereniging Avifauna Groningen…. 
dé Groninger vereniging voor vogelaars! 



Populatieontwikkeling de afgelopen 25 jaar
De Bosuil is een lange tijd afwezig geweest in het 
Westerkwartier. In de jaren zeventig begint de soort 
met een opmars met vestigingen in de omgeving van 
Bakkeveen en het Mensingebos bij Roden. Eind jaren 
tachtig heeft de soort het Westerkwartier bereikt. Op 
3 maart 1989 werd voor het eerst een roepend 
mannetje gehoord op landgoed Nienoord bij Leek. 
Twee jaar later gevolgd door een waarneming van een 
takkeling langs een wandelpad. Rond dezelfde tijd is 
ook het vlakbij gelegen Natuurschoonbos bij Nietap 

bevolkt met een paartje Bosuilen. Figuur 1 toont de 
verspreiding in de ruime omgeving van Leek begin 
jaren negentig. Figuur 2 laat zien hoe de verspreiding 
er 25 jaar later uitziet. Alle bosgebieden van enige 
omvang herbergen inmiddels een paartje Bosuilen en 
ook het houtsingellandschap met daarin boerderijen 
met grote erven en veel oude bomen bieden plaats aan 
paartjes Bosuilen. Bijvoorbeeld in de omgeving van 
Niebert. De grotere landgoederen Nienoord en 
Coendersborch bij Nuis werden in 2016 beide bevolkt 
door drie paartjes.

Bosuilen in de omgeving van Leek
René Oosterhuis & Sjoerd Geelink

Bosuilen Strix aluco staan van oudsher bekend als broedvogels van grote uitgestrekte loofbossen. De omgeving 
van Leek heeft maar weinig bos en het is dan ook niet vreemd dat in het boek Vogels van Groningen (Boekema et 
al. 1983) geen melding gemaakt wordt van broedgevallen in het Westerkwartier. Dat tijden veranderen blijkt wel 
want inmiddels is de Bosuil hier een algemene verschijning geworden. Dit artikel gaat over de Bosuil in de omge-
ving van Leek.
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Figuur 1. Verspreiding van Bosuil in omgeving van Leek begin jaren negentig
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Nestplaatskeuze 
Bosuilen maken zelf geen nest maar broeden in holten. 
De eerste broedgevallen van Bosuil in de jaren negentig 
waren allemaal in holten in bomen. Dit is ook de  
reden dat de soort als eerste opgedoken is in de 
landgoedbossen zoals Nienoord, Mensinge, Natuur-
schoon. Deze landgoederen zijn oud en bevatten veel 
grote oude bomen met gaten die groot genoeg zijn 
voor een Bosuil om in te broeden. Sinds 2005 wordt de 
soort in het Westerkwartier geholpen door het 
ophangen van nestkasten. Daar waar geen natuurlijke 
nestgelegenheid voorhanden is worden de kasten 
volop gebruikt. Op locaties waar de soort kan kiezen 
geven ze de voorkeur aan natuurlijke holten boven een 
nestkast. Als er geen holle bomen zijn en nestkasten 
ontbreken zijn de uilen vindingrijk. Er zijn nesten 
gevonden in gebouwen, een kerkuilkast en op een 
zolder van een schuurtje.

Vroege broeders 
Bosuilen starten vroeg in het jaar met broeden. Ze 
beginnen in december te baltsen om in februari/maart 
te starten met de eileg. Het vrouwtje legt meestal twee 
tot vier eieren (maximaal zeven). De eieren worden 
ongeveer 28-30 dagen bebroed en komen dan uit. 
Jongen klauteren na 25-30 dagen uit het nest en zoeken 

Figuur 2. Verspreiding van Bosuil in omgeving van Leek in 2015-2016

Volwassen Bosuil.  Foto: Sjoerd Geelink 
Nienoord 26 maart 2014

Natuurflits.nl©
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een veilige zitplaats in de omgeving van het nest op. Ze 
kunnen dan nog niet goed vliegen en zijn zogenaamde 
takkelingen. Ze belanden regelmatig op de grond maar 
met hun sterke poten en klauwen kunnen ze snel weer 
veilig de boom in klimmen. De jongen blijven meestal 
zo’n drie maanden in het territorium van de ouders 
voordat ze hun eigen territorium gaan zoeken. Bosuilen 
zijn standvogels en de jonge uilen zoeken een nieuw 
territorium in de omgeving van de plek waar ze geboren 
zijn. Normaal gesproken binnen een straal van tien à 
twintig kilometer. 
Er wordt al een aantal jaren broedbiologisch onder-
zoek gedaan aan de Bosuil in de omgeving van Leek. 

Op basis van die gegevens is het mogelijk om de 
datum te bepalen van de leg van het eerste ei. In tabel 
1 is deze datum voor een aantal territoria aangegeven. 
Opvallend is dat voor de meeste locaties geldt dat de 
verschillen tussen de jaren beperkt zijn. Vogels die 
vroeg starten starten elk jaar vroeg en vogels die 
later starten doen dat ook ieder jaar. De verschillen 
tussen de territoria zijn groot. Op Nienoord is een 
paartje dat jaarlijks eind januari start met de eileg. 
De jongen van dit paar verlaten het nest al rond half 
maart. Terwijl het andere paartje dat 500 meter 
verderop broedt op Nienoord dan nog moet beginnen 
met de eileg. Het gemiddelde legbegin van de 

Jonge Bosuilen van 3-5 dagen oud in natuurlijke holte. Landgoed Coendersborch 17 april 2014 Foto: René Oosterhuis

Locatie 2014 2015 2016

Nienoord, zuidelijke deel 25 januari 26 januari 21 januari

Nienoord, noordelijke deel 12 april 28 maart 15 maart

Coendersborch Noord 22 februari 24 februari onbekend

Coendersborch Zuid 23 februari 2 maart 10 maart

Nanninga’s bosch 15 februari 20 februari 23 februari

Iwema Steenhuis Niebert 3 maart 12 maart 9 maart

Tabel 1. Start eileg in aantal territoria van Bosuilen in omgeving van Leek in periode 2014-2016
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Bosuilen in de omgeving van Leek is 27 februari 
(n=26). Dit komt overeen met het landelijke 
gemiddelde; 2014: 22 februari en in 2015: 2 maart 
(Ballering 2015, 2016).

Toekomst
De toekomst voor de Bosuil in de omgeving van Leek 
ziet er gunstig uit. De soort heeft de afgelopen 
tientallen jaren een opmars doorgemaakt van een 
enkele broedvogel naar een algemene broedvogel. 
Deze toename is ook in omliggende gebieden 
vastgesteld zoals bijvoorbeeld in de omgeving van 
Haren (Bos 1992). Het feit dat de Bosuil tegenwoordig 
niet alleen in grote loofbossen met veel oude bomen 
broedt maar ook met andere biotopen genoegen 
neemt maakt dat er in potentie nog groei mogelijk is 
van de populatie. De Bosuil is creatief in het vinden van 
alternatieve nestplekken en er is een ruim aanbod aan 
nestkasten in het landelijk gebied. Ook de kwaliteit 
van de bossen neemt toe door het ouder worden en 
een veranderend beheer (Oosterhuis 2016). Er ontstaat 
steeds meer variatie in de bossen: bomen van 
verschillende leeftijden en soortensamenstelling,  

een goed ontwikkelde kruidlaag en struiklaag, een 
toename van de hoeveelheid dood hout en een betere 
overgang van bos naar omliggende graslanden. 
Allemaal ingrediënten voor meer en diverser prooi-
aanbod voor de Bosuil. 

Literatuur
Ballering L. 2015. Jaarverslag broedseizoen 2014. Landelijk 

NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders

Ballering L. 2016. Jaarverslag broedseizoen 2015. Landelijk 

NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders

Boekema, E.J., P. Glas en J.B. Hulscher, 1983. Vogels van  

Groningen. 

Bos J. 1992. Over de opzienbarende kolonisatie van de Bosuil 

Strix aluco in Groningen en Drenthe. Drentse Vogels 5 (1992) 

43-47.

Oosterhuis R. 2016. De vogelbevolking van de bossen van het 

Zuidelijk Westerkwartier. De Grauwe Gors 43 (2016) 20-26.

René Oosterhuis -Beheerder rayon west voor Groninger 
landschap r.oosterhuis@groningerlandschap.nl
Sjoerd Geelink – Beheerder groen gemeente Leek 
s.geelink@leek.nl

Jonge Bosuil heeft na 25 dagen het nest verlaten. Nienoord 23 maart 2016 Foto: Sjoerd Geelink

Natuurflits.nl©
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De Grauwe Vliegenvanger  
Vogel van het Jaar 2016
Alco van Klinken, Jan Henk Venema en Egbert Boekema

Avifauna Groningen heeft in 2016 de Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata als Vogel van het Jaar gekozen. Net 
als in voorgaande jaren hebben veel mensen hun waarnemingen ingevoerd op waarneming.nl, met als oogst een 
stapel stippen tussen eind april en begin oktober. In dit verslag bekijken de auteurs welke patronen in de waarnemingen 
zijn te ontdekken en hoe deze zich verhouden tot de eerdere Groninger overzichten en tot de verspreiding in 
 omliggende provincies en landen.

De Grauwe Vliegenvanger is een zomergast die heen 
en weer trekt tussen de zuidelijke Afrikaanse Sahel en 
(in ons geval) de provincie Groningen. Hier houdt de 
vogel zich op in halfopen bossen, boerenerven, hout-
wallen, parken, grote tuinen en landgoederen. Het is 
niet een van onze meest opvallende vogelsoorten. 

Maar het onopvallende grijsbruine verenkleed en de 
bescheiden piepende zang compenseert de Grauwe 
Vliegenvanger door zijn kenmerkende gedrag. Vanaf 
een of meerdere vaste uitkijkposten wordt gejaagd 
met snelle en korte vluchten op insecten die vaak in de 
lucht worden gevangen.

Grauwe Vliegenvanger, Zuiderwuppen-Winschoten, 13 augustus 2016   Foto: Anton Kuiper
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Methode

In totaal zijn er tussen 30 april (eerste waarneming) en 
2 oktober (laatste waarneming) 454 geldige waar-
nemingen ingevoerd via de website www.waarneming.nl. 
De zes maanden dat de Grauwe Vliegenvanger globaal 
in Groningen aanwezig is werden verdeeld in voorjaars-
trek (30 april-31 mei), broedtijd (1 juni-31 juli) en na-
jaarstrek (1 augustus-2 oktober). Deze waarnemingen 
zijn gebundeld in een drietal overzichtskaarten waarop 
losse waarnemingen als blauwe stippen zijn weergegeven. 
Gebieden met veel exemplaren zijn weergegeven als 
heat map.

Resultaten

Op het eerste gezicht laten de drie kaartjes weinig uit-
gesproken verschillen zien (Figuur 1). Toch valt op dat 
er in beide trekperioden (linker en rechter kaart) langs 
de kust een grotere dichtheid valt te ontdekken dan in 
de broedtijd (middelste kaart). Dat kan er op wijzen dat 
er tijdens de doortrek sprake is van stuwing. Piekaan-
tallen die gemeld werden tijdens voorjaarstrek waren 
negentien exemplaren (8 mei, Lauwersmeer Kustweg) 
en vijftien exemplaren (15 september, Rottumerplaat) 
tijdens de najaarstrek.

De verspreiding in de broedtijd (juni en juli) toont een 
zwaartepunt in Zuidoost-Groningen: Westerwolde en 
de Veenkoloniën. Wanneer je bedenkt dat er bij zulke 
waarnemingen een sterk ‘tellerseffect’ meespeelt, dan 
is de relatieve afwezigheid rond de stad best bijzonder. 
Weliswaar laat de stad Groningen een kleine concen-
tratie zien, maar de blokken aangrenzend in alle wind-

richtingen rondom de stad hebben maar weinig of geen 
Grauwe Vliegenvangers. En dat terwijl in en rondom de 
stad toch veel naar vogels wordt gekeken. De concen-
tratie in de broedtijd rond het Lauwersmeer kan wel 
deels samenvallen met een grote waarnemingsinten-
siteit aldaar. Op het Hogeland en in het Westerkwartier 
zijn weinig waarnemingen gemeld: er zijn daar deels 
weinig Grauwe Vliegenvangers, maar in ieder geval ook 
weinig vogelkijkers. Als we naar de voorlopige ver-
spreidingskaart van het Sovon Atlasproject kijken (zie 
www.sovon.nl/vogelatlas) zijn de meeste hokken in 
Noordwest-Groningen namelijk wel door Grauwe Vliegen-
vangers bezet.

Verschuiving van de trekperiode
Dit jaar werden de eerste Grauwe Vliegenvangers vanaf 
30 april gemeld terwijl de laatste waarneming op 2 
 oktober plaatsvond. De uiterste data zeggen echter 
niet zoveel. We kunnen beter alle waarnemingen over 
langere periodes samenvoegen en dan vergelijken. Als 
we de trek in de vorige en deze eeuw vergelijken zien 
we een significante verschuiving van de mediane door-
trekdatum in het voorjaar van 18 naar 10 mei, een 
 vervroeging dus van acht dagen (Figuur 2).

Zwarts et al. (2009) citeren een systematische vervroe-
ging van de voorjaarstrek van 21 vogelsoorten langs 
Helgoland tussen 1960 en 2001. Deze verschuiving 
was met name duidelijk voor de Grauwe Vliegenvanger 
en bedroeg elf dagen (Dierschke et al., 2011). Uit de 
waarnemingen langs de Groninger kust blijkt dat deze 
vervroeging zich deze eeuw verder heeft doorgezet 
 (Figuur 2). De jaarlijkse variatie in de passeerdatum 
blijkt voor deze soort niet te correleren met de mate 
van regenval in de Sahel. Iets wat niet verwonderlijk is 

Figuur 1. Waarnemingen Grauwe Vliegenvanger in de provincie Groningen in 2016 onderverdeeld in de maanden april en mei (voorjaarstrek, 
links), juni en juli (broedperiode, midden) en augustus, september en oktober (najaarstrek, rechts). Bron: www.waarneming.nl
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aangezien de overwinteringsgebieden van de Grauwe 
Vliegenvanger voornamelijk ten zuiden van de Sahel 
zijn gelegen (Zwarts et al., 2009).

Broedsucces en habitat
Waarnemingen van Grauwe Vliegenvangers met (pas 
uitgevlogen) jongen verschijnen in 2016 tussen 7 juni 
en 19 augustus. Deze waarnemingen zijn afkomstig 
van (slechts) vijftien verschillende paartjes. Het aantal 
(waargenomen) uitgekomen jongen was in totaal 52, 
een gemiddelde dus van 3.5. Het grootste aantal 
 jongen bedroeg zes bij een paartje op begraafplaats 
Selwerderhof in de stad Groningen. Er werden geen 
waarnemingen gemeld van paartjes met twee legsels. 
Ook niet van een paartje Grauwe Vliegenvanger in een 
tuin aan de rand van Nieuwolda dat gedurende de 
voorgaande drie broedseizoenen steevast twee leg-
sels van drie à vier jongen had grootgebracht (pers. 
med.). Dit jaar kwam het broedpaar op deze locatie niet 
verder dan een legsel van vier jongen. 
Dit project heeft alleen data opgeleverd van vijftien 
broedpogingen die succesvol zijn verlopen. Wanneer 
we deze succesvolle broedgevallen inventariseren 
naar habitat komen we op de volgende gemiddelden 

Grauwe Vliegenvanger, Zuiderwuppen-Winschoten, 13 augustus 2016   Foto: Anton Kuiper

Figuur 2. Trekkende Grauwe Vliegenvangers in het kustgebied 
van de provincie Groningen. Data gepubliceerd in Boekema 
(2016) zijn opgesplitst in waarnemingen gedaan in deze (bo-
ven) en de vorige eeuw (onder).
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aan uitgevlogen jongen: parken/landgoederen/be-
graafplaatsen 3.2 (n=5), grote tuinen gelegen aan 
randen en lintbebouwingen van dorpen 3.4 (n=7) en 
houtwallen/bosjes in agrarisch gebied 4.0 (n=3). 
Over verschillen in broedsucces tussen verschillende 
habitats kunnen we dan ook niets zinnigs concluderen 
uit dit project maar opvallend was dat de meerder-
heid (60%) van broedparen met uitgevlogen jongen 
zich in de directe omgeving van agrarische gebieden 
bevond. De overige succesvolle broedparen (40%) 
bevonden zich in parken, landgoederen, begraaf-
plaatsen en grote dorpstuinen. Opvallend was dat 
vanuit de Groninger bossen in Westerwolde, het 
 Gorecht en het Westerkwartier geen (succesvolle) 
broedgevallen gemeld werden. Zeer waarschijnlijk 
heeft dit resultaat te maken met het feit dat Grauwe 
Vliegenvangers in open habitats meer opvallen dan in 
bomenrijke gebieden.

De Grauwe Vliegenvanger in eerdere Groninger 
publicaties
De Vogelatlas (van den Brink et al., 1992) meldt voor de 
provincie Groningen de grootste aantallen in gebieden 
met opgaande beplanting; het totaal aantal wordt ge-
schat op tweeduizend broedparen. In Vogels in Groningen 
(Boekema, 2016) wordt de stand op duizend tot vijf-
tienhonderd paren geschat; wat dus een achteruitgang 
ten opzichte van begin jaren ’80 zou inhouden. Ook 
wordt hier beschreven dat de Grauwe Vliegenvanger 
uit delen van de stad verdwenen is.

Gebieden rondom Groningen
Sovon (2016) meldt dat de soort in Nederland sinds 
2000 zo ongeveer gestabiliseerd is, na een grotere 
teruggang in de jaren ’90. Een vergelijkbaar patroon 
wordt gemeld uit het Duitse Niedersachsen: een sterke 
achteruitgang eind jaren ’90 en sindsdien min of meer 
stabiel (Krüger et al., 2014). Engelse onderzoekers 
publiceren over een forse achteruitgang in de afge-
lopen dertig jaar van maar liefst 80% (Freeman en 
Crick, 2003; Steven et al., 2007). In 2003 wordt nog 
gesuggereerd dat de oorzaak daarvan in het overwin-
teringsgebied zou liggen (Stevens et al., 2003). Maar 
in 2007 blijkt dat het broedsucces, vooral door pre-
datie van de Gaai, zeer laag is in met name de agrari-
sche gebieden in Engeland (Stevens et al., 2007). 
Over het Afrikaanse overwinteringsgebied wordt in 
het algemeen beschreven dat de soort in bossen ten 
Zuiden van de Sahel overwintert en een matige ach-
teruitgang vertoont (Zwarts et al., 2009). Blijkbaar 
kunnen omstandigheden per deelpopulatie uiteen-
lopen: de situatie in Engeland lijkt ernstiger dan in 
Midden-Europa. 

Conclusies

De indruk die de waarnemingen van de Grauwe Vliegen-
vanger in de provincie Groningen anno 2016 geven, lijkt 
goed te passen in de patronen uit de eerdere jaren: een 
zomervogel met trekpieken in het kustgebied en broedcon-
centraties in biotopen met boomgroepen in parken, land-
goederen, begraafplaatsen, grote tuinen aan randen en 
lintbebouwingen van dorpen, en in het agrarisch gebied. 
Veel meer dan deze globale patronen kun je niet afleiden 
uit een overzicht van vrijwillige waarnemingen uit (slechts) 
een jaar. Toch vinden wij de afwezigheid van de Grauwe 
Vliegenvanger rondom de stad Groningen, ondanks de 
hoge waarnemingsintensiteit, opvallend; dit lijkt op een 
grotere achteruitgang ten opzichte van eerdere jaren. De 
nieuwe Vogelatlas van Sovon, die in 2018 verschijnt, zal on-
getwijfeld meer houvast kunnen geven over de aantals-
ontwikkeling en verspreiding van deze lange-afstandstrek-
ker die in het voorjaar steeds vroeger in mei doortrekt.
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Ontdekking en tellingen in juli-augustus 2016
In de avond van 29 juli 2016 was het dan eindelijk raak: 
een groepje van vier Zeeuwse vogelaars (Corstiaan 
Beeke, Jaap Kolijn, Johannes Luiten en Thomas Luiten) 
ontdekte bij toeval de slaapplaats van de Lachsterns 
op de kwelder van de Dollard. Ze waren eigenlijk op 
zoek naar steltlopers maar zagen vanaf de westkant 
van de kwelder op grote afstand twaalf Lachsterns tussen 
de Kokmeeuwen staan. Op dat moment herinnerden ze 
zich de oproep van Sovon over de nog onbekende 
slaapplaats van de Groningse Lachsterns en besloten 
ze over de dijk richting het oosten te lopen om zo de 
groep beter te kunnen bekijken. De slaapplaats bevond 
zich ter hoogte van km-paal 7,5 en dit is ongeveer op de 
al eerder voorspelde plek op de kwelder (ter hoogte 
van de km-palen 6 en 7). Gedurende de avond kwamen 
er nog groepjes Lachsterns invallen op de slaapplaats 
en uiteindelijk werden 32 exemplaren geteld, waaronder 
twaalf juveniele vogels (Sovon 2016).
Op 29 juli stond ook de eerste slaapplaatstelling van 

de Lachsterns op het Balgzand gepland maar daar waren 
deze avond nog geen vogels aanwezig (Klaassens 
2016). Overdag waren wel twee Lachsterns aanwezig 
nabij Schagen, op zo’n twaalf kilometer ten zuidwesten 
van de slaapplaats, maar deze vogels zijn kennelijk 
niet op het Balgzand gaan slapen. De volgende avond 
werden op het Balgzand echter wel Lachsterns aange-
troffen, minimaal zeven vogels waaronder een juveniel 
(Waarneming.nl).

