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Blauwborst, Oosterhorn Delfzijl, 24 april 2014 Foto: Gerrit Kiekebos

Topper: uit de nieuwe Vogelatlas van Nederland van Sovon blijkt dat sommige vogels het in Groningen veel beter doen dan in 
gemiddeld Nederland, de Blauwborst is er een van.

Zeekoet, Vlieland, 3 januari 2018 Foto: Egbert Boekema

Tobber: in de winter van 2018/2019 spoelen duizenden dode Zeekoeten in Groningen aan. Ze zijn broodmager, de oorzaak 
wordt nog onderzocht.
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Als voorzitter van Avifauna Groningen mag ik ieder jaar 
de aftrap doen van een nieuw jaarboeknummer van De 
Grauwe Gors. En ook dit jaar heeft de redactie, momen-
teel bestaande uit Jørn, Adriaan en Egbert weer een 
mooi nummer verzorgd. Dat voorwoord bestaat meestal 
uit een opsomming van de hoogtepunten van het afge-
lopen jaar en een toelichting op de inhoud. Daar wijken 
we ook nu niet van af, maar ik wil ook nog wat specifieke 
zaken over de vereniging kwijt. Die staan er een beetje 
tussendoor. 

Wat heeft ons 2018 gebracht? Allereerst voor de vereniging 
een mooie jubileumdag in mei. De weergoden waren 
ons goed gezind met prachtig weer aan het Zuidlaarder-
meer. Ana Buren heeft daarover een verslag geschreven 
op onze website. Dat leek ons een mooie basis voor 
een stukje in het jaarboek. Want onderdeel van het 
 jubileum was de lancering van de vernieuwde website 
door erelid Henk de Lange en dat is toch naast De Grauwe 
Gors onze onmisbare schakel naar de leden en de buiten-
wacht. In goed overleg met Ana is het verslag door de 
redactie ingekort tot een zakelijk verhaal. Dat ging wel 
ten koste van Ana’s unieke schrijfstijl en observatie-
vermogen zoals na de avondexcursie: “…… Onze voor-
zitter draalt niet. Lenig als een baviaan klimt hij over 
het hek…”. Om kort te zijn: Ana mailde me dat ze dit 
“nooit zo geschreven zou hebben". Voor alle duidelijk-
heid dus meer baviaan en minder saaiheid. Gelukkig 
heeft Ana nog een tweede en onverkort stuk geschreven 
over Randy, de Senegalpapegaai van het Noorder-
plantsoen in Groningen. Het is zeer lezenswaardig hoe 
een tropische vogel het jarenlang uithoudt in een stadse 
omgeving. 

In het vorige jaarboek stond een kort overzicht over de 
beginjaren van Avifauna Groningen. In dit nummer is er 
een vervolg over de jaren 70. De basis was een dataset 
van 19.000 dagboekwaarnemingen ingevoerd op de 
site van waarneming.nl. Van een aantal gewone soorten 
wordt met deze set beschreven hoe talrijk ze ten 
 opzichte van elkaar waren. Het blijkt dat er toen duidelijk 
meer Torenvalken dan Buizerds waren. Dat is nu precies 
andersom.

Wat was 2018 voor een jaar? Uit de hoek van de weer-
profeten kunnen we regelmatig horen dat het klimaat 
warmer en natter gaat worden maar ook wisselvalliger. 

Daar kun je in de praktijk een boel kanten mee op. Maar 
in 2018 kwam het er op neer dat de bossen in maart 
nog heel nat waren, maar dat we daarna tot december 
last hadden van watertekort. Veel natte gebieden  
zoals de Ezumakeeg en Kropswolderbuitenpolder vielen 
droog en weidevogels hadden weer een slecht jaar. 
 Vorig jaar was ook het jaar van de Huiszwaluw. Hadden 
ze nu wel of niet last hadden van de droogte? René 
Dantuma heeft een lang en lezenswaardig artikel ge-
schreven over de Huiszwaluwen in de woonwijk Ter 
Borgh naast De Onlanden, op de grens van Groningen 
en Drenthe. Deze vogels maakten voor de nestbouw 
gretig gebruik van met slootwater nat gehouden leem 
die anders onbruikbaar was gebleven. Voor zeldzame 
en nieuwe soorten was 2018 geen bijzonder jaar. Maar 
ook in dit nummer is er een overzicht met nieuwe soor-
ten voor de provincie: een lang verwachte Bonte Tapuit 
en een Witkeelkwikstaart.

Wat staat er verder in dit jaarboek? Ook dit jaar is de 
trend dat de meeste artikelen over één specifieke soort 
gaan. In dit nummer onder meer over de Klapekster, 
Heggenmus, Kokmeeuw en voor de afwisseling ook 
weer over de Zeearend. Voor de gelukkigen onder ons 
was het paartje Zeearenden met twee jongen van 
dichtbij te zien vanuit de hut in de Westerbroekster-
madenpolder. 

In het ideale geval zou het zo moeten zijn dat je met 
een stapeltje jaarboeken van De Grauwe Gors ook een 
idee krijgt over welke kant het uitgaat met de vogels 
en over het vogels kijken als sociaal gebeuren. Wat 
betreft dat laatste is het duidelijk dat er nog steeds 
een trend is naar meer zeldzame vogels en minder 
 vogeltellingen. Het is vaak lastig om vrijwilligers te 
krijgen voor wadvogeltellingen. In zijn algemeenheid 
kunnen we dus zeggen dat er een grote behoefte is 
aan nieuwe tellers maar nog meer aan bijzondere 
soorten. Maar niet iedereen wil ter bescherming van 
deze vogels informatie delen. Dus komen waarne-
mingen van broedende Strandplevieren in 2018 niet 
op internet. Jammer maar begrijpelijk. Een simpele 
manier om toch leuke soorten te zien is op een trek-
telpost te gaan staan of zitten. Er zijn weinig artikelen 
uit onze contreien over vogeltrek. Dus in dit jaarboek 
is er met Lauwersoog weer eens een trektelpost er uit 
gelicht. 

Voorwoord
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En wat betreft het overzicht over onze provincie: voor 
de komende jaren hopen we ook aandacht te kunnen 
besteden aan trends bij de wadvogels aan de Noord-
kust, de vogels op de winterveldjes en hoe het met de 
grote nieuwe series aan geringde Grauwe Ganzen en 
Knobbelzwanen gaat. Over dat laatste gesproken 
hoorden we van Jan Beekman dat een ijverige Knobbel-
zwaan Schotland bereikte. 

Ik had beloofd om nog wat over de vereniging te 
schrijven. In zijn algemeenheid gaat het wel goed, we 
hebben net voldoende actieve leden om de zaak 
draaiende te houden en er is geld om een mooi jaar-
boek uit te brengen, mede omdat er leden zijn die 
 behalve de contributie een kleine extra bijdrage do-

neren. De omloopsnelheid van redactieleden is hoger 
dan van de bestuursleden. Misschien komt dit wel 
omdat in korte tijd er veel werk moet worden verricht. 
We hadden in 2018 een aantal lezingen met zeer hoge 
opkomst en ook de eerste vergadering van 2019 met 
lezingen over onder andere Nieuw-Zeeland en de 
Sperwer (150-200 broedparen in Groningen, nog nooit 
zo veel als nu) werd weer goed bezocht. Met andere 
woorden, Avifauna Groningen leeft. En we gaan er als 
vereniging ook in 2019 weer voor. Dus tot ziens bij een 
van onze activiteiten. En tot slot, bestuur en redactie 
wensen U weer veel leesplezier en een beetje humor 
in het leven.

Egbert Boekema (voorzitter)

Parelduiker Meerwijck 18 december 2018  Foto: Gerrit Kiekebos
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Om kwantitatieve vergelijkingen te doen, is een mooie 
data-set van waarnemingen een voorwaarde. Gekozen is 
om van eigen data uit te gaan. Deze zijn de laatste twee 
jaar ingevoerd op Waarneming.nl (https://waarneming.nl). 
Het invoeren is nogal wat werk, maar daar staan vele 
voordelen tegenover. Het is betrekkelijk eenvoudig om 
eenmaal ingevoerde waarnemingen per soort te bekijken 
en de website kan bijvoorbeeld keurige plotjes op maand-
basis maken. Het was voor dit artikel niet mogelijk om 
alles in te voeren wat in de jaren 70 is verzameld. Alleen 
1976 is compleet ingevoerd. Van andere jaren is ongeveer 
de helft ingevoerd, door tamelijk random dagen te prik-
ken en die dan volledig in te voeren. Een steekproef  
van 19.000 waarnemingen, grotendeels van vogels uit 
 Groningen is de basis voor dit artikel. In tabel 1 staan de 
jaren waarin waarnemingen zijn verricht. Het aantal 
waarnemingen varieert van 62 tot 7730. Per jaar zijn 31 
tot 219 verschillende soorten vogels ingevoerd. Als laatste 
staat de ranking aangegeven, de plaats die de waar-
nemer in dat jaar inneemt op de lijst met topwaarnemers. 
Als we teruggaan in de tijd dan wordt het aantal waar-
nemingen dat per jaar op waarneming.nl is ingevoerd 
steeds kleiner. Met slechts 359 waarnemingen was de 

schrijver in 1972 goed voor plaats 11, maar in 1979 zou 
dat maar voor plaats 35 goed zijn geweest. Even terzijde: 
een van de ijverigste vogelaars in de jaren 70 en later is 
Aart Vink, die over 1971-1979 78.000 waarnemingen 
heeft ingevoerd. Hij is staat op meerdere lijstjes hoog, 
heeft de meeste soorten in NL gezien en heeft inmiddels 
meer dan een half miljoen waarnemingen ingevoerd.

Eenden
Van de belangrijkste waterwildgebieden in Groningen 
zijn in de jaren 70 lange reeksen van tellingen ingevoerd. 
De Wilde Eend was alom tegenwoordig en bovendien 
met ruim 194.000 ingevoerde vogels veruit de talrijkste 
eendensoort. De waarnemingen laten in vergelijking 
met het heden zien dat het winterbestand met een 
 factor 10-20 is afgenomen. Verdwenen zijn de concen-
traties van duizenden Wilde Eenden op de grote meren. 
De Wilde Eend is niet de enige soort die sterk achteruit 
is gegaan. Tafeleend, Brilduiker, Grote Zaagbek en Zomer-
taling zijn ook met een factor 10 afgenomen. Dat de Tafel-
eend het slecht doet is goed te zien in vergelijking met de 
Kuifeend die op dezelfde plaatsen en vaak in gemengde 
groepen pleistert. Voor de jaren 70 zijn in totaal 16.909 
Kuifeenden ingevoerd tegen 12.205 Tafeleenden. Dit 
geeft aan dat er 40-50 jaar geleden nauwelijks minder 
Tafeleenden dan Kuifeenden waren. Dat is nu helemaal 
anders. Het Lauwersmeer is de beste plek voor duik-
eenden. Bij de oktobertelling van 2018 zaten in het 
 Lauwersmeer 3460 Kuifeenden en slechts 44 Tafeleenden. 
Een duidelijk voorbeeld dat het met de Tafeleend de 
verkeerde kant is opgegaan. Behalve de Casarca, Krak-
eend en Slobeend zijn alle eendensoorten achteruit 
gegaan. Deels heeft dat te maken met het teruglopen 
van de eigen broedvogelstand (Wintertaling en Berg-

Aantallen vogels in de jaren 70:  
een vergelijking met het heden
Egbert Boekema

Als we terug kijken in de tijd, dan was het decennium van de jaren 70 het eerste waarin vogels in Groningen nauwkeurig 
werden geteld. Alles wat daar voor werd opgeschreven, valt daarbij volkomen in het niet. Als we dus het heden 
met het verleden willen vergelijken, zal met uitzondering van een klein aantal soorten zoals de kolonievogels 
Roek en Blauwe reiger de vergelijking niet verder terug kunnen gaan dan 1970. We blikken vanwege het jubileumjaar 
2018 van Avifauna Groningen nog eenmaal terug naar de begintijd. Centraal staat hoe de vogelstand van een 
aantal gewone vogels van toen zich verhoudt tot nu.

Jaar aantal soorten ranking

1970 - -  -

1971 62 31  20

1972 359 111  11

1973 1031 156  7

1974 1526 183  7

1975 1755 176  4

1976 7730 219  2

1977 2428 199  6

1978 2217 193  8

1979 1897 188  9

Totaal 19.005

Tabel 1. Aantal ingevoerde waarnemingen op Waarneming.nl
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eend). Anderzijds komen door de zachte winters van 
deze eeuw steeds minder eenden uit het noorden onze 
kant op. De IJseend en Brilduiker zijn daarvan duidelijke 
voorbeelden. 

Ganzen
In de jaren 70 waren er wel heel regelmatig ganzen, 
maar ook weer niet. Hoe zat het? Kolganzen waren tal-
rijk in Friesland maar in Groningen waren geen pleister-
plaatsen, tenminste niet rond de stad Groningen. Ze 
vlogen wel regelmatig in grote groepen over, met name 
in maart als de vogels rond Beetsterzwaag naar het 
noordoosten vertrokken. Grauwe Ganzen waren on-
voorstelbaar schaars. Tot en met 1976 had ik in Groningen 
nooit meer dan 40 vogels tegelijk ergens aan de grond 
gezien. Eenmaal vloog er een groep van 97 over de 
 Onnerpolder. Deze lage aantallen waren tenminste tot 
1980 normaal. In 1979 zaten er een maal 124 vogels in 
het Jaap Deensgat Lauwersmeer. Daarna werden ze tal-
rijker, want een volgend record was 140 bij het Honds-
halstermeer in 1981. Brandganzen waren talrijk aan de 
kust, maar zeer schaars in het binnenland.

Roofvogels
Roofvogels doen het momenteel als groep genomen 
 ongeveer even goed als in de jaren 70. Er zijn veel meer 
Buizerds, Zeearenden, Haviken en Grauwe Kiekendieven. 
Daarentegen zijn Torenvalk, Boomvalk en Bruine Kieken-
dief als broedvogel en Sperwer en Blauwe Kiekendief als 
wintervogel afgenomen. Maar hoe lagen sommige ver-
houdingen vroeger? Buizerd en Torenvalk waren in de 
 jaren 70 onze twee talrijkste roofvogels. Of was het juist 
andersom? Uit de ingevoerde waarnemingen blijkt dat de 
Torenvalk over het hele jaar gezien iets talrijker was dan 
de Buizerd. In totaal werden namelijk 696 Torenvalken 
waargenomen tegen 417 Buizerds. Het hangt er echter 
ook vanaf naar welke maand je kijkt. In de winter was de 
Buizerd iets talrijker dan de Torenvalk, maar dat werd 
ruimschoots gecompenseerd door de zomermaanden. In 
deze eeuw is de Buizerd in verhouding een stuk talrijker 
dan de Torenvalk, vaak wel met een factor 5. Dat komt 
voornamelijk doordat er meer broedvogels bijgekomen 
zijn, met name in de noordelijke helft van de provincie. 
Zoals bijvoorbeeld in het Lauwersmeer, waar in de jaren 
70 nog niet werd gebroed en waar bovendien in de winter 
heel weinig vogels zaten. De Ruigpootbuizerd was er 
meestal talrijker. Een andere verschuiving bij de roof-
vogels is de verhouding van Sperwer tot Havik. Er werden 
95 Sperwers ingevoerd tegenover slechts 2 Haviken. 
 Haviken waren er dus nauwelijks, daarvoor moest je naar 
Drenthe. Blauwe Kiekendieven waren er daarentegen 
meer dan nu. Met 187 ingevoerde vogels, bijna de helft 
van het aantal Buizerds, waren ze relatief talrijk.

Weidevogels
Het is algemeen bekend dat er minder weidevogels zijn 
dan in de jaren 70. Meestal denken we dan aan de 
broedtijd van Veldleeuwerik, Grutto en Kievit, maar het 
is ook in de herfst akelig leeg geworden. Lagere aantallen 
en minder soorten. De Onner- en Oostpolder werden in 
de jaren 70 regelmatig geteld. Wat opvalt is dat som-
mige soorten (vrijwel) verdwenen zijn. Bijvoorbeeld  
de Goudplevier. Er zaten normaal in de herfst enkele 
 honderden. In november 1975 was er een maximum 
van 1355 vogels. Ze zijn verdwenen. Ook Wulpen (185  
in januari 1976), Watersnippen en Houtduiven zie je 
 weinig meer in de weilanden. En wanneer hoor je nog 
een roepende Patrijs? Het was me tot voor kort niet 
duidelijk wanneer Patrijzen precies riepen. In mijn 
 herinnering riepen ze onder andere op mooie windstille 
zomeravonden met ondergaande zon. Ruim 1000 
 Patrijzen zijn ingevoerd, helaas is lang niet altijd geno-
teerd of ze al of niet riepen. Maar met tientallen eigen 
waarnemingen en de rest die door anderen op Waar-
neming.nl is ingevoerd hebben we een plotje kunnen 
maken. Patrijzen riepen / roepen vooral van begin 
maart tot half april. Daarna daalt de activiteit tamelijk 
abrupt, maar tot ver in de herfst kun je Patrijzen nog 
horen roepen. Het is erg opvallend dat ze in april plots-
klaps met roepen ophouden. Geen enkele zangvogel 
doet dat. Ook niet als ze nesten of jongen hebben. 
Zangvogels zijn namelijk territoriaal en het territorium 
wordt ook tijdens het broeden door middel van zang 
gemarkeerd. De enige uitzondering is de Spreeuw. Die 
kapt op een gegeven moment in het voorjaar ook in een 
keer met zingen. In juni en juli hoor je ze een tijdje niet 
meer kwetteren.

Figuur 1. Maandelijks voorkomen van Buizerd en Torenvalk in 
de jaren 70. Plotjes zijn gegenereerd door waarneming.nl
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Steltlopers
Het decennium van de jaren 70 was geweldig voor 
steltlopers. Aan de kust waren er veel gebieden  
die mooie slikstrandjes hadden. Steltlopers waren 
 tal rijker dan nu met als gevolg dat overtrekkende 
 groepen ook groter waren. Groepen van vele tiental-
len Regenwulpen, Groenpootruiters en Tureluurs 
trokken vaker dan nu door het binnenland. Eenmaal 
zag ik bij Drachten in augustus al 500 Goudplevieren 
in drie groepen overkomen. Dus niet in de beste tijd 
van het jaar (oktober-november) en ver in het binnen-
land in het coulisselandschap waar ze weinig zitten. 
In juli en augustus had je een goede kans om aan de 
kust meerdere Grauwe Franjepoten tegelijk te zien. 
Grootste ingevoerde concentratie was 5. Op een 
goede dag kon je bij het Jaap Deensgat vanaf één 
punt 20 soorten steltlopers zien. Kom daar nu eens 
om. En waar zie je nog regelmatig Bokjes (71 inge-
voerd) of Strandplevieren (138 ingevoerd)? En wie 
heeft er tenslotte wel eens een hoogwatervlucht-
plaats met 10.000 Scholeksters gezien. Het is 
 natuurlijk niet alleen kommer en kwel, want we heb-
ben tegenwoordig Steltkluten. En ze krijgen ook met 
succes jongen.

Bosvogels en Zangvogels
Grote delen van provincie Groningen waren in de jaren 
60 en 70 bijna volkomen kaal. De aanleg van bos en 
erfbeplanting en ook spontane opslag op opspuit-
terreinen en in het Lauwersmeer heeft er voor gezorgd 
dat enkele algemene bosvogels het momenteel heel 
goed doen, met Boomklever, Grote Bonte Specht en 
Tjiftjaf voorop. Maar ook bij de zangvogels liggen de 
verhoudingen anders dan vroeger, hoewel niet bij alle 
soorten. Er werden 720 Koolmezen ingevoerd en 404 
Pimpelmezen. Tegenwoordig is de Koolmees nog 
steeds wat algemener. Anderzijds is de Matkop met 
159 ingevoerde vogels erg schaars geworden en op 
veel plaatsen verdwenen. Groter zijn de verschuivingen 
bij de kleine zangers Fitis, Tjiftjaf en de familie van de 
Grasmussen (tabel 2). 

Uit tabel 2 valt op te maken dat in de jaren 70 de Tuin-
fluiter dubbel zo talrijk was als de Zwartkop en dat er 
evenveel of iets meer Spotvogels waren dan Braam-
sluipers. Ook was de Fitis talrijker dan de Tjiftjaf. In 
deze eeuw en dan met name in de laatste jaren zijn de 
verhoudingen heel anders komen te liggen. De Tuin-
fluiter en Spotvogel zijn in Groningen sterk weggezakt, 
hoewel elders in Nederland de Tuinfluiter het wat beter 
doet. De Tjiftjaf en Zwartkop zijn daarentegen lang-
zaam maar gestaag toegenomen. De laatste soort het 
sterkst en 2018 was het eerste jaar dat er in de hele 
provincie meer Zwartkoppen hebben gebroed dan 
 Tjiftjaffen. 

Gewone vogels van de jaren 70
Sommige vogelsoorten waren in de jaren 70 heel alge-
meen en je kwam ze overal op geschikte plaatsen 
 tegen. We pikken er drie uit. De eerste is de Meerkoet. 
In totaal zijn 67.919 vogels ingevoerd, wat al aangeeft 
dat er veel waren. In de wintermaanden had je op vele 
tientallen plaatsen groepen Meerkoeten. December, 
januari en maart waren de beste maanden (figuur 4). 
Februari had iets minder Meerkoeten, vermoedelijk 

Figuur 2. Roepactiviteit van de Patrijs

Figuur 3. Zangactiviteit van de Spreeuw

Fitis 437 Tjiftjaf 350-550 -

Tjiftjaf 229 Zwartkop 300-500

Tuinfluiter 180 Fitis 150-250 -

Grasmus 139 Grasmus 120-200 ++

Spotvogel 123 Tuinfluiter 80-140

Braamsluiper 102 Braamsluiper 17-20 ++

Zwartkop 90 Spotvogel 10-15

Tabel 2. Aantallen ingevoerde kleine zangvogels, voornamelijk 
zingende vogels in de jaren 70 (links) en broedpopulaties in 
duizendtallen voor Nederland 2013-2015 (rechts). De huidige 
stand komt uit de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). 
 Plusjes en minnetjes geven aan hoe sterk verhoudingsgewijs  
de stand in Groningen afwijkt van gemiddeld Nederland



De Grauwe Gors  jaargang 46 - 2019     9

omdat ze bij vorst wegtrokken. Groepen Meerkoeten 
bestonden vaak uit 50-100 vogels, maar grotere 
 concentraties van 500-1000 waren geen uitzondering. 
Het huidige bestand is vijf keer lager, maar er zijn in 
augustus en september wel relatief meer vogels dan 
vroeger die waterplanten eten zoals op het Lauwersmeer 
en Oldambtmeer. 

