
Eerste broedgeval
Zeearend in Groningen
 
Pimpelmezen in Leek

50 jaar Avifauna Groningen
 
Verdwaalde Noordse Stormvogels
 
Winterroest inventarisaties Ransuil
 
Roeken gaan goed in Noord Groningen

Jaargang 45 - 2018
Een uitgave van Avifauna Groningen



Colofon
De Grauwe Gors
ISSN 1384-0509
De Grauwe Gors is een uitgave van 
Avifauna Groningen

Prijs losse verkoop € 15,00

Vereniging Avifauna Groningen
De vereniging is opgericht op 15 mei 1968 en heeft als doel het bestuderen en beschermen van 
de in de vrije natuur in de provincie Groningen voorkomende vogels.

Het lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar, een jeugdlid (tot 18 jaar) betaalt € 13,- per jaar en 
een gezinslidmaatschap kost € 25,- per jaar. 
Men kan lid worden door het lidmaatschapsgeld over te maken op IBAN NL 90 INGB 00 02 01 54 
18 t.n.v. Avifauna Groningen te Groningen
Opzegging dient te geschieden voor 31 december.

Bestuur
Voorzitter: Egbert Boekema 
 Borgsingel 21, 9753 CD Haren, 050-5772643 voorzitter@avifaunagroningen.nl
Secretaris/ledenadministratie: Arjo Bunskoeke 
 Jaspisstraat 15, 9743 JV Groningen, 050-2307751 secretariaat@avifaunagroningen.nl
Penningmeester: Dick Veenendaal 
 Boermanjeweg 21, 9988 RL Usquert, 0595-424282 penningmeester@avifaunagroningen.nl
Harm Jan Kiewiet 
 Middenstraat 4, 9611 KK Sappemeer, 06-13398057 hjkiewiet@avifaunagroningen.nl 
Jan Henk Venema
 Olde Kooi 3, 9753 KP Haren, 050-3133622 jhvenema@avifaunagroningen.nl 

Website: www.avifaunagroningen.nl
Webmasters: Aaldrik Sillius, Dieko Alting: beheer@avifaunagroningen.nl

De Grauwe Gors
De Grauwe Gors verschijnt 1 keer per jaar. De deadline voor artikelen is 15 november 2018.
Artikelen met maximaal 3500 woorden aanleveren. Figuren en foto’s in overleg met de redactie.

Redactieadres
Borgsingel 21, 9753 CD Haren, redactie@avifaunagroningen.nl 

Redactie
Egbert Boekema, 050-5772643
Bauke Koole, 06-44377714
Maricée Ten Bosch, 050-5799528
Jørn Zeiler, 06 45 911 702

Overige adressen
ledenadministratie@avifaunagroningen.nl
activiteiten@avifaunagroningen.nl

Vormgeving: Tom Venema, Winsum 
Druk: Scholma Druk, Bedum
Omslag: Adult mannetje Zeearend in het Zuidlaardermeergebied. 
Foto: Gerrit Kiekebos



Orpheusspotvogel in Duindoorn, Kustweg-Lauwersmeer, 14 mei 2017 Foto: Jolanda Wannet



4     De Grauwe Gors  jaargang 45 - 2018Collage van een Aalscholver boven het Noorderplantsoen Groningen, 29 december 2017. Foto: Ana Buren



De Grauwe Gors  jaargang 45 - 2018     5

Ook dit jaar heeft de redactie, bestaande uit Maricée, 
Bauke, Jørn en Egbert weer een Jaarboek in elkaar 
 gezet. Eigenlijk is dat een kwestie van voornamelijk 
 redigeren, want de auteurs maken in feite een nummer 
van de Grauwe Gors voor wat hij is. En niet te vergeten 
de opmaker Tom Venema.

De vogelwereld is continu aan veranderingen onderhevig. 
Voor een deel heeft dat te maken met de steeds zachter 
wordende winters en warmere periodes in voor- en najaar. 
Bij sommige soorten is dit duidelijk, er zijn bijvoor-
beeld steeds minder overwinterende Grote Zaagbekken 
en Bonte Kraaien in Groningen. Zangvogels laten ook 
veranderingen zien, maar subtieler. Al jarenlang turf ik 
dagelijks de zangactiviteit, maar nog nooit had ik zo-
veel zingende Roodborstjes in de maand januari als in 
2018. Het waren er meer dan in een heleboel eerdere 
jaren tezamen. Dat februari een stuk kouder zou uit-
pakken, wisten ze toen nog niet. Een ander voorbeeld 
van veranderingen is de zang van de Houtduif. Als we 
een steekproef van 5125 waarnemingen uit de jaren 
1999-2010 vergelijken met een steekproef van 5990 uit 
2011-2017, dan valt op dat sinds 2011 de Houtduiven 
meer zijn gaan koeren in de maanden januari – maart. 
Maar ook is te zien dat ze relatief minder koeren in de 
periode eind mei – half juli. Dat is de tijd dat kraaiachtigen 
zoals Gaai en Ekster voedsel nodig hebben voor hun 
jongen. In de stedelijke omgeving van Groningen en 
Haren waar de koerende Houtduiven zijn genoteerd, 

lijken de duiven steeds vaker te wachten met broeden 
tot augustus en september. De kraaiachtigen hebben 
dan hun belangstelling voor nesten verloren en uit onder-
zoek in Maastricht blijkt dat de kans op broedsucces 
dan beter is. 

Wat staat in dit jaarboek? Ook dit jaar is de trend dat de 
meeste artikelen over een specifieke soort gaan. In dit 
nummer onder meer over de Roek, Ransuil, Zeearend, 
Geelgors, Canadese Gans, Pimpelmees en Slechtvalk. 
Het langste artikel gaat over de Zeearenden die bij het 
Zuidlaardermeer hebben gebroed, het eerste succes-
volle broedgeval in onze provincie. 

De vaste ringrubriek veegt een aantal mooie terugmel-
dingen van de laatste jaren bij elkaar. Zoals van een 
Oeverpieper waarvan de ring af te lezen viel via foto’s 
die op de kwelder waren geschoten. Ook trektellen 
komt weer aan bod met een overzicht van de beste dagen 
voor bepaalde soorten. 

Voor zeldzame en nieuwe soorten was 2017 een heel 
goed jaar. Ook in dit nummer is er een uitgebreid over-
zicht. Eigenlijk gaat het de laatste tijd maar door, ook  
in de slappe wintermaanden zijn steeds vaker leuke 
soorten te zien. En soms zet een vriendelijke bewoner 
uit Scheemda er nog een trapje bij ook, om over de heg 
van de buren de Zwartkeellijster te kunnen bekijken, 
maar nu zijn we al weer in 2018. Sommige nieuwe soor-
ten waren ook landelijk zeldzaam, zoals de Blauw-
staart. Deze soort was al weer de derde klapper in 
Beijum.
Tot slot, willen we nog even memoreren dat deze Grauwe 
Gors uitkomt in een bijzonder jaar, want Avifauna 
 Groningen is opgericht in 1968. Een mooie gelegenheid 
om in een kort overzicht terug te blikken op de beginjaren. 
Hoe waren die en met welke aspecten hielden de vogelaars 
zich toen bezig? Er is nogal wat veranderd, maar is het 
niet zo dat afwisseling het leven boeiend maakt? Bij vogels 
kijken is de rek er nooit uit, dus op naar de volgende 50 
jaar voor onze vereniging.

Avifauna Groningen wenst U ook deze keer weer veel 
leesplezier.

Egbert Boekema (voorzitter)
e.j.boekema@rug.nl

Voorwoord
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De vereniging

Voordat de vereniging Avifauna Groningen werd opge-
richt waren er in Groningen afdelingen van de KNNV en 
bovendien bestond de stichting Het Groninger Land-
schap al. Enkele bestuursleden van deze twee clubs 
waren vogelaars, zoals René Wentzel uit Uithuizen, Jo 
de Jonge uit Groningen en Joop Loterijman uit Winschoten. 
Ze zochten elkaar op en stonden daarmee aan de wieg 
van Avifauna Groningen, opgericht in 1968 (Loterijman 
1978). In zijn artikel noemt Loterijman als datum 23 
 februari 1968. Waarschijnlijk was er op die vrijdag een 
oprichtingsvergadering. De officiële oprichtingdatum 
is woensdag 15 mei 1968. Vermoedelijk is men toen bij 
de notaris langs geweest, mogelijk bij notaris S.M.S. 
de Ranitz (1904-1990) uit Winsum, die natuurbeschermer 
was en in 1942 al op de Ennemaborg was geweest ter 
voorbereiding van een mogelijke latere aankoop. 

Een belangrijke activiteit waren de ledenvergaderingen 
die lange tijd in een zaaltje achter de Helperkerk in 
 Groningen werden gehouden, om precies te zijn aan 
het Waldeck Pyrmontplein. Het pand staat er nog en is 
vrijwel niet veranderd. Door de bruine deur in de gang 
ging je gelijk links het zaaltje in. Zelf werd ik lid in 1971, 
op aanraden van Jan Hulscher die ik voor het eerst in de 
Oosterpolder in Haren was tegengekomen. De vereni-
ging telde toen ongeveer 55 leden en meestal was er 
een man of 15 tot 25 op een bijeenkomst aanwezig. Een 
van de hoogtepunten van de ledenvergaderingen was 
de rondvraag. Hier kon je je mooie waarnemingen 
kwijt, een Roerdomp, een Slechtvalk of wat zeld-
zamers. Dus roept u maar! In mijn gedachten hoor ik 
Loterijman nog met zijn ietwat krakende stem zeggen 
“leuke waarneming” of iets in die trant. De echte klap-
pers waren meestal al bekend. Soms haalde een vogel 
de krant en er was ook nog zoiets als de telefoon. Ver-
moedelijk is de Waterspreeuw die van 11 tot 22 maart 
1977 in een sloot aan de zuidzijde van park Groenestein 
in Groningen verbleef, de meest bekeken zeldzame 

soort van de jaren 70 geweest. Een andere goed be-
zochte soort was de Vorkstaartmeeuw die van 26 tot 
29 september 1978 in de dijksloot van de Emmapolder 
verbleef. Deze was net als de Waterspreeuw op een 
meter of tien afstand mooi te bekijken. En makkelijk 
bereikbaar, want de weg onder langs de zeedijk in de 
Emmapolder was toen nog niet voor auto’s afgesloten.

De vereniging leunde in die tijd op een klein aantal 
 bestuursleden. Voorzitter was Joop Loterijman (1911-
1982), kinderarts uit Winschoten. Hij was zoon van een 
Amsterdamse arts en zoals veel oudere vogelaars 
 begonnen als lid van de Nederlandse Jeugdbond  
voor Natuurstudie (de Jonge 1982). Voordat hij naar 
 Winschoten kwam, werkte hij in Heerlen. Veel van zijn 
vrije tijd stak Loterijman in vogels kijken en natuur-
bescherming. Hij was onder andere in 1973 mede-op-
richter en voorzitter van de Milieu-Federatie Groningen, 
die nog steeds bestaat als Stichting Natuur- en Milieu-
federatie en waarbij onze vereniging ook is aangesloten. 

Cees Sikkema (1921-1979) was lange tijd (1969-1977) 
penningmeester van Avifauna Groningen. Hij was 
net als Loterijman vrijgezel. Hij was een bedacht-
zaam persoon, wat ook te maken had met zijn achter-
grond als natuurkundige. Als veertiger begon hij 
met vogelen en dat deed hij al snel met veel over-
gave. Door de week rond de stad Groningen, waar hij 
aan de Plantsoenstraat woonde en in het weekend 
aan de kust, bij de boerderij van de familie in Oude-
schip, waar hij was opgegroeid. Met de Eemshaven, 
min of meer bij zijn achtertuin aangelegd, had hij 
weinig op. Liever zat hij aan de zeedijk bij de Lauwer-
polder of Emmapolder. In de jaren 70 was hij zonder 
meer een van de beste waarnemers van vogels in 
Groningen. Zijn voorkeur ging uit naar Rietganzen, 
Rotganzen en doortrekkende kleine zangvogels, 
 onder andere rond de eigen boerderij. Hij was de 
eerste waarnemer die een Bladkoning in Groningen 
zag.

Avifauna Groningen: de beginjaren
Egbert Boekema

De vereniging Avifauna Groningen is opgericht in 1968. Omdat we in 2018 vijftig jaar bestaan, is dit een goed 
moment om even terug te kijken. In dit artikel enkele impressies uit de jaren 70 om zo een beeld te scheppen van 
de vereniging en de vogelaars uit die beginjaren, zonder naar volledigheid te streven.
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Johannes (“Jo”) de Jonge (1902-1990) was secretaris, 
had zijn leven in het onderwijs gezeten en was in 1967 
met pensioen gegaan. Een bescheiden man, die al in 
1917 met vogelen was begonnen. Een van zijn eerste 
activiteiten voor de vereniging was het aanleggen van 
een multoklapper waarin hij waarnemingen bijhield 
 (figuur 1). Later werd het verzamelen wat professioneler 
opgezet, met het oog op een uit te brengen vogelboek 
over Groningen. Op dikke voorgedrukte formulieren op 
A4 formaat konden de leden hun waarnemingen per 
soort kwijt (figuur 2). Een stapel formulieren van ruim 
een meter dik is er verzameld tot ongeveer 1979. Zeer 
bruikbaar materiaal en gelukkig bewaard gebleven. Ze 
liggen momenteel in een kast bij de voorzitter.

Het ging in de jaren 70 goed met de vereniging, de op-
komst was hoog en het ledenaantal steeg naar bijna 200 
rond 1980. Op 26 januari 1980 was er een excursie per 
touringcar naar Flevoland. Er werden van een aantal soorten 
opmerkelijke aantallen gezien, zoals 11 Ruigpoot buizerds, 
20 Kiekendieven (meest Blauwe) en honderden Fazanten 
(meest mannetjes). Ook met de jubileumexcursie op 15 
april 1978 (Snor, Blauwborst en wat steltlopers) ging men 

per bus naar Flevoland. De Blauwborst was toen een 
 leuke soort, want lastig in Groningen te scoren.

Op weg naar een vogelboek  
over Groningen

Vanaf het begin heeft de vereniging als doel gehad om 
een boek uit te geven over de vogels in de provincie 
Groningen. Drijvende kracht van de inventarisatie-
commissie was de bioloog Jan Hulscher (lid vanaf het 
begin) die zich bezig hield met het verzamelen van ge-
gevens. Omdat het onmogelijk leek de hele provincie 
integraal op broedvogels te inventariseren, werden 
stukken van enkele tientallen hectare als steekproeven 
uitgezocht. Daarvan werden er enkele tientallen geïn-
ventariseerd. Later werd besloten om ook de winter-
vogels en trekvogels er bij te nemen. Uiteindelijk is het 
boek er in 1983 gekomen (Boekema, Glas en Hulscher 
1983), maar het was een moeizame onderneming. Als 
we dit vergelijken met hoe het in Drenthe ging, dan valt 
op dat het daar met ruimere ondersteuning van de pro-
vincie, die een aantal uitstekende ecologen in dienst 

Figuur 1
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had, allemaal wat soepeler is gegaan. Er zijn goede 
 avifaunaboeken geproduceerd die wat de broedvogels 
betreft kwantitatief een stuk degelijker zijn. Aan de 
 andere kant, de Friezen wachten nog steeds op een 
goed vogelboek over hun provincie als we de wadden-
eilanden even buiten beschouwing laten.

Wat hield de vogelaars in de  
jaren 70 bezig?

In de jaren 70 trok men er vaak in een groene legerjas 
gekleed op uit met een 7x50 kijker, per fiets of met de 
auto. En met “de Kist”, de Peterson’s vogelgids, ver-
taald door Mr. Jan Kist (destijds hadden mensen nog 
titels voor hun naam staan, tenminste als je er een 
had). Meestal was het doel een specifiek gebied in het 
binnenland of liever aan de kust. Men telde broed-
vogels en wadvogels of keek alleen maar wat rond. De 
wadvogeltellingen werden vanaf 1976 min of meer 
 regelmatig gehouden, maar niet alle telstukken waren 
goed bezet. De Linthorst-Homanpolder werd een tijdje 
bemand door een teller zonder telescoop maar wel met 
hond als medeteller. Aan trektellen aan de kust werd 
niet gedaan, pas in de jaren 80 werd ontdekt dat je 
leuke overtrekkende soorten bij wind uit oost en zuid-
oost kon zien. Wel was een beperkt aantal waarnemers 
op de eilanden met zeetrek bezig. Er werd ook niet 
 systematisch naar zeldzaamheden gezocht. Geen stelt-
lopers afkijken met een telescoop, om de simpele reden 
dat vrijwel niemand een telescoop had. Cees Sikkema 

was de eerste waarnemer met telescoop, die hij onder 
andere benutte om ringen van Rotganzen af te lezen.

De soortenkennis was gemiddeld genomen vergeleken 
met nu gebrekkig. Pas in de loop van de jaren 70 werd de 
Waterpieper voor het eerst waargenomen. Niemand kende 
deze soort. Ook Appelvinken werden vrijwel nooit gezien, 
want men wist niet hoe deze vogels riepen of zongen. 
 Nagenoeg onbekend was men ook met de trekroep van 
de Boompieper (“psie”), dus niemand had ooit opge-
merkt dat op goede april- en meidagen er tientallen of 
meer in het kustgebied kunnen overtrekken. De jaren 70 
was in feite een overgangstijd, na het stenen tijdperk voor 
1970, waarin niet gevogeld werd. In de jaren 80 en 90 
kwamen er nieuwe en veel betere generaties vogelaars 
die met name het zoeken naar zeldzame soorten oppikten 
en met trektellen begonnen. Trektellen was overigens 
aanvankelijk in de jaren 80 vrijwel beperkt tot de Eemshaven. 
Vooral in het begin was daar goed uitzicht bij de radar-
post. Je kon er bij slecht weer ook onder schuilen en de 
plek was per auto bereikbaar. Door uitbouw van de voor-
haven verdween het uitzicht en verplaatste het trek-
gebeuren zich naar een plek westelijker boven op de zee-
dijk. Maar dan zitten we al lang in de jaren 90.

Hoe zag de vogelwereld er in de  
jaren 70 uit?

Om weer eens fris naar het verleden te kijken, heb ik mijn 
waarnemingen van één jaar (1976) opgeladen op de site 

Figuur 2
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van waarneming.nl. Deze waarnemingen zijn vrijwel alle-
maal uit het noordoosten van Nederland en voor het 
overgrote deel uit Groningen. Het was even werk om 
7728 waarnemingen in te voeren (zie waarneming.nl, 
ga op deze site naar “Toplijst waarnemingen”, naar het 
jaar 1976 en klik op Egbert Boekema). Maar de waar-
nemingen geven aardig weer hoe sterk sommige soorten 
zijn veranderd. Bovendien produceert de site automa-
tisch keurige statistieken en verspreidingskaartjes met 
atlashokken. De talrijkste van de 220 waargenomen 
vogelsoorten was de Wilde Eend (323 waarnemingen 
in 44 atlashokken, 116.000 vogels, 360 vogels per 
waarneming). De soort is met een factor 5-10 afgeno-
men en in sommige gebieden met nog meer. Andere 
eenden die toen 5-10 keer algemener waren, zijn Eider, 
Tafeleend, Brilduiker en Grote Zaagbek. Van de Tafel-
eend werden in 1976 in totaal 3569 exemplaren waar-
genomen, en van de Kuifeend 5581. De Kuifeend was 
toen dus net iets talrijker, maar momenteel is het verschil 
enorm en zijn er tenminste tien keer meer Kuifeenden 
dan Tafeleenden. Veel eenden dus in de jaren 70, maar 
aan de andere kant waren er heel weinig ganzen. De 
talrijkste soort was de Kolgans met 17.218 vogels. Dat 
lijkt netjes, maar 14.500 werden op een dagje vogels 
kijken in Friesland gezien en in Groningen werden er 
maar ruim 647 aan de grond gezien. De grootste groep 
Grauwe Ganzen die ik in 1976 aan de grond zag  bestond 
uit niet meer dan 64 vogels in het Lauwersmeer. Bij 
 andere soorten is het verschil met deze eeuw ook 
 duidelijk. Bij goede waarnememingen staat in mijn 88 
dagboeken een * bij de soort, om voor later duidelijk te 
maken dat het om een interessante waarneming ging. 
Een waarneming van 5 Brandganzen bij Haren was ken-
nelijk toen heel bijzonder, want een sterretje waard. 
Overigens was de Brandgans aan de kust wel talrijk.

We beperken ons hier verder tot de algemene soorten. 
Als we de lijst van 1976 doornemen en interpreteren, 
zijn de soorten die het hardst achteruit zijn gegaan de 
Bonte Kraai (87 waarnemingen, 525 vogels), Patrijs, 
Ringmus, Veldleeuwerik en Kneu. Hier wat Leeuweriken: 
13 januari 550 op het westelijke Eemshaventerrein,15 
april 49 zingend in de Kropswolderbuitenpolder (zitten 
nu nog 3) en 18 december 323 in vijf groepen trekkend 
bij het Zuidlaardermeer na vorstinval. Een andere soort 
die klappen heeft gehad is de Houtduif. Meestal niet 
genoteerd, maar op 27 februari zaten er 600 in de 
 Onnerpolder. De weilanden zijn de laatste jaren leeg. Er 
zijn uiteraard ook soorten toegenomen, en de Buizerd is 
er een van. Die was met 220 waargenomen vogels in 1976 
minder talrijk dan de Torenvalk, met 278 exemplaren. 
De Buizerd is momenteel een stuk talrijker. Leuk ook 
was een terloopse waarneming van een Zwarte Zwaan 

die op het wad in een groep Knobbelzwanen zat. Met 
afstand de eerste waarneming in Groningen. Was ik 
 totaal vergeten.

Slot

Tot zover deze terugblik. Het waren mooie beginjaren, 
hoewel ik toen al vogelend ook aftakeling van de 
 natuur meemaakte. Er kwam in die jaren niets bij. 
 Natuurbouw kwam pas later. Toen was het onvoorstel-
baar dat de Westerbroekstermadepolder, die ik in 1971 
voor Staatsbosbeheer op broedvogels telde, ooit een 
natuurgebied zou worden. Een ander pluspuntje van 
nu is de verminderde jachtdruk. In de jaren 70 was 200 
meter de grens voor het benaderen van ganzen. Dichter-
bij en ze gingen op de wieken. Wat verder? Speculeren 
over de toekomst blijkt achteraf meestal toch iets an-
ders uit te pakken dan eerst gedacht. In de jaren 70 
verschenen bijvoorbeeld sombere toekomstvoorspel-
lingen, zoals het rapport van de Club van Rome uit 
1972, getiteld De grenzen aan de groei (zoek maar 
even op internet). Het rapport kwam er min of meer op 
neer dat de toegenomen wereldbevolking in zijn eigen 
beperkingen van benutten van natuurlijke hulpbronnen 
zou creperen. Hoewel hun prognoses op vrijwel geen 
enkel punt zijn uitgekomen, heeft het rapport er wel 
voor gezorgd dat het milieu wereldwijd op de politieke 
agenda kwam te staan. Water en lucht zijn in Nederland 
schoner geworden en men is duurzamer gaan produceren. 
Maar in de steeds intensiever benutte agrarische ge-
bieden valt weinig meer voor de vogels te halen. Wat de 
toekomst zal gaan brengen voor mens en vogels blijft 
ongewis. Een zekerheid op dit dit moment lijkt dat de 
wereldbevolking blijft groeien, wat negatief gaat uit-
pakken. Er dreigt een tekort aan schoon water en een 
heleboel meer. Anderzijds komen er in Nederland ook 
steeds meer vogelaars bij. Wat dat betreft zou ook 
 Avifauna Groningen daar van moeten/kunnen profiteren. 
En meer natuurliefhebbers betekent ook meer draag-
kracht voor natuurbescherming. Dus hopelijk op naar 
de volgende 50 jaar! En op zijn Gronings: kop d’r veur.
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Acht jaar Ransuil 
winterroest inventarisaties 
in de provincie Groningen
Jan Henk Venema, Trees Dik & Gielje Timmer

Sinds het einde van de jaren 80 is de Ransuil populatie in Nederland met 75% achteruit gegaan. Als reactie hierop 
is eind 2009, in navolging van het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden, de Werkgroep Ransuilen in Groningen 
van start gegaan. Aan de hand van winterroest inventarisaties wordt de stand van de Ransuil Asio otus in de 
 provincie Groningen gemonitord. In dit artikel doet de werkgroep verslag van de werkzaamheden en tellingen die 
in de afgelopen acht winters (2009/10 tot en met 2016/17) zijn uitgevoerd. Naast het in kaart brengen van de ver-
spreiding van de Ransuil winterroesten analyseren we de aantalsfluctuaties die in de afgelopen acht telseizoenen 
in onze provincie zijn opgetreden. 

De Ransuil doet het niet goed in Nederland. De soort 
laat sinds begin jaren tachtig een voortdurende afname 
zien, met oplevingen in goede muizenjaren. De aantallen 
lijken recent op laag niveau wat te stabiliseren (van 
Kleunen et al. 2017). De huidige stand bedraagt zelfs in 
muizenrijke jaren, zoals in 2014, hooguit een kwart van 
die rond 1990 (Sovon 2015). Eén van de oorzaken is de 
afname in prooiaanbod veroorzaakt door het steeds 
intensievere gebruik van het agrarisch cultuurland-
schap, afname van het graslandareaal en veranderde 
gewaskeuze met maïs in plaats van granen (Sovon 
2015). In de meer bosrijke gebieden is de toegenomen 
predatie door Havik en Buizerd een andere belangrijke 
oorzaak (van Manen 2006). Mogelijk speelt lokaal in 
bossen het afgenomen aanbod aan nestgelegenheid 
(oude Zwarte Kraaien en Ekster nesten) ook een rol. 
Evenals in 2004 is op de nieuwe Rode Lijst van Neder-
landse broedvogels de status van de Ransuil aange-
merkt als ‘kwetsbaar’. Wel met de aantekening dat de 
populatiestatus sinds de vorige lijst verder is verslech-
terd (van Kleunen et al. 2017). 

Roesten
Overwinterende Ransuilen brengen de dag meestal 
door op gezamenlijke slaapplaatsen, de zogenaamde 
winterroesten. Het aantal uilen op deze roesten kan 
 variëren van enkele exemplaren tot wel meer dan 
 honderd. Direct na het broedseizoen verzamelen Rans-
uilen zich met hun eventuele jongen overdag in loofbomen. 
Wanneer de bladeren tegen het einde van november 
zijn gevallen, wordt de definitieve winterroest ingenomen 

(Wijnandts 2010). Hiervoor gebruiken Ransuilen jaren 
achtereen dezelfde groenblijvende bomen (conifeer, 
den, spar, hulst, taxus of klimop). In Nederland komen 
de grootste roesten voor in Zuidwest Friesland waar in 
de ‘Veldmuizenwinter’ van 2014/15 een roest met 126 
uilen werd geteld (Wijnandts 2015). In jaren met veel 
voedsel lopen de roesten pas laat in het najaar vol en 
worden ze gedurende de winter ook eerder verlaten 
dan in jaren met weinig voedsel (Van Manen 2006). 
Waarom Ransuilen roesten is nog steeds niet geheel 
duidelijk. Van Manen (2006) geeft als meest aanneme-
lijke verklaring het vinden van een broedpartner aan. 
Gedurende de winterroest kunnen potentiële partners 
elkaars kwaliteiten aflezen en elkaar volgen naar een 
broedterritorium. Ransuilen bezetten vanwege de fluc-
tuaties in het aantal Veldmuizen niet permanent een 
territorium. Een Ransuil kan zich dus niet onderschei-
den door de kwaliteit van zijn territorium. In Engeland 
daarentegen bezetten Ransuilen jaarrond wel een ter-
ritorium en daar komt het slapen op gezamenlijke 
roestplaatsen nauwelijks voor (van Manen 2006). 
Een ander opmerkelijk punt is dat er op de winterroesten 
in Nederland, maar ook elders in West-Europa, een 
overschot aan vrouwtjes (60%) is vastgesteld. Dit zou 
volgens Bol (2010) te maken hebben met de intraspeci-
fieke concurrentie tussen nestjongen in muizenarme 
jaren waarbij mannetjes de strijd van de vrouwtjes ver-
liezen. In twee opeenvolgende slechte muizenjaren 
bouwt zich zo een overschot aan vrouwtjes op. Daar-
naast is er een significant hogere sterfte onder jonge 
mannetjes tussen uitvliegen en eerste winter, en worden 
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vrouwtjes over het algemeen ouder (7-12 jaar) dan 
mannetjes, die slechts 2 muizencycli (6 jaar) overleven.

Migratie?
De aantalsfluctuaties op een roest zijn afhankelijk van 
broedsucces en sterfte. Ook kan sprake zijn van immi-
gratie van Ransuilen uit Noord- en Oost-Europa wan-
neer daar het lokale voedselaanbod schaars is (van 
Manen 2006). Een voorbeeld daarvan is november 
1986 toen in Nederland en Engeland sprake was van 
een influx van Ransuilen uit Scandinavië (Brouwer 
1987). Maar uit een 17 jaar durende studie met gevleugel-
merkte Ransuilen in Noord- en Zuid-Holland bleek dat 
roesten uit een vaste kern van bekende vogels bestaan 
en dat het aandeel migrerende uilen klein is (Bol 2010). 
Zo konden nieuwe individuen die op een slaapplaats 
verschenen in een kwart van de gevallen herleid wor-
den naar nestjongen van een naburige groep. Ook werd 

nimmer een in het buitenland geringde Ransuil gevangen. 
In onze provincie zijn jaarlijks wel meldingen van trek-
kende Ransuilen bekend, maar de aantallen zijn beperkt 
(Boekema 2016). Uit terugmeldingen van geringde vogels 
bleek dat het merendeel van de adulte Ransuilen zijn/
haar leven in een straal van ten hoogste 10 kilometer 
rond de broed- en/of slaapplaats leidt, maar het disper-
siepatroon van juvenielen is aanmerkelijk groter 
(Wijnandts 1984). Dit beeld werd gesteund door een 
inventarisatie van het aantal roestende Ransuilen (750) 
en het aantal broedparen (250-300) in de provincie 
 Groningen in 1979 (Wijnandts 1984). Wanneer door 
overmatige sneeuwval muizen onbereikbaar worden 
kan lokale trek van Ransuilen naar steden plaatsvinden 
om daar te profiteren van het grotere aanbod aan zang-
vogels (Sharikov et al. 2013). In de provincie Groningen 
werd dit fenomeen in de sneeuwrijke maand februari  
in 1979 waargenomen (Wijnandts 1983). Het jaarlijks 

Ransuilen op een roest, Blijham, 13 januari 2018  Foto: André Eijkenaar



inventariseren van winterslaapplaatsen biedt dus 
 onder ‘normale’ omstandigheden een goede mogelijk-
heid om (lokale) populatieschommelingen van deze 
heimelijke nachtvogel te monitoren. 

Veldmuizenstand
Met een gemiddeld aantalspercentage van 72% is  
de veldmuis veruit de belangrijkste prooisoort voor 
Ransuilen in Groningen, op afstand gevolgd door de 
bosmuis en vogels met elk 10% (Wijnandts 1984). In 

 Nederland en andere delen van Europa doorloopt de 
veldmuispopulatie, en die van andere soorten woel-
muizen, een drie- of vierjarige cyclus (van Apeldoorn 
2005). Deze cycli lopen binnen Europa niet synchroon 
(van Manen 2006). Gedurende de zogenaamde ‘op-
bouwjaren’ stijgen de aantallen en dichtheden muizen 
tot een piek en breidt de soort zich ruimtelijk snel uit. 
Na het bereiken van het piekjaar stort de populatie 
door nog onduidelijke oorzaken ineen en start de 
 cyclus van voren af aan. Het optreden van deze populatie 

Ransuil met Veldmuis, Meeden, 20 mei 2014  Foto: André Eijkenaar 
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cycli kunnen door enkele soort specifieke biologische 
 kenmerken worden verklaard. Eén van deze eigen-
schappen is dat het geslachtsrijp worden van vrouwtjes 
afhankelijk is van de soortdichtheid: jongen die geboren 
worden bij lage dichtheden worden eerder geslachts-
rijp dan jongen die bij hoge dichtheden worden ge-
boren. Jonge vrouwtjes zullen zich bij voorkeur gaan 
vestigen in primair habitat waar gemakkelijk gangen-
stelsels en nesten gegraven kunnen worden. Wanneer 
jonge vrouwtjes zich niet meer kunnen vestigen in dit 
voorkeurshabitat wordt minder geschikt (secondair) 
habitat gekoloniseerd. Deze zich solitair vestigende 
vrouwtjes werpen gemiddeld twee jongen minder per 
worp dan de vrouwtjes die in groepsverband jongen 
werpen. Echter, de (overleving)kans van jongen om ge-
slachtsrijp te worden is bij de solitaire moeders groter 
dan bij de jongen uit de gemeenschappelijke groepen, 
en door de lagere soortdichtheid worden deze jongen 
ook nog eens sneller geslachtsrijp (van Apeldoorn 
2005). Wanneer deze situatie zich gedurende enkele 
jaren kan ontwikkelen zonder dat zich extreem grote 
sterfte gedurende bovengemiddeld koude of natte 
winters, zullen de voorjaarspopulaties groeien. Hier-
door kunnen de aantallen explosief toenemen en kan 
de soort zich ruimtelijk snel uitbreiden naar secondaire 
habitattypen.
Het patroon van de piekjaren, en een al dan niet syn-
chroon verloop voor heel Nederland, wordt beïnvloed 
door klimatologische en landschappelijke factoren 
waaronder mate van grootschaligheid. Naast klimaat 
en landschappelijke factoren speelt ook het (grasland)
beheer een belangrijke rol in welke mate de aantallen 
en dichtheden Veldmuizen fluctueren. Intensief beheer 
en hoge veedichtheden zullen door verdichting van de 
bodem een negatief effect hebben op de veldmuizen-
dichtheid, terwijl extensief beheer, gemengde vege-
taties tussen de 10-30 cm hoog, verlaging van de 
grondwaterstand en de aanleg van nieuwe wegbermen 
en slootkanten gunstig zijn voor de veldmuizenstand 
(van Apeldoorn 2005).
Meerdere studies hebben aangetoond dat het aantal 
Ransuilen in een gebied gedurende de winter positief 
gecorreleerd is aan de beschikbaarheid van Veld-
muizen in de voorafgaande herfst (van Manen 2006; 
Sharikov et al. 2013; Tulis et al. 2015; Wijnandts 2015). 
De aantallen broedparen bleken af te hangen van het 
percentage Veldmuizen in de periode januari-maart 
terwijl het broedsucces sterk correleerde met het aan-
deel woelmuizen en ware muizen in de maanden maart-
juni (van Manen 2006). Het dieptepunt in de veldmuizen-
stand treedt jaarlijks op in april en mei, opmerkelijk 
genoeg precies de periode dat Ransuilen starten met 
het grootbrengen van hun jongen. In die periode wordt 

het dieet aangevuld met Bosmuizen en in geval van 
nood ook (jonge) vogels (van Manen 2001). 

Werkzaamheden van de werkgroep
Naast het jaarlijks inventariseren van de aantallen 
Ransuilen op de winterroesten in de provincie Groningen 
zet de werkgroep zich in om bomen waarin Ransuilen 
roesten te behoeden tegen kap. Ondanks het feit dat 
roestbomen beschermd zijn in de Flora en Faunawet 
ervaart de werkgroep regelmatig dat deze toch ver-
dwijnen. Hierna is het vaak (tijdelijk) onduidelijk waar 
de uilen naar toe zijn verhuisd. De werkgroep wordt 
inmiddels regelmatig geconsulteerd door diverse ge-
meenten om na te gaan of bomen, waarvoor een kap-
vergunning is aangevraagd, in de winter als roestplaats 
worden gebruikt door Ransuilen. Verder houdt de 
werkgroep zich bezig met educatie door voorlichting te 
geven op evenementen en het onderwijs te voorzien 
van lesmateriaal en braakballen. Gelijk bij het begin 
van haar oprichting heeft de werkgroep een overzich-
telijke website gelanceerd waarop waarnemingen en 
roesten van Ransuilen in onze provincie gemeld kun-
nen worden. Jaarlijks worden kaartjes met de resul-
taten van de winterroesttellingen op deze site bijge-
houden. Daarnaast is er veel informatie over de Ransuil 
te vinden en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden 
om de periodieke digitale nieuwsbrief van de werk-
groep te ontvangen.