Een week later, op 5 augustus, was de volgende slaap-
plaatstelling en ditmaal waren drie Groninger voge-
laars (André Boven, Marnix Jonker en ondergetekende) 
bereid gevonden om te gaan tellen. Bij aankomst rond 
19.30 uur was al een adulte Lachstern aanwezig. De vogel 
was aan het jagen boven de polder en de brede sloot 
achter de dijk en landde later op de slaapplaats op het 
wad achter de kwelder ter hoogte van km-paal 7. In de 
loop van de avond volgden nog een paar kleine groepjes 
en enkele losse exemplaren, die allemaal uit zuidelijke 
richting aan kwamen gevlogen. In totaal werden er elf 
Lachsterns geteld, zeven adulte en vier juveniele vogels.
Ook op het Balgzand werd deze avond geteld en daar 
werden dit keer wel Lachsterns aangetroffen, 27 in 
 totaal (Klaassens 2016). 

De laatste slaapplaatstelling van het seizoen vond 
plaats op 12 augustus. De Dollard bleef helaas ongeteld 
deze avond, maar op het Balgzand waren negentien 
Lachsterns aanwezig. In Groningen waren overigens 
nog wel Lachsterns aanwezig: bij Nieuwe Pekela en 
 Alteveer werden overdag nog minstens vijf vogels 
waargenomen (Waarneming.nl).

Slaapplaats van Lachsterns  
ontdekt in de Dollard
Willem-Jan Fontijn

In het vorige nummer van De Grauwe Gors werd uitgebreid de opkomst en het voorkomen van pleisterende Lachsterns 
Gelochelidon nilotica in Oost-Groningen beschreven (Fontijn 2016). In het artikel wordt melding gemaakt van het 
feit dat de gezamenlijke slaapplaats van de Lachsterns op dat moment nog steeds niet bekend is. Zo bleven 
 diverse opvallende waarnemingen in de (late) avonduren zonder gevolg. Ook enkele gerichte zoektochten, onder 
andere in augustus 2013 toen tegelijkertijd met het Balgzand (bij de Van Ewijcksluis) in Noord-Holland een slaap-
plaatstelling werd georganiseerd bij de Pekela’s, leverden helaas niets op (De Boer & Klaassen 2014). De 
 Dollardkwelder, beschouwd als de meest waarschijnlijke slaapplek, werd echter nog nooit geteld.

Adulte Lachstern voert juveniel  Foto: Ipe Weeber

een grote groene sabelsprinkhaan. 
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Discussie

Het aantal van 32 Lachsterns in de Dollard op 29 juli is 
hoger dan het maximumaantal vogels dat overdag 
werd gezien bij de Pekela’s. Het maximum bedroeg 
toen 24 exemplaren bij Alteveer, waaronder (slechts) 
vier juveniele vogels (Waarneming.nl). Het verschil in 
aantal duidt er op dat het herkomst- c.q. foerageer-
gebied groter is dan de omgeving van de Pekela’s en 
Alteveer alleen. Een groepje Lachstens dat ’s avonds 
vanuit het oosten over de kwelder richting de slaap-
plaats vloog zou daar op kunnen wijzen. Het is ook 
goed mogelijk dat tijdens de telling enkele Lachsterns 
al aanwezig waren of zijn gemist, bijvoorbeeld door de 
afstand en het onoverzichtelijke terrein (verscholen 
achter de hoge kwelderrand), of omdat ze opgaan in de 
grote groepen Kokmeeuwen die hier ook komen slapen 
(Sovon 2016, Klaassens 2016).
De simultaantelling op 5 augustus leverde een ge-
zamenlijk aantal op van maar liefst 38 Lachsterns 
(Balgzand 27, Dollard 11). Dit aantal was meteen het 
hoogste seizoensmaximum van de laatste jaren (o.a. 
25 in 2014 en 28 in 2015 (Klaassens 2016)).
Tijdens de telling in de Dollard op 5 augustus werd dui-
delijk dat de zuidelijke aanvliegroute inderdaad wijst op 
een herkomst uit de omgeving van de Pekela’s. Bij enkele 
op afstand ontdekte vogels waren op de achtergrond 
 diverse markante objecten in het landschap te zien die 
min of meer op één lijn leken te liggen. Bij nadere inspectie 
bleek het te gaan om enkele kerktorens in Winschoten 
met daarachter nog net zichtbaar de  watertoren van 
Oude Pekela. Waarschijnlijk vliegen de Lachsterns dus 
vanaf de plassen bij Nieuwe Pekela en Alteveer in een 
vrijwel directe lijn naar de Dollardkwelder. Een andere 
interessante observatie deze avond was dat de vier 
 juveniele vogels door een of meerdere adulte Lachsterns 
werden begeleid naar de slaapplaats. Er was zelfs een 
adult die met een sprinkhaan in de snavel al roepend 
langs kwam gevlogen en zo een juveniel ‘meelokte’.

Simultane tellingen en de toekomst
De Lachsterns die in Groningen en Noord-Holland ver-
blijven, zijn afkomstig van de kleine broedkolonie  
bij Neufelderkoog, Schleswig-Holstein, in het Duitse 
 waddengebied. Het aantal broedparen schommelt de 
laatste jaren tussen de dertig en veertig broedparen 
(37 in 2016 (Klaassen 2016)) en om verschillende rede-
nen laat de jongenproductie vaak te wensen over. De 
populatie is daardoor zeer kwetsbaar en sterk be-
dreigd. In 2011 werd daarom een beschermingsproject 
gestart, waarbij onder andere de jongen van kleur-
ringen worden voorzien om zo het broedsucces goed te 
kunnen bepalen (zie ook Fontijn 2016).

Inmiddels komt uit het ringonderzoek naar voren dat  
elders in Europa (op enkele Spaanse meldingen na)  
nauwelijks kleurringen worden afgelezen die wijzen op 
een langdurig verblijf in vergelijkbare pleistergebieden. 
De slaapplaatstellingen tonen aan dat een aanzienlijk 
deel van de Duitse populatie (zeker zo’n 30%) in Groningen 
en Noord-Holland pleistert voordat de vogels doorvliegen 
naar de overwinteringsgebieden in Afrika (Klaassen 
2016). Nederland is daarmee in de nazomer de belang-
rijkste pleisterplaats voor de Lachsterns in Europa!

Om er achter te komen hoe groot het aandeel Duitse 
Lachsterns in Nederland werkelijk is, zal er in de toe-
komst vaker simultaan geteld moeten worden in de 
Dollard en het Balgzand.
Ook het aflezen van kleurringen kan daarbij helpen. 
 Zoals de tellingen hierboven laten zien, pieken de aan-
tallen in Noord-Holland later dan in Groningen. Wellicht 
dat door vaker aflezen duidelijk kan worden of een deel 
van de Groningse Lachsterns inderdaad later in de 
 zomer verhuist naar Noord-Holland. Het is te hopen dat 
de tellingen in de zomer van 2016 een vervolg krijgen in 
de toekomst zodat wij in Nederland een mooie bijdrage 
kunnen leveren aan het in stand houden van de kwets-
bare populatie Lachsterns van Neufelderkoog.
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Lachstern op weg naar de slaapplaats  Foto: Willem-Jan Fontijn

in de Dollard, 5 augustus 2016



18     De Grauwe Gors  jaargang 44 - 2017

Goudhaantjes broeden in Nederland, vooral in de oos-
telijke helft van het land vanaf het noorden van Drenthe 
zuidwaarts (SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002). 
Aangenomen wordt dat de Nederlandse Goudhaantjes 
standvogel zijn. In de herfst en de winter komen hier 
doortrekkers en overwinteraars uit Fenno-Scandinavië, 
Oost-Europa en Rusland bij (Bijlsma et al. 2001). In het 
uiterste zuiden van de provincie Groningen, ook in de 
directe omgeving van Leek, is het Goudhaantje broed-
vogel (Boekema 2016, Oosterhuis 2016). 

Sinds 1989 vang ik vogels voor het ringonderzoek in de 
achtertuin van mijn woning in Leek. Vanaf de herfst van 
1991 worden jaarlijks Goudhaantjes gevangen. De ge-
vangen aantallen fluctueren sterk van jaar tot jaar. 
Vanaf eind september arriveren de eerste Goudhaantjes. 
Een klein deel overwintert. In het voorjaar verdwijnen 
de vogels weer onopgemerkt. In dit artikel analyseer ik 
de vangsten met als doel zicht te krijgen op de doortrek 
en de mate van overwintering van de Goudhaantjes. 
Gepoogd zal worden ook iets over hun herkomst te 
zeggen.

Materiaal en methode

In 1989 werd begonnen met het vangen van vogels  
in de tuin van perceel Diligencelaan 11 te Leek, ZW- 
Groningen. De woning is gelegen in de wijk Nienoords-
rand, een wijk met ruime kavels en veel groen. De woning 
is gebouwd in 1988 en de tuin is in het voorjaar van 
1989 aangelegd. Goudhaantjes werden gevangen met 
een of soms twee mistnetten. De vangfrequentie was 
afhankelijk van het weer en de beschikbare tijd, maar 
meestal werd wel op meerdere dagen per week gevangen. 
De nog lage bomen en struiken waren in de eerste twee 
jaren niet aantrekkelijk voor Goudhaantjes. Het eerste 
Goudhaantje werd gevangen op 26 november 1991. 
Sindsdien zijn tot en met 31 december 2016 exclusief 
eigen terugvangsten in het jaar van ringen 510 Goud-
haantjes gevangen (nieuwe vogels). Eén Goudhaantje 
werd in een volgend jaar teruggevangen. Deze is in het 
jaar van terugvangst als nieuwe vogel gerekend. Dit 
geldt ook voor twee Goudhaantjes die elders al waren 

Doortrek en overwintering van 
Goudhaantjes in Leek, ZW-Groningen
Klaas Koopman

Ruim vijf gram wegen Goudhaantjes Regulus regulus en zijn daarmee samen met Vuurgoudhaantjes Regulus ignicapillus  
de kleinste vogelsoorten van Europa. Ondanks hun geringe formaat zijn ze in staat grote trektochten door Europa te maken. 
Die trektochten voeren deels door Nederland. Op de ringstations aan de Nederlandse kust worden Goudhaantjes jaarlijks in 
groten getale gevangen voor het wetenschappelijk ringonderzoek. In het binnenland is de omvang van de trek bescheidener 
en zijn in het verlengde daarvan de ringvangsten beperkter. Ondanks dat geven de jaarlijkse vangsten een goed beeld  
van de doortrek en overwintering. In deze bijdrage doet de auteur verslag van zijn onderzoek aan Goudhaantjes in een tuin 
in Leek.

Jonge man Goudhaantje, Leek 28 november 2016.  Foto: Klaas Koopman

De oranje kruinveren zitten verborgen onder  

gele veren, de staartveren zijn puntig.  
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geringd. Hiermee komt het aantal nieuwe Goudhaantjes 
op 513 exemplaren. Het aantal eigen terugvangsten in 
het jaar van ringen bedroeg 63 individuen. Sommige 
vogels werden meer dan eenmaal teruggevangen, 
waardoor het totale aantal terugvangsten 91 bedroeg. 
Geen van de gevangen vogels leverde een terugmel-
ding van elders op. Vanaf 2003 werden Goudhaantjes 
ook met geluid gelokt. 

Vanaf 2003 is een onderscheid gemaakt tussen jonge 
vogels en oude vogels. Jonge vogels hebben puntige 
staartpennen, bij oude vogels eindigen de staartpennen 
in ronde toppen (Svensson 1992). Vóór 2003 werd van 
de gevangen Goudhaantjes geen leeftijd bepaald en 
werden alle vogels als volgroeid geringd. Het geslacht 
van Goudhaantjes kan gemakkelijk worden vastge-
steld. Mannen hebben een oranje kruin, vaak verborgen 
onder gele veren, vrouwen hebben uitsluitend gele 
 veren op de kruin (Svensson 1992). In dit artikel hanteer 
ik als jaargrens 1 juni (2015 bijvoorbeeld loopt dan van 
1 juni 2015 tot 1 juni 2016). Daardoor wordt in elk jaar 
gerekend met dezelfde groep oude en jonge vogels.

Resultaten

In totaal werden 513 nieuwe Goudhaantjes gevangen 
(figuur 1). De vangsten bestonden uit 285 mannen en 
228 vrouwen. Het vangstverloop was voor beide ge-
slachten ongeveer gelijk (figuur 2). Vóór 2003 bestonden 
de vangsten voor 55.3% uit mannen, vanaf 2003 was 
dit 55.6%. Van 30 mannen en 29 vrouwen werd geen 
leeftijd bepaald. Van de overige 255 mannen waren 16 
oude vogels (6.3%) en van de overige 199 vrouwen waren 
20 oud (10.1%). 

De trek kwam eind september langzaam op gang, be-
reikte eind oktober zijn hoogtepunt en bouwde in de 
loop van november weer vrij snel af (figuur 2). Na 
 november werden maar weinig nieuwe Goudhaantjes 
meer gevangen: 30 exemplaren in 25 jaar. In de tweede 
en derde decade van maart leek er sprake te zijn van 
een minuscuul piekje. Op 19 augustus 2007 en 18 april 
1993 werd elk één Goudhaantje gevangen wat buiten 
de reguliere vangperiode valt. Na november werden 
meer reeds geringde vogels teruggevangen: 27 van in 
totaal 63 teruggevangen exemplaren werden 38 maal 
opnieuw gevangen in december – maart. 

Het merendeel van de vogels werd maar eenmaal ge-
vangen, 63 vogels (12.3%) werden na de eerste vangst 
in hetzelfde jaar een of meerdere malen teruggevangen. 
Hierbij is elk individu eenmaal geteld, ook al waren er 

meerdere terugvangsten. Dat geeft een maat voor het 
aantal individuen dat langere of kortere tijd in de 
 directe omgeving van de plaats van ringen blijft hangen. 
Tot 2003 werden Goudhaantjes gevangen die spontaan 
in de mistnetten vlogen. Vanaf 2003 nam het gevangen 
aantal vogels toe door de inzet van geluid. Van de 47 
gevangen vogels vóór 2003 werden 11 in hetzelfde jaar 
teruggevangen (23.4%). Vanaf 2003 werden 466 Goud-
haantjes gevangen waarvan 52 werden teruggevangen 
(11.2%). 

Van vogels geringd in oktober (n = 329) werden in het-
zelfde jaar 48 teruggevangen (14.6%, tabel 1). Voor de 
drie oktoberdecades komen de terugvangstpercentages 
in grote mate overeen. Dit percentage ligt voor de 
 vogels gevangen in november (n = 141) met 7.8% aan-
zienlijk lager, maar ligt voor de drie decades wel in 

Figuur 1. Aantal per jaar nieuw gevangen Goudhaantjes in Leek van 1 juni 
1991 tot en met 31 december 2016 en het aantal terugvangsten t/m 31 
december 2016 in hetzelfde jaar waarbij elk individu slechts eenmaal is 
meegenomen.

Figuur 2. Aantal nieuw gevangen Goudhaantjes per decade in Leek van  
1 juni 1991 tot en met 31 december 2016, uitgesplitst naar mannen en vrouwen. 
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 dezelfde orde van grootte. Voor oktober en na november 
zijn de gevangen aantallen te laag om een reëel terug-
vangstpercentage te berekenen. Wel valt op dat een 
deel van de vogels gevangen in september tot diep in 
de winter wordt teruggevangen. Dat geldt ook voor de 
vogels gevangen in oktober en november. Ook zij wor-
den tot in maart teruggevangen. In totaal werden 34 
mannen en 29 vrouwen teruggevangen, respectievelijk 
11.9 en 12.7% van de totale vangst. Eén Goudhaantje 
werd in het jaar na ringen teruggevangen. Het betreft 
een jonge vrouw die geringd werd op 8 oktober 2015, 
hetzelfde jaar op 17 februari 2016 werd teruggevangen 
en het volgende jaar op 27 oktober 2016 nogmaals 
werd teruggevangen. 

Er liggen twee vangsten voor van vogels die in het 
Verenigd Koninkrijk en Zweden al waren geringd en 
beide in hetzelfde jaar in Leek werden teruggevangen 
(tabel 2). 

Discussie

Het aantal doortrekkende Goudhaantjes in Nederland 
kan in het najaar van jaar tot jaar sterk wisselen (Bijlsma 
et al. 2001). De vangsten in Leek fluctueerden van jaar 
tot jaar ook sterk (figuur 1). Onduidelijk is of dit een 
juiste afspiegeling is van de hoeveelheid doortrekkende 
vogels, of dat dit (deels) terug te voeren is op de 
 vanginspanning. De inzet van geluid vanaf 2003 had  
in elk geval een duidelijke verhoging van het aantal 
 gevangen vogels tot gevolg. De gevangen aantallen in 

1991 – 2002 en in 2003 – 2016 zijn daardoor niet verge-
lijkbaar. Tegelijk zijn vanaf 2003 de vangsten per jaar 
onderling niet goed vergelijkbaar, omdat het ene jaar 
veel meer uren geluid is gedraaid dan andere jaren. 
Daar komt bij dat als gevolg van een gedeeltelijke en 
vanaf december 2014 volledige terugtrekking uit het 
arbeidsproces van de auteur de laatste jaren steeds 
meer tijd in de vangst van vogels kon worden gestoken. 
Daar staat dan weer tegenover dat de vangst van 
 Goudhaantjes meestal niet de hoogste prioriteit had. 
Zo richtte de vanginspanning in 2015 zich grotendeels 
op Zwarte Mezen, een soort die toen invasief voor-
kwam (Koopman et al. 2016). Alleen ’s morgens vroeg 
werd toen even het geluid afgespeeld. Maar er werd 
wel dagelijks van donker tot donker gevangen, waar-
door de kans op spontane vangsten toenam. Uiteinde-
lijk leverde dat voor 2015 de op twee na hoogste jaar-
vangst op. 
Er werden in Leek meer mannen dan vrouwen gevangen. 
Dat is niet het gevolg van de inzet van geluid, omdat 
zowel tot 2003 en als vanaf 2003 het aandeel mannen 
in de vangsten vrijwel gelijk was. Er waren geen aan-
wijzingen dat mannen en vrouwen een verschillende 
timing van de trek hadden. Het aandeel oude vrouwen 
in de vangsten lag iets hoger dan het aandeel oude 
mannen. Dat is bij veel vogelsoorten gebruikelijk. Oude 
mannen willen zo dicht mogelijk bij het broedgebied 
overwinteren om het volgende voorjaar de beste 
 territoria te kunnen bezetten en jonge vogels en oude 
vrouwen trekken verder weg (Koopman 2016).
De inzet van geluid vanaf 2003 had tot gevolg dat meer 
vogels werden gevangen. Kennelijk werden met het 

 vinddecade    
ring-decade sep 

3 okt 1
okt 
2

okt 
3

nov 
1

nov 
2

nov 
3

dec 
1

dec 
2

dec 
3 jan 1

jan 
2

jan 
3 feb 1

feb 
2

feb 
3

mrt 
1

mrt 
2

mrt 
3 totaal

nieuw gevangen % % 
terug

                       