Houtduiven werden meestal niet opgeschreven, er zijn 
maar 8342 ingevoerd. Het was echter niet ongewoon 
dat een rustig klein bosje 10-20 broedparen had. En in 
de Onnerpolder zaten soms groepen van een paar 
 honderd vogels. Op een goede dag zitten daar tegen-
woordig nog hooguit 10-20. Als derde voorbeeld de 
Ringmus. Ringmussen had je overal en vaak vond ik het 
niet de moeite om ze op te schrijven. De 1747 ingevoer-
de vogels zijn dus maar een magere afspiegeling van 
ruim 40 jaar geleden. Ik zie nooit meer groepen van 
tientallen Ringmussen, maar ze broeden wel in onze 
tuin in Haren. Als er maar een paar zijn blijkt pas hoe 
onopvallend ze zijn.

Kijken we tenslotte naar een specifieke groep, de kraaien. 
Ingevoerd zijn 4905 Kauwtjes, 1086 Zwarte Kraaien, 
582 Bonte Kraaien en 579 Eksters. Kauwtjes en Zwarte 
Kraaien zijn nog steeds ongeveer even talrijk. Maar er 
zijn beslist minder Eksters. Eenmaal zag ik uit de bus 
van Groningen naar Lauwersoog enkele tientallen, dat 
is verleden tijd. De Bonte Kraai is verdwenen of beter 
gezegd, ze trekken in de winter niet meer naar Neder-
land. Er is nooit een integrale telling geweest waar de 
hele provincie op dergelijke gewone soorten is onder-
zocht. Het bleef bij hap snap werk. Mijn hoogste dag-
totaal Bonte Kraaien was 135 in de Carel Coenraad-
polder in 1979. Alles wijst er op dat de soort toen ook al 
op zijn retour was. In Haren waren er namelijk geen 
plaatsen waar er meer dan 10 bij elkaar zaten. In de 
 jaren 30 was er echter in het Scharlakenbos in Haren 
een slaapplaats van vele honderden vogels (bron: 
Nieuwsblad van het Noorden 1 december 1934).

Conclusies
Hoe kunnen we de jaren 70 het beste vanuit het heden 
samenvatten? Er zijn enkele tientallen heel gewone 
soorten met een factor 10 of meer afgenomen. We 
 hadden het al over de Wilde Eend, Veldleeuwerik, Ring-
mus, Spotvogel, Houtduif en Goudplevier. Daar kunnen 
er nog een heel aantal aan worden toegevoegd zoals 
Patrijs, Waterhoen, Grote Lijster, Grauwe Vliegenvanger, 
Kneu en Fazant. We hebben het dus over een factor 10 
of meer en niet over geringere afnames bij veel andere 
soorten zoals de Holenduif, Spreeuw en Huiszwaluw. 
En ook niet over het verdwijnen van minder algemene 
soorten zoals Zomertortel, Grauwe Gors, Wielewaal, 
Nachtegaal en Grote Karekiet. Daar is weinig voor in  
de plaats gekomen. Witwangstern, Blauwborst, Grote 
 Zilverreiger, Nijlgans en Canadese Gans zijn nieuw-
komers. Waterral, Zwartkopmeeuw, Sprinkhaanzanger 
en Roodborsttapuit zijn vrij schaarse soorten die zijn 
toegenomen. Ze compenseren in geringe mate de grote 
verliezen aan vogels van het agrarische land. 

Terugblikken is eenvoudiger dan vooruitblikken. In 
 ieder geval leert het eerste dat het snel kan gaan als 
populaties over een langere reeks van jaren continu 
voor- of achteruit gaan. In de jaren 70 had je soms groepen 
van 50-100 Kleine zwanen waarin dan een enkele Wilde 
zwaan zat en nu is het precies andersom! Vooruitgang 
heeft ten dele sterk te maken met bescherming en ge-
richt beheer over een reeks van jaren zoals Ben Koks 
liet zien voor de winterveldjes waardoor de Geelgorzen 
in Groningen konden toenemen. En de ontwikkeling 
van nieuwe natte natuur heeft er voor gezorgd we 
steeds meer pleisterende Lepelaars in het binnenland 
kregen. Gelukkig is er dus niet alleen achteruitgang die 
direct of indirect vooral veroorzaakt wordt door de 
enorme bevolkingstoename op deze planeet, waarvan 
het einde nog niet in zicht is. 

Literatuur
Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018. Vogelatlas van 

 Nederland. Kosmos uitgevers, Utrecht / Antwerpen.

Figuur 4. Aantallen Meerkoeten per maand in de jaren 70 
 ingevoerd op waarneming.nl. 
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Een jubileumbeleving - 
50 jaar Avifauna Groningen 
Ana Buren

Het is dinsdag 15 mei 2018, een doordeweekse dag, maar we vieren feest! Avifauna Groningen bestaat vandaag 
een halve eeuw. Het is heerlijk weer, rond de 20 graden, stralende zon, zacht briesje. De jubileumcommissie heeft 
voor een bijzonder aantrekkelijk programma gezorgd.

Excursie fluisterboot naar voren gezien (foto: Egbert Boekema) en naar achteren (foto Ana Buren).

Verzamelen op het terras van Strandpaviljoen Meerwijck. 
We lopen vervolgens naar de plek van de fietspont over 
het Drentse Diep. Daar stappen we op De Raidomp 

voor een excursie van 2 uur in het Zuidlaardermeer-
gebied onder begeleiding van Michel Krol en Alwin Hut 
van Het Groninger Landschap.

Excursie met de fluisterboot over het Zuidlaardermeer
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Om 16.00 uur vertrekken we voor een pleziertocht over 
het Zuidlaardermeer. Er valt al direct veel te zien.
Een Visarend spiedt in de blauwe lucht naar een prooi. 
Een snelle duik in het water en hebbes! Met een flinke 
snoek in zijn klauwen gaat ie ervandoor, een Zilver-
meeuw achter hem aan. Even later cirkelt een Zeearend 
boven onze hoofden. We varen langs een enorme 
 beverburcht waar de Bever zich zelfs planken heeft 
toegeëigend om zijn fort te versterken. Wulpen, Vis-
diefjes en Oeverlopertjes op de beschoeiing en twee 
Koekoeken vliegen over onze boot. We varen langs 
Wolfsbarge waar zich een schitterende kolonie Zwarte 
Sterns bevindt, met een eenzame Witvleugelstern 
 ertussen. En ook de Witwangsterns zijn al gearriveerd! 

Ondertussen vertelt Michel over de inspanningen van 
het Groninger Landschap het afgelopen jaar, de revita-
lisering van de rietoevers van het Zuidlaardermeer. Van 
dertig hectare rietvelden is 25 cm grond afgeplagd om 
het land te vernatten. Met het afgeplagde materiaal 
zijn er extra rietstroken gecreëerd, het beloofde land 
voor roerdompen. 

Lezingen

René Oosterhuis (Stichting Het Groninger Landschap): 
“Vijftig jaar veranderingen in landschap en vogels in 
Groningen”

René vervangt Marco Glastra, die met een gebroken 
enkel ongelukkig thuis zit. Hij maakt bij zijn lezing 
 gebruik van de website topotijdreis.nl, waarmee je met 
één druk op de knop landschappen door de eeuwen 
heen ziet veranderen.

Bossen: De laatste vijftig jaar zijn er nieuwe bossen 
 bijgekomen, waaronder veel dorpsbosjes, waarvan 
o.a. de Boomklever, Appelvink, Havik en Bosuil hebben 
geprofiteerd.

Graslanden: Hier is er sprake van schaalvergroting en 
afname van de openheid. De verstedelijking neemt 
aanzienlijk toe. De Grutto en de Kemphaan nemen  
als broedvogel schrikbarend af, terwijl de krakeend 
 floreert.

Akkers: We zien hier schaalvergroting en omvorming 
naar grasland. De oude dijken verdwijnen. De Patrijs 
krijgt het moeilijk en de Grauwe gors verdwijnt nage-
noeg. Verrassend is dat de populatie Veldleeuweriken 
zich na een dieptepunt begin 2000 weer herstelt en  
de Grauwe Kiekendief terugkeert. Maar het grootste 
succes bij de broedvogels ligt bij de Blauwborst.

Kust: We zien de ontwikkeling van de kwelders, de in-
polderingen, de havens en industrie. Het broedsucces 
van de Kluut is laag en ook de Lepelaar en de Visdief 
hebben een afnemend broedsucces. De Dwergstern 
broedt alleen nog op de eilanden.

Moerassen: Geheel nieuwe moerasgebieden in ’t 
Roegwold (Dannemeer), het Zuidlaardermeergebied 
en De Onlanden zijn gunstig voor de Roerdomp en de 
Zwarte Stern. Nieuwe broedvogels zijn de Witwang-
stern en de Witvleugelstern en natuurlijk de Zeearend 
bij het Zuidlaardermeer. De Grauwe Gans neemt enorm 
toe in aantal.

Dorpen en steden: Steden als Groningen en Winsum 
dijen hevig uit, wat goed is voor de biodiversiteit. 
 Alleen al in Beijum duiken aan de lopende band nieuwe 
soorten op: Haakbek, Blauwstaart, Grijze Junco, Bruine 
Lijster; vooral sinds Jacob Bosma er woont.
René ontvangt van Avifauna Groningen een cheque van 
€ 500 voor de bescherming van de zeearend.

René Oosterhuis en Egbert Boekema Foto: Ana Buren

Zwarte Stern Foto: Ana Buren
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Nico Beemster (Altenburg & Wymenga): “Vijftig jaar 
vogeltellingen in Nationaal Park Lauwersmeer”

Nico vertelt over de ontwikkelingen in vogelsoorten na 
1969, als de Lauwerszee wordt afgesloten en er zich in 
het Lauwersmeergebied een spectaculaire gedaante-
verandering voltrekt. De natuurlijke vegetatiesuccessie 
(van Zeekraal tot bos) brengt verandering in vogelsoorten 
met zich mee. Om het gebied open te houden vinden er 
vanaf 1982 verschillende manieren van beweiding en 
experimenteel maaibeheer plaats, variërend van: niets 
doen, zomermaaibeheer, wintermaaibeheer (riet), seizoen-
beweiding, jaarrondbeweiding, moerasontwikkeling. 

Hij maakt inzichtelijk hoe de vegetatie (gras, struweel, 
riet en bos) in de loop der jaren verandert en daarmee 
natuurlijk de vogelstand. Door middel van vogeltellingen 
wordt gemeten of de instandhoudingsdoelen worden 
gehaald. Voor de broedvogels ziet dat er slecht uit. Een 
belangrijke factor is de opmars van de Vos als predator 
van vooral de grondbroeders. Deze heeft zich in het 
 begin van de tachtiger jaren tot aan de noordkust van 
Groningen en Friesland, dus ook in het Lauwersmeer-
gebied, stevig gevestigd. De Blauwe en Bruine Kieken-
dief, de Velduil, Grutto en de Kemphaan zijn helaas als 
broedvogel verdwenen. Onder de Zilvermeeuwen heeft 
de vos een waar bloedbad aangericht.

De ontwikkeling van de vogelstand is vooral afhankelijk 
van het waterbeheer. Het streefpeil is momenteel NAP 
-0,93 m. Alleen als de platen afwisselend overstromen 
en droogvallen blijft het open karakter van het gebied 
behouden. Voortzetting van het huidige water- en vege-
tatiebeheer leidt onvermijdelijk tot het ontstaan van 
een bosrijk merengebied met hier en daar gras. De 
wens is om een open verbinding met de Waddenzee te 
creëren met geregeld hoge waterstanden, maar hier 
zijn nog niet alle betrokken partijen enthousiast over.

Henk de Lange (erelid) lanceert de vernieuwde  
website https://www.avifaunagroningen.nl/

Onze ex-webmaster Henk de Lange krijgt het woord. 
Henk kon het niet laten en heeft de afgelopen maanden 
al zijn vrije uurtjes besteed aan het ontwerpen van een 
fonkelnieuwe website voor onze vereniging.

Het nieuwe menu met de overzichtelijk geordende 
 rubrieken, op de frontpagina heel handig de tien laatste 
waarnemingen van recente zeldzaamheden in Groningen, 
de agenda, het forum, Facebook en Twitter. Een absolute 
blikvanger is de paginabrede slideshow met mooie 
 foto’s van onze fotograferende leden. Het ontwerp van 
de nieuwe website is gemaakt volgens het zogenaamde 
“responsive webdesign”. Dat betekent dat het mee-
schaalt met de afmetingen van allerlei verschillende 
schermen, van computer tot mobiele telefoon, zonder 
concessies te hoeven doen aan de leesbaarheid van de 
tekst of de bruikbaarheid van de interface.

Egbert Boekema (voorzitter Avifauna Groningen): 
“Veranderingen”
Egbert werd in 1971 lid van Avifauna Groningen, dus we 
vernemen alles uit eerste hand over de pioniers die 
in1968 onze vereniging hebben opgericht, zoals Joop 
Loterijman, Jo de Jonge en René Wentzel. Zij bleven tot 
hun dood actief lid van de vereniging. 

Henk de Lange Foto: Ana Buren

Nico Beemster Foto: Ana Buren
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Terwijl tot die tijd verslaglegging van vogelwaarnemingen 
vooral anekdotisch was, zal Avifauna Groningen een 
centraal punt worden om gegevens over de avifauna 
gestructureerd te inventariseren. Ook het landschap 
verandert drastisch en daarmee eveneens de vogel-
populaties. Met de Tjiftjaf en de Boomklever gaat het 
goed, maar de Wielewaal en Houtduif gaan achteruit. 
Terwijl de provincie volgebouwd wordt, lijken sommige 
gebieden onaangetast door de tand des tijds.

Groningen is de provincie die in Nederland het meest 
profiteert van natuurbouw. In een uitgesproken agrari-
sche provincie begint dat in 1983 met het Hondshalster-
meer. Het Dannemeer bij Slochteren komt  gereed in 
2016 en is meteen een aantrekkelijk gebied. Moeras-
vogels, zoals de Lepelaar en de Steltkluut krijgen een 
boost, de Witwangstern ontdekt onze contreien als 
broedgebied, maar met de Grote Karekiet en Roerdomp 
gaat het bergafwaarts.

De precieze inventarisatiegegevens in de loop van al 
die jaren kunt u opzoeken in de boeken ‘Vogels van de 
provincie Groningen’ van Egbert Boekema, Piet Glas en 
Jan Hulscher uit 1983, en ‘Vogels in Groningen’ van 
 Egbert Boekema uit 2016.

Alco van Klinken (lid): “De bronpopulatie van  
Avifauna, 1993 – 2018”
Alco sluit de lezingenserie af met een terugblik, waarbij 
hij vooral waardering uitspreekt voor wat hij noemt de 
bronpopulatie, de leden die in tijden van nood doorzet-
tingsvermogen en discipline hebben getoond. Met 
name dankt hij Arjo Bunskoeke, die al meer dan twaalf 
jaar secretaris van de vereniging is.

De dag wordt afgesloten met een avondlijke geluiden-
excursie.

Kikkers Foto: Ana Buren

Voor het uitgebreide verslag: 
avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/verhalen/ana-s-stukkies/361-jubileumbeleving-avifauna-50-jaar
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De Klapekster van Meerstad
Marco Glastra

Meerstad is een stadsuitbreiding aan de oostzijde van de stad Groningen, gelegen tussen de wijk Lewenborg en 
het dorp Harkstede. Sinds 1 januari 2017 ligt Meerstad in de gemeente Groningen. De plannen voor Meerstad 
dateren uit de jaren negentig van de vorige eeuw, de eerste grondaankopen vonden plaats in 2001 en de eerste 
woningen werden in 2010 opgeleverd. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden gaat gepaard met braak-
liggende bouwgronden en ontwikkeling van ruigten. Ideaal leefgebied voor de Klapekster Lanius excubitor, die 
hier sinds 2008 jaarlijks wordt gemeld. Maar ook voor Ruigpootbuizerd, Blauwe Kiekendief en Velduil die hier de 
afgelopen tien jaar regelmatig zijn waargenomen. Figuur 1 geeft een beeld van het leefgebied van de Klapekster 
bij Meerstad.

Overwinterende Klapeksters
In de winter 2008/2009 overwinterde hier voor het 
eerst een Klapekster. In de volgende winter (2009/2010) 
werd alleen laat in de winter gedurende twee weken 
een Klapekster gemeld en in de winter daarna (2010/2011) 
geen enkele. In de winter van 2011/2012 was weer 
 gedurende de gehele winter een Klapekster aanwezig.

Sinds 2012 overwintert dezelfde Klapekster al zeven 
jaar op rij bij Meerstad. Deze vogel wordt voor het eerst 
gezien op 23 oktober 2012. Dat we weten dat het steeds 
om dezelfde vogel gaat, is te danken aan een poging 
om een aanwezige Ruigpootbuizerd te ringen, die in 

Figuur 1. Leefgebied van de Klapekster bij Meerstad  Foto: Marco Glastra

Figuur 2. Vangst van Klapekster op Foto: Peter Das
27 december 2012
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dezelfde winter 2012/2013 ook bij Meerstad aanwezig 
was. Op 27 december 2012 zat niet de Ruigpoot-
buizerd, maar de Klapekster in de bal-chatri val en 
werd door Peter Das geringd met een metalen ringetje 
om de rechterpoot. Het bleek om een eerstejaars 
vrouwtje te gaan (figuur 2). 

Sindsdien wordt regelmatig gemeld dat de waarge-
nomen Klapekster een ring heeft. Het is Thijs Glastra in 
de winter 2016/2017 gelukt om foto’s van de Klapekster 
te maken, waarop het grootste deel van de ring afgelezen 
kon worden (figuur 3). Toen kon de link gelegd worden 
met de in 2012 door Peter Das geringde vogel. Ook in 
2018 is de vogel weer teruggekeerd, voor de zevende 

winter op rij. De oudste leeftijd van een Klapekster die 
binnen Europa op basis van ringen kon worden vast-
gesteld, is acht jaar en twee maanden (bron: European 
Longevity Records 2017 op www.euring.org).

Aankomst en vertrek
Tabel 1 geeft per winter de aankomst- en vertrekdata 
van de Klapekster weer op basis van waarneming.nl. 
De Klapekster die sinds 2012 overwintert, arriveert 
jaarlijks medio oktober. De vroegste aankomstdatum 
is 6 oktober in 2013 en 2016 (waarbij een waarneming 
op 23 september 2016 vermoedelijk betrekking heeft 
op een doortrekker); de laatste aankomstdatum is  
23 oktober in 2012. De Klapeksters van vóór 2012 

Winter ‘08/’09 ‘11/’12 ‘12/’13 ‘13/’14 ‘14/’15 ‘15/’16 ‘16/’17 ‘17/’18 ‘18/’19

Aankomst 9 nov 18 nov 23 okt 6 okt 13 okt 10 okt 6 okt* 15 okt 16 okt

Vertrek 18 mrt 21 mrt 1 apr 22 mrt 15 mrt 17 mrt 21 mrt 1 apr ?

* losse waarneming op 23 sep

Tabel 1: aankomst- en vertrekdata

Figuur 3. Klapekster met afleesbare ring, 29 december 2016  Foto: Thijs Glastra
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 arriveerden in november. Wellicht speelt ook een waar-
nemerseffect een rol; er wordt tegenwoordig intensiever 
gevogeld bij Meerstad dan tien jaar geleden. Het vertrek 
vindt plaats tussen 15 maart en 1 april, dit geldt voor de 
gehele periode.

Gebiedsgebruik
Op basis van waarneming.nl kan een ruimtelijk beeld 

verkregen worden van het gebiedsgebruik van de Klap-
ekster per winter (figuur 4). Vanaf de winter 2012/2013 
tot de winter 2015/2016 neemt het areaal waarbinnen 
waarnemingen zijn gemeld, langzaam af van ca. 70 
naar 40 hectare. Dit heeft te maken met verkleining en 
verslechtering van het leefgebied door het graven van 
het Woldmeer, andere grondwerkzaamheden en het 
kappen van opslag. Om dit te compenseren en het leef-
gebied van de Klapekster te verbeteren zijn aan het 
 begin van de winter 2016/2017 op twee percelen in 
 totaal zeven uitzichtpunten geplaatst in de vorm van 
4-5 meter hoge berkenstammetjes (figuur 5). In de winter 
2017/18 zijn op een derde perceel nog eens vier uitzicht-
punten geplaatst. Uit figuur 4 blijkt dat het plaatsen 
van uitzichtpunten invloed heeft op het gebieds-
gebruik door de Klapekster. Opmerking bij figuur 4 is 
dat niet gecorrigeerd is voor de wijze waarop de waar-
nemingslocatie is ingevoerd op waarneming.nl: som-
mige waarnemers voeren de locatie van de vogel in, 
andere die van de waarnemer.

Door de aantrekkende woningbouw zal het huidige 
leefgebied van de Klapekster waarschijnlijk vanaf 
 volgende winter grotendeels ongeschikt zijn. Het 
 Woldmeer wordt verder uitgebreid en rond het meer Figuur 4. Gebiedsgebruik Klapekster per winter op basis van waarneming.nl

Figuur 5. Eén van de geplaatste uitzichtpunten met Klapekster  Foto: Marco Glastra
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vinden grondwerkzaamheden plaats om percelen bouw-
rijp te maken en er vervolgens woningen te bouwen. De 
kans lijkt klein dat de Klapekster – als ze gezien haar 
leeftijd al terugkomt – hier voor de achtste winter op rij 
gaat overwinteren. Misschien zijn er mogelijkheden 
aan de oostzijde van de roeibaan, waar zich de komende 
jaren nieuwe ruigten gaan ontwikkelen.

Conclusie
Dankzij de toevallige ringvangst van een Klapekster in 
2012, kan een individuele Klapekster nu al zeven winters 

worden gevolgd bij Meerstad. Dit heeft kennis opge-
leverd over de plaatstrouw van een overwinterende 
Klapekster en individuele variatie in aankomst- en ver-
trekdata. Met behulp van de data van waarneming.nl 
kan een beeld worden verkregen van de omvang  
van het foerageergebied en de jaarlijkse variatie in ge-
biedsgebruik. Ook is gebleken dat het plaatsen van 
uitzichtpunten invloed kan hebben op het terrein-
gebruik door Klapeksters.