Methode

Vanaf haar oprichting in de winter van 2009/10 heeft 
de werkgroep een groot netwerk van ‘waarnemers’ 
verspreid over de gehele provincie Groningen weten op te 
bouwen. De coördinatie van deze tellingen vond plaats 
door middel van het uitgeven van digitale nieuwsbrieven 
die iedere winter aan de waarnemers werd gestuurd om 
op te roepen roesten te controleren en te tellen. Derge-
lijke oproepen werden ook gedaan via publicaties in 
het Dagblad van het Noorden, nieuwsbrieven van de 
Vereniging Avifauna Groningen en de Werkgroep Grauwe 
Kiekendief, en via een aankondiging op de website van 
de werkgroep. De telresultaten konden worden door-
gegeven via een digitaal formulier op de website van 
de werkgroep (www.ransuileningroningen.nl). Naast 
dit netwerk aan waarnemers, maar ook toevallige 
waarnemers, werd de werkgroep ondersteund door 
een aantal vaste ‘veldmedewerkers’ die gedurende de 
winter een aantal roesten controleerden en telden. 
Meldingen van roesten op www.waarneming.nl die ons 
niet bekend waren werden toegevoegd aan ons data-
bestand. De werkgroep controleerde tegen het einde 
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van februari of de telresultaten van de ons bekende 
(vaste) roestplaatsen aan de werkgroep waren door-
gegeven. Wanneer dit niet het geval was werden de 
contactpersonen van die betreffende roesten per  
e-mail of telefonisch benaderd om deze gegevens 
 alsnog te verkrijgen. Ook werden beheerders van bos-
gebieden benaderd over de mogelijke aanwezigheid 
van roesten. Daarnaast werden er door de werkgroep 
zelf roestplaatsen gecontroleerd en geteld.
Om de fluctuaties in aantallen Ransuilen in Groningen 
nader te analyseren zijn deze gerelateerd aan het ge-
middelde aantal Ransuilen per roest (roestgrootte), 
het aantal roesten en de veldmuizenstand in de 
 provincie. De werkgroep heeft geen structureel on-
derzoek gedaan naar de prooisamenstelling van 
Ransuil braakballen. Om toch een beeld te krijgen 
van de veldmuizenstand in onze provincie, is het 
percentage Veldmuizen gebruikt dat is aangetroffen 
in braakballen van Groningse Grauwe Kiekendieven 
(bron: Werkgroep Grauwe Kiekendief ). Uiteraard 
zijn deze data slechts representatief voor de veld-
muizenstand gedurende de zomer (waarin de be-
schikbaarheid aan Veldmuizen het grootst is) en 
voor een beperkt deel van de provincie. Ook moet 
opgemerkt worden dat de Grauwe Kiekendief ten op-
zichte van de Ransuil een prooispectrum heeft met 
een groter aandeel vogels en insecten (Wijnandts 
1984; Koks et al. 1993). Het aantal getelde Ransuilen 
in Groningen is daarnaast ook vergeleken met de tel-
resultaten gepubliceerd voor de provincie Fryslân 
(Wijnandts 2016), aangevuld met het (voorlopige) 
aantal voor de winter van 2016/17 (Harry Wijnandts 
pers. med.).
Om een beeld te krijgen van de verspreiding van de 
winterroesten in de provincie Groningen zijn kaarten 
gemaakt waarbij voor het piekjaar 2014/15 de roesten 
naar landschapstype en agrarisch grondgebruik zijn 
weergegeven. Ook is een nadere analyse gedaan van 
de aantalsfluctuaties en gemiddelde roestgroottes 
naar bodemsoort (klei, veen met zandruggen, grens-
gebied veen-klei, en zand).

Resultaten

In het eerste telseizoen van de werkgroep (2009/10) 
werden 43 winterslaapplaatsen geïnventariseerd 
waarop een aantal van 276 Ransuilen zat te roesten 
(Tabel 1). Uit de resultaten van de daarop volgende  
7 telseizoenen bleek het aantal roesten, met een ge-
middelde schommelend rond de 60, beduidend hoger 
te liggen. Wij gaan ervan uit dat de bekendheid van de 
werkgroep na het eerste telseizoen verder is vergroot 
en tot een hoger en vrij stabiel aantal roestmeldingen 
vanaf het tweede telseizoen heeft geleid. De resul taten 
van het eerste telseizoen zijn om deze reden niet mee-
genomen in de nadere analyses van de resultaten.
Het aantal Ransuilen in de provincie Groningen fluc-
tueerde van 2010/11 tot en met 2016/17 tussen de 300 
en 513 exemplaren (Tabel 1). Piekwinters waren er in 
2010/11 en 4 jaar later in 2014/15. In het jaar volgend op 
de piekwinters volgde in beide gevallen een lichte 
 daling met 10%. Dalwinters kwamen voor in 2013/14 en 
(afgaande op de eerste telresultaten van 2017/18) drie 
jaar later in 2016/17. De winter van 2012/13 gaf met een 
onverwacht lichte toename een wat afwijkend beeld te 
zien. Deze toename kon worden toegeschreven aan 
een opvallende stijging van 40% op de veengronden. 
Wellicht heeft de bovengemiddelde koude en sneeuw-
rijke februarimaand hierin een rol gespeeld. Het 
 gemiddelde aantal uilen per roest varieerde tussen de 
5.7 en 8.2 exemplaren. De grootste roesten met 20 of 
meer uilen bevonden zich in Harkstede, Wagenborgen, 
Blijham, Slochteren en de wijk Paddepoel in de stad 
Groningen.

Verspreiding Ransuil roesten in de provincie 
 Groningen
Wanneer we de verspreiding van de Ransuil voor de 
piekwinter 2014/15 analyseren, dan valt op dat de 
roesten zich voornamelijk in de noordelijke helft van de 
provincie bevinden (figuur 1A). Vergelijken we deze 
verspreiding met die vastgesteld in 1978/79 (figuur 1B) 
dan valt op dat in bijna 40 jaar tijd een verplaatsing is 

winter aantal Ransuilen aantal roesten gemiddeld aantal per roest max. aantal

2009/10 276 43 6.4 22

2010/11 470 57 8.2 30

2011/12 430 59 7.3 21

2012/13 448 64 7.0 21

2013/14 300 53 5.7 21

2014/15 513 68 7.5 24

2015/16 467 59 7.9 30

2016/17 361 59 6.1 21

gemiddelde* 427.0 59.9 7.1 24.0
variatie (%)* 17.0 8.1 13.2 17.7
*  Bij de berekening van het gemiddelde en de variatie is het eerste telseizoen (2009/10; de in cursief weergegeven getallen) niet meegenomen omdat de werkgroep die eerste winter nog niet alle roesten in beeld had.

Tabel 1. Aantal Ransuilen en roesten, gemiddelde aantallen Ransuilen per roest en het maximaal aantal Ransuilen op de winterroesten in de 
 provincie Groningen gedurende de winters 2009/10 tot en met 2016/17.
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opgetreden van de veen- en zandgronden naar het 
wierdelandschap op de noordelijke kleigronden met 
zijn hooggelegen dorpen en de wegdorpen op zeeklei. 
Opvallend genoeg komt het aantal van 65 Groningse 
roesten gevonden in 1978/79 goed overeen met de huidige 

aantalsrange (53-68). Wanneer we de jaarlijkse aantallen 
Ransuilen per grondsoort uitzetten dan zijn deze dan 
ook veruit het grootst op de klei, gevolgd door de veen-
gronden. Zeldzaam is de soort inmiddels op de zand-
gronden (figuur 2A). Gerelateerd aan de oppervlakte 

Figuur 1. Verspreiding van Ransuil winterroesten in de provincie Groningen naar landschapstype voor de piekwinter  2014/15 (A) en 
volgens een inventarisatie uitgevoerd in de strenge winter van 1978/79 (Wijnandts 1984) (B). Verspreiding van winterroesten voor de 
piekwinter 2014/15 (als in A) naar agrarisch gebruik (C). 
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komen de dichtheden per grondsoort uit op 5.3 (klei), 
3.9 (veen met zandruggen) en 2.2 uilen per atlasblok 
(zand). Ook de aantalsfluctuaties zijn op kleigronden 
veel sterker dan op veen- en zandgronden (figuur 2B). 
Bovendien hebben de fluctuaties op de klei een 3-jarig 
cyclisch karakter, terwijl daar op het veen- en zand 
geen sprake van is. Roesten op het grensgebied tussen 
veen- en kleigrond zijn opvallend groot (figuur 2B). Ook 
hier is sprake van een licht cyclisch aantalsverloop 
door de jaren. Al deze verschuivingen en fluctuaties 
hebben ongetwijfeld te maken met de veranderende 
beschikbaarheid van Veldmuizen in onze provincie.  
In de Veenkoloniën en Westerwolde zal de voedsel-
beschikbaarheid mede zijn gedaald door veranderd en 
geïntensiveerd agrarisch gebruik van het bouwland. Zo 
steeg het areaal maïs hier flink ten koste van aardappel 
en suikerbiet, terwijl het areaal grasland gelijk bleef 

(Wiersema et al. 2014). Daar bovenop zal het broed-
succes op de meer besloten veen- en zandgronden 
hoogst waarschijnlijk gedaald zijn door toegenomen 
predatiedruk door met name de Havik. Op dit moment 
voelen Ransuilen zich in de provincie Groningen dus 
het meest thuis op de meer open uitgestrekte land-
bouwgronden op de Noordelijke zeekleigronden waar 
de soort profiteert van piekjaren in de veldmuizen-
stand die daar door grootschalige landbouw voor-
komen. Om te kijken of Ransuilen een voorkeur hebben 
voor akkerland of grasland is de verspreiding van de 
roesten in de piekwinter 2014/15 ook weergegeven op 
een kaart met daarop het agrarisch gebruik (figuur 2C). 
Uit deze analyse blijkt dat Ransuilen in deze veldmuis-
rijke winter in meerderheid roesten op of nabij aaneen-
gesloten grasland (het gebied tussen de gearceerde 
blauwe lijnen in figuur 2C) op de kleigrond. De Ransuil-
dichtheid op het door grasland gedomineerde deel 
 bedroeg 7.7 uilen per atlasblok, terwijl dit voor het akker-
land gedomineerde deel van de provincie 4.4 was.

Aantalsfluctuaties nader geanalyseerd
De fluctuaties in het aantal Ransuilen kunnen met 
name verklaard worden door schommelingen in de 
roestgrootte (gemiddelde aantallen uilen per roest) en 
veel minder door het aantal roesten (figuur 3 A&B). Een 
bijna significante relatie werd gevonden tussen het 
aantal roestende Ransuilen en de veldmuizenstand in 
Groningen, afgeleid uit het prooispectrum van Grauwe 
Kiekendief braakballen (figuur 3C). De aantallen roestende 

Figuur 2. Aantal Ransuilen (A) en het gemiddeld aantal (± standaard deviatie) Ransuilen per roest per jaar (B) uitgezet per bodemsoort 
gedurende de 7 winterseizoenen 2010/11 t/m 2016/17 voor de provincie Groningen. De weergegeven getallen geven de range in het 
aantal jaarlijks geïnventariseerde roesten per bodemsoort weer. Letters geven aan of bodemsoorten onderling significant verschillen 
(P≤0.05; One-way ANOVA post-hoc Tukey test).

Juveniele Ransuil, Wedderveer, 29 mei 2011  Foto: André Eijkenaar 
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Ransuilen die in Groningen werden geteld, waren signi-
ficant gecorreleerd aan de aantallen waargenomen in 
Fryslân (figuur 3D). Echter, de relatieve schommelingen 
in onze provincie waren veel minder sterk dan in Fryslân. 
Zo steeg in Groningen het aantal Ransuilen in de 
piekwinter 2014/15 met een factor 1.7 ten opzichte van 
de dalwinter 2013/14, terwijl de stijging in Fryslân een 
factor 2.4 bedroeg. Berekenen we de dichtheid aan de 
hand van het gemiddelde aantal roestende uilen (427) 
dan komen we voor Groningen uit op 4.5 Ransuil per 
atlasblok (25 km2). In Fryslân komt deze dichtheid in 
dezelfde periode met 9.5 ruim tweemaal zo hoog uit. In 
deze provincie, met een groot areaal grasland, is de be-
schikbaarheid aan Veldmuizen gezien de prooisamen-
stelling (89 tot 98% Veldmuizen) van in de winter ver-
zamelde braakballen dan ook extreem hoog (Wijnandts 
2015). 

Discussie

Ondanks het feit dat in de gemonitorde jaren ongetwijfeld 
roesten gemist zullen zijn, laten de hier uitgevoerde 
analyses zien dat de werkgroep met de door haar ge-
volgde methode een goede inschatting heeft kunnen 
maken van de aantalsfluctuaties die in de afgelopen 8 
jaar in de provincie Groningen zijn opgetreden. Gezien 
deze cyclische aantalsfluctuaties kunnen we niet veel 
zinnigs zeggen over het aantalsverloop van de Ransuil 
in onze provincie gedurende de nog korte inventari-
satieperiode van acht jaar. Wanneer we echter onze tel-
lingen met de in 1978/79 uitgevoerde winterroest in-
ventarisatie vergelijken (Wijnandts 1984), dan is de 
Ransuildichtheid in onze provincie in bijna 40 jaar tijd 
gedaald van 9 naar 4.5 uilen per atlasblok. Deze forse 
daling van 50% is echter veel minder sterk dan de door 
Sovon (2015) vastgestelde landelijke daling van 75%. 
De fluctuaties in de aantallen Ransuilen op de winter-
roesten, en de verspreiding daarvan, zijn in onze pro-
vincie net zoals elders gerelateerd aan het voedsel-
aanbod dat voornamelijk bestaat Veld- en andere 
woelmuizen. Willen we de stand, verspreiding en het 
broedsucces van de Ransuil minder afhankelijk maken 
van schommelingen in de veldmuizenstand, dan die-
nen de natuurwaarden binnen het moderne agrarische 
cultuurlandschap hersteld te worden (Block 2009). Een 
succesvol voorbeeld daarvan zijn de in onze provincie 
aangelegde ‘Vogelakkers’ die door een uitgekiende 
 afwisseling van braakstroken en luzernestroken 
wemelen van de Veldmuizen (Wiersma et al. 2014). 
Naast Torenvalken en Kiekendieven weten ook Ransuilen 
deze vogelakkers ’s nachts goed te vinden (Raymond 
Klaassen pers. med.). Om voldoende nestgelegenheid 

Figuur 3. Relatie tussen aantal roestende Ransuilen in de provincie Groningen 
met het gemiddelde aantal uilen per roest (A), het aantal roesten (B), de 
veldmuizenstand, afgeleid van het percentage Veldmuizen in braakballen van 
Groningse Grauwe Kiekendieven (C) en het aantal roestende Ransuilen in de 
provincie Fryslân (D) in de zeven gemonitorde winters 2010/11 t/m 2016/17.
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voor Ransuilen te garanderen dienen ook erven natuur-
vriendelijker ingericht te worden of kan het plaatsen 
van kunstnesten worden overwogen.
De door de werkgroep uitgevoerde inventarisaties in 
Groningen geven overeenkomstig met die in Fryslân 
(Wijnandts 2015) aan dat het gemiddelde aantal uilen 
per roest als een betrouwbare indicator gebruikt kan 
worden om de populatiegrootte te monitoren. Dit bete-
kent in feite dat niet alle roesten meer geteld zouden 
hoeven te worden, maar dat met het bepalen van de 
gemiddelde roestgrootte van een representatief aantal 
roesten een goede schatting verkregen kan worden 
van het totaal aantal Ransuilen in de provincie. Dit zou 
een welkome reductie in de benodigde menskracht en 
tijd voor toekomstige Ransuilinventarisaties betekenen. 
Om de zo verkregen resultaten te (her)toetsen, en te 
bepalen of er wijzigingen zijn opgetreden in de ver-
spreiding van de Ransuil binnen de provincie Groningen, 
dient dan alleen nog eens in de 5-10 jaar een integrale 
telling uitgevoerd te worden.
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Eerste broedgeval van de Zeearend 
in de provincie Groningen in 2017
Guido Meeuwissen & Jan Henk Venema

Dit artikel beschrijft de vestiging van een paartje Zeearenden in het Zuidlaardermeergebied en hun eerste 
 succesvolle broedgeval in Groningen. 

De eerste meldingen van pleisterende Europese Zeearenden (Haliaeetus albicilla) in Noord-Nederland dateren uit 
de winter van 1994 in het Lauwersmeer en de Dollard. Vanaf 1998 worden in het Lauwersmeer bijna wekelijks 
waarnemingen gemeld van onvolwassen Zeearenden. Anne van der Zijpp (2007) beschrijft het verblijf van een   
2e kalenderjaar (kj) Zeearend in de winter van 2007 in het Friescheveen. Hetzelfde exemplaar wordt ook regelmatig 
waargenomen in het Zuidlaardermeergebied (ZLM-gebied). Daarna moeten we wachten tot 17 december 2011, als 
het eerste jong van het Zeearendpaar in het Lauwersmeer, een mannetje geringd met kleurring AY41 wordt waar-
genomen in de Westerbroekstermadepolder. Dit artikel documenteert het eerste Groningse broedgeval van deze 
soort in het ZLM-gebied. Met een beschrijving van het broedgeval in het Lauwersmeer gaan we in op de herkomst 
van dit jonge mannetje. We behandelen vervolgens de komst en vestiging van beide Zeearenden in het ZLM- 
gebied, de ontwikkeling van hun verenkleed, het ontstaan van de paarband, de voedselkeuze en de gang van 
 zaken tijdens het broedseizoen.

Het succesvolle broedgeval in het Lauwersmeer
De Zeearenden in het Lauwersmeergebied hebben in 
2011 voor het eerst succesvol gebroed na een mislukt 
broedgeval in 2010. Rond 11 mei 2011 werd een jong ge-
boren, dat op 6 juni door medewerkers van Staatsbos-
beheer (SBB) en Sovon werd geringd. Dit jong was ge-
boren in een nest op de Sennerplaat in het Friese deel 
van het Lauwersmeer, als zoon van een volwassen Zee-
arendvrouw en haar vermoedelijk derde man, een 6 e kj 
Zeearend. Het jong was een fors mannetje en woog 3.6 
kg (Kleefstra & de Boer 2011). Het Zeearendjong kreeg 
op 6 juni twee ringen. Op de linker tarsus een zwarte 
kleurring met een witte inscriptie die bestaat uit vier 
tekens. De eerste letter “A” staat voor Nederland, de 
gebruikte codes zijn: AY en AV en 2 nummers. Dit man-
netje kreeg de code: AY41. Op de rechter tarsus kreeg 
hij een oranje metalen ring met nr. 9.509.444, de zoge-
naamde landsring (van Rijn & Dekker 2016). Op 20 juli 
2011 constateerden SBB-medewerkers, tijdens inspec-
tie van het nest, dat het jong was uitgevlogen (Hans 
Gartner, RTV Noord interview 20-7-2011). Het gekleur-
ringde jong werd hierna nog regelmatig samen met zijn 
ouders waargenomen en gefotografeerd. Bart Jan Prak 
zag de juveniele vogel voor het laatst op 5 november 
2011 op de Zoutkamperril samen met een ouder etend 
aan een karkas van een gans (www.waarneming.nl).

Gebied en methode

In deze studie zijn alleen waarnemingen verwerkt die 
werden gedaan in het ZLM-gebied. In dit gebied kon-
den de Zeearenden vaak op individueel niveau worden 
gevolgd. Het waarnemingsgebied wordt in het noorden 
begrensd door de goederenlijn naar Hoogezand en het 
Winschoterdiep, in het oosten door de Woldweg, in het 
zuiden door de Lageweg in Noordlaren en in het westen 
door de weg van Haren naar Onnen. Polders in het 
 gebied zijn van noordwest naar zuidoost: Ooster-
polder, Onnerpolder (ONP), Westerbroekstermadepolder 
(WBMP), Oostpolder (OP), Kropswolderbuitenpolder 
(KWBP) en polder Wolfsbarge. Meren en plassen in het 
gebied zijn de Biksplas, de Petgaten langs de Osdijk, 
het Foxholstermeer en het Zuidlaardermeer. Centraal 
door het gebied loopt aan de zuidzijde de Hunze en aan 
de noordzijde van het Zuidlaardermeer het Drentsche 
diep. Een groot deel van dit ZLM-gebied is in bezit en 
beheer van Stichting Het Groninger Landschap (GLS). 
Uitkijkpunten in dit gebied zijn: het gemaal in de Onner-
polder aan de Zuiderhooidijk, de Uitkijktoren in de OP, 
de vogelkijkhutten in de WBMP en KWBP en de Osdijk 
in de OP. Gedurende zeven jaar hebben wij en andere 
waarnemers de Zeearenden regelmatig urenlang, soms 
dagelijks, gevolgd met de kijker of telescoop vanaf 
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vaste uitkijkpunten. De ontwikkeling van het veren-
kleed en verschillende gedragingen zoals het jagen, 
rusten, het gedrag tijdens de ontwikkeling van de paar-
band, het baltsgedrag, de verdediging van het territo-
rium en tenslotte het broedgedrag werden daarbij 
 gevolgd. Het gedrag van de Zeearenden werd vastgelegd 
met de camera met telelens. Na afloop werden de waar-
nemingen beknopt genoteerd met het fotomateriaal erbij 
en gearchiveerd op www.waarneming.nl.

De waarnemingen
De verwerking van de waarnemingen is beperkt tot de 
periode december 2011 tot en met oktober 2017. Waar-
nemingen, bij voorkeur met relevante details of duidelijke 
foto’s, werden vanaf de database van www.waarneming.nl 
per datum verzameld. Het embargo op de waarnemingen 
tijdens beide broedseizoenen kan waarnemers ervan 
hebben weerhouden de Zeearend te melden. De be-
scherming van het broedpaar maakte dit embargo 
 echter noodzakelijk. Een juiste leeftijdsbepaling van de 
Zeearend leverde voor veel waarnemers nogal wat pro-
blemen op. Zo werd onze man AY41 in het najaar van 
2013 foutief gedetermineerd als 1e kj, 2e kj of adult, ter-
wijl hij in zijn 3e kj zat. Met behulp van vele honderden 
waarnemingen met toegevoegde foto’s was het voor 
ons mogelijk de waarnemingen van de Zeearend in het 
onderzoeksgebied op te splitsen naar waarnemingen 
op individueel niveau van de man en de vrouw van het 
(latere) broedpaar. Door de slagpenrui van het on-
geringde vrouwtje van jaar op jaar te volgen was het 
mogelijk haar aanwezigheid in het gebied vast te leg-
gen. Het voorkomen van pleisteraars, doortrekkers en 

indringers werd eveneens genoteerd. Zeearenden zijn 
zeer storingsgevoelige vogels. De locatie van de slaap-
plaatsen, het broedgebied en de horst wordt uit oog-
punt van bescherming hier niet nader gespecificeerd. 

De man AY41
Als basis voor de determinatie van de jonge Zeearend 
in 2011 in het Lauwersmeer en vervolgens vanaf eind 
2011 in het ZLM-gebied werd gebruik gemaakt van ge-
detailleerde foto’s van de vogel vóór aanvang van de 
rui. Op de foto van deze Zeearend, op 5 september 2011 
gemaakt door Wies Vink bij het Jaap Deensgat (foto 1), 
zijn de volgende beschadigingen in het verenkleed 
zichtbaar: 1. Gaatje in de buitenvlag van de handpen P2 
(primary) van de rechtervleugel, descendant (van binnen 
naar buiten) geteld. 2. Beschadiging in de armpennen 
S1 en/of S2 (secondary) van de linkervleugel. 3. 
 Beschadiging in één van de buitenste rechter staart-
pennen. Dezelfde beschadigingen in het verenkleed 
zagen we later terug op foto’s gemaakt op 24 december 
2011 door Gerjon Gelling in de ONP, op 29 december 
2011 door Paul Berghuis en 20 januari 2012 door Erik 
Bazuin (forum Avifauna Groningen, waarneming.nl). De 
beide pootringen waren op foto’s van 20 januari 2012 
van Erik Bazuin en Ana Buren zichtbaar, maar onlees-
baar. Met deze foto’s werd volgens SBB- boswachter 
Jan Willems in zijn reactie op 22 januari 2012 op het forum 
van Avifauna Groningen het onomstotelijk bewijs gele-
verd dat het hier gaat om “zijn” jonge man, geboren en 
geringd in het Lauwersmeer. Door vergelijking van het 
beschikbare fotomateriaal konden wij in januari 2012 
de identiteit van man AY41 definitief vastleggen. 

Foto 1. Juveniele 1e kj Zeearendman in eerste kleed, AY41 met gaatje in rechter handpen P2, Jaap Deensgat, 5 september 2011.  Foto: Wies Vink
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Komst en vestiging van het paar
Op 17 december 2011 fotografeerde Jan Henk Venema 
voor het eerst de 1e kj Zeearend in de WBMP met het 
gaatje in de rechter handpen P2. Hij cirkelde rond en 
landde in de bomen in de ONP. Hierna werd dezelfde 
Zeearend bijna dagelijks in het gebied opgemerkt. Aan 
het eind van de middag vloog het mannetje gewoonte-
getrouw naar zijn vaste slaapplaats, een ontoegankelijk 
elzenbroekbos, en verdween aldaar in de dichte kruin 
van een boom, wat gebruikelijk is bij Zeearenden. Dit 
elzenbroek bestaat naast elzen uit enkele oude eiken, 
berken, wilgen, her en der aangevuld met meidoorn en 
gagelstruweel. Op 16 januari 2012 arriveerde een adulte 
Zeearend in het gebied. Deze tweezijdig geringde adult 
en de nu 2e kj man trokken gedurende twee weken ge-
zamenlijk op. Ze waren regelmatig samen te zien, soms 
hoog zwevend en elkaar bestokend met schijnaanvallen, 
waarbij de geduchte klauwen werden dichtgeknepen. 

Beide vogels joegen samen, rustten in bomen en op 
het ijs van de WBMP. Eind februari 2012 verliet de 2e kj 
man het gebied en keerde na afwezigheid van bijna een 
jaar terug op 10 januari 2013 (figuur 1). Hij werd op 24 
maart rustend gezien op de ijsvlakte van de WBMP en 
vermoedelijk op 28 maart gefotografeerd in gezelschap 
van een subadulte Zeearend op het ijs van het Zuidlaarder-
meer. Na deze tweede overwintering in het gebied 
werd de gekleurringde man maandenlang niet meer 
opgemerkt (figuur 1). Het opvragen van ringaflezingen 
van AY41, zowel bij Nederlandse als Duitse project-
coördinatoren, leverde geen terugmeldingen op. Het 
blijft onbekend waar de Zeearendman overzomerde na 
zijn verblijf als overwinteraar in het ZLM-gebied. Op 14 
augustus 2013 werd Zeearend AY41 weer teruggezien 
in de WBMP, waarna hij zich voorgoed vestigde in het 
gebied. Dit betekent dat de dispersieafstand (afstand 
tussen geboorteplaats - broedplaats) voor man AY41 
slechts 38 km bedraagt. Ook van drie andere in Neder-
land geboren Zeearenden is bekend dat hun dispersie-
afstand slechts tussen de 35-52 km bedraagt. Het lijkt 
er dus op dat eerst territoria in de grote wetlands in 
Nederland zelf in gebruik worden genomen (van Rijn & 
Dekker 2016

Het ongeringde 2e kj vrouwtje werd op 5 februari 2014 
in de ONP door Guido Meeuwissen voor het eerst ge-
signaleerd in gezelschap van man AY41. Deze eerste 
ontmoeting ging gepaard met zweefvluchten hoog in 
de lucht en schijnaanvallen. Het vrouwtje sloeg later op 
de dag tweemaal een prooi in de ONP en WBMP. Na 
haar komst werd ze bijna elke maand waargenomen en 
was haar vestiging in het gebied een feit (figuur 1). Voor 
de leeftijdsbepaling van dit 2e kj vrouwtje wordt ver-
wezen naar de beschrijving van haar verenkleed. De 
herkomst van het ongeringde vrouwtje is onbekend. 

Beschrijving verenkleed man AY41 en de vrouw 
per kalenderjaar van 2011 tot 2017
Zeearenden doorlopen elk jaar een “volledige” rui. Dit 
geldt echter niet voor de slagpennen, die slechts ge-
deeltelijk worden gewisseld. De rui vindt plaats van 
maart tot oktober. De tien handpennen (primaries) 
worden genummerd van binnen naar buiten (descen-
dant) geteld, de zeventien armpennen (secondaries) 
van buiten naar binnen (ascendant) (figuur 2). In onze 
regio is een Zeearend in staat maximaal vijf slag pennen 
te ruien in één seizoen. Jonge vogels starten vaak in 
maart met de rui van de eerste slagpen P1 en kunnen 
zelfs tot in augustus nog P5 ruien. De kleden zijn het 
meest kenmerkend in de periode wanneer de vogel 
niet ruit, het winterhalfjaar dus (Génsbøl 2005). Juve-
nielen hebben veel langere slag- en staartpennen dan 

Figuur 1. Waarnemingen van man (AY41) en vrouw Zeearend in het 
ZLM-gebied per maand in de periode december 2011 t/m december 
2017. De eerste balts (februari 2014), vermoedelijke datum eileg 
(25 maart 2017), geboorte (2 mei 2017) en uitvliegen van het juveniel 
(1 augustus 2017) zijn weergegeven met  pictogrammen.
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adulte vogels en dus een ander silhouet, met bredere 
vleugels en langere staart (Probst & Struwe-Juhl 2011, 
Forsmann 2017).

Man: 1e kj: eerste kleed najaar 2011: tweekleurige, 
zwartgrijze snavel, gelige teugel, zwartbruine kop en 
nek, donkerbruine borst en buik met witte vlekken, 
lichte oksels, lichte banen op de ondervleugels, licht-
bruine bovenvleugeldekveren in contrast met de 
zwartbruine armpennen met “gezaagde” achterrand, 

staartpennen wittig met donkere randen. 2e kj: winter 
2012: als najaar 2011, maar met omvangrijke witte 
vlekken op onderborst en buik. 3e kj: tweede kleed 
winter 2013: snavel lichter zwartgrijs, gele partij op de 
teugel omvat nu ook washuid, zwartbruine kop en nek, 
lichtbruine borst en buik met witte vlekken, witte 
 oksels, witte staartpennen met bruine randen. Derde 
kleed in najaar 2013: gele snavel met diffuse, grijze 
punt, kop en nek lichter bruin, borst en buik minder wit 
gevlekt, boven- en ondervleugeldekveren egaler met 
minder witte veren. 4e kj: vierde kleed zomer 2014: vrij-
wel gele snavel, lichtbruine iris, lichtbruine kop, hals, 
borst en buik, wittige oksels, wittige ondervleugeldek-
veren, witte staartpunten met bruine randen en top-
pen, middelste staart pennen nog bruin. De ringcode 
AY41 werd voor het eerst afgelezen op 18 september 
2014 op een foto van Klaas Ophoff (foto 2). 5e kj: vijfde 
kleed zomer 2015: adult, felgele snavel, gele iris, licht-
bruine kop, hals, borst en buik, staartpennen, middelste 
staartpennen nog met bruine randen. 6e kj: adult kleed 
zomer 2016: puur gele snavel en iris, kop zandkleurig, 
borst, buik, vleugels en rug zijn egaal bruin. 7e kj: adult 
kleed zomer 2017, witgele iris, effen lichtbruin kleed, 
puur witte staart zonder spoor van donkere randen. De 
ringcode AY41 werd in 2017 opnieuw vastgelegd op een 
foto van Hans Spoelman (foto 3). 

Foto 2. Zeearendman 4e kj geringd AY41, Kropswolderbuitenpolder, 18 september 2014.  Foto: Klaas Ophoff

Figuur 2. Nummering van de hand- en armpennen van een 
Zeearendvleugel.
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Vrouw: 2e kj: eerste kleed winter 2014, geen rui, twee-
kleurige zwarte snavel, met grijze washuid en gelige 
teugel, zwartbruine kop en nek, witte oksels, regelma-
tige rijen lichtbruine dekveren op de bovenvleugels in 
contrast met de zwartbruine hand- en armpennen, 
puntige armpennen met “gezaagde achterrand”, wittige 
staartpennen met bruine randen. De donkergestreepte 
borst en buik zijn lichter dan donkere kop en hals (foto 4). 

2e kj: tweede kleed zomer 2014: in haar eerste rui, 
tweekleurige zwartgrijze snavel met gele washuid en 
teugel, donkerbruine kop, nek en dijen, witte oksels, 
omvangrijke witte vlekken op onderborst, buik, rug en 
ondervleugel, onregelmatig patroon van wittige boven-
vleugeldekveren, staartveren wittig met bruine randen. 
Drie handpennen P1, P2, P3 zijn inmiddels vernieuwd, 
de vierde 4e handpen (P4) is in de groei en de vijfde 
handpen (P5) is weg of erg smal (foto 5). 

3e kj: tweede kleed voorjaar 2015 (foto 6), als zomer-
kleed 2014, tweekleurige zwartgrijze snavel met gele 
washuid en teugel, handpen P7 ruiend, handpen P1 
t/m P6 is al vernieuwd, nieuwe armpennen 1, 3, 8 en 9, 
nog enkele juveniele, puntige armpennen (Oliver Krone 
pers. med.). Derde kleed zomer 2015, gelige boven- en 
ondersnavel met diffuse, grijze punt, donkerbruine 
kop en hals, witte oksels, verspreid witte vlekken op 
hals, borst, buik, vleugels en mantel, witte staart-
pennen met bruine toppen, handpen P9 ruiend. 

4e kj: winter 2016: als derde kleed, alle arm- en hand-
pennen zijn vernieuwd. Vierde kleed zomer 2016: vrij-
wel gele snavel, egaal bruine kop, nek, borst, buik en 
mantel, lichte oksels, enkele witte vlekken op onderlijf 
en ondervleugels, witte staartpennen met zwartbruine 
toppen. 

5e kj: vijfde kleed zomer 2017: gele snavel, lichtbruine 
kop, effen bruin kleed, witte staart (Forsman 2017, 
Génsbol 2005, Probst & Struwe-Juhl 2011, Oliver Krone 
pers. med.).

Grootschalig wetland
In het voorjaar van 2012 en 2013 werd door Stichting 
Het Groninger Landschap (GLS) in samenwerking met 
het waterschap Hunze en Aa’s het waterpeil in de pol-
ders met 50 cm verhoogd (0.30 m +NAP, Krol 2015). De 
geïnundeerde polders vormen bij deze hoge water-
stand een aantrekkelijk leef- en broedgebied voor gro-
te aantallen watervogels, zoals ganzen, eenden, meer-
koeten, steltlopers, kokmeeuwen en sterns. De lokale 
biomassa van watervogels bepaalt de draagkracht 
voor Zeearenden: veel watervogels resulteert in meer 
Zeearenden en in een langere verblijfsduur, weinig wa-
tervogels (door vorst en sneeuw in de winter of door 
een lage waterstand in de zomer) in weinig Zeearenden 
en kortstondige aanwezigheid (de Roder & Bijlsma 
2006). De overvloed aan prooidieren in 2012 en 2013 
resulteerde echter niet in het overzomeren van onze 
jonge Zeearend. In 2014 was de waterstand door inun-
datie vooral in de Oostpolder (OP) bij het begin van het 
broedseizoen erg hoog (0.50 m + NAP, uitdrogend naar 
circa 0.10 m + NAP, Krol 2015). Van Rijn & Dekker schrijven 
in hun Zeearendenrapport (2016): “In de Roemeense 
Donaudelta, een gebied dat als ecologisch referentie-
gebied dient voor natuurgebieden in de Nederlandse 
Rijndelta, is de dichtheid 4.8 paar/100 km2 ~ 1 paar per 
20.8 km2 (Sandor et al. 2015).” Op grond van deze 
dichtheid zou men verwachten dat het 1800 hectare 
grote ZLM-gebied (waarin voor de helft van de opper-
vlakte is gekozen voor zogenaamde procesnatuur, Krol 
2015) ruimte kan bieden aan 1 paar Zeearenden.

Foto 3. Zeearendman 7e kj geringd AY41,  Foto: Hans Spoelman
Oostpolder, 17 juli 2017. 