< sep 3                    0 3 0,0

sep 3  1        1   1       3 10 30,0

okt 1   3  1       1   1     6 40 15,0

okt 2   1 3 1 2  3 1  1  2  1     15 121 12,4

okt 3    5 9 3 3  2 2   1   1  1  27 168 16,1

nov 1     3  1  1  1         6 81 7,4

nov 2        1  1       1   3 35 8,6

nov 3         2           2 25 8,0

dec 1               1     1 9 11,1

dec 2                    0 1 0,0

> dec 2                    0 20 0,0

                       

totaal 0 1 4 8 14 5 4 4 6 4 2 1 4 0 3 1 1 1 0 63 513 12,3

Tabel 1. Eigen terugvangsten van Goudhaantjes in Leek in hetzelfde jaar. Bij meerdere terugvangsten van dezelfde vogel is alleen de laatste te-
rugvangst meegenomen.

ringgegevens vindgegevens
leeftijd en geslacht datum plaats datum plaats

jonge man 13 oktober 2008 Humberside 53.37N 00.08E Verenigd Koninkrijk 19 oktober 2008 Leek

oude vrouw 14 september 2007 Blekinge 55.57N 15.42E Zweden 10 oktober 2007 Leek

Tabel 2. Elders geringde Goudhaantjes die in Leek werden teruggevangen.



 geluid meer doortrekkende vogels gelokt en gevan-
gen. Voor 2003 werd bijna een kwart van de gevangen 
vogels in hetzelfde jaar teruggevangen. Vanaf 2003 
was dit nog maar de helft daarvan. In beide groepen 
zitten waarschijnlijk ook vogels die slechts enkele 

 dagen zijn blijven hangen en daarna nog wel zijn door-
getrokken. Doordat de laatste jaren intensiever is 
 gevangen, is de kans op terugvangsten vanaf 2003 
groter. In werkelijkheid zou het verschil dus nog groter 
kunnen zijn.
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Jonge man Goudhaantje in mistnet, Leek 28 november 2016, terugvangst van 29 oktober 2016.  Foto: Klaas Koopman
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De hoogste vangsten werden in Leek gerealiseerd in de 
tweede en derde decade van oktober, maar ook in de 
eerste helft van november werden nog flinke aantallen 
gevangen (figuur 2). Dat beeld komt voor wat betreft 
oktober overeen met Boekema (2016) voor de gehele 
provincie Groningen, maar al in de eerste november-
decade meldde hij weinig doortrek meer. Zijn gegevens 
hebben alleen betrekking op waarnemingen aan de 
kust (persoonlijke mededeling Egbert Boekema) en 
zijn afkomstig uit meerdere bronnen. Deze waarnemingen 
zijn niet altijd systematisch verzameld. Niet ondenk-
baar is dat bij een aantal waarnemers de bereidheid 
waarnemingen te noteren bij teruglopende aantallen  
in november afnam. Het verschil tussen Leek en de 
Groningse kust kan dus veroorzaakt worden door meer 
of minder inspanning van trektellers en ringers waar-
door snel afwijkingen kunnen ontstaan. In elk geval  
is op www.trektellen.nl voor geheel Nederland in de 
 eerste helft van november nog wel sprake van substan-
tiële doortrek met een geleidelijke overgang vanuit 
 oktober. Het is ook goed mogelijk dat in de kuststrook 
van Groningen, gelegen in de verste uithoek van 
 Nederland, de trek van Goudhaantjes na oktober 
 grotendeels is afgelopen. In het binnenland en aan de 
westkust van Nederland zou de trek nog enige tijd door 
kunnen gaan met een geringere treksnelheid door een 
afnemende trekdrang, of zou er sprake kunnen zijn van 
rondzwervende vogels op zoek naar een plek om te 
overwinteren.

Er ontstaat dan een beeld dat het merendeel van de 
Goudhaantjes dat eind september – november werd 
geringd snel doorgetrokken is. Een klein deel over-
wintert in Leek. De Goudhaantjes die in Leek overwin-
teren lijken geen deel uit te maken van een bepaalde 
trekgolf. Uit de gehele ringperiode eind september – 
november komen overwinteraars voor (tabel 1), maar 
vogels geringd in oktober overwinteren vaker in Leek 
dan vogels geringd in november. Het lijkt erop dat  
de meeste Goudhaantjes snel na aankomst in Leek 
worden gevangen. De overwinteraars blijven daarna 
in een klein gebied hangen. Als immers individuele 
overwinteraars in de herfst zich in een groot gebied 
vestigen en daar in de winter rondzwerven, zou dat tot 
gevolg moeten hebben dat ’s winters weinig eigen 
 vogels worden teruggevangen en dat tegelijk meer 
 ongeringde vogels moeten worden gevangen. Dat is 
niet het geval. 

Boekema (2016) verzuimt iets te zeggen over overwin-
teren van Goudhaantjes in Groningen. Slechts de 
 opmerking dat de soort af en toe in de winter zingt, 
duidt op overwintering. De vangsten in Leek kunnen 

bestaan uit rondzwervende broedvogels en hun jongen 
uit de directe omgeving van Leek, doortrekkers op weg 
naar westelijker en zuidelijker winterkwartieren en 
overwinteraars uit noordelijker en oostelijker gelegen 
broedgebieden. De vangsten op 19 augustus en 18 
april van elk één vogel zouden kunnen duiden op 
 plaatselijke vogels, omdat deze buiten de bekende 
trekperioden vallen. Ook de vangst van een vogel in 
oktober die in februari van hetzelfde jaar werd terug-
gevangen en het volgende jaar opnieuw in oktober 
werd gevangen pleit voor een plaatselijke vogel. De 
kans dat een Goudhaantje van elders in een volgend 
jaar wordt teruggevangen is vrijwel gelijk aan nul. 
 Immers, de meeste gevangen vogels zijn jonge vogels. 
De schaarse oude vogels zouden dan trouw moeten 
zijn aan hun winterkwartier uit hun eerste levensjaar. 
Dat is zeer onaannemelijk. Aannemelijker is dat het 
merendeel van de gevangen Goudhaantjes inderdaad 
afkomstig is uit noordelijk en oostelijk van Nederland 
gelegen broedgebieden. De vogel met een Zweedse 
ring past in dit beeld. Anders ligt dat met de vogel met 
een Engelse ring. Onder invloed van weersomstandig-
heden komt het tijdens de trek regelmatig voor dat 
 vogels een afwijkende trekrichting inslaan. De Engelse 
vogel behoeft daarom niet in het Verenigd Koninkrijk 
geboren te zijn, maar kan best afkomstig zijn uit Noord- 
of Oost-Europa en na een snelle doortrek de Noordzee 
weer overgestoken zijn.
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Een broedgeval van de Slechtvalk  
in de stad Groningen in 2016
Klaas van Dijk & Maarten Jansen

Vanaf het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw is de Slechtvalk Falco peregrinus een vaste wintergast in 
de stad Groningen. Eerst overwinterde jarenlang een vogel op de toren van de Der Aa-kerk in het centrum. Later 
zaten ze vooral op de Groene Toren in de wijk Helpman. Na de afbraak hiervan verblijven regelmatig doortrekkers 
en wintergasten op de woontorens bij de Euroborg. In De Grauwe Gors is tweemaal aandacht besteed aan het 
voorkomen en het voedsel van de wintergasten (Van Dijk 2001, 2010). Dit derde artikel documenteert het eerste 
broedgeval in historische tijden voor de stad. We beschrijven de gang van zaken tijdens het broedseizoen en we 
gaan in op de voedselkeuze van de broedvogels.

Gebied en methode

Aan de rand van het Stadspark in de stad Groningen 
staat sedert 1994 het Gasuniegebouw. Het opvallend 
vormgegeven gebouw is het hoofdkantoor van de Gasunie. 
Het gebouw is 89 meter hoog en het is daarmee een 
van de hoogste gebouwen in de stad. Op ruim ander-
halve km naar het zuidwesten begint natuurgebied De 
Onlanden. Dit uitgestrekte gebied herbergt tijdens de 
broedtijd veel watervogels en andere potentiële prooi-
soorten (Van Boekel et al. 2015). De binnenstad en 
 omgeving met flinke aantallen Stadsduiven (Van Dijk 
2015) bevindt zich op een afstand van ongeveer twee 
km naar het noorden. Schuin tegenover het Gasunie-
gebouw staat sedert 2011 het 72 meter hoge gebouw 
La Liberté. Vanaf het begin zat op het Gasuniegebouw 
een slechtvalkenkast. Deze kast is na verloop van tijd 
verwijderd. Na een aantal jaren zonder kast is in 2008 
aan de oostzijde een nieuwe slechtvalkenkast geplaatst. 
In dat jaar verhuist Maarten Jansen (MJ) naar een woning 
met vanuit zijn woonkamer en vanaf zijn balkon een direct 
uitzicht op de kast. Een paartje Torenvalken heeft in 
2013 en in 2015 succesvol in de kast gebroed. Slecht-
valken worden in al die jaren niet of nauwelijks op en 
rond het Gasuniegebouw gezien, ook niet voor 2008.

In 2016 worden vanaf begin februari Slechtvalken op 
en rond het Gasuniegebouw gezien. Begin maart wordt 
duidelijk dat ze hier wellicht gaan broeden. De Gasunie 
zorgt er daarna meteen voor dat de vogels niet ge-
stoord worden. Tijdens het broedseizoen volgt MJ de 
gang van zaken bijna dagelijks met behulp van een ver-
rekijker en een telescoop. De beide auteurs gaan met 

medewerkers van de Gasunie driemaal het dak op van 
het Gasuniegebouw: op 17 en 24 mei en op 25 oktober. 
Op deze dagen verzamelen zij prooiresten. Op 24 mei 
ringt Peter de Boer de jongen. De groeitabellen van de 
Werkgroep Slechtvalk Nederland (WSN) zijn gebruikt 
voor het bepalen van een indicatie van de leeftijd van 
de jongen. Tijdens het ringen zijn ook prooiresten uit 
de kast verzameld. De prooiresten zijn afgevoerd en 
hoofdzakelijk op naam gebracht door Klaas van Dijk 
(KD). Zichtwaarnemingen van prooien zijn ook ver-
werkt. Bij het bepalen van het aantal prooiresten is ge-
werkt volgens Bijlsma (1997) en is rekening gehouden 
met locatie, staat van de prooi en elkaar uitsluitende 
waarnemingen. Definities voor postduif en voor Stads-
duif zijn conform de omschrijvingen in Van Dijk (2015). 
Helaas kon het onderscheid vaak niet worden vastge-
steld. De term Stadsduif omvat daarom postduiven. De 
beschrijving van de gebeurtenissen in en rond de kast 
berust op geparafraseerde citaten van het forum van 
Avifauna Groningen en van waarneming.nl. Een versie met 
voorlopige resultaten verscheen in de nieuwsbrief van de 
Stichting Natuurbelang De Onlanden (Jansen 2016).

Resultaten

Gang van zaken tijdens het broedseizoen
Op 6 februari schrijft Jan Henk Venema: Altijd kijk ik bij 
het passeren van het Gasuniegebouw naar boven om 
te kijken of er ook een Slechtvalk bij de nestkast zit. 
Vandaag zag ik voor het eerst een exemplaar rond het 
gebouw vliegen. Op 1 maart schrijft MJ: Ik heb al een 
paar dagen achtereen een Slechtvalk waargenomen in 
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de buurt van het Gasuniegebouw. Ik heb nog geen 
Slechtvalk zien neerstrijken in de kast. Op 8 maart 
schrijft MJ: Er is al een aantal dagen sprake van paar-
vorming rond de kast. Er vinden in en bij de kast prooi-
overdrachten plaats. Er wordt gebaltst en geroepen. 
De vrouw slaapt in de kast. Op 10 maart schrijft Henk 
van der Noord (HN): Beide vogels vliegen richting De 
Onlanden. Op 11 maart schrijft HN: Parend op La Liberté. 
Op 12 maart schrijft MJ: Rustig poetsend bij de kast. De 
hele dag aanwezig rond de kast. Op 15 maart schrijft 
HN: Beide vogels vliegen richting De Onlanden. Op 18 
maart schrijft HN: Vandaag was er enige opwinding, 
want er was een derde valk aanwezig. Deze zat op La 
Liberté. De Slechtvalken vlogen erop af. Later weer een 
paring waargenomen. Op 22 maart schrijft MJ: Van-
daag heb ik de vogels voor langere tijd geobserveerd. 
Het lijkt dat er nog geen eileg heeft plaatsgevonden. 
Beide vogels zaten in de middag voor langere tijd, twee 
tot drie uur, op het Gasuniegebouw. Rond 16:30 uur 
vond prooioverdracht plaats op het rooster voor de 

kast. De man leverde tweemaal de prooi aan (ook in de 
ochtend). De prooi kon ik niet identificeren. Het zou 
een Spreeuw kunnen zijn. Op 28 maart schrijft MJ: 
Vrouw voor langere tijd in de kast (vier uur lang). Man 
op wacht. Op 2 april schrijft MJ: Een mislukte prooi-
overdracht in de lucht. De prooi valt naar beneden. De 
valken zijn in de buurt, maar ik zie ze niet in de kast. 
Geruime tijd ter plaatse geobserveerd. Op 3 april 
schrijft MJ: Vanochtend heb ik prooioverdracht bij de 
kast gezien. De prooi leek een Stadsduif. De man leek 
voor korte tijd de plek over te nemen van de vrouw. De 
vrouw nam de prooi mee naar elders op het Gasunie-
gebouw, strekte daarna voor tien minuten de vleugels 
en loste de man weer af. De man ging daarop weer naar 
zijn vertrouwde stek op het Gasuniegebouw.

Op 10 mei schrijft MJ: Vanaf 1 mei waren er sterke 
 indicaties dat er jongen waren (zeer frequente prooi-
aanvoer naar de kast). Vandaag zag ik twee jongen 
 boven de rand uitkomen. Op 13 mei schrijft MJ: Er worden 

Jonge Slechtvalken bij de kast op het Gasuniegebouw, Groningen, 10 juni 2016  Foto's: Ana Buren

Pas uitgevlogen jonge Slechtvalk in de vensterbank van het Gasuniegebouw, Groningen, 17 juni 2016  Foto: Gasunie
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behoorlijk veel prooien aangevoerd. In bepaalde perioden 
is het een paar uur rustig, maar daarna worden wel 
eens drie prooien in twee uur tijd aangeleverd. Ze heb-
ben vermoedelijk een voorraad aangelegd, want ik zie 
ze ook prooien afvoeren. De prooien zijn moeilijk te 
identificeren, vaak zijn ze al geplukt. De vrouw brengt 
grotere prooien dan de man. Er wordt met een prooi 
vaak een paar rondjes om het gebouw gevlogen voor-
dat hij wordt afgeleverd. Soms jagen ze heel oppor-
tunistisch vanaf het gebouw op voorbijvliegende vogels. 
Zo dook de vrouw op een gegeven moment vanaf het 
rooster naar beneden. Een minuut later kwam ze terug 
met een behoorlijke prooi. Ik zie ze ook in noordelijke 
richting cirkelen en vanuit die richting terugkomen. Ik 
heb de man ook zien jagen in de schemer. Op 24 mei 
schrijft MJ: Vandaag zijn de jongen geringd. In de kast 
zaten vier jongen, drie vrouwen en een man. Op 7 juni 
schrijft MJ: De jongen staan op het punt om uit te vliegen. 
Steeds vaker verschijnt er eentje op het rooster om te 
oefenen. Ik heb ze nog niet op de wieken zien gaan. Op 
8 juni schrijft Ipe Weeber: Net toen ik aankwam zag ik 
het vrouwtje aankomen met een Stadsduif. Die heeft 
ze grotendeels zelf opgegeten. Het restant heeft ze 
daarna in de kast gebracht. Ze vloog weer snel uit de 
kast. Alle vier jongen laten zich regelmatig zien, soms 
ook op het rooster. Op 13 juni schrijft Ana Buren: De 
ouders cirkelden langdurig en luid roepend rond het 
Gasuniegebouw. Je zou denken dat ze hun jongen wilden 
aanmoedigen om het luchtruim te kiezen. Maar de een 
na de ander vertrok weer naar binnen.

Op 14 juni schrijft MJ: De jongen zijn uitgevlogen. Ze 
worden nog gevoerd door de ouders. Dat wat ik kan 
identificeren is vaak Stadsduif of een aanverwante 
soort. Op 16 juni schrijft MJ: De jongen heb ik eergister 
voor het eerst allemaal zien vliegen. Ze hadden moeite 
met landen en ze moesten er soms zelfs een doorstart 
voor maken. Op 16 juni schrijft Klaas Nanninga: Op 14 
juni werd een dode roofvogel bij La Liberté gevonden. 
De vogel werd bij mij aangeboden om te prepareren. 
Het bleek een jonge Slechtvalk te zijn. Direct werd ge-
dacht aan een vogel van het Gasuniegebouw. Navraag 
leerde dat dit klopte. Het was een helemaal gaaf en ge-
zond ogend vrouwtje van 1010 gram. Op 19 juni schrijft 
MJ: Er zijn nog drie jongen over. Ze maken niet meer 
gebruik van de nestkast. Ze slapen op het gebouw. 

Overdag is het beeld meer diffuus. Een jonge vrouw 
plukte vandaag een prooi. Ook La Liberté wordt vaak 
gebruikt. Op 19 juni schrijft KD: Een jong zat in een 
boom bij het nabijgelegen Mercure Hotel en werd bij 
wegvliegen meteen fel aangevallen door twee adulte 
Scholeksters. De valk werd achtervolgd met duikvluchten 
tot boven het Gasuniegebouw. De rust keerde terug 
toen het jong op het Gasuniegebouw ging zitten. Op 21 
juni schrijft MJ: De valken zijn van tijd tot tijd nog te 
zien. Vandaag zat op het Gasuniegebouw een jonge 
vrouw een prooi te plukken. Op 7 juli schrijft MJ: De jongen 
kunnen uitstekend vliegen en ze laten zo nu en dan een 
prachtige show zien. Ik heb gisterochtend vastgesteld 
dat er nog drie over zijn toen ze luid schreeuwend over 
kwamen vliegen om een prooi in ontvangst te nemen.

# Ringnummer Geslacht Vleugel Gewicht Klauw 1 Klauw 2 Krop

1 5.511.302 man 140 455 99 78 0

2 6.200.001 vrouw 196 830 122 102 0

3 6.200.002 vrouw 192 855 121 101 0

4 6.200.003 vrouw 190 790 120 98 0

Tabel 1. Biometrie van de jongen op 24 mei 2016 (Peter de Boer). De maten zijn conform Bijlsma (1997): maximaal gestrekte vleugel (mm), gewicht 
(g), klauw1 incl. nagels (mm), klauw2 excl. nagels (mm), krop bij alle vier vogels leeg (= 0).

Peter de Boer ringt een jonge Slechtvalk op Foto: Gasunie
het Gasuniegebouw, Groningen, 24 mei 2016
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Biometrie en ringgegevens
De ouders waren ongeringde adulten. Er is dus niets 
bekend over herkomst, exacte leeftijd en eerdere 
broedervaringen. De maten van de jongen staan in 
tabel 1. Het oudste jong was een vrouwtje. Ze was 
op grond van de vleugellengte ongeveer 24 dagen. 
Ze zal dus rond 30 april zijn geboren. Bij een ligduur 
van 32 dagen (Bijlsma 1997) zal het eerste ei rond 
29 maart zijn gelegd. Deze timing komt overeen met 
de zichtwaarnemingen. Het doodgevonden jong was 
het derde jong in de tabel. Half november waren er 
van de andere jongen nog geen meldingen van elders.