Marco Glastra, Meerstad, marcoglastra@ziggo.nl

Figuur 6. Klapekster bij Meerstad  Foto: Thijs Glastra
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Gebied en methode

In deze studie zijn alleen waarnemingen verwerkt die 
werden gedaan in het ZLM-gebied. Waarnemingen in de 
nabijgelegen Onlanden en het Roegwold van het jong 
uit 2017 zijn apart behandeld. De Zeearenden konden 
vaak op individueel niveau worden gevolgd. Voor een 
beschrijving van het waarnemingsgebied wordt ver-
wezen naar ons artikel over het eerste broedgeval van 
de Zeearend in de provincie Groningen (Meeuwissen & 
Venema 2018). Gedurende een jaar hebben wij en andere 
waarnemers de Zeearenden wederom urenlang, soms 
dagelijks, gevolgd met de verrekijker of tele scoop, 
vaak vanaf vaste uitkijkpunten. Verschillende gedra-
gingen volgden we zoals het jagen, het rusten, het 

baltsgedrag, de verdediging van het territorium en ten-
slotte het broedgedrag. Waar mogelijk werd dit vast-
gelegd met de camera met telelens. Waarnemingen 
werden beknopt beschreven en met het beschikbare 
fotomateriaal gearchiveerd op www.waarneming.nl.

De waarnemingen
De verwerking van de waarnemingen is beperkt tot  
de periode november 2017 tot en met oktober 2018. 
Waarnemingen, bij voorkeur met relevante details  
of duidelijke foto’s, werden vanaf de database van  
www.waarneming.nl per datum verzameld. Op 21 april 
2018 ontdekte Lazar Brinkhuizen een Witkeelkwik-
staart, ondersoort Italiaanse kwikstaart Motacilla 
 cinereocapilla cinerocapilla in een hooiland aan de 
Zuiderhooidijk in de Onnerpolder (ONP). Grote aan-
tallen vogelaars voerden tot 9 juli 801 maal hun waar-
nemingen van deze kwikstaart in op waarneming.nl. 
De dagelijkse toestroom van de vele vogelaars zorgde 
voor een grote toename van de Zeearendwaarne-
mingen in het gebied. Dit resulteerde echter niet in 
meer bruikbare waarnemingen van de Zeearend. In de 
meeste gevallen werd bij de Zeearendwaarnemingen 
slechts ingevuld: aantal: 1 ter plaatse, zonder ver-
melding van leeftijd, geslacht, gedrag, ringen, rui of 
transport prooien of nestmateriaal. Dergelijke sum-
miere waarnemingen hebben wij niet kunnen gebruiken 
voor dit artikel. Met behulp van honderden informa-
tieve waarnemingen en toegevoegde foto’s was het 
voor ons mogelijk de Zeearendwaarnemingen in het 
onderzoeksgebied op te splitsen naar waarnemingen 
op individueel niveau van de man, de vrouw en juve-
nielen. Zeearenden zijn vanaf november tijdens de nest-

Tweede broedgeval van de Zeearend 
in de provincie Groningen in 2018
Guido Meeuwissen & Jan Henk Venema

In 2017 broedde de Zeearend Haliaeetus albicilla voor het eerst met succes in de provincie Groningen, nabij het 
Zuidlaardermeer (Meeuwissen & Venema 2018). Het broedpaar gebruikte in 2018 hetzelfde nest en bracht één of 
mogelijk zelfs twee jongen groot. Dit artikel documenteert het tweede Groningse broedgeval van de Zeearend. 
We beschrijven chronologisch de waarnemingen van het ouderpaar en hun jong uit 2017 in het Zuidlaardermeer-
gebied (ZLM-gebied) en de nabijgelegen natuurgebieden in de veengordel van de stad Groningen. Vervolgens 
worden de voedselkeuze, het territoriumgebruik en de gang van zaken tijdens het broedseizoen van 2018 en 2017 
met elkaar vergeleken.

Figuur 1. Aantal dagen per maand dat (i) de adulte man (AY41) samen  
met de adulte vrouw (groen); (ii) het jong geboren in 2017 (rood); (iii) één 
van de beide 1e kj’s (grijs), (iv) de beide 1e kj’s samen (paars); (v) alleen  
de  mannelijk 1e kj (blauw) of (vi) alleen de vrouwelijke 1e kj (roze) werden 
 waargenomen in het ZLM-gebied gedurende het broedseizoen 2018  
(1 november 2017 - 31 oktober 2018).



bouw tot na het uitvliegen van de jongen zeer storings-
gevoelige vogels. Dit maakte een embargo van de 
Zeearendwaarnemingen op www.waarneming.nl dit 
jaar wederom noodzakelijk. De locaties van de slaap-
plaatsen, het broedgebied en de horst worden uit 
oogpunt van bescherming hier opnieuw niet nader ge-
specificeerd.

Het ouderpaar 
We hebben goede aanwijzingen dat het paar in 2018 uit 
dezelfde adulte vogels bestond als in 2017. Voor de 
 inmiddels 8e kalenderjaar (kj) man AY41 waren dat de 
ringen die hij droeg en voor zowel man als de 6e kj 
vrouw was dat hun permanente aanwezigheid in het 
broedgebied. Het Zeearendpaar was gedurende de onder-
zoeksperiode jaarrond in het ZLM-gebied aanwezig, 
het in 2017 geboren jong tot begin maart 2018 (figuur 
1). De adulte vogels zijn nu bijna geheel uitgekleurd, 
zonder kenmerken van subadulte vogels. Bij de inmid-
dels zevenjarige man is de kop, hals en keel lichtgrijs-
bruin in contrast met zijn egaal donkere onderzijde. In 
2018 werden er regelmatig subadulte Zeearenden in 
het ZLM-gebied waargenomen, maar geen onbekende 
adulte vogels. Een indirecte aanwijzing dat beide vogels 
dezelfde zijn als die van 2017 is af te leiden uit de ver-

vroeging van het legbegin (van 24 naar 5 maart). Een 
langdurige paarband gaat gepaard met toenemende 
ervaring, wat weer leidt tot betere broedresultaten (de 
Roder & Bijlsma 2009; van Rijn & Dekker 2016).

Het jong van 2017: langdurig verblijf in het 
ouderlijk territorium
Na het uitvliegen op 1 augustus 2017 bleef de jonge 
Zeearend nog lange tijd in de nabijheid van zijn ouders. 
Gedurende de volgende zeven maanden rustte hij 
meestal samen met hen in de roestbomen. Het jong 
achtervolgde zijn ouders tijdens de jacht tot ver buiten 
het territorium. Na een geslaagde vangst vrat het jong 
zich vaak als eerste helemaal vol, terwijl zijn ouders 
toekeken. Op 26 oktober 2017 landde het bedelende 
jong met gestrekte klauwen bij een kadaver van een 
mogelijk reekalf. De aanwezige ouders, Zwarte kraaien 
en twee Raven weken angstvallig uiteen na zijn onbe-
suisde landing. Er werd door de drie vogels nog dagen-
lang van het kadaver gegeten, waarbij het jong steeds 
als eerste zijn krop volpropte, met zijn afwachtende 
ouders op afstand. Op 20 januari 2018 probeerde het 
jong een vis te roven van zijn ouder en achtervolgde 
een week later zijn vader na de vangst van een moge-
lijke rat. 

Figuur 2. Links: 2e kalenderjaar (kj) Zeearendjong (OL), de Onlanden, 17 maart 2018  Foto: Theo Bus 
                 Rechts: het tweede 2e kj Zeearendjong (ZLM), de Onlanden, 16 maart 2018 Foto: Harry Kuipers
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Vertrek van het jong uit 2017
Eind februari 2018 werd het jong steeds vaker door zijn 
vader verjaagd en niet meer geduld in de directe nabij-
heid van de horst. Vanaf het eilegbegin in maart be-
zocht het jong nog maar zelden het ZLM-gebied (figuur 1) 
en verlegde zijn jachtterrein naar de Onlanden en om-
geving. Na zijn verstoting eind februari 2018 uit het 
ZLM-gebied werd hierna regelmatig een 2e kj vogel 
door vele waarnemers in het 10 km noordwestelijker 
gelegen natuurgebied de Onlanden gemeld en/of gefoto-
grafeerd. Was deze ongeringde 2e kj vogel (jong ZLM) 
afkomstig uit het ZLM-gebied? Het gave eerstejaars 
verenkleed en de beginnende rui in maart 2018 gaven 
weinig houvast bij de individuele herkenning. Vanaf 
maart 2018 kwam een tweede 2e kj Zeearend in een na-
genoeg identiek onvolwassen kleed naar de Onlanden 
(jong OL). Dit maakte een onderscheid tussen beide 
individuen erg moeilijk. Op de foto’s van Theo Bus zagen 
wij echter een verschil in kopkleur en in de hoeveelheid 
witte vlekken op onderborst, buik en mantel. Jong OL 
was hierbij wat groter dan jong ZLM, had een lichtere 
kop en was na de rui veel witter gevlekt dan jong ZLM 
(figuur 2). Op een foto van 2 januari 2018 van Gerrit Kieke-
bos, gemaakt in het ZLM-gebied, heeft jong ZLM een 
zwartbruin verenkleed met weinig lichte vlekken 
(Meeuwissen & Venema 2018). Op een foto van Harry 
Kuipers, gemaakt op 16 maart 2018 in de Onlanden, 
zien we mogelijk hetzelfde jong ZLM in een vrij donker 
verenpak met wittige vlekken, donkerbruine dijen en kop 
(figuur 2). Ze werden vanaf februari 2018 met grote 
 regelmaat gemeld in zowel het Drentse als Groningse 
deel van de Onlanden: de Peizerweering, de Matsloot-
polder, de Blauwvennen, de Lettelberter Bergboezem 
en het Leekstermeer. Hun favoriete zitposten waren 
enkele kale, dode bomen in de Peizerwering met uit-
zicht op de nieuwbouwwijk Ter Borgh ten zuidwesten 
van de stad Groningen. In juli en augustus 2018 zat er 
wekenlang een 2e kj Zeearend in een vrijstaande kale 
boom langs de Slochtermeentweg in natuurgebied het 
Roegwold. 

Het tweede broedgeval in 2018

Peilbeheer van de polders in 2018

In het vroege voorjaar van 2018 werd door de Stichting 
Het Groninger Landschap (GLS) in samenwerking met 
het waterschap Hunze en Aa’s het waterpeil in de zomer-
polders en Kropswolderbuitenpolder met 30 cm ver-
hoogd (0.10 m +NAP, Alwin Hut pers. med.). In 2018 
was de Westerbroekstermadepolder (WBMP) door een 
 verhoging van 70 cm extra sterk vernat (0.20 m +NAP, 

 uitdrogend naar circa 0.40 m -NAP). Deze hoge water-
stand vormde voor Kokmeeuwen, Witwangsterns, Ge-
oorde Futen en Meerkoeten een aantrekkelijk habitat 
om hier in grote aantallen te gaan nestelen. Op 15 juni 
2018 telde Alwin Hut in de WBMP 29 bezette Witwang-
sternnesten en 93 bezette nesten van de Geoorde Fuut. 
Ook de Kokmeeuwen ging het voor de wind: de vele 
honderden nesten in de kolonies bevatten vaak drie 
pullen.

Bescherming
Op 1 februari 2018 verscheen het volgende bericht op 
de website van RTV Noord: Het Groninger Landschap 
(GLS) heeft net als vorig jaar maatregelen getroffen om 
verstoring van de Zeearenden te voorkomen. Michel Krol, 
toenmalig natuurbeheerder ZLM-gebied van het GLS: 
“We gunnen de Zeearenden de ruimte om de broedpo-
ging ook dit jaar weer tot een succes te brengen. We 
zien er de komende maanden streng op toe dat ieder-
een zich aan de toegangsvoorwaarden houdt. Rond het 
nest zijn beveiligingscamera’s geplaatst die dag en 
nacht elke ongewenste bezoeker detecteren. Daar-
naast zijn er permanent handhavers in het gebied aan-
wezig. Iedereen wordt opgeroepen om de Zeearenden 
met rust te laten tijdens deze kwetsbare periode. Dit 
kan door op de openbare weg te blijven, maar ook door 
een donatie te doen voor de inzet van bewakings-
camera’s en handhaving. We zien ons echter genood-
zaakt om dit wel in te zetten, aangezien de Zeearend 
juist in het broedseizoen erg storingsgevoelig is. Eén 
persoon die te dicht bij het nest komt, kan de Zeearen-
den van hun broedplek verjagen”. Begin maart werd 
bovendien een stopverbod ingevoerd. In het Golden 
Raand 2018 winternummer van het GLS stond de vol-
gende bekendmaking: Nieuwe aanwinst: Petgaten. Het 
GLS heeft drie petgaten in de Oostpolder bij Noordla-
ren gekocht. Het gaat om een gebied van ongeveer  
vijf hectare. Met deze bijzondere aankoop van het GLS  
is een belangrijk rustgebied voor de Zeearend veilig 
 gesteld. 

Broeden
In het nieuwe broedseizoen gebruikte het Zeearend-
paar hetzelfde nest als in 2017 (figuur 3). Gedurende de 
winter en het vroege voorjaar zat het paar bijna dage-
lijks, al of niet in gezelschap van hun jong, te roesten in 
de elzen bij de horst. Op 1 maart 2018 werd het paar 
door Jan Henk Venema voor het laatst samen aan de 
grond gezien in de ONP. Vanaf 5 maart waakte een ouder 
dagelijks op de favoriete zitpost aan de rand van het 
broedgebied. De vrouw zat continu op het nest (Alwin 
Hut pers. med.). Op basis van dit gedrag en een incubatie-
periode van gemiddeld 38 dagen komen we uit op 5 
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maart als eilegdatum en 12 april als geboortedatum. 
Jan Henk Venema zag op 11 april 2018 prooiaanvoer 
naar de horst. Op 12 april 2018 kwam het GLS met het 
volgende persbericht: “Voor het tweede opeenvolgen-
de jaar is er in Groningen een Zeearendjong uit het ei 
gekropen. Hetzelfde paartje dat in 2017 na eeuwen-
lange afwezigheid van de soort het eerste Groninger 
Zeearendjong wist voort te brengen is ook dit jaar succes-

vol gebleken. Evenals in 2017 is dit succes in belangrijke 
mate te danken aan aangepaste onderhoud- en beheer-
werkzaamheden van het Waterbedrijf Groningen waar-
door er een optimaal rustige broedplek gewaarborgd 
was. Ook het Waterschap Hunze en Aa’s, jagers en 
agrariërs hebben wederom hun activiteiten gedurende 
het broedseizoen aangepast in het belang van het 
broedgeval van de Zeearend.” 

Prooiaanvoer en droogte
Beide Zeearenden verzorgden de prooiaanvoer. Ze 
werden vaak dagelijks jagend gezien in de OP, ONP en 
op en neer vliegend richting Zuidlaardermeer. De aan-
gevoerde prooien werden door waarnemers soms be-
schreven met termen als “dikke vis” of “mega paling.” 
Op de ochtenden van 27 en 28 april werd tweemaal bin-
nen een kort tijdsbestek een grote vis naar het nest 
gesleept, op 10 mei met een korte tussenpoos aanvoer 
van twee palingen. Op diezelfde dag zag Albert Hielk-
ema een paring van het luid roepende broedpaar in de 
nabijheid van de horst. De aanleiding tot dit impone-
rend gedrag was mogelijk een nieuwsgierige Visarend 
in de buurt van het nest. Arjen Siepelinga maakte op 19 
mei een fotoserie van de Zeearendman die een geslagen 
vogel bracht naar zijn wachtende vrouw op een trafo-
huisje bij de horst. Zij vloog met de prooi direct door 
naar het nest. Tijdens de nestjongenfase joegen de 
Zeearenden vooral op vis; begin mei is een periode met 
veel paaiende vis (Brasem, Karper) in ondiep water, een 
gemakkelijke prooi voor een Zeearend (Meeuwissen & 
Venema 2018). De zomer van 2018 verliep wat het weer 
betreft (neerslag en temperatuur) extremer dan die van 
2017. Zo viel vanaf half juni tot eind juli 2018 nauwelijks 
neerslag in het ZLM-gebied (figuur 4A). Daarnaast was 
deze zomer extreem warm en zonnig waardoor het 
neerslagtekort (neerslag minus de potentiële referentie-

Figuur 3. Het nest op 14 m hoogte in de  Foto: Alwin Hut
vork van een middelgrote els, ZLM-gebied, 
12 september 2017  

Figuur 4. Cumulatieve neerslag (A) en neerslagtekort (B) gedurende de zomers van 2017 en 2018 in het ZLM-gebied. De neerslag 
werd gemeten op KNMI weerstation Onnen. Het doorlopend potentieel neerslagtekort werd berekend aan de hand van het verschil 
tussen de hoeveelheid gevallen neerslag op weerstation Onnen en de berekende referentiegewasverdamping voor weerstation Eelde 
(bron: KNMI).
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gewasverdamping) begin augustus was opgelopen tot 
maar liefst 280 mm (figuur 4B). Dit veroorzaakte vanaf 
juni een snelle indroging van de natte graslanden in de 
ONP en de OP. Daarnaast wordt door pompstation Onnen 
jaarlijks gemiddeld 12 miljoen m3 grondwater op een 
diepte van 50-100 m onder de OP en ONP onttrokken 
voor drinkwaterproductie (van der Woerdt et al. 2011). 
De productie was volgens een persbericht van het 
 Waterbedrijf Groningen door de droge en hete zomer 
bovendien fors hoger dan gemiddeld. Waarschijnlijk 
hierdoor zag Alwin Hut het waterpeil in de sloten sneller 
dalen dan door verdamping kon worden verklaard. Die 
lage slootwaterstand werkte nadelig voor foeragerende 
Witwangsterns waardoor de sterns veel vroeger dan 
normaal hun broedgebied verlieten. Niet alleen de 
sterns kregen het moeilijk, ook de Zeearenden. In de 
droogvallende graslanden rond de horst daalde het 
aantal watervogels dramatisch, zodat de Zeearenden 
hun jachtterrein van de OP en ONP naar de WBMP 
verlegden, die voor een groot deel nog onder water 
stond. Ook werd het ouderpaar vaker gesignaleerd buiten 
het ZLM-gebied: de  Onlanden en het Leekstermeer. 
Door deze verlegging van hun jachtgebied en dienten-

gevolge de vaste vluchtroute naar het nest, werd het 
lastig de geslagen prooien in de vlucht te herkennen. 
Toen vanaf september de WBMP ook begon droog te 
vallen kwamen de adulte Zeearenden en de twee 1e kj’s 
weer dagelijks in beeld, jagend op de  stervende vissen.

Het uitvliegen
Op 29 juni 2018 werd door Alwin Hut voor het eerst een 
rondvliegend jong waargenomen. In de dagen daarna 
liet deze vogel zich echter niet meer zien. Dit leidde tot 
grote bezorgdheid bij de beheerders die uiteindelijk tot 
een zoekactie overgingen. Gedurende deze zoekactie 
dook de jonge Zeearend weer op in de omgeving van de 
horst. Op 5 juli zag Jan Henk Venema een poetsende en 
gapende 1e kj Zeearend verscholen in een Els zittend in 
het horstgebied. De uitvliegdatum van dit jong (een 
wijfje) werd door ons berekend op 5 juli (12 april + 84 
dagen). De duur van de nestjongenfase (84 dagen) is 
vermoedelijk afhankelijk van het geslacht (de Roder & 
Bijlsma 2008). Het jong van 2017 vloog uit op 1 augustus, 
bijna een maand later, op een leeftijd van 90 dagen 
(Meeuwissen & Venema 2018). Het jong van 2017 werd 
gedurende de eerste maand na uitvliegen op 19 dagen 

Figuur 5. Zeearendgezin van links naar rechts: vader, moeder en dochter, Oostpolder, 17 juli 2018  Foto: Thijs Glastra
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(61%) waargenomen. In 2018 daarentegen was dat aan-
tal met 11 dagen (35%) opvallend kleiner (figuur 1). Het 
jong verbleef na het uitvliegen nog lang in de veilige 
nabijheid van de horst: onzichtbaar voor de waarne-
mers. Op 12 juli, amper een week na het uitvliegen, cir-
kelde een 1e kj samen met man AY41 boven de OP, de 
adult en het juveniel schroefden daarbij zeer hoog op.

Verhuizing
Begin augustus 2018 startte het Waterbedrijf Groningen 
op grote schaal onderhoudswerkzaamheden aan de 
waterputten in het broedgebied van de Zeearenden 
(Alwin Hut pers. med.). Exact vanaf dit moment week 
het Zeearendgezin uit naar een nieuwe locatie aan de 
rand van het broedterritorium waar het jong werd ge-
voerd met o.m. Meerkoeten en vis. Ouders en het jong 
sliepen gewoonlijk in het nabijgelegen elzenbroekbos. 
De Zeearenden werden tot november 2018 niet meer 
teruggezien in het horstgebied. 

Twee jongen in het territorium
Het was Martijn Bot die op 14 augustus 2018 als eerste 
twee 1e kj jongen fotografeerde, naast elkaar staand op 
het slik van de plas voor molen de Biks in de WBMP. 
Met de wetenschap dat er steeds sprake was van één 
uitgevlogen jong, nam hij aan dat het tweede jong  
van elders afkomstig was. Op zich niet zo’n vreemde 
 gedachte van Martijn! Daags daarna, op 15 augustus 
 zagen Guido Meeuwissen en Jan de Vries om 20:33 uur 
vanaf het Gemaal Onnerpolder beide oudervogels, zit-
tend in een elzenrij in de ONP. Ze keken toe bij de ruzie 
tussen twee jonge Zeearenden, in een eerstejaars, 
donkerbruin kleed zonder witte vlekken. De juveniele 
vogels vochten fel met elkaar met gespreide vleugels 
en versleepten een grote prooi. Op 29 augustus ont-
dekten Martijn Bot en Guido Meeuwissen vanaf het 

 Gemaal Onnerpolder de beide jongen opnieuw. Nu 
naast elkaar op een tak zittend in een elzensingel aan 
de rand van het broedterritorium, het rechter jong was 
hierbij aanzienlijk groter dan het linker jong. Hieronder 
worden de verschillende gedragswaarnemingen van 
de jongen behandeld.

Jonge vrouwtje
Het jonge vrouwtje werd na haar uitvliegen op 5 juli 
2018 af en toe gezien en gefotografeerd in het ZLM-
gebied, waarbij haar identiteit met zekerheid werd 
vastgelegd (figuur 1). Het jonge ♀ was tijdens agres-
sieve interacties in de WBMP dominant over het jonge ♂. 
Vanaf eind september achtervolgde het jonge ♀ soms 
luid bedelend haar ouders op de dagelijkse vluchten 
naar hun jachtterrein. In oktober deelde ze met haar 
ouders de gevangen prooien, waarbij zij haar voorrang 
gaven bij het verslinden van de jachtbuit.