Foto 4. Zeearendvrouw 2e kj in kenmerkend  Foto: Jan Henk Venema
eerste kleed, 5 februari 2014, Onnerpolder. 
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Baltsgedrag en ontwikkeling van de paarband
Zeearenden baltsen al op jonge leeftijd. Op 5 februari 
2014 vond de eerste ontmoeting plaats tussen de 4e kj 
man AY41 en de 2e kj vrouw. Beide vogels zweefden 
lange tijd samen, soms met diepe golven, waarbij de 
een naar de ander dook en zij speels op elkaar stoot-
ten. Voor een uitgebreide beschrijving van de balts 
wordt verwezen naar Glutz von Blotzheim et al. (1971). 
De paarband ontwikkelde zich langzaam, maar ge-
staag. De vogels zochten elkaar in de loop van 2014 
steeds vaker op in het veld. Zo at het vrouwtje op 12 
augustus een prooi, waarop het mannetje kwam kijken 
en in haar nabijheid bleef. Met zijn sterk onderschei-
dend gezichtsvermogen kan een Zeearend zijn partner 
al op 3000 m afstand vinden in het veld. Op 14 augus-
tus rustten ze samen in een boom in de ONP. Op 24 
augustus maakten de arenden opnieuw snelle duik-
vluchten op elkaar en was er kort contactzitten op initi-
atief van de vrouw (foto 7). In september en oktober 
2014 zaten ze regelmatig naast elkaar op de grond en 
volgden nog vele baltsvluchten, waarbij op 12 oktober 
het mannetje ruggelings onder het vrouwtje door 
vloog. In de herfst van 2014 joegen ze samen op water-
vogels en vis, bezochten dezelfde slaapboom in het 
elzenbroekbos en deelden de gevangen prooien, zij het 
met de nodige uitvallen over en weer. In het voorjaar 
van 2015 werd voor het eerst de prooidragende man 
gezien met de vrouw in zijn kielzog. Op 26 maart 2015 
fotografeerde Theo Bus een prooioverdracht van een 
Meerkoet van de man naar de vrouw. In november 2015 
vertoonde het paar opnieuw baltsgedrag, waarbij man 

Foto 5. Zeearendvrouw 2e kj ruit handpen P4,  Foto: Gerrit Kiekebos
Oostpolder, 15 augustus 2014.

Foto 6. Zeearendpaar met beginnende paarband, “verlovingspaar”, de man links Foto: Klaas Ophoff
en de grotere vrouw rechts, Kropswolderbuitenpolder, 18 september 2014.
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Foto’s 7 & 8. Zeearendvrouw 3e kj vangt Aalscholver, Kropswolderbuitenpolder, 30 augustus 2015.  Foto’s: Rienko van der Schuur

en vrouw elkaars klauwen in de lucht vastgrepen en als 
een wentelwiek naar beneden duikelden. De paarband 
leek gevormd en gedurende ons verdere onderzoek 
 gedroeg het paar zich onafscheidelijk van elkaar. Ge-
durende haar verblijf in het ZLM-gebied werd het paar 
regel matig waargenomen in de gehele veengordel ten 
zuiden van de stad Groningen: het gebied dat zich van 
west naar oost uitstrekt tussen het Leekstermeer en 
het Schildmeer, en in zuidelijke richting tot in het 
Hunze dal in Drenthe. 

Prooikeuze en jachttechniek
De verschillende jachttechnieken van de Zeearend worden 
uitgebreid beschreven door Meps et al. in Roofvogels 
van Europa (2008): “Vissen, zoals karpers worden in 
rustig of ondiep water gegrepen, wanneer ze dicht onder 
de oppervlakte zwemmen, vanuit een lage glijvlucht. 
Dieper zwemmende vissen worden echter in duikvlucht 
vanaf een hoogte van 10-20 m na kort bidden buitge-
maakt, waarbij de arend bijna helemaal in het water kan 
verdwijnen. De jacht op watervogels (bijv. eenden, 
Meerkoeten of Aalscholvers) die wegduiken, kan wel een 
half uur duren. Steeds wanneer de aangevallen vogel 
weer opduikt, vliegt de arend meteen weer boven hem 
en moet hij opnieuw onderduiken. Hierdoor wordt de 
belaagde vogel afgemat, waardoor hij steeds korter onder 
water blijft. Er is waargenomen dat een Zeearend meer 
dan 40 aanvallen op een Meerkoet uitvoerde voordat 
hij zijn prooi eindelijk kon bemachtigen. Vaak wisselen 
beide partners elkaar bij deze jachtmethode af om ge-
makkelijker watervogels te kunnen buitmaken. Hoewel 
Zeearenden in de vlucht een ietwat logge indruk maken, 
zijn ze af en toe in staat ook vliegende vogels, bijv. ganzen 
te vangen.” In het Zuidlaardermeer joeg het paar in het 
voorjaar op paaiende karpers en brasems, die in ondiep 

water een eenvoudige prooi vormden (Alwin Hut pers. 
med.). Of ze zeilden laag en snel over het ondergelopen 
grasland, om Meerkoeten, ruiende eenden, broedende 
ganzen of ganzen met een sleep jongen te verrassen. 
Een gevangen prooi wordt met één poot verplaatst, 
waarbij de Zeearend zich hinkend voortbeweegt. Een 
“hinkende” Zeearend in het veld duidt altijd op een succes-
volle vangst. In de vlucht is een jagende Zeearend goed 
te herkennen: biddend met hangende poten en een 
neerwaarts gerichte kop. Onze Zeearendman, aanvan-

Foto 9. Zeearendman 7e kj AY41 met aal,  Foto: Gerrit Kiekebos
Oostpolder, 26 april 2017. 
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kelijk een onervaren jager, is op 6-jarige leeftijd uiterst 
behendig en sloeg in het broedseizoen dagelijks in enkele 
minuten tijd een Meerkoet of ganzenpul. Zeearenden 
zijn uitgesproken opportunisten wat voedselkeuze be-
treft (figuur 2). Ze staan ook bekend als kleptoparasieten. 
In de zomer van 2017 werd de Zeearendman ruggelings 
vliegend gefotografeerd met een prooi in de klauwen, 
in conflict met een Visarend. Was deze vis na achtervol-
ging geroofd van de Visarend? De jacht van de Zeearenden 
werd door een groot aantal waarnemers beschreven en 
gefotografeerd in het onderzoeksgebied: Op 7 november 
2013 ving een 1e kj Zeearend in de ONP een gans in de 
vlucht, maar deze raakte weer los. De 5e kj man joeg in 
juli 2015 met succes op jonge Kokmeeuwen in de meeuwen-
kolonie in de KWBP. Op 23 augustus 2015 ving het 
vrouwtje een Aalscholver in de KWBP: “De derde keer 
kromden de klauwen van de arend zich om de nek van 
de Aalscholver. De Zeearend deed enkele pogingen de 
prooi uit het water te tillen, maar dat lukte niet. Dan 
maar al roeiend met de vleugels de prooi aanlanden op 
het dichtstbijzijnde veenbankje. Na een minuut zwoe-
gen lukte het de Zeearendvrouw haar prooi op het dro-
ge te krijgen” (van der Schuur 2015) (foto’s 8 & 9). In het 
voorjaar van 2017 vloog de man met een enorme aal in 
de poten richting horst, beide poten omklemden de aal 
achter de kop (foto 10). Met de ruwe knobbels op zijn 
tenen kan een Zeearend zo’n glibberige prooi stevig 
vasthouden. In de periode december 2011 tot en met 
oktober 2017 werden 154 jachtpogingen van de Zee-
arenden en hun latere jong (met of zonder succes) op 
waarneming.nl gemeld. In veel gevallen (41%) kon de 

prooi niet met zekerheid geïdentificeerd worden. Voor 
het vaststellen van het prooispectrum zijn uiteindelijk 
91 betrouwbare waarnemingen met gedetermineerde 
bejaagde prooien gebruikt (figuur 3A). In deze figuur is 
ook het landelijke prooispectrum van Zeearenden 
weergegeven dat gebaseerd is op 388 gedetermineerde 
bejaagde prooien tussen 2006-2016 in een viertal 
broedterritoria (van Rijn en Dekker 2016). Hoewel er 
geen systematisch onderzoek is uitgevoerd, en het een 
kleiner aantal zichtwaarnemingen betreft, komt het 
prooispectrum van het ZLM-gebied zeer goed overeen 
met dat van het landelijk gemiddelde. Niet geheel ver-
rassend nemen in het ZLM-gebied de watervogels een 
wat groter (65.2 om 60.8%), en andere vogels (2.2 om 
4.1) en zoogdieren (3.3 om 5.2%) een wat kleiner aan-
deel in van het prooispectrum ten opzichte van het lan-
delijk gemiddelde. De Meerkoet is binnen de groep van 
watervogels in het ZLM-gebied een iets belangrijkere 
prooisoort voor de Zeearend dan landelijk (38.3 om 
34.2%) (figuur 3B). Opvallend is verder dat Aalscholver 
(6.8%) en Kokmeeuw incl. hun pullen (5.0%) hier een 
wezenlijk aandeel van het prooispectrum vormen, waar 
dit landelijk slechts 0.4% voor beide soorten betreft. 
Daarentegen worden eenden (13.3 om 19.4%) en ganzen 
inclusief hun pullen (31.7 om 39.7%) minder sterk be-
jaagd in het ZLM-gebied. Een bijzondere prooi in de 
ONP betrof een Knobbelzwaan die broedend op haar 
nest gepredeerd werd (Alwin Hut pers. med.). Van Rijn 
& Dekker (2016) reppen in hun rapport slechts over één 
waarneming waarin predatie van een Kleine Zwaan 
werd geconstateerd.

Foto 10. Zeearendpaar, paring, Onnerpolder, 3 maart 2017.  Foto: Arjen Siepelinga
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Mislukt broedgeval in 2016
In het winterhalfjaar van 2016 werden weer spectacu-
laire baltsvluchten gezien, begeleid door veel contac-
troepen. Alwin Hut (medewerker natuurbeheer GLS) 
volgde de mislukte nestovername: “Soms werd in  
het gebied een nest bezocht van Havik en Buizerd. Dit 
 Havikenpaar verdedigde haar nest zeer fel; tweemaal 
werd geconstateerd dat het paar de Zeearenden het bos 
uitjoeg. Het Zeearendpaar, heeft in 2016 niet gebroed.” 
De jonge leeftijd van het bijna driejarige vrouwtje (an-
ders gezegd: in haar 4e kj) speelde hierbij een door-
slaggevende rol. De Roder & Bijlsma (2006) schrijven 
over deze broedpogingen: “Eerste broedpogingen van 
langlevende vogelsoorten zijn vaak niet meer dan dat: 
een poging. Vaak mislukken ze, vooral omdat een oner-
varen vogel moeite heeft elk facet van het broedproces 
adequaat uit te voeren (Newton 1979). ”In Sleeswijk-
Holstein lag de leeftijd waarop voor het eerst werd ge-
broed bij vrouwtjes op vier (8x) en vijf jaar (5x); voor de 
mannetjes was het respectievelijk drie (2x), vier (2x), 
vijf (3x) en zes jaar (1x) (de Roder & Bijlsma 2006). 

Het broedgeval in 2017

Nestbouw
Hoewel waarnemingen vanwege het ingestelde embargo 
sporadisch naar buiten kwamen, werd vastgesteld dat 
het paar in 2016, na de mislukte overname van het 
 haviksnest op de eerste locatie, een haviksnest op een 
tweede locatie in beslag had genomen. De overname 
ging gepaard met felle conflicten tussen de haviken en 
zeearenden. Alwin Hut heeft het paar frequent gevolgd 
gedurende de nestbouwfase en meldde ons zijn bevin-
dingen: “Het nest is gebouwd in een els op ongeveer 14 
meter hoogte. De nestboom is een rechtstammige, vrij-
staande zwarte els in het broekbos, te midden van an-
dere elzen. Het betreffende bos is langs de slootkanten 
omzoomd met wilg en hier en daar wat berken, aan de 

bosrand staat een aantal hoge populieren. De funde-
ring van het nest werd in de loop der jaren gelegd door 
het Havikenpaar. Na de overname werd er door het 
Zeearendpaar in het voorjaar van 2016 een stevige 
rand van ruim 15 cm bij opgebouwd, begin mei 2016 
stopten de arenden met de nestbouw. In februari 2017 
was met de telescoop te zien dat beide Zeearenden 
weer regelmatig takken aansleepten, met neerhangen-
de poten op de horst landden en naast elkaar op het 
nest zaten. In het voorjaar van 2017 werd de nestrand 
verder opgebouwd met zowel dode als verse takken.”
In het vroege voorjaar van 2017 verhoogde het GLS op-
nieuw de waterstand in de zomerpolders van het ZLM-
gebied, wat een hoge dichtheid aan watervogels tot 
gevolg had. Grote aantallen eenden, Grauwe ganzen, 
Nijlganzen, Kokmeeuwen, sterns, steltlopers, Meer-
koeten en Geoorde futen profiteerden van de vernat-
ting. Genoemde soorten brachten vele jongen groot. 
De geïnundeerde graslanden met dit rijke voedselaan-
bod vormden een aantrekkelijk habitat voor de Zee-
arenden. De hooggespannen verwachting van vele 
Zeearendliefhebbers was dan ook dat het resident 
paar, de 5e kj vrouw inmiddels bijna vier jaar en de 7e kj 
man bijna zes jaar oud, dit seizoen opnieuw een broed-
poging ging ondernemen. Op 10 februari plaatste Mi-
chel Krol (rayonhoofd Zuidlaardermeergebied GLS) het 
volgende bericht op het forum van Avifauna Groningen: 
“De dieren hebben een nest gebouwd in een terrein dat 
niet toegankelijk is. Het nest is vanaf de toegankelijke 
wegen niet te zien. De dieren zie je vanaf de openbare weg 
wel regelmatig vliegen. Er vindt actieve surveillance 
plaats door een grote groep handhavers. Er is een ruim 
gebied rondom de nestlocatie als absoluut verbodsge-
bied ingesteld. Er is een zeer geavanceerd zichtbaar en 
onzichtbaar camerasysteem actief met verschillende 
schillen.” In een straal van 1000 meter in de omgeving 
van het nest werden alle activiteiten opgeschort.

Broedgedrag 
Het paar zat bijna dagelijks op de uitkijk op hun favo-
riete zitpost in het broedgebied en vertrok meestal ge-
lijktijdig naar de slaapplek diep in het elzenbroekbos. 
Op 19 februari 2017 bezocht een overwinterende 2e kj 
Zeearend uit de Onlanden (Dr.) het broedgebied. Deze 
werd met imponerende baltsvluchten het gebied uitge-
jaagd, gevolgd door een paring van het paar in het gras-
land bij het gemaal in de Onnerpolder. Arjen Siepelinga 
maakte een fotoreportage van een paring op 3 maart 
om 14:45 uur, begeleid door het roepen van het vrouwtje 
(foto 11). Op 10 maart landde de man met een flinke 
prooi in de poten op het nest en begon te plukken. Op 
9 en 11 maart brak het vrouwtje een dode tak af van een 
hoge populier en vloog daarmee naar de horst. Vanaf 

Figuur 3. Spectrum van gedetermineerde bejaagde prooien door het Zee-
arendpaar en juveniel in het ZLM-gebied van december 2011 tot en met 
oktober 2017 (A) en de soortverdeling binnen de groep van watervogels  
(B) ten opzichte van het landelijk gemiddelde gemonitord in een viertal 
broedterritoria tussen 2006 en 2016 (van Rijn & Dekker 2016). 
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24 maart waakte één ouder dagelijks op de favoriete 
zitpost, in de top van een zwarte els aan de rand van 
het broedgebied, met zicht op de weilanden rondom. 
Op 3 april was de broedende oudervogel met de 30x70 
telescoop goed te zien op het nest, de arend kwam af 
en toe omhoog om zich te poetsen. Alwin Hut stelde 
vast dat tijdens de incubatiefase door de man vooral 
watervogels, zoals gans, eend en meerkoet als prooien 
werden aangevoerd. Op basis van het gedrag van de 
ouders, een vermoedelijke legselgrootte van één ei en 
een incubatieperiode van gemiddeld 40 dagen (Glutz 
von Blotzheim et al. 1971) komen we uit op 24 maart als 
eilegdatum en 2 mei als geboortedatum. Alwin Hut zag 
op 2 mei voor het eerst een oudervogel, zittend op de 
nestrand, die een jong aan het voeren was. Op 9 mei 
maakt het GLS bij monde van directeur Marco Glastra 
het heugelijk nieuws bekend dat er op 2 mei een jonge 
Zeearend was geboren. Alwin Hut zag in de eerste we-
ken van de nestjongenfase een volledige overschake-
ling naar vis; begin mei is een periode met veel paai-
ende vis in ondiep water, een gemakkelijke prooi voor 
een jagende Zeearend. Een uitzonderlijke waarneming 
betrof de aanvoer door de man van een grote brasem 
naar de horst, een vis die hij had gevangen in het 
Schildmeer (Alwin Hut pers. med.). Tijdens de nestjon-
genfase joeg de Zeearend vooral in zijn broedgebied 
(binnen een straal van 3-3.5 km) op Meerkoeten, gan-
zenpullen en eenden. De prooien werden vaak eerst op 
de grond voorbehandeld: geplukt en deels opgegeten. 
Soms rukte de oudervogel graspollen uit de grond voor 
stoffering van de nestkom. Hoe groot het aandeel van 
het mannetje was aan het broedproces hebben wij 
door zichtwaarnemingen niet kunnen vaststellen. 
 Alwin Hut zag tijdens zijn observaties tweemaal een 
wisseling op het nest. Vier weken na de geboorte werd 
het paar voor het eerst weer samen gezien, buiten het 
horstgebied. In de laatste weken van de nestjongenfa-
se daalde, zoals bekend, de ouderlijke presentie op het 
nest (Glutz von Blotzheim et al. 1971). Volgens de  Roder 
& Bijlsma (2006) hangt deze daling vermoedelijk 
 samen met de leeftijd waarop het jong zichzelf op tem-
peratuur kan houden.

Het uitvliegen
Jonge Zeearenden maken op een leeftijd van zeventig 
dagen, als takkeling, uitstapjes vanaf het nest naar na-
burige bomen, maar blijven op de horst tot dag 84-90 
(Glutz von Blotzheim et al. 1971). Op 15 juli zag Marco 
Glastra het jong in een boom vlakbij de nestlocatie, ge-
durende een half uur steeds kort met de vleugels wap-
peren. Bij dit vleugels oefenen was het volgroeide jong 
74 dagen oud. Het vleugelflappen begint in het nest al 
op een leeftijd van vijftig dagen (de Roder & Bijlsma 

2006). Op 1 augustus vloog het jong, negentig dagen 
oud, uit en landde op een nabijgelegen transformator-
huisje. De duur van de nestjongenfase is vermoedelijk 
afhankelijk van het geslacht: de lichtere mannetjes zijn 
gemiddeld genomen iets eerder vliegvlug dan de 
zwaardere vrouwtjes. In de Oostvaardersplassen was 
de geschatte leeftijd bij het uitvliegen in dagen: 2006: 
75 (Man), 2007: 84 Vrouw, 2009: ca.71 Man (de Roder 
& Bijlsma 2009). Vermoedelijk is ons jong, vliegvlug 
met negentig dagen en gezien het forse postuur, een 
vrouw. Dagelijks werd het jong gevoerd met vooral 

Foto 11. Zeearendjong 1e kj, Onnerpolder,  Foto: Gerrit Kiekebos
13 november 2017.



30     De Grauwe Gors  jaargang 45 - 2018

Meerkoet en vis, hierbij legde de ouder de prooi soms 
klaar op een transformatorhuisje of zinkputheuveltje. 
Het doen en laten van het jong werd continue gevolgd 
door zijn wakende ouders vanuit bomen rond de horst. 
Al na korte tijd begon de juveniele arend rondjes te 
vliegen in het broedgebied, binnen een straal van 1.5 
km. Het zat vaak op de uitkijk op de zomerdijk of in de 
elzensingel. Het Zeearendsjong ving op 24 augustus 
zijn eerste prooi, een Watersnip. Deze vloog eerst op, 
drukte zich daarna en werd meteen gepakt. Op 2 sep-
tember werd een prooiovergave gezien tussen ouder 
en jong, maar het jong liet de prooi vallen. Op 10 
 september zweefde de juveniele arend met de vader, 
liftend met opstijgende thermiekbellen, zeer hoog bo-
ven het gebied. Het jong vertoonde ook buitelen, een 
soort baltsgedrag, samen met de vader. Op 15 septem-
ber vloog nog een ouder met een Meerkoet in de poten 
naar de horst. Het jong met de beide ouders rustten 
regelmatig in de bomenrijen in de omgeving van de 
horst, alvorens op jacht te gaan. Op 2 januari 2018 wer-

den en jong nog samen gezien (foto 13). De laatste 
waarneming van de jonge Zeearend dateert van 18 
 februari 2018. 

Kleed van het jong
Op 13 november 2017 heeft het forse jong een zwarte 
snavel met gelige teugel, een zwartbruin verenkleed, 
zowel de kop, borst, buik en rug zijn donkerbruin met 
enige witte vlekken. De lichtbruine bovenvleugel-
dekveren steken sterk af tegen de zwartbruine arm- 
handpennen. De staart is licht met donkere randen, de 
oksels zijn wittig. Het jong heeft veel langere slag- en 
staartpennen dan zijn ouders en dus een ander silhouet, 
met bredere vleugels en langere staart (zie ook Fors-
man 2017) (foto 12).

Waarnemingen van andere Zeearenden in het 
gebied 
Gedurende de waarnemingsperiode bezocht een groot 
aantal Zeearenden het gebied, kortdurend pleisterend 
of doortrekkend in het trekseizoen. Alleen informatieve 
waarnemingen zijn in de onderstaande lijst opgeno-
men. Broedvogels vertonen nauwelijks territoriaal ge-
drag en verdedigen het nest alleen tegen soortgenoten. 
Het verjagen van indringers, soms gepaard gaand met 
veel agressie, is niet geheel ongevaarlijk voor een broed-
paar. Zeearenden kunnen elkaar zelfs dodelijk verwonden 
tijdens een gevecht (Meps & Schmidt 2008).

15 t/m 31 januari 2012: adult tweezijdig geringd, met de 
2e kj man in boom Petgaten ONP.

31 januari 2012: subadult en de 2e kj man AY41 jagend 
op eenden, op ijs met prooi in de WBMP. 

28 maart 2013: subadult met vermoedelijk de 3e kj man 
AY41 rustend op ijs van het Zuidlaardermeer (foto GLS).

31 augustus en 1 september 2013: subadult in de WBM, 
slaat een Grauwe gans in de OP. 

13 tot 16 maart 2015: interactie van onvolwassen Zee-
arend hoog in de lucht met het paar in de OP.

2 en 4 mei 2015: 2e kj rondvliegend met het paar in de ONP.

23 tot 25 september 2016: 2e kj rustend in boom in de 
OP, ook jagend in de WBMP. 

11 februari 2017: 2e kj met het baltsend paar AY41 en vrouw 
in het Friesche Veen (Dr.). Deze onvolwassen vogel is in 
2017 regelmatig gezien in de Onlanden (Dr.), de Ooster-
polder, het Roegwold, maar ook in het broedterritorium.

Foto 12. Zeearendjong 2e kj, ZLM-gebied, Foto: Gerrit Kiekebos
2 januari 2018
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13 maart 2017: 2e kj met het paar, man AY41 baltsend en 
fanatiek duikend op de 2e kj in de KWBP. 

3 mei 2017: 3 onbekende indringers in langdurig con-
flict met man AY41 in de ONP. Man stootduikend naar 
de grond op een onvolwassen indringer in de KWBP. 
Later beiden in de lucht dreigend met gestrekte klau-
wen, rondtollend en vechtend naar de grond. Indringer 
werd hierna met succes het gebied uitgejaagd.

3 mei 2017: 2e kj pakt prooi af van een vos in de OP.

4 mei 2017: 2e kj vliegt laag over het broedgebied en 
hangt boven het nest, geen reactie van het paar.

19 juni 2017: 2e kj zwevend met het broedpaar, wordt 
aangevallen en verjaagd door de man.

Discussie

Broedlocaties van de Zeearend bevonden zich in ons 
land aanvankelijk uitsluitend in ontoegankelijke 

 wetlands, die de status van Nationaal Park genieten   
(de Oostvaardersplassen, het Lauwersmeergebied, de 
Brabantse en Dordtse Biesbosch en sinds 2017 de Alde 
Feanen). Inmiddels is ook succesvol gebroed op afge-
schermde eilanden (Vogeleiland/ Zwarte Meer en Ketel-
meer/IJsselmonding) en in bossen van beschermde 
natuurgebieden (Roggebotzand en sinds 2017 Spijk-
Bremerberg). Het is dan ook bijzonder te noemen dat 
het Groningse Zeearendpaar succesvol heeft gebroed 
in een moerasbos dat direct wordt omsloten door cul-
tuurland. Gezien de kleinschaligheid, de vele grondge-
bruikers en de recreatieve druk in het ZLM-gebied, be-
stond er bij menigeen de nodige scepsis over de kansen 
op een succesvol broedgeval van het Zeearendpaar. Dit 
eerste broedgeval heeft alle negatieve bespiegelingen 
gelogenstraft en toont aan dat het goed gaat met de 
natuurlijke ontwikkeling van het gebied. De aanwezig-
heid van deze toppredator wordt door het GLS dan ook 
als de kroon op haar werk beschouwd. De herinrichting 
van de polders als waterbergingsgebied met een wis-
selend waterpeilbeheer voorziet jaarrond in voldoende 
biomassa aan watervogels. Naast de beschikbaarheid 
van voldoende prooidieren hoort de factor rust ook bij 

Foto 13. Zeearendjong 2e kj met moeder (links), ZLM-gebied 2 januari 2018  Foto: Gerrit Kiekebos
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het welslagen van een broedpoging van Zeearenden 
(de Roder & Bijlsma 2006; van Rijn & Dekker 2016). Wat 
betreft dat laatste is de instelling van een beschermde 
nestzone van cruciale betekenis in Nederland (de Ro-
der & Bijlsma 2006). Het GLS heeft hierin adequaat 
voorzien door het vroegtijdig plaatsen van bewakings-
camera’s. Hierdoor werd een beschermingszone van 
500 m rond de broedlocatie gecreëerd waarbinnen 
geen menselijke activiteiten werden toegelaten. In dit 
kader moet de volledige medewerking van het Water-
bedrijf Groningen genoemd worden dat haar werk-
zaamheden heeft vervroegd of uitgesteld. Daarnaast 
werd rond de broedlocatie ook een ruim jachtverbod 
ingesteld en hadden de landbouwers en rattenvangers 
hun activiteiten verschoven tot na het broedseizoen. 
Om de exacte locatie van de rust- en broedgebieden te 
verbergen werd op waarneming.nl vanaf 2016 een em-
bargo voor het gebied ingesteld op de Zeearendwaar-
nemingen. Alle maatregelen hebben, ook gezien de 
grote belangstelling voor dit broedgeval na publicatie 
van het GLS in de media, de rust voor het Zeearendpaar 
gegarandeerd en bijgedragen aan haar broedsucces. 
De recreatieve druk in het ZLM-gebied zal, indien de 
recente plannen van de provincie Groningen om de 
aantrekkingskracht van dit gebied voor recreanten te 
versterken goedgekeurd worden, zeker gaan toene-
men. Om dit Zeearendpaar optimale bescherming te 
kunnen bieden is het doen van een systematisch on-
derzoek naar de jaarrond prooikeuze, het terreinge-
bruik en de omvang van het jachtgebied ons inziens 
noodzakelijk om tot een afgewogen beslissing over de 
uitvoering van deze plannen te komen. Omdat het dit 
Zeearendpaar eigenlijk ontbreekt aan een ruim rust-
gebied zonder menselijke activiteiten van terreinge-
bruikers en recreanten, pleiten wij ervoor om het Zuid-
westelijke deel van de Kropswolderbuitenpolder met 
omliggende kades af te sluiten voor publiek. Dit gebied 
lijkt ons daarvoor het meest geschikt omdat de Zee-
arenden hier regelmatig en vaak langdurig rusten. De 
komende jaren zal blijken of de Zeearend tot een vaste 
broedvogel van het ZLM-gebied gaat behoren.
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De Geelgors rukt op in het  
Zuidelijk Westerkwartier  
van Groningen
Ernst Oosterveld

Het gaat de Geelgors Emberiza citrinella als broedvogel de laatste decennia voor de wind in Nederland. Volgens 
de tellingen van het landelijke Broedvogel Monitoringproject verdrievoudigde de landelijke stand sinds  
1985 (Boele et al. 2016). Een vergelijkbare ontwikkeling vertonen de winteraantallen. De afgelopen 20 jaar ver-
dubbelden die op landelijke schaal (Van Manen 2013). De toename van de winterpopulatie doet zich voornamelijk 
voor in Noord-Nederland en met name in Drenthe. Omdat de soort nauwelijks trekt, mag worden aangenomen dat 
de toename van de landelijke broedpopulatie ook voornamelijk voor rekening komt van Noord-Nederland. De 
Werkgroep Grauwe kiekendief meldt de kolonisatie van de Drents-Groningse Veenkoloniën in de periode 2009-
2013, waar de dichtheden niet meer onderdoen voor die op de Drentse zandgronden (Ottens & Wiersma 2014). Na 
jaren van afwezigheid worden ook op de zware zeeklei van het Oldambt in Noordoost-Groningen in het voorjaar 
steeds vaker zingende Geelgorzen gehoord. 

Ook aan de noordwest kant van het verspreidingsgebied in Noord-Nederland rukt de soort op. In dit  
artikel beschrijf ik de kolonisatie van het Zuidelijk Westerkwartier van de provincie Groningen over de periode 
2008-2016.

Figuur 1. Het onderzoeksgebied Zuidelijk Westerkwartier 
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Materiaal en methode

Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied is het Zuidelijk Westerkwartier 
(ZWK) van Groningen, het zuidwestelijke deel van de 
provincie Groningen, van de zuidgrens met Friesland 
en Drenthe tot en met de hoogte van Surhuisterveen 
aan de westkant en het Leekstermeer aan de oostkant 
(figuur 1). Het gebied bestaat uit een aantal noordoost-
zuidwest lopende dekzandruggen met daartussen 
 venige laagten.
Over de dekzandruggen (gasten genaamd) lopen 
 bewoningslinten in houtsingellandschappen die een 
voortzetting vormen van het coulisselandschap van de 
Noordelijke Friese Wouden aan de westzijde in het aan-
grenzende Friesland. De laagten tussen de ruggen zijn 
smeltwaterdalen die zijn ontstaan na de laatste ijstijd. 
Ze bestaan voornamelijk uit open, vochtige weide-
gebieden. Het zuidelijk deel van het ZWK ten zuiden 
van de lijn Marum-Leek is een vrij grootschalig ver-
kaveld heide- en veenontginningslandschap op zand 
met verspreid liggende bossen, bosjes, houtwallen en 
-singels.

Data
Het uitbreidingsproces is gereconstrueerd met behulp 
van eigen data en data van Waarneming.nl. In 2008 
stelde ik op basis van eigen waarneming voor het eerst 
de aanwezigheid van zingende Geelgorzen vast in de 
omgeving van Opende, op de grens met Friesland. 
Sindsdien namen mijn eigen waarnemingen toe en 
 besloot ik ze aan te vullen met waarnemingen uit Waar-
neming.nl die zijn gedaan in het ZWK en aangrenzende 
gebieden in Drenthe en Friesland. Er is alleen gebruik 
gemaakt van waarnemingen van zingende Geelgorzen 
tussen de datumgrenzen (Vergeer et al. 2016) en een 
enkele keer van pas uitgevlogen juvenielen. Zang tus-
sen de datumgrenzen duidt op een door een mannetje 
bezet territorium, waarbinnen mogelijk voortplanting 
plaatsvindt en waarbij geen sprake is van een zwer-
vende of doortrekkende vogel. 
Vanwege de karakteristieke zang van de Geelgors 
(door velen geassocieerd met de beginakkoorden van 
de Vijfde symfonie van Beethoven) is ook voor begin-
nende vogelaars nauwelijks misverstand over aan-
wezigheid van de soort mogelijk. Er kan daarom vanuit 
worden gegaan dat zangwaarnemingen op Waarne-
ming.nl geen verwarring met andere soorten of over de 
broedstatus kunnen betreffen.

Een nadeel van de gegevens van Waarneming.nl is, dat 
er een waarnemereffect speelt. Het verspreidingsbeeld 
wordt beïnvloed door de toevallige aanwezigheid van 

een waarnemer die de moeite neemt om zijn waar-
nemingen in te voeren op Waarneming.nl. Dit versprei-
dingsbeeld kan afwijken van de werkelijkheid. De 
 hoeveelheid waarnemingen op Waarneming.nl uit  
het ZWK is door de jaren heen echter zo talrijk, dat  
het waarnemereffect het verspreidingsbeeld van de 
 Geelgors waarschijnlijk voornamelijk op detailschaal 
beïnvloedt. Op een groter schaalniveau is sprake  
van talrijke waarnemingen en kunnen grootschaliger 
 patronen naar verwachting goed worden achterhaald. 
Ook nieuw verschijnen in de regio is reëel omdat uit 
registraties op Waarneming.nl blijkt dat een aantal 
zelfde waarnemers zowel in de periode vóór als na het 
verschijnen in de regio actief was. Op basis hiervan 
concludeer ik dat met de gegevens van Waarneming.nl 
een globaal, maar reëel beeld van de kolonisatie van 
het ZWK gegeven kan worden.
Veel eigen waarnemingen van de auteur zijn van het-
zelfde kaliber en verzameld tijdens willekeurig, niet 

Figuur 2. Verspreiding en aantallen territoriale Geelgorzen in en rond het Zuidelijk 

Westerkwartier over de periode 2000-2007 tot en met 2016. Bron: eigen waar-
nemingen en Waarneming.nl. Om de figuur overzichtelijk te houden zijn de 
tussenliggende jaren weggelaten
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systematisch veldbezoek. Alleen de locatie aan het 
Topweer bij Opende is jaarlijks systematisch onder-
zocht op aanwezige territoria en reproductie.

Resultaten

Verspreiding en aantallen
De Geelgors werd voor het eerst in 2008 territoriaal 
binnen de grenzen van het ZWK vastgesteld (tabel 1). 
Gedurende 2000-2007 was de soort volgens Waar-
neming.nl wel aanwezig ten zuiden en ten oosten  
van het gebied, in Friesland en Drenthe (figuur 2). Een 
 bolwerk was toen de heide van Allardsoog en de Bakke-
veense Duinen. In Drenthe was de omgeving van Roden 
het dichtstbij zijnde gebied met territoriale Geel gorzen. 
Na 2008 zette de opmars in het Zuidelijk Wester-
kwartier gestaag door in noordelijke en westelijke 
 richting en werd in 2012 de westelijke grens met Fries-
land bereikt (figuur 2). Niet alleen breidde het broe-
dareaal noordwestwaarts uit, de aantallen territoriale 
vogels binnen het ZWK namen ook gestaag toe (figuur 
2, tabel 1). 

Reproductie en broedhabitat
Op Waarneming.nl zijn geen waarnemingen vermeld 
van broedgevallen in het ZWK. Het enige zekere geval 
van reproductie stamt uit mijn eigen telgebied bij 
Opende. Op 22 juli 2013 zag ik daar ten minste 3 pas 
uitgevlogen jongen, begeleid door alarmerende ouder-
vogels. Gezien de datum betrof het vermoedelijk een 
tweede broedsel (vergelijk Luijten 2000). Deze locatie 
is gedurende 2012-2016 jaarlijks bezet door 1 of 2 ter-
ritoriale Geelgorzen. Reproductie is, ondanks jaarlijkse 
controle, alleen in 2013 vastgesteld. De locatie betreft 
een diepe, droge sloot met een lang talud met een 
 ruige, grazige begroeiing, geflankeerd door een ca. 3 m 
brede houtsingel (figuur 3). De locatie stemt goed 
overeen met het broedhabitat, dat van de soort bekend 
is (Perrins 1994, Van Dijk & Luijten 2002).