Voedselkeuze
De prooilijst telt zestien vogelsoorten met Stadsduif en 
Spreeuw als meest talrijke soorten (tabel 2).  Minimaal 
elf van de twintig Stadsduiven in dit overzicht zijn post-
duiven. Het overzicht met de woonplaats van de eige-
naar (tabel 3) maakt duidelijk dat vooral postduiven uit 
Noord-Nederland zijn gepakt. Twee postduiven lagen 
op onbereikbare locaties. Van deze vogels is alleen  
het het land en het ringjaar bekend. Van een andere 
postduif werd alleen een poot met een ring met het 
 telefoonnummer van de eigenaar gevonden. Het meren-

deel van de prooiresten werd in mei gevonden. Hieronder 
zaten twee pas geslagen Tureluurs. De Geoorde Fuut 
werd op 17 mei gevonden. Het restant lag wellicht al 
enige maanden op het dak. De Grutto staat op een 
 video van MJ van 21 juni. Hierop wordt een pas gevan-
gen Grutto door een Slechtvalk geplukt. Op 25 oktober 
werden 17 prooiresten gevonden: zes Stadsduiven, 
drie Spreeuwen, twee Koperwieken en zes soorten met 
één exemplaar (Dodaars, Kokmeeuw, Turkse Tortel, 
Watersnip, Waterral en Zanglijster). De Dodaars, de 
Watersnip en een Koperwiek waren verse prooien. In 
de braakballen (zeven van mei, drie van september) 
 zaten alleen resten van vogels. Het leken vooral resten 
te zijn van duiven en zangvogels (waaronder in ieder 
geval Spreeuw). In de braakballen zaten ook kleine 
steentjes en graankorrels. Er zijn ook waarnemingen 
van ongedetermineerde prooien. Zo lagen op 24 mei  
in de nestkast erg veel (vergane) prooiresten die niet 
zijn verzameld. Daarnaast zijn er flink wat zichtwaar-
nemingen van ongedetermineerde prooien die werden 
aangevoerd en/of geplukt (deels door MJ op video ge-
zet). In diverse gevallen was het vermoedelijk een 
Stadsduif, in andere gevallen met zekerheid een Stads-
duif. Deze zichtwaarnemingen zijn geen uitsluitende 
waarnemingen. Ze dragen wel bij aan het beeld dat 
vooral Stadsduiven op het menu stonden.

Discussie

Dit broedgeval in de stad Groningen past bij ontwik-
kelingen in de afgelopen eeuw in Nederland en in  
het noorden van Duitsland (Bijlsma et al. 2001, Van 
 Geneijgen 2014, Van Brederode & Roersma 2015 en 
overzichten in de Slechtvalk Nieuwsbrief). In de provincie 
Groningen heeft de soort in het verleden alleen in 1930 
op Rottum gebroed. Het duurt daarna bijna zeventig 
jaar voordat in 1998 een nieuw broedgeval in de provincie 
wordt vastgesteld. In dat jaar en in 1999 broedt een 
paar op een kraaiennest in een hoogspanningsmast bij 
de Eemshaven (De Boer & Van Dijk 1999). Vanaf 2000 
zit een broedpaar in een slechtvalkenkast op de Eems-
centrale en vanaf 2003 wordt in het oosten van de 
 provincie op kraaiennesten in hoogspanningsmasten 
gebroed. Vanaf 2005 zijn er weer grondbroeders op 
Rottum. Ook bij Delfzijl wordt al geruime tijd gebroed. 
Al met al zal het anno 2016 voor de provincie om een 
kleine tien broedparen gaan. Informatie over broedge-
vallen op Rottum in de jaren zestig in de vorige eeuw in 
Zekhuis & De Vries (2012) en in Boekema (2016) berusten 
op een foutieve interpretatie van gegevens over broeden 
in die tijd in Nederland. Op grond van de gang van zaken 
op andere broedlocaties verwachten we dat ook de 
 komende jaren weer gebroed zal worden in de kast op 

Soort Aantal

Stadsduif Columba livia 20

Spreeuw Sturnus vulgaris 10

Koperwiek Turdus iliacus 3

Merel Turdus merula 3

Tureluur Tringa totanus 3

Watersnip Gallinago gallinago 3

Dodaars Tachybaptus ruficollis 2

Turkse Tortel Streptopelia decaocto 2

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 1

Grutto Limosa limosa 1

Kauw Corvus monedula 1

Kievit Vanellus vanellus 1

Kokmeeuw Larus ridibundus 1

Waterral Rallus aquaticus 1

Wintertaling Anas crecca 1

Zanglijster Turdus philomelos 1

Totaal 54

Tabel 2. Lijst met prooiresten op en rond het Gasuniegebouw in 2016.

Datum Ringnummer Woonplaats eigenaar

13 mei NL 2016 1816801 stad Groningen

17 mei NL 2015 1141299 stad Groningen

17 mei NL 2015 1561638 Badhoevedorp

17 mei NL 2016 1020594 De Westereen

17 mei NL 2016 xxxxxxx Nederland

24 mei DV 14 1334 3990 Duitsland

24 mei NL 2015 1170055 Sexbierum

24 mei NL 2016 1817045 stad Groningen

24 mei NL 2016 1830966 Finsterwolde

18 okt NL 2016 xxxxxxx Nederland

25 okt NL xxxx xxxxxxx Assen

Tabel 3. Herkomst van elf postduiven gevonden als prooirest op en rond het 
Gasuniegebouw in 2016. De woonplaats van de eigenaar is ontleend aan de 
ringlijsten van de NPO.
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het Gasuniegebouw. Half november waren de ouders 
nog aanwezig op en rond het Gasuniegebouw.

Slechtvalken in steden vangen vaak veel Stadsduiven 
(Drewitt & Dixon 2008). Het prooioverzicht van de vogels 
van het Gasuniegebouw is hier geen uitzondering op. 
De watervogels zijn een aanwijzing dat de Slechtvalken 
ook in De Onlanden joegen. De vangsten van soorten 
als Dodaars, Geoorde Fuut en Waterral maken aan-
nemelijk dat ook ‘s nachts werd gejaagd. Dit fenomeen 
is bekend van Slechtvalken in steden (Drewitt & Dixon 
2008). In tabel 3 staat een relatief klein aantal geval-
len. De zichtwaarnemingen zijn een aanwijzing dat 
deze lijst vermoedelijk redelijk representatief is voor 
de grotere soorten. Dit is minder duidelijk voor de klei-
nere soorten. Bovendien konden lang niet alle prooien 
op naam worden gebracht. De zeggingskracht van  
de soortsamenstelling in tabel 3 is daardoor relatief 
beperkt.

De WSN heeft als leidraad om bij nieuwe broedgevallen 
op gebouwen meteen contact op te nemen met de eige-
naar en om bij nieuwe broedgevallen op locaties die 
niet gevoelig zijn voor verstoring via de media de aan-
dacht van het publiek hierop te vestigen. De Gasunie 
heeft daarom de media uitgenodigd om verslag te doen 
van het ringen van de jongen en er zijn regelmatig 
 berichten over de gang van zaken op het forum van 
 Avifauna geplaatst. Deze werkwijze genereerde veel 
positieve aandacht in de pers voor roofvogels in het 
algemeen en voor dit broedgeval in het bijzonder. Uit 
terloopse contacten maken we op dat het algemene 
publiek veel waardering had voor deze aanpak.

Dankwoord
We zijn veel dank verschuldigd aan Jan Pieter Hovinga 
van de Gasunie. Hij heeft meteen gezorgd dat de 
Slechtvalken ongestoord konden broeden. Hij was 
ook erg behulpzaam bij het organiseren van het 
 ringen en van de andere bezoeken en bij het beant-
woorden van allerlei vragen. We bedanken verder Jan 
van Dijk (WSN) en Peter de Boer (ringer), Ana Buren, 
Hilco Jansma en de Gasunie (foto’s), Wim van Boekel 
en Kees Schreven (hulp bij determinatie van prooi-
resten) en daarnaast iedereen die waarnemingen 
heeft doorgegeven en die ons op een andere manier 
heeft geholpen.
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Canadese Ganzen zijn voor vogelaars misschien niet de 
meest boeiende vogels om naar te kijken, maar ook 
van hen valt nog veel te leren, zoals bleek bij mijn 
 onderzoek in samenwerking met Sovon. Sovon doet 
onderzoek naar schade door overzomerende ganzen in 
Nederland. In verband daarmee zijn in Haren ruiende 
Grote Canadese Ganzen gevangen en van halsbanden 
voorzien, in 2009-2011 in de Wolddeelen en vanaf 2011 
jaarlijks in het Boeremapark. Door het aflezen en 
 opsturen van halsbandnummers (www.geese.org) kan 
men een indruk krijgen waar de ganzen verblijven en 
iets leren over hun overleving (Voslamber 2011). In ver-
band daarmee heeft de auteur vanaf oktober 2009 tot 
juli 2015 vrijwel wekelijks in een vast gebied rondom 
Haren (figuur 1) de aanwezige Canadese Ganzen geteld 
en de halsbanden afgelezen. 

Het weer
De winter van 2010/2011 werd gekenmerkt door twee 
kort op elkaar volgende koudeperioden, elk gepaard 
gaande met sneeuwval (figuur 2). De eerste golf begon 
op 26 november en duurde tot 8 december. In deze 
 periode waren de weilanden permanent bedekt met 
sneeuw. De volgende vier dagen dooide het overdag en 
was de sneeuw reeds na een dag verdwenen. Op 13 
 december begon de tweede koudegolf die voortduurde 
tot 30 december. Van 16 t/m 30 december waren de 
weilanden opnieuw met sneeuw bedekt. 

Tellingen rond Haren
In de periode van 1 november 2010 tot 31 januari 2011 
telde ik samen met Peter Driessen wekelijks het aantal 

aanwezige ganzen in dertien deelgebieden. Daarbij 
 lazen wij alle halsbanden af (figuur 1). Deze tellingen 
werden op één dag gedaan, enkele op één tot drie aan-
sluitende dagen. Daarnaast werden ook tussentijdse 
tellingen gedaan in een deel van de telgebieden.
Vanwege de overzichtelijkheid is een aantal deelge-
bieden samengenomen tot zes regio’s: 1. Wolddeelen 
(C+E+F+G), 2. Drentse A (I+J+K), 3. Hemmen/Hoornse-
dijk (A+B), 4. Oosterland (D), 5. Lappenvoort (H+L),  
6. Ydermade (M).

Aantal ganzen tijdens eerste vorstperiode
De wekelijkse tellingen zijn samengevat in figuur 3.  
We zien dat het aantal van bijna 3000 ganzen op 9 
 december, vlak voor het einde van de eerste vorst-
periode, opvallend hoger is dan dat op 1 december in 
het midden van deze periode. Dit verbaasde mij in 
 eerste instantie. Nu is het zo dat wij niet weten waar de 
ganzen die overdag door ons geteld worden ’s nachts 
slapen. Ze slapen in ieder geval buiten ons telgebied, 
dus niet in de Wolddeelen of op de Noord- en Zuidplas 
van Sassenhein. Op 8 december werd ik getipt door 
een wandelaar die mij vertelde dat hij de laatste paar 
avonden, wandelend met de hond als het al donker 
was, ganzen op de Zuidplas hoorde, wat voor hem 
nieuw was. De telling van 9 december viel aan het eind 
van een vorstperiode die bijna 14 dagen had geduurd 
(figuur 2). De Zuidplas is een zandwinplas en minstens 
10 meter diep. Diep water bevriest later dan ondiep 
 water. Zou het kunnen zijn dat de wateren waar de rond 
Haren foeragerende ganzen normaal plegen te slapen 
tijdens de eerste vorstperiode al bevroren waren ge-

Gedrag van Grote Canadese Ganzen 
in de vorst- en sneeuwrijke winter  
van 2010/2011
Jan Hulscher

De winter van 2010/2011 was, in tegenstelling tot de meeste winters van tegenwoordig, rijk aan vorst en sneeuw 
en ging gepaard met een opvallend verloop van het totale aantal aanwezige Canadese Ganzen en hun verspreiding 
binnen het telgebied in Haren. In dit artikel wordt aandacht besteed aan deze verspreiding en het gedrag van de 
ganzen onder deze specifieke omstandigheden.
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raakt en alleen nog de diepe Zuidplas open water had? 
Dit deed me besluiten de volgende dag vroeg naar de 
Zuidplas te gaan in de hoop gedragswaarnemingen 
aan de overnachtende ganzen te kunnen doen. 

Intermezzo: ochtendtrek op 10 december 2010
Om 7.30 uur ben ik bij de Zuidplas aanwezig. Het is nog 
donker. Overal klinkt geroep van Canadese en Grauwe 
ganzen. Als het iets lichter wordt zie ik dat alle ganzen 

in een breed lint in een smalle strook van nog open 
 water langs de noordkant van de plas heen en weer 
zwemmen. De rest van de plas is met een dun, nog gol-
vend laagje ijs bedekt. Om 8 uur maak ik een schatting 
van de aantallen ganzen die aanwezig zijn. Omdat  
de vogels in een breed lint zwemmen kan ik met de 
 telescoop groepen van honderd stuks aftellen. Ik kom 
tot een totaal van 3500 ganzen, waaronder enkele 
 honderden Grauwe Ganzen. Als het lichter wordt kan ik 
ook halsbanden aflezen. Door de halsbanden te verge-
lijken blijkt dat groepen van steeds dezelfde vogels bij 
elkaar zwemmen.
Om 8.10 uur vliegen de eerste ganzen weg. Dit blijken 
allemaal Grauwe Ganzen te zijn. Enkele minuten later 

Figuur 1. Overzicht van de ruiplaats, tevens vangplek, in de 
Wolddeelen en de verdeling van de telgebieden over de zes 
regio’s rond Haren (veranderd uit Hulscher & Driessen 2011).

Figuur 2. Dagelijkse minimum- en maximumtemperatuur in de periode 
1 november 2010-31 januari 2011. De sneeuwhoogte is herleid uit de 
neerslaggegevens, het KNMI verwarmt namelijk de regenmeter. Een mm 
neerslag staat voor ongeveer een cm sneeuwhoogte. De meetgegevens zijn 
afkomstig van het KNMI weerstation op de vliegbasis Eelde. 

Figuur 3. Wekelijkse tellingen van het aantal Grote Canadese Ganzen rond 
Haren in zes regio’s in de periode 1 november 2010-31 januari 2011.



vertrekken de eerste Canadese Ganzen. Vaste groepen 
vertrekken tegelijk. Binnen zo’n groep neemt het  geluid 
vlak voor het vertrek sterk toe en worden alle halzen 
gestrekt. Gepaarde vogels vertrekken samen, maar 
 enkele ook alleen. Het hoogtepunt van de ochtendtrek 
valt tussen 8.30 en 8.45 uur. Bij mijn vertrek om 9.45 
uur zijn nog tweehonderd Canadese Ganzen in het wak 
aanwezig. De meeste ganzen zijn vertrokken in zuide-
lijke richting, maar kleine aantallen streken direct weer 
neer op de weilanden grenzend aan de oost- en noord-
zijde van de Zuidplas. Het totale aantal geschatte 
 ganzen van deze ochtend ligt aardig in de buurt van dat 
van de telling van 9 december. Blijkbaar hebben alle 
ganzen die op 9 december rond Haren zijn geteld in de 
nacht van 9 op 10 december op de Zuidplas geslapen. 
Dit waren er ruim achthonderd meer dan op 1 december 
werden geteld. Deze extra vogels zullen normaal over-
dag buiten ons telgebied verblijven, maar waren nu in 
de buurt van de enige nog beschikbare slaapplaats 
blijven hangen.

Aantal ganzen tijdens tweede vorstperiode
Op 9 december treedt een korte periode van dooi in en 
op 10 december is het sneeuwdek reeds verdwenen.  
In de nachten van 9 t/m 11 december hebben nog wel 
kleine aantallen Canadese Ganzen op de Zuidplas 
 geslapen, maar daarna niet meer. Op 12 december 

 begint de tweede vorstperiode die strenger is dan de 
eerste en tot eind december zal aanhouden. Reeds op 
12 december is de Zuidplas geheel bevroren, waar-
schijnlijk omdat het water tijdens de eerste vorst-
periode al sterk was afgekoeld. Het aantal ganzen rond 
Haren tijdens de tweede vorstperiode (15 dec, 17-21 
dec, 22-24 dec, figuur 2) is nu niet opvallend hoog en 
vergelijkbaar met dat van voor 9 december. Tijdens de 
tweede vorstperiode zullen alle wateren rond Haren 
bevroren zijn geweest. Waarschijnlijk zijn de ganzen 
tijdens deze periode weer naar hun voorkeurs-slaap-
plaatsen teruggekeerd, waar ze normaal zwemmend 
overnachten, maar dit nu noodgedwongen op het ijs 
zullen hebben gedaan. 

Verspreiding van verschillende categorieën 
ganzen over de deelgebieden
Van de ongeringde ganzen die zich in de winter rond 
Haren ophouden kennen we niet hun achtergrond, bij-
voorbeeld hoe oud ze zijn, of ze al eens gebroed heb-
ben, kortom wat hun status is. Van halsbanddragers 
weten we wat meer, bijvoorbeeld of ze juveniel of adult 
waren bij de vangst, en van een aantal dat ze broed-
vogel waren, omdat ze jongen begeleidden. 
Van 1 november 2010 tot 31 januari 2011 zijn in totaal 96 
verschillende halsbanddragers waargenomen. Hiervan 
waren 33 als juveniele vogel gevangen op de ruiplaats 
Wolddeelen en 7 als ouder die jongen begeleidden.  
De juveniele vogels zijn in de Wolddeelen geboren.  
De overblijvende 56 halsbanddragers werden als vol-
wassen vogel gevangen, 45 in de Wolddeelen en 11  
op een ruiplaats bij Overschild. Van deze groep is de 
status onbekend.
In figuur 3 valt te zien dat tijdens de beide vorst-
perioden er vooral een toename was van het aantal 
ganzen in regio 6, de Ydermade. De vraag is nu: hebben 
de verschillende categorieën ganzen terzelfder tijd aan 
deze verschuivingen meegedaan?
Om dit na te gaan is de winter verdeeld in drie perioden: 
vóór de vorst (3 -24 nov.), tijdens de vorst (25 nov.- 
30 dec.) en na de vorst (4-31 jan.). Tijdens de vorst-
perioden was het niet altijd mogelijk alle aanwezige 
halsbanddragers af te lezen, dit om de vogels niet 
 onnodig te verstoren. Daarom zijn voor deze analyse 
 alleen die tellingen gebruikt waarbij dit wel gelukt is 
(figuur 4). 
Er zijn duidelijke verschillen in terreingebruik tussen 
de drie groepen ganzen. De ongeringde vogels zijn 
voor en na de vorst ongeveer evenredig verdeeld over 
de regio’s 1 t/m 5, maar komen nauwelijks voor in 6, en 
tijdens de vorst vooral in de regio’s 1 en 6. De broed-
vogels en hun jongen zijn zowel voor, tijdens en na de 
vorst te vinden in de regio’s 1 en 2. Dit zijn de gebieden 
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rondom de vangplek, waar ze gebroed, respectievelijk 
geboren zijn. Deze groep is standvogel en blijft het 
hele jaar rond Haren hangen (Hulscher & Driessen 
2011). De halsbanddragers met onbekende status vol-
gen meer het patroon van de ongeringde ganzen. Deze 
beide groepen zijn zwervers. Zij kunnen Haren reeds 
vroeg verlaten, zoals in januari 2011 (figuur 3). 