Jonge mannetje
Het jonge mannetje werd op 14 augustus 2018 voor het 
eerst met zekerheid gesignaleerd in het territorium in 
conflict met het jonge ♀. Vanaf 29 augustus werd hij 
vrijwel dagelijks rustend gezien in de elzenrij aan de 
rand van het broedterritorium. In de loop van de weken 
daarna bleef hij doorgaans alleen achter in de roest-
bomen, nadat de ouders en dochter waren vertrokken 
voor de jacht. Hij jaagde solitair in de directe omgeving 
van de roest. Tijdens de agressieve interacties met het 
jonge ♀ was hij steeds de verliezer. Tegenover de adulte 
vogels volgde soms agressief dreigen van het jonge ♂, 
of omgekeerd vanwege zijn opdringerig bedelgedrag 
(figuur 6, 7). Op 8 september werd het jong boven de 
WMBP aangevallen door man AY41 waarbij beide vogels 
de klauwen kort in elkaar grepen. Het jong sloeg hierna 
op de vlucht.

Figuur 6. Momentopnames van het aanstormende Zeearendjong 1e kj man naar het dreigende paar,  Foto: Henk Blaak
adulte vrouw geeft geen krimp, adulte man AY41 wijkt, Westerbroekstermadepolder, 10 september 2018  
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Vissterfte
Door het indrogen van de WBMP vond er vanaf september 
een grote vissterfte plaats, met name in de grote plas 
vlak voor de vogelkijkhut. Reigers maar ook de Zee-
arenden kwamen op dit buitenkansje af. In de vroege 
ochtend landden de ouders en de twee 1e kj’s op het 
slik voor de hut en deden zich te goed aan de stervende 
vis. Tot groot genoegen van de aanwezige fotografen 
die vanuit de vogelkijkhut hun foto’s en filmpjes maak-
ten van dit unieke schouwspel. Het bood hen een fan-
tastische gelegenheid om op slechts tientallen meters 
afstand het gedrag van ouders en beide juvenielen te 
observeren en vast te leggen: het verslinden van een 
vis, het luide bedelgedrag van met name het jonge 
mannetje, het badderen en het speels oefenen van de 
klauwen door een jong op brokken kienhout (figuur 8, 
9). Heel ongebruikelijk voor Zeearenden in het ZLM-

gebied: de dochter rustte op 12 september, maar ook in 
de maanden nadien, regelmatig in een hoogspannings-
mast. Op 17 september begaf een onvoorzichtig Nijl-
ganzengezin met 3 pullen zich te ver op het slik voor de 
kijkhut. Het jonge vrouwtje joeg hen de stuipen op het 
lijf in een vergeefse poging een kuiken te slaan (figuur 
10). Op 14 oktober sloeg de adulte man razendsnel een 
onderduikende Grauwe gans in de plas voor molen de 
Biks, verdronk het slachtoffer langzaam in het ondiepe 
water, en sleepte de buit al roeiend met de vleugels op 
het slik. Pas na anderhalf uur waren man en vrouw vol 
gegeten. De volgende dag deden de oudervogels zich 
weer te goed aan de resten van dezelfde gans. Ook de 
dochter landde bij de prooirest en eiste haar deel op. 
Het jonge mannetje werd voor het laatst op 3 oktober 
waargenomen in het ZLM-gebied (figuur 1), de dochter 
op 30 december 2018.

Figuur 7. Zeearendjong 1e kj man met uitval naar adulte Zeearendman AY41, die vlucht voor het jong,  Foto: Henk Blaak
Westerbroekstermadepolder, 10 september 2018

Figuur 8. De beide Zeearendjongen: de kleine 1e kj man voor, de grote 1e kj vrouw (dochter) achter,  Foto: Arjen Siepelinga
Westerbroekstermadepolder, 7 september 2018  



Prooikeuze
In veel gevallen (41%) kon de prooi niet met zekerheid 
geïdentificeerd worden. Indien de prooi een vis betrof 
kon alleen de paling op basis van zijn unieke vorm met 
zekerheid worden gedetermineerd. Voor het vast-
stellen van het prooispectrum konden uiteindelijk 41 
waarnemingen met gedetermineerde bejaagde prooien 
worden gebruikt (figuur 10, 11). Ondanks dit geringe 
aantal waarnemingen komt uit het prooispectrum 
 duidelijk het effect van de droge zomer naar voren: 
 halvering van het aandeel watervogels en ruime ver-
dubbeling van het aandeel vis. Met name het aantal 
meldingen van palingen dat richting het nest gevlogen 
werd was in 2018 (10) opvallend hoger dan in 2017 (2). 
Het aandeel van de Meerkoet (Fulica atra) onder de 
 gedetermineerde watervogels was evenals voor de 
langjarige periode (2011-2017) weer het grootst. De 
vraag kan dan gesteld worden: “Waarom hebben Zee-

Figuur 11. Spectrum van gedetermineerde bejaagde prooien door het  
Zeearendpaar en hun jongen in het ZLM-gebied van 1 november 2017  
t/m 31 oktober 2018 ten opzichte van de langjarige monitoring tussen  
2011-2017 zoals beschreven in Meeuwissen & Venema (2018).

Figuur 10. Zeearendjong 1e kj vrouw doet mislukte poging een Nijlganskuiken te vangen,  Foto: Gerrit Kiekebos
Westerbroekstermadepolder, 17 september 2018  
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arenden een voorkeur voor Meerkoeten?” Struwe-Juhl 
(2003) verklaart deze voorkeur door het gegeven dat 
Meerkoeten slechte duikers zijn en snel uitgeput raken 
wanneer ze worden bejaagd. Bovendien zijn het lang-
zame en onhandige vliegers die na een duik geruime 
tijd nodig hebben om vanaf het wateroppervlak op te 
stijgen. Daarentegen vormen betere duikers als Kuif-
eend Aythya fuligula en Fuut Podiceps cristatus slechts 
een klein aandeel in het menu van de Zeearend ondanks 
hun algemeen voorkomen in de Duitse studiegebieden 
(Nadjafzadeh et al. 2016). 

Territoriumgebruik
De gevolgen van de droogte en verhuizing in 2018 
 hebben een duidelijke weerslag gehad op het territo-
riumgebruik gedurende het broedseizoen van 2018 
 (figuur 12). Terwijl in 2017 de Zeearenden vooral rond 
het horstgebied jaagden, werd er in 2018 voornamelijk 
in het noordelijk deel van het territorium gejaagd, met 
name in de WBMP waar het waterniveau het langst op 
peil bleef.

Bouw van een nieuw nest
Op 14 november 2018 filmde Arjen Siepelinga een takken-
dragende Zeearend bij een nieuwe nestlocatie. De Zee-
arendman AY41 brak verse takken af en sleepte deze 
naar een omvangrijk nest in de vork van een els. De 
afstand tussen de tweede en derde nestlocatie be-
draagt ca. 500 meter. Het betreft hier de bouw van een 
compleet nieuw nest (Alwin Hut pers. med.). Op 24 
 november 2018 zagen wij de Zeearenden minstens 
tienmaal een tak afbreken, ook in de vlucht, waarna zij 
met de takken het bos in vlogen en deze in het nest in 
aanbouw verwerkten. Voor de bekleding van de nest-

kom trokken zowel de man als de vrouw plukken gras 
uit de slootkant. De dochter kwam eveneens een kijkje 
nemen, verjoeg haar vader van de nestrand en schar-
relde enige tijd rond in het nest. Of dit nieuwe nest bij 
een derde broedgeval in gebruik wordt genomen is 
echter de vraag. Glutz von Blotzheim et al. (1971) schrijven 
het volgende over Zeearendnesten: Terwijl vele paren 
tussen 2-4 wisselhorsten heen en weer pendelen, en 
van tijd tot tijd zonder duidelijke reden een nieuwe 
horst bouwen, benutten andere Zeearenden jarenlang 
hetzelfde nest en gaan pas tot nieuwbouw over als het 
nest is neergestort. In 48 Noorse territoria werden 117 
horsten (ca. 2,5 per paar) geteld: 10 broedparen had-
den maar 1 horst, 21 paren 2, 11 paren 3, 4 paren 4 en  
1 paar zelfs 5.

Discussie

De langdurige aanwezigheid van het in 2017 geboren 
jong tot het eilegbegin in 2018 is opvallend te noemen, 
maar niet uniek. Het tijdstip waarop Zeearendjongen 
het ouderlijk territorium verlaten, vertoont een zeer 
grote individuele variatie (Oliver Krone pers. med.). 
Over de vraag of mannetjes en vrouwtjes verschillen in 
het tijdstip van vertrek is bij Zeearenden, in tegen-
stelling tot Steenarenden Aquila chrysaetos, niets be-
kend (Phil Whitfield pers. med.). Uit een recente studie 
met 35 GPS-transmitter gezenderde juveniele Steen-
arenden bleek dat mannelijke individuen vroeg of juist 
laat vertrekken. Het vertrek van vrouwen ligt daar 
 tussenin (Weston et al. 2018). Het late tijdstip van ver-
trek lijkt dus niet automatisch te impliceren dat dit jong 
een vrouwtje is. Op basis van het forse postuur en het 
late uitvliegen werd dat overigens wel aangenomen 
(Meeuwissen & Venema 2018). 
Het tweede broedgeval van de Zeearend in het ZLM-
gebied verliep wat betreft eilegbegin, presentie van 
het jonge ♀ (en mogelijk ook het jonge ♂ ) na uit-
vliegen, prooispectrum en territoriumgebruik anders 
dan het eerste broedsel in 2017. Langlevende vogels 
doen in de loop der jaren ervaring op en – in het geval 
van partnertrouw – raken steeds beter op elkaar inge-
speeld (de Roder & Bijlsma 2008). De vervroeging van 
de start van de eileg met maar liefst twee weken kan 
worden toegeschreven aan een langduriger paarband 
en toenemende ervaring (de Roder & Bijlsma 2008, 
2009). Dit beeld van een verbeterde broedprestatie 
zien we ook bij andere Zeearendparen in Nederland 
(van Rijn & Dekker 2016). Uit het sterk gewijzigde 
prooispectrum en het territoriumgebruik in het droge 
en warme broedseizoen 2018 zou men kunnen con-
cluderen dat Zeearenden echte opportunisten zijn. Uit 

Figuur 12. Territoriumgebruik af te lezen aan de heat map van Zeearend-
waarnemingen in het ZLM-gebied gedurende het broedseizoen  
(1 november – 31 oktober) 2017 (links) en die van 2018 (rechts). 
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een studie uitgevoerd in een natuurpark in Noordoost-
Duitsland bleek echter dat Zeearenden wel degelijk 
 selectief jagen en hun prooien kiezen op basis van be-
jaagbaarheid, grootte en anti-predatorgedrag (Nadjaf-
zadeh et al. 2016). In strenge winters en droge zomers 
passen Zeearenden hun foerageerstrategie aan om  
in te spelen op weersomstandigheden en voedsel-
beschikbaarheid.
Opmerkelijk was de gang van zaken rond het uitvliegen 
van het jong en de schaarse meldingen in de daarop-
volgende weken. In één maand tijd werd het jong 
slechts elf maal waargenomen (figuur 1). Wellicht 
bracht het jonge ♀ (en mogelijk ook het jonge ♂) dit 
seizoen meer tijd door bij de horst dan het jong uit 
2017. Het lage prooiaanbod in de sterk verdroogde pol-
ders rond het horstgebied dwong de ouders om op veel 
grotere afstand te gaan jagen. In het veel nattere en 
watervogelrijke broedseizoen van 2017 werd hoofd-
zakelijk in het broedgebied gejaagd (Meeuwissen & 
Venema 2018). De ontdekking van het jonge ♂ op 14 
augustus 2018 was voor iedereen, ook voor het GLS, 
een grote verrassing en riep bij ons vele vragen op. 
Hebben de Zeearenden inderdaad twee jongen groot-
gebracht of was dit jong een indringer en afkomstig 
van elders? Om deze vragen te kunnen beantwoorden 

hebben we het gedrag van de twee jonge Zeearenden 
vanaf die datum met elkaar vergeleken. Van het jonge 
mannetje (jonge ♂) hebben wij op individueel niveau 
geen overtuigend bewijs kunnen vinden van zijn aan-
wezigheid in het broedterritorium tot zijn eerste zekere 
waarneming op 14 augustus. Vanaf die datum bevon-
den beide jongen zich regelmatig in elkaars gezel-
schap. Hoewel het er op leek dat het jonge ♂ niet 
 deelnam aan de dagelijkse gezamenlijke jachtpartijen, 
kwam hij tijdens het droogvallen van de WMBP weer 
samen met het Zeearendgezin in beeld. Hierbij werd 
vastgesteld dat het jonge ♂ zowel door het ouderpaar 
als door het jonge ♀ werd bedreigd of fel werd aange-
vallen tijdens agressieve interacties. Ouderlijk agres-
sief gedrag gericht tegen de dochter werd daarentegen 
niet gezien. Het agressieve gedrag tijdens een lucht-
gevecht op 8 september 2018 tussen man AY41 en het 
jonge ♂ had veel weg van het verdrijven van een 
 indringer. Een Zeearendpaar vertoont nauwelijks terri-
toriaal gedrag en verdedigt alleen het nest tegen soort-
genoten (Mebs et al. 2008). Juveniele (niet uitgekleurde) 
vogels worden zelfs in de naaste omgeving van de 
horst geduld (Glutz von Blotzheim et al. 1971). Het is 
bekend dat jongen reeds vanaf augustus het nest of de 
omgeving van naburige broedterritoria verkennen. Dit 

Figuur 9. Vier Zeearenden van links naar rechts: adulte vrouw, adulte man AY41, 1e kj man en  Foto: Arjen Siepelinga
1e kj vrouw (dochter), voor de hut van de Westerbroekster madepolder, 7 september 2018
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kan leiden tot een misinterpretatie van het reproductie-
succes van een specifieke broedlocatie (Oliver Krone 
pers. med.). Ook het ZLM Zeearendpaar vertoonde 
 gering territoriaal gedrag tegenover zijn eigen nakome-
lingen. Zo duldde het ouderpaar tot eind februari 2018 
hun eerste (2017) jong in het horstgebied terwijl hun 
tweede (2018) jong pas op 30 december 2018 het 
 ouderlijk territorium verliet. Gezien het feit dat (1) tot 
14 augustus steeds maar één jong werd waargenomen 
nabij de horst en de rest van het territorium, (2) tot 14 
augustus geen zekere waarneming van het jonge ♂ 
werden gedaan, (3) beide ouders hun agressie alleen 
op het jonge ♂ richtten en (4) het jonge ♂ vaak solitair 
opereerde, denken wij dat het jonge ♂ elders is geboren, 

vroeg is gaan rondzwerven en in het ZLM-gebied is be-
land. Hier tegenover staan een aantal waarnemingen, 
waaronder het frequente gezamenlijk roesten en foera-
geren, het passief toekijken van beide adulten bij een 
gevecht om een prooi tussen beide juvenielen, de tole-
rantie die de adulte vrouw toont bij het wegkapen door 
het jonge ♂ van haar gevangen vis, die de indruk geven 
dat dit juveniel wel degelijk een familieband heeft met 
de adulte Zeearenden en het jonge ♀. Daarom sluiten 
we niet uit dat dit tweede broedgeval twee jongen 
heeft voortgebracht, maar achten we het uitvliegen 
van alleen het jonge ♀ meer aannemelijk. 
De begin augustus opgestarte onderhoudswerkzaam-
heden van het Waterbedrijf Groningen aan de in het 

1e kj Vrouw, 17 september 2018  Foto: Gerrit Kiekebos
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horstgebied gelegen winputten was er waarschijnlijk 
de oorzaak van dat de gehele Zeearendfamilie naar een 
meer decentraal gelegen rust- en slaapgebied verhuisde. 
Naar onze mening zijn deze activiteiten te vroeg ge-
start omdat het jong zich nog nauwelijks buiten het 
horstgebied liet zien. Zelfs na het uitvliegen bezoeken 
Zeearendouders en hun jongen het nest nog regel-
matig, met of zonder prooi, om te rusten of te slapen. 
Dit illustreert opnieuw dat Zeearenden storingsgevoelig 
zijn en dat een ruime periode van absolute rust rond de 
horst bittere noodzaak is. Voor het Zeearendpaar is in 
2018 door het GLS een extra rustgebied gecreëerd 
door afsluiting van de kades in de Kropswolderbuiten-
polder voor het publiek. Een maatregel, die ook door 
Meeuwissen & Venema (2018) werd voorgesteld, moet 
hier in de winter ook de verstoring van de grote aantal-
len pleisterende watervogels voorkomen. Ongetwijfeld 
profiteren ook andere vogels zoals Lepelaar Platalea 
leucorodia, Grote Zilverreiger Casmerodius albus en 
Visarend Pandion haliatus van de rust, mits hand-
having plaatsvindt. 
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Broeden in GronIngen
De Nederlandse broedpopulatie van de Wulp wordt 
 geschat op 3900-4800 paren. Dat is minder dan in de 
vorige eeuw en de populatie nam tussen 1990-2005 
volgens de Vogelatlas van Nederland af met ongeveer 
40% (Sovon 2018). In de open delen van Friesland  
en Groningen was er echter een plaatselijke toename.  
De verspreiding in Noordoost Nederland is in figuur 1 
weergegeven (Sovon 2018). 

Eerst iets over de verspreiding. We zien dat de Wulp in 
de kleigebieden schaars is of ontbreekt. De polders 
rond de Dollard zijn leeg, evenals de jongere polders 
tussen Lauwersmeer en Eemshaven. Ook elders in 
 Nederland broeden weinig Wulpen in kleigebieden. 
Sommige goede plekken zijn makkelijk herkenbaar, 
 zoals het Zuidlaardermeergebied. Maar ook daar zitten 
maar enkele paartjes. In de Westerbroekstermadepolder 
en Kropswolderbuitenpolder broedden voor de ver-
natting enkele paren, maar momenteel niet meer. 
 Alleen het middenstuk van de Onnerpolder is geschikt 
biotoop. Dus een rode kleur (“algemeen”) lijkt voor-
barig. Sinds 2001 broedt jaarlijks een paartje op de 
Rottumerplaat (Zekhuis 2012), welk eiland ook een rood 
kleurtje heeft gekregen. Is de soort hier toegenomen? 
De kaart laat zien dat plaatselijk in Veenkoloniën Wulpen 
broeden. Wanneer ze daar zijn gekomen is onduidelijk. 
Mogelijk dat vanaf ongeveer 2010 er steeds meer Wulpen 
in grootschalige akkerbouwgebieden in Oost-Groningen 
zijn gaan broeden, onder andere in de polder Wilder-
vankster Participantenverlaat en elders in de Veen-
koloniën. Een bietenakker is op het eerste gezicht niet 
bepaald een voor de hand liggende broedplaats, maar 
biedt vermoedelijk voldoende rust door zijn uitgestrekt-
heid en de kans door predatoren te worden verstoord is 

laag. In Vogels in Groningen staat niets over het broeden 
in de Veenkoloniën (Boekema 2016). Al met al is mijn 
impressie dat de Vogelatlas een iets te rooskleurig 
beeld geeft van de broedvogelstand. Dit is mede geba-
seerd op een eigen integrale inventarisatie van een 
stuk Westerwolde van 10 x 10 km in 2014, zie figuur 1 
voor de ligging. Er werd geen enkele broedende Wulp 
gevonden (Boekema 2015). Er zaten ook geen Grutto’s 
meer, hoewel ook bij deze soort voor dit gebied er nog 
wat stipjes staan. Deze verschillen zijn niet goed te 
plaatsen. Of de soort vooruit of achteruit gaat is een 
andere vraag. De vooruitgang in de akkerbouwgebieden 

Vogel van het jaar 2019: de Wulp
Egbert Boekema

Sovon en Vogelbescherming hebben 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp, als opvolger van de Huiszwaluw. 
Sovon schrijft dat uit de nieuwe Vogelatlas die eind 2018 is verschenen blijkt dat het met kustvogels en weidevogels 
niet goed gaat in Nederland. De Wulp is zowel een kustvogel als een weidevogel en staat hoog op de Rode Lijst. 
We gaan de meest recente informatie over deze soort in Groningen even bij langs. Tot voor kort had Avifauna 
 Groningen ook zijn eigen vogel van het jaar, maar de respons was wisselend en waarnemingen concentreerden 
zich vooral in de populaire vogelgebieden. Daarbuiten kwam te weinig binnen om een goed overzicht te krijgen, 
zoals in 2017 bij de Torenvalk. 

Figuur 1. Broeddichtheid Wulp 2013-2015 in het noordoost  
van Nederland (Sovon 2018). Het vierkant geeft een stuk van 
Westerwolde aan waar in 2014 geen broedende Wulpen  
werden aangetroffen.
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op de zandgronden is wel reëel. Of de Wulp vroeger in 
het Rhederveld en Hebrecht (de rode vlek rechtsonder 
het vierkant van figuur 1) talrijker of schaarser was, is 
uit de nieuwe atlas niet op te maken. In de polder het 
Oosterland ten westen van Haren was na jaren van 
 afwezigheid in 2018 weer een territorium. Toeval of een 
trend?

Doortrek van Wulpen in Groningen
Een volgende vraag is wanneer Wulpen precies trekken 
en waar de meeste langskomen. Als we beginnen met 
de eerste vraag en bij de najaarstrek, dan blijkt dat de 
allereerste vogels al vanaf half juni terugkomen met als 
voorbeeld 63 west die Harry Blijleven en Piet Pepers op 
18 juni 2006 bij de Eemshaven zagen (trektellen.nl). 
 Zoals bij vrijwel alle steltlopers is de trek aan de kust 
sterker dan in het binnenland. Maar voor Wulpen is het 
lastig precies aan te geven wanneer ze trekken. Ten 
eerste trekken er op veruit de meeste dagen maar heel 

kleine aantallen door. Vaak doen ze dat solitair of in 
kleine groepjes. Op 9 juli 2016 zag ik 63 Wulpen naar west 
trekken bij Lauwersoog, maar vrijwel steeds solitair of 
met zijn tweeën optrekkend. Het beeld wordt mogelijk 
ook vertroebeld door voedseltrek van en naar de wad-
platen. Voor Lauwersoog liggen uitgestrekte, bij laag-
water droogvallende wadvlaktes. Op 30 september 
2018 zag ik 18 Wulpen naar west over het wad voor de 
haven van Lauwersoog, maar ook 630 die bij hoogwater 
van de platen afkwamen en vermoedelijk allemaal naar 
de westpunt op Schier vlogen om daar te overtijen. 
Maar niet uit te sluiten valt dat onder de 18 trekvogels 
er ook enkele zaten die later op de dag teruggingen 
naar het oosten. Een gelukkige bijkomstigheid is dat er 
in het Lauwersmeer geen Wulpen overtijen, in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld Zwarte Ruiters. Tenslotte moe-
ten we trek niet laten vertekenen door verplaatsingen  
bij harde aanlandige wind. Op 22 oktober 2014 vlogen 
naar schatting 6000 vogels langs Lauwersoog bij NW7. 