Discussie

Herkolonisatie 
De kolonisatie van het ZWK door de Geelgors betreft 
eigenlijk een herkolonisatie. Vóór 1970 kwam de soort 
er nog voor als broedvogel, net als elders in Groningen, 
tot ver in de noordelijke kleigebieden. (Boekema et al. 
1983). De laatste plek was de Jilt Dijksheide, waar in 
1973 twee vogels zongen (E.J. Boekema) en waar de 
soort ook in 1975 broedvogel was (Boekema & ten Cate 
1975). Vanaf 1975 tot 2008 is de soort in het ZWK niet 

als broedvogel waargenomen.
Op basis van de jaarlijkse verspreidingskaarten lijkt de 
soort vanaf 2008 het ZWK vanuit het zuidoosten in 
noordwestelijke richting gekoloniseerd te hebben.  
De Geelgors staat bekend als een honkvaste soort. 
Daarom zijn gebieden als de heide van Allardsoog en 
de Bakkeveense Duinen, direct ten zuiden van het 
ZWK, mogelijk de herkomstgebieden van de Geel-
gorzen in het ZWK. Beide gebieden herbergden al vóór 
2008 meerdere territoriale Geelgorzen. Maar ook de 
omgeving van Roden, aan de Drentse kant, kan als her-
komstgebied hebben gefungeerd. 

Kolonisatiepatroon
Het kolonisatiepatroon biedt een wat wisselvallig 
beeld. Het lijkt geen vloeiende noordwestelijke uitbrei-
ding, maar territoriale Geelgorzen lijken her en der  
op te duiken en het volgende jaar ergens verderop te 
zitten. De aantallen lijken op de verschillende locaties 
geen vloeiende toename te vertonen maar jaarlijks te 
kunnen variëren. Het wisselvallige beeld is mogelijk 
een effect van de toevallige aanwezigheid van waar-
nemers die hun waarnemingen op Waarneming.nl heb-
ben ingevoerd. Die toevalligheid van waarnemingen 
speelt wellicht een rol op km-hokniveau, maar kan ook 
een verschijnsel zijn van een uitbreidende populatie 
aan de rand van zijn verspreidingsgebied, die nieuwe 
locaties als geschikt broedgebied uitprobeert. Op glo-
baler niveau is zichtbaar dat de soort in de periode 
vóór 2008 constant aanwezig is in de omgeving van 
Bakkeveen en daarna het ZWK koloniseert van oost 
naar west. 
De concentratie vanaf 2013 in het gebied tussen   
Marum en Surhuisterveen (figuur 2) wordt bepaald 
door de vestiging op en rond de Jilt Dijksheide en 
 Trimunt, een gevarieerd gebied met heide, oude hout-
wallen, gras- en maisland en jong bos. In dit gebied lijkt 
de Geelgors de laatste jaren vaste voet aan de grond te 
hebben.

Jaar Aantal territoriale Geelgorzen 

2000-2007 0

2008 2

2009 2

2010 4

2011 1

2012 3

2013 10

2014 6

2015 12

2016 15

Tabel 1. Aantal territoriale Geelgorzen in het  
Zuidelijk  Westerkwartier over de periode 2000-2007  
tot en met 2016. 
Bron: eigen waarnemingen en Waarneming.nl
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Reproductie
Er zijn erg weinig indicaties van daadwerkelijk broeden 
en reproductie in het ZWK. De enige onmiskenbare 
 indicatie is die van drie net uitgevlogen jongen langs 
het Topweer bij Opende in juli 2013. Het ontbreken van 
broedindicatie heeft waarschijnlijk vooral te maken 
met het feit dat op Waarneming.nl voornamelijk waar-
nemingen van zingende mannetjes worden ingevoerd, 
die van afstand makkelijk waarneembaar zijn. Voor het 
vaststellen van broeden en reproductie is detailonder-
zoek ter plekke van de broedhabitat nodig. Aan de 
 andere kant is het denkbaar dat aan de rand van het 
verspreidingsgebied van een uitdijende populatie niet 
in ieder territorium wordt gebroed. Zo is het opvallend 
dat de locatie langs de droge sloot aan het Topweer bij 
Opende in de periode 2012-2016 jaarlijks door één of 
twee territoriale Geelgorzen was bezet maar dat er 
 alleen in 2013 met succes is gebroed.
 
Mogelijke oorzaken van uitbreiding 
Zoals hierboven is beargumenteerd, lijkt het aanneme-
lijk dat de Geelgorzen in het ZWK afkomstig zijn van 
bronpopulaties net over de zuidoost grens in Drenthe 
en Friesland. Mogelijk betreft het surplus van deze 
 populaties die nieuwe broedgebieden opzoekt. Deze 
mogelijkheid wordt ondersteund door het feite dat ook 
elders in Drenthe en in Oost-Groningen de populaties 
zich uitbreiden (vergelijk Van Dijk & Luijten 2002, 
 Bijlsma & Van Dijk 2006, Ottens & Wiersma 2014). Dit 
suggereert dat de bestaande broedgebieden ‘vol’ 
 zitten en er meer jongen worden geproduceerd dan 
 nodig is om de bestaande populaties op peil te  houden. 
Die jonge vogels zoeken nieuwe broedgebieden op, zo-
als het bij de meeste diersoorten de jonge, nog niet 
gevestigde dieren zijn, die over grotere afstanden 
 migreren dan de ouden en nieuwe gebieden koloniseren.
Ottens & Wiersma (2014) veronderstellen dat de vol-
gende factoren debet zijn aan de uitbreiding in de 
Drents-Groningse veenkoloniën:
•  toename van de oppervlakte bomen, bosjes en stru-

welen in nieuw aangelegd productiebos en op erven 
van nieuwe melkveebedrijven in het akkerbouw-
gebied,

•  aanleg van tientallen wintervoedselveldjes in recente 
jaren. 

Los van het feit dat deze veronderstellingen nog niet 
door onderzoek zijn bevestigd, is in het ZWK van beide 
ontwikkelingen gedurende de laatste decennia geen 
sprake. In het kader van landinrichting en gebiedsont-
wikkeling is vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw 
lokaal herstel van het singellandschap gerealiseerd 
maar op andere plekken zijn singels verdwenen (Cen-
trale Landinrichtingscommissie 1989). Vermoedelijk is 

er per saldo geen opgaande begroeiing bijgekomen. 
Wintervoedselveldjes (van niet geoogst graan dat ge-
durende de winter blijft staan) zijn typisch maatregelen 
in akkerbouwgebieden en komen niet voor in de weide-
gebieden in het ZWK. Lokaal wordt wel eens een wild-
akker ingericht met zaadrijke gewassen die ‘s winters 
over blijven staan, maar van een toename van wild-
akkers is in het gebied geen sprake (pers. obs. auteur).
Populatieveranderingen in het Verenigd Koninkrijk 
 bleken de afgelopen decennia samen te hangen met de 
volgende factoren (Kyrkos et al. 1998, Siriwardena et 
al. 2007) :
•  aanwezigheid van graanakkers: hoe meer graan, 

hoe meer broedvogels,
•  gewasdiversiteit : hoe groter de diversiteit (van met 

name akkerbouwgewassen), hoe meer broedvogels,
•  de lengte aan heggen: hoe groter de heglengte in 

een gebied, hoe meer broedvogels,
•  beschikbaarheid van wintervoedsel: hoe meer winter-

voedsel, hoe meer broedvogels.

Figuur 3. Habitat van de territoriale Geelgorzen langs het  Topweer in Opende, 
augustus 2014. De zangwaarnemingen werden gedaan in de houtsingel 
links langs de droge sloot
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Het graan in Engeland betreft voornamelijk (winter)tarwe 
en gerst. Het enige graan dat in het ZWK voorkomt is 
mais, maar het is niet bekend of dat een ver gelijkbaar 
effect heeft op Geelgorzen als tarwe en gerst. Speci-
fiek van het ZWK zijn geen gegevens van de oppervlakte 
mais bekend. Als we de trend voor de provincie Groningen 
als geheel volgen (www.statline.cbs.nl), dan nam de 
oppervlakte over de periode 2000-2011 met tweederde 
toe, om over 2012-2016 weer met 20% af te nemen. Een 
parallel met de Engelse situatie is dat de vestiging van 
de Geelgorzen langs het Topweer in Opende plaats-
vond toen het grasland er werd omgezet in bouwland, 
in de vorm van aardappelen en soms mais. Zo bezien 
speelt een toename van het areaal mais mogelijk een 
rol in de opmars van de Geelgors in het ZWK vanaf 
2008, maar dit is speculatief. 
De heg in Engeland heeft in het Zuidelijk Westerkwartier 
zijn equivalent in de houtsingel. Op de dekzandruggen 
van het ZWK komen die talrijk voor en daarmee lijkt het 
gebied zeer geschikt voor Geelgorzen. Zoals hierboven 
uiteengezet is de lengte aan houtsingels de laatste 
 decennia echter niet noemenswaard veranderd en kan 
toename van de singellengte geen verklaring vormen 
voor de uitbreiding van de soort.
Bovenstaande leidt tot de conclusie dat omgevings-
factoren geen verklaring lijken te vormen voor de kolo-
nisatie van het ZWK door de Geelgors. Eerder lijkt een 
surplus aan vogels uit de bestaande broedgebieden in 
de omgeving in Drenthe en Friesland bezig te zijn voor-
heen onbezet broedgebied, of suboptimaal broed-
gebied in het ZWK te bevolken. Om met Rob Bijlsma te 
spreken: alleen veldonderzoek aan broedbiologie en 
terreingebruik kan hier licht op werpen.

Dankwoord
Ik dank alle waarnemers die de moeite hebben genomen 
hun waarnemingen van de Geelgors in het ZWK en om-
streken op Waarneming.nl te zetten.
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De kolonisatie van Noord Groningen 
door de Roek
Alco van Klinken

Het gaat met alle soorten weidevogels slecht. Toch is er één soort die in het weidegebied van Groningen vooruit 
gaat: de Roek Corvus frugilegus. Hoe krijgt deze soort het voor elkaar om toe te nemen waar anderen uitsterven? 
En de Roek gedraagt zich in Groningen ook nog eens anders dan wat de klassieke leerboeken vertellen. Bij deze 
dingen staan we in het volgende artikel even stil.

Roek op de rand van grasland
De Roek als weidevogel? Hij broedt toch in hoge 
 bomen? Daarin lijkt hij helemaal niet op soorten die 
 gewoonlijk als weidevogel worden benoemd, zoals de 
Grutto of de Kievit. Maar uit dieetgegevens van de 
Roek blijkt dat hij het grootste deel van zijn voedsel 
verzamelt in graslanden: emelten, slakken en dergelijke 
(Bij12, 2017). Alleen vanwege zijn broedvoorkeur voor, 
inderdaad, hoge bomen vind je vooral Roeken op de 
overgang van droge, vanouds meer besloten, gebieden 
en lage gebieden met veel graslanden. De flanken van 
rivierdalen zijn traditioneel plekken waar je veel roeken-
kolonies kunt aantreffen.

Historie
De Roek is een vogelsoort met broedkolonies waarvan 
al vroeg overzichten zijn gemaakt. Zo weten we tamelijk 
nauwkeurig waar hij vroeger voorkwam en waar niet. In 
vroegere overzichten ( Schoppers 2004) blijkt dat hij in 
Noord Groningen (Het Hogeland) nauwelijks voor-
kwam. Alleen de kolonie in het parkbos bij Ekenstein is 
herkenbaar als locatie met een langere staat van 
dienst. Uit historische foto ‘s blijkt wel dat er Roeken in 
de binnenstad van Groningen broedden (Boekema 
1983). De Roek was tot in de jaren ‘80 in Groningen een 
vogel die vooral voorkwam in ‘halfopen landschappen’, 
op de grens van besloten en open, zoals bij beekdalen 
in het Westerkwartier, Gorecht en Westerwolde. Maar 
de soort was zo goed als afwezig in kleigebieden die 
toen nog kaal waren, zoals het Hogeland en het 
 Oldambt.

Toename in de jaren negentig
In de jaren negentig veranderde dat beeld. Tijdens de 
inventarisatieperiode voor een atlasproject van Sovon, 
werden in veel atlasblokken ten Noorden van de Stad 

Groningen voor het eerst broedende Roeken gevonden 
(Sovon 2002). Deze ontwikkeling zien we min of meer 
terug in de resultaten van onze PTT route in Noordwest 
Groningen, waar pas sinds eind jaren negentig regel-
matig Roeken opdoken (figuur 1). De vogels zijn erg 
plaatstrouw en we zien ze hoofdzakelijk op weilanden 
in de buurt van Winsum.

Actuele verspreiding
Vrijwilligers van Sovon houden jaarlijks bij waar Roeken 
broeden en hoe groot de kolonies zijn. Het actuele 
overzicht uit 2017 (figuur 2) laat zien dat Noord Groningen 
inmiddels aardig gekoloniseerd is . De totale stand is in 
Groningen de laatste jaren tamelijk stabiel: rond 3250 
broedparen (Sovon 2017).

Geprojecteerd op de kaart van het grondgebruik in 
Groningen valt op dat de Roeken strak gebonden zijn 
aan de graslandgebieden in Groningen. De akkergebieden 

Figuur 1. toename van het aantal roeken in de PTT route  Noordwest  
Groningen (tussen Winsum en Leens) tussen 1990 en 2016.
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langs de Waddenkust en in Oost Groningen herbergen 
nauwelijks roekenkolonies, terwijl ook daar wel broed-
gelegenheid in de vorm van hoge bomen te vinden is.

Mogelijke redenen van aantalsgroei
Het Hogeland in Groningen (grofweg ten noorden van 
het Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal) is ver-
deeld in een gras- en akkergebied. Het ‘’noordelijke 
kleiweidegebied’’ is te vinden op de plekken met de 
zwaarste zeeklei; vooral in de zuidelijke delen van het 
Hogeland: Middag/Humsterland, het Reitdiepdal en de 
strook rondom het Damsterdiep . De roekenkolonies 
op het Hogeland zijn vooral in de grasgebieden te vin-
den en niet in het zavelige akkergebied dichterbij de 
noordkust. Opvallend is bijvoorbeeld dat het bos bij de 
Menkemaborg geen permanente kolonie van Roeken 
herbergt.
In de genoemde delen van het Hogeland is al lang gras-
land aanwezig. Veranderd voedselaanbod is dus niet 
de reden dat de Roek is toegenomen.
Wel is het aanbod in nestgelegenheid veel groter ge-
worden. De landschappelijke openheid in Groningen 
neemt snel af (Provincie Groningen 2014). De reden van 
de verdichting van het landschap is het toegenomen 
areaal opgaande bomen: erven en wegbeplantingen en 
dorpsbosjes zijn nu veel uitgebreider aanwezig dan 
een paar decennia geleden. De reden daarvan is te vinden 
in de ruilverkavelingen, die vanaf de jaren vijftig tot in 
de jaren negentig overal in Groningen zijn uitgevoerd. 

Als onderdeel van die ruilverkavelingen zijn veel dorps-
bosjes aangeplant (Blerck & Baltjes 2016) die in de af-
gelopen decennia voldoende hoogte hebben bereikt 
om voor Roeken aantrekkelijk te worden. De Roek heeft 
dus in de afgelopen jaren veel meer hoge bomen gekregen 
om zich in te vestigen, maar toont zich in die recent 
 veroverde gebieden nog niet een gesettelde immigrant.

Stamgast of zwerver
De Roek staat bekend als vogel die honkvaste broed-
kolonies heeft (Bij12 2017). In Groningen zijn er maar 
een paar kolonies die een langere reeks van jaren be-
staan, zoals die van Ekenstein, Nienoord of Glimmen 
(Boekema 2016). Er is in veel kolonies een onrustig 
 fenomeen te zien. Op veel plekken verschijnt een tijdje 
een aantal broedende Roeken, om vervolgens ook 
weer te verdwijnen. Voorbeelden van zulke tijdelijke 
locaties zijn in Noord Groningen: de Domofabriek in 
Bedum of het viaduct van de Eemshavenweg over het 
spoor bij Stedum. En op andere plekken tonen kolonies 
enorme variatie in het aantal bewoonde nesten.
Gebieden met een langere roektraditie tonen ook voor-
beelden van verschijnen en verdwijnen. In de Stad heb-
ben veel kolonies een onregelmatig bestaan (Van Dijk 
2009), bij Waterhuizen verdween in 2013 plotseling 
een kolonie van eerder 70 paar (eigen waarneming). In 
het Westerkwartier zijn ook voorbeelden van kolonies 
die verdwijnen zonder aanwijsbare oorzaak. René Ooster-
huis meldt dat bijvoorbeeld in 2017 bij Coendersborg 
Nuis 0 broedparen zaten, terwijl daar in 2007 nog 74 en 
in 1996 zelfs nog 339 paren broedden.

Wat bezielt de Roeken om zulk zwerversgedrag te ver-
tonen, terwijl ze vanuit de historie bekend staan als 
honkvaste broedvogels?

Mogelijke redenen van onrust
Vaak zijn berichten te lezen over de overlast die broe-
dende Roeken geven dichtbij bebouwing. Door hun  
(‘s ochtends vroeg beginnende) gekras houden ze 
mensen uit de slaap en door de troep die ze veroor-
zaken, wekken ze ergernis. Roeken zijn niet zulke 
nauwkeurige nestenbouwers dus er valt wel eens een 
tak naar beneden. Om maar niet te spreken over de uit-
werpselen…. Kortom: op veel plekken worden Roeken 
verjaagd. Dit kan een oorzaak van het onrustige broed-
gedrag van veel nieuwe locaties. Andere factoren die 
worden genoemd zijn de opkomst van de Havik en ver-
anderend voedselaanbod.
Veel opgaande beplanting staat in de buurt van mense-
lijke bebouwing (erven, parken, wegbeplanting). De 
voorkeur van Roeken voor hoge bomen brengt hun  
dus al snel in nabijheid van mensen, en daarin kan ook 

Figuur 2. verspreiding van de roekenkolonies in Groningen in 2016  
(bron: Sovon) in relatie met het grondgebruik in de provincie  
(groen - = weiland geel = akker, grijs = bebouwd gebied)



De Grauwe Gors  jaargang 45 - 2018     41

 predatoren-mijding meespelen (Lensink & Van Bruggen 
2016). Haviken (en in mindere mate: Buizerds) hebben 
nog steeds veel slechte ervaringen met mensen en 
broeden daarom niet vaak pal in de buurt van mense-
lijke bewoning. Hoewel Roeken dus vaak verjaagd wor-
den door de mensen uit hun buurt, zijn ze door hun 
broedbiotoop en angst voor predatoren toch op bio-
topen dichtbij mensen aangewezen. Roeken hebben 
een haat-liefdeverhouding met mensen.
Een mogelijke andere oorzaak van het onrustige beeld 
kan zijn dat de Roeken nog in een soort ‘’vestigings-
fase’’ zitten. De beplantingen in Noord-Groningen zijn 
bijna allemaal van recente datum; de geschiktheid  
als nestplaats moet proefondervindelijk nog blijken. 
Misschien is de onrust dus ook te verklaren uit experi-
menteergedrag om te proberen of een broedlocatie 
 geschikt is of niet.

Al met al ontstaat het volgende beeld. Roeken lijken 
per locatie een afweging te maken tussen broedgele-
genheid, voedselaanbod, menselijke verjaging en be-
scherming tegen predatoren. De afweging wordt per 
locatie per jaar gemaakt. Blijkbaar zijn er bepaalde 
plaatsen met constant perfecte omstandigheden, waar 
grote kolonies al een lange historie kennen (zoals 
Ekenstein, Nienoord en Glimmen). Maar op de meeste 
plekken wijzigt de balans van tijd tot tijd. De keuzes 
van Roeken zijn voor ons lang niet altijd navolgbaar.

Conclusie
In de jaren negentig zijn Roeken in het weidegebied van 
Noord Groningen toegenomen. De voornaamste reden 
hiervoor lijkt de verdichting van het landschap te zijn. 
In Groningen zijn er weinig oude kolonies; veel  kolonies 
verschijnen en verdwijnen na een paar jaar weer. Deze 
onrust is ook te zien in gebieden waar al langer Roeken 
voorkomen. Het wijst erop dat ze een afweging maken 
tussen verschillende factoren, of (weer) gaan broeden 
op een plek of niet. Bij die afweging  spelen voedsel-
aanbod, broedgelegenheid, menselijke verjaging en 
vermijding van predatoren mee.

De Roek is in het weidegebied van Noord Groningen 
een uitzonderlijke, mooie aanwinst: zwart in een groene 
agrarische woestijn (met het bruin van ganzen).

Toekomst
De Roek heeft Noord Groningen gekoloniseerd in de 
jaren negentig, met het verdichten van het landschap 
door meer en hogere boomgroei. De recente essentak-
sterfte kan een reden zijn voor verschraling van de 
broedgelegenheid. Tot in de jaren zeventig waren iepen 
algemeen op het Hogeland. Met de iepziekte zijn die 

grotendeels verdwenen; de es werd gezien als ideale 
opvolger. Nu deze boomsoort recentelijk door een 
 epidemie ook verdwijnt, kan dit een volgende kaalslag 
opleveren op het Hogeland. Of de Roek in de toekomst 
zo ‘n ruime keuze in nestlocaties zal hebben als in de 
afgelopen jaren, valt dus te bezien.
Verder besloot de gemeente Loppersum eind 2017 om de 
Roeken bij broedplaatsen te gaan verjagen na klachten 
van omwonenden (Dagblad vh Noorden 28 november 
2017). Ook deze verstoring zal de broedgelegenheid 
van de Roek in Noord-Groningen niet verbeteren.
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Herkomst van Pimpelmezen in Leek
Klaas Koopman

Sinds 1989 worden in een tuin in Leek zangvogels gevangen voor het wetenschappelijk ringonderzoek. Jaarlijks 
worden flinke aantallen Pimpelmezen Cyanistes caeruleus gevangen. In een vorig artikel (Koopman 2016) werd 
onderzocht wat de jaarlijkse fluctuaties in de gevangen aantallen van de Koolmees kan verklaren. Niet zo zeer de 
hoeveelheid beschikbare beukennootjes, noch het broedsucces, maar het al of niet optreden van invasies van 
oostelijke Koolmezen was in hoofdzaak verantwoordelijk voor de fluctuaties in Leek. Ook bij Pimpelmezen is in 
sommige jaren sprake van een toevloed van oostelijke dieren (Bijlsma et al. 2001). In het voorliggende artikel  
zal ingegaan worden wat op de vraag wat de herkomst is van Pimpelmezen in Leek en waardoor de jaarlijkse 
fluctuaties worden veroorzaakt. De insteek hierbij is de herkomst van de gevangen vogels.

Materiaal en methode

De vogels werden gevangen in de tuin van perceel 
 Diligencelaan 11 te Leek, Zuidwest-Groningen, zoals 
eerder beschreven. Zie voor een beschrijving van de 
vanglocatie en de gebruikte vang- en lokmethodes 
Koopman (2016). Pimpelmezen zijn anders dan Kool-
mezen ook de gehele winterperiode goed te lokken 
met geluid, zowel met dat van de soort zelf als dat van 
de Staartmees. In dit artikel wordt de jaargrens gelegd 
bij 1 juni (2015 bijvoorbeeld loopt van 1 juni 2015 tot  
1 juni 2016) waardoor in elk jaar gerekend wordt met 
dezelfde groep oude en jonge vogels. Tussen 1 juni 
1989 en 1 juni 2017 werden 5230 ongeringde en 51 
 elders geringde Pimpelmezen gevangen, totaal 5281 
individuen (nieuwe vogels). De eerste vangst van een 
elders geringde vogel is in de berekeningen meegeno-
men als een ongeringde vogel waarbij de eerste vangst 
als ringdatum is gerekend. Genoemde 5281 vogels 
 leverden 768 eigen terugvangsten op in een volgend 
jaar (elk individu is per jaar eenmaal gerekend) en 
3808 in hetzelfde jaar (alle vangsten meegerekend). 
Eventuele vervolgvangsten van elders geringde vogels 
zijn ook gerekend als eigen terugvangsten. Naast  
de eigen terugvangsten op de ringplaats werden 33 
Pimpelmezen door derden gemeld via het Vogel-
trekstation te Heteren/Wageningen, enkele ex meer 
dan eenmaal. Uit Leek zelf kwamen 16 meldingen. Deze 
zijn buiten beschouwing gelaten. Voor analyse waren 
daardoor beschikbaar 51 elders geringde vogels en  
17 ringmeldingen buiten Leek. 

Oude en jonge Pimpelmezen zijn in de hand gemakke-
lijk te onderscheiden. Jonge vogels hebben de grote 

dekveren van de armpennen wel maar de dekveren van 
de handpennen niet geruid. Hierdoor is er een duidelijk 
kleurverschil tussen de armpendekveren: helderblauw 
bij oude vogels en blauwachtig groen bij jonge vogels 
(Svensson 1992, figuur 1). Vogels zijn als jong gerekend 
van het kalenderjaar van geboorte tot 1 juni van het 
volgend kalenderjaar; de overige vogels zijn als oud 
gerekend. Geslachten zijn moeilijker te onderscheiden. 
Mannen hebben de dekveren diepblauw en bij vrouwen 
zijn deze veren lichter van kleur. Bij een deel van de 
 vogels zijn de verschillen echter minder uitgesproken, 
met name bij jonge vogels, waardoor een flink deel van 
de gevangen vogels niet gesekst kan worden (Svensson 
1992). In dit artikel zullen daarom de geslachten niet 
worden onderscheiden.

Figuur 1. Jonge Pimpelmees, uit Boerakker. Duidelijk zichtbaar 
is het kleurcontrast tussen de grote armpendekveren en de 
handpendekveren. De lichte armpendekveren en de vleugel-
lengte (64 mm) wijzen op een vrouw (foto Klaas Koopman).



De Grauwe Gors  jaargang 45 - 2018     43

Resultaten

In de eerste vier jaar van de onderzoeksperiode (1989 
– 1992) waren de gevangen aantallen Pimpelmezen 
 beperkt tot maximaal 17 ex in 1992 (figuur 2). De be-
groeiing in de tuin moest zich nog ontwikkelen. In de 
periode 1993 – 2001 lagen de vangsten in de betere jaren 
rond 90 ex, maar er waren ook jaren met aanzienlijk 
minder vogels. Vanaf 2002 (het eerste jaar met inzet 
van geluid) namen de gevangen aantallen jaarlijks toe 
tot 624 ex in 2010 en 726 ex in 2012. Alleen 2011 was 
een minder goed jaar met slechts 272 vogels. Na 2012 
lagen de vangsten weer onder 400 ex per jaar met in 
2016 slechts 221 ex. Vanaf 2003 varieerde het aantal 
terugvangsten uit voorgaande jaren van 16 tot 69 per 
jaar. Het aantal teruggevangen vogels van voorgaande 
jaren als percentage van het in het voorgaande jaar 
nieuw gevangen vogels lag in de meeste jaren tussen 
11,6 en 22,7%. Uitzonderingen waren 2011, 2013 en 
2016 met respectievelijk 7,6, 5,2 en 7,9%. 2011 en 2013 
volgden beide op een jaar met zeer grote aantallen 
nieuwe Pimpelmezen en 2016 was een slecht jaar voor 
de Pimpelmeesvangsten. 

Van alle gevangen Pimpelmezen was 77,6% jong 
 (figuur 3). In de periode 1989 – 1992 lag het percentage 
jonge vogels rond 50%. In 1993 – 2001 fluctueerde het 
aandeel jongen sterk tussen 58,5 (1998) en 81,3% 

(1997). In 2002 – 2016 was de fluctuatie geringer en lag 
tussen 70,5 en 84,1%. De topjaren 2010 en 2012 kenden 
hoge percentages jonge vogels (> 80%), maar ook in 
jaren met veel minder vogels werden soms relatief veel 
jonge vogels gevangen zoals 2013 met 84,1%.

In figuur 4 zijn alle gevangen Pimpelmezen per decade 
gegeven. De eerste decade van juni heeft slechts be-
trekking op drie vogels. Van de tweede junidecade tot 
en met de twee julidecade worden vooral ongeringde 
jonge Pimpelmezen gevangen (vergelijk figuur 5). Van 
de derde julidecade tot en met de derde september-
decade bestaat ruim de helft van de gevangen vogels 
uit reeds geringde vogels. Daarna is er tot half maart 
een continue grotere instroom van ongeringde vogels 
die ruim de helft uitmaken van de gevangen vogels. In 
absolute zin is in november – januari het aantal gevan-
gen en reeds geringde vogels echter hoger dan in de 
maanden daarvoor. Vanaf eind maart neemt het aantal 
ongeringde vogels snel af en blijven uiteindelijk alleen 
nog een klein aantal reeds geringde Pimpelmezen over.

In mei werden nog geen jonge Pimpelmezen gevangen 
die in dat kalenderjaar waren geboren (figuur 5a). De 
vroegste jonge Pimpelmees werd gevangen op 8 juni 
2016, maar pas vanaf de tweede junidecade kwamen 
meer jonge vogels in de vangsten voor. In juli - september 
waren de vangsten redelijk gelijkmatig met ruim 100 
nieuwe jonge vogels per decade. Alleen eind juli/begin 
augustus lagen de vangsten lager. Dit is reëel. Pimpel-
mezen waren soms enige tijd grotendeels afwezig. Vanaf 
oktober stegen de aantallen naar een piek van bijna 
400 vogels rond half november. Daarna daalden de 
vangsten weer geleidelijk tot begin april. In de tweede 
aprildecade werden nog 20 nieuwe jonge Pimpelmezen 
gevangen en in de derde aprildecade nog slechts twee. 
Daarna was het gebeurd met de vangst van nieuwe 
jonge Pimpelmezen. Een deel van de eenmaal geringde 

Figuur 2. Aantal nieuw gevangen Pimpelmezen (ongeringd en 
met vreemde ring) en terugvangsten uit voorgaande jaren in 
Leek in 1989 – 2016. Elk individu is per jaar eenmaal meegeteld. 

Figuur 3. Leeftijdsverdeling van de gevangen Pimpelmezen in 
Leek in 1989 – 2016. Elke individu is per jaar eenmaal meegeteld. 

Figuur 4. Procentuele verdeling nieuwe vangsten en alle terugvangsten 
per decade van Pimpelmezen gevangen in Leek in 1989 – 2016. De 
getallen boven de figuur geven het aantal gevangen vogels aan.
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jonge Pimpelmezen werd teruggevangen. Van eind juli 
tot eind september was ongeveer de helft van de ge-
vangen jonge Pimpelmezen reeds geringd. In oktober 
– half maart was dit nog circa een derde. Daarna nam 
het aandeel reeds geringde jonge vogels snel toe tot 
100% in mei, maar in die maand werden maar weinig 
Pimpelmezen meer gevangen. 

Van de tweede aprildecade tot en met de eerste oktober-
decade waren nieuwe oude Pimpelmezen uiterst schaars 
met in totaal slechts 36 ex (figuur 5b). Het merendeel van 
de gevangen oude Pimpelmezen in deze periode was al 
in een voorgaand jaar geringd (n = 196). Vanaf de tweede 
oktoberdecade steeg het aantal nieuwe oude vogels 
snel met een piek in november. Daarna was er een gelei-
delijke daling naar begin april. Het aandeel reeds gering-
de vogels lag in half oktober – maart rond 65% met 
 betrekkelijk weinig spreiding. Opvallend is het grote aan-
deel vogels dat in voorgaande jaren reeds was geringd. 
Dit was zelfs hoger dan het aantal nieuw gevangen 
 vogels en de terugvangsten in hetzelfde jaar.

Vergelijking Leek met geheel Nederland
Van belang is te weten in welke jaren er eventueel 
 invasies waren van noordelijke en of oostelijke Pimpel-
mezen. In tabel 1 zijn daarom per jaar de vangsten van 
vliegvlugge Pimpelmezen in Leek vergeleken met  
de vangsten voor geheel Nederland. Voor geheel 
 Nederland is er een correlatie tussen het aantal gevangen 
Pimpelmezen en het al of niet optreden van invasies. 
Voor Leek lijkt die relatie beperkt tot de invasiejaren 
2010 en 2012 ondanks dat in 2007 en 2015 wel 3 
 Pimpelmezen werden gevangen met een noordelijke en 
oostelijke herkomst.

Broedsucces
Bij de Koolmees kon geen relatie aangetoond worden 
tussen de vangsten in Leek en de jongenproductie in 
het Lauwersmeer (Koopman 2016). Voor de Pimpel-
mees lijkt dit ook te gelden. In het Nanninga’s Bos bij 
Zevenhuizen op 8 km afstand van de ringplaats in 
Leek controleerden Henk en René Oosterhuis in 2010 
– 2016 nestkasten. De nestjongen werden geringd en 
3 Pimpelmezen werden in Leek teruggevangen. In 
2010 – 2016 produceerden circa 10 vrouwen Pimpel-
mezen tussen 5,4 en 11,0 uitgevlogen jongen per jaar 
per vrouw (eerste en tweede legsels samengevoegd). 
Het gemiddelde over alle jaren samen is 8,2 jong per 
vrouw. Direct na het uitvliegen van de jongen bestaat 
de populatie Pimpelmezen dan uit 80,4% jonge vo-
gels. Het slechtste jaar was 2012, terwijl dit jaar in 
Leek juist een topjaar was. 2016 was in het Nanninga’s 
Bos het beste jaar, maar in Leek was dit juist een zeer 
slecht jaar. Voor geheel Nederland was voor 2016 
sprake van een slecht broedseizoen (SOVON 2016 
website).

Herkomst Pimpelmezen
Van de elders geringde vogels waren 13 geringd als 
nestjong: 12 binnen 15 km van de vangplaats in Leek en 
1 op 20 km afstand. Een vogel van 8 km werd al in de 

jaar Nederland Leek invasies noordelijke en oostelijke 
vogels in Leek

2002 7.818 138

2003 10.069 188 X

2004 8.166 202

2005 11.079 305 X

2006 6.969 261

2007 12.923 275 X 2

2008 17.714 376 X

2009 8.658 366

2010 15.294 552 X 1

2011 11.329 226

2012 21.633 657 X 2

2013 13.986 355

2014 12.940 308

2015 16.318 327 X 1

2016 7.294 195

Tabel 1. Aantal in Nederland in 2002 – 2016 geringde vliegvlugge 
 Pimpelmezen (bron: ringverslagen Vogeltrekstation), aantal in Leek  
gevangen Pimpelmezen, de invasiejaren (diverse bronnen internet) en de in 
Leek gevangen Pimpelmezen met een noordelijke en oostelijke herkomst.

Figuur 5a. Aantal per decade gevangen jonge Pimpelmezen in 
Leek tussen 1 juni 1989 en 1 juni 2017.

Figuur 5b. Aantal per decade gevangen oude Pimpelmezen in 
Leek tussen 1 juni 1989 en 1 juni 2017.
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eerste julidecade in Leek gevangen, een andere vogel 
van 14 km werd in de tweede augustusdecade terug-
gevangen in Leek. De overige 11 vangsten in Leek 
 vonden plaats in oktober – maart. Alle als nestjong 
 geringde Pimpelmezen werden in hun eerste jaar in 
Leek teruggevangen. 

In Leek werden 17 vogels geringd die via het Vogel-
trekstation buiten Leek werden teruggemeld. Deze 
vogels werden in Leek geringd tussen 5 oktober en 
22 maart. Hiervan werden 10 teruggemeld op minder 
dan 15 km van de ringplaats. Hierbij zit één bijzonder 
geval. Deze vogel werd op 24 november 2011 als 
oude vrouw geringd in Leek, in het broedseizoen van 
2012 op het nest gevangen in Eelde op 14 km van 
Leek en vervolgens op 28 oktober 2012 weer terug-
gevangen in Leek. Zeven vogels werden op meer dan 
15 km van Leek gemeld tussen 17 november en 6 
april. Hierbij zit een jonge vogel die 21 maart 2008 in 
Leek werd geringd en op 6 april 2008 in Denemarken 
werd gemeld. De vogels die elders als vliegvlug 
 waren geringd (n = 38), werden alle voor het eerst in 
oktober – maart in Leek aangetroffen. Twee ex leken 
zich nadien als broedvogel in Leek gevestigd te 
 hebben met vervolgvangsten in respectievelijk 
april/mei van hetzelfde jaar en in juli en mei van vol-
gende jaren. 

Wanneer de vogels op minder dan 50 km van Leek 
waren geringd of teruggemeld (n = 25), werden ze in 
alle maanden tussen oktober en maart in Leek aan-
getroffen, soms meerdere malen. In de gevallen 
waar deze afstand meer bedroeg dan 50 km (n = 13), 
werden de vogels in Leek aangetroffen tussen  
27  oktober en 28 november (n = 7) en tussen 5 en  
29 maart (n = 5), alle slechts eenmaal. De enige uit-
zondering is een vangst op 29 januari 2014 in Leek 
van een vogel geringd op 2 april 2013 in Wieringer-
werf (NH).