Gedragswaarnemingen bij sneeuwbedekking
Onder normale omstandigheden, bij temperaturen boven 
nul zonder sneeuw, verplaatsen grazende ganzen zich 
bij het foerageren langzaam lopend voort om hier en 
daar een hap te nemen. Het grazen gebeurt sociaal  
en is selectief, niet alles wordt gegeten en alleen 
de  bovenste groene delen van de planten worden afge-
beten. Geregeld wordt het voedsel zoeken onderbroken 
om te drinken, meestal in plasjes of sloten met niet te 
hoge oevers. Deze moeten bij voorkeur vlakbij zijn. Als 
bij het voedselzoeken de slokdarm vol raakt wordt er 
gerust en gaan de ganzen in groepjes bij elkaar liggen 
om het voedsel te verteren.
Bij sneeuwval wordt dit anders. Als de sneeuw pas ge-
vallen en nog los is kunnen de ganzen al wroetend met 
hun snavel het gras nog bereiken, maar het selecteren 
van de beste beetjes wordt moeilijk. Wordt het sneeuw-
dek dikker dan stoppen ze met lopen en blijven ze op 
hun buik in de sneeuw liggen. Zij proberen dan tot zover 
hun hals reikt het gras al wroetend te bereiken. Als er 
niets meer te halen valt staan ze even op, doen een 
paar passen en gaan weer liggen om daar opnieuw  
te gaan wroeten. Ganzen hebben een goed isolerend 
 verenkleed. De warmteuitwisseling vindt vooral plaats 
via de onbevederde poten. Door bij kou en sneeuwval 
op de poten te gaan liggen wordt onnodig warmte-
verlies voorkomen. Bij aanhoudende kou en sneeuw 
wordt het voedselzoeken steeds moeilijker en kunnen 
ganzen urenlang stil blijven liggen zonder te eten, dik-
wijls te midden van de pitrus waar de wind wordt afge-
remd. Ze moeten dan teren op hun lichaamsreserves 
die ze voor de winter hebben opgebouwd. Duurt zo’n 
periode lang dan kunnen massale verplaatsingen van 
ganzen optreden, de zogenaamde vorst- of winter-
vluchten. Dit was het geval tijdens de beide vorst-
perioden in de winter van 2010/2011. Grote aantallen 
Kol- en Brandganzen zijn toen uit Noord-Nederland 
vertrokken naar het zuidwesten van ons land. Wegtrek 
van Canadese Ganzen werd niet waargenomen (Hornman 
et al. 2013). Deze waarnemingen stemmen overeen 
met die in mijn telgebied, waar vrijwel alle van de ruim 
duizend Kolganzen die zich voor de vorst hier hadden 
opgehouden, tijdens de vorstperioden verdwenen. 
Ook bij Haren zijn de Canadese Ganzen niet weggetrok-
ken, maar er waren tijdens de vorstperioden wel veel 

meer verplaatsingen en concentraties van soms hele 
grote groepen dan onder normale omstandigheden. 
Onder niet-winterse omstandigheden is het algemene 
patroon zo, dat de ganzen zich ’s morgens vanaf de 
slaapplaatsen meestal in vaste groepen over het tel-
gebied verdelen en daar de hele dag blijven, om ‘s 
avonds weer naar de slaapplaatsen terug te gaan. Eén 
zo’n opvallende concentratie en vliegbeweging was op 
3 december in gebied G (figuur 1). Daar probeerde een 
groep van 466 ganzen, veel groter dan anders op deze 
plek, in de sneeuw wat te foerageren. Om 14.50 uur 
vloog de groep in zijn geheel op en verplaatste zich 
naar de nabijgelegen Zuidplas, waar uitbundig gedronken 
en gebaad werd. Blijkbaar hadden de ganzen zich op 
deze plek geconcentreerd omdat op hun normale foe-
rageerplaatsen de ondiepe plasjes en sloten om te 
drinken bevroren waren geraakt en alleen de Zuidplas 
nog open water had.
Een andere plek waar veel heen en weer gevlogen werd 
was regio 6. We hebben al gezien dat juist hier de aan-
tallen ganzen tijdens de vorstperioden waren toege-
nomen (figuur 3). Waarom juist in dit gebied? In deze 
regio wordt uitsluitend reguliere landbouw bedreven. 
De weilanden worden zwaar bemest en bestaan louter 
uit eiwitrijk Engels raaigras. Ze worden begraasd door 
melkvee en ’s winters door schapen. De weilanden in 
de overige gebieden (uitgezonderd in de Hemmen, 
 gebied A), worden nauwelijks bemest en hebben  
een gevarieerde, mozaïekachtige vegetatie met onder 
 andere veel pitrus en rietgras en een lichte begrazing 
van jongvee, pony’s en schapen. Ik dacht eerst dat de 
ganzen zouden worden aangetrokken door de schapen 

Figuur 4. Relatieve verdeling over de regio’s van het aantal getelde ongeringde 
ganzen en aantal aflezingen van twee categorieën halsbanddragers: vóór, 
tijdens en na de vorstperiode. Het totaal aantal getelde ongeringde ganzen 
vóór de vorstperiode was 6139, tijdens de vorst 2664 en na de vorst 4572; 
het aantal aflezingen van broedvogels en jongen onder de halsbanddragers 
respectievelijk 106, 183 en 170; van de halsbanddragers met onbekende 
status 110, 154 en 90.
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die al schrapend met de poten het gras onder de 
sneeuw voor de ganzen vrij zouden maken. Dit kan zo 
zijn, maar er was nog iets anders. Terwijl de sneeuw 
over de andere voedselgebieden als een witte deken 
lag uitgespreid en waar alleen de pitrus bovenuit stak, 
lag over de weilanden van regio 6 nog een groen waas, 
dat bestond uit de bovenste topjes van het raaigras  
die nog boven de sneeuw uitstaken. Waarschijnlijk 
 zullen de andere onder de sneeuw liggende foerageer-
gebieden voor de ganzen te weinig hebben opgeleverd 
om hun dagelijkse behoefte te kunnen dekken en zijn 
de ganzen op zoek gegaan naar betere gebieden. De 
hele dag door arriveerden en vertrokken er groepen. 
Kortom, er was veel beweging. Toch hebben niet alle 
ganzen die rond Haren aanwezig waren zich tijdens de 
vorst voor langere of kortere tijd in regio 6 opgehouden. 
De broedvogels en hun jongen zijn er nauwelijks 
 geweest (figuur 4). Kenden zij als standvogels de beste 
plekjes waar nog wat te halen viel?

Tot besluit
Canadese Ganzen in Nederland zijn standvogels. Alleen 
in zeer strenge winters, zoals die van 1978/79 en 
1986/87 kan op bescheiden schaal een influx uit de 
Scandinavische broedgebieden plaatsvinden (Dirksen 
1980; Boekema 2016). In onze winter trokken de 
 Canadese Ganzen bij Haren, in tegenstelling tot de 
 Kolganzen, niet weg, ondanks een bijna gesloten vorst-
periode van 36 dagen. Toch moeten zij flink hebben 
 ingeteerd op hun lichaamsreserves. Na de vorst heb ik 
het hele telgebied afgezocht op eventuele vorstslacht-
offers. Niets gevonden, op twee uitgemergelde Blauwe 
Reigers na. Blijkbaar zijn Canadese Ganzen goed aan-
gepast aan de Nederlandse winterse omstandigheden. 
Ze zijn de grootste en zwaarste onder de ganzen, wat 
een voordeel is bij kou. Tot mijn verrassing vond ik in 
de weilanden van regio 6 wel vier deels aangevreten 
lijken van volwassen Knobbelzwanen. Hier had zich 
 tijdens de vorstperiode een groep van minsten 30 
Knobbelzwanen opgehouden. Aanzienlijke sterfte van 
Knobbelzwanen na strenge winters blijkt vaker voor te 
komen. Zo namen de aantallen in Groningen na de koude 
winter van 1995/1996 met maar liefst 74% af (Boekema 
2016). Ik vraag me af of Knobbelzwanen, die ook in de 
winter vooral op waterplanten zijn aangewezen, min-
der goed zijn aangepast om gras te eten en te verteren 
dan ganzen.

Tenslotte het laatste nieuws: van 14 tot 28 januari 2017 
werden de ganzen opnieuw geconfronteerd met vorst, 
maar deze keer met weinig sneeuw. Ook nu hebben de 
Canadese Ganzen, maar ook Kol-en Grauwe Ganzen 
van tenminste 23 tot 30 januari op de Zuidplas over-

nacht. Op 26 januari zag ik tijdens de ochtendtrekwaar-
nemingen een vos op enkele tientallen meters afstand 
van de in het wak zwemmende ganzen over het ijs 
 lopen. Een teken te meer hoe belangrijk het is voor 
ganzen om op open water te kunnen overnachten.

Dankwoord
Met dank aan Berend Voslamber en helpers voor het 
vangen, ringen en meten van de ganzen, aan Jeroen 
Nienhuis voor de weergegevens van Eelde, aan Peter 
Driessen voor de hulp bij het tellen en aflezen van de 
ganzen en aan Bauke Koole voor het verfraaien van 
mijn ontwerpfiguren.
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Knobbelzwaan, Ruidhorn, 2 mei 2016  Foto: Alwin van Lubeck

Opvallende dagtotalen in 2016

13 maart 2 Bokje Ruidhorn
26 maart 5.000 Goudplevier Noordkaap
26 maart 35.000 Kokmeeuw Noordkaap
Een landelijk record.
Deze spectaculaire dag begon met mist en dat leverde 
grote aantallen lijsters op die uit zee kwamen. Door de 
aantrekkende wind (Zuidoost 5) loste de mist na achten 
op en begonnen de Witte Kwikstaarten, Veldleeuweriken 
en andere zangers te vliegen, eerst verzamelend op de 
akkers of als hommels laag over de dijk. Hoewel de 
wind al snel richting 6 Beaufort ging nam de trek van 
deze zangers niet af. Vanaf 10 uur begon de Kokmeeuw 
met schitterende trek over de hele breedte van de zee 
met ook tussen 15.00 en 16.00 uur nog 7000 vogels. 

Verder werden er 110 roofvogels geteld, waarvan een 
groot deel door de harde wind al op zee was geraakt en 
opnieuw de dijk probeerde te volgen.

Zwartkopmeeuw, Ruidhorn, 2 mei 2016  Foto: Alwin van Lubeck

Enkele hoogtepunten uit de 
vogeltrek over Groningen in 2016
Jacob Bosma

2016 kende in het voorjaar een aantal mooie trekdagen. Weersomslagen, regen en harde wind zorgden soms voor 
onverwacht goede trek. Helaas waren ook dit jaar eind april en begin mei veel te koud. Dit werd gelukkig goed-
gemaakt met een schitterende tweede week van mei. Het najaar verliep vergelijkbaar met 2015, ook nu zorgde begin 
oktober voor een noordoostelijke stroming waardoor veel zangers onzichtbaar hoog overtrokken. Helaas bleef ook 
dit najaar een goede noordwesterstorm uit. Leuk was de influx van Pestvogels die zich vanaf de derde week van 
oktober voltrok.

Hieronder volgt een overzicht van de dagen met bijzondere aantallen en soorten die het trektellen zo de moeite 
waard maken.
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26 maart 1.366 Witte Kwikstaart Eemshaven
26 maart 2.100 Witte Kwikstaart Noordkaap 
26 maart 1.169 Koperwiek Noordkaap
3 april 1.643 Kleine Mantelmeeuw Kustweg
12 april 2.112 Vink Eemshaven
12 april 18.104 Graspieper Noordkaap
De eerste teluren van deze dag leverden al zo’n 2400 
Graspiepers op, maar rond 9 uur stopte de trek abrupt 
vanwege de passage van een regenfront. Het was dui-
delijk dat de regen lang zou duren, maar de wind was 
gunstig (Zuidoost 3) en de hoop was dat er na de regen 
nog genoeg trekdrang zou zijn bij de zangers. Hans van 
Gasteren (hoofd van het bureau Natuur van de Konink-
lijke Luchtmacht) wist gelukkig via Twitter te melden 
dat achter het regenfront sterke trek zichtbaar was op 
de radar. En inderdaad: om 10 over half 11 was het 
 eindelijk droog en om 11 uur stonden er alweer 2775 
Graspiepers op de teller. Enorme wolken kwamen 
langs, op alle hoogten en vaak op weg geholpen door 
een langstrekkende Bruine-, Blauwe-, of Steppe-
kiekendief of  andere roofvogel. Want ook die waren 
blijkbaar opgehouden door de regen. En hoewel het 
grijs bleef en het zicht niet meer werd dan zes kilometer 
passeerden er na 11 uur maar liefst 112 ‘rovers’.

13 april 13 Geoorde Fuut Paterwoldse Meer
28 april 2.700 Rosse Grutto Eemshaven
18 april 1 Kleine Jager Adriaan Tripbos
2 mei 1 Meerkoet Ruidhorn
2 mei 4 Engelse Kwikstaart Ruidhorn
5 mei 1 Wielewaal Ruidhorn
6 mei 8 Temmincks Strandloper Ruidhorn
6 mei 8 Zwarte Wouw Eemshaven en Kustweg
7 mei 9 Grauwe Kiekendief Noordkaap 
Dankzij de gunstige zuidoostelijke stroming in de juiste 
periode werden in 2016 maar liefst 35 Grauwe Kieken-
dieven langs de Noordkaap gestuwd.

Koekoek, Noordkaap, 7 mei 2016  Foto: Alwin van Lubeck

Meerkoet, Ruidhorn, 2 mei 2016  Foto: Alwin van Lubeck

Grauwe Kiekendief, Ruidhorn, 2 mei 2016  Foto: Alwin van Lubeck

Engelse Kwikstaart, Noordkaap, 7 mei 2016 Foto: Alwin van Lubeck

Visarend, Ruidhorn, 2 mei 2016  Foto: Alwin van Lubeck



8 mei 4 Steltkluut Kustweg
8 mei 89 Bruine Kiekendief Noordkaap
8 mei 8 Koekoek Kustweg
8 mei 5.336 Gele Kwikstaart Eemshaven
8 mei 5.718 Gele Kwikstaart Noordkaap
De zichtbare trek van (Noordse) Gele Kwikstaart in de 
eerste weken van mei kan volledig in het water vallen 
als de wind niet meewerkt. In 2016 waren eind april en 
begin mei niet hoopgevend omdat er sprake was van 
een langdurige koudeperiode met veel noordenwind. 
Vanaf 5 mei werden de omstandigheden gunstiger en 
volgde er een week met voornamelijk zuidoostenwind. 
Deze stroming stuwde ongekende aantallen Gele Kwik-
staarten in enorme groepen langs de noordkust. Langs 
de Eemshaven en de Noordkaap vlogen in mei totaal 
respectievelijk 25.035 en 26.033 vogels. 

Bonte Vliegenvanger,   Foto: Alwin van Lubeck
Ruidhorn, 29 april 2016

Zwarte Wouw, Noordkaap, 7 mei 2016  Foto: Alwin van LubeckGrauwe Kiekendief, Noordkaap, 7 mei 2016  Foto: Alwin van Lubeck

Roodpootvalk 3kj man, Noordkaap, 8 mei 2016  Foto Marijn Prins
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8 mei 2 Strandleeuwerik Punt van Reide
8 mei 1 Kleine Karekiet Ruidhorn
Door de zuidoostenwind bleken ook veel nachttrekkers 
naar de kust gestuwd te zijn. Rond de bosjes bij de 
boerderij en op de hekken langs de veldjes werden  
’s ochtends de volgende zangers gezien: 1 Kleine Kare-
kiet, 3 Fitissen, 20 Tjiftjaffen, 4 Zwartkoppen, 2 Tuin-
fluiters, 2 Braamsluipers, 7 Grasmussen, 1 Goudhaan-
tje, 5 Grauwe Vliegenvangers, 3 Bonte Vliegenvangers, 
3 Gekraagde Roodstaarten en 6 Paapjes.

10 mei 4 Kleine Zilverreiger Eemshaven
14 mei 347 Dwergmeeuw Noordkaap
16 mei 65.840 Brandgans Noordkaap
17 mei 56.482 Brandgans Eemshaven
Brandganzen blijven in het voorjaar steeds langer in 
Nederland. In februari en maart is er onder gunstige 
omstandigheden de eerste wegtrek, daarna kan het 
lang stil blijven. Uiteindelijk zal het in april of mei wel 
een keer gebeuren maar Brandganzen blijken erg 
 gevoelig voor een beetje rugwind. En ook al gaven de 

Sperwer, Ruidhorn, 7 mei 2016  Foto: Alwin van Lubeck

Rode Wouw, Noordkaap, 7 mei 2016  Foto: Alwin van LubeckRuigpootbuizerd, Noordkaap, 7 mei 2016  Foto: Alwin van Lubeck
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eerste weken van mei prachtig rustig weer, de wind 
was steeds (zuid)oostelijk. Pas op 14 mei draaide de 
wind naar Noordwest. Dat de wind ook meteen kracht 7 
was kon de Brandganzen niet deren. Langs de Noord-
kaap vlogen die ochtend 10.680 vogels. Het bleek de 
opmaat voor een aantal spectaculaire ochtenden, 
waarbij het een na het andere dagrecord voor de Eems-
haven en de Noordkaap sneuvelde. Tussen 14 en 17 mei 
vlogen meer dan 181.000 Brandganzen langs deze posten.

25 juli 1.775 Tureluur Kustweg
19 augustus 1 Kleine Bonte Specht Kustweg
25 augustus 383 Gele Kwikstaart Zuidveld
7 september 3700 Boerenzwaluw Eemshaven
In het riet van de bakken van Eemshaven-Oost bevond 
zich eind augustus en in september een slaapplaats 
van Boerenzwaluwen. Dit leverde enorme aantallen 
ochtendtrekkers op. Uiteindelijk was er een najaarstotaal 
van 26.137 vogels. Vangsten in deze periode lieten zien dat 
het voor een groot deel elke dag om nieuwe vogels ging. 
Er werden maar zeer weinig zwaluwen teruggevangen.

17 September 5.995 Smient Kustweg
17 september 731 Pijlstaart Kustweg
17 september 49 Zwartkop Kustweg
1 oktober 2.259 Graspieper Kardingebult
2 oktober 1.010 Graspieper Langebosch
3 oktober 6.489 Rotgans Kustweg
3 oktober 21 Grote Gele Kwikstaart Kardingebult

14 oktober 4.128 Veldleeuwerik Zuidveld
15 oktober 124 Kruisbek Kustweg
23 oktober 61 Oeverpieper Eemshaven
24 november 2590 Kleine Rietgans Eemshaven

Dankwoord
Dank aan alle tellers. Vanaf zestien posten maakten ze 
3033 teluren!

Bronnen
www.trektellen.nl

www.waarneming.nl

Jacob Bosma – Groningen
jacobosma@tiscali.nl

Steppekiekendief 2kj man, Noordkaap, 6 mei 2016  Foto: Rudy Offereins

Poelruiter, Noordkaap, 8 mei 2016  Foto: Marijn Prins



Aanleiding en vraagstelling
Uit de regelmatige bezoeken aan het Noorderplant-
soen in achtereenvolgende jaren ontstond de indruk 
dat slechts weinig eenden in het plantsoen erin slagen 
nakomelingen te krijgen en dat de overlevingskans van 
de eendenkuikens klein is. Uit onderzoek naar broed-
vogels van Sovon (Sovon 2016-a) blijkt dat het in 
 Nederland bergafwaarts gaat met zowel de Wilde Eend 
als met de Soepeend. De eigen indruk van de situatie in 
het Noorderplantsoen, gevoegd bij de landelijke 
trends, gaf de aanleiding voor het onderzoek naar kui-
kenoverleving.

Het IVN stelde de volgende onderzoeksvragen samen: 
•  Hoeveel eendenkuikens worden in het broed seizoen 

waargenomen, hoe is het verdere verloop in termen 
van ontwikkeling en overleving van eendenkuikens? 

•  Welke omstandigheden kunnen een nadelige of juist 
positieve invloed hebben op de mate van broeden, 
het broedsucces en de overlevingskans van kuikens 
van Wilde Eend en Soepeend in het Noorderplant-
soen? 

•  Op welke manier kunnen de omstandigheden voor 
deze soorten worden verbeterd? 

Gebiedsbeschrijving
Het Noorderplantsoen te Groningen is een stijlvol en 
waardevol plantsoen met veel functies. Het plantsoen 
heeft een grote natuurwaarde door de aanwezigheid 
van grote oude bomen, zangvogels en vleermuizen, 
stinzenplanten, vijvers en watervogels. Het is een be-

langrijk en mooi cultuurhistorisch erfgoed, ontworpen 
in de Engelse landschapsstijl. Door de combinatie van 
cultuur- en natuurwaarde behoort het Noorderplant-
soen tot de kroonjuwelen van de Stedelijke Ecologi-
sche Structuur (Gemeente Groningen, 2009). Sinds juni 
1993 is het grootste deel afgesloten voor autoverkeer, 
zodat bezoekers er in rust kunnen genieten. Het plant-
soen is van groot belang voor recreatie van omwonen-
den: wandelen, de hond uitlaten, eendjes voeren, pick-
nicken en barbecueën, kinderpartijtjes, elkaar ont-
moeten … het plantsoen voorziet in veel behoeften. 
Aan het eind van de zomer vindt er het Noorderzon-
festival plaats. Het Noorderplantsoen is niet alleen een 
groene long in de stad, maar ook een plek waar men-
sen rust vinden en op adem kunnen komen. Deze grote 
hoeveelheid van functies vereist voortdurend balan-
ceren en zoeken naar evenwicht, zodat het een niet te-
veel ten koste gaat van het ander.

De meest zuidelijke vijver (Vijver 1) grenst aan de 
 Wilhelminakade. Het eiland in de vijver is door een 
 horizontaal liggende boom verbonden met de oever. 