Wulpen in de Bantpolder  Foto: Maria Woortman
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Dat aantal van 6000 is bijna de helft van alle Wulpen 
die voor de herfsttrek in trektellen.nl bij normaal weer 
zijn ingevoerd. Het water van de Waddenzee stond op 
22 oktober 2014 zeer hoog en dat wijst er op dat deze 
Wulpen door het hoge water van de Groninger kwelders 
en / of de Waddeneilanden zijn verdreven. Bovendien 
ligt het voor de hand dat vogels voor wegtrek op beter 
weer wachten. In “Vogels in Groningen” stond nog 
geen plotje met doortrek (Boekema 2016), maar met 
meer data en vooral het weglaten van tellingen met 
harde (noord)westelijke wind komt er nu een beeld 
naar voren dat de trek heel gespreid van juli tot in decem-
ber plaatsvindt, met augustus, oktober en november 
als beste maanden (figuur 2). Het beeld is echter zeker 
nog niet compleet. Bij het analyseren van de gegevens 
bleek dat er heel af en toe goede trekdagen zijn met 
100-300 vogels en die liggen naar het lijkt tamelijk wille-
keurig. De enige oplossing is dan dat we nog wat jaren 
moeten doortellen voor een beter beeld. Er zijn meer 
vogels dan de Wulp die het bij harde wind uit zee op de 
heupen krijgen. Ook de Bergeend heeft bij harde wind 
sterk de neiging om in de ogen van een trekteller “zin-
loze stukken water” te overbruggen. Waarom vliegen 
ze niet gewoon met de wind mee naar een binnendijkse 
akker aan de Noordkust om beter weer af te wachten? 
Suggesties zijn welkom. 

De voorjaarstrek is eenvoudiger te beschrijven. Wat als 
allereerste opvalt, is dat Wulpen vooral langs de Wadden-
eilanden trekken. In een aantal jaren zijn er op Rottumer-
oog unieke aantallen voor Nederland geweest, met 
dagmaxima van een paar duizend vogels. Mark de Vries 
telde van 8-30 april 2006 dagelijks op Rottumeroog en 
zag in totaal ruim 41.000 vogels passeren, met als top-
dag 17 april toen 17.637 vogels voorbijkwamen. Dit is 
nog steeds met afstand de beste dag die er ooit in 
 Nederland is geweest. Vrijwel alle dagmaxima uit de 

top-20 van trektellen.nl komen overigens van Rottumer-
oog. Aan de Hollandse kust is de trek onopvallend, als 
we afzien van vorstvluchten in de wintermaanden. Aan 
de Noordkust zijn de maxima lager dan langs Rottumer-
oog. Langs de Noordkaap, de noordelijkste punt van de 
Noordkust, werden op 21 april 2015 1345 langstrek-
kende Wulpen gezien. Maar helaas is Rottumeroog in 
de eerste drie maanden van het jaar niet bezet en moeten 
we het doen met waarnemingen van de Eemshaven, 
Noordkaap en Kustweg. Op Lauwersoog (zie elders in 
deze Grauwe Gors) wordt niet in het voorjaar geteld. 
Wat naar voren komt is dat april de beste maand is 
 (figuur 2) en dat na 1 mei de trek abrupt in elkaar zakt. 

Is dit alles over trek? Niet helemaal, want langjarige 
waarnemingen van de schrijver in Haren en de stad 
Groningen geven aan dat in alle jaargetijden naast 
 ochtend- en dagtrek een aanzienlijk deel van de trek-
kende Wulpen ’s avonds en ’s nachts passeert. Op 17 
april 2002 werden bijvoorbeeld tussen 23.00-24.00 16 
keer overtrekkende Wulpen boven Groningen gehoord. 
Registratie van nachttrek met geluidsapparatuur is een 
nieuwe ontwikkeling en in 2018 heeft Jacob Bosma  
in Beijum dat voor het eerst regelmatig gedaan. Op 
bijna de helft van de nachten die werden opgenomen, 
 kwamen Wulpen over, in juli bijna elke nacht. Een be-
vestiging van de indruk dat nachttrek een regelmatig 
gebeuren is. Het zal wel een kwestie van tijd zijn voor-
dat daarbij ook het uur van de dag kan worden geregi-
streerd.

Zijn er nog open vragen? Zeker wel en dat geldt dan  
in het bijzonder voor de aantallen pleisterende wad-
vogels. Het is alweer een flink aantal jaren geleden dat 
er een overzicht is gepubliceerd over de aantallen wad-
vogels. Hoe het op het wad met de Wulp is gesteld, is 
onduidelijk. Op de website van Sovon worden ook 
 andere thema’s genoemd, zoals de broedbiologie en 
binnenlandse slaapplaatsen. Tegen de avond zoeken 
Wulpen graag ondiepe plassen op, zoals het Danne-
meer. Maar blijven ze er altijd en / of allemaal slapen?
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Heggenmussen in Leek,  
plaatselijke vogels of doortrekkers 
uit het noorden?
Klaas Koopman

Talrijk maar onopvallend, zo kan het voorkomen van de Heggenmus Prunella modularis in Nederland het best 
gekarakteriseerd worden. In Groningen broedt de soort in vrijwel de gehele provincie (SOVON Vogelonderzoek 
Nederland 2002) met de grootste dichtheden in tuinen en parken in bebouwde gebieden (Boekema 2016). De 
Nederlandse broedvogels worden geacht standvogel te zijn (SOVON 1987) of slechts voor een klein gedeelte tot 
in België weg te trekken (Bijlsma et al. 2001). In de trektijd trekken vogels uit Scandinavië over ons land (Bijlsma 
et al. 2001). Ook in Leek lijkt sprake van doortrek in de herfst, maar de meldingen van geringde vogels bevestigen 
dit beeld niet. Deze bijdrage probeert hierin duidelijkheid te brengen. 

Materiaal en methode

Voor dit onderzoek werden vogels gevangen voor het 
wetenschappelijk ringonderzoek in de tuin van perceel 
Diligencelaan 11 te Leek, Zuidwest-Groningen. Zie voor 
een beschrijving van de vanglocatie Koopman (2016). 
Voor het vangen werd gebruik gemaakt van 1 of 2 mist-
netten en soms een zeefval en een slagnet. Heggen-
mussen werden niet specifiek gelokt met voer, maar ze 
kwamen wel af op het voer voor mezen en vink achtigen. 
Wel werden ze vanaf 2004 gelokt met geluid. Dit werkt 
alleen goed in augustus – oktober; daarbuiten, ook tij-
dens de voorjaarstrek, wordt niet op geluid gereageerd 
(Hudde & Vohwinkel 1997). In dit artikel wordt de jaar-
grens gelegd bij 1 juni (2015 bijvoorbeeld loopt van  

1 juni 2015 tot 1 juni 2016) waardoor in elk jaar gere-
kend wordt met dezelfde groep oude en jonge vogels. 
Dit is met uitzondering van 14 jonge vogels uit mei:  
4 uit de eerste decade, 3 uit de tweede en 7 uit de der-
de decade. Tussen 1 juni 1989 en 1 juni 2018 werden 
1467 ongeringde en 2 elders geringde Heggenmussen 
gevangen, totaal 1469 individuen (nieuwe vogels). De 
eerste vangst van een elders geringde vogel is in de 
berekeningen meegenomen als een ongeringde vogel 
waarbij de eerste vangst als ringdatum is gerekend. 
Genoemde 1469 vogels leverden 66 eigen terugvang-
sten op in een volgend jaar (elk individu is per jaar een-
maal gerekend) en 320 in hetzelfde jaar (alle vangsten 
meegerekend). Naast de eigen terugvangsten op de 
ringplaats werden 21 Heggenmussen uit Leek door 

Figuur 1. Heggenmussen, links juveniel ex van 18 augustus 2018 en rechts adult ex van 7 augustus 2018, beide in Leek. 
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 derden gemeld via het Vogeltrekstation te Heteren/
Wageningen. Van vrijwel alle in Leek gevangen vogels 
werd onder andere het gewicht bepaald tot op 0,1 gram. 
Ook meegenomen zijn twee ringmeldingen van Heggen-
mussen bij Aduard (een vangst van een geringde vogel 
en een melding van elders). Voor analyse waren daar-
door beschikbaar 3 elders geringde vogels en 22 ring-
meldingen via het Vogeltrekstation. 

Jonge Heggenmussen zijn in de hand na het vliegvlug 
worden in hun bonte juveniele kleed korte tijd goed 
van oude vogels te onderscheiden. Na de rui van het 
juveniele kleed zijn de oogkleur en schedelverbening 
de enige zekere kenmerken voor leeftijdsbepaling. 
 Geslachten kunnen alleen tijdens de broedtijd aan de 
vorm van de cloaca en de omvang van de broedvlek 
worden onderscheiden (Svensson 1992). Om ethische 
redenen wordt het kenmerk van schedelverbening niet 
gebruikt. Jonge Heggenmussen hebben een matbruine 
of grijsbruine iris. In de loop van de herfst verkleurt de 
iris naar de roodachtig bruine kleur van oude vogels 
(figuur 1). Ook dit kenmerk is derhalve maar tijdelijk 
bruikbaar. Het overgrote deel van de vogels dat in juni 
– oktober werd gevangen was op basis van de kleur 
van de iris jong. Buiten deze periode moest het meren-
deel van de Heggenmussen als volgroeid worden 
 geringd. Gelet op alle beperkingen wordt in dit artikel 
geen onderscheid gemaakt tussen oude en jonge 
 vogels en tussen mannen en vrouwen. 

Resultaten

In figuur 2 is het aantal per jaar gevangen Heggenmussen 
gegeven waarbij elk individu eenmaal is meegeteld. 
Nadat de begroeiing van de tuin op gang was gekomen, 
vertoonde het aantal gevangen Heggenmussen van 
1991 tot en met 2003 weinig schommelingen van 9 in 
1991 en 1992 tot 25 in 1999. Het betreft in hoofdzaak 

spontaan in de mistnetten gevlogen vogels. Vanaf 
2004 werd gewerkt met geluid. De gevangen aantallen 
gingen naar een hoger niveau, maar bleven afgezien 
van de piekjaren 2005, 2009 en 2017 zonder trend re-
delijk constant van minimaal 51 in 2004 tot maximaal 
97 in 2007. In de drie piekjaren werden respectievelijk 
156, 138 en 151 Heggenmussen gevangen. Verschillen 
tussen de jaren kunnen natuurlijk zijn zoals broed-
succes, maar zullen hier vooral veroorzaakt worden door 
weersinvloeden, vanginspanning en inzet van geluid.

De vangsten kenden voor nieuwe vogels een najaars- 
en een voorjaarspiek (figuur 3a). De najaarspiek liep 
van de tweede augustusdecade tot en met de eerste 
oktoberdecade. De veel kleinere voorjaarspiek liep van 
de eerste maartdecade tot en met de eerste aprildecade. 
In de meeste decades werden tussen 1 en 5 Heggen-
mussen van voorgaande jaren teruggevangen, maar 
opvallend genoeg was dat nul in de drie decades met 
de hoogste aantallen nieuwe vogels van de najaarspiek 
(figuur 3b). Tijdens de kleine voorjaarspiek waren er 
wel relatief veel terugvangsten van voorgaande jaren. 
Rond de jaarwisseling werden nauwelijks nieuwe 
 vogels gevangen, maar vooral vogels die eerder in het 
jaar al waren geringd. Dat gold ook voor de voor-
jaarspiek en de decades daarna.

Figuur 3b. Aantal per decade teruggevangen Heggenmussen in 
Leek tussen 1 juni 1989 en 1 juni 2018.

Figuur 2. Aantal per jaar gevangen Heggenmussen (ongeringd 
en met vreemde ring) en terugvangsten uit voorgaande jaren in 
Leek in 1989 – 2017. Elk individu is per jaar eenmaal meegeteld.

Figuur 3a. Aantal per decade nieuw gevangen Heggenmussen 
in Leek tussen 1 juni 1989 en 1 juni 2018.



36     De Grauwe Gors  jaargang 46 - 2019

Er zijn 66 terugvangsten van Heggenmussen in volgende 
jaren. Het gaat hierbij om 48 individuen; de overige 18 
terugvangsten betreffen vogels die in meer dan één 
jaar werden teruggevangen. In tabel 1 zijn deze terug-
vangsten vermeld. De aanname is dat Heggenmussen 
die in een volgend jaar worden teruggevangen plaatse-
lijke vogels zijn. De kans een doortrekker in twee of 
meer verschillende jaren te vangen wordt als verwaar-
loosbaar klein beschouwd. Daarom zijn in tabel 1 alle 
maanden opgenomen waarin deze vogels ook in Leek 
werden aangetroffen, inclusief in het jaar van ringen. 
De eerste aprildecade valt in de voorjaarspiek. Vogels 
gevangen in deze decade en in volgende jaren terug-
gevangen gaven ook alle terugvangsten in andere 
 decades waardoor niet aannemelijk is dat hierbij door-
trekkers zaten. De vogels gevangen in april – juli 
kunnen dan ook beschouwd worden als plaatselijke 
broedvogels. Wat opvalt in tabel 1 is dat van de zeven 
Heggenmussen die geringd zijn in april – juli er slechts 
vier terugvangsten van buiten deze periode waren. 
Daarentegen waren er van de 41 vogels geringd buiten 
april – juli 25 terugvangsten in april – juli. 

De kans een Heggenmus terug te vangen lijkt niet 
groot. Sommige vogels werden in een volgend jaar 

maar eenmaal gevangen, soms met een tussenpoos 
van enkele jaren. In tabel 2 zijn hiertoe de opmerkelijk-
ste terugvangsten gegeven.

Van begin juni tot begin augustus lagen de gemiddelde 
gewichten tussen 19,3 en 19,9 gram (figuur 4). Daarna 
was er een vrij scherpe daling naar 18,6 gram in de eerste 
decade van september, de top van de najaarspiek in de 
vangsten. Vervolgens stegen de gemiddelde gewichten 
weer geleidelijk tot 22,0 gram in de eerste december-
decade. Afgezien van een merkwaardig dipje in de 
tweede decemberdecade bleven de gewichten tot be-
gin februari behoorlijk constant op dit hoge niveau. 
Van de eerste naar de tweede decade van februari 
daalde het gemiddelde gewicht ineens van 21,7 naar 
20,6 gram om vervolgens tot half april ongeveer op dit 
peil te blijven, hoewel vanaf eind maart al een geleide-
lijke daling inzette die doorging tot eind mei.

In een straal van vijf kilometer rond Leek werden 14 
Heggenmussen gemeld (figuur 5). Daarnaast waren er 
acht meldingen tussen 10 en 25 kilometer vanaf Leek 
en Aduard. De twee verste meldingen waren 25 kilometer 
vanaf Leek. De eerste kwam uit Den Andel. Het betreft 
een jonge vogel die op 23 augustus 2009 in Leek werd 
geringd en op 8 oktober 2010 in Den Andel werd gevan-
gen en losgelaten. Volgens de vinder was de vogel de 
hele zomer al aanwezig geweest. De andere vogel werd 

Figuur 4. Gemiddelde gewichten van Heggenmussen per deca-
de gevangen in Leek tussen 1 juni 1989 en 1 juni 2018. Gegeven 
zijn het gemiddelde +/- de standaardafwijking.

nummer leeftijd bij ringen ringdatum terugvangdata bijzonderheden

1 volgroeid 4-10-04 18-1-06, 7-4-07 alleen op deze data

2 jong 5-6-05 17-06-09 alleen op deze datum

3 jong 10-9-06 29-9-10 alleen op deze datum

4 jong 13-9-11 23-6-14 alleen op deze datum

5 jong 7-9-15 28-11-17 alleen op deze datum

6 jong 11-9-15 29-11-17 alleen op deze datum

7 jong 8-10-11 8-7-12, 18-4-14, 22-9-15 plus op 7 tussenliggende data

8 jong 31-7-12 21-3-14, 18-6-15 plus op 9 tussenliggende data

9 jong 19-8-12 30-1-14, 25-3-15, 14-5-16 plus op 3 tussenliggende data

10 jong 22-9-13 9-8-14, 27-6-15, 5-7-16, 
24-6-17, 23-3-18

plus op 16 tussenliggende data

Tabel 2. Ring- en terugvangdata van enkele Heggenmussen.

Tabel 1. Terugvangsten van Heggenmussen in een volgend jaar waarbij elke 
maand van terugvangst, ook in het jaar van ringen, eenmaal is opgenomen. 
Het groene vierkant is gerekend als broedseizoen.



De Grauwe Gors  jaargang 46 - 2019     37

30 augustus 2017 als jonge vogel geringd in Leek en 19 
september 2017 door een ringer gevangen in Lippen-
huizen.

Slechts drie ringmeldingen kwamen niet uit Noord- 
Nederland (figuur 6). De eerste betreft een jonge vogel 
die op 28 augustus 2011 geringd werd in Leek en op 28 
september 2011 door een ringer werd gevangen in de 
Oostvaarderplassen op 101 kilometer van Leek. Verder 
zijn er twee meldingen die betrekking hebben op België. 
De eerste betreft een volgroeide vogel geringd op  
18 maart 2007 in Leek en gemeld op 10 oktober 2008 in 
Oost-Vlaanderen op 285 kilometer van Leek. Deze 
 vogel werd in Leek ook gevangen op 21 april 2007. De 
tweede vogel werd 9 oktober 2009 als jong geringd in 
Luik en op 30 juni 2010 gevangen in Aduard op 321 kilo-
meter van de ringplaats.

Discussie

Heggenmussen broeden in geheel West- en Noord- 
Europa (Cramp 1988). Zink (1975) heeft aan de hand 
van 448 ringmeldingen de trek van de Heggenmus op 
Europese schaal beschreven. Alleen de vogels uit het 
noordelijkste deel van het broedgebied trekken in de 
herfst alle weg, elders is de Heggenmus standvogel of 
slechts deels trekvogel. De trekrichting in de herfst ligt 
tussen ZW en ZZW. Behoudens verplaatsingen over 
korte afstand zijn hierop weinig uitzonderingen. Dit 
beeld is ook op Nederland van toepassing (Speek & 
Speek 1984) en is recent aan de hand van een veel 

 groter aantal ringmeldingen bevestigd voor Nederland  
(www.vogeltrekatlas.nl), België (http://odnature.natural 
sciences.be/bebirds/nl/ring-recoveries), Duitsland (Von 
Bairlein et al. 2014), Noorwegen (http://must.ringmer-
king.no/kart.asp) en Italië (Spina & Volponi 2008). In 
Nederland geboren Heggenmussen worden niet zuide-
lijker dan België teruggemeld en vogels uit Scandinavië 
al of niet op weg naar België en Frankrijk kunnen in 
Nederland worden aangetroffen (Speek & Speek 1984). 
De Noorse, Nederlandse en Belgische ringatlassen 
 geven enige nuancering ten opzichte van het door Zink 
geschetste beeld. Het lijkt erop dat Heggenmussen  
uit West- en Zuidwest-Noorwegen deels via een  
ZZO-richting de kortste route over zee nemen naar 
Denemarken om vervolgens weer de voorkeursrichting 
tussen ZW en ZZW aan te houden. Een ander deel lijkt 
wel de Noordzee over te steken rechtstreeks naar 
Nederland. Dit leidt ertoe dat in Friesland en op  
alle waddeneilanden samen 17 Heggenmussen uit 
Noorwegen zijn gemeld tegen slechts vier uit Drenthe 
en één uit Groningen (uit Spijk in het uiterste noord-
oosten van de provincie). Noorse Heggenmussen ge-
meld in België worden niet aangetroffen in het westen 
van dit land. De verklaring zou dan kunnen zijn dat 
Heggenmussen die de Noordzee rechtstreeks over-
steken via de waddeneilanden in Nederland komen. De 

Figuur 5. Ringmeldingen van Heggenmussen die betrekking 
hebben op Leek (rood) en Aduard (blauw) en gemeld zijn in 
Noord-Nederland. De twee vierkanten geven de onderzoek-
plaatsen Leek (rood) en Aduard (blauw) aan. Om alle meldingen 
rond Leek zichtbaar te maken zijn deze soms iets verschoven.

Figuur 6. Ringmeldingen van Heggenmussen die betrekking 
hebben op Leek (rood) en Aduard (blauw) en gemeld zijn  
buiten Noord-Nederland. De twee vierkanten geven de 
 onderzoekplaatsen Leek (rood) en Aduard (blauw) aan.
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vogels die via Denemarken komen, missen Noordoost-
Nederland en bereiken via Oost-Nederland en het wes-
ten van Duitsland het midden en oosten van België en 
Frankrijk (maar niet in het noordwesten van dit land).

In Leek is de kans dus klein dat we naast plaatselijke 
Heggenmussen trekvogels uit Scandinavië aan zullen 
treffen. Er is ook geen enkele ringmelding die daarop 
wijst. Wel zijn er twee ringmeldingen die betrekking 
hebben op België. De data waarop de vogels in Gronin-
gen waren (21 april en 30 juni) wijzen niet op doortrek-
kers naar Scandinavië, maar op plaatselijke Groningse 
vogels. 

Het is verleidelijk de najaarspiek in de vangsten toe te 
schrijven aan trek. Het beperkte aantal eigen terug-
vangsten lijkt dit te ondersteunen. De kans een plaat-
selijke vogel meerdere malen te vangen is echter klein 
(tabel 2). Het relatief hoge aantal ringmeldingen van 21 
binnen 25 kilometer maar vooral binnen 5 kilometer 
vanaf Leek ten opzichte van slechts drie op grotere af-
stand (figuur 5 en 6) wijst veel meer op dispersie van 
plaatselijke vogels. Het voorjaarspiekje betreft gezien 
de eigen terugvangsten van deze groep in het broed-
seizoen (tabel 1) ook plaatselijke vogels die mogelijk 
zuidelijker hebben overwinterd. Het gewichtsverloop 
in de loop van het jaar (figuur 4) duidt ook niet op een 
grotendeels trekkende populatie. Aannemelijk is dat 
we in Leek niet te maken hebben met doortrekkers uit 
Scandinavië, maar met plaatselijke vogels die hooguit 
voor een klein deel wegtrekken tot in België. De dip in 
de gewichten tijdens de najaarspiek past niet bij weg-
trekkende vogels. Die zouden juist hogere gewichten 
moeten hebben door de aanmaak van trekvet. De stij-
ging van de gewichten naar een wintermaximum past 
bij overwinterende vogels. In onderlinge samenhang 
leidt het vorengaande tot de conclusie dat de Heggen-
mussen in Leek plaatselijke vogels zijn die voor een 
klein deel wegtrekken tot in België. 
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Wat is een PTT route?
PTT is de afkorting van: Punt Transect Telling: een 
snoer van 20 telpunten waar gedurende 5 minuten alle 
vogels (met binding aan het landschap) genoteerd 
 worden. De telling wordt sinds 1981 in de tweede helft 
van december gehouden; gecoördineerd en gead-
ministreerd door Sovon. Verspreid in Nederland liggen 
zo ‘n 500 telroutes. Op deze manier ontstaat een over-
zicht van de doorsnee wintervogels die in Nederland 
verblijven.