Veel van de ringmeldingen binnen 50 km lijken rond-
zwervende dieren te zijn, vooral in hun eerste jaar. 
Oude vogels kunnen hieraan echter ook meedoen. 
 Enkele ringmeldingen binnen 50 km en de meldingen 
boven 50 km lijken voor een groot deel op trek te 
 duiden. Deze zijn opgenomen in tabel 2. De eerste tien 
nummers hebben betrekking op de herfsttrek. De num-
mers 11 tot en met 16 hebben betrekking op vogels die 
ten opzichte van Leek zuidelijker zijn getrokken en daar 
waren geringd. De nummers 17 tot en met 19 duiden op 
terugtrek. De verplaatsingen van de nummers 18, 20 
en 21 zijn moeilijker te duiden, maar lijken eerder op 
rondzwervingen dan op trek.

Discussie

Pimpelmezen in Nederland zijn overwegend standvogel 
(SOVON 1987). In de herfst wordt in sommige jaren de 
eigen populatie aangevuld met Pimpelmezen uit Oost-
Europa (Bijlsma et al. 2001). Fluctuaties in getelde en 
geringde vogels kunnen alleen aan toestroom van 
vreemde Pimpelmezen worden toegeschreven als we 
weten dat de aantallen niet beïnvloed worden door 
goede en slechte broedseizoenen in eigen land. Voor 
de Koolmees kon voor Leek aangetoond worden dat 
niet het broedsucces maar invasies van Oost-Europese 
vogels de jaarlijkse fluctuaties bepalen. Het broed-
succes werd bepaald aan de hand van een flink aantal 
vrouwen in het Lauwersmeergebied (Koopman 2016). 
Voor de Pimpelmees ligt een veel kleinere steekproef 
voor. Het broedsucces van deze steekproef toonde 
geen verband met de aantallen in Leek gevangen 
 vogels. Mede gelet op de situatie bij Koolmezen lijkt 
het gerechtvaardigd ervanuit te gaan dat de jaarlijkse 
fluctuaties van gevangen Pimpelmezen in Leek en in 
Nederland niet bepaald worden door het broedsucces 
van de Nederlandse populatie, maar door toestroom 
van elders. 

Een invasie van Oost-Europese vogels is in Nederland 
voor een soort als de Zwarte Mees gemakkelijk vast te 
stellen. In jaren zonder invasies komt de soort buiten 
de naaldbosgebieden nauwelijks voor. In jaren met 
 invasies zien trektellers de soort regelmatig in open 
gebieden en kunnen vogelringers daar grote aantallen 
vangen met af en toe vogels die Oost-Europese ringen 

ringgegevens vindgegevens afstand 

nummer leeftijd datum plaats datum plaats (km)

1 jong 27-08-12 Spijk 03-10-12 Leek 36

2 jong 23-09-12 Schildwolde 22-10-12 Leek 29

3 jong 27-10-04 Eemshaven 19-01-05 Leek 42

4 oud 18-10-15 Usquert 11-11-15 Leek 29

5 jong 12-09-12 Falsterbo ZWEDEN 04-11-12 Leek 485

6 jong 15-09-15 Ventés Ragas LITOUWEN 19-11-15 Leek 993

7 jong 04-10-12 Ventés Ragas LITOUWEN 29-03-13 Leek 993

8 jong 21-09-09 Ventés Ragas LITOUWEN 09-03-11 Leek 994

9 geen gegevens Ventés Ragas LITOUWEN 18-11-07 Leek 993

10 jong 27-10-10 Leek 17-11-10 Franeker 56

11 jong 30-10-05 Antwerpen BELGIË 02-11-08 Leek 228

12 oud 14-12-08 West-Vlaanderen BELGIË 25-03-09 Leek 312

13 jong 19-10-08 Oost-Vlaanderen BELGIË 10-11-10 Leek 261

14 jong 15-11-13 Oost-Vlaanderen BELGIË 23-11-15 Leek 292

15 jong 10-02-08 Lelystad (IJP) 05-03-08 Leek 97

16 oud 25-10-12 Castricum (NH) 13-03-13 Leek 138

17 jong 22-03-13 Leek 31-03-13 Eemshaven 44

18 jong 05-10-14 Leek 01-12-14 Uithuizen 32

19 jong 21-03-08 Leek 06-04-08 Sjaelland  
DENEMARKEN

397

20 oud 02-04-13 Wieringerwerf (NH) 29-01-14 Leek 94

21 jong 11-11-12 Hengelo (Ov) 28-11-12 Leek 103

Tabel 2. Ringmeldingen van Pimpelmezen die mogelijk betrekking hebben op trek.
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dragen (Koopman et al. 2016). Voor Pimpelmezen is de 
vaststelling van invasies moeilijker. De soort komt in 
het gehele land voor en jaarlijks is er sprake van enige 
trek. Bij sterke trek wordt aangenomen dat er sprake is 
van een invasie zeker als er ook vogels worden aan-
getroffen die in Oost-Europa zijn geringd (Bijlsma et  
al. 2001). Dit geldt ook voor de provincie Groningen  
(Boekema 2016). 

Van Dijk (2002) beschrijft een invasie van Pimpel-
mezen in het najaar van 1999 in de Eemshaven aan de 
hand van trektellingen en ringvangsten. Er werden 
hier toen flinke aantallen trekkende Pimpelmezen ge-
zien en geringd. Er werd geen vergelijking met andere 
jaren gemaakt, waardoor de omvang van de invasie 
niet kan worden vastgesteld. Enkele Pimpelmezen 
werden in een volgend jaar teruggevangen. De conclusie 
dat de vogels jaarlijks dezelfde trekroute volgen is 
prematuur en ligt niet voor de hand als er sprake was 
van een invasie. Veel aannemelijker is dat de terug-
vangsten betrekking hebben op plaatselijke vogels. 
De vraag kan gesteld worden of bij Pimpelmezen 
 sowieso wel sprake is van invasies. Van 2002 tot en 
met 2015 werd voor Nederland in meer dan de helft 
van de jaren (8 van 14) gesproken van een invasie en 
werden in die jaren meer Pimpelmezen geringd dan in 
de andere jaren (tabel 1). Mogelijk is hier meer sprake 
van reguliere trek waarbij in sommige jaren Nederland 
wel wordt bereikt en in andere jaren niet. De vermel-
ding in SOVON (1987) dat de toevoer in sommige jaren 
de proporties van een invasie kan aannemen, lijkt een 
betere omschrijving. Zie voor een uitvoerige discussie 
over trek en invasie bij mezen ook Herremans & 
 Roggeman (2008).

Reguliere trek of invasie, in elk geval bereiken Oost-
Europese Pimpelmezen regelmatig Leek. In juni – 
 september is daarvan nog geen sprake. In die maanden 
betreffen vangsten van ongeringde vogels vrijwel uit-
sluitend jonge vogels uit kennelijk een klein gebied 
rondom de vangplaats. Van jonge vogels die op korte 
afstand van Leek als nestjong werden geringd, werden 
in juli en augustus slechts elk één gevangen. Vanaf 
 oktober werden meer als nestjong geringde Pimpel-
mezen in Leek aangetroffen. Hun actieradius lijkt dan 
wat groter te worden. Op één na waren al deze vogels 
binnen 15 km vanaf Leek geringd. Er werden wel vier als 
nestjong geringde Pimpelmezen uit een onderzoeks-
gebied bij Eelde op 14 km afstand gevangen, maar 
geen enkele uit een onderzoeksgebied in het Lauwers-
meer op 25 km afstand vanaf Leek. Gevangen oude 
 vogels in juni – september zijn plaatselijke vogels. Zij 
werden vrijwel alle reeds in voorgaande jaren in Leek 

geringd. Na september stijgt het aandeel ongeringde 
oude Pimpelmezen, maar ook dan blijft het aandeel in 
voorgaande jaren geringde vogels hoog. 

Vanaf oktober neemt het aantal gevangen ongeringde 
vogels toe. Verhoudingsgewijs daalt het aandeel reeds 
geringde vogels, maar in absolute zin is dat niet het ge-
val. Er verschijnen dan ook in het oosten van Groningen 
geringde Pimpelmezen in Leek. Onduidelijk is of dit 
Oost-Groningse vogels zijn of dat ze uit NW-Duitsland 
afkomstig zijn. Tegelijk is er vanuit Leek enige wegtrek 
naar het westen (Franeker) en het zuiden (België). De 
wegtrek naar België betreft vooral jonge vogels. Drie 
van de vier vogels uit België waren daar als jong in de 
herfst geringd en waren in een volgend jaar in de herfst 
in Leek. Naar verwachting zijn dit plaatselijke vogels 
uit Leek die in hun eerste herfst naar het zuiden zijn 
getrokken. SOVON (1987) noemt Nederlandse Pimpel-
mezen overwegend standvogels waarvan een klein 
deel wegtrekt naar België.

Stuut (2009) heeft de invasie van Pimpelmezen in 2008 
in Europa gedetailleerd beschreven. Vanaf oktober 
werden geringde Oost-Europese Pimpelmezen in 
 Nederland gemeld. Naast enkele meldingen van de 
waddeneilanden ontbraken meldingen uit Noord- 
Nederland. Maar ook trektellingen wezen erop dat in 
september en oktober Noord-Nederland gemeden 
werd. Kennelijk werd een zuidwestelijke richting aan-
gehouden. In november worden in Leek de hoogste 
aantallen Pimpelmezen gevangen waaronder ook 
Oost-Europese. Hiervoor zijn twee mogelijke verklarin-
gen te geven. In de eerste plaats zou in november de 
trek ook over Noord-Nederland kunnen gaan. In de 
tweede plaats zouden de aanvankelijk naar het zuid-
westen getrokken vogels zich in november (deels) weer 
trekkend of zwervend naar het noorden kunnen heb-
ben verplaatst. Koopman et al. (2016) toonden aan dat 
voor de Zwarte Mees tijdens de invasie van 2015 van de 
tweede mogelijkheid sprake was. Drie in de tweede 
helft van oktober in Leek en Surhuisterveen geringde 
Zwarte Mezen werden tussen 31 oktober en 14 novem-
ber reeds bij Wilhelmshafen in Duitsland teruggemeld. 
Bij de Pimpelmees is ook opvallend dat alle vogels die 
geringd waren op meer dan 50 km van Leek slechts 
eenmaal werden gevangen in Leek. In de herfst was dat 
tussen eind oktober en eind november. Dit zou inder-
daad op terugtrek kunnen duiden. In maart werden 
vervolgens weer enkele Pimpelmezen gevangen die op 
meer dan 50 km van Leek waren geringd. Deze vogels 
zouden wel zuidelijker overwinterd kunnen hebben en 
waren in maart bezig met de terugtrek. De nummer  
15 – 17 in tabel 1 zijn hiervan duidelijke voorbeelden.
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Hoe dan ook, Oost-Europese Pimpelmezen lijken ver-
antwoordelijk voor de jaren met hogere vangsten in 
Nederland en vanaf november ook in Leek. De verschil-
len tussen vermeende invasiejaren en de andere jaren 
zijn voor Nederland en ook voor Leek echter aanmer-
kelijk kleiner dan voor de Koolmees (Koopman 2016). 
De topjaren 2010 en 2012 in Leek gaven vangsten van 
Oost-Europese Pimpelmezen en werden beide gevolgd 
door een jaar met relatief weinig terugvangsten uit het 
voorgaande jaar. Dit is een aanwijzing dat in 2010  
en 2012 veel Pimpelmezen van elders in Leek voor-
kwamen. Maar het overall-beeld is dat er anders dan 
bij Zwarte Mees en Koolmees minder sprake is van in-
vasies en meer van reguliere trek waarbij Nederland 
niet jaarlijks door even grote aantallen wordt bereikt. 

Bij Zwarte Mezen worden invasiejaren gekenmerkt 
door het hoge aandeel jonge vogels. Bij de invasie van 
Zwarte Mezen in 2015 was in Leek 98,3% jong (Koop-
man et al. 2016). Bij Pimpelmezen is dat veel minder 
uitgesproken. De topjaren 2010 en 2012 in Leek gaven 
in absolute zin ook topaantallen oude vogels. Ook  
dat lijkt te pleiten voor reguliere trek. Het aandeel 
 gevangen jonge vogels in Leek fluctueert sinds 2002 
niet uitzonderlijk en komt goed overeen met het percen-
tage van 80,4% uitgevlogen jongen. Vier van de Oost-
Europese vogels waren in september en oktober ge-
ringd in Ventés Ragas in Litouwen. Op dit ringstation 
worden vogels massaal geringd. Het herkomstgebied 
zal nog oostelijker en of noordelijker liggen. De meldin-
gen van de ZO-punt van Sjaelland in Denemarken  
en van Falsterbo op de ZW-punt van Zweden zouden 
Scandinavische vogels kunnen zijn, maar meer voor de 
hand ligt dat dit ook Oost-Europese vogels zijn die een 
wat noordelijker koers hebben aangehouden. In elk ge-
val passen ring- en melddatum van de Zweedse vogel 
in het patroon van de Litouwse vogels. De vier vogels 
uit NO-Groningen passen wat betreft de ringdata niet 
in het patroon van Oost-Europese Pimpelmezen. Dit lij-
ken meer plaatselijke vogels of vogels NW-Duitsland. 
Scandinavische Pimpelmezen komen nauwelijks naar 
Nederland en België (Herremans & Roggeman 2008).

Aan de hand van een beperkt aantal ringmeldingen en 
het vangstverloop binnen en tussen jaren ontstaat 
 samenvattend het volgende beeld. Pimpelmezen ge-
vangen in Leek zijn grotendeels plaatselijke vogels die 
geboren zijn en broeden in een gebied van circa 15 km 
rondom Leek. Het merendeel is standvogel. Een klein 
deel trekt in de herfst van hun eerste jaar tot in België. 
Vanaf oktober wordt de plaatselijke populatie aange-
vuld met een klein aantal vogels uit Oost-Groningen en 
mogelijk NW-Duitsland. Vanaf november verschijnen in 

sommige jaren vogels uit Oost-Europa. Onduidelijk is 
of deze ook in Leek overwinteren. In elk geval zijn er in 
maart weer Oost-Europese vogels aanwezig in Leek. In 
het midden blijft of hier sprake is van reguliere trek of 
van invasies. Het verdient aanbeveling de bevindingen 
in deze bijdrage voor een groter gebied en met meer 
ringmeldingen te toetsen.
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Twee binnenlandwaarnemingen van 
Noordse Stormvogels in oktober 2017
Klaas van Dijk

Op zondag 29 oktober 2017 iets na 14 uur ontdekte Michael Hermse een flink verzwakte Noordse Stormvogel 
 Fulmarus glacialis in het Noorderplantsoen in de stad Groningen. De vogel lag aan de rand van een grasveld nabij 
een aantal struiken. De vogel kon gemakkelijk gepakt worden door loslopende honden en katten en ik heb daarom 
besloten hem te verplaatsen naar een betere locatie.

In de hand was de vogel redelijk kwiek. Hij was in de 
slagpenrui met links en rechts nog een oude buitenste 
handpen. De vogel was dus al minimaal ruim een jaar 
oud. Niets wees op beschadigingen van poten, vleugels 
of andere onderdelen van het lichaam. Ik heb hem 
 boven het water van een vijver de lucht in gegooid. De 
vogel vloog goed, maar kon geen hoogte winnen. Hij 
ging op het water zitten en bleef hier ronddobberen. 
Dat was later op de dag en in de avond ook het geval. 
De vogel kon goed zwemmen. Tot ver na donker heb-
ben lokale vogelaars de vogel bekeken. De vogel was 
de volgende ochtend nog aanwezig. Meerdere mensen, 
onder wie Michael Hermse, zagen dat hij bezig was een 
weg over te steken. Dat zou tot gevaarlijke situaties 
met het verkeer kunnen leiden. Michael heeft mede 
daardoor besloten contact op te nemen met de Dieren-
ambulance Groningen. Die heeft de vogel overgebracht 
naar het vogelasiel De Fûgelhelling in Ureterp. Hier is 

hij in de nacht van 2 op 3 november door uitputting 
overleden. De vogel is later overgebracht naar Wage-
ningen Marine Research (het voormalige Imares) in 
Den Helder en is hier inwendig onderzocht. Dit onder-
zoek wees uit dat het een vermagerd adult mannetje 
was van de dubbellichte kleurfase (LL). De oorzaak van 
de vermagering was onduidelijk. In de maag zaten 
 zeven stukjes plastic met een totaal gewicht van 
0,0034 gram. Dit gewicht is slechts een tiende van wat 
gemiddeld in de maag van in Nederland aangespoelde 
Noordse Stormvogels wordt gevonden (Van Franeker 
et al. 2017). De stukjes plastic waren daardoor naar  
alle waarschijnlijkheid geen directe doodsoorzaak. De 
 Fûgelhelling kreeg op 30 oktober 2017 een tweede 
Noordse Stormvogel uit de provincie Groningen. Deze 
vogel was in Ten Boer gevonden. De vogel was in een 
betere conditie en is daarom op 5 november weer los-
gelaten op de zeedijk langs de Friese Waddenkust. 

Noordse Stormvogel, Noorderplantsoen in Groningen, 29 oktober 2017.  Foto: Klaas van Dijk.



Discussie

Binnenlandwaarnemingen van Noordse Stormvogels 
zijn in Nederland erg uitzonderlijk (Bijlsma et al. 2001). 
De soort is nog nooit in Drenthe gezien en voor Overijssel 
zijn er slechts enkele gevallen (Bijlsma et al. 2001, met 
aanvullingen). In Groningen waren er tot nu toe een 
vondst van een dood exemplaar in 1990 in de Winsumer-
meeden (negen km landinwaarts) en een aantal waar-
nemingen uit een strook van een paar km van de kust 
(Boekema 2016). Ten Boer ligt op 16 km van de kust bij 
Delfzijl en op 19 km van de Noordkust. Het Noorder-
plantsoen ligt 23 km landinwaarts. Beide gevallen zijn 
dus de verste binnenlandwaarnemingen voor Groningen. 

Rond het weekend van 28/29 oktober trok langs 
 Nederland een flinke noordwesterstorm met als gevolg 
een aantal dagen met een stevige aanlandige wind. 
Deze aanlandige wind zorgde voor een goed weekend 
voor zeetrek langs Lauwersoog en langs de Eemshaven 
(trektellen.nl). Trektellers zagen op 29 en 30 oktober 
een langsvliegende Noordse Stormvogel in de Eems-
haven en op 29 oktober een langsvliegende Noordse 
Stormvogel in Lauwersoog. De stevige aanlandige 
wind heeft er dus naar alle waarschijnlijkheid voor 
 gezorgd dat beide vogels zo ver het binnenland in zijn 
gewaaid. Beide Noordse Stormvogels waren flink ver-
zwakt. Dit beeld past bij andere waarnemingen uit het 
binnenland (zie ook Hustings et al. 2006). Een eerdere 
versie van deze bijdrage verscheen in het tijdschrift 
van het IVN afdeling Groningen-Haren (Van Dijk 2018). 
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Linkervleugel van Noordse Stormvogel, Noorderplantsoen in Groningen, 29 oktober 2017.  Foto: Michael Hermse.

Noordse Stormvogel in het Noorderplantsoen   Foto: Ana Buren.
in Groningen, 29 oktober 2017.
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Geringde vogels in Groningen 
(aflevering 24)
Klaas van Dijk

Dit overzicht is een nieuwe aflevering van de rubriek met interessante waarnemingen van geringde vogels in de 
provincie Groningen.Uit de vele waarnemingen uit de afgelopen jaren is weer een selectie gemaakt. Naamgeving 
en volgorde is hoofdzakelijk conform Euring. Leeftijd is in kalenderjaren. Het eerste kalenderjaar (kj.) begint op 
de geboortedatum en loopt tot en met 31 december. Het tweede kalenderjaar begint op 1 januari van het jaar erop 
en loopt door tot en met 31 december van datzelfde jaar. De notatie bij vogels met meerdere kleurringen is als 
volgt: eerst links en daarna rechts en gescheiden door //; eerst boven en daarna onder en gescheiden door /. 
 Iedereen wordt hierbij hartelijk bedankt voor het aanleveren van de gegevens en voor het beantwoorden van 
 vragen. Nieuwe informatie blijft altijd welkom.

Soorten
Grote Zilverreiger Egretta alba
[Gdansk CN 05610 met geel 220] Geringd als nestjong 
op 4 juni 2012 bij Loje Awissa (53°22’N; 22°27’O) in  
het oosten van Polen. Afgelezen op 28 oktober en  
5 november 2012 op de kwelders langs de Noordpolder 
(Dick Veenendaal). Afstand 1053 km, richting west.

Zwarte Ooievaar Ciconia nigra
[Paris CK 8525 met wit F04R] Geringd als nestjong op  
5 juni 2014 bij Chezal-Benoît (46°49’N; 02°07’O) in 
midden Frankrijk. In augustus 2014 door meerdere 
 vogelaars in het oosten van de provincie gezien: in 
 Polder Breebaart (12 augustus), in de Reiderwolder-
polder (16 augustus), in Termunten en bij Dallingeweer 
(20 augustus) en west van Woldendorp (22 en 23 
 augustus). Afstand 800 km, richting NNO.

Nijlgans Alopochen aegyptiacus
[Arnhem 8.058.414 met geel H // blauw R] Geringd  
als nestjong op 16 mei 2014 in het Erasmuspark in 
 Amsterdam (Frank Majoor) en afgelezen op 5 september 
2014 bij Zoutkamp (Meile Tamminga). Afstand 145 km, 
richting NO. Op 19 augustus 2015 terug in Amsterdam. 
Hier ook gezien op 15 dagen tussen 5 februari 2016 en 
19 december 2016, met waarnemingen in februari,  
mei, augustus, september en december. Vervolgwaar-
nemingen ontbreken.

Nijlgans
[Arnhem 8.058.492 met blauw C // rood F] Geringd als 
nestjong op 23 mei 2014 in Presikhaaf in Arnhem (Frank 
Majoor). Afgelezen op 17 en 24 september 2014 bij 
 Lettele in Overijssel en daarna op 27 mei 2015 in een 
groepje van 12 Nijlganzen in de Onnerpolder (René 
Oosterhuis). Vervolgwaar nemingen ontbreken. De af-
stand tussen Arnhem en de Onnerpolder is 140 km, 
richting NNO. Twee voorbeelden van jongen uit andere 
delen van Nederland die een (kort) bezoek brengen 
aan de provincie Groningen.

In Frankrijk geboren Zwarte Ooievaar  Foto: Ko Veldkamp.
bij Dallingeweer, 20 augustus 2014. 
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Nijlgans
[Arnhem 8.058.159 met rood H // wit 5] Geringd als 
nestjong op 28 juli 2014 in het Noorderplantsoen in 
Groningen (Rob Voesten) en hier op 20 augustus voor 
het laatst gezien. Daarna afgelezen op 28 september in 
de Onnerpolder (Peter Volten), op 12 februari in een 
polder bij Alblasserdam en op 6 en 8 april in een polder 
bij Delft. Vanaf 12 april 2015 verblijft deze Nijlgans in 
het Zuiderpark in Den Haag (laatste waarneming 19 
 januari 2018). Het is een mannetje en hij heeft hier 
 ondertussen een broedterritorium met een ongeringd 
vrouwtje. Het vrouwtje had op 16 april 2017 en op 14 
januari 2018 een bolle buik. Dit is een goede aanwijzing 
dat ze vlot daarna eieren gaat leggen. Jongen zijn niet 
gezien. Het mannetje was op 30 juni 2017 net begonnen 
met de slagpenrui. De afstand tussen het Noorder-
plantsoen en het Zuiderpark is 201 km, richting zuid-
west.

Nijlgans
[Arnhem 8.058.122 met rood Z // groen 5] Geringd als 
nestjong op 19 augustus 2014 bij de Orionvijver in 
 Groningen (Jeroen Nagtegaal) en hier op 27 september 
voor het laatst gezien. Daarna op 30 oktober 2015 in de 
Afrikaanderbuurt in Rotterdam, met vervolgwaar-
nemingen in januari, februari, maart, april en oktober 
2016 en in januari 2017. Hij is op 22 maart 2017 voor het 
laatst in Rotterdam gezien. Het is een mannetje en er 
zijn geen aanwijzingen voor broeden. Afstand 202 km, 
richting zuidwest. Twee voorbeelden van mannetjes uit 

de stad die vlot naar elders zijn vertrokken en die daarna 
nooit meer in Groningen zijn gezien.

Ruigpootbuizerd Buteo lagopus
[Stockholm 9163976 met wit ZA] Geringd op 21 oktober 
2014 als na 2kj. vrouwtje op Utklippan in de Oostzee bij 
Karlskrona in het zuidoosten van Zweden (55°57’N; 
15°42’O). Op 23 januari 2016 door Peter Das terug-
gevangen op de kwelders bij Hornhuizen. Afstand 664 
km, richting WZW. Dit is pas de tweede terugmelding in 
Nederland van een in Zweden geringde Ruigpoot-
buizerd (het andere geval was een vondst in Drenthe). 
Het is een van de weinige terugmeldingen in Nederland 
van een in het buitenland geringde Ruigpootbuizerd.

Kanoetstrandloper Calidris canutus canutus
[groen-groen // zwarte vlag / groen-groen] Geringd op 
1 december 2013 bij Ebel Kheaiznaya op de Banc 
d’Arguin in Mauretanië (19°54’N; 16°19’W) en hier ook 
gezien op 4, 8 en 15 december en op acht dagen tussen 
12 en 28 november 2014 (NIOZ). Op 19 mei 2015 afgelezen 
op het wad langs de Emmapolder (Dick Veenendaal). 
Afstand 4216 km, richting noordoost. Er zijn weinig 
 aflezingen uit het Nederlandse Waddengebied van 
 Kanoeten die in Mauretanië overwinteren. Gezien de 
timing van de waarnemingen zal het gaan om een 
broedvogel van het uiterste noorden van Siberië. Deze 
vogels behoren tot de ondersoort canutus.

Tureluur Tringa totanus
[Arnhem 1477258] Geringd als nestjong op 20 mei 2006 
bij de Kardingerplas in Groningen (Tseard Hiemstra) en 
alhier afgelezen op 6 april 2011 (Klaas van Dijk). Terug-
gevangen door een ringer op 24 november 2014 bij de 
Salina de Sarilhos Grandes in de omgeving van Lissabon 
in Portugal (38°41’N; 08°57’W). Afstand 2008 km, rich-
ting zuidwest.

In de stad Groningen geboren Nijlgans in  Foto: Klaas van Dijk.
het Zuiderpark in Den Haag, 16 april 2017.

In Zweden geringde Ruigpootbuizerd   Foto: Peter Das.
bij Hornhuizen, 23 januari 2016. 
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Tureluur
[Arnhem 1477259] Geringd als nestjong op 20 mei 2006 
bij de Kardingerplas (Tseard Hiemstra) en afgelezen op 
24 maart en 15 en 16 april 2011 en op 26 maart en 12 
april 2012 in de Koningslaagte bij Noorderhogebrug. 
Afstand 3 km, richting WNW. De beide Tureluurs zijn 
broedselgenoten.

Stormmeeuw Larus canus
[Copenhagen 5059232] Geringd als nestjong op 22 juni 
1987 op Saltholm (55°38’N; 12°45’O) bij Kopenhagen in 
Denemarken. Op 11 augustus 2012 de metalen ring af-
gelezen op de Schermpier bij Delfzijl (Derick Hiemstra). 
Afstand 456 km, richting WZW, leeftijd 25 jaar en twee 
maanden. Gezien de tijd van het jaar vermoedelijk een 
vogel in de slagpenrui.

Stormmeeuw
[Helsinki CT-066.627] Geringd als nestjong op 23 juni 
1988 bij Helsinki (60°10’N; 24°59’O) in het zuiden van 
Finland. In het voorjaar van 2015 op diverse dagen de 
metalen ring afgelezen bij Kaap Hoorn (Hoornsemeer, 
Haren), voor het laatst op 1 maart (Klaas van Dijk). 
 Afstand 1364 km, richting WZW, leeftijd 26 jaar en acht 
maanden. Er zijn van beide Stormmeeuwen geen 
 andere meldingen in Nederland.

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus
[Stavanger 4190493 met zwart J424A] Geringd op 18 
juli 2013 als nestjong op Selskjær (59°53’N; 10°34’O) 
bij Oslo in Noorwegen en in de omgeving afgelezen op 
26 augustus en 8 september. Op 18 december 2013 bij 
Essaouira (31°30’N; 09°46’W) in Marokko (3496 km 
vanaf de geboorteplaats, richting zuidwest) en vervol-
gens op vijf dagen tussen 17 juli en 16 augustus 2014 in 
Groningen. Daarna op 1 oktober 2014 op het Noordzee-
strand van Terschelling en vervolgens op vijf dagen 
tussen 22 mei en 26 juli 2015 in de omgeving van  
Oslo in Noorwegen. Op 19 januari 2016 opnieuw bij 
 Essaouira in Marokko en op 23 april 2016 op de 
 Vismarkt in Groningen. Tot slot op 25 mei 2016 bij de 
geboorteplaats in Noorwegen, op 20 augustus 2016  
bij Hirtshals in het noorden van Denemarken en op 6 
januari 2017 weer bij Essaouira in Marokko. Een in 
Noorwegen geboren Kleine Mantelmeeuw die zowel in 
het voorjaar als in het najaar in de stad is gezien en een 
vogel van dit Noorse project met al een uitgebreide 
 levensgeschiedenis.

Kleine Mantelmeeuw
[Arnhem 5.500.289 met rood K // geel-groen-zwart en 
met zender 5559] Geringd op 31 mei 2017 op de Ooster-
kwelder op Schiermonnikoog als broedvogel op het 

nest (Kees Oosterbeek). Op 13 juli 2017 zag ik deze 
 vogel in de wijk Vinkhuizen in Groningen en hier opnieuw 
op 17, 26 en 29 juli en op 1 augustus. Het was een makke 
broodeter. De vogel is onderdeel van een nieuw project 
met gezenderde Kleine Mantelmeeuwen, zie http://
www.uva-bits.nl/project/gull-interactions-with- 
offshore-wind-parks/ voor achtergronden. De zender-
gegevens geven aan dat de vogel erg vaste patronen 
had tussen de wijk Vinkhuizen en zijn broedlocatie op 
Schiermonnikoog. Bij het nest werden broodresten 
 gevonden en op 25 juli had de vogel twee bijna vlieg-
vlugge jongen. De waarnemingen bevestigen eerdere 
vermoedens dat broedvogels van Schiermonnikoog 
heen en weer vliegen naar de stad.

Pontische Meeuw Larus cachinnans
[Praha CX 2815 met wit 102:U] Geringd als nestjong op 
1 juni 2015 bij Pasohlávky in het zuiden van Tsjechië 
(48°53’N; 16°36’E). Op het eind van de middag van 9 
november 2015 door diverse vogelaars gefotografeerd 
op de steigers van Kaap Hoorn (Hoornsemeer, Haren). 
Afstand 847 km, richting NW. De eerste waarneming in 
Groningen van een Pontische Meeuw met een Tsjechische 
ring. Er zijn geen vervolgwaarnemingen.

Stadsduif Columba livia
[Arnhem 3.809.900 met rood F9] Geringd op 22 mei 
2016 als volgroeid in het Stadspark in Groningen (Henri 
Zomer) en op 29 juli 2017 teruggevangen en weer los-
gelaten bij Vierverlaten. Afstand 5 km, richting WNW. 
Er zijn geen andere meldingen. De verste verplaatsing 
van een in Groningen geringde Stadsduif.

Stadsduif
[Arnhem 3.812.863 met rood G2] Geringd op 27 mei 
2016 als na 1e kj. in het Noorderplantsoen in Groningen 
(Henri Zomer) en hier afgelezen op 60 dagen tussen 22 
juni 2016 en 24 november 2017. De waarnemingen zijn 
in alle tussenliggende maanden (met uitzondering van 

In Tsjechië geboren Pontische Meeuw  Foto: Dušan Brinkhuizen.
op de steigers van Kaap Hoorn, Haren, 9 november 2015. 
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juni 2017). Er zijn geen meldingen van elders. In de stad 
zijn sinds februari 2016 in het kader van een RAS- 
project in totaal 205 Stadsduiven geringd. Flink wat 
vogels worden alleen op de ringplaats teruggezien.

Oeverpieper Anthus petrosus
[Stavanger 5E 01678 met geel USV] Geringd op 12 
 september 2014 op het eilandje Giske bij Ålesund in 
Noorwegen (62°30’N; 06°02’O) en gefotografeerd op  
8 maart 2015 op de kwelders bij Pieterburen (Ben 
Koks). Afstand 1011 km, richting zuid.

Gele Kwikstaart Motacilla flava
[Paris 7111534] Geringd als 1e kj. op 1 september 2013 bij 
Mortagne-sur-Gironde in het zuidwesten van Frankrijk 
(45°30’N; 00°50’W) en op 16 juli 2014 bij Nieuw 
Scheemda gevonden in een braakbal van een Grauwe 
Kiekendief (Werkgroep Grauwe Kiekendief). Afstand 
1025 km, richting NNO. Het is een van de weinige ring-
meldingen in Groningen van een Gele Kwikstaart.

Roodborst Erithacus rubecula
[Copenhagen 9AM 8467] Geringd op 28 september 
2015 als 1e kj. bij Kopenhagen in Denemarken (55°34’N; 
12°33’O) en teruggevangen als 1e kj. in de Eemshaven 
op 12 oktober 2015 (Lex Tervelde). Afstand 438 km, 
richting WZW, verstreken tijd twee weken. Vijf dagen 
later hier opnieuw gevangen.

Roodborst
[Stavanger EF 01678] Geringd op 26 april 2014 op het 
eilandje Utsira in het zuiden van Noorwegen (59°18’N; 
04°52’O) en teruggevangen op 18 oktober 2015 in de 
Eemshaven (Lex Tervelde). Afstand 665 km, richting ZZO.

Koolmees Parus major
[Arnhem AX 37741] Geringd op 13 oktober 2012 in 
 Uithuizen (Albert-Erik de Winter) en teruggevangen op 

23 oktober 2013 op het ringstation Rybachiy in de 
 Russische enclave Kaliningrad (55°05’N; 20°44’O). De 
vogel werd met een tweede ring (Moskwa XR 08373) 
weer losgelaten. Afstand 933 km, richting ONO.

Klapekster Lanius excubitor
[Arnhem L 259383] Geringd op 27 december 2012 als  
1e kj. bij de roeibaan in Meerstad (Peter Das). Hier op 
29 december 2016 door Thijs Glastra gefotografeerd 
waarbij op de foto’s het complete ringnummer was af 
te lezen. De vogel is aan de rechtertarsus geringd en op 
deze locatie overwintert sedert het seizoen 2012/13 
een Klapekster met rechts aan de tarsus een metalen 
ring. Hier opnieuw gefotografeerd op 15 oktober 2017 
(Harry Kuipers) en half januari 2018 nog steeds aanwezig. 
Naar alle waarschijnlijkheid overwintert deze vogel 
hier dus al zes achtereenvolgende seizoenen.

Grote Barmsijs Carduelis flammea
[Gdansk KN 31878] Geringd op 1 november 2005 bij 
Kopań langs de Oostzeekust in Polen (54°27’N; 
16°25’O) en teruggevangen op 4 januari 2006 in Leek 
(Klaas Koopman). Afstand 637 km, richting WZW.

Grote Barmsijs
[Arnhem AP 45680] Geringd op 25 november 2008 in de 
Baggerputten bij Slochteren (Rinus Dillerop) en terug-
gevangen op 4 april 2009 bij Jastarnia langs de Oostzee-
kust in Polen (54°42’N; 18°39’O). Afstand 795 km, 
 richting oost. Twee voorbeelden van trekbewegingen  
van Grote Barmsijzen die in de wintermaanden in de 
 provincie Groningen verblijven. De enige terugmeldingen 
van Grote Barmsijzen met een link tussen Nederland en 
Polen.

Klaas van Dijk
klaas.vdijk@hetnet.nl

Gekleurringde Stadsduif in het  Foto: Ana Buren.
Noorderplantsoen in Groningen, 19 mei 2016. 

De geringde Klapekster in Meerstad,  Foto: Thijs Glastra.
29 december 2016.