De volgende vijver (vijver 2) heeft aan de zuidelijke 
punt een plek waar dagelijks en veelvuldig eenden en 
stadsduiven worden gevoerd. Aan de noordelijke kant 
bevindt zich een eiland. 
Vijver 3 is een lange vijver, in de vorm van een gracht, 
langs de Grachtstraat. Deze vijver heeft geen eiland. 
De meest noordelijke (noord-oostelijke) vijver (vijver 
4) heeft een eiland met daarop een kunstwerk in de 

Onderzoek naar eenden  
en kuikenoverleving in  
het Noorderplantsoen
Lammert Tiesinga

Het IVN Groningen/Haren (werkgroep Stadsecologie) heeft in het voorjaar en de zomer van 2016 een onderzoek 
verricht naar kuikenoverleving van Wilde Eenden (Anas platyrhynchos) en van gekweekte, gedomesticeerde of 
gehybridiseerde eenden in het Noorderplantsoen. De verschillende eendensoorten trekken samen op, paren en 
hebben zich zodanig vermengd dat ze in het Noorderplantsoen als homogene groep kunnen worden beschouwd. 
De Wilde Eend zoals door Linnaeus geclassificeerd komt er al praktisch niet meer voor (Berg et al., 2016). Het 
onderzoek heeft zich op deze homogene groep eenden gericht. 
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vorm van een lepelaar. Aan de noordoostkant heeft de 
vijver een fontein. 
Tenslotte is er een kleine vijver (vijver 5) centraal in het 
plantsoen, bij het café-restaurant Zondag. Deze vijver 
heeft een getrapte, stenen rand en heeft twee fon-
teinen en wordt in dit artikel ook wel “fonteinvijver” 
genoemd. 

Niet alleen de vijvers, maar ook de directe omgeving 
maakt deel uit van het leefgebied van de eenden in het 
Noorderplantsoen. Kenmerken zijn: 
•  De vijvers zijn beschoeid, met uitzondering van 

 vijver 3, bij de Jatsdwinger. Dit betekent dat de vij-
vers weinig natuurvriendelijke oevers kennen. Op 
veel plekken zijn echter voor watervogels trapjes 
aangelegd of is de waterstand zodanig dat volwas-
sen eenden op de meeste plekken wel op de water-
kant kunnen komen. 

•  Er zijn vrijwel geen amfibieën; op één plek hebben 
we een bruine kikker aangetroffen. 

•  Er is weinig watervegetatie (met uitzondering van 
vijver 5). Dat betekent dat eenden zich moeilijk 
 kunnen verschuilen en dat het natuurlijke voedsel-
aanbod (waterplanten, waterdiertjes en insecten) 
gering is. 

•  Er is weinig begroeiing langs de oevers. Alleen vijver 
3 is begroeid met riet en struiken. Ook vijver 4 is op 
sommige plekken langs de kant begroeid. 

•  Het gras wordt voor een groot deel regelmatig ge-
maaid. Dit houdt verband met recreatie en architec-
tuur (Engelse Landschapsstijl). Ook dit betekent 
voor eenden minder schuilplekken en minder insec-
ten. De eenden verplaatsen zich nauwelijks over de 
grasvelden maar blijven dicht bij de waterkant en 
verschuilen zich soms in struiken of planten.

•  Er is veel bladval en val van takken in het water. Er 
borrelt hier en daar methaangas omhoog. 

•  Er is weinig stroming in het water. 
•  Er is in een deel van het plantsoen een losloop-

gebied voor honden. Veel honden gaan te water 
 achter café restaurant Zondag; ook op andere plek-
ken zwemmen honden. 

•  Er is bij mooi weer een hoge mate van recreatiedruk 
in de vorm van picknick, barbecue, fitness, wande-
laars en uitlaters van honden. 

Zie ook rapport Koeman en Bijkerk (Berg et al., 2016)

Onderzoeksopzet
In januari zijn de eerste tellingen verricht van de een-
den in het Noorderplantsoen en vanaf 
half maart is het onderzoek gestart met een gebieds-
verkenning door het Noorderplantsoen. Factoren die 
mogelijk van invloed zouden kunnen zijn op het broed-

succes en de overlevingskans van eendenkuikens zijn 
opgenomen in een aandachtspuntenlijst die in het veld 
is gebruikt. 
•  Natuurlijke omstandigheden die belangrijk zijn voor 

veilige, rustige broedplekken: begroeiing met name 
in de buurt van water, oeverbegroeiing, eilandjes, 
boomholtes, waterkwaliteit of waterplanten.

•  Aanwezigheid van andere vogelsoorten: Blauwe 
Reiger, Waterhoen, Meerkoet, Nijlgans, Zwarte 
Kraai, Zilvermeeuw of Kleine Mantelmeeuw. 

•  Aanwezigheid van bepaalde zoogdieren: katten, 
honden, ratten of marterachtigen 

•  Aanwezigheid van mensen: verstoring door recrea-
tie en sportactiviteiten of levensbedreigend door 
verkeer. 

De tellingen hebben gedurende het broedseizoen 
 frequent plaatsgevonden. Er is geteld langs een vaste 
wandelroute door het plantsoen. Wat op basis van de 
lijst van aandachtspunten geobserveerd werd is vast-
gelegd. Twee omwonenden hielpen bij het signaleren 
van de eendenkuikens en hielden dagelijks bij hoe het 
de kuikens verging. Tijdens de tellingen zijn de waarne-
mingen van aanwezige eenden en kuikens vastgelegd, 
waar mogelijk zijn foto’s genomen. 

Figuur 1. Noorderplantsoen

F = fontein
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In januari werden op 14 januari (’s middags) en op 17 
 januari (’s ochtends) de eenden in het Noorderplantsoen 
geteld. In de periode tussen 10 maart tot 1 juli zijn in 
 totaal 37 tellingen verricht, waarbij ook het aantal man-
netjes en vrouwtjes werd geteld. Daarbij ging het om 
volwassen eenden; kuikens werden apart geteld. In juli 
en augustus werden tellingen gedaan zonder het onder-
scheid tussen mannetjes en vrouwtjes, omdat dit onder-
scheid door de rui van de mannetjes steeds minder dui-
delijk werd. De tellingen werden gedaan op verschillen-
de tijdstippen: ‘s morgens, ’s middags en ’s avonds. De 
tellingen werden per vijver gedaan, waarbij het aantal 
eenden en kuikens in en langs de vijver werd geteld.

Resultaten

Aantallen eenden
Op 14 januari werden 93 eenden geteld, op 17 januari 
80 eenden. Op beide datums bedroeg de geslachtsver-
houding 71% mannetjes en 29% vrouwtjes. 
In de periode tussen 10 maart en 1 juli (tabel 1) werden 
gemiddeld circa 55 eenden waargenomen. Het hoogste 
aantal waargenomen eenden in deze periode bedroeg 
74. Het laagste aantal bedroeg 35. De gemiddelden en 
uiterste waarden zijn in de tabel 1 aangegeven. 

’s Middags werden gemiddeld meer eenden waargeno-
men dan ’s ochtends of ’s avonds. Het gemiddelde op 
de middag was 59 volwassen eenden, ’s ochtends 51 en 
’s avonds 52. Niet duidelijk is of er in de middag meer 
eenden zijn, of dat ze zich op andere tijdstippen meer 
verscholen houden. 

Ook in juli en augustus werden eenden geteld. In de 
loop van de tijd zijn er verschuivingen in de aantallen 

eenden. Bij de eerste tellingen op 14 en 17 januari 2016 
werden resp. 93 en 80 eenden geteld. De aantallen na-
men gedurende het broedseizoen af en vanaf juni weer 
toe. Bij de laatste telling op 26 augustus werd het 
hoogste aantal eenden geteld dat sinds maart is waar-
genomen: 81. De gemiddelde aantallen volwassen een-
den (dus exclusief kuikens) per maand staan in tabel 2. 

De verhouding mannetjes/vrouwtjes bleef per maand 
vrij constant. Wel zien we in juni weer een lichte toena-
me van het aandeel vrouwtjes. In de loop van de maand 
juni werd het echter steeds moeilijker het onderscheid 
tussen mannetjes en vrouwtjes waar te nemen omdat 
de mannetjes in uiterlijk transformeren naar vrouwtjes 
en daarbij ook de krul in hun staart verliezen. Mogelijk 
zijn daardoor sommige mannetjes ten onrechte voor 
vrouwtjes aangezien. Na 1 juli werden alleen nog de 
aantallen eenden geteld zonder onderscheid m/v. 

In juli en augustus nam het aantal toe tot circa 80 een-
den. Vanaf de opbouw van het Noorderzonfestival was 
er eerst een kleine afname (tot 74 op 13/8 en 73 op 
22/8), maar nog tijdens het festival nam het aantal 
weer toe tot 81 (op 26/8). De verschillen zijn niet groot 
en er kan sprake zijn van toeval en normale fluctuaties. 
Dat het aantal waargenomen eenden toeneemt aan het 
eind van het broedseizoen is eventueel wel verklaar-
baar, omdat met name de vrouwtjes zich tijdens het 
broedseizoen verscholen houden en na het broeden 
weer tevoorschijn komen. Ook is het mogelijk dat een 
deel van de eenden tijdens het broedseizoen uitwijkt 
naar een gebied buiten het Noorderplantsoen en na 
het broedseizoen met of zonder kuikens weer terug-
keert. We hebben begin augustus een groep van zeven 
eenden (waarschijnlijk een vrouwtje met zes vrijwel 
identieke volgroeide kuikens) van buiten het plantsoen 

Gemiddeld
aantal

Min/max Mannetjes Min/max Vrouwtjes Min/max % mannetjes

1 3.3 0/11 2.4 0/8 0.9 0/3 73%

2 27.3 14/39 21.2 11/30 6.1 3/12 78%

3 5.2 0/11 3.8 0/10 1.4 0/5 73%

4 17.7 10/30 12.5 6/23 5.2 2/12 71%

5 2 0/4 1.6 0/3 0.4 0/1 81%

Totaal 55.4 35/74 41.5 25/56 13.9 9/19 75%

Tabel 1. Gemiddeld aantal eenden per vijver (m/v) met uiterste waarden (maart t/m juni)

Maand aantal Min/max Verhouding % m/v Aantal tellingen

januari 86.5 80/93 71/29   2

maart 73.5 73/74 75/25   2

april 52.4 39/64 75/25 14

mei 50.9 35/62 75/25 12

juni 64.1 53/74 71/29   9

juli 64.6 54/80 Geen onderscheid   3

augustus 77.6 73/81 Geen onderscheid   4

Tabel 2. Gemiddeld aantal eenden per maand, met uiterste waarden en verhouding m/v
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(terug) zien komen. De eenden zwommen als groep, 
afgezonderd van anderen, in vijver 4. Later werd het 
groepsverband minder sterk. Niet duidelijk is of de 
eenden zich blijvend hebben gevestigd. 

Aantallen eendenkuikens en hun overleving
In de bijlage van dit artikel volgt het uitgebreide relaas 
van de eendenkuikens die in de vijvers van het Noorder-
plantsoen werden waargenomen, met foto, en vermel-
ding de betreffende vijver, de datum waarop ze voor 
het eerst werden waargenomen en het verloop van de 
aantallen op achtereenvolgende data. In deze para-
graaf geven we een samenvatting.

In totaal hebben volgens onze waarneming 11 vrouw-
tjes kuikens voortgebracht, waarvan één tweemaal. 
We hebben daarnaast een broedend vrouwtje waarge-
nomen waarvan het legsel mislukte. Van de in totaal 
waargenomen 73 kuikens zijn uiteindelijk 4 in leven 
gebleven. Daarmee is de overlevingskans van eenden-
kuikens 5%, namelijk 4 van 73 eendenkuikens. Dit is 
echter een maximum. Mogelijk is er al een aantal 
 gesneuveld in de ei-fase of kuikenfase voordat we de 
kuikens voor het eerst waarnamen. Het feit dat in som-
mige gevallen het aantal eendenkuikens al bij eerste 
waarneming erg klein was maakt dit waarschijnlijk. 
Veel eendenkuikens waren vaak binnen korte tijd 
 verdwenen. De overlevingsduur van de omgekomen 
kuikens varieerde van 1 dag tot 18 dagen. 

Mogelijke oorzaken van geringe overleving
In verreweg de meeste gevallen hebben we geen di-
recte oorzaak kunnen waarnemen. Wat we wel zagen is 
dat alle kuikens tot het eind toe altijd een levendige en 
alerte indruk maakten; het is niet waarschijnlijk dat 
ziekte of ondervoeding een rol speelt. Ondervoeding is 
mede onwaarschijnlijk gezien het grote voedselaan-
bod (m.n. brood) dat door bezoekers van het plantsoen 
wordt toegeworpen en ook door de kuikens wordt ge-
geten. Bij de kwaliteit van het voedselaanbod kunnen 
vraagtekens worden geplaatst. Hoe gezond is het 
voedselaanbod? Vervangt het de voeding in de vorm 
van planten, waterdiertjes en insecten? 

We hebben mogelijke predatoren en enkele gevallen 
van daadwerkelijke predatie waargenomen. Predato-
ren die in het Noorderplantsoen aanwezig zijn, zijn met 
name Blauwe Reigers, katten, meeuwen, vissen en rat-
ten (Bruine Rat). Van de meeuwen lijkt de Kleine 
Mantel meeuw de grootste bedreiger van eendenkui-
kens. Zilvermeeuwen zijn dat ook, maar zijn in aantal 
minder aanwezig. 
Kokmeeuwen lijken minder agressief en zijn vooral ge-
spitst op het brood dat hen wordt toegeworpen. Vandaar 
hun massale aanwezigheid bij de voederplek in vijver 2. 
Feitelijke predatie hebben we waargenomen van Blauwe 
Reiger, Kleine Mantelmeeuw en een onbekende grote 
vissoort. Een duidelijke poging tot predatie namen we 
waar van een kat. Daarnaast hebben we een hond 

De overlevers met hun moeder.  Foto: Ana Buren
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waargenomen die een adulte eend in het water volgde 
en meenam. 
Overige watervogels zoals Meerkoet en Nijlgans kun-
nen eveneens bedreigend of verstorend zijn. Het komt 
voor dat Meerkoeten of Nijlganzen hun territorium ver-
dedigen, vooral als zij zelf broeden of kuikens hebben. 
In de “fonteinvijver” (vijver 5) vonden we hiervan een 
goed voorbeeld: de “fonteineend” (het vrouwtje) met 
haar kuikens werd door de Meerkoet in de vijver niet 
langer getolereerd, wat leidde tot een hevige strijd tus-
sen de Meerkoeten en de moedereend en haar tien kui-
kens. De volgende dag waren er nog slechts acht kui-
kens; of ze in het gevecht zijn gesneuveld is niet duide-
lijk. De eenden hadden zich verstopt onder de planten 
bij de vijver en zijn later uitgeweken naar vijver 3. Vaak 
kwamen ze terug om langs de waterkant van de fontein-
vijver te rusten, en soms nog even het water in te gaan, 
zolang dat getolereerd werd.
Ook Nijlganzen kunnen van zich af blazen en bijten. We 
hebben niet gezien dat ze eendenkuikens verwonden 
of doden. Overigens hebben we waargenomen dat een-
den onderling ook flink ruzie kunnen maken en elkaar 
soms fysiek bedreigen. 
Er is een grote recreatiedruk in het Noorderplantsoen, 
vooral op warme dagen. Behalve picknick en barbecue 
zijn er ook hardlopers en fitnessgroepjes. De versto-

ring door deze vorming van recreatie lijkt mee te vallen. 
Veel recreatie is rustig en vindt plaats op de paden en 
grasvelden. De eenden in of bij het water trekken zich 
daar weinig van aan. Verstorend kan het zijn als er veel 
lawaai wordt gemaakt. Bijvoorbeeld recreanten met 
harde muziek of coaching van fitnessgroepjes vlak 
langs de fonteinvijver. Ernstige verstoring op die ma-
nier hebben we niet waargenomen. Vanaf de opbouw 
van het Noorderzonfestival in augustus zagen we dat 
het totale aantal waargenomen eenden tijdelijk iets 
 terugliep, maar zich nog tijdens het festival herstelde. 
Eenden verplaatsen zich naar rustiger delen in of nabij 
het plantsoen; ernstige verstoring door het festival is 
niet aangetoond. 

Voorlopige conclusies en plannen voor vervolg-
onderzoek
In dit hoofdstuk proberen we onze onderzoeksvragen 
zoals aan het begin van dit artikel geformuleerd, te be-
antwoorden. Daarbij geldt de restrictie, dat de onder-
zoeksresultaten en de conclusies die eraan verbonden 
worden gelden voor de specifieke situatie van het 
Noorderplantsoen. Ze gelden niet per se voor andere 
stedelijke gebieden. Ook betreft het één broedseizoen 
dat is onderzocht; volgende broedseizoenen kunnen 
andere resultaten geven. De resultaten sluiten echter 

Blauwe Reiger bij de fonteinvijver.  Foto: Ana Buren
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wel aan bij landelijk onderzoek van SOVON, dat wijst 
op achteruitgang van de aantallen Soepeenden en 
 Wilde Eenden. Ook zijn de resultaten een bevestiging 
van de globale indruk die al bestond op basis van meer 
oppervlakkige waarneming in voorgaande jaren ten 
aanzien van de overlevingskans van eendenkuikens in 
het Noorderplantsoen. Juist deze bevindingen vorm-
den de aanleiding voor het onderzoek. 

De eerste onderzoeksvraag had betrekking op het 
aantal eendenkuikens dat tijdens het broedseizoen 
wordt waargenomen en op de overlevingskans van 
deze kuikens. Op die vraag hebben we een duidelijk 
antwoord gekregen: er werden 73 kuikens waargeno-
men in het plantsoen, afkomstig van 11 vrouwtjes die in 
het plantsoen hebben gebroed. Uiteindelijk hebben 4 
kuikens overleefd. Voorlopige conclusie, op basis van 
dit broedseizoen, is dat de overlevingskans van eenden-
kuikens in het Noorderplantsoen gering is, namelijk 
maximaal 5%. Binnen 1 à 2 weken zijn de kuikens in de 
meeste gevallen weg. Mogelijk is de overlevingskans 
minder dan 5%, omdat een deel van de kuikens mis-
schien al was verdwenen bij de eerste waarneming. 

De tweede onderzoeksvraag betreft de omstandig-
heden die een nadelige of juist positieve invloed heb-

ben op de mate van broeden, het broedsucces en de 
overlevingskans van kuikens in het Noorderplantsoen. 
Er kan deels sprake zijn van een jaareffect, bijvoor-
beeld door weersomstandigheden (aanhoudende kou, 
hevige buien) maar dat kan op basis van dit onderzoek 
niet worden vastgesteld. Een beperking van het onder-
zoek is ook dat we over de legselfase geen uitspraken 
kunnen doen. Het onderzoek richtte zich op de kuiken-
fase, waarover wel veel duidelijk is geworden. Een an-
dere beperking is dat we geen uitspraken kunnen doen 
over de mate van fitheid en de leeftijd van vrouwtjes: 
factoren die eveneens van invloed kunnen zijn op het 
broedsucces (Van den Bremer et al 2015).

Zoals aangegeven in hoofdstuk 6, hebben we in verre-
weg de meeste gevallen geen directe oorzaak kunnen 
waarnemen. De kuikens maakten zolang ze in leven 
waren altijd een vitale indruk; er zijn geen ziekten 
waargenomen. We stellen wel vast dat diverse preda-
toren in het plantsoen aanwezig zijn en hebben ook 
waarnemingen van feitelijke predatie. Daaruit maken 
we op dat predatie waarschijnlijk de belangrijkste di-
recte oorzaak vormt van de geringe overleving.
Toch is het belangrijk om niet alleen naar predatoren te 
kijken, maar naar het geheel. Ook de waterkwaliteit, 
begroeiing, beschoeiing en voedselaanbod spelen een 

Hondenpret  Foto: Ana Buren



rol. Voor broedsucces van watervogels en overlevings-
kans van kuikens is veilige broedgelegenheid en vol-
doende bescherming door oeverbegroeiïng en water-
vegetatie van direct belang. Met Berg et al. (2016) con-
stateren we dat er voor het grootste deel sprake is van 
beschoeide oevers met weinig oevervegetatie en wei-
nig of geen waterplanten (submerse vegetatie). Oever-
begroeiing en waterplanten kunnen zorgen voor be-
schutting voor broedende eenden en eendenkuikens. 

Daarmee komen we bij de beantwoording van de derde 
onderzoeksvraag: welke maatregelen kunnen tot ver-
betering leiden? Om de veilige broedgelegenheid te 
verbeteren zou er meer begroeiing langs en in de buurt 
van het water kunnen komen. Riet, gele lis, grote lis-
dodde en dergelijke zijn van groot belang om veilige 
plekken te creëren. 
Langs de Grachtstraat groeit riet, maar pas vanaf half 
mei komt de groei van het riet goed op gang. Het zou 
beter zijn het riet op een aantal plekken een of meer 
jaren te laten staan en afwisselend te maaien. Dat zorgt 
er voor dat de walkant ook al eerder in het voorjaar be-
tere bescherming biedt. Langs de randen van het water 
kunnen ook hoog gras, kruiden en bloeiende wilde 
planten voor beschutting en meer insecten zorgen. Be-
langrijk voor betere dekking is ook de groei van water-
planten in de vijvers. Waterplanten zorgen bovendien 
voor toename van insecten en waterdiertjes, die een 
goede voedselbron vormen voor de eenden en hun kui-
kens. Meer natuurvriendelijke oevers maken het voor 
eenden en kuikens gemakkelijker afwisselend in het 
water en op land te gaan. Bij deze maatregelen zijn niet 
alleen de eenden gebaat. Ook vogels, vlinders, bijen, 
libellen en amfibieën zullen ervan profiteren. 