Ontstaan van route nr 217
Ook begin jaren ‘80 hoorde Noordwest-Groningen al 
niet tot de favoriete gebieden van vogelkijkers. Er 

startte in die tijd het Sovon project voor winter- en trek-
vogels dat gebruik maakte van 5 X 5 km telblokken. 
Johan en Marry van Klinken hebben toen in drie zwakke 
blokken rondom Eenrum een PTT route uitgezette met 
als doel om twee vliegen in één klap te slaan: uit die 
blokken vogelinformatie te krijgen en om de PTT telling 
uit te voeren. De telpunten zijn tamelijk willekeurig 
door de blokken heen verspreid, zodat spontaan de 
‘’aselecte steekproef’’ ontstond waarvan statistici zo 
blij worden. Gedurende de 35 jarige telreeks is er een 
afwisseling van zachte en strenge winters geweest. 
Meestal zijn de tellingen uitgevoerd op dagen met ge-
middelde, zachte weersomstandigheden. Opvallend in 
de herinnering is, hoe vaak de windsterkte bepalend 
was voor de resultaten: bij harde wind drukken vogels 
zich meer en is er meer geruis. Daardoor zullen op 
 winderige teldagen de kleine vogels minder veel waar-
genomen zijn.

Landschapsbeschrijving
De atlasblokken 6.11 (Baflo), 6.12 (Eenrum) en 6.13 
(Leens) liggen in het Noordwestelijke deel van Gronin-
gen. Dit gebied bestaat uit wierdendorpen, afgewis-
seld met boerenerven, akkers en weilanden (Schroor & 
Meijering 2007). Er is een netwerk van grotere water-
gangen, de maren, die het gebied doorkruist. De grootste 
verandering in het landschap van dit gebied, zijn de 
ruilverkavelingen geweest die in de jaren ‘70 zijn uitge-
voerd. Dat laat een vergelijking van de kaarten uit 1950 
en 2015 zien (zie kaarten 1 en 2). In 1950 waren de 
 akkertjes nog klein, in 1984 en daarna is de schaal ver-
groot. De ruilverkavelingen waren uitgevoerd vóórdat 
de PTT telling startte (Provincie Groningen 1981). Met 
de ruilverkavelingen zijn ook (dorps)bosjes in het land-

PTT route 217: 35 jaar vogels  
tellen in Noordwest-Groningen
Gewone vogels in een gewoon gebied
Alco van Klinken & Willem van Manen

Het Noordwestelijke deel van Groningen staat niet echt bekend als topgebied voor vogelaars. Dit was juist de 
reden om er in 1981 een PTT route uit te zetten. Sindsdien is die route 35 jaar geteld door dezelfde tellers. Ter 
gelegenheid van de 60 jarige trouwdag van de tellers zijn de resultaten op een rij gezet (Van Klinken & Van Manen 
2018). Daardoor kan hier een kort overzicht gegeven worden van 35 jaar gewone vogels in Noordwest Groningen.

Foto 1. Ernstheem, telpunt 7: voorbeeld van een lommerrijk boerenerf
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schap verschenen. De geografische veranderingen tus-
sen 1984 en 2015 zijn maar beperkt. In grote lijnen blijft 
het een afwisseling van akkers en weilanden en ook de 
uitbreiding van de dorpen is beperkt tot een buiten-
wijkje bij Winsum en Baflo. De openheid van het land-
schap is wel fors afgenomen: de dorpsbossen zijn 
 gegroeid en er is veel meer opgaande begroeiing in het 
landschap gekomen (tuinen, wegbeplanting e.d.).

Samenvatting telpunten
De telpunten liggen op een tamelijk gangbare doorsnede 
van de landschapstypen die rondom Eenrum voor-
komen. Grof samengevat horen de punten tot de vol-
gende types landschap:

•  Bebouwde kom: Baflo (nr. 4), Sportpark Eenrum  
(nr. 9), Kerk Eenrum (nr. 10): totaal 3

•  Park en bos: bos Eenrum (nr. 8), Abelstok (nr. 13), 
Verhildersum (nr. 15): totaal 3

•  Weide: Winsum (nr. 1), Tinallinge (nr. 2), Matenesse 
(nr. 7), brug Eenrumermaar (nr 11), Ranum (nr. 20), 
totaal 5

•  Akker: rand Baflo (nr. 3), brug Lutje Saaksum (nr 6), 
Land van Aagt (nr. 12), De Luit (nr. 14), Groot Maarslag 
(nr. 16), HekmaWierda (nr 19), totaal 6

•  Boerenerf: Lutje Saaksum (nr. 5), Ernstheem (nr. 7), 
Maarhuizen (nr. 17), totaal 3

Vogelresultaten 
We hebben ervoor gekozen om afzonderlijke soorten in 
beeld te brengen. In andere publicaties is soms  gewerkt 
met vogelgemeenschappen (bijvoorbeeld: watervogels, 
bosvogels, akkervogels e.d.). Met deze ‘’gemeenschaps-
benadering’’ gingen in dit geval teveel details verloren. 
Volgens ons komt het verhaal het duidelijkste naar 
 voren met soorten die staan voor een bepaald biotoop.
De telpunten liggen representatief verdeeld over de 
biotopen die in rondom Eenrum te vinden zijn (zie hier-
boven). Daarmee geeft deze telling een indruk van de 
totale vogelgemeenschap. De volgende trends geven 
een goede indruk over de ontwikkelingen in de winter-
vogelstand sinds 1981. Het voert te ver om alle 98 
waargenomen soorten te beschrijven. We pikken er de 
soorten uit die typerend zijn voor dit gebied, of die een 
trend laten zien die afwijkt van de landelijke trend.

Grote zaagbek/Kuifeend, figuur 1: de Grote zaagbek 
neemt af; de Kuifeend toe. Dit past in het landelijke 
beeld dat een wintersoort als de grote zaagbek de af-
gelopen jaren minder naar Nederland komt.

Kaart 1

Kaart 2

Foto 2. Land van Aagt, telpunt 12, een telpunt in kaal akkerland

Figuur 1. Grote Zaagbek/Kuifeend
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Buizerd/Torenvalk, figuur 2: de Buizerd neemt toe; de 
Torenvalk af. het landschap is verder verarmd (minder 
overhoekjes en ruigtes) en daarmee is het muizen-
aanbod kleiner geworden. Tegelijkertijd is het land-
schap beslotener geworden; hiervan profiteert de 
 Buizerd. De Buizerd heeft een gevarieerder menu dan 
de Torenvalk.

Fazant, figuur 3: in 2016 hebben we voor het laatst een 
Fazant waargenomen. Dit tekent enerzijds het verbod 
op uitzetten van deze soort voor de jacht, anderzijds 
de verschaling van het landschap (minder overhoekjes 
en ruigtes).

Meerkoet/Waterhoen, figuur 4. Bij het Waterhoen zijn 
de gevolgen van koude winters te zien (jaren ‘80 en 
rond 2010), waarna de soort een klap krijgt en daarna 
herstelt. Bij de Meerkoet lijkt het alsof de soort pas 
laat dit gebied koloniseert. Hierop komen we terug in 
de discussie.

Meeuwen, figuur 5. Van het drietal gangbare meeuwen-
soorten (Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw)  
blijft de Stormmeeuw de meest algemene soort in de 
 weilanden van dit gebied

Grote bonte specht, figuur 6. Hoewel de aantallen beperkt 
blijven, is er in de loop van de jaren wel een toename te 
zien. Deze toename past in de ontwikkeling dat het 
landschap ‘’beslotener’’ is geworden (met meer opgaande 
beplanting).

Boomkruiper/Boomklever, figuur 7 De Boomklever 
volgt de golf van ‘’beboming’’ van het landschap en 
 bereikte rond 2005 ook Noordwest Groningen. Des te 
opvallender is dat de Boomkruiper al lang vaste bewoner 
van dit gebied was. Ondanks zijn beperkte vliegver-
mogen, had deze soort de lommerrijke boerenerven 
toch al eerder weten te vinden.

Roek/Ekster, figuur 8: de Ekster gaat, de Roek komt. 
Het verdwijnen van de Ekster als boerenlandvogel past 
in de trend van de afname van andere soorten in het 
buitengebied. De komst van de Roek is in dit verband 
tegendraads en zal waarschijnlijk te maken hebben 
met de toegenomen hoeveelheid broedgelegenheid in 
hogere bomen (Van Klinken 2017).

Huismus/Ringmus, figuur 9: de Ringmus was en is een 
schaarse (winter)vogel in dit gebied. De Huismus laat 
netjes de landelijke trend zien, met eind jaren ‘80 een 
forse afname en in de afgelopen jaren weer een voor-
zichtig terugkomen.

Figuur 6. Grote Bonte Specht Figuur 7. Boomkruiper/Boomklever

Figuur 3. FazantFiguur 2. Buizerd/Torenvalk
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Discussie
Het gebied rondom Eenrum heeft sinds de start van de 
PTT- telling weinig veranderingen gekend. Vergeleken 
met veel sterk-verstedelijkte gebieden in Nederland is 
dit bijzonder. Toch zijn ook hier veranderingen geweest 
die niet van kaarten zijn af te lezen. Het landbouw-
gebruik is, bijvoorbeeld, verder gemoderniseerd met 
alle milieu-gevolgen van dien. Verder zijn beplantingen 
(bosjes die geplant zijn tijdens de ruilverkavelingen) 
hoger en volgroeider geworden. De tijd heeft ook rond-
om Eenrum niet stilgestaan. Wanneer we proberen om 
de veranderingen samen te vatten:

• Zachter weer
• Opkomst bossoorten
• Akkervogels waren al bijna weg

Het geval “Meerkoet’’
Het grootste raadsel in de resultaten van PTT route 217, 
is de late opkomst van de Meerkoet (zie figuur 4): hoe 
kan het dat deze soort pas zo laat toeneemt in dit ge-
bied? Tot eind jaren ‘90 kwam hij er maar mondjesmaat 
voor. De Meerkoet is een erg opportunistische soort 
die houdt van voedselrijk water en gevoelig is voor 
strenge winters (Daalder 2017). In Groningen komt hij 
vooral voor in gebieden waar grasland direct grenst 
aan open water (Van den Brink 1992, Boekema 1983, 

2016). Uit de landelijke broedvogelinventarisatie van 
de jaren ‘70 blijkt dat de meerkoet gewoon in Noord-
west Groningen voorkomt als broedvogel (Teixeira 
1979). Uit het atlasproject van Sovon begin jaren ‘80 
blijkt ook dat de Meerkoet in Noordwest Groningen 
 oppervlaktedekkend voorkomt (Sovon 1987).

Het biotoop van het telgebied van PTT route 217 is 
 geschikt voor meerkoeten, maar de watergangen zijn 
niet breed en het aandeel grasland aan open water is 
beperkt. Het biotoop is geschikt maar niet optimaal. De 
invloed van strenge winters is er groot. In 1979 kende 
Nederland een strenge winter met veel sneeuw en ijs; 
de PTT route startte 2 jaar daarna. Verder kende de 
 jaren ‘80 drie koude winters op een rij. In figuur 4 is 
daarna een bescheiden toename te zien. Midden jaren 
‘90 volgden echter weer twee strenge winters waar-
door de stand weer in elkaar klapte. Als meest waar-
schijnlijke verklaring voor de schijnbare late toename 
van de Meerkoet in dit gebied, zie wij het volgende: Het 
ontbreken in de jaren ‘80 is een gevolg van strenge 
winters en van het gegeven dat het gebied voor de 
Meerkoet een sub-optimaal biotoop heeft (bescheiden 
watergangen en niet veel grasland direct aan het water). 
daardoor is de lokale populatie gevoelig voor winter-
effecten en duurt het een tijd voordat de Meerkoet het 
gebied weer heeft gekoloniseerd na wintersterfte.

Figuur 4. Meerkoet/Waterhoen

Figuur 8. Roek/Ekster

Figuur 5. Meeuwen

Figuur 9. Ringmus/Huismus



“identiteit’’ van de route
De charme van een PTT route is, dat die de vogelstand 
in zijn geheel monitort. Veel andere projecten richten 
zich maar op één biotoop of één soortgroep, waardoor 
“het verhaal van een gebied als geheel’’ niet naar  voren 
komt. Wat zegt de PTT route 217 nu over de ‘’identiteit’’ 
van het landschap in Noordwest Groningen? Opvallend 
is allereerst hoe sterk een “gewoon’’ gebied de lande-
lijke ontwikkelingen volgt (zoals: invloed zachte win-
ters, afname boerenlandvogels, intensivering land-
bouw). In dit gebied heeft ‘’de grote klap’’ voor de 
vogels al plaatsgevonden met het uitvoeren van de 
ruilverkavelingen. Veel akker- en weidevogels zaten 
vanaf de start van de PTTroute al op een minimaal 
 niveau. Alleen een paar “restjes’’ konden nog verder 
afnemen tijdens de telperiode (Fazant, Ekster). De 
 andere ontwikkeling die het duidelijkst als eigenschap 
voor dit gebied naar voren komt, is de opkomst van 
soorten die van bomen houden, zoals de Grote bonte 
specht en Boomklever.
Het tellen van een PTT route doe je niet om zeldzame 
soorten te scoren. Het is wel een mooie manier om, via 
vogels, mee te leven met veranderingen in de omge-
ving gedurende een lange reeks van jaren.
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Huiszwaluwen en keileemplaatsen 
aan de rand van De Onlanden
René Dantuma

Ter Borch is een landelijke wijk in het Drentse Eelderwolde aan de rand van de stad Groningen. In 2018 is het 
broeden van Huiszwaluwen Delichon urbicum in deze wijk intensief onderzocht. Het bleek dat voor goede en 
vlotte nestbouw de beschikbaarheid van vochtige keileem belangrijk was. Ondanks de zeer droge en warme zo-
mer van 2018 zijn minstens 125 huiszwaluwbroedsels in Ter Borch en omgeving succesvol uitgevlogen. Het voch-
tig houden van favoriete plaatsen met gele keileem heeft daartoe bijgedragen. 

De wijk Ter Borch is vanaf 2005 gebouwd in een laag-
veenweidegebied van ongeveer 0,5 x 3 km tussen de 
Madijk op de grens van De Onlanden en de Terborch-
laan en de Groningerweg. De huizen langs deze wegen 
vormden decennia de grens van de stedelijke be-
bouwing en een eeuwenoud veenweidecultuurland-
schap in de Kop van Drenthe. Op deze grens van stad 
en land bevinden zich gedurende decennia meerdere 
huiszwaluw kolonies. Nienhuis et al. (2018) hebben 
sinds 2000 de Huiszwaluwen geteld in Eelde, Paters-
wolde, Eelderwolde en omgeving. Vanaf 2007 groeit 

het aantal broedparen in Ter Borch en sinds 2011  
nemen de aantallen af in de oude bebouwing langs de 
Terborchlaan en Groningerweg. Volgens Nienhuis is 
het waarschijnlijk dat deze zwaluwen vanaf 2007 zijn 
verhuisd naar de nieuwbouw van Ter Borch. Daar zijn 
en worden veel geschikte huizen met overstek ge-
bouwd. Vanaf 2010-2012 zal de beschikbaarheid van 
keileem op de Madijk en het moerasgebied in De On-
landen ook een rol hebben gespeeld bij het ontstaan 
van de nieuwe kolonies (van den Bremer et al. 2018). 
Volgens Herremans (2006) hebben Huiszwaluwen 
‘nieuwvrees’ en nestelen generatie op generatie in de-
zelfde kolonie. Het is daarom bijzonder dat in de afge-
lopen tien jaar een tweetal nieuwe kolonies is ontstaan 
in de Ter Borch wijk. De unieke Huiszwaluwen staan op 
de ‘Rode lijst’ als gevoelig en verdienen daarom onze 
bescherming. In Nederland is de soort sterk in aantal 
teruggelopen, van misschien wel 350.000 in de 70-er 
jaren tot 70.000-100.000 broedparen in 2017 (van 
Bruggen 2018). Daarom is door Vogelbescherming 
 Nederland en Sovon het jaar 2018 tot “Het Jaar van de 
Huiszwaluw” uitgeroepen (Dubois 2018, Sovon 2018). 
De eenheid Groningen en Noord-Drenthe van Natuur-
monumenten heeft deze actie gesteund (Dantuma 
2018), mede omdat de zwaluwen in Ter Borch e.o. hun 
nestbouwmateriaal en voedsel halen uit de aangren-
zende Onlanden. De vroeger zo bloemrijke graslanden 
zijn sinds 2012 door de Herinrichting Peize veranderd 
in 3000 ha waterberging en natuur met een door-
stroming-moeras, hooiland, weilanden en bosjes. Bij 
een rondgang in de wijk in het vroege voorjaar bleek 
dat nogal wat huiszwaluwnesten incompleet waren. Zo 
kwam de vraag naar voren of dit te maken had met de 
keuze van het nestbouwmateriaal. De oude nesten be-
staan uit grijze keileem van de Madijk en veenmodder Figuur 1. De Madijk op 1 mei 2018. De grijze keileem was toen nog nat.
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uit het moeras en natte laagveenweiden in De Onlanden. 
Ter aanvulling is op 15 april 2018 met behulp van vrij-
willigers en kinderen van de OERRR club van Natuur-
monumenten op een achttal plaatsen op de Madijk 
gele keileem neergelegd. Vanaf halverwege april tot 
eind september is het gebruik van de keileemplaatsen, 
de nestbouw, de bezetting en het (eventuele) verval 
van de huiszwaluwnesten in Ter Borch e.o. geobser-
veerd en (fotografisch) vastgelegd. 

Keileem
Keileem is een divers mengsel van silt, zand, grind en 
klei (lutum). De eigenschappen van keileem worden 
bepaald door de samenstelling van het mengsel en de 
verhouding van de deeltjes; de grootte hiervan vari-
eert van 2 μm (klei) tot 63 μm (zand). De plakkracht van 
keileem wordt bepaald door het kleigehalte. Het grijze 
keileem type bevat echter relatief weinig klei, droogt 
daardoor relatief snel uit en is dan gevoelig voor krimp-
scheuren. Een ander type keileem is de zgn. rode of 
gele keileem. Deze bevat minder zand en meer klei dan 
de grijze keileem en heeft daardoor een beter plakkend 
vermogen. Ook heeft deze leem een betere consisten-
tie en is daardoor zeer geschikt als bouwmateriaal voor 
huiszwaluwnesten. 

Keileemplaatsen
De zandige Madijk werd van 2010-2011 als kade van de 
in te richten Onlanden over een lengte van ongeveer 
2,7 km opgehoogd met lemig zand uit de afgraving 
voor de rotonde van Gieten in Drenthe. Deze keileem 
heeft echter een groot nadeel voor Huiszwaluwen. Als 

het is uitgedroogd ontstaat een keiharde laag en valt 
het materiaal aan het oppervlak uiteen in losse zande-
rige deeltjes en kunnen de Huiszwaluwen het materiaal 
niet gebruiken. Daarom is het essentieel dat er tijdens 
de nestbouwperiode regelmatig voldoende neerslag is 
zodat de keileem vochtig blijft. Helaas was 2018 vanaf 
half mei zeer droog en werd op de Madijk de grijze kei-
leemlaag zo hard als beton. Daarom werd een extra 
helpende hand toegestoken door op de Madijk de gele 
keileemplaatsen regelmatig nat te houden met sloot-
water (figuur 2). Omdat keileemplaatsen aangelegd 

Figuur 2. Madijk met een 
natte keileemplaats, op de 
achtergrond de huizen van 
Ter Borch.

Figuur 3. Keileemzones A, B en C op de Madijk. E is een veenweide. D is de 
moeraszone in De Onlanden.

Figuur 4. Detail van gele keileemplaats: 
D=te droog, W=te nat. Bij G zijn de snavel-
sporen te zien, hier is de keileem het eerst 
door de huiszwaluwen weggehaald.
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moeten worden voordat de Huiszwaluwen vanaf half 
april uit hun winterkwartier terugkomen (Dubois 2018), 
is op 15 april 1 m3 gele keileem over drie zones A, B en 
C op de Madijk verspreid (figuur 3). Hier zijn bestaande 
kuilen gekozen omdat deze toen nog gevuld waren met 
water. De keileemplaatsen in zone A ter hoogte van de 
Rietwijk bleken helaas niet goed te functioneren, het 
water verdween daar relatief snel en de keileem raakte 
uitgedroogd. Daardoor bezochten de Huiszwaluwen 
deze plaatsen niet en zijn ze na verloop van tijd niet 
meer nat gehouden. De plaatsen in zone B ter hoogte 
van de Tuinwijk zijn niet gebruikt door de zwaluwen, 
daar zijn geen snavelsporen aangetroffen. Deze kei-
leem is later gebruikt als aanvulling in zone C. Verschil-
lende plaatsen in zone C ter hoogte van de Waterwijk 
waren zeer succesvol, de Huiszwaluwen uit de kolonies 

in de Waterwijk en Woldsingel/ Groningerweg (figuur 7) 
vlogen hier af en aan tijdens de bouw van hun nesten.
Omdat Huiszwaluwen vanaf zonsopgang al actief zijn 
kan een keileemplaats het beste ’s avonds of ’s mor-
gens vroeg onderhouden worden. In de ochtend is de 
luchttemperatuur nog laag en zal de keileem niet te 
snel uitdrogen. Volgens De Laet (2010) is het zeer be-
langrijk dat de leem een goede consistentie heeft (niet 
te nat en niet te droog), het materiaal moet aanvoelen 
als mortel (figuur 4). De keileemlaag moet minstens 10 
cm dik zijn (te dunne lagen drogen snel uit). Met een 
onderlinge afstand van 20-30 meter en een oppervlak 
van ongeveer 0.5 m2 (figuur 5) zijn de keileemplaatsen 
in korte tijd goed te onderhouden en blijft de versto-
ring daardoor beperkt. Ook bleek dat een plasje water 
in het midden van de keileemplaats (figuur 2 en 5) een 
grote aantrekkingskracht heeft op Huiszwaluwen. Bij-
komend voordeel is dat de keileemplaats dan niet te 
snel uitdroogt en de keileem een graduele natheid 
heeft (van W naar D in figuur 4). Gaandeweg bleek dat 
de keileem het beste in rulle vochtige kluiten rond een 
plasje kon worden gelegd (figuur 5). Daarvan kunnen 
de zwaluwen gemakkelijk en snel bolletjes keileem met 
de gewenste consistentie en natheid afnemen. Tijdens 
de herstelwerkzaamheden vlogen de zwaluwen vaak al 
rond en na mijn vertrek streken ze vaak binnen enkele 
minuten weer neer bij de keileemplaats om de leem op 
te halen. In figuur 4 zijn bij G de kenmerkende snavel-
sporen te zien. Op figuur 5 en 6 is mooi te zien hoe van 
een op 8:35 uur herstelde keileemplaats tot 14:11 uur 
kilo’s keileem zijn weggehaald door 20-30 Huis-
zwaluwen (Bakker 2018). Gaandeweg de nestbouw-
periode ontstond er een tekort aan gele keileem op de 
favoriete plekken. Deze is door mij aangevuld met gele 
keileem van de niet gebruikte plaatsen in zone B. Ook 
is er door het herstel van de keileemplaatsen steeds 
meer vermenging van de gele en de onderliggende 
grijze keileem ontstaan, wat goed te zien is aan de ver-
schillende gradaties gele kleuren bij sommige nesten 
(zie figuur 8 en 12).