Slechtvalken broeden opnieuw  
in de stad Groningen
Klaas van Dijk

In het vorige nummer van De Grauwe Gors werd uitgebreid aandacht besteed aan het broedgeval in 2016 van een 
paartje Slechtvalken Falco peregrinus in een nestkast op het Gasuniegebouw in de stad Groningen (Van Dijk & 
Jansen 2017). In het artikel staat tevens een lijst met prooiresten. Op dat moment waren er nog bijna geen 
 prooiresten uit de nestkast gehaald. De Slechtvalken hebben in 2017 opnieuw op het Gasuniegebouw gebroed. 
Ditmaal zijn wel alle prooiresten uit de kast gehaald. In deze bijdrage documenteer ik het broedgeval in 2017 en 
presenteer ik een overzicht met alle gevonden prooiresten.

Het broedgeval in 2017
De Gasunie heeft op 14 februari 2017 twee camera’s 
(webcams) bij de nestkast geplaatst. Op 20 maart was 
hierop te zien dat er al minimaal twee eieren waren 
 gelegd. De beelden van de webcams konden vanaf 29 
maart via de website van de Gasunie worden gevolgd. 
Er lagen op die dag vier eieren in het nest en het vrouwtje 
was al aan het broeden. In maart en april waren er af en 
toe territoriale conflicten met een andere Slechtvalk. 
Een aantal malen heeft het vrouwtje hierbij de kast ver-
laten om een ander vrouwtje te verdrijven. Op 24 april 
kroop het eerste jong uit het ei. Op 25 april waren er 
twee jongen en was het derde ei aangepikt. Op 26 april 
waren er drie jongen. Het vierde ei is nooit uitgekomen. 

De drie jongen zijn op 17 mei geringd. Ze zijn voorzien 
van een afleesbare kleurring en het waren drie vrouwtjes 
met gewichten van respectievelijk 725, 740 en 750 
gram. Op 10 juni konden alle drie jongen vliegen. Ze zijn 
alle drie uitgevlogen. In de loop van de zomer raakten 
ze buiten beeld. Op diverse momenten is er in de media 
aandacht besteed aan dit broedgeval. Ook via de web-
site van Avifauna Groningen werd het broedproces 
nauwlettend gevolgd. Op 17 oktober werd een van de 
drie jongen (Arnhem 6.200.007) onder een windturbine 
bij de waterzuivering in het havengebied van Hamburg 
gevonden. De vogel had een gebroken nek en een ver-
brijzelde schedel en was nog niet lang dood (Krebs 
2017). Het lijkt daarom aannemelijk dat het een wind-
turbineslachtoffer was. De vindplaats is 227 km naar 
het oosten. 

Vanaf de vestiging in februari 2016 houdt het broed-
paar het territorium jaarrond bezet en voor zover 
 bekend ging het om hetzelfde broedpaar als in 2016. 
Het paar was begin maart 2018 nog aanwezig.

Voedselkeuze: methoden en definities
Voorafgaand aan het plaatsen van de webcams heb ik 
op 14 februari alle prooiresten uit de kast gehaald. Er 
werd een grote hoeveelheid prooiresten en braakbal-
len verzameld. Een aanzienlijk deel van de prooiresten 
was al flink vergaan. Dit was de eerste maal dat de kast 
werd leeggehaald. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het 
dus vooral prooien uit het broedseizoen 2016. Op de 
beelden van de webcam is goed te zien dat de kast in 
de loop van het broedseizoen 2017 behoorlijk gevuld 
raakte, met name met resten van duiven. De kast heb ik 
op 26 september voor de tweede maal leeggemaakt. 

Jonge Slechtvalk tijdens het ringen op het  Foto: Ana Buren 
Gasuniegebouw in Groningen, 17 mei 2017
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Een deel van de grindlaag heb ik toen verwijderd en de 
kast heb ik daarna voorzien van een nieuwe laag grind. 
Er werd opnieuw een grote hoeveelheid prooiresten 
verzameld. Prooiresten en braakballen op het terras 
onder de kast zijn tijdens alle bezoeken verzameld. Het 
verwijderde grind is uitgezeefd.

Bij het uitzoeken is gewerkt volgens de richtlijnen in 
Bijlsma (1997) met de aanname dat er geen overlap is 
met de prooiresten die in 2016 waren verzameld. De 
uitzondering is een postduif die op 18 oktober 2016 
klemvast in het rooster voor de kast zat (zie tabel 3 in 
Van Dijk & Jansen 2017). Deze vogel is pas op 14 februari 
2017 verzameld. In februari werden 29 braakballen ver-
zameld. Hieronder bevonden zich 23 relatief kleine 
braakballen met alleen donkerbruin haar van een 
(klein) zoogdier. Hiervan is aangenomen dat het oude 
braakballen van een Torenvalk waren. In het materiaal 
uit de kast zaten beide malen veel losse (poten met) 
postduivenringen en veel duivenvleugels zonder poten. 
In Van Dijk & Jansen (2017) werd hiervoor de verzamel-
naam ‘Stadsduif’ gebruikt. In dit artikel gebruik ik  
de verzamelnaam ‘duif’. Stadsduiven definieer ik als   
wilde vogels zonder ring of een ander merkteken dat 
aangeeft dat de vogel een eigenaar heeft en post-
duiven definieer ik als tamme vogels met een eigenaar. 
Postduiven hebben een ring van de Nederlandse Post-

duivenhouders Organisatie (NPO) of van een buiten-
lands equivalent hiervan. Deze definities zijn conform 
de omschrijvingen in Van Dijk (2015). Vogels met een 
ring van de Nederlandse Vliegtippler Club (NVC) 
 beschouw ik als postduiven. Alle categorieën behoren 
tot dezelfde soort met de wetenschappelijke naam 
 Columba livia.

Voedselkeuze: resultaten en discussie
De prooilijst telt 21 soorten vogels en één soort zoog-
dier (tabel 1). Spreeuw en postduif zijn met afstand de 
meest talrijke soorten. Verder werden vooral allerlei 
soorten watervogels gevonden. Rosse vleermuizen 
worden vaker door Slechtvalken gepakt (Drewitt & 
Dixon 2008, Robitzky et al. 2010, zie ook Mikula et al. 
2016) en kolonies van deze soort bevinden zich in de 
omgeving van het Gasuniegebouw. Alle rosse vleer-
muizen kwamen uit de kast. Grutto’s worden voor-
alsnog weinig gemeld als prooi van Nederlandse 
Slechtvalken (Van Houten 2015, zie ook Van ‘t Hof 2015 
en Bijlsma 2017). Het merendeel van de in februari 
 verzamelde Spreeuwen waren pas uitgevlogen jongen. 
Op het terras onder de kast lagen relatief weinig resten 
van vooral Spreeuwen en duiven. Een losse ring met AB 
0149 96 0009 werd in september in de kast gevonden. 
De ring is van een onbekende siervogel (wellicht een 
parkietachtige).

Uitzicht in noordelijke richting vanaf het terras onder de nestkast op het Gasuniegebouw in Groningen, 17 mei 2017  Foto: Ana Buren
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In totaal werden 71 postduiven gevonden. Ze kwamen 
uit Nederland (63), Duitsland (6), België (1) en Dene-
marken (1). Onder de postduiven zaten zeven vogels 
van de NVC. Daarnaast werden losse (poten met) 
chipringen en losse (poten met) ringen met een tele-
foonnummer gevonden: vier in februari en acht in 
 september. Het zijn ringen van postduiven, maar ze zijn 
nog niet aan een individu gekoppeld. Het aantal post-
duiven ligt dus wellicht hoger, maximaal 83 als alle 
twaalf ringen zijn toe te schrijven aan een ander individu. 
De aantalsbepaling voor mei en september tezamen 
voor ‘duiven’ is gebaseerd op het aantal vleugels (8 in 
mei, 27 in september). In februari was het aantal 
 ‘duiven’ op grond van vleugels (28) wat lager dan het 
aantal op grond van poten en ringen (32 postduiven, 
incl. de postduif op het rooster, en 1 Stadsduif). De 
Stadsduif was een sterk vergane rest met twee onge-
ringde poten die nog aan elkaar vast zaten. Het is niet 
uitgesloten dat een aantal losse vleugels van ‘duiven’ 
toebehoren aan Stadsduiven. Wel wijst de grote hoe-
veelheid postduiven erop dat het broedpaar Slecht-
valken zich flink heeft gespecialiseerd in het vangen 
van postduiven en dat ze erg weinig Stadsduiven van-
gen, zeker gezien de aantallen in de stad Groningen 
(Van Dijk 2015, met aanvullingen). Het is de bedoeling 
om in een latere publicatie dieper op deze materie  
in te gaan. Onder de prooiresten van broedvogels op 

 Rottum zaten ook opvallend veel ‘duiven’ (Van Nus  
& Kleefstra 2017). Van broedparen in Heijen in het 
noorden van Limburg en in Sas van Gent (Zeeland) be-
stond in 2016 de hoofdmoot van de prooien uit ‘duiven’ 
(Bijlsma 2017).

Rosse vleermuis gevonden op 26 Foto: Klaas van Dijk
september 2017 als prooirest in de  
nestkast op het Gasuniegebouw in Groningen

Prooisoort 2016 Feb 2017 Sept 2017 Totaal

Dodaars Tachybaptus ruficollis 2 - - 2

Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 1 - - 1

Wintertaling Anas crecca 1 1 2 4

Slobeend Spatula clypeata - - 1 1

Waterral Rallus aquaticus 1 - - 1

Waterhoen Gallinula chloropus - - 1 1

Kluut Recurvirostra avosetta - - 1 1

Kievit Vanellus vanellus 1 1 - 2

Watersnip Gallinago gallinago 3 - 2 5

Houtsnip Scolopax rusticola - - 1 1

Grutto Limosa limosa 1 1 - 2

Tureluur Tringa totanus 3 2 3 8

Kokmeeuw Larus ridibundus 1 - - 1

Stadsduif Columba livia - 1 - 1

postduif Columba livia domestica 11 31 29 71

‘duif’ Columba livia 9 - 6 15

Turkse Tortel Streptopelia decaocto 2 2 1 5

Merel Turdus merula 3 2 - 5

Zanglijster Turdus philomelos 1 - 2 3

Koperwiek Turdus iliacus 3 - - 3

Koolmees Parus major - - 1 1

Kauw Corvus monedula 1 - - 1

Spreeuw Sturnus vulgaris 10 31 18 59

vogel spec. Aves indet. - - 1 1

rosse vleermuis Nyctalus noctula - 2 3 5

Totaal 54 74 72 200

Tabel 1. Lijst met prooiresten op en rond het Gasuniegebouw in 2016 en 2017. De prooiresten uit 2016 (tabel 2 in Van Dijk & Jansen 
2017) staan in de linkerkolom. De prooiresten uit 2017 staan in de beide middelste kolommen met links de prooiresten verzameld 
tijdens het leeghalen van de kast in februari en rechts de prooiresten verzameld tijdens het ringen in mei en tijdens het leeghalen  
van de kast in september (gecombineerd weergegeven in deze tabel). 
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Twee jonge Slechtvalken tijdens het ringen op het Gasuniegebouw in Groningen, 17 mei 2017  Foto: Ana Buren
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Het tijdelijk verbreken van de paarband 
bij de Grote Canadese Gans
Jan Hulscher, Jeroen Nienhuis & Berend Voslamber

Ganzen zijn sociaal monogaam, eenmaal gepaard blijven de partners elkaar trouw tot de dood hen scheidt. Daarover 
zijn de ganzenonderzoekers het eens. Zelfs paren die hun hele leven geen jongen hebben voortgebracht blijven bij 
elkaar (Black et al. 2007; Schreiber et al. 2013). Om paartrouw te kunnen aantonen heb je geringde ganzen nodig die 
over een langere periode meermaals geobserveerd worden. Zulke studies zijn schaars. Dan blijkt dat de paarband 
soms wel verbroken wordt terwijl beide partners nog in leven zijn, scheidingen dus. Bij een studie aan de Brandgans 
bleek dit bij ruim 7% van de 1536 vastgestelde paren het geval te zijn (Black et al. 2007).
DNA-onderzoek bij ganzen heeft verder aangetoond dat jongen niet altijd van de verzorgende ouders zelf afkomstig 
zijn. Jongen kunnen zijn geadopteerd van andere families, of afkomstig uit eieren die door andere vrouwen in het ou-
derlijke nest zijn gelegd, maar ook uit eieren van de eigen vrouw die door een andere man zijn bevrucht, buitenechte-
lijke copulaties, of slippertjes dus. Sociale monogamie betekent niet hetzelfde als seksuele trouw (Black et al. 2007).
Het aantal scheidingen en buitenechtelijke copulaties is gering en hun bestaan wordt meestal indirect aange-
toond. Rechtstreekse waarnemingen en onder welke omstandigheden deze optreden zijn zeldzaam en daarom 
het vermelden er van de moeite waard.
Bij het onderzoek aan geringde Canadese Ganzen in Haren deden zich in 2017 twee gevallen voor waarbij de band 
tussen de partners van een paar tijdelijk verbroken werd en drie van de vier betrokkenen relaties aangingen met 
nieuwe partners. Hieronder zal eerst een overzicht gegeven worden van de levensloop van de betrokkenen en van 
de waarnemingen die zijn gedaan. In de discussie zal worden ingegaan op de mogelijke motivatie van hun gedrag.

Levensloop en waarnemingen van de betrokkenen
De bij de scheidingen betrokken paren zijn: AUS (vrouw)/ 
C06 (man); D93 (vrouw)/ D92 (man) en een solitaire 
vrouw AUZ.

AUS/C06
AUS is geboren in 2012 aan de Ereprijsweg in Haren. De 
vleugelrui in 2013 vindt plaats in het Boeremapark, 
evenals die in 2014, waar blijkt dat zij dan gepaard is 
met een ongeringde adulte man die vervolgens gevan-
gen wordt en geringd als C06. In 2015 blijkt dit paar te 
nestelen op een eilandje aan het Vijverpad in Haren en 
krijgt het vier jongen die lopend naar het Boeremapark 
worden gebracht, waar ze verder opgroeien en uitvliegen. 
In 2016 gebeurt hetzelfde, nu worden er acht jongen 
geboren, die ook weer lopend naar het Boeremapark 
worden gebracht en waarvan er zes uitvliegen. 

Verloop broedseizoen van AUS/C06 in 2017 
Jonge ganzen blijven na het uitvliegen bij hun ouders totdat 
deze zich opnieuw klaarmaken om te gaan broeden. Dit 
lijkt aanvankelijk in het nieuwe seizoen ook zo te verlopen, 
maar het gaat anders. Daarom volgen hier eerst in chrono-

logische volgorde de waarnemingen die door de eerste 
auteur zijn gedaan, aangevuld met enkele waarnemingen 
uit de website van geese.org en van twee bewoners aan 
het Vijverpad die vrij zicht hadden op het territorium.
Op 26 januari brengt het hele gezin nog gezamenlijk de 
nacht door in een groot wak in de Zuidplas bij Sassen-
hein. Op 3 februari verschijnt C06 kortstondig aan de Ere-
prijsweg samen met een andere vrouw AUZ, een zus van 
AUS, die in hetzelfde nest geboren is in 2012 aan de Ere-
prijsweg. Op 4 februari verblijft AUS met de zes kinderen, 
maar zonder haar partner, in het Boeremapark. De dagen 
daarna, van 5 tot en met 9 februari, verblijft AUS met haar 
kinderen het grootste deel van de dag in het oude territo-
rium aan het Vijverpad, maar opnieuw zonder partner. 
Waar C06 in deze periode verblijft is onbekend. 
Op 15 februari foerageert AUS met alle zes kinderen in 
een groep van 45 ganzen in een weiland bij Sassenhein. 
Tot mijn verrassing is ook C06 aanwezig op slechts 6 m 
afstand van zijn gezin, maar duidelijk geassocieerd met 
een andere gans D93. Zo zie ik bijvoorbeeld dat, als hij 
na een rustperiode opstaat, hij onmiddellijk deze gans 
weer opzoekt. Ze zijn duidelijk gepaard. 
Op 18 februari is AUS, weer zonder partner, met de kin-
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deren aan het Vijverpad en op 21 februari in het Boe-
remapark. Op 23 februari wordt AUS rond 9 uur in haar 
eentje luid roepend bij de vijver gezien, maar kort daar-
op arriveren haar zes kinderen en in de middag verhuizen 
zij gezamenlijk naar het Boeremapark. Dit is de laatste 
dag dat AUS samen met de kinderen wordt gezien. 
Op 24 februari ’s morgens vroeg zijn zowel AUS als C06 
en D93 bij de vijver aanwezig. 
AUS zwemt naast C06 en probeert D93 al sissend te ver-
jagen. Deze wijkt wel steeds uit maar verdwijnt niet. De 
volgende dag gebeurt hetzelfde, opnieuw felle charges 
van AUS op D93, zowel zwemmend als vliegend. C06 doet 
alleen opgewonden, zwemt rond met platte gestrekte 
hals, maar verjaagt zelf niet. In de namiddag zijn C06 en 
D93 weer verdwenen. De volgende tien dagen zit AUS de 
hele dag weer alleen bij de vijver. Waar C06 en D93 uit-
hangen is onbekend. Op 7 maart zijn C06 en D93 opnieuw 
bij de vijver aanwezig. AUS sluit zich weer bij C06 aan en 
de twee blijven de hele dag dicht bij elkaar. Er wordt wel 
geregeld door AUS en C06 samen naar D93 gedreigd, 
maar er zijn geen charges. D93 wijkt wel uit wanneer no-
dig, maar verdwijnt niet en vertrekt pas laat in de middag, 
waarschijnlijk samen met C06. De volgende twee dagen 
is AUS opnieuw de hele dag alleen bij de vijver. Op 10 
maart lijkt de zaak beslist te worden. De hele dag zijn AUS 
en C06 met D93 bij de vijver aanwezig. AUS onderneemt 
herhaaldelijk zeer felle charges richting haar mede-
dingster. Na elke charge zoekt ze weer onmiddellijk C06 
op waarbij beide veel geluid produceren en met gestrek-
te nek zwaaiende kopbewegingen maken. Opnieuw is 
het alleen AUS die echt aanvalt. Tegen de avond zie ik 
AUS en C06 samen op het broedeiland staan, terwijl D93 
op enige afstand staat te roepen. De volgende dag en de 
dagen daarna zie ik AUS en C06 samen rustig bij de vijver 
grazen alsof er niets gebeurd is (figuur 2). De huwelijks-
crisis lijkt voorbij. Op 12 april wordt met nestelen begon-
nen, op 20 mei worden vier jongen geboren die elf dagen 
later naar het Boeremapark worden gebracht en waarvan 
er op 10 augustus drie uitvliegen. 
 
D93/D92
D93 is geringd als juveniele vrouw op 13 juli 2010 op de 
ruiplaats Wolddeelen in Haren. Ze ruit voor het eerst 
haar vleugelpennen in juni-juli 2011 in het Boerema-
park. In 2012 is de locatie van de ruiplaats onbekend, 
maar in 2013 en in 2014 is dit de Westerplas op Schier-
monnikoog. In al deze vier jaren is ze de hele tijd tussen 
twee ruiperioden terug in Haren.
D92 wordt op 5 juli 2013 gevangen als volwassen man in 
de Wolddeelen. Vanaf 1 juni 2015 zijn D93 en D92 vast 
gepaard en waarschijnlijk al iets eerder, want in april en 
mei 2015 worden ze afzonderlijk in de Onnerpolder ge-
meld (geese.org). Ze hebben daar niet gebroed, want al 

op 1 juni arriveren beide in het Boeremapark om te ruien. 
Ook in 2016 wordt niet gebroed en ruien D93 en D92 samen 
opnieuw in het Boeremapark. Tot 26 oktober 2016 zijn ze 
nog geregeld bij elkaar (9 waarnemingen), maar van 3 tot 
23 november 2016 is D93 alleen (7 waarnemingen). 
Waarom de paarband is verbroken weten we niet, want in 
deze periode zijn van D92 geen waarnemingen bekend. 
Na 22 december 2016 worden D93 en D92 weer geregeld 
samen gezien, in ieder geval tot 2 februari 2017 (7 waar-
nemingen). Direct daarna wordt de paarband opnieuw 
verbroken en, zoals we gezien hebben, knoopt D93 rela-
ties aan met C06 (zie boven) en D92 met AUZ (zie onder). 
Vanaf 24 april 2017 zijn D93 en D92 weer samen.

AUZ 
AUZ is, zoals reeds vermeld, geboren in 2012 aan de 
Ereprijsweg. Vanaf 18 maart 2014 is ze gepaard met 
C03, die op 7 juli 2014 geringd wordt als adulte man. 
Dit paar verbleef tijdens het broedseizoen van 2015 
met een oudere zus van AUZ uit 2011 als vast trio in de 
geboortevijver van AUZ aan de Ereprijsweg. In 2016 is 
dit ook het geval, maar nu als duo, zonder haar zus. In 
beide jaren werd niet genesteld. Op 12 oktober 2016 is 
het paar voor het laatst samen gezien bij Roderwolde. 
Kort daarna moet er iets gebeurd zijn met C03, waar-
schijnlijk overleden. Hij is voor het laatst gezien op 14 
oktober bij Lieveren en tot op heden niet weer.
Van 15 november tot 22 december 2016 wordt AUZ zes-
maal alleen waargenomen, op 3 februari 2017, zoals we 
al gezien hebben, samen met man C06 bij de vijver aan 
de Ereprijsweg en de volgende dag (4 februari) opnieuw 
op dezelfde plek, maar nu met man D92. Op 14 en 15 
februari foerageren AUZ en D92 samen in groepen met 
andere ganzen bij Sassenhein. De laatste waarneming 
van AUZ en D92 samen is van 6 maart bij het Jonkerspad 
in een potentieel broedgebied niet ver van de Ereprijs-
weg. Vanaf 11 maart raakt AUZ vast gepaard met een 
derde ongeringde man, waarmee ze een territorium ves-
tigt in de Oosterpolder. Het komt niet tot broeden en 
samen brengen ze de ruitijd 2017 door in het Boerema-
park, waar de man gevangen wordt en geringd als BAX.

Figuur 2. AUS en C06 zijn weer samen in hun  Foto: Jan Hulscher
territorium aan het Vijverpad, 11 maart 2017. 
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In figuur 1 zijn de waargenomen paarbanden in de tijd 
schematisch aangegeven.

Discussie

Evolutionair lijkt het voordelig een eigen jong dat verwekt 
is door een buitenechtelijke bevruchting of dumping van 
een parasitair ei te laten opgroeien bij een ander paar. 
Of buitenechtelijke copulaties in Haren voorkomen weten 
we niet, maar het dumpen van eieren in een andermans 
nest wel. Op het eiland in het Boeremapark proberen 
naast enkele paren Canadese Ganzen ook een zestal paren 
Boerenganzen en een Nijlganzenpaar een plaatsje te vin-
den. Door ruimtegebrek proberen sommige vrouwen hun 
eieren kwijt te raken in de nesten van anderen. We heb-
ben gemengde nesten gevonden van Canadese Gans 
met zowel Boerengans als Nijlgans en van Boerenganzen 
onderling. Het hoogste aantal eieren van Boerengans in 
één nest was 21, een deel lag op de nestrand en een deel 
er buiten. Van zulke legsels komt niets terecht. Wat kan 
de motivatie van het gedrag van de betrokkenen bij de 
scheidingen zijn geweest?

AUZ
Het gedrag van AUZ is misschien nog het best te begrij-
pen. Zij is waarschijnlijk kort na 14 oktober 2016 weduwe 
geworden en gaat rond begin februari 2017 op zoek naar 
een nieuwe man en een geschikte broedplaats. Het is ge-
bruikelijk bij ganzen dat de vrouw de nestplaats uitzoekt 
en deze aan de man toont (Owen 1980). Daarom is het 
interessant dat AUZ de twee mannen waarmee ze in eer-
ste instantie relaties aanknoopt als eerste meeneemt 
naar de vijver aan de Ereprijsweg, waar ze geboren is en 
met haar eerste man (C03) twee seizoenen heeft doorge-
bracht. Dit territorium is echter bezet en de indringers 
worden verjaagd. Vervolgens probeert ze een plek te vin-
den aan het Jonkerpad (met D92) wat mislukt. Uiteinde-
lijk vestigt zij zich met een derde man in de Oosterpolder. 

D93/D92
Ens et al. (1993) hebben gesuggereerd dat men een schei-
ding kan verwachten als dit voor minstens een van de part-
ners, vaak de initiatiefnemer, reproductief voordelig kan 

zijn en er een hoog gekwalificeerde andere partner en/of 
een goed territorium beschikbaar is. Bij de Brandgans was 
dit niet zo. Hier verschilde het aantal jongen van partners 
in het jaar voor de scheiding niet van dat in het tweede jaar 
na de scheiding met hun nieuwe partner (Black et al. 2007). 
In verband hiermee is het belangrijk te weten dat Cana-
dese Ganzen in Haren en omgeving buiten het broedsei-
zoen in min of meer vaste groepen met elkaar optrekken, 
waarvan de leden elkaar goed kennen en op elk moment 
vertrouwd zullen zijn met de specifieke omstandigheden 
van elk lid van de groep. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
een hoog broedsucces (aantal kinderen in loop der jaren), 
dat wijst op een goede samenwerking tussen de partners 
en op de specifieke kwaliteit van elk van hen, voor de 
vrouw een hoge vruchtbaarheid, voor de man een goede 
verdediger van vrouw en kroost bij interacties met andere 
ganzen. Het kan ook wijzen op het bezit van een veilige 
broedplaats. Dit laatste zou wel eens heel belangrijk kun-
nen zijn. Succesvol broeden rond Haren vindt vrijwel al-
leen nog plaats op eilandjes in vijvers en deze zijn schaars.
D93 en D92 hebben in 2015 en in 2016 niet gebroed. Kon-
den ze geen veilige broedplaats vinden? In dit geval is een 
waarneming op 23 mei 2016 interessant. Toen zijn D93 en 
D92 in de vroege ochtend korte tijd boven op het puntdak 
van een van de huizen aan het Vijverpad waargenomen 
samen met een tweede paar, terwijl het broedpaar AUS 
met C06 en hun vier kinderen bij de vijver aan het foerage-
ren was. De drie paren produceerden een enorm lawaai. 
Wat er precies gebeurde is niet vastgelegd. Zou de reden 
van het bezoek van D93 en D92 geweest kunnen zijn even 
poolshoogte te nemen van de situatie in dit aantrekkelijke 
territorium en de eigenaars te testen? Twee dagen later 
werd dit territorium verlaten en brachten de ouders hun 
jongen naar het Boeremapark. Een geval van succesvolle 
overname van een territorium door een paar in een verge-
lijkbare situatie hebben we in Haren eerder meegemaakt 
(Hulscher et al. 2016). 
In november daarop werd de relatie van D93/D92 voor de 
eerste keer verbroken. Misschien dat hierbij de man D92 
initiatiefnemer is geweest omdat D93 alleen werd gelaten. 
Zeker is dit niet, want er zijn geen waarnemingen van hem.
Bij de tweede keer is de initiatiefnemer onbekend, zowel 
D93 als D92 knoopten toen relaties aan met nieuwe 
partners. Wat D93 betreft lijkt het er op dat zij opnieuw 
probeert vaste voet in het territorium van AUS/C06 te 
krijgen, nu op haar eentje, door C06 te verleiden. Als het 
niet lukt om haar mededingster te verdrijven kan ze mis-
schien nog als tweede vrouw van C06 geaccepteerd wor-
den. Mannen met twee nestelende vrouwen, mits dicht 
bij elkaar, komen voor (Scheiber et al. 2013). Als D93 bij 
de laatste keer scheiden het initiatief heeft genomen 
kan dat voor haar achtergelaten man D92 de reden zijn 
geweest op de avances van weduwe AUZ in te gaan. Het 

Figuur 1. Schematisch verloop van de paarbanden tussen de verschillende 
individuen. Gearceerd zijn de perioden tussen twee datumgrenzen aangegeven 
waarin de betreffende individuen als paar werden waargenomen. Perioden 
zonder beschikbare waarnemingen zijn aangegeven met vraagtekens.
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blijft interessant te weten dat na het mislukken van de 
relaties van D93 en D92 met hun nieuwe partners zij 
 elkaar toch weer hebben opgezocht. Blijkbaar is het 
voordeliger je als paar staande te houden in de ganzen-
wereld dan op je eentje (Schreiber et al. 2013).

AUS/C06
Bij AUS/C06 lijkt C06 de initiatiefnemer van de tijdelijke 
scheiding, want AUS wordt alleen achtergelaten. Het 
waarom van zijn gedrag is niet gemakkelijk te begrij-
pen. Zijn nieuwe vlam D93 heeft nog nooit gebroed. 
Zijn eigen vrouw heeft hem in de twee jaar voor de 
scheiding tien overlevende nakomelingen geschonken 
en hij is de eigenaar van een super veilig territorium. Of 
zou C06 gehoopt hebben dat zijn nieuwe vriendin in de 
herhaaldelijke confrontaties met AUS, waarin hijzelf 
opvallend passief bleef, tenslotte geaccepteerd zou 
worden als zijn tweede vrouw naast AUS? 
De tijdelijke verbreking van de paarband heeft ook na-
delige gevolgen gehad. Bij ganzen hebben de vrouwen 
een lange periode nodig om de benodigde conditie op 
te bouwen om de eieren te maken en deze vervolgens 
alleen uit te broeden. De man speelt daarbij een be-
langrijke rol als haar beschermer, waardoor zij minder 
hoeft op te letten en rustig meer tijd aan voedsel zoe-
ken kan besteden. AUS is door haar man driemaal een 
aantal dagen alleen gelaten. Afgezien van de mogelijke 
emotionele stress die dit met zich meebracht zal dit 
een nadelig effect gehad hebben op haar conditie. Een 
aanwijzing hiervoor is het later op gang komen van het 
broedproces en het kleinere aantal eieren in 2017. In 
2016 werd met nestelen begonnen op 25 maart, in 2017 
op 12 april, in 2016 kwamen de acht eieren uit op 29 
april en in 2017 de vier eieren op 10 mei, in 2016 vlogen 
de jongen uit op 24 juli, in 2017 op 10 augustus.
Er deed zich nog ander verschijnsel voor. In 2017 heb-
ben AUS/C06 hun jongen al op 31 mei lopend naar het 
Boeremapark gebracht toen deze nog maar 11 dagen 
oud waren, terwijl dit in 2016 op 26 mei gebeurde op 
een leeftijd van 27 dagen, wat normaal is (Hulscher et 
al. 2016). Hierbij moeten de ouders een groter risico 
hebben genomen om met veel kleinere jongen deze ge-
vaarlijke tocht te ondernemen. Dit heeft waarschijnlijk 
te maken met de timing van de vleugelrui. Hoe de rui 
gereguleerd wordt is niet goed bekend, maar waar-
schijnlijk door meerdere factoren. Ganzen die gaan 
ruien zijn meestal een week of langer voor het verliezen 
van de slagpennen al permanent op de ruiplaats aan-
wezig (eigen waarnemingen). Dit geldt ook voor ruiende 
ouders met jongen. Waarschijnlijk bouwen ze een veilig-
heidsmarge in om niet ontijdig met uitvallende vleugel-
pennen geconfronteerd te worden. Ganzen die niet 
 gebroed hebben ruien eerder dan ouders met jongen. 

We weten niet of ouders het begin van de rui zelf naar 
 believen kunnen bepalen. Ouders en hun jongen lopen 
in de ruiperiode, als ze niet kunnen vliegen, een groter 
risico op predatie dan zonder rui. Het Boeremapark 
met zijn grote vijver om bij gevaar te kunnen vluchten 
en de aanwezigheid van andere families waarmee ge-
zamenlijk gefoerageerd kan worden en de jongen soci-
ale ervaring kunnen opdoen, lijkt een betere plaats om 
te ruien dan hun eigen broedterritorium. De rui van de 
ouders begon in 2017 al 10 dagen later dan in 2016. Als 
zij in 2017 hun jongen pas naar het Boeremapark hadden 
gebracht als deze 27 dagen oud waren, dan hadden ze 
hun rui nog 16 dagen, tot minimaal 16 juni moeten uit-
stellen. De rui van AUS begon op 17 of 18 juni en die van 
C06 op 20 juni, slechts 1, respectievelijk 4 dagen na 
aankomst in het park. Blijkbaar hebben de ouders tus-
sen twee kwaden moeten kiezen: met kwetsbare kleine 
jongen de exodus naar het Boeremapark te onderne-
men, of het risico te lopen bij langer wachten door de 
rui in het broedterritorium te worden overvallen.
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foontjes als er weer interessante dingen aan het Vijver-
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In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de aantallen trekvogels op de diverse Groninger trektelposten

Het voorjaar van 2017 was er één van de lange adem. 
Vanwege aanhoudende kou en het ontbreken van 
zachte periodes met zuidoostelijke winden leverden de 
maanden maart en april weinig goede trekdagen op, 
zodat de totalen sterk achterbleven bij andere jaren. Zo 
noteerden de tellers van de Eemshaven op 13 april 
slechts de 287.853e vogel terwijl er een jaar eerder al 
563.882 vogels gepasseerd waren op die datum. Een 
korte maar krachtige opleving van de trek kwam in de 
eerste twee weken van mei. Een aantal dagen met zuid-
oostenwind leverde hoge aantallen roofvogels op en 
ongekende hoeveelheden Boerenzwaluw. 

De zichtbare najaarstrek van bulksoorten als Vink en 
Graspieper was niet spectaculair. Wel waren er mooie 
invasies van Kruisbek, Appelvink en (voornamelijk 
Grote) Barmsijs. Ook waren er meerdere periodes van 
stevige noordwestenwind, vooral in de maand oktober. 
Dit maakte dat de haven van Lauwersoog regelmatig 
vol zat met fanatieke zeetrektellers die eindelijk weer 
eens getrakteerd werden op mooie aantallen zeevogels.

14 januari 1.050 Zwarte Zee-Eend Eemshaven-West 
 6 Kleine Alk Lauwersoog
18 februari 104 Kleine Zwaan Kustweg
27 februari 153 Grote Lijster Eemshaven
11 maart  14.716 Kokmeeuw Eemshaven
12 maart  102 Grote Lijster Eemshaven
21 april 80 Beflijster Eemshaven 
1 mei 145 Zwarte Stern Kustweg 
6 mei 116 Bosruiter Noordkaap
6 mei 21.851 Boerenzwaluw Kustweg
6 mei 291 Boompieper Kustweg
6 mei 13.976 Graspieper Eemshaven
6 mei 8.472 Graspieper Noordkaap 

Dat veel zangvogels in april werden opgehouden door 
het koude weer blijkt onder meer uit de hoge aantallen 
langstrekkende Graspiepers in de eerste week van mei. 
6 Mei was dit jaar de beste dag, terwijl die normaal ligt 
in de 3e week van april.

10 mei  59.090 Brandgans Eemshaven
11 mei 1.012 Tureluur Kustweg
11 mei 28.517 Boerenzwaluw Noordkaap 

Nadat op 6 mei al een recordaantal Boerenzwaluwen 
was langs gevlogen bij de Kustweg, werd op 11 mei het 
record van de Noordkaap bijna verdrievoudigd. Samen 
met enkele andere goede zwaluwdagen leverde dit 
voor deze telpost een seizoentotaal op van 66.352 
 vogels. En dat terwijl er in de maand april maar 355 
Boerenzwaluwen werden gezien. Het beste seizoen-
totaal stond op 33.475 in 2010. 

12 mei 48 Dwergstern Eemshaven
13 mei 34 Wespendief Eemshaven
13 mei 102 Bruine Kiekendief Eemshaven
13 mei 18 Rode Wouw Eemshaven

Een dag eerder was er ook goede roofvogeltrek langs 
de Eemshaven en de Noordkaap vanwege een stevige 
zuidoostenwind. Na een flink buienfront die middag 
was het hiermee echter snel gedaan. Op 13 mei stond 
er nog slechts een zwakke zuidelijke wind. Opnieuw 
bleek dit ideaal voor hoge aantallen roofvogels over de 
Eemshaven. Wat de vorige middag door de regen in het 
noorden van Nederland was achtergebleven, dook nu 
met de wind in de rug de trechter tussen Waddenzee 
en Dollard in. Op de Noordkaap was hier niets van te 
merken omdat de zwakke wind de roofvogels niet tot 
aan de dijk stuwde.