Tenslotte: voor een gezonde populatie is het van be-
lang dat deze zich kan vernieuwen en verjongen. De 
geringe overlevingskans van kuikens die in dit onder-
zoek is aangetoond is uit dat oogpunt ongunstig. Daar-
bij moet worden aangetekend dat vernieuwing van de 
populatie ook van buitenaf mogelijk is en waarschijn-
lijk in beperkte mate ook plaatsvindt. Zo is er in augus-
tus een kleine groep volgroeide kuikens waargenomen 
die niet in het Noorderplantsoen zelf zijn uitgebroed. 
Of deze zich ook in het plantsoen blijvend gevestigd 
hebben, is niet bekend. 
Blijft staan dat de maximale overlevingskans van 5% 
gering is; we beschikken niet over onderzoeksresulta-
ten waaruit blijkt dat dit percentage algemeen of uit-
zonderlijk is. 
Daarom is vervolgonderzoek gewenst. Door middel van 
vervolgonderzoek wil de IVN-werkgroep Stadsecologie 
in 2017 opnieuw onderzoek doen in het Noorderplant-

soen en bovendien in een ander stedelijk gebied, het 
Park Selwerd. Belangrijke vragen zijn dan of we in het 
Noorderplantsoen tot dezelfde resultaten komen en of 
eenzelfde (geringe) overlevingskans van kuikens ook in 
de andere situatie (Selwerd) kan worden aangetroffen. 
Het voordeel van kleinschalig, situatie-gebonden onder-
zoek is, dat de overlevingskans van kuikens vrij nauw-
keurig kan worden vastgesteld en ook in relatie kan wor-
den gebracht met de directe context. Nadeel is dat het 
onderzoek niet gemakkelijk tot meer algemeen gelden-
de conclusies leidt. Meer onderzoek op het terrein van 
eenden in een stedelijke omgeving is dringend gewenst 
om tot een meer algemeen beeld te komen. Publicatie en 
uitwisseling van onderzoeksgegevens, ook van klein-
schalig onderzoek, is uit dat oogpunt eveneens gewenst. 
We hopen dat dit artikel bijdraagt aan een beter inzicht 
en ook anderen tot meer onderzoek inspireert. 
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Bijlage: broedsucces en overleving

V1  23 april Vijver 5  'Fonteineend'
   15 kuikens 'Fonteineendjes'

23-4 15 kuikens Foto: Ana Buren
25-4 6 kuikens
25-4 5 kuikens (reiger)
26-4 2 kuikens
27-4 1 kuiken
2-5 0 kuikens (duur: 10 dagen)

V2 29 april Vijver 4 2 kuikens   

29-4 melding 13.53 uur 2 kuikens
29-4 melding 16.57 uur 0 kuikens        (duur: 1 dag)

V3 18 mei Vijver 3  bij café De Bres, 'Breseend'
   5 kuikens ('Breseendjes')

18-5 5 kuikens Foto: Ana Buren
23-5 3 kuikens 
25-5 1 kuiken  (reiger)
27-5 0 kuikens (duur: 10 dagen)

V4 25 mei Vijver 4  2 gele kuikens  

25-5 2 kuikens Foto: Ana Buren
27-5 0 kuikens (duur: 3 dagen)

V5 1 juni Vijver 4  'Lepelaareend'
   6 kuikens ('Lepelaareendjes')

1-6 6 kuikens Foto: Ana Buren
7-6 6 kuikens
9-6 2 kuikens
14-6 0 kuikens (duur: 14 dagen)

V6 6 juni Vijver 4 5 donkere kuikens

6-6 5 kuikens  Foto: Ana Buren
7-6 1 kuiken
9-6 0 kuikens (duur: 4 dagen)
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V7 6 juni  Vijver 4  'Licht vrouwtje'
   7 gemengde kuikens

7-6 5 kuikens Foto: Lammert Tiesinga
9-6 3 kuikens
14-6 1 kuiken
15-6 0 kuikens (duur: 9 dagen)

V8 13 juni Vijver 4  'Donker vrouwtje'
   7 kuikens (geel/donker)

13-6 7 kuikens Foto: Lammert Tiesinga
14-6 6 kuikens
15-6 5 kuikens
17-6 4 kuikens
18-6  3 kuikens
22-6 2 kuikens
27-6 1 kuiken
30-6 0 kuikens (duur: 18 dagen)

V1(2)  17 juni  Vijver 5  'Fonteineend', tweede leg
   11 kuikens

17-6 11 kuikens Foto: Ana Buren
20-6 10 kuikens
27-6 8 kuikens
29-6 7 kuikens
2-7 5 kuikens
4-7 4 kuikens
22-8 4 kuikens    (duur: tot heden)

V9 18 juni Vijver 2  'Wit vrouwtje'
   1 kuiken

18-6 1 kuiken Foto: Lammert Tiesinga
19-6 0 kuikens (duur: 1 dag)
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Succesvol fonteineendje met kroost Foto: Ana Buren

V10 22 juni  Vijver 4  Vrouwtje 'groen aan kop' 
   5 kuikens

22-6 5 kuikens Foto: Ana Buren
23-6 3 kuikens
30-6 0 kuikens (duur: 9 dagen)

V11 4 juli vijver 4  'Bruin vrouwtje' 
   7 kuikens

4-7  7 kuikens Foto: Lammert Tiesinga
5-7 5 kuikens
7-7 1 kuiken (middag)
7-7 0 kuikens (avond) (duur: 3 dagen)
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Nieuw voor Groningen

Bruine Lijster
Jos Welbedacht 

Vrijwel een van de eerste vogels die ik in mijn kijker 
krijg is een lijster die net op een tak gaat zitten. Het is 
een apart ding, geen gebruikelijk geval. De opvallende 
wenkbrauwstreep doet mij eerst denken aan een 
Koper wiek, maar er klopt het een en ander niet aan. De 
vogel heeft een opvallend bruin vlak in de vleugel en 
mist bovendien het rood op de flanken. Snel daarna 
vliegt het dier het grasveld op, waar ik weer niet goed 
kan beoordelen wat dit nu is. Ik zie de vogel op de rug 
en kan alleen maar beseffen dat ik iets bijzonders heb. 
Wellicht een afwijkende Koperwiek? De vogel vliegt op 
en verdwijnt achter een huis. Tja, wat nu? Een afwij-
kende Koperwiek is niet zo interessant, maar wat als 
het nu echt iets aparts is? Snel ga ik naar huis, waar ik, 
drie à vier minuten later, een vogelboek kan raad-
plegen. Enigszins in extase zoek ik de bladzijde van de 
zeldzame lijsters op, waar mijn oog vrij snel valt op de 
Bruine Lijster Turdus eunomus. Tja, dit lijkt er wel op! 
Dit mag ik niet laten liggen, dus ga ik terug naar de plek 
en ditmaal met camera. Eerst sta ik even op het veldje , 
ongeveer op de plek waar ik de vogel heb zien verdwij-
nen. Kansloos denk ik, de wijk is onoverzichtelijk en 
lijsters zijn doorgaans lastige beesten om terug te 
 vinden. Ik zoek verder aan de andere kant van het huis 
waar de vogel achter verdween, maar vind er niets. Op 
een gegeven moment heb ik een mooie Roodborst in 
beeld als er weer een opvallende, lichte lijster langs 
vliegt die lijkt te landen in een lijsterbesje. Kijker erop 
en ja hoor, dit is weer de vogel van eerder in de middag! 
Direct ga ik fotograferen omdat ik bewijs moet hebben. 
Hier is op geen manier een afwijkende Koperwiek van 
te maken! Dit lijkt wel echt een Bruine Lijster! Als ik 

dichterbij probeer te komen vliegt de vogel naar een 
andere boom. Ik maak nog wat foto’s en kan de vogel 
goed met mijn verrekijker bekijken, maar vanwege het 
feit dat ik alleen ben en totaal niet voorbereid op zo’n 
vogel, ben ik nogal verdwaasd. Dit kan haast niet klop-
pen, denk ik. Ik, alleen, vlakbij huis, tussen Pimpel- en 
Koolmezen? Toch is het zo, dus ga ik weer snel naar 
huis om de foto’s ergens te dumpen, zodat ik verster-
king kan vragen van mede-vogelaars. Op de Top-of-
Holland appgroep schrijf ik: kijk ik hier nou gewoon 
heel raar tegen aan en is het een afwijkende Koper-
wiek? Lijkt op Bruine Lijster. 
Direct reageert men positief, en de eerste vogelaars 
zijn al onderweg. Dus ga ik weer terug naar de plek en 
na vijf minuten zoeken met de eerste vogelaars vind ik 
de vogel weer terug in een boom. De rest heeft nog 
niets gezien en de vogel verdwijnt vrij snel weer. Geluk-
kig wordt het dier gedurende de rest van de middag 
nog een aantal keer gezien door zo’n veertig mede- 
vogelaars. Ook de volgende ochtend is de vogel nog 
aanwezig evenals honderden vogelaars uit het hele 
land, ook al blijkt het erg lastig de lijster in beeld te 
krijgen. Na 10.00 uur worden er geen zekere waar-
nemingen meer gedaan, hoewel het aantal vogelaars 
gedurende de dag alleen maar toeneemt. Ook op donder-
dag wordt uitgebreid gezocht, maar zonder resultaat. 
Op vrijdag 11 november 2016 komt er echter een onver-
wachte wending aan het verhaal, als blijkt dat een 
buurtbewoonster de vogel dood heeft gevonden. De 
kat was er mee aan komen lopen, maar gezien het gave 
verenkleed en het feit dat het diertje al langer dood was, 
is het waarschijnlijk dat de vogel eerder al tegen een 

Op woensdagmiddag 8 november 2016 probeer ik wat aan een verslag voor mijn studie te werken, maar na twee uur wil het 
niet echt vlotten. Daarnaast heb ik vorige week een nieuwe verrekijker gekocht en verheug ik mij er vanzelfsprekend erg op 
dit nieuwe instrument in de praktijk te gebruiken. Het lijkt mij een goed plan om op zoek te gaan naar Pestvogels, waarvan 
de afgelopen weken een influx op gang is gekomen. Mijn camera laat ik thuis, want voor fotografie is het licht niet ideaal. 
Beginnend bij de Mudaheerd, via het fietspad richting de Hornbach doorstekend naar de Kremersheerd en vanaf daar de 
Bekemaheerd op, vind ik vooral ‘gewone’ soorten zoals Pimpelmees, Koolmees, Roodborst, Merel, etc. Bij het huis waar 
meestal een groepje parkganzen rondwandelt, ga ik weer terug omdat er aan de andere kant wat mensen met honden aan-
komen. Ik ben al niet zo’n hondenfan en ik wil vooral in alle rust vogelen. Derhalve ga ik terug naar de y-splitsing in de Be-
kemaheerd, waar ik even wacht totdat de hondenuitlaters zijn afgeslagen. Ik sta nu naast een stukje groen dat om een klein 
voetbalveldje groeit. Hier is het lekker rustig en overzichtelijk, met her en der activiteit van mezen en Merels. Ik besluit ie-
dere vogel goed te bekijken, want met mijn nieuwe kijker kan ik ze waarschijnlijk prachtig in beeld hebben. 
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raam is gevlogen. Wellicht in paniek nadat een buurt-
bewoner vuurwerk had afgestoken rond 10:10 uur op 
woensdag 9 november. De laatste zekere waarneming 
was wel van rond die tijd. Hoe dan ook een erg sneue 
afloop voor deze zeer zeldzame dwaalgast uit Siberië. 
Nadat de vogel anderhalve week bij mij in de vriezer 
heeft gelegen, heb ik ‘r naar Naturalis, Leiden, ge-
bracht waar er een balg van wordt gemaakt. Zo kan er 
ook in de toekomst nog onderzoek aan gedaan worden. 

Beschrijving en determinatie
De vogel was in haar eerste kalenderjaar, getuige het 
ruicontrast in de grote dekveren. Vermoedelijk gaat 
het om een vrouwtje gezien de relatief sterke bruine 
tint op de chevrons over de onderdelen en de sterk 
(zwart) gestreepte keel. Enkele vogelaars opperden 
dat deze vogel kenmerken vertoonde van een, naar het 
schijnt, relatief veel voorkomende hybride tussen 
 Bruine Lijster en Naumann’s Lijster. Zij vonden dat met 
name de stuit, de staart, de halszijden, de wenkbrauw-
streep en de chevrons op de onderdelen te veel rossige 
tinten hadden. Op sommige foto’s is de kleurtint door 
belichting en witbalans sterk vertekend, waardoor er 
inderdaad meer rossige elementen in terug te vinden 
zijn. In werkelijkheid is de vogel echter tamelijk egaal 
bruin op de bovendelen, met op de kruin, de mantel- 
en schouderveren en de stuit donkerbruin tot zwart-
achtige centra, met een bruine rand. De halszijden en 
de wenkbrauwstreep zijn crèmekleurig wit, hetgeen 
past bij een eerste kalenderjaar Bruine Lijster. De 

 chevrons op de onderdelen zijn donkerbruin tot zwart, 
met sommige chevrons meer ‘chocolademelkbruin’, en 
rossige elementen ontbreken. Dit pleit in mijn optiek 
voor een zuivere Bruine Lijster.
 
Verspreiding en voorkomen
Turdus eunomus broedt in Midden-Siberië in taiga-
bossen tot aan de grens met de toendra. De vogels 
overwinteren in Zuidoost- Azië. De vogels broeden 
noordelijker dan de Naumann’s Lijster waarvan de 
 vogel (vroeger*) als ondersoort werd gezien. Er is een 
overlap in de broedgebieden. De vogel is dwaalgast in 
Europa.**

De eerste vogel in Nederland werd in 1899 gevangen in 
Veenwouden (Fr.) en de tweede waarneming is van 
1955 in IJsselmuiden (Ov.). 

De vogel van Beijum is een Siberische dwaalgast die 
heel de wijk weer op de kop heeft gezet. Na de twee 
Haakbekken (2004) en de Grijze Junco (2015) bleek de 
zuidwesthoek van Beijum opnieuw de plek voor een 
zeer zeldzame vogel in Nederland! 
Indien aanvaard gaat het dus om de derde waar-
neming voor Nederland.

Jos Welbedacht 
jw90@home.nl 

*  Data hierover onbekend. 
**  Door BirdLife International worden de soorten nog als eenzelfde 

soort beschouwd.

De Bruine Lijster van Beijum, 8 november 2016 Foto: Jos Welbedacht



Dwerggans
Op 21 februari verbleef net als an-
dere jaren een Dwerggans nabij 
Scharmer. Daarnaast vlogen er op 
11, 12 en 14 oktober enkele vogels 
over telpost Zuidveld en op 21 okto-
ber vlogen nog twee vogels langs 
telpost Langebosch.

Sneeuwgans
Er werden dit jaar meerdere vogels 
gezien, waarbij het altijd de vraag is 
waar deze vogels vandaan komen. 
Een vogel hield zich van eind juni tot 
en met augustus op in het Lauwers-
meer. Tevens waren er in september 
vogels aanwezig in het Dannemeer 
en de Onlanden. 

Witbuikrotgans
Van 5 februari tot 22 februari be-
vonden zich maximaal twee vogels 
op de kwelders bij Noordpolderzijl. 
Hier zat tussen 2 november en 21 
november ook weer een exemplaar. 
Daarnaast zat er van 25 maart tot 8 
april een vogel op Rottumeroog. 

Verder vlogen er nog vogels langs 
Lauwersoog op 2 en 27 november. 
Op 2 december ook nog twee vo-
gels langs de telpost in de Eems-
haven.

Zwarte Rotgans
Op 2 april zat er een vogel op de 
kwelders Noordpolder.

Roodhalsgans
Net als in andere jaren verbleven  
er Roodhalsganzen in het Jaap 
Deensgat, op de Dollardkwelders 
en de kwelders Noordpolder. Verder 
vloog er een vogel langs Lauwers-
oog op 2 november en verbleef één 
van de vogels van de Onlanden 
soms in Groningen, namelijk op 14 
november en 3 december. Op 18 
 december hield zich een vogel op 
bij Vriescheloo en op 29 december 
kwam er nog een waarneming uit 
het Roegwold.

Amerikaanse Tafeleend
Van 19 januari tot en met 13 maart 

verbleef een Amerikaanse Tafel-
eend in het Van Starkenborgh-
kanaal tussen Aduard en Noord-
horn. De vogel was soms dagen niet 
aanwezig op het kanaal en leek er 
vooral te zitten als het had gevroren 
of het hard waaide. Indien aanvaard 
betekent dit niet alleen het 1e geval 
voor Groningen, maar ook voor 
 Nederland.

Witoogeend
Vanaf 23 februari tot 17 april en ook 
op 30 oktober zat een geringde 
Duitse projectvogel in Bourtange. 
Nog een geringde vogel werd op 30 
april gevonden in de Vlinderbalg, 
Lauwersmeer.

Brilzee-eend
Op 19 november werd er een langs-
vliegende vogel gezien vanaf Rottu-
merplaat. De vogel is aanvaard 
door het CDNA en het betreft hier 
het 3e geval voor Groningen.

IJseend
Ook dit jaar zaten er weer IJseenden 
in het Lauwersmeer, bij Rottumer-
oog en Rottumerplaat. Op 19 no-
vember werden er zelfs veertien 
vogels gezien vanaf Rottumerplaat. 
Verder waren er nog enkele langs-
vliegende vogels langs de telpost in 
de Eemshaven. 

IJsduiker
Op 10 januari werd een vogel gezien 
in de haven van Lauwersoog. Te-
vens zat de IJsduiker van het Leek-
stermeer op 28 en 30 januari in het 
kleine stukje van het meer dat bij 
Groningen hoort. De enige andere 
waarneming was van een langsvlie-
gende vogel op 27 december te Lau-
wersoog. 

Voor dit overzicht is gebruik gemaakt van de websites www.waarneming.nl en www.trektellen.nl. We hebben 
weer geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn, maar de kans blijft groot dat we enkele boeiende waarnemingen 
gemist hebben. Waarvoor hierbij onze excuses.

Zeldzame en schaarse soorten in de provincie    Groningen in 2016  Jacob Bosma & Alwin van Lubeck

Amerikaanse Tafeleend, Zuidhorn, 2 februari 2016  Foto: Alwin van Lubeck
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Grauwe Pijlstormvogel
Op 29 augustus en 4 september viel 
een langsvliegende vogel te note-
ren vanaf Lauwersoog en Rottumer-
plaat.

Vaal Stormvogeltje
Ook dit jaar was er gebrek aan een 
goede noordwesterstorm, dus bleef 
het bij een enkel Vaal Stormvogeltje 
op 2 november langs Lauwersoog.

Roodhalsfuut
De gehele winter verbleef een vogel 
in de haven van Lauwersoog. Ver-
der waren er meerdere vogels kort-
stondig aanwezig op diverse plek-
ken in de provincie. Een broedgeval 
bleef dit jaar helaas uit. 

Flamingo
Een vogel werd op 5 juni gemeld in 
het Wolfsbarge. Op 21 juni was er 
nog een melding van een overvlie-
gende vogel bij Haren.

Zwarte Ooievaar
Vanaf mei tot en met september wa-
ren er weer meerdere waarnemin-
gen, de meeste in augustus. Twee 
vogels die vanaf 18 augustus  tot 2 
september aanwezig waren in de 
Veenhuizerstukken kregen de nodi-
ge aandacht en dat gold eveneens 
voor een vogel die zich van 11 sep-
tember tot 24 september ophield in 
de Emmapolder.

Zwarte Ibis
Op 9 april werd een Zwarte Ibis ge-
zien in polder Breebaart. Van 9 juni 
tot 4 september waren een tot maxi-
maal vier vogels aanwezig in het 
Dannemeer.

Kwak
Op 10 mei was er een melding nabij 
Nieuwolda en op 12 december nog 
eentje bij het Reitdiep in Groningen. 
Rond het Foxholstermeer bleef het 
dit jaar stil.