Huiszwaluwkolonies
Huiszwaluwkolonies zijn vooral te vinden aan de rand 
van een bebouwde omgeving en in de nabijheid van 
water. De Onlanden (figuur 7) ligt naast Ter Borch, is 
een moerasgebied en de leverancier van voedsel en 
nestbouwmateriaal. Zwaluwen zoeken hun bouwmate-
riaal binnen maximaal 500 meter vanaf de nestlocatie 
(Dubois 2018). De kolonies RW en WW in Ter Borch lig-
gen binnen 200 meter van de Madijk, de nesten in de 
Terborchlaan (TB) en de Woldsingel /Groningerweg 
(GW) liggen hooguit 500 meter hiervandaan. De eerste 
vier huiszwaluwen werden door mij waargenomen op 

Figuur 5. Herstelde keileemplaats met plasje en leemkluiten om 8:35 uur. 

Figuur 6. Dezelfde keileemplaats helemaal leeg om 14:11 uur.
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23 april boven de Zweerdeneiland in de Waterwijk. Op 
24 mei, 22 juni, 16 juli zijn alle nesten geïnventariseerd 
en tot half september zijn alle bezette nesten gevolgd. 
Totdat de laatste jongen in de kolonie het nest verlaten 
hebben foerageren de Huiszwaluwen van Ter Borch 
overdag in de nabije Onlanden en slapen ’s nachts in de 
verlaten nesten. Ook verblijven tijdens de najaarstrek 
vele honderden Oever-, Gier-, Boeren- en Huiszwalu-
wen korte of langere tijd in De Onlanden.

In figuur 7 en tabel 1 zijn de op 22 juni waargenomen 
locaties en de aantallen broedsels per straat weer-
geven. In totaal zijn door ons 112 bewoonde natuurlijke 
nesten en drie kunstnesten met een eerste broedsel 
geteld in Ter Borch e.o. De tweede broedsels zijn vooral 
in Zweerdeneiland geteld, hier bevinden zich relatief 
veel oude intacte nesten. Deze werden al vroeg in het 
broedseizoen in gebruik genomen, waardoor er nog 
tijd beschikbaar was voor een tweede broedsel.  
Het aantal waargenomen tweede broedsels is waar-
schijnlijk een onderschatting. Het lage aantal tweede 
broedsels kan veroorzaakt zijn door de zeer hoge tem-
peraturen van half juni tot eind juli.
Tijdens de 24 mei telling zijn langs de Terborchlaan 47 
afdrukken en/of restanten geteld van de oude zwaluw-
nesten. Op 22 juni zijn hier op maar twee adressen  
in totaal drie bewoonde nesten geregistreerd. In de 
 Waterjuffer (RW) zijn zes bewoonde nesten geteld. In 
deze straat met klassieke bakstenen huizen met een 
witte overstek bevinden zich nog vele afdrukken en 
restanten van oude nesten uit voorgaande jaren. In de 
Grasjuffer (RW) staan huizen met schuine daken waar 
27 bezette nesten zijn geteld. Een huis heeft aan 
weerszijden een grote schuine witte overstek, hier-
onder zijn 21 bezette nesten gevonden! Twee huizen 
hebben hier een donkere overstek met in de nok totaal 
zes bezette nesten. Volgens De Laet is het zeer uitzon-
derlijk dat deze plek door de huiszwaluwen is gekozen 
vanwege hun sterke voorkeur voor witte overstekken. 
In de Waterwijk (WW) in het zuidelijk deel van de Ter 
Borch wijk zijn twee grote kolonies, resp. in Zweerden-
eiland (43 nesten) en Scheperseiland (21 nesten) aan-
getroffen. In de Zweerdeneiland staan klassieke hui-
zen, opgetrokken uit baksteen en met een grote 
horizontale witte overstek. Hier staat een huis met 14 
bewoonde nesten. Aan een ander huis hangen drie 
kunstnesten die al vroeg waren bezet.
Een aantal huizen in Scheperseiland (WW) is zeer 
 atypisch voor huiszwaluwnesten, met een witte over-
stek en muren die bestaan uit gladde aluminium platen 
 (figuur 15) of geverfde planken (figuur 8) die ogen-
schijnlijk totaal ongeschikt lijken om een nestkom 
 tegen aan te metselen. Toch hebben de zwaluwen aan 

deze huizen met gebruik van de gele keileem negen 
nesten kunnen bouwen! Met de gele keileem wordt 
eerst een goed hechtende horizontale steunlaag 
 gemetseld, waarop vervolgens de nestkom wordt 
 gebouwd. Ook zijn er vier nesten gebouwd in de scher-
pe nokken van zgn. lessenaar woningen. Aan de 
Woldsingel (GW) staat een huis met in beide nokken 
elk drie herstelde oude nesten. Volgens de bewoner 
zijn er dit jaar minder broedsels, een aantal oude 
 nesten is hier dan ook niet bezet. 

Figuur 7. Huiszwaluwkolonies op 22 juni 2018 geteld in Ter Borch. Rietwijk 
(RW),Terborchlaan (TB),Tuinwijk (TW), Waterwijk (WW) en Woldsingel en 
Groningerweg (GW). MDN en MDZ is de Madijk noord en zuid. Dit deel van 
de Onlanden is het doorstroommoeras rond het Eelderdiep.

Straat 1e broedsel 2e broedsel

Terborchlaan (TB) 3 1

Waterjuffer (RW) 6 1

Grasjuffer (RW) 27 0

Zweerdeneiland (WW) 43 6

Scheperseiland (WW) 21 1

Woldsingel (GW) 6 1

Groningerweg (GW) 9 0

Totaal 115 10

Tabel 1. Overzicht 1e en 2e broedsels in de Ter Borch wijk e.o.



Aan de Groningerweg (GW) zijn dit jaar maar negen be-
zette nesten vastgesteld. Op 500 meter van de Madijk 
is hier een nest van gele keileem gebouwd (figuur 15), 
de andere acht zijn hersteld met grijze en gele keileem. 
De vele afdrukken en restanten van oude nesten laten 
zien dat hier vroeger veel Huiszwaluwen hun nest 
 hadden.
Omdat de huizen in de Rietwijk en de Waterwijk  
op schiereilanden staan, met veel wateroppervlak 
 rondom, is dit een zeer geschikte leefomgeving voor 
zwaluwen. Opvallend is dat er in de Tuinwijk (TW, 
 figuur 7), in het middendeel van Ter Borch, geen enkel 
huiszwaluwnest is gevonden, terwijl veel van de daar 
aanwezige huizen met baksteenmuren en witte over-
stek identiek zijn aan die van Zweerdeneiland. Tuinwijk 
kan worden beschouwd als een onnatuurlijke steen-
oase zonder waterpartijen, waar ook weinig andere 
 vogels aanwezig zijn. In het kader van “2018 Jaar van 
de Huiszwaluw” en een actie van Natuurmonumenten 

Figuur 9. Huiszwaluwen zoeken naar een nestplek.

Figuur 8. Nestkom gemetseld op een zeer gladde ondergrond met een  
goed plakkende horizontale eerste laag van gele keileem en daarna  
verder opgebouwd met modderleem en grijze keileem. Rechtsboven de 
vliegopening. Links is nog een aanzet te zien van een tweede nest.
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is er in de Tuinwijk een aantal geïsoleerde kunstnesten 
door bewoners opgehangen. Deze werden niet bezet 
door de zwaluwen, misschien was hier ook sprake van 
‘nieuwvrees’. Volgens Dubois bepaalt de directe nabij-
heid van een kolonie vaak het succes van kunstnesten. 
In Zweerdeneiland is een nieuw nest aan een, welis-
waar bezet, kunstnest gebouwd, terwijl er in de directe 
omgeving nog lege kunstnesten beschikbaar waren. 
Piersma (2013, 2014) beschrijft ook dat er maar 23 van 
zijn 307 kunstnesten bezet zijn geweest, terwijl in zijn 
kolonie bijna 100% van de oude moddernesten en res-
tanten werden bezet.

Nestbouw
Na de terugkomst uit hun winterverblijf repareren 
Huiszwaluwen hun oude nest of bouwen (vaak op de 
resten van een oud nest) een nieuw nest. De zwaluwen 
zoeken daarvoor een geschikte plek. Hun gedrag is dan 
fascinerend, ze fladderen lange tijd rond bij huizen en 
blijven daar overal even kort aan de muren hangen 
 (figuur 9). Kennelijk worden deze plekken op geschikt-
heid onderzocht, want vaak verschijnen daar ook 
 kleine propjes van soms verschillende soorten keileem 

Figuur 10. Verschillende soorten keileembolletjes op de muur 
geplakt.

Figuur 11. Mooi voorbeeld van een lange strook keileempropjes 
onder de overstek van een dak.

Figuur 12. Twee fasen in de nestbouw, eerst met een veenmodderstrookje 
om 9:51 uur en later weer met gele keileem bij 11:57 uur.

Figuur 13. Nest met een geel keileem fundament GEK, grijze modder keileem 
GMK met scheur SCH, grijze keileemopbouw GRK en veenmodder VM rond 
vliegopening OP. De nummers 2-12 zijn de globale bouwdagen. 



(figuur 10) op nesthoogte afstand (10-15 cm) onder de 
overstek. Figuur 11 laat een voorbeeld zien van een 
strook keileempropjes van bijna een meter lang. Soms 
wordt hierop dan een nestplek gekozen en het nest in 
8-12 dagen gebouwd. Het komt ook voor dat de bouw 
halverwege wordt gestopt (figuur 15). Waarom dit is 
gebeurd en of het betekent dat het paartje een nest op 
een andere plaats heeft gebouwd is onbekend. 

Het is zeer belangrijk dat Huiszwaluwen tijdens de 8-12 
dagen durende nestbouw onafgebroken goed bouw-
materiaal beschikbaar hebben. In deze periode is de 
aandrang tot metselen zeer groot. Dit bleek op 24 mei 
toen ik de dag vooraf niet in de gelegenheid was om de 
keileemplaatsen te voorzien van slootwater en daar-
door de leemplaatsen op de Madijk waren uitgedroogd. 
Op de twee foto’s van figuur 12 van 24 mei van een 
bouwende Huiszwaluw is om 09:51 uur mooi te zien dat 
deze met veenmodder metselt (zwarte �). Veenmodder 
bestaat uit modder en plantenmateriaal. Op de foto 
van 11:57 uur werd de gele keileem (oranje �) al weer 
gebruikt, omdat ik die ochtend de keileemplaatsen op 
de Madijk weer nat had gemaakt. Waarnemingen vanaf 
de Madijk bevestigden later dat de veenmodder werd 
opgehaald uit de 200-300 m verderop gelegen moeras-
zone in De Onlanden ( figuur 3 bij D). Bij observaties 
aan andere nesten in de Waterwijk is bij een aantal 
daarvan ook een veenmodderlaag vastgesteld die 
 kennelijk ook is ontstaan op ‘keileemloze’ dagen.

Het afgebouwde nest op foto 13 geeft goed weer hoe 
een huiszwaluwnest in ongeveer 12 dagen is opge-
bouwd. De getallen 2-12 geven globaal de bouwdagen. 
Het fundament van het nest begint met een strookje 
gele keileem GEK op de muur. Bij gebrek aan gele/grijze 
keileem is daarna tussen de vierde en de zesde dag 
grijze modderleem GMK gebruikt. Dit zandige mate-
riaal droogt echter zeer snel uit en vertoont vaak snel 
krimpscheuren SCH. Tussen de vierde en tiende dag 

was er weer voldoende geel/grijs gemengde keileem 
GRK beschikbaar. Als na 6-8 dagen linksboven de over-
stek is bereikt worden de leemlagen vervolgens bij tien 
parallel rechts richting vliegopening gemetseld. De 
vliegopening OP wordt vaak gebouwd in een wand van 
zachtere veenmodder VM. De in aanvang kleine ope-
ning (vanwege partnerbescherming, De Laet) wordt 
gaandeweg weer ruimer gemaakt door de groeiende 
juvenielen, die tijdens het voeren steeds meer met zijn 
allen in de vliegopening gaan zitten. Krimpscheuren 
SCH in de modderleemlaag GMK maken het nest kwets-
baar. Bij regen en storm kan het nest daardoor snel 
 verzwakken.

Grijze en gele keileemnesten
Van elk nest is het gebruikte bouwmateriaal geïnven-
tariseerd: grijze keileem, gele keileem en veenmodder. 
Op 24 april gebruikten de eerste Huiszwaluwen in Ter 
Borch grijze keileem voor het herstel van oude nesten. 
Het duurde tot 7 mei voordat de eerste snavelsporen 
werden gevonden in de gele keileem op de Madijk. 
Vanaf die datum was de gele keileem zeer populair, 
overal verschenen (nieuwe) nesten met de gele leem. 
Een nest is als ‘geel’ geclassificeerd als de gele keileem 
een duidelijk bestanddeel vormde in de constructie 
van het nest. Soms waren enkele propjes gele keileem 
te zien op een verder uit grijze keileem en veenmodder 
opgebouwd nest, dit is dan als een grijs nest geteld. In 
tabel 2 is per straat het aantal huiszwaluwnesten weer-
geven, onderverdeeld naar de soort gebruikte keileem. 
Van de 112 bewoonde keileemnesten zijn 53 (47%) 
nieuw met gele keileembestanddelen gebouwd. Hoe-
veel grijze nesten hier nieuw zijn gebouwd is niet 
 precies bekend. In Vlaanderen betrekt volgens De Laet 
bij Huiszwaluwen 73% van de adulten een oud nest en 
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Tabel 2. Overzicht natuurlijke nesten per straat in 2018.

Figuur 14. Huiszwaluwnest vooral gebouwd met gele keileem. 
Eronder nog een oud grijs keileem restant.



bouwt 85% van de juvenielen een nieuw nest. Doordat 
de gele keileemplekken op het noordelijk deel van de 
Madijk (figuur 3 bij A) weinig succesvol waren, zijn in 
de Terborchlaan, Waterjuffer en de Grasjuffer in totaal 
maar vier van de 35 bezette nesten gevonden met gele 
keileem. Dat de zuidelijke gele keileemplekken (figuur 
3 bij C) zeer goed zijn gebruikt blijkt uit de hoge score 
voor Zweerdeneiland met 25 gele van de 40 nesten en 
Scheperseiland zelfs met 15 gele van de 21 nesten. Op 
het Scheperseiland staat een aantal huizen waarvan 
de bovenste helft van de muur bestaat uit aluminium 
muurplaten. Zelfs hier hebben Huiszwaluwen hun nes-
ten tegenaan ‘geplakt’. Figuur 15 laat een half, niet af-
gebouwd, nest aan een aluminium wandplaat zien. In 
de 400-500 m vanaf de Madijk gelegen Woldsingel en 
Groningerweg zijn nog negen van de 15 nesten gerepa-
reerd met gele keileem. Een prachtig nieuw nest aan de 
Groningerweg bestaat voor zeker 80% uit gele keileem 
(figuur 14). 

Afgevallen keileemnesten
Bij een rondgang door de wijk voorafgaand aan het 
broedseizoen bleken ongeveer 69 van de 179 nesten 
afgevallen of zwaar beschadigd te zijn. Oude nesten 
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Figuur 15. Half nest met gele/grijze keileem en veenmodder gemetseld op de zeer gladde aluminium muur!

Tabel 3. Grijze (afgevallen) keileemnesten per straat.
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bestonden uit veenmodder en zandige grijze keileem. 
Veenmodder is een combinatie van modder en planten-
delen zoals wortels. Indien dit materiaal in de nest-
wand is ingedroogd ontstaan er op die plek vaak door 
krimp een zwakke plek en/of scheuren. Nesten met 
 teveel veenmodder vallen na verloop van tijd vaak naar 
beneden. Oude nesten of restanten hiervan die ge-
bruikt worden om een nieuw nest van te bouwen zijn 
kwetsbaar omdat het oude materiaal vaak bros is. 
Vooral nesten die aan onbeschutte zuidelijke of weste-
lijke muren zijn gemetseld kunnen bij slechte weers-
omstandigheden zoals zware regenbuien met wind-
stoten naar beneden vallen, omdat de natte nest wanden 
verzwakt zijn (pers. waarneming van een bewoner). In 
figuur 16 is het restant van een afgevallen nest te zien 
met een beschadigd bezet buurnest, waardoor de juve-
nielen een nieuwe nestopening kregen. De jongen zijn 
dan wel kwetsbaar voor predatie door bijvoorbeeld-
Eksters. Soms valt een deel van een bezet nest laat  
in het broedseizoen naar beneden, maar omdat de 
 jongen dan al kunnen vliegen, keren zij terug op het 
nestrestant en worden daar nog gevoerd door de 
 ouders. In tabel 3 zijn per straat de bezette grijze kei-
leemnesten weergegeven. Tevens zijn de afgevallen 
nesten per straat geteld. Van de 59 bewoonde grijze 
nesten gingen er vier nesten met juvenielen verloren, 
waarvan twee in Zweerdeneiland.

In tabel 4 is het aantal ‘gele’ keileemnesten per straat 
te zien. Ook zijn hier de afgevallen nesten weergeven. 
In Zweerdeneiland zijn zes van de 25 gele nesten afge-
vallen. Deze gerepareerde nesten waren samengesteld 
uit grijze en gele keileem en veenmodder. In Schepers-
eiland zijn zelfs zeven van de 15 gele nesten naar bene-
den gekomen. Twee factoren kunnen daar een rol bij 
hebben gespeeld. Ten eerste zijn de nesten tegen de 
zeer gladde aluminium platen gemetseld en daardoor 
kwetsbaar. Ten tweede staan hier de ruim vrijstaande 
hoge huizen direct bloot aan wind en regen uit het zuid-
westen. De huizen bieden elkaar en de nesten boven-
dien weinig beschutting. Tussen deze huizen ontstaan 
dan mogelijk valwinden die de nesten van de muren 
blazen. Een bewoner vond daar na een storm een ge-
vallen noknest op het terras. Van een huis met gladde 
muren in Scheperseiland (figuur 17) zijn na het broed-
seizoen nog twee prachtig nieuwe nesten na een storm 
afgevallen. Het middelste nest was kwetsbaar door de 
veenmodderstrook. Het linker nest heeft het voordeel 
van ondersteuning door een verwarmingssensorkastje.

Uit de tabellen 3 en 4 kan afgeleid worden dat er niet 
echt een groot verschil is tussen het aantal afgevallen 
nesten gebouwd van grijze of gele keileem. Respectie-

Figuur 16. Afgevallen buurnest beschadigde een bezet nest. De daar nog 
aanwezige jongen hadden daarna vrij uitzicht.

Figuur 17. Nesten tegen aluminiumwanden op 22 juli 2018 en dezelfde 
nesten waarvan er twee zijn afgevallen na een storm uit het zuidwesten.
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velijk 10 van de 59 grijze en 14 van de 53 gele nesten. 
Ondanks de zeer droge en warme zomer van 2018 zijn 
minstens 125 huiszwaluwbroedsels in Ter Borch en om-
geving succesvol uitgevlogen.

Samenvatting
Keileemplaatsen zijn een prima hulp om Huiszwaluwen 
te voorzien van keileem. Belangrijk is dat de keileem-
plaatsen gedurende het broedseizoen worden onder-
houden. De vochtigheid en consistentie van de keileem 
zijn hierbij belangrijk. Om stevig gebouwde nesten te 
krijgen is het van belang dat keileem altijd beschikbaar 
is. Wordt een nest bij (tijdelijk) gebrek aan keileem ook 
met veenmodder gebouwd dan is de constructie zwak 
en vaak oorzaak van verval. Ook het gebruik van oude 
nestrestanten speelt een rol bij het verlies van het nest. 
Verder is de positie van een nest, wel of niet beschut 
tegen regen en harde wind, van belang. De huizen in 
Scheperseiland, met hun gladde muren, zijn een bij-
zondere maar zeer kwetsbare plek voor de huiszwaluw-
nesten. Moeras en veenweiden in De Onlanden zijn een 
belangrijk voedselgebied voor Huiszwaluwen van Ter 
Borch e.o. Na de broedtijd verblijven de zwaluwen uit 
Ter Borch nog wekenlang in De Onlanden in afwachting 
van de trek naar het zuiden. 
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Vogeltrek langs Lauwersoog
Egbert Boekema

Trektellen is een tamelijk verslavende bedrijvigheid. Op een heleboel plekken staan of zitten vogelaars alleen of in 
groepjes regelmatig en soms (bijna) dagelijks in de morgenuren de lucht af te speuren. Op de website trektellen.
nl is veel van deze noeste arbeid terug te vinden. Bekende trektelposten aan de kust zijn Breskens (voorjaar) en 
de Vulkaan Den Haag (najaar). Diep in het binnenland is de Limburgse trektelpost Aan de Majoor bijna dagelijks 
bezet. Vanaf 1983 is er op de Eemshaven geteld. Dit is de langst bezette telpost in Groningen. Een andere post is 
Lauwersoog, die vooral bekend is vanwege zeetrek bij harde aanlandige wind. Hoe goed is deze post in vergelijking 
met andere plekken en wat is hier karakteristiek? Enkele impressies naar aanleiding van 33 bezoeken in de tweede 
helft van 2018, vele incidentele tellingen uit eerdere jaren en uiteraard nazoeken op trektellen.nl. 