13 mei 17 Grauwe Vliegenvanger Kustweg
15 mei 4 Koekoek Eemshaven
25 juli 4.707 Bonte Strandloper Lauwersoog
20 augustus 148 Dwergstern Lauwersoog
4 september 18 Ooievaar Muntendam
15 september 1.003 Pijlstaart Lauwersoog
17 september 42 Appelvink Zuidveld 

Er werden in het najaar grote aantallen doortrekkende 
Appelvinken gezien in Nederland. Voor de meeste 
 Groningse telposten leverde dit dagrecords op.
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Zwartkopmeeuwen, telpost Noordkaap, 12 mei 2017. Foto: Pieter van Veelen



Dwergmeeuwen, Lauwersoog, 27 oktober 2017. Foto: Paul van Eik
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29 september 60 Heggenmus Eemshaven 
5 oktober 27 Kleine Jager Lauwersoog
6 oktober 35.870 Rotgans Lauwersoog

Het Nederlandse record voor Rotgans stond op 16.808 
bij Westkapelle in 2011. Misschien is er in voorgaande 
jaren nooit nauwkeurig geteld bij Lauwersoog, moge-
lijk was het najaar van 2017 extreem goed. In ieder 
 geval werd het record van Westkapelle op 6 oktober 
ruimschoots verdubbeld en mocht het aantal van ruim 
20.570 op 27 oktober er ook wezen.

6 oktober 624 Middelste Zaagbek Lauwersoog
6 oktober 11.165 Smient Eemshaven
6 oktober 7.982 Smient Lauwersoog
6 oktober 7 Vaal Stormvogeltje Eemshaven 
6 oktober 14 Rosse Franjepoot Lauwersoog 
7 oktober 8.248 Koperwiek Zuidveld
8 oktober 10.460 Smient Eemshaven
9 oktober 5.870 Vink Muntendam
15 oktober 62 Grote Zilverreiger Eemshaven
15 oktober 23 Grote Gele Kwikstaart Eemshaven
15 oktober 46 Baardman Eemshaven
15 oktober 11 Turkse Tortel Muntendam
20 oktober 57 Strandleeuwerik Eemshaven 
27 oktober 20.570 Rotgans Lauwersoog
27 oktober 1.302 Dwergmeeuw Lauwersoog
27 oktober 21 Roodkeelduiker Lauwersoog
29 oktober 6 Parelduiker Lauwersoog
29 oktober 1.048 Dwergmeeuw Lauwersoog

Enorme aantallen Dwergmeeuwen kwamen langs Lauwers-
oog op 27 en 29 oktober dankzij een harde noordwesten-
wind. Op 28 oktober was de wind ook stevig maar nu 
westnoordwest en opmerkelijk genoeg konden de tellers 
die dag geen enkele Dwergmeeuw noteren.

29 oktober 860 Oeverpieper Lauwersoog 

Ook hier ging om een verpulvering van het nationale 
record dat op naam van Westkapelle stond: 250 in 1997. 
Het ongekende najaarstotaal voor Lauwersoog kwam 
op 1.601 vogels.

29 oktober 11 Kleine Alk Lauwersoog
4 november 4.644 Sijs Kustweg
4 november 1.203 Keep Kustweg
4 november 2.793 Kievit Kustweg
8 november 3.560 Sijs Eemshaven

Na 1993 zijn er niet meer zulke hoge aantallen Sijzen 
langsgetrokken op telposten in Nederland. De aantallen 
van Kustweg en de Eemshaven staan op de respectie-
velijk 3e en 5e plaats van de dagmaxima. 

25 november 5 Vuurgoudhaan Kustweg
25 november 500 Barmsijs Eemshaven 

Jacob Bosma - jacobbosma@tiscali.nl

Vaal Stormvogeltje, Lauwersoog, 6 oktober 2017. Foto: Pieter Gorissen



Taigarietgans
Twee zekere vogels werden gezien 
bij Siddeburen op 12 februari. Mo-
gelijk ging het hier om een groep 
van 9 vogels.

Dwerggans
Op 15 januari en 12 februari werd 
een vogel gevonden in de omgeving 
van het Schildmeer. Ook was er een 
overvliegende vogel op 16 oktober 
over Beijum.

Sneeuwgans
Een interessant geval is de Sneeuw-
gans die in De Onlanden rondzwerft. 
Deze vogel is in 2016 in de zomer-
periode met Grauwe Ganzen bin-
nengekomen en daarna nooit meer 
weggegaan. Op 13 mei werden er 3 
vogels overvliegend gezien vanaf 
de Kustweg. En op 10 september 
vlogen 2 vogels over Delfzijl.

Witbuikrotgans
Een jaar met weer eens stevige 
noordwestenwind resulteerde in  
meerdere langstrekkende Witbuik-
rotganzen tussen de gewone Rot-
ganzen. Op 6 januari was een vogel 
ter plaatse op de kwelder ter hoog-
te van Kloosterburen en op 11 maart 
en 22 mei werd een exemplaar ge-
zien bij de Ruidhorn.

Zwarte Rotgans
Langsvliegende exemplaren wer-
den gemeld op 4 januari, 9 april en 
27 oktober, alle langs Lauwersoog. 
Van 27 tot en met 29 april verbleef 

een vogel op Kwelder Lutjewad en 
op 11 en 12 mei zat een vogel op het 
wad ter hoogte van de Noordkaap.

Amerikaanse Wintertaling
Voor de 7e keer werd een mannetje  
Amerikaanse Wintertaling gezien in 
het Lauwersmeergebied. Ditmaal 
betrof het een vogel op 6 mei in het 
Jaap Deensgat.

Witoogeend
De eerste waarneming van een 
 Witoogeend was op 26 maart in de 
Westerbroekstermadepolder. Ver-
volgens verbleef er van 19 april tot 
14 mei een mannetje op meerdere 
plekken aan de Groninger kant van 
het Lauwersmeer. Tot slot was er 
nog een vogel op plas Langebosch 
op 17 oktober. 

Ringsnaveleend
Op 11 februari werd een volwassen 
man Ringsnaveleend gevonden op 
een plas midden in Appingedam. De 
vogel liet zich vaak leuk zien en was 
aanwezig tot en met 9 april. Dit be-
treft het 5e geval voor de provincie. 

IJsduiker
De meeste waarnemingen betrof-
fen langsvliegende exemplaren met 
noordwestenwind. Dit was het ge-
val op 6, 8, 27, 28 en 29 oktober, 
alle langs Lauwersoog. Op laatst-
genoemde plek was ook nog een 
vogel ter plaatse op 16 december. 

Flamingo
Begin februari werd een dode Fla-
mingo gevonden op Rottumerplaat. 
Dezelfde vogel zou eind januari nog 
zijn gezien op Ameland. Op 18 april 
zat een in het Zwillbrocker Venn 
 geringde Flamingo in het Nieuwe 
Robbengat.

Zwarte Ibis
Buiten de wintermaanden werd in 
elke maand wel een Zwarte Ibis ge-

zien. Vooral het Zuidlaardermeer-
gebied en het Dannemeer zijn goe-
de plekken om deze soort te treffen.

Woudaap
Op 29 mei werd een Woudaap rond-
vliegend gezien in één van de bak-
ken naast de telpost in de Eems-
haven. In de avond werd de vogel 
nog roepend gehoord maar deze 
kon later niet meer worden terugge-
vonden. Dit betreft slechts het 11e 
geval voor Groningen. 

Kwak
Op 17 augustus vloog een Kwak 
over Lauwersoog. Daarna werd op 
18 september nog een vogel gezien 
in het Marnebos en tot slot was er 
een overvliegende vogel op 25 ok-
tober te Noordhorn. 

Ralreiger
Op 5 juni werd een vogel gevonden 
in de Leinwijk bij het Zuidlaarder-
meer. De vogel was tot en met 1 juli 
aanwezig in het gebied. Het betreft 
het 6e geval voor de provincie. 
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Zwarte wouwen, Telpost Foto: Pieter van Veelen
Noordkaap, 01 mei 2017

Ringsnaveleend,  Foto: Marnix Jonker
Appingedam, 7 januari 2018



Koereiger
Op 20 mei werden twee vogels 
 gevonden in het Lauwersmeer ter 
hoogte van het Oude Robbengat. 
Op 23 juli was nog een vogel aan-
wezig in de Breebaartpolder. Even-
eens in het Lauwersmeer waren 
 solitaire vogels op 23 oktober en 27 
november. 

Kuifaalscholver
Een vogel werd gemeld op 6 oktober 
in Lauwersoog-haven. Het exem-
plaar dat op 8 oktober in de Eems-
haven werd gevonden was aan-
wezig tot 3 november. 

Grijze Wouw
Op 1 augustus werd een vogel ge-
vonden bij het Schildmeer. De vogel 
trok de nodige bezoekers en was 
uiteindelijk tot en met 3 oktober 
aanwezig rond het Schildmeer en 
Dannemeer. Dit betreft het 2e geval 
voor Groningen.

Vale Gier
De eerste vogel werd op 2 juni boven 
Veendam gezien vliegend richting 
noordoost. Hierna werden op 5 juni 
4 vogels bij Stedum gevonden en 
hier bleven tot en met 9 juni maxi-

maal 6 vogels. Het waren de eerste 
Vale Gieren die langer dan een dag 
aanwezig waren in de provincie. 

Steppekiekendief
De overwinterende 3kj man Steppe-
kiekendief van de Onlanden werd 
ook af en toe in het Zuidlaarder-
meergebied gezien. De soort was 
verder in het voorjaar weer een 
schaarse doortrekker, maar er lijken 
ook steeds vaker vogels te blijven 
hangen in de zomerperiode. Het re-
sulteerde zelfs in het eerste broed-
geval voor de provincie Groningen. 

Bastaardarend
Op 4 juni werd in de ochtend een 
opvliegende Bastaardarend gevon-
den in de Kollumerwaard. Deze vo-
gel heeft daar waarschijnlijk over-
nacht. Later op de dag werd het 
exemplaar nog boven de Marne-
waard gezien. Later werd ogen-
schijnlijk dezelfde vogel nogmaals 
in Friesland en Drenthe gezien op 13 
en 14 juli. Het betreft het 5e geval 
voor de provincie Groningen. 

Schreeuwarend
Op 6 mei werd een vogel gezien bo-
ven het Zuidlaardermeergebied en 
later op de dag kon waarschijnlijk 
dezelfde vogel gefotografeerd wor-
den boven Siddeburen. Een tweede 
exemplaar werd op 10 juli boven 
 Bovenrijge gevonden. De vogel kon 
nog opgepikt worden ten noorden 
van Middelstum. Indien aanvaard 
betreft het het tweede en derde  ge-
val voor de provincie. 

Zeldzame en schaarse soorten in de provincie    Groningen in 2017   Jacob Bosma & Alwin van Lubeck
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Vale Gier, Middelstum, 9 juni 2017  Foto: Pieter Gorissen 

Vale Gieren, Middelstum  Foto: Egbert Boekema

Steppenkiek, Telpost Noordkaap, 1 mei 2017 Foto: Pieter van Veelen

 Foto: Pieter van Veelen

Roodpootvalk vrouw, telpost Noordkaap, 
12 mei 2017



Dwergarend
Op 30 april werd een vogel gefoto-
grafeerd boven het Zuidlaarder-
meergebied. Het betreft een nieu-
we soort voor de provincie (zie 
artikel). 

Kleinst Waterhoen
Vanaf midden mei werden op meer-
dere plekken Kleinst Waterhoentjes 
gehoord en ook gezien in het Zuid-
laardermeergebied. Eveneens was 
er op 23 mei een roepend exem-
plaar bij het Selwerderdiepje.

Steltkluut
Buiten de vaste broedlocaties bij 
het Zuidlaardermeer, werden enkel 
nog vogels gezien in het Lauwers-
meer en in het Dannemeer.

Steppekievit
Op 28 en 29 mei was een vogel aan-
wezig in het Zuidlaardermeerge-
bied. Dit betreft een nieuwe soort 
voor de provincie (zie artikel). 

Morinelplevier
Gedurende het jaar werden er weer 
meerdere vogels gezien vanaf voor-
namelijk de telposten. Het hoogste 

aantal waren de in totaal 19 vogels 
die op 6 mei langs telpost Noord-
kaap vlogen. 

Poelsnip
Op 6 juli werd een exemplaar kort 
vliegend gezien in het Zuidlaarder-
meergebied. Indien aanvaard betreft 
het de 5e vogel voor de provincie 
sinds de soort beoordeeld wordt.

Grote Grijze Snip
Op 1 augustus werd een Grote Grijze 
Snip gemeld in het Jaap Deensgat. 

Hierna werd er nog een vogel ge-
vonden in het Oude Robbengat op 
12 augustus. Deze werd gezien tot 
en met 18 augustus. Het gaat hier 
waarschijnlijk om dezelfde vogel. 
Indien aanvaard gaat het hier om 
het 6e geval voor de provincie.

Poelruiter
Op 13 april werd een Poelruiter in de 
Veenhuizerstukken gevonden. Deze 
vogel was tot 21 april aanwezig. 
Vanaf 24 april tot en met 14 mei was 
er nog een vogel aanwezig op de 
kwelder boven de Emmapolder. 
Verder waren er nog waarnemingen 
op 6 mei langs de Kustweg, op 8 juli 
in de Breebaartpolder en op 25 juli 
in de Ruidhorn. 

Terekruiter
Op 22 juli werden twee vogels op 
twee afzonderlijke plekken gevon-
den. De eerste was kort ter plaatse 
aan de Kustweg. De tweede zat, zo-
als inmiddels elk jaar, in de Bree-
baartpolder en werd gezien tot en 
met 31 juli. Het zijn het 11e en 12e 
geval voor Groningen. 

Gestreepte Strandloper
Het was voor Groninger begrippen 
een slecht jaar voor deze soort. De 
enige waarnemingen betroffen soli-
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Kleinst waterhoen, Zuidlaardermeer, 2 juli 2017 Foto: Gerrit Kiekebos

Morinelplevieren, telpost Noordkaap, 6 mei 2017 Foto: Rudy Offereins



taire exemplaren op 7 augustus bij 
Achter de Zwarten en op 7 septem-
ber in het Zuidlaardermeergebied. 

Blonde Ruiter
Op 20 mei was een vogel kort ter 
plaatse op het wad boven de Em-
mapolder. Het gaat hier om de 14e 
vogel voor de provincie. 

Grauwe Franjepoot
In het voorjaar werden alleen exem-
plaren gezien bij de Klutenplas en 
in Polder Breebaart. Het najaar was 
iets beter met 10 vogels. Het hoog-
ste aantal betrof 3 op 17 september 
in de Ruidhorn.

Rosse Franjepoot
Erg leuk was de adulte vogel die 
zich van 3 tot en met 26 juni in het 
Dannemeer ophield. Met de noord-
westenwinden in het najaar vlogen 
er maar liefst 29 exemplaren langs 
Lauwersoog en 12 langs de Eems-
haven.

Vorkstaartmeeuw
Op 4 januari vloog een vogel langs 
de Eemshaven. Op 7 oktober was 
een juveniel exemplaar hier kort 
aanwezig achter de Eletrabelcen-
trale. Verder vlogen er op 6 en 29 
oktober exemplaren langs Lauwers-
oog.

Grote Burgemeester
In januari werden op meerdere 
plekken langs de kust zeker 7 ver-
schillende Grote Burgemeesters ge-
zien. Helaas werden sommige van 
deze vogels later dood gevonden, 
waarschijnlijk door uithongering. 
Leuk was dan weer de vogel die op 
12 mei langs telpost Noordkaap 
vloog en enige tijd ter plaatse was 
bij de Ruidhorn. 

Kleine Burgemeester
Tenminste 4 verschillende Kleine 
Burgemeesters werden langs de 
kust gezien in januari. Van 3 tot en 
met 8 maart werd een vogel achter-
eenvolgens bij Wildervank, Mun-
tendam en Winschoten gezien. Het 
ging hier waarschijnlijk telkens om 
dezelfde vogel. Op 22 november 
was er een exemplaar kort ter plaat-
se in de haven van Lauwersoog.

Lachstern
In het voorjaar werden er tenminste 
7 verschillende vogels gezien vanaf 
de telposten. Op 7 juli werd de eer-
ste vogel weer gezien bij Nieuwe 
Pekela en de laatste waarneming 
dateert van 26 augustus. Dit jaar 
werden er tenminste 14 verschillen-
de vogels gezien bij Nieuwe Pekela. 
Op 4 september vlogen er nog 3 vo-
gels langs Rottumeroog, wat ook 

wel een unieke waarneming mag 
worden genoemd.

Witwangstern
Op 10 april werd de eerste Witwang-
stern alweer gezien in het Zuidlaar-
dermeergebied. Dit jaar werden er 
33 paartjes geteld en vlogen er ze-
ker 50 jongen uit. De laatste vogel 
werd gezien op 24 september. Bui-
ten het Zuidlaardermeergebied 
werden er slecht 8 vogels gezien, 
waarvan het merendeel langs de 
kust.

Witvleugelstern
Het hoogste aantal dat in het Zuid-
laardermeergebied werd gezien 
was 3. Uiteindelijk bleef slechts één 
vogel over die tot en met 6 augus-
tus bleef hangen bij Leinwijk. Op 7 
juli was er nog een langsvliegend 
exemplaar vanaf Rottumeroog.

Kleinste Jager
Bijzonder waren de twee adulte vo-
gels die op 2 mei over telpost Eems-
haven vlogen. Erg fraai was ook de 
adult zomerkleed Kleinste Jager die 
op 23 mei kort ter plaatse was nabij 
Noordpolderzijl. Op 5 september 
vloog een exemplaar langs Rottu-
meroog, op 5 oktober 3 langs Lau-
wersoog en een dag later nog een 
exemplaar. 

Poelruiter, Veenhuizerstukken, 14 april 2017 Foto: Willem Hartholt

Lachstern, telpost Noordkaap,  Foto: Pieter van Veelen
1 mei 2017



Kleine Alk
Op 14 januari werden 6 vogels 
langsvliegend gezien vanaf Lauwers-
oog. In oktober en november wer-
den in totaal 13 exemplaren geno-
teerd.

Alk
Slechts op 22 en 29 oktober waren 
er langsvliegende exemplaren, res-
pectievelijk vanaf Rottumerplaat en 
Lauwersoog.

Zwarte Zeekoet
Op 9 september werd een vogel ge-
zien vanaf Rottumerplaat. Het be-
treft het 6e geval voor de provincie.

Noordse Pijlstormvogel
Op 15 september vloog een vogel 
langs Rottumeroog. Op 7 oktober 
vloog een exemplaar langs Rottu-

merplaat en één langs Lauwersoog. 
Op 8 oktober werden er zelfs 3 vogels 
langs Rottumerplaat gezien.

Stormvogeltje
Op 29 oktober vloog een Stormvo-
geltje langs de Eemshaven.

Vaal Stormvogeltje
De najaarstototalen van Lauwers-
oog en Eemhaven bedroegen res-
pectievelijk 23 en 12 exemplaren.

Oehoe
Bij Lauwerszijl kon het hele jaar 
door de Oehoe met twijfelachti ge 
status worden waargenomen. Waar-
de voller is dat bij Ter Borg in novem-
ber opnieuw een exemplaar werd 
gezien. Op 3 december werd vlakbij, 
in Sellingen, ’s nachts een vogel ge-
hoord.

Zomertortel
Eind mei werden er op meerdere 
plekken (waarschijnlijk doortrek-
kende) vogels gezien. Zingende Zo-
mertortels werden tot in juli waar-
genomen bij Stakenborg, bij Niehove 
en in het Adamsbos bij Stadkanaal. 
Op 27 juli vlogen 3 vogels over Dan-
nemeer en 26 augustus werd nog 
een exemplaar gezien in het Adriaan-
Tripbos bij Sappemeer.

Hop
Op 28 april werd een Hop gezien bij 
een boerderij in de Uithuizerpolder.  
Een zingend exemplaar liet zich op 
6 mei bewonderen bij het water-
schapsgebouwtje op het westelijk 
Eemshaventerrein. En op 15 augus-
tus werd een vogel gezien in de Me-
denertilsterpolder bij Winsum.

Bijeneter
Op 1 mei kon een Bijeneter gefoto-
grafeerd worden bij Hefswal, boven 
Uithuizen. Diezelfde middag vloog 
waarschijnlijk deze vogel langs tel-
post Noordkaap. In mei werden in 
de provincie nog 9 vogels overvlie-
gend gehoord en soms gezien. Op 4 
september vloog een exemplaar 
over Spijk.

Roodstuitzwaluw
Op 6 mei vloog een Roodstuitzwa-
luw langs telpost Kustweg en een 
dag later één langs telpost Noord-
kaap.

Draaihals
Met meer dan 30 verschillende 
exemplaren tussen 22 april en 12 
mei was het een mooi voorjaar voor 
Draaihals in Groningen. In het na-
jaar was het anders: de enige vogel 
werd op 4 september gezien in het 
Borgerswold bij Veendam.

Kortteenleeuwerik
Op 7 mei vlogen twee exemplaren 
over Nieuwe Statenzijl en op 11 mei 
vloog een Kortteenleeuwerik langs 
de telpost in de Eemshaven.

Grote Pieper
In het voorjaar was een Grote Pie-
per even ter plaatse op het oostelijk 
Eemshaventerrein op 26 april. In 
het najaar werden 12 exemplaren 
gezien; voornamelijk op de Gro-
ningse eilanden maar er waren ook 
overvliegende vogels bij Sappe-
meer en Muntendam.
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Hop, Eemshaven-West, 6 mei 2017   Foto: Marnix Jonker

Grote Jager, Lauwersoog,  Foto: Dirk Hiemstra
17 oktober 2017



Siberische Boompieper
De tweede Siberische Boompieper 
voor Groningen vloog op 28 maart 
langs de Noordkaap. Bijzonder, om-
dat dit ook pas de tweede voor-
jaarswaarneming voor Nederland 
was. Op 16 oktober werd de derde 
overvliegende Siberische Boompie-
per gedocumenteerd bij Muntendam.

Roodkeelpieper
Het was een bijzonder goed voor-
jaar voor Roodkeelpieper langs de 
kusttelposten. Er werden maar liefst 
19 ex genoteerd waarvan 6 op 6 mei 
langs de Noordkaap. Op  Een adult 
mannetje liet zich fraai bekijken bij 
het gemaal in de Onnerpolder op 10 
en 11 mei.

Duinpieper
Alleen in het voorjaar werd de soort 
gezien. Begin mei vlogen er 2 Duin-
piepers langs de Noordkaap en 3 
langs de Eemshaven.

Citroenkwikstaart
Een prachtig mannetje Citroenkwik-
staart verbleef op 2 mei kort op de 
dijk bij de telpost Kustweg. Het gaat 
pas om het 5e geval voor de provincie.

Waterspreeuw 
In een tuin met een vijver bij Sellin-
gen liet een Waterspreeuw zich erg 
mooi bewonderen op 9 en 10 oktober.

Pestvogel 
Tot in februari werden op veel plek-
ken in de provincie groepjes Pest-
vogels gezien. De grootste groep 
telde 42 exemplaren in de wijk Le-
wenborg, Groningen.

Blauwstaart
De eerste Blauwstaart voor de pro-
vincie werd op 25 november ont-
dekt in de ondertussen magische 
zuidwesthoek van Beijum, Groningen. 
De vogel verbleef er tot 27 novem-
ber (zie artikel).

Sperwergrasmus
Eind oktober 2016 werd in de Eems-
haven eindelijk de eerste Sperwer-
grasmus gevangen, in 2017 konden 
er meteen twee bij het totaal: op 31 
augustus en 14 oktober vloog er 

één in de netten. Een ander exem-
plaar werd ook in de Eemshaven 
gezien, bij het grote schakelstation, 
ook op 14 oktober.

Waterrietzanger 
Op 7 augustus werd een Waterriet-
zanger gefotografeerd in de Oost-
polder van het Zuidlaardermeerge-
bied. Helaas kon de vogel niet 
worden teruggevonden. Een ander 
exemplaar werd op 9 september ge-
zien op Rottumeroog, zich schuil 
houdend in Melde-vegetatie.

Krekelzanger 
In de Marnewaard zong een manne-
tje van 23 mei tot 5 juni en in het 
Beijumerbos werd in elk geval op 2 
en 3 juni een exemplaar zingend ge-
hoord.
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Roodkeelpieper, Onnerpolder, 10 mei 2017  Foto: Willem Hartholt

Pestvogel, Zuidhorn, 27 februari 2017  Foto: Martijn Bot



Grote Karekiet
Van 12 tot 14 mei zong een Grote 
 Karekiet bij plas Langebosch bij 
Wildervank, op 20 mei een exem-
plaar bij de Breebaartpolder, van 27 
mei tot 17 juli werd een mannetje 
gehoord in een klein rietkraagje in 
het Lauwersmeer en op 17 juni zong 
een vogel in de Veenhuizerstukken.

Orpheusspotvogel
Op 14 mei zong de 5e Orpheusspot-
vogel voor Groningen langs de 
Kustweg en twee dagen later werd 
de 6e gevonden achter de oude pa-
tatfabriek in de Eemshaven. Beide 
vogels waren slechts een dag aan-
wezig.

Noordse Boszanger
De eerste Noordse Boszanger voor 
de provincie werd op 25 september 
gevonden op Rottumerplaat (zie ar-
tikel).

Bruine Boszanger
Een exemplaar werd gezien en ge-
hoord op Rottumerplaat op 6 okto-
ber. Het gaat om het 8e geval voor 
de provincie.

Kleine Vliegenvanger
Bijzonder was een jong mannetje 
dat op 8 juni ’s ochtends vroeg zong 
aan de West- Indische Kade in de 
stad Groningen. De vogel kon later 
op de ochtend worden teruggevon-
den, foeragerend in dichte begroei-
ing van enkele meidoorns. In het 
najaar werd zoals bijna elk jaar een 
exemplaar gezien op Rottumer-
plaat, dit maal op 25 september. 

Taigaboomkruiper
Drie vogels werden gezien in 2017: 
één op 9 januari in de wijk Beijum, 
Groningen, op 30 oktober een ge-
vangen exemplaar in de Eemshaven 
en op 22 november een vogel in de 
Marnewaard.

Buidelmees
Er werden enkele overvliegende vo-
gels gemeld in de provincie. Vanaf 
17 juli lieten maximaal 4 jonge Bui-
delmezen zich zien bij het Danne-
meer.

Bonte Kraai
Elk jaar daalt het aantal Bonte 
Kraaien in Groningen. Maximaal 5 
vogels werden gezien op de kwel-
ders achter de Hornhuisterpolder 
en verder ging het om enkelingen 
verspreid over de noordkust en 
Oost-Groningen.

Roze Spreeuw
Een adulte Roze Spreeuw werd eind 
juni bijna een week lang gezien in 
een grote tuin in Wagenborgen. Een 
juveniele vogel verbleef op Rottu-
merplaat van 20 tot 23 oktober. Een 
laat jong exemplaar werd gezien in 
de Eemhaven op 25 november.
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Orpheusspotvogel in Duindoorn, Kustweg-Lauwersmeer, 14 mei 2017 Foto: Jolanda Wannet

Roze Spreeuw, Rottumerplaat, 22 oktober 2017 Foto: Marnix Jonker



Europese Kanarie
Langs de Eemshaven vlogen in het 
voorjaar 9 exemplaren en in het 
 najaar 4. Ook op andere plekken in 
de provincie werden overvliegende 
vogels gezien. Leuk waren de pleis-
terende vogels in een tuin in Wilder-
vank (23 maart) en in de Selwer-
derhof, Groningen (11 tot 13 april).

Witbandkruisbek
Een mannetje Witbandkruisbek 
werd langsvliegend gezien in de 
Eemshaven op 17 oktober. Het zou 
het 5e geval voor de provincie bete-
kenen.

Grote Kruisbek
Er was in het najaar in Nederland 
sprake van een grote invasie van 
Kruisbekken en Grote Kruisbekken. 
Op basis van sonogrammen van de 
roep konden in de provincie enkele 
Grote Kruisbekken gedetermineerd 
worden. Het ging om maximaal 3 
rondvliegende vogels bij Ter Borg 
op 17 oktober. Het gaat om het 3e 
geval voor de provincie.

Roodmus
Het was een mager voorjaar voor 
Roodmus in de provincie. Op Rottu-
merplaat werden twee keer onvol-
wassen vogels gezien, op 30 mei en 
6 juni. Op 29 mei zong een jong 
mannetje kort bij de telpost in de 
Eemshaven. 

Ortolaan
In mei werden 5 vogels opgemerkt, 

voornamelijk langs de noordkust. 
In augustus en september werden 
overvliegende vogels gezien of ge-
hoord bij telpost Zuidveld, in Beijum 
en in het Zuidlaardermeergebied. 

Grauwe Gors
Op wintervoedselveldjes bij Zuid-
broek zaten in januari nog 4 vogels. 
In december werd hier opnieuw een 
Grauwe Gors gevonden. Ook zat er 
in november een vogel in winter-
voedsel bij Nieuwolda. Zingende 
vogels waren kort aanwezig bij 
Zuidwolde, Oostwold en Finster-
wolde. Tot slot vloog er in maart 
twee keer een Grauwe Gors langs 
telpost Eemshaven. 

Dwerggors
Van 28 februari tot 11 maart liet een 
Dwerggors zich mooi bekijken op 
braakliggende terreintjes bij Meer-
stad. 

Bronnen
Waarneming.nl

Trektellen.nl

Jacob Bosma
jacobbosma@tiscali.nl

Alwin van Lubeck 
alwinvLubeck@gmail.com
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Europese Kanarie Wildervank, 23 maart 2017 Foto: Emo Klunder

Grauwe gors, Zuidbroek, 15 maart 2017 Foto: Ipe Weeber



Nieuw voor Groningen en Nederland

Amerikaanse Tafeleend  
Aythya americana
Gertjan van Noord

Het is dinsdag 19 januari. Op dinsdagen werk ik thuis, 
en dan is er altijd wel even tijd om een rondje te lopen. 
Meestal over het Aduard-800 pad, van Aduard langs de 
zuidkant van het Van Starkenborghkanaal in de rich-
ting van Noordhorn. Zo ook vandaag, al om negen uur, 
want ‘s middags wordt er neerslag verwacht. Het heeft 
de laatste nachten gevroren en het is koud en somber. 
Op de sloten ligt een laag ijs, en mogelijk daarom zitten 
er veel eenden in het kanaal. Honderden Wilde Eenden, 
tientallen Kuifeenden, en verder ook Krakeenden en 
Smienten. Er zitten ook een paar Wintertalingen tus-
sen. Die zie je hier niet zo vaak, en daarom let ik wat 
beter op de eenden dan gewoonlijk. Ter hoogte van de 
Spanjaardsdijk zie ik ook een Tafeleend. Ook Tafeleen-
den zijn hier schaars, dus maak ik een paar foto’s. 
 Verder is er over deze wandeling niet veel te vertellen. 
Later voer ik de duidelijkste foto van de Tafeleend in op 
waarneming.nl (https://waarneming.nl/waarneming/
view/114081596) en deze wordt goedgekeurd.Twee 
 dagen later krijg ik een opmerking bij de waarneming 
van Menno Hornman van Sovon die vermoedt dat het 
om een kruising tafel x witoog gaat. Omdat hij ook niet 
zeker is van zijn zaak vraag ik het forum om advies 
(http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic= 
348298.0). In de discussie wordt vrij snel duidelijk dat het 
om een Amerikaanse Tafeleend gaat, maar dan zijn er al 
een paar dagen overheen gegaan en de vogel wordt niet 
meer gezien (zelf ben ik er nog geweest op 24 en 26 januari).
Op 2 februari, opnieuw een dinsdag, loop ik hetzelfde 
rondje, aan het eind van de ochtend. Het is een stuk 
warmer en er schijnt een bleek zonnetje. De bijzondere 
Tafeleend zit op precies dezelfde plek als twee weken 
geleden. Ik meld dit in dezelfde forumdiscussie en een 
uurtje later voer ik de waarneming in, met veel betere 
foto’s door beter licht, maar zonder foto’s van poten of 
vleugels, want zo lang ik de vogel in beeld heb, zwemt/
dobbert deze in het kanaal en vliegt nooit op. ‘s Middags 
wordt de vogel nog door tientallen andere belangstel-
lenden gezien, en dan komen ook foto’s van onder-
delen van de vogel beschikbaar. De discussie over de 
vogel wordt onder andere gevoerd op het forum van 
waarneming.nl, en het forum van dutchbirding.nl.

Beschrijving
Algemene indruk en gedrag: de vogel is niet erg actief 
en dobbert veel op het water in de nabijheid van veel 
Wilde Eenden en wat andere eenden. De vogel was 
 tamelijk schuw.

Grootte: vergelijkbaar met Tafeleend, groter dan Kuif-
eend en kleiner dan Wilde Eend.

Kop: de kop is duidelijk ronder dan bij onze eigen Tafel-
eend. De opvallendste verschillen met Tafeleend zijn 
verder de kleur van het oog (oranjegeel) en de snavel. 
De snavel is blauwgrijs en heeft een zwarte snavelpunt 
met daarboven een witte band. De vorm van de snavel 
is recht.

Boven- en onderdelen: donkergrijze flanken en mantel 
met zwarte borst en zwarte onder- en bovenstaartdek-
veren. De kop is donkerrood van kleur. De ondervleu-
geldekveren zijn wit, en de bovenvleugeldekveren grijs.

Determinatie
Het gaat om een volwassen man Amerikaanse Tafeleend. 
Er zijn duidelijke verschillen met de eigen Tafeleend in 
onder andere kopvorm (ronde kop met steil voorhoofd), 
kleur van het oog (oranjegeel in plaats van rood) en de 
vorm en de kleur van de snavel (rechte  snavel, blauw-
grijs, met een zwarte snavelpunt met daar direct boven 
een witte band). Daarnaast pleit een aantal kenmerken 
tegen een tafel x witoog, zoals opnieuw de kleur van 
het oog, de vorm en kleur van het neusgat en de snavel.

Discussie
De discussie ging vooral over de vraag: wild of escape? 
De vogel was ongeringd, maar had enige beschadi-
gingen aan de toppen van de rechtervleugel waar de 
buitenste vier handtoppen kort onder de toppen zijn 
afgebroken met de baarden nog intact. Deze beschadi-
gingen duiden niet op kortwieken en zijn vermoedelijk 
in het wild opgelopen zoals vergelijkbare beschadigin-
gen bij andere in het wild levende eenden laten zien. 
Amerikaanse Tafeleenden worden overigens nauwe-
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lijks in watervogelcollecties gehouden en worden ook 
niet te koop aangeboden. Navraag bij een watervogel-
collectie in de omgeving leerde dat daar geen Ameri-
kaanse Tafeleenden (bij verzamelaars ook bekend als 
Roodkopeenden) werden gemist. Inmiddels is deze 
Amerikaanse Tafeleend door de CDNA aanvaard en op-
genomen in het jaarverslag van 2016.

Voorkomen
Zoals de Nederlandse naam doet vermoeden broedt de 
Amerikaanse Tafeleend in Amerika, vooral in het noor-
den van de Verenigde Staten en in Canada. De vogel 
overwintert normaal gesproken in Midden-Amerika en 
op Cuba. In Europa is de soort zeer zeldzaam, met 
slechts twee aanvaarde gevallen in IJsland, één geval 
in het Verenigd Koninkrijk en één geval in Ierland. Het 

betreft hier dus het vijfde geval voor Europa, en pas 
het eerste geval voor het vasteland van Europa. Afge-
lopen winter werd een Amerikaanse Tafeleend gezien 
net ten zuiden van Straatsburg op de Frans-Duitse 
grens en op het moment van schrijven hangt er een 
exemplaar rond op de Azoren.
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Amerikaanse Tafeleend, Van Starkenborghkanaal, 2 februari 2016.  Foto: Gertjan van Noord
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Nieuw voor Groningen

Buffelkopeend
Willem-Jan Fontijn

Op maandag 21 september 2015, tijdens een water-
vogeltelling in het Lauwersmeergebied, zag een groep-
je waarnemers een voor hen onbekende eend op het 
Nieuwe Robbengat. Hoewel de grote afstand het lastig 
maakte om de eend gedetailleerd te kunnen bekijken, 
waren enkele kenmerken opvallend genoeg om de 
 vogel eenvoudig op naam te brengen als Buffelkop-
eend Bucephala albeola, een soort uit Noord-Amerika! 
De vogel werd ontdekt door Jan Hulscher en werd die 
dag verder nog gezien door Klaas van der Bij, Hennie 
Langelang, Marijke Akerboom en Virry Schaafsma.