Ralreiger
Van 23 tot en met 25 juni was een 
Ralreiger aanwezig in het Danne-
meer. Het gaat hier om het 5e geval 
voor de provincie.

Purperreiger
Het heeft er alle schijn van dat de 
Purperreiger voor het eerst ge-
broed heeft in de provincie. Op 22 
mei werden twee exemplaren ge-
zien bij Woudbloem. Daarna werd 
rond dit natuurgebied bijna dage-
lijks een exemplaar waargenomen. 
Op 15 en 16 augustus werden door 
meerdere waarnemers twee juve-
nielen gezien waarvan één keer 
 samen met een oudervogel. 

Koereiger
2016 was een goed jaar voor de 
Koereiger in de Groningen. Deson-
danks waren de meeste vogels 
slechts een à twee dagen aanwezig. 
Uitzonderingen waren vogels in de 
Lettelberter Petten van 20 tot en 
met 26 september en in het Zuid-
laardermeergebied van 9 tot en met 
11 oktober.

Kuifaalscholver
Er waren waarnemingen bij Lauwers-
oog en in de Ruidhorn, respectieve-
lijk op 26 oktober en 26 november. 

Slangenarend
Een overvliegende vogel werd op 27 
juni gezien vanuit een langzaam rij-
dende auto bij het Hoornse Diep. 
Op 24 juli werd nog een overvlie-
gende vogel gezien te Kiel Winde-
weer en deze vogel kon goed gedo-
cumenteerd worden. Het zijn res-
pectievelijk de 7e en 8e waarnemingen 
voor de provincie Groningen. 

Steppekiekendief
De inmiddels schaarse doortrekker 
werd ook dit jaar meerdere keren in 
de provincie waargenomen. Zoals 
gebruikelijk vlogen de meeste vo-

gels langs de telposten aan de 
noordkust, met maar liefst negen 
exemplaren langs telpost Noord-
kaap.

Roodpootvalk
Dit jaar was er in mei redelijk goede 
trek van Roodpootvalken. Langs de 
kusttelposten werden in totaal ne-
gen vogels gezien. Op 9 en 10 mei 
verbleef een vrouwtje langdurig bij 
telpost Noordkaap in de Emmapol-
der te midden van enkele Torenval-
ken. In het najaar waren er nog acht 
waarnemingen, verspreid over de 
provincie.

Kleinst Waterhoen
2016 was een erg goed jaar voor 
Kleinst Waterhoen in de provincie. 
De ontwikkeling van het Danne-
meer/Woudbloem bleef ook bij 
deze soort niet onopgemerkt. Op 27 
en 29 mei werden er respectievelijk 
drie en twee vogels gehoord in 
Woudbloem. Van 4 mei tot 8 juli 
 zaten er ook roepende vogels op 
meerdere plekken in het Zuidlaar-
dermeergebied. 

Zeldzame en schaarse soorten in de provincie    Groningen in 2016  Jacob Bosma & Alwin van Lubeck
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Slangenarend, Kiel Windeweer,  Foto: Jan Ploeger
24 juli 2016



Griel
Van 10 tot en met 13 mei verbleef 
een Griel op een veldje in de haven 
van de Eemshaven. De vogel van de 
Eemshaven was voor Groningse vo-
gelaars een langverwachte soort! 
Naast enkele claims zijn er verder 
geen overtuigende waarnemingen 
van deze soort in de provincie. Op 
11 mei 2012 spoelde een Griel aan 
op Rottumerplaat. Deze vogel was 
op 11 juni 2011 in Suffolk geringd.

Steltkluut
Ook dit jaar waren er enkele broed-
paren in de provincie. In het Danne-
meer werden twee jongen grootge-
bracht; andere paren kwamen he-
laas niet tot succesvolle legsels. 
Bijzonder was ook de juveniele 
Steltkluut die van 18 augustus tot 
en met 7 november in de Breebaart-
polder verbleef.

Strandplevier
Behalve vanaf de Groningse eilan-
den waren er enkel waarnemingen 
op 26 juni bij Achter de Zwarten en 
op 11 augustus in het Dannemeer.

Woestijnplevier
Tijdens een hoogwatertelling werd 
op 20 mei een Woestijnplevier ge-
vonden bij telpost Ruidhorn. De vo-
gel was aanwezig tot en met 29 mei. 
Indien aanvaard betreft het de 3e 

Woestijnplevier voor Groningen.

Morinelplevier
De schaarse doortrekker werd ook 
dit jaar weer vooral vanaf de telpos-
ten gezien. Een groep van elf vogels 
op 14, 15 en 16 mei bij Finsterwolde 
kreeg het meeste bekijks. 

Poelsnip
Een Poelsnip liet zich 24 oktober in 
de Eemshaven slechts in vlucht zien 
aan een gelukkige waarnemer. De 
laatste waarneming van deze soort 
in Groningen dateert alweer uit 
2003, toevalligerwijs op min of 
meer dezelfde plek. Helaas is de 
 vogel niet aanvaard door het CDNA.

Poelruiter
Erg leuk was de Poelruiter die zich 
van 28 april tot en met 1 april liet 

zien in de Koningslaagte bij Gronin-
gen. Dat kan ook gezegd worden 
van de vogel die op 8 mei langs de 
Noordkaap vloog. Van 19 tot 24 jun 
en op 18 juli zat een vogel bij Achter 
de Zwarten. Op 29 juni verbleef een 
vogel in het Dannemeer en op 10 
september eentje in polder Bree-
baart.

Terekruiter
Van 17 tot en met 22 mei zat er een 
Terekruiter in de Breebaartpolder. 
Van 16 tot en met 19 juli was dit nog-
maals het geval. In de Breebaart-
polder is de soort inmiddels een 
jaarlijkse gast. 

Bonapartes Strandloper
Op 24 augustus werd een Bonapar-
tes Strandloper gevonden in het 
Dannemeer. De vogel was aanwezig 
tot en met 5 september. Vooral op-
vallend is dat de vogel erg ver in het 
binnenland zat. Op 18 september 
werd ook nog een vogel gezien bij 
Achter de Zwarten in het Lau-
wersmeer. Respectievelijk betref-
fen het hier, indien aanvaard, het 6e 
en 7e geval voor Groningen.

Bairds Strandloper
Een Bairds Strandloper werd op 23 
juli gevonden in polder Breebaart. 
De vogel was telkens kort in beeld 
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Griel, Eemshaven, 10 mei 2016  Foto: Thijs Glastra

Woestijnplevier, Ruidhorn, 25 mei 2016  Foto: Alwin van Lubeck



en liet zich uiteindelijk slechts aan 
een select gezelschap zien. On-
danks meerdere zoekpogingen 
werd de vogel later op de dag en in 
de daaropvolgende dagen niet meer 
gevonden. De vogel is aanvaard 
door het CDNA en is het eerste ge-
val voor de provincie Groningen!

Breedbekstrandloper
Net als andere jaren blijft de Bree-
baartpolder de plek om deze soort 
te zien. Er werden op 14 mei zelfs 
vier vogels gezien. Andere waarne-
mingen kwamen van de hoogwater-
vluchtplaats bij de Kustweg op 14 
mei (een) en op 22 mei (twee). De 
binnenlandwaarneming van twee 
vogels op 23 mei bij het Dannemeer 
is zeer bijzonder, niet in de laatste 
plaats omdat een van deze vogels 
nog geheel in winterkleed was.

Blonde Ruiter
Als er in een jaar drie Blonde Ruiters 
in de provincie worden gezien, kan 
je het een goed jaar noemen. De 
eerste zat 25 en 26 mei bij de tel-
post Ruidhorn, tegelijk met de 
Woestijnplevier. De tweede vogel 
werd op 14 augustus gezien op een 
akker tussen Goudplevieren en Kie-
viten en wel in de Zevenboeren-
polder. Het derde exemplaar was 
kortstondig aanwezig op de Punt 
van Reide op 18 september.

Grauwe Franjepoot
Ook dit jaar werden verscheidene 
Grauwe Franjepoten gezien. Vanaf 
mei tot en met september waren er 
meerdere vogels op de gebruikelij-
ke plekken zoals de Ruidhorn en 
het Lauwersmeer. 

Rosse Franjepoot
Het was dit jaar dun gezaaid met 
Rosse Franjepoten. De enige waar-
nemingen waren op 2 en 4 novem-
ber bij Lauwersoog, 17 november 
vanaf de telpost in de Eemshaven 

en tot slot een vogel op 27 decem-
ber wederom langs Lauwersoog. 

Grote Burgemeester
Van 8 tot en met 23 januari verbleef 
er een Grote Burgemeester bij een 
vuilnisverwerker in Wildervank. 
Voor de regio een erg leuke soort!

Kleine Burgemeester
Op 10 januari werd een Kleine Bur-
gemeester gevonden nabij wordt: 
Zuidoost-Groningen en deze verbleef 
daar tot en met 15 januari. Een erg 
leuke soort voor Westerwolde.

Lachstern
In het voorjaar werd geen enkele 
Lachstern gemeld vanaf de telpos-
ten en dat is vrij uniek te noemen. 
Gelukkig waren er wel broedvogels 
in Duitsland aangekomen want van-
af 4 juli verschenen er weer volwas-
sen en juveniele Lachsterns in Oost-
Groningen. Uiteindelijk bleek er een 
slaapplaats te zijn op de Dollard-
kwelders en werden er in de zomer-
maanden maximaal 32 vogels waar-
genomen, waarvan 12 juveniel.

Blonde Ruiter, Punt van Reide, 18 september 2016  Foto: Lazar Brinkhuizen

Lachtstern, Oude Pekela - Polder Nieuwe Compagnie, 31 juli 2016  Foto: Ronald de Lange
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Witvleugelstern
Zowel in het Zuidlaardermeer (max. 
twee) als rond het Dannemeer (max. 
zes) werden dit jaar Witvleugel-
sterns gezien. Waarschijnlijk kwam 
het op beide plekken niet tot broe-
den. Wel werd in september een 
aantal dagen een juveniele Witvleu-
gelstern waargenomen in het Zuid-
laardermeergebied. 

Witwangstern
Door het lage waterpeil in een deel 
van het Zuidlaardermeergebied we-
ken de Witwangsterns uit naar het 
Dannemeer. Gelukkig kwamen de 
vogels ook hier tot broeden. In juni 
werden maximaal dertig adulte Wit-
wangsterns geteld en het maximaal 
aantal waargenomen juvenielen be-
droeg vijftien. 

Zomertortel
Naast enkele langsvliegende vo-
gels bij trektelposten was er een 
broedgeval in het AdriaanTripbos, 
Sappemeer en verbleef tot in juli 
een zingend mannetje in Haren 
Oosterhaar te midden van Turkse 
Tortels. 

Nachtzwaluw 
Opnieuw werd in het Lauwersmeer 
een dood exemplaar gevonden. Op 
15 en 16 september verbleef een 
 vogel bij Feerwerd. Ook was er in 
oktober een melding van een rus-
tende vogel in Vinkhuizen.

Hop 
Op 2 mei werd een vogel gevonden 
bij Meerstad en op 13 mei werd een 
exemplaar gefotografeerd bij Harpel.
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Zomertortel, Haren-Oosterhaar, 29 juni 2016  Foto: Guido Meeuwissen

Nachtzwaluw,  Foto: Ingrid Holtslag
Feerwerd, 15 september 2016 



Draaihals
In het voorjaar werden slechts zes-
tien exemplaren gevonden en in het 
najaar zes. Bijzonder was de mel-
ding van een juveniele vogel op 17 
juli bij Bellingwolde.

Bijeneter
Op vijf dagen in het voorjaar waren 
er meldingen van Bijeneters, voor-
namelijk overvliegend. Een groepje 
van drie verbleef op 28 mei kort in 
de zuidoosthoek van de Eemshaven. 

Pestvogel
Vanaf de derde week van oktober 
begon zich een mooie influx af te 
tekenen in de provincie met veel 
groepen tussen de twintig en dertig 
vogels. De grootste groepen waren 
langdurig aanwezig aan de A7 bij 
Hoogkerk en in Bloemenbuurt in de 
stad Groningen met maximaal resp. 
53 en 48 exemplaren. Eind decem-
ber waren de meeste Pestvogels 
alweer verdwenen uit de provincie.

Bonte Kraai
De grootste groep die in 2016 werd 
gezien bestond uit dertien exem-
plaren, op 6 maart in het Lau-
wersmeer. Tijdens de wintermaan-
den verbleef ook een vogel bij 
Stadskanaal.

De Grauwe Gors  jaargang 44 - 2017     55

Bijeneters, Eemshaven- Foto: René Oving
Oost, 28 mei 2016

Hop, Meerstad, 2 mei 2016  Foto: Thijs Glastra

Pestvogel, Lauwersoog-Robbenoort, 12 december 2016  Foto: Thijs Glastra



Raaf 
Raven worden steeds vaker gezien 
in de provincie. Het gaat vooral  
om waarnemingen uit Zuid-oost 
Groningen, het Lauwersmeergebied, 
het Westerkwartier en het Zuidlaar-
dermeergebied.

Kortteenleeuwerik
Tussen 6 en 10 mei werden maar 
liefst zes exemplaren waargeno-
men langs de diverse telposten aan 
de noordkust. Van één vogel kon 
het geluid worden opgenomen. In 
het najaar vloog op 25 oktober een 
exemplaar langs de telpost Eems-
haven. 

Roodstuitzwaluw 
In het voorjaar werden slecht drie 
doortrekkers gezien, op 6 mei langs 
de Eemshaven, op 7 mei langs de 
Kustweg en op 18 mei over het Pa-
terwoldse Meer.

Iberische Tjiftjaf 
Bijzonder was een Iberische Tjiftjaf 
die op 20 en 21 april werd gezien op 
Rottumeroog. De vogel zong niet 

maar liet een dalende roep horen. 
In combinatie met gelige onderde-
len en duidelijk geel tussen oog en 
snavel kon de vogel worden gede-
termineerd als Iberische Tjiftjaf. In-
dien aanvaard gaat het hier om het 
3e geval voor de provincie.

Humes Bladkoning 
Een vroege Humes Bladkoning ver-
bleef op van 14 tot 16 oktober op 
Rottumerplaat. Op 9 november 
werd nog een vogel gevonden in de 
Eemshaven.

Bladkoning 
Er werden meer dan veertig exem-
plaren gezien in de provincie, de 
eerste op 18 september, de laatste 
op 29 oktober.

Grote Karekiet 
Op 19 mei werd een vogel gehoord 
bij plas Langebosch bij Wildervank 
en van 28 mei tot 4 juni verbleef een 
exemplaar aan de Zoutkamperril in 
het Lauwersmeer. Van 7 tot 25 juni 
zong een vogel bij Woudbloem. Ten-
slotte waren er in juli en augustus 
twee waarnemingen in het Zuidlaar-
dermeergebied.

Veldrietzanger 
Een Veldrietzanger werd op 28 au-
gustus kort waargenomen en gefo-
tografeerd in de Zuidoosthoek van 
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Humes Bladkoning, Rottumerplaat, 16 oktober 2016  Foto: Marnix Jonker

Grote Karekiet, Lauwersmeer, Zoutkamperril, 29 mei 2016  Foto: Michael Kopijn



de Eemshaven. Ondanks intensief 
speuren door veel vogelaars kon de 
vogel niet worden teruggevonden. 
Helaas is de vogel niet aanvaard 
door het CDNA.

Sperwergrasmus 
5 september werd een Sperwer-
grasmus waargenomen op Rottu-
merplaat.  26 september was er een 
korte waarneming in de Eemshaven 
en op 31 oktober werd een exem-
plaar gevangen in het oostelijk 
Eemshaventerrein. Dit betreft een 
zeer late waarneming en pas de eer-
ste vangst in de Eemshaven.

Taigaboomkruiper
Bijzonder was de voorjaarswaarne-
ming van een Taigaboomkruiper op 
3 april in de Eemshaven. 

Bruine Lijster 
De eerste Bruine Lijster voor Gro-

ningen werd op 9 november ont-
dekt in de magische zuidwesthoek 
van de wijk Beijum, Groningen.  
Zie het uitgebreide artikel in deze 
Grauwe Gors.

Noordse Nachtegaal 
Een aanvankelijk als gewone Nachte-
gaal ingevoerde vogel werd op 22 
mei werd in de Oosterpolder bij Ha-
ren gehoord. Het geluid kon worden 
opgenomen en op basis daarvan 
kon worden vastgesteld dat het een 
Noordse Nachtegaal betrof. Het 
gaat hier om het 7e geval voor de 
provincie.

Kleine Vliegenvanger 
Rottumerplaat blijft een erg goede 
plek voor Kleine Vliegenvanger. Dit 
jaar werden er twee onvolwassen 
mannetjes waargenomen, de één 
op 23 mei en de ander twee dagen 
later op 25 mei.
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Sperwergrasmsus, Eemshaven-Oost 31, oktober 2016  Foto: Lex Tervelde

Taigaboomkruiper,  Foto: Alwin van Lubeck
Eemshaven-Haven, 3 april 2016  



Citroenkwikstaart 
De 4e Citroenkwikstaart voor de 
provincie  werd op 20 augustus ge-
vonden bij de kijkhut in het Jaap 
Deensgat, Lauwersmeer. De juve-
niele vogel werd tot 25 augustus 
gezien. In mei 1999 bevond zich hier 
ook een Citroenkwikstaart. Toen 
ging het om een adult mannetje.

Grote Pieper 
Een mooie voorjaarswaarneming 
was de Grote Pieper die op 7 mei 
langs telpost Noordkaap vloog. In 
het najaar vloog er zes keer een 
exemplaar langs telpost Eemsha-
ven, vier keer een langs de Kustweg 
en was er een langsvliegende vogel 
op Rottumerplaat op 30 oktober. 

Duinpieper
Langs telposten werden in totaal 
twintig waarnemingen gedaan. Be-
halve nog enkele overvliegende vo-
gels op andere locaties waren er 
twee vogels ter plaatse in de Mar-
newaard op 25 september en één 
op Rottumeroog op 15 september.

Roodkeelpieper 
Er werden 22 vogels gezien, ver-
spreid over voor- en najaar en van-
zelfsprekend voornamelijk langs de 
kust. Bijzonder was een exemplaar 
dat kort ter plaatse was in het Dan-
nemeer op 14 mei.

Europese Kanarie
25 exemplaren vlogen in het voor-
jaar langs telposten en nog eens 
drie in het najaar. Ook was er een 
handvol meldingen op andere plek-
ken in de provincie. 
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Citroenkwikstaart, Lauwersmeer, Jaap Deensgat, 20 augustus 2016  Foto: Martijn Bunskoek

Roodmus, Winsum, 3 juni 2016  Foto: Lucie Kooistra



Roodmus 
Een adult mannetje zong op 16 en 17 
mei bij Lauwersoog, op 22 mei zong 
een vogel op een andere locatie in 
het Lauwersmeer en een onvolwas-
sen exemplaar was zingend aanwe-
zig in Winsum in de eerste week  
van juni. Verder werden nog twee 
vrouwtjes gezien op Rottumerplaat 
op 29 mei, een vogel op 18 juni bij 
Termunterzijl en waren er waarne-
mingen bij Uithuizen en in de Eems-
haven. 

Grauwe Gors 
Naast enkele overvliegende vogels 

langs telpost Noordkaap en Eems-
haven was er in het voorjaar een 
waarneming op 27 juni bij Wolder-
dorp. Op wintervoedselvelden wer-
den meerdere exemplaren gevon-
den: één bij Warffum op 12 decem-
ber en maximaal vier bij Zuidbroek 
aan het eind van het jaar.

Ortolaan 
In het voorjaar werden vogels ter 
plaatse gemeld op Rottumerplaat, 
in het Lauwersmeer en bij Wagen-
borgen. In het najaar waren er ook 
drie meldingen, vanaf Rottumeroog, 
Noordhorn en de Eemshaven.  

Dwerggors 
Een Dwerggors vloog op 21 septem-
ber laag langs telpost Langebosch, 
Wildervank. De roep kon goed wor-
den opgenomen. Erg leuk was het 
exemplaar dat op 15 oktober werd 
gevangen in het oostelijk Eemsha-
venterrein. Ook waren er korte 
waarnemingen op 8 mei in de Eems-
haven en op 8 oktober bij Wolter-
sum.

Jacob Bosma – Groningen
jacobbosma@tiscali.nl
Alwin van Lubeck – Groningen
alwinvanlubeck@gmail.com
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Dwerggors, Eemshaven-Oost 15, oktober 2016  Foto: Lex Tervelde
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