Twee dagen later kwam deze waarneming bij Aart van 
der Spoel terecht die op zijn beurt de Groningse 
Whatsappgroep ‘Grunn twitchers’ inlichtte. Aart deel-
de mee dat enkele dagen daarvoor een Buffelkopeend 
op het Nieuwe Robbengat was gezien. De beschrijving 
van de ontdekkers die hij daarna doorstuurde duidde 
inderdaad op deze soort: “Hij zwom samen met Bril-
duikers maar was een stuk kleiner (ongeveer 2/3e) met 
hetzelfde gedrag en veel onder water. Een rond kopje, 
donker met een flinke witte vlek op de wang als een 
half maantje met de platte kant naar onder. Een opwip-
pend kort staartje, hele beest donker tot zwart (moei-
lijk te zien, te ver weg), buik wittig.”

Na de melding van Aart gingen Willem Hartholt en 
Klaas Ophoff meteen naar het Nieuwe Robbengat. De 
Buffelkopeend bleek nog steeds aanwezig te zijn, maar 
ook nu helaas op grote afstand. Hierdoor kon niet 
 worden vastgesteld of de vogel kleurringen droeg of 
andere kenmerken vertoonde die mogelijk zouden kun-
nen wijzen op een verblijf in gevangenschap (bij deze 
soort een belangrijke voorwaarde voor aanvaarding op 
de Nederlandse lijst). Op een gegeven moment ging de 
vogel echter uitgebreid zijn verenpak poetsen en liet 
daarbij regelmatig zijn poten goed zien. Willem slaag-
de er uiteindelijk in om daar een videofilmpje van te 
maken (www.youtube.com/watch?v=Hq7i_gfERfA). Op 
het filmpje was gelukkig in het veld al te zien dat beide 
poten zo goed als zeker ongeringd waren en daarmee 
maakte de vogel een goede kans om aanvaard te 
 worden. Omdat het een potentiële nieuwe soort voor 
Groningen betrof, trok de Buffelkopeend daarom die-
zelfde middag al flink wat bekijks van Groningse voge-
laars. De vogel werd na 23 september nog regelmatig 
gezien en bleef tot en met 10 oktober aanwezig op het 
Nieuwe Robbengat.

De waarneming van de Buffelkopeend werd door on-
dergetekende ingediend bij de Commissie Dwaalgas-
ten Nederlandse Avifauna (CDNA) en werd in februari 
2017 aanvaard. Het betreft het zevende geval voor 
 Nederland en het eerste voor Groningen.

Beschrijving
Onderstaande beschrijving is gebaseerd op de be-
schrijving van de ontdekkers, eigen aantekeningen van 
23 september, het filmpje op YouTube en de vele foto’s 
op Waarneming.nl.

Grootte en bouw: typisch klein formaat duikeendje.  
In vergelijking met omringende Brilduikers duidelijk 
kleiner (ongeveer 2/3e van Brilduiker). Kop rond maar 
wat ‘blokkig’ aandoend door het zeer steile voorhoofd. 
Staart vrij kort en regelmatig opgewipt gehouden.

Verenkleed: kop diep donkerbruin met opvallende 
langgerekte, brede witte vlek die onder het oog naar 
achteren toe doorloopt. Bovendelen bruin tot donker-
bruin. Zijnek, zijborst, flanken, anaalstreek en onder-

Buffelkopeend met Pijlstaarten, Nieuwe Robbengat,  Foto: Willem Hartholt
Lauwersmeer, 23 september 2015. 
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staartdekveren licht grijsbruin. Borst en buik geheel 
wit. Bovenvleugel donkerbruin met een grote witte 
vlek op de armpennen en een wat kleinere witte vlek 
op de grote dekveren. Ondervleugel als geheel wat 
donkergrijs lijkend. Kleine en middelste ondervleugel-
dekveren enigszins lichtgrijs en wit gevlekt met een 
witte baan over de middelste dekveren.

Naakte delen: iris donkerbruin, snavel donkergrijs en 
poten bruingrijzig.

Gedrag: vaak druk en onrustig rondzwemmend tussen 
de andere watervogels, dikwijls in de buurt van de 
groep Brilduikers. Tijdens foerageren veel duikend en 
lang onder water, ook meestal laag op het water zwem-
mend.

Determinatie
Het kleine formaat en het verenkleed van de vogel, met 
o.a. de bruine kop en de opvallende witte vlek, in com-
binatie met de foto’s en het filmpje wijzen onmisken-
baar op een vrouwtje-type Buffelkopeend en sluiten 
alle andere eendensoorten en eventuele hybriden met 
bijvoorbeeld Brilduiker en Kokardezaagbek uit (cf 
Madge & Burn 1988, Reeber 2015).

De leeftijd en het geslacht van de Buffelkopeend zijn 
moeilijk te bepalen. Op Waarneming.nl vermelden 
diverse waarnemers bij hun waarneming dat om een 
eerstejaars mannetje gaat. De vogel heeft een zuiver 
witte borst en buik. Ook lijkt de vogel een relatief 
grote witte vlek op de grote dekveren op de boven-
vleugel te hebben (te zien op sommige foto’s). Deze 
kenmerken kunnen inderdaad wijzen op een manne-
tje. De bruine kop met de relatief smalle witte vlek 
duidt op een adult vrouwtje of een eerstejaars vogel 
en dit zou dus kunnen voor een eerstejaars manne-
tje. Een wat verder doorgeruide onvolwassen man 
en een adulte man in eclipskleed hebben meestal 
een grotere witte kopvlek. Een vrouwtje, zowel on-
volwassen als adult, heeft meestal meer grijsbruine 
tekening op de borst en buik. Ook heeft een vrouw-
tje vaak geen (eerstejaars) of een vrij kleine (adult) 
witte vlek op de grote dekveren (Carney 1992,  Reeber 
2015). Mogelijk gaat het hier dus om een onvolwas-
sen mannetje maar zekerheid hierover is lastig te 
verkrijgen mede omdat de foto’s waar de vleugels 
op staan te weinig details laten zien. De vogel is  
dan ook als eerste-kalenderjaar mannetje of adult 
vrouwtje aanvaard door de CDNA (Gerjon Gelling 
pers. med.).

Omgekeerde bewijslast
De status van de Buffelkopeend in Nederland is op zijn 
zachtst gezegd nogal omstreden. De soort wordt in re-
delijke aantallen in gevangenschap gehouden en af en 
toe wordt een ontsnapt exemplaar (met kleurringen) in 
het wild aangetroffen. Het aantal bewezen ontsnapte 
exemplaren is hoger dan het aantal aanvaarde geval-
len (Ebels 2012). Omdat de soort een trekvogel is en in 
grote aantallen langs de oostkust van de Verenigde 
Staten overwintert, bestaat de mogelijkheid dat exem-
plaren op eigen kracht Europa kunnen bereiken. De 
Buffelkopeend staat dan ook in diverse Europese 
 landen als dwaalgast op de nationale lijst. In andere 
landen is de status echter onduidelijk of wordt de soort 
bijna per definitie als escape beschouwd.

In Nederland wordt de Buffelkopeend dus als (potenti-
eel) wild beschouwd maar aan de bewijslast voor aan-
vaarding worden zwaardere eisen gesteld dan bij de 
meeste andere zeldzame soorten. De Buffelkopeend 
hoort bij een groepje van tien soorten (o.a. Ross’ Gans, 
Siberische Taling, Kokardezaagbek en Roze Pelikaan) 
waarvoor de zogenaamde omgekeerde bewijslast 
geldt. Dit houdt in dat fotografisch vastgelegd dient te 
worden dat de vogel geen verdachte (kleur)ringen of 
andere merktekens draagt, geen a-typische rui of 
vreemde beschadigingen aan het verenkleed vertoont 
of afwijkend gedrag laat zien dat kan wijzen op  
een niet-wilde herkomst (bron: CDNA-handboek op  
www.dutchavifauna.nl). 

Vanwege de grote afstand en de lastige lichtval bij het 
Nieuwe Robbengat (tegenlicht een groot deel van de 
dag) bleek het documenteren van de poten geen ge-
makkelijke opgave. Alleen met behulp van het hierbo-
ven genoemde filmpje van 23 september lukte het uit-
eindelijk om goede opnamen (videostills) te maken 
waarop de poten van de vogel mooi te zien zijn. Op 
deze stills is duidelijk te zien dat beide poten onge-
ringd zijn. Verder vertoonde de vogel ook geen andere 
kenmerken die zouden kunnen duiden op een niet-wilde 
herkomst. De mogelijkheid bestaat natuurlijk ook dat 
een ongeringde vogel een nakomeling is van een 
broedgeval van een paartje al dan niet ontsnapte Buffel-
kopeenden. In Nederland heeft voor zover bekend nog 
nooit een geslaagd broedgeval plaatsgevonden, on-
danks bijvoorbeeld het omvangrijke onderzoek voor 
de nieuwe vogelatlas (Vogelatlas Sovon 2017). Er is 
wel sprake geweest van een broedpoging: in juni 2011 
werd in Heerhugowaard een (geringd) vrouwtje Buffel-
kopeend aangetroffen in een steenuilenkast, broedend 
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Nieuw voor Groningen

Dwergarend Aquila Pennata
Cor van Schijndel & Alwin van Lubeck

Op 30 april 2017 fietste ik zoals gebruikelijk vanuit 
 Haren mijn weekendrondje door de polders van het 
Zuidlaardermeer. Het was een mooie ochtend met een 
blauwe lucht en een lekker windje, oftewel: prima 
 condities.

Op de fiets besluit ik meestal pas welke plaatsen ik be-
zoek. De eerste halte was ditmaal de Noorderhooidijk. 
De Veldleeuweriken waren geweldig aan het zingen en 
een aantal Tapuiten liet zich goed zien. Het water was 
al mooi gestegen, wat natuurlijk positief was voor de 
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op vijf eieren. De eieren kwamen niet uit en de vogel was 
zeer waarschijnlijk ongepaard (Zutt-van der Made 2011).

Verspreiding en voorkomen
De Buffelkopeend is een broedvogel van Noord-Amerika, 
voornamelijk van Canada tot in Alaska. De soort is een 
trekvogel en overwintert van het zuiden van Alaska 
langs de Pacifische kust tot in het noorden van Mexico 
en verder westelijk over de gehele Verenigde Staten tot 
aan de Atlantische oostkust. Op basis van een schat-
ting uit 2011 bestond de totale populatie uit ongeveer 
een miljoen exemplaren (Van den Berg 2012, Reeber 
2015).

In verschillende landen in Europa is de Buffelkopeend 
als dwaalgast vastgesteld, waaronder de Azoren (4), 
Groot-Brittannië (16, eerste geval in 1920), Ierland (2), 
IJsland (4) en Portugal (1) (Van den Berg 2012, Mitchell 
2017). In Nederland zijn tot en met 2017 in totaal zeven 
gevallen aanvaard (www.dutchavifauna.nl/species/buffel 
kopeend). Het eerste geval, een eerstejaars mannetje, 
werd op 5 november 2004 ontdekt bij Almere (Flevo-
land) en verbleef tot en met 19 november bij Muiden 
(Noord-Holland). Vanaf 20 november 2004 tot en met 2 
mei 2005 zwom deze vogel op een plas in een woonwijk 
in Barendrecht (Zuid-Holland) en tot op de dag van van-
daag keert dit mannetje daar ieder jaar terug om te over-
winteren! Het tweede geval betrof een eerste-winter 
mannetje in de Ezumakeeg (Friesland) van 2-22 mei 
2005. Dit geval werd eerder toegeschreven aan de vogel 
van Barendrecht maar na het vergelijken van foto’s 
bleek het om een ander exemplaar te gaan (Ovaa et al 
2011). De Buffelkopeend van het Nieuwe Robbengat is 
dus een nieuwe soort voor Groningen maar betreft ook 
het tweede geval voor het Lauwersmeergebied!

Dankzegging
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leverde de gegevens van de CDNA over de aanvaarding 
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sterns. Onderweg naar het gemaal zag ik in de weilan-
den nog wat Grote Zilverreigers en een Ooievaar. Ik 
was bijna bij het gemaal toen ik een grote roofvogel 
zag. Met het blote oog kon ik zien dat het geen Zee-
arend was, dus stopte ik snel om mijn camera te pak-
ken! De vogel zat al boven mij terwijl ik de lenskap nog 
van het toestel moest halen…pfff… instellen en ‘klik’, 
hij stond erop. Een tweede foto zat er niet in want de 
vogel verdween als een stip aan de horizon richting het 
zuiden, Drenthe in. 
Het was dus geen Zeearend, maar omdat de vogel vrij 
licht was met wat gebogen vleugels, dacht ik eerst aan 
een Visarend. Verder stond ik er niet meer bij stil en 
bleven de foto’s onbekeken, want eind april is Visarend 
een logische gast. Ik zet wel eens een foto op Insta-
gram, dus zo geschiedde. Onder de titel ‘Visarend in de 
polder’ stond hij op Instagram. Twee weken later kreeg 
ik bericht van boswachter Thomas met de vraag: “waar 
is deze foto genomen en heb je nog meer foto’s’?” Na 
wat berichten over en weer en het inzien van ‘Vogels 
van Europa’ van Lars Jonsson, kon er maar één vogel 
op de foto staan: Dwergarend. De rest is historie. Het 
was de eerste waarneming in Groningen van de Dwerg-
arend en zo zie je maar dat het snel kan gaan van een 
wekelijks fietsrondje naar een unieke waarneming.

Beschrijving
Algemene indruk en gedrag: grotere roofvogel, duide-
lijk kleiner dan Zeearend. Rechtlijnige vlucht, meer her-
innerend aan een arend dan een Buizerd. Veel steviger 
dan bijvoorbeeld een Buizerd.

Grootte: qua grootte tussen een Buizerd en een Vis-
arend in.

Kop: donkere kop, opvallend ten opzichte van de hele 
witte onderdelen.

Onderdelen: witte onderdekveren contrasteren met de 
zwarte slagpennen. Tevens zijn de lichte binnenste 
handpennen te zien.

Determinatie
Het gaat om een lichte fase Dwergarend. Het is een van 
de kleinere arenden. De vogel is niet beduidend groter 
dan een Buizerd, maar in vorm heel anders. De Dwerg-
arend heeft een brede rechthoekige staart, iets dat 
heel erg opvalt ten opzichte van bijvoorbeeld een Bui-
zerd. De lichte onderdelen contrasteren met de zwarte 
handpennen en de donkere kop. Er is eigenlijk geen 
andere vogel die zulk contrast in de onderdelen heeft. 

Ook de brede en hoekige staart maakt de determinatie 
tot Dwergarend. De algehele indruk is hierbij totaal 
 anders dan bij een Buizerd of Visarend.

Voorkomen
Dwergarenden komen voor in zuidelijk Europa, Azië en 
Afrika. Een deel van de Europese populatie is trekvogel 
en overwintert in zuidelijk Afrika. In Nederland duiken 
vaker vogels op, met name na een periode met een 
warme zuidelijke wind. Het betekent het 27e geval voor 
Nederland. Desondanks is het de eerste waarneming 
voor de provincie Groningen. De vogel is inmiddels 
aanvaard en betreft als zodanig het eerste geval voor 
de provincie.
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Dwergarend, Onnerpolder, 30 april 2017. Foto: Cor van Schijndel
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In de weekenden vraag ik altijd aan mijn dochters: wie 
gaat er mee vogelen? Het antwoord is standaard ‘nee’, 
maar op 28 mei hoorde ik een spontaan ‘ja’. Ik was blij 
verrast en om ervoor te zorgen dat de plannen niet wer-
den bijgesteld, liep ik binnen vijftien minuten met mijn 
jongste dochter in de Oostpolder in het Zuidlaarder-
meergebied. Het was prachtig weer en er was volop te 
beleven: Witwang-, Witvleugel- en Zwarte Sterns en 
Steltkluten konden we prachtig bekijken. We hebben 
ons prima vermaakt, lekker relaxed vogelen en wandelen 
door dit schitterende gebied. 
Maar na dik twee uur had ze het wel gehad en gingen 
we richting huis. Langzaam terugrijdend over de Osdijk 
zag ik meerdere Ooievaars foerageren op een pas ge-
maaid weiland. Mijn dochter riep enthousiast: Ooie-
vaars!! en ik vroeg aan haar of ze die nog even wilde 
bekijken door de verrekijker. Ja, was het antwoord. 
Snel de scoop opstellen, Ooievaar erin, scherpstellen 
en dochter laten kijken. Met de verrekijker zag ik ver 

achter de Ooievaar een vogel met een dikke wenk-
brauwstreep een greppel uitlopen. Mijn eerste gedachte 
ging uit naar een Regenwulp. Ik nam de telescoop over 
en stelde scherp op de bewuste vogel. Ik zag een dikke 
witte wenkbrauw, een zwart petje, egaal bruine boven-
delen: Steppekievit!! De vogel verdween wederom in 
de greppel, ik had me toch niet vergist? Ik was toch niet 
gek? Kort daarna stapte een Steppekievit in vol zomer-
kleed uit de greppel. Een lang verwachte nieuwe soort 
voor de provincie Groningen! Ik maakte snel de eerste 
bewijsplaatjes en gaf de vogel door via verschillende 
appgroepen. Binnen een kwartier stonden de eerste 
vogelaars langs de Osdijk de vogel te bekijken. Onder-
tussen was mijn dochter er wel klaar mee, maar geluk-
kig brachten Egbert Boekema en Aart van der Spoel 
een ijsje voor haar mee zodat ze het nog minstens tien 
minuten vol heeft gehouden. De vogel is door veel 
mensen bekeken en is voor het laatst gezien op 29 mei 
2017. 

Steppekievit Vanellus gregarius
Bart-Jan Prak

Steppekievit bij de Osdijk Noordlaren, 28 mei 2017.  Foto: Martijn Bot
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Beschrijving 
Kop: de vogel had een gitzwarte kruin, een soort petje 
en een erg duidelijke, vrij brede witte wenkbrauw-
streep doorlopend tot boven de snavelbasis. Tevens 
had de vogel een dunne zwarte oogstreep. Deze 
 combinatie geeft de vogel een zeer kenmerkend kop-
patroon. 

Bovendelen: alle mantel-, schouder- en vleugeldek-
veren en tertials waren egaal zandbruinig van kleur. 

Onderdelen: de borst en zijborst hadden dezelfde 
zandbruinige kleur als de bovendelen. Op de buik was 
duidelijk een zwarte buikvlek ietwat vlekkerig aanwe-
zig, richting de anaalstreek werd de kleur donkerder 
rood. De onderstaartdekveren waren wit van kleur. 

Vlucht: in vlucht was het opvallende en contrasterende 
vleugelpatroon zichtbaar met op de bovenvleugel vol-
ledig zwarte handpennen en handdekveren, volledig 
witte armpennen die bedekt werden door zandbruine 
dekveren. Erg contrasterend in vlucht. Witte staart met 
een zwart gekleurd centraal gelegen blokje vlakbij het 
uiteinde van de staart. 

Determinatie
Over de determinatie kunnen we vrij kort zijn. Er zijn 
eigenlijk geen gelijkende soorten. De vogel zat bij de 
ontdekking op een afstand van ruim 75-100 meter op 
een pas gemaaid weiland tussen de Kieviten. De vogel 
liet zich bij de ontdekking af en toe mooi zien. De om-
standigheden waren perfect, half bewolkt, zon in de 
rug en geen noemenswaardige wind. De vogel heb ik 
gedetermineerd als een adult zomerkleed vogel. De 
 vogel had slechts wat rui op de zwartbruine buikvlek. 

Voorkomen
De Steppekievit broedt van het Noord-Kaspisch gebied 
oost tot in Kazakhstan en overwintert in Pakistan, het 
Midden-Oosten en Noordoost-Afrika.  Dit is het 54ste 
geval voor Nederland en het eerste aanvaarde voor 
Groningen. In Noord-Nederland blijft de soort uiterst 
zeldzaam. Er zijn vier aanvaarde gevallen in Friesland 
en nog geen enkele in Drenthe.

Bart-Jan Prak
bartjan.prak@gmail.com

Noordse Boszanger op Rottumerplaat
Gerben Mensink

Van 22 tot en met 25 september 2017 waren Erwin 
Goutbeek, Pieter Doornbos en ik op Rottumerplaat 
voor bewaking en de wadvogeltelling. Uiteraard wordt 
er dan ook geprobeerd zoveel mogelijk andere soorten 
op het eiland te zien. Eind september is natuurlijk altijd 
een spannende tijd om leuke vogelsoorten te vinden. 
De windverwachting was ook gunstig (zuid tot zuid-
oost), dus wat ons betreft kon het losgaan. Het begon 
leuk toen Erwin op vrijdag een Bladkoning vond, en 
Pieter op zaterdag een Grauwe franjepoot. Op zondag 
vond ik een Grote Pieper en een Bladkoning. Op maan-
dagochtend 25 september moesten we de accommo-
datie al weer klaar maken voor vertrek. Erwin zei tegen 
mij dat ik maar moest gaan vogelen, hij zou wel schoon-
maken. ‘Er moet toch iemand buiten zijn om een zeld-
zaam vogeltje te vinden’. Dat leek mij geen slechte deal, 

dus ik vertrok naar buiten om de bosjes rond het huisje 
te gaan afspeuren. Na een tijdje zag ik hoog achterin 
de bosjes, tegen het rozenbottelstruweel een kleine 
phyllo. Hij was erg rusteloos, en nog voordat ik hem in 
de kijker had was hij al weer uit beeld. Even later zag ik 
hem weer even en lukte het om hem heel kort in de 
kijker te zien. Tussen de bladeren door, en tegen de 
grijzige lucht zag ik er nog niet veel aan, maar wel dat 
hij een vleugelstreepje had! ‘Bingo! ’ dacht ik. Gezien 
het formaat, de compacte vorm van de vogel en het 
rusteloze gedrag dacht ik aan een Grauwe Fitis. Via de 
portofoon riep ik Erwin en Pieter op. ‘Grauwe Fitis, 
neem camera mee!’. Erwin kwam op zijn sokken met 
camera het bosje in gerend, maar de vogel was weer uit 
beeld. Na een paar minuten zagen we weer de kleine 
phyllo en Erwin kon net een paar foto’s maken. Hij was 
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wederom maar een paar seconden in beeld en omdat 
door het tegenlicht de vogel op de foto erg donker was, 
zagen we niet veel bruikbare kenmerken. Het vleugel-
streepje was wel te zien. Daarna was hij geruime tijd 
zoek totdat Pieter hem terugvond in een klein abeeltje 
op het duin bij de loods. Wederom met tegenlicht 
 zagen we hem daar, samen met een Tjiftjaf, zo’n tien 
tot vijftien seconden ongedurig heen en weer hippen. 
Daarna vloog hij op en verdween in één streep over het 
wad naar zuid. Kort daarop vond ik ook nog een Kleine 
vliegenvanger, die zich de rest van de ochtend geweldig 
mooi liet zien en een overvliegende Roodkeelpieper. 
Een fraaie afsluiting van het weekend.

Het was Erwin gelukkig gelukt om een paar foto’s te 
maken van onze phyllo toen hij in het abeeltje bij de 
loods zat. Vanwege het tegenlicht en de afstand kon-
den we daar op dat moment nog niet zo veel mee dus 
hielden we het vooralsnog op Grauwe fitis. Op een van 
de foto’s zagen we al wel dat de vogel een forse don-
kere oogstreep en wenkbrauwstreep had. Erwin maak-
te met zijn mobiel een foto van de display van de 
 camera en plaatste deze bij de waarneming op waarne-
ming.nl. Daarop kwamen via de app allerlei vragen en 
suggesties binnen, variërend van Noordse Boszanger, 
Swinhoes Boszanger, Grauwe Fitis en Groene Fitis. We 
besloten dat Erwin thuis eerst de foto’s op de computer 
zou gaan bewerken voordat we verder allerlei discus-
sies aan zouden gaan. En om een lang verhaal kort te 
maken; op die foto’s stond dus een Noordse boszanger!

Beschrijving
De beschrijving is met name gebaseerd op de foto’s 
van Erwin Goutbeek. In het veld hebben we de vogel 
niet goed genoeg gezien om hierover meer dan een al-
gemene indruk te geven.

Algemene indruk en gedrag: De vogel leek in het veld 
klein en compact en bewoog zich uitermate snel door 
de vegetatie. Vergelijkbaar met Goudhaan of Blad-
koning. 

Grootte: Lastig in te schatten gezien de korte waar-
neemtijd. De vogel oogde compact en klein, eerste in-
druk was formaat Bladkoning. Ook in vergelijk met de 
Tjiftjaf leek de vogel vrij klein en compact.

Kop: Grijsgroene kruin, doorlopend tot aan boven-
snavel. Scherp afgetekende lichte, enigszins crème-
kleurige wenkbrauwstreep. Wenkbrauwstreep ver 
doorlopend en met licht knikje achter het oog.
Wenkbrauwstreep doorlopend tot de teugel en niet tot 
op voorhoofd. Donkere oogstreep, even ver achter het 
oog doorlopend als de wenkbrauwstreep. Wang donker, 
vlekkerig vuilgeel. Snavel vrij lang voor een phyllo, 
 bovensnavel donker, ondersnavel oranjeachtig.

Bovendelen: Grijsgroen. Op de vleugel een licht vuil-
geel streepje, gevormd door de lichte toppen van de 
grote dekveren. Lange handpenprojectie, iets korter 
tot ongeveer even lang lijkend als lengte van de tertials.

Onderdelen: Keel en bovenborst enigszins vuilgeel. 
Borst smoezelig vuilwit, naar buik en onderstaartdek-
veren toe geleidelijk wat egaler grijswit wordend.

Poten: grijs-gelig, ‘voeten’ duidelijker geel.

Geluid: vogel heeft niet geroepen.

Determinatie
De definitieve determinatie vond achteraf plaats aan de 
hand van de gemaakte foto’s. Met deze foto’s konden 
(sterk) gelijkende soorten als Grauwe fitis en Swinhoes 
boszanger uitgesloten worden. De combinatie van het 
tot op de bovensnavel doorlopende grijsgroen van de 
kop, de (dus) niet tot boven de bovensnavel doorlopende 
lichte wenkbrauwstreep, de scherp afgetekende en ver 
achter het oog doorlopende wenkbrauw- en oogstreep, 
het ‘knikje’ in de wenkbrauwstreep, de forse snavel, de 
lange handpenprojectie en de gele poten en tenen past 
alleen op Noordse Boszanger.

Noordse Boszanger Rottumerplaat, 25 september 2017. Foto: Erwin Goutbeek
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Voorkomen
De Noordse boszanger broedt van Lapland oostelijk 
door Noord-Siberië tot in Alaska. Tot en met 2015 zijn 
door het CDNA 24 gevallen in Nederland aanvaard. Er 
zijn uit 2016-2017 nog ca. 5-6 gevallen niet ingediend en/
of beoordeeld (waarneming.nl). De vogel van Rottumer-
plaat is het eerste geval voor de provincie Groningen. In 
2017 zijn drie andere Noordse Boszangers in Nederland 
waargenomen. Een hoog jaartotaal. Alleen in 2001 zijn 
meer exemplaren in één jaar gezien, namelijk vijf.
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Blauwstaart
Jacob Bosma

Zaterdagochtend 25 november is het koud maar stra-
lend weer en ik ben even bezig ons kleine vijvertje uit 
te baggeren. Een vies klusje en ik ben altijd bang dat ik 
kikkers in hun winterslaap zal storen. Na een half uur 
vind ik het alweer genoeg en ga ik naar binnen, tijd 
voor een kop koffie. Bij het sluiten van de deur kijk ik 
nog even naar de mussen die meteen uit de heg tevoor-
schijn komen omdat een dichtslaande deur normaal 
het teken is van nieuwe broodkruimels. Terwijl ik vertel 
hoeveel kikkers ik per ongeluk wakker heb gemaakt 
verschijnt er achter in de tuin een Roodborst onder de 
tuintafel. En weg is ie alweer omdat er een andere 
Roodborst achter ‘m aan zit. “Hé..…? Er klopte iets niet. 
Had ie nou geen rode borst?” Waar ik eigenlijk m’n han-
den moet wassen gris ik snel de kijker van de venster-
bank en ren naar boven. “Sorry, moet even iets contro-
leren!”, roep ik. “Het zal toch geen…, nee tuurlijk niet.” 
Vanaf de slaapkamer heb ik goed zicht op de tuinen 
van de buren. Er is geen vogel te bekennen. Na een 
tijdje alleen een rustig foeragerende Heggemus. De 
adrenaline zakt alweer een beetje. En dan, een eindje 
naar rechts bij de overburen: twee vogels achter elkaar 
aan dwarrelend. De voorste gaat zitten op een kaal 
takje, laag boven de grond. Kijker erop: gele flanken, 
lichte borst. De vogel draait zich om: blauwe staart. 
Onmiskenbaar. En opgelooflijk. Ik stamp op de grond 
en roep: “Camera, camera, Blauwstaart, mobiel, mo-
biel, Blauwstaart!!” Een vogel waar ik al jaren naar op 
zoek ben en die ik associeer met spannende bosjes op 
een Waddeneiland of in de Eemshaven, zat net in m’n 

eigen tuin!! Ondertussen word ik op m’n wenken be-
diend – “Jaja we komen al, je hoeft niet zo hysterisch te 
doen!” – maar de vogel is alweer uit beeld. Hij zat nog 
even op een schutting maar op de vlucht voor de Rood-
borst is hij achter enkele bosjes verdwenen, richting 
het gebiedje waar een jaar eerder een Bruine Lijster 
zat. Ik durf nog niet van m’n plek, ik heb hier mooi over-
zicht. Ondertussen app ik de Blauwstaart door aan de 
groep met Groningse vogelaars. “Blauwstaart in de 
tuin!” Eerst een beetje ongeloof. De vraag of dit wel 
echt is. Logisch. Weer een zeldzaamheid in hetzelfde 
stukje Beijum? Maar er komt versterking. Zaterdag-
ochtend en eindelijk een Blauwstaart in de provincie 
 Groningen! Ik wacht nog even boven maar als de vogel 
niet tevoorschijn komt, moet ik naar buiten. Het risico 
dat de Blauwstaart ondertussen steeds verder de wijk 
in gaat en onvindbaar wordt is te groot. Al snel komen 
de eerste vogelaars en we verspreiden ons over de vele 
hoekjes van de Bekemaheerd. Vooralsnog geen spoor 
van de vogel. Als het te lang duurt vraag ik me af of het 
allemaal wel echt gebeurd is: een waarneming van 
slechts enkele seconden, nu nergens meer te beken-
nen en ook geen foto. Gelukkig, ruim een uur later 
komt via de app-groep het verlossende bericht: In 
beeld!!!! Willem Wind heeft de vogel zo’n honderd 
 meter van m’n huis teruggevonden in een groenstrook 
achter een rijtje huizen. De eerste bewijsplaatjes zijn 
gemaakt. Opluchting. Nog meer blijdschap.
Vanaf dat moment wordt de Blauwstaart op een vaste 
plek gezien. Maar het valt nog niet mee de vogel goed 
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Blauwstaart, Beijum Groningen, 26 november 2017.  Foto: Thijs Glastra
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in beeld te krijgen. Hij wordt voortdurend opgejaagd 
door een of meerdere Roodborsten. Aan de andere 
kant is dit wel dé manier om de vogel op te pikken: 
waar twee vogels achter elkaar aan vliegen is de voor-
ste de Blauwstaart. Als er af en toe een status quo is 
tussen beide vogels is er even tijd om rustig te foera-
geren. De Blauwstaart zit vooral laag in struiken maar 
vangt ook hoog in de bomen insecten. Af en toe is te 
zien dat hij kleine rode besjes van de grond pikt. Op 
zondagochtend vroeg wordt de Blauwstaart weer op 
dezelfde plek teruggevonden en lijkt de vogel zijn plek 
rond het steegje definitief ingenomen te hebben. Maar 
op maandag is er toch weer veel rivaliteit met een 
Roodborst en is de vogel erg onrustig. De daaropvol-
gende nacht is koud en helder en waarschijnlijk ideaal 
voor de Blauwstaart om weg te trekken en z’n heil 
 ergens anders te gaan zoeken. De vogel wordt op dins-
dag en de dagen erna niet meer teruggevonden. 

Beschrijving 
Algemene indruk: als Roodborst met lichte keel, gele 
flanken en blauwe staart.

Kop en bovendelen: bruin/olijfgroen en met blauwtinten 
onder bepaalde lichtval. Lichte oogring, donkere sna-
vel met lichtere basis. Sterk begrensde witte keelvlek.

Onderdelen: grijzige borst, witte buik en dikke geelo-
ranje flanken.

Staart en stuit: dofblauw.

Vleugels: handpennen blauwgrijs met olijfgroene randen. 

Geluid: geen enkele waarnemer heeft de vogel horen 
roepen.

Gedrag: omdat de Blauwstaart maar moeilijk werd ge-
accepteerd door de aanwezige Roodborsten was de 
vogel erg onrustig. Ook drukte hij zich regelmatig diep 
en vaak laag in de struiken. Verder foerageerde de 
Blauwstaart voornamelijk vanuit kale struiken maar 
ook enkele keren hoog in de bomen. Er is gezien dat  
hij insecten ving maar ook dat hij enkele kleine rode 
 besjes van de grond pikte. 

Determinatie
De Blauwstaart is even groot als een Roodborst waar 
hij qua postuur, de bruinige rug en gedrag ook sterk 
aan doet denken. Toch is Blauwstaart onmiskenbaar 
door de combinatie van een dofblauwe staart en gele 

flanken. De Blauwstaart van Beijum was een onvol-
wassen vogel vanwege een aantal duidelijke nog jonge 
grote dekveren die een lichte streep vormden. Ook wij-
zen de puntige staartpennen op een eerste kalender-
jaarvogel. Geslachtsbepaling bij jonge Blauwstaart is 
lastig, maar op goede foto’s zijn duidelijk blauwtinten 
te zien op de dekveren, schouderveren, mantel en 
duimvleugel. Dit duidt op een mannetje.

Voorkomen en verspreiding
Blauwstaart is wijdverspreid in Azië en een broedvogel 
van dichte, vochtige naaldbossen op heuvelachtig ter-
rein. De soort heeft zich naar het westen uitgebreid tot 
in Finland en ook in Noord-Zweden worden sinds 1996 
zingende mannetjes aangetroffen. Dit kan verklaren 
dat in West-Europa tijdens de trekperiode steeds meer 
exemplaren opduiken. Normaal gesproken overwintert 
de soort in Zuidoost-Azië. 
Deze Blauwstaart is het 27e geval voor Nederland en 
de eerste voor de provincie Groningen. Sinds 2007 
wordt de soort vrijwel jaarlijks gezien. Bijna alle Blauw-
staarten worden aan de kust gevonden of gevangen; 
binnenlandwaarnemingen komen slechts uit Putten 
(2008) en Woerden (2013). Op Schiermonnikoog werd 
in oktober 2017 een Blauwstaart gevangen en dit was 
alweer het 5e exemplaar voor het Waddeneiland. Het 
lag dan ook in de lijn der verwachting dat de eerste 
Blauwstaart voor de provincie op Rottumerplaat of 
Rottumeroog gevonden zou worden. Ook in de Eems-
haven en in het Lauwersmeergebied is natuurlijk al ja-
ren veel gezocht naar deze mooie en voor de meesten 
toch wel magische soort. Maar uiteindelijk werd het 
Beijum. Het is de vierde grote zeldzaamheid die gevon-
den is rond de Bekemaheerd (Haakbek 2004, Grijze 
Junco 2015 en Bruine Lijster 2016). Hoewel een exacte 
verklaring hiervoor natuurlijk niet te geven is, zal mee-
spelen dat de Bekemaheerd aan de rand van de groene 
wijk Beijum ligt en tegelijk aan de rand van de sterk 
verlichte ringweg rond de stad Groningen. Op nacht-
trekkers zal dit een grote aantrekkingskracht hebben. 
Tegelijk blijft het fascinerend dat ik deze Blauwstaart 
nooit opgemerkt zou hebben als ik direct m’n handen 
was gaan wassen. Wie weet hoeveel dwaalgasten er al 
ongezien een paar seconden in onze tuinen hebben 
 gezeten…
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