Figuur 1. Locatie van de telpost op Lauwersoog (oranje cirkel) en de trektelpost aan de Kustweg, die ook in het voorjaar goed is bezet 
en 6 km oostelijker ligt. Daartussen is er nog de oprit, een van de weinige plekken waar vanaf de dijk vanuit de auto over het wad kan 
worden gekeken. De zeedijken zijn zwart gemarkeerd, de buitendijkse hoogwaterlijn van Schiermonnikoog is in geel aangegeven. 
Plaats van het baken op de Kobbeduinen van Schiermonnikoog is met een rode cirkel aangegeven. Op Schiermonnikoog wordt meest 
op het einde van de Bernhardweg bij het strandpaviljoen gekeken. Het brede strand maakt het onaantrekkelijk om vanaf de duinreep 
te tellen, Vandaar dat Ameland populairder is
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Inleiding
Het trektellen op Lauwersoog heeft in de jaren 80 op-
gang gemaakt. De tellingen uit de vorige en begin van 
deze eeuw hebben bijna allemaal betrekking op dagen 
met harde aanlandige wind. Lauwersoog is namelijk 
een goede plek om bij storm zeevogels te zien. De eerste 
20 jaar zeevogels kijken op Lauwersoog zijn samen-
gevat door Martin Olthoff (Olthoff 1996, 2007). Zijn be-
langrijkste conclusies komen op het volgende neer. Bij 
Lauwersoog valt veel aan zeetrek te zien en hoewel de 
aantallen van de echte zeevogels achterblijven bij die 
van de Hollandse kust, is er toch veel beweging. Met 
wat geluk kunnen alle soorten die langs de Hollandse 
kust worden gezien ook in de Waddenzee worden ge-
zien. Het is in het bijzonder een goede plek voor Rosse 
Franjepoten, Kleine Alken, Vorkstaartmeeuwen, Vale 
Stormvogeltjes, Eidereenden en Rotganzen. De aantal-
len van deze soorten zijn hoger dan langs de Hollandse 
kust. Deze conclusies gelden nog steeds, hoewel het 
aantal Vorkstaartmeeuwen dat bij Lauwersoog en elders 
in Nederland wordt gezien de laatste jaren sterk is af-
genomen. Een ander feit is dat er de laatste jaren weinig 
topdagen zijn geweest, zoals beschreven door Bot en 
Jonker (2004).

Omdat in tegenstelling tot het voorjaar het aantal dagen 
met noordwestenwind uit zee in het najaar altijd be-
perkt is, is er alle tijd om bij Lauwersoog naar andere 

groepen vogels te kijken zoals eenden, ganzen, stelt-
lopers. En op slappe dagen was er in 2018 ook tijd genoeg 
om eens goed rond te kijken wat nu de geschiktste 
plekken zijn. Dit artikel gaat in op de tweede helft van 
2018 waarin op 41 dagen trek is geteld. Behalve de 
schrijver (33 bezoeken) waren Ton Bot (18 bezoeken) 
en Jelle Visser (10 bezoeken) vaak present. Deze twee 
tellers zijn vaker op de Kustweg actief, waar in de tweede 
helft van 2018 op 50 dagen is gekeken. Een kaart van 
de trektelposten bij het Lauwersmeer laat de ligging 
ten opzichte van het wad en elkaar zien (figuur 1).

We beginnen een beschrijving van de trektelpost met 
de simpele constatering dat het onmogelijk is om bij 
harde wind open en bloot in de haven naar zeevogels te 
kijken. Dus moeten we de beschutting van gebouwen 
opzoeken. Wind in het binnenland is doorgaans minder 
hinderlijk, maar zelfs op de post Aan de Majoor in Limburg 
kunnen de tellers achter een mobiele schutting staan. 
Er zijn in en rond de haven twee gunstige plekken. De 
eerste is de oostkant van de sluizen. Je staat hier vrij 
hoog, zodat je een goed overzicht hebt over de zee. Als 
het erg hard waait en er veel golfdalen zijn mis je hier 
minder. Bovendien blijven op deze plaats nog wel eens 
vogels hangen om te foerageren of te rusten. Een groot 
nadeel van deze plaats is dat je constant tussen de 
spijlen van het hek zit door te kijken (Olthoff 1996). In 
de loop van de jaren heeft deze plek aan populariteit 

Figuur 2. Twee geschikte plaatsen voor zeetrek op Lauwersoog aan de noordzijde van de haven (Google Street view). Van west naar 
oost: het huisje van de 23 meter hoge 4G mast van KPN en het Essenthuisje, dat ooit gebouwd was voor de stroomlevering van de 
inmiddels weer verdwenen windmolens. Het Essenthuisje is de beste plek omdat je daar wat hoger zit. Het KPN huisje heeft echter een 
hekwerk dat 40 cm naar oost uitsteekt. Met een oude deken erover zit je bij NNW en N nog net in de luwte, wat behoorlijk uitmaakt. Bij 
weinig wind blijkt dat de haven stinkt en lawaaiig is en kun je in het weekend beter naar de oprit verkassen. Door de week is het hek 
van de Kustweg echter gesloten, maar 1 km ten oosten van de haven is het ook prima zitten op de dijk



ingeboet. De andere plaats zijn de gebouwtjes aan de 
noordzijde van de haven. Twee daarvan zijn het meest 
geschikt. Dat zijn het Essenthuisje en het KPN huisje 
(figuur 2).

Details van de trektelpost
Vanaf de telpost kijk je uit over het wad tussen Lauwers-
oog en Schiermonnikoog. Het eiland is bij goed zicht 
prima te zien en een aantal vaste punten helpt om 
mede tellers op trekkende vogels attent te maken. Het 
baken op de Kobbeduinen is daarvan het meest bruik-
baar (figuur 1, rode stip met foto). Naar west trekkende 
vogels zijn dan bijna recht voor de post en als ze niet te 
dichtbij vliegen is er nog voldoende tijd ze te spotten. 
Zijn ze eenmaal de Nieuwe Pier (zwarte lijntje het wad 
op, figuur 1) voorbij, dan zijn we te laat. De blik over zee 
is wijds. Bij goed zicht zijn sinds een jaar ook de 90 
 meter hoge molens van het Gemini-windpark boven 
Schiermonnikoog goed te zien. Ze lijken “redelijk” 
dichtbij te staan, maar dat is bedrog, want ze staan vol-
gens internet ongeveer 65 km ten noorden van de tel-
post. Internet zal “redelijk” kloppen, want er is / wordt 
een paar miljard euro tegenaan gesmeten om deze 
 molens te bouwen en de windparken verder uit te breiden. 

Voor dat bedrag hadden alle Groninger daken ook wel 
aan zonnepanelen geholpen kunnen worden, maar nu 
dwalen we nog verder van de telpost af.

Zeetrektellen doe je vooral door de telescoop (figuur 3). 
In principe kun je nog heel ver weg vogels zien. Een Grote 
zilverreiger die op de kwelder van Schiermonnik oog 
landt, is soms goed op te pikken. Een dergelijke grote 
vogel staat dan wel 6 km verderop. Door de kromming 
van de aarde is de kwelderrand op zich niet te zien, 
maar grote vogels zoals een groepje Aalscholvers kun-
nen op Schier opgepikt worden. Een groep trekkende 
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Figuur 4. Impressie van een ver weg 
vliegende Lepelaar (bewerking in 
Photoshop). De van dichtbij karakte-
ristieke lepelvormige snavel is door 
de trillende lucht en grote afstand 
niet meer zichtbaar. En kleurscha-
keringen vallen weg. Als de zon er 
goed op staat lijken vogels op grote 
afstand witter dan normaal, zelfs de 
buiken van ver weg vliegende Rot-
ganzen kunnen zo licht worden als van een Witbuikrotgans

Figuur 3. De trektelpost op 29 oktober 2017. Er is plaats is voor 5-8 tellers, afhankelijk van de hoeveelheid meubilair die ze meenemen. 
Tijdens buien is het zicht beperkt (rechts van de post), maar gelukkig drijven deze bij harde noordwestenwind snel weer over. Vaak 
is er ook wel een regenboog tussendoor. Beste soort van de dag was de Rosse franjepoot met 9 exemplaren. In de loop van de dag 
sloeg er steeds meer water over de kade en leek het ons een goed idee om te verkassen. Er heeft in deze eeuw wel eens een halve 
meter water op de weg gestaan



De Grauwe Gors  jaargang 46 - 2019     57

Eiders kan ook op een kilometer of 5-6 nog wel be-
trouwbaar worden gespot, vooral gemengde groepen 
van lichte mannetjes en donkere vrouwtjes. Maar voor 
heel veel vogels is 2-3 kilometer wel de grens. Die 
grens is enigszins op te rekken door ervaring. Een ver 
weg vliegende Lepelaar is niet meer herkenbaar aan de 
snavel, maar het silhouet met hoge rug en lage hals 
geeft op afstand houvast (figuur 4). 

Waarnemingen
We willen iets verder gaan dan een opsomming van   
de meest spectaculaire soorten. Hieronder volgt een 
overzicht van wat nieuwe inzichten. Wat de opsomming 
betreft dan toch even een paar krenten uit de pap: op 
24 september kwamen in totaal 40 Grote Jagers langs, 
een evenaring van het dagrecord op Lauwersoog en op 
11 december vloog een Grauwe Pijlstormvogel keilend 
naar west. Leuk was ook een roepende Roodkeelduiker 
die op 16 oktober over het vrijwel windstille wad trok 
en een groepje van 6 Kuifduikers op dezelfde dag.

Rotgans
Lauwersoog is een van de beste plekken in Nederland 
is om grote aantallen trekkende Rotganzen te zien 
 (figuur 5). De trektelpost heeft ook het dagrecord voor 
Nederland met 35.870 vogels. Het is zelfs een wereld-

record, net boven een telling op een Finse telpost in 
2011. Rotganzen die langs Lauwersoog trekken moeten 
ergens oostelijk van Lauwersoog de Waddenzee binnen-
komen. Er zijn geen trektelposten aan de Duitse kust. 
We kunnen dus alleen nakijken hoeveel er langs de 
Eemshaven komen op een goede dag op Lauwersoog. 
Zo’n dag bleek 18 oktober 2018 te zijn, hoewel het er 
aanvankelijk niet op leek. Op Lauwersoog was de wind 
niet ongunstig (Noord 3), maar er was weinig trek en 
even overwoog ik zelfs rond 10.00 uur om er mee te 
kappen. Maar opeens kwamen de Rotganzen langs, 
deels ver weg in lange slierten over het wad en in groe-
pen van wel 500 vogels. Dat tikt aan en het dagtotaal 
kwam op 11.224, het 6e hoogste aantal ooit voor 
 Nederland. Op deze dag werd gelukkig op meerdere 
plaatsen gekeken. Harry Blijleven telt tot 11.00 uur op 
de Eemshaven en ziet slechts 180 vogels. Daarmee is 
de vraag of deze vogels ook langs de Eemshaven zijn 
gekomen wel beantwoord, te ver uit het zicht dus. En-
kele groepen kun je missen, maar een ervaren teller als 
Harry zal geen duizenden Rotganzen over het hoofd 
zien. Het verhaal is nog niet af, want hoewel op Schier-
monnikoog niet dagelijks aan zeetrek wordt gedaan, 
zijn Lonnie Bregman en Wouter Monster die dag tot 
12:20 aan het tellen en zien maar liefst 19.795 vogels, 
een dik dagrecord voor Schier en de derde dag voor NL. 

Figuur 5. Rotganzen langs Lauwersoog.  Foto: Wim van Zwieten
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Ze merken op dat ze makkelijk meer hadden kunnen 
zien als ze langer waren gebleven. Dat zou kunnen, 
maar op Lauwersoog waar tot 14.30 werd doorgeteld 
werd het na 12.00 snel rustiger. In ieder geval is de con-
clusie dat op die dag de Rotganzen in een breed front 
over de Noordzee en Waddenzee trokken, maar niet 
heel dicht langs de vaste wal bij de Eemshaven. Uiteraard 
moet je conclusies niet van één dag laten afhangen. 
Maar het lijkt er op dat deze 18 oktober geen uitzonde-
ring was op de regel dat er langs de Eemshaven minder 
trek van Rotganzen is dan langs Lauwersoog. Kijken we 
naar de dagrecords van de Eemshaven dan blijkt dat er 
nooit meer dan 1327 Rotganzen op één dag zijn langs-
gekomen.

Wintertaling
In Vogels in Groningen is in het trekpatroon van 73 
soorten met een diagram beschreven (Boekema 2016). 
Bij gemakkelijk te tellen soorten als Spreeuw en Boeren-
zwaluw is het trekpatroon goed bekend. Bij de Winter-
taling wat minder omdat er tot aan 2016 niet voldoende 
vogels waren gezien. Van de Wintertaling zijn de basis-
gegevens hoofdzakelijk afkomstig van de trek tel-
posten aan de zee. Deze soort valt echter bij de 
 Eemshaven niet optimaal te tellen, want veel Talingen 
 trekken wat verder weg over open water, ook over de 
Noordzee bij Schiermonnikoog. Voor de Wintertaling 
ligt Lauwersoog een stuk beter ten opzichte van het 
wad. Door intensiever waar te nemen op Lauwersoog 
en de Kustweg is het aantal waarnemingen de laatste 
jaren met bijna een factor 10 toegenomen. Daardoor is 
nu duidelijk dat in Groningen de piek van de terugtrek 
rond eind augustus ligt (figuur 6).

Topper
Op 14 dagen werden in de tweede helft van 2018 Toppers 
waargenomen. Deze eend was opvallender dan gedacht. 
Opmerkelijk was een groep van 25 vogels die op 29 
 augustus ver weg op het wad dobberden. Na een tijdje 
vlogen ze verder naar west. Toppers zijn in juli in eclips-
kleed en passanten zijn op weg om ergens op open water 
te gaan ruien. De romp van deze vogels leek op afstand 
vaal grijsbruin. In de ANWB Vogelgids van Europa, staat 
een afbeelding van een mannetje in eclipskleed (figuur 
6, rechtsboven). Iets valer dan in het prachtkleed, maar 
minder vaalbruin dan waargenomen. Lichte twijfel dus. 
Enige dagen later kreeg ik het idee nog eens in het 
“Handbook” te kijken. Deel 1 van de Birds of the Western 
Palearctic staat al sinds februari 1978 in de boekenkast. 
De eenden zijn wat losjes geschilderd door N.W. Cusa 
(1909-1990). Maar zijn eclipskleed man is precies wat ik 
zag (figuur 7), waarmee maar weer eens is aangetoond 
dat het zinnig is in meerdere boeken te kijken. 

Figuur 7. Mannetjes Topper in broedkleed (links) en eclipskleed (rechts). 
Boven geschilderd door Killian Mullarney (ANWB Vogelgids) en onder door 
Noel William Cusa (Birds of the Western Palearctic Volume 1). Het onderste 
eclipskleed kwam overeen met de waargenomen 25 Toppers op het wad. 
Het is niet gezegd dat de bovenste situatie incorrect is, want de overgang 
van prachtkleed naar eclipskleed gaat geleidelijk en het kan best zijn dat  
de afbeelding van Mullarney een tussenstadium weergeeft.

Figuur 6. Trekkende Wintertalingen in Groningen. Links zoals op het moment van verschijnen van Vogels in Groningen (Boekema 2016) 
en rechts met extra gegevens van de laatste jaren
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Middelste Zaagbek
Bij eenden is het in de meeste maanden mogelijk om 
de geslachten uit elkaar te houden. Het eerste dat op-
valt bij de talrijkste eend, de Wilde Eend, is dat er 
meer mannetjes dan vrouwtjes zijn. Dit is altijd al zo 
geweest. De laatste jaren kwam de vraag op of deze 
verhouding ook licht verschuift. Het zou kunnen. Sinds 
2005 werden 20.000 Wilde Eenden in de winter ge-
sekst. Het lijkt er op dat de verhouding langzaam in 
het nadeel van de vrouwtjes verschuift (figuur 7, 
links). De Wilde eend is voornamelijk standvogel. Bij 
een trekvogel zoals de Middelste Zaagbek zijn er ook 
enkele seizoensgebonden verschillen. Op het eind van 
de winter zijn er meer mannetjes dan aan het begin. 
Het probleem is dat in oktober en november de man-
netjes nog deels in eclipskleed zijn en dus moeilijk 
herkenbaar. De enige manier om er achter te komen 
hoe in deze maanden de verhouding ligt, is te kijken 
naar de vleugels in de vlucht. De mannetjes hebben 
veel meer wit aan de basis dan de vrouwtjes. Lauwers-
oog is een prima plek om bij langstrekkende Zaag-
bekken de mannetjes en vrouwtjes apart te tellen, 
tenminste als ze niet te ver weg langskomen. Ook voor 
de Middelste Zaagbek was in 2018 het hoogste dag-
totaal voor NL op Lauwersoog gescoord, namelijk 118 
op 24 oktober. Met de extra data van dit jaar erbij kunnen 
we nu zeggen dat in begin oktober meer mannetjes 
dan vrouwtjes langskomen, maar dat daarna het per-
centage vrouwtjes snel toeneemt (figuur 7, onder). 

Waarschijnlijk zijn de mannetjes eerder met de rui 
klaar en dus eerder op trek.

Kokmeeuw en Stormmeeuw
Op 9 van de 10 trekteldagen zwakt de trek na 3-5 uur 
vanaf zonsopgang sterk af. Soms houden trekvogels 
er zelfs al eerder mee op Dit gaat niet voor alle soorten 
op, want roofvogels trekken graag op thermiek en 
die komt pas later op de dag. Ook de Boerenzwaluw 
komt pas later op gang. We hebben het dan over 
 dagen met normaal weer, dus geen storm waar de 
hele dag door verdrifting vogels kunnen passeren. 
Dat op goede trekdagen op Lauwersoog er ook later 
op de dag veel vogels kunnen passeren heeft met het 
getij te maken. Hoogwater verspringt per dag, zodat 
het wad op elk uur van de dag droog kan vallen of 
onder kan lopen. In een eeuwig durend ritme, door 
zon en maan bepaald. Of het water opkomt of afgaat, 
is aan de stand van de boeien voor Lauwersoog te 
zien: hellen ze naar links dan loopt het water af en 
hellen ze naar rechts dan komt het op. Meeuwen en 
steltlopers kunnen bij hoogwater niet foerageren en 
het blijkt dat op veel dagen er trek is op momenten 
dat het wad onder staat. Bij Kokmeeuwen en Storm-
meeuwen is dit sterker dan bij steltlopers. Dus ook 
op middagen als er weinig vogels trekken, kunnen 
aanzienlijke aantallen meeuwen passeren. Maar het 
blijft altijd opletten, er is uiteraard trek van en naar 
de drooggevallen zandbanken en vissersschepen 
kunnen slierten van honderden meeuwen achter zich 
aanslepen.

Zwarte Stern
Op 32 dagen was er trek van Zwarte Sterns. In totaal 
kwamen 1570 vogels langs. De mediane datum was 25 
augustus. Hoe verhouden deze aantallen zich met 
 elders en het verleden? De beste dag was 18 augustus 
met 471 vogels. Dit was de derde beste dag voor alle 
posten in 2018 in Nederland. Met de plaatsen 5 en 6 
staat Lauwersoog ook in de top-10. Toch wijst alles er 
op dat er vroeger meer vogels langskwamen. Op 14 
 augustus 1989 kwamen er 912 vogels langs tussen 
9:00-13:00 (Rudolf van Niekerken, Ton Bot, trektellen.
nl). De tijd is van belang omdat bijna op iedere dag dat 
er in 2018 tot achter in de middag werd geteld de mees-
te vogels overduidelijk na 12:00 langskwamen. Op 35 
dagen tussen 1985-1995 vlogen in totaal 3.897 exem-
plaren langs (Olthoff 1996). Dat is het dubbele aantal 
van 2018. De mediane datum van deze vogels was 31 
augustus. Het zou kunnen dat de trek wat vervroegd is, 
maar om daar meer duidelijkheid over te hebben, zou 
je alle jaren dan moeten vergelijken. En helaas is in 
lang niet alle jaren in augustus intensief gekeken.

Figuur 8. Het percentage mannetjes bij Wilde eend over 
verschillende jaren in Groningen (boven) en het percentage 
mannetjes van de Middelste Zaagbek per decade in Groningen 
(onder)
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Conclusies
Het blijkt dat ook bij normale omstandigheden, dus 
bij weinig wind Lauwersoog een hele goede plek is 
om hoge aantallen eenden, ganzen en steltlopers te 
zien. Toch geeft wind uit zee de mooiste dagen. Een 
hele goede dag met steltlopertrek was 18 augustus, 
met wind WNW5. Met 1102 door Ton Bot getelde 
 vogels was er een landelijk augustusrecord voor de 
Zilverplevier. Hoge aantallen waren er ook voor Rosse 
Grutto (telpostrecord 1248) en Bonte Strandloper 
(1105). Van Wintertaling, Pijlstaart, Smient en Topper 
werden meer trekkende vogels gezien dan verwacht. 
Deze waarnemingen vullen hiaten in onze kennis. 
Voor zangvogels is de post niet geschikt. Ze komen 
weinig langs de buitenhaven. De Kustweg is geschik-
ter. De trektelpost in de haven is een geschikte plek 
bij harde wind, maar de oprit aan de Kustweg is 
 beter, omdat je daar veel hoger zit. Bovendien ligt 
deze post enkele honderden meters noordelijker, 
wat betekent dat vogels gemiddeld dichter langs-
komen. Bij de oprit is boven op de dijk voldoende 
hekwerk aanwezig waaraan een windscherm zou 
kunnen worden bevestigd, Voor een beperkt aantal 
waarnemers is dan voldoende luwte om ook bij 
storm te kunnen tellen. Nadeel is dat er dan in de 
week 1500 meter moet worden gefietst of gelopen 
om die plek te bereiken, aangezien het hek op werk-
dagen voor auto’s gesloten is. Misschien toch de 
moeite waard eens te proberen.

Een laatste punt is in hoeverre het beeld van vogel-
trek in NL compleet is. Aan het begin van deze eeuw 
verscheen er een stevig boekwerk van 431 bladzijden 
over trek over Nederland (LWVT/SOVON 2002). Het 
boek ging over de jaren 1976-1993. In het voorwoord 
wordt de enorme inspanning genoemd om de tellin-
gen te verzamelen. Toch is het beeld van de trek verre 
van compleet. In f iguur 5 zijn meer Wintertalingen 
verwerkt dan in dat boek voor heel Nederland. 
 Nederland is daar in 4 regio’s verdeeld, waarvan de 
Noordzeekust er een is. Maar met 1577 vogels aan de 
Noordzeekust (lijkt inclusief de Eemshaven) kun je 
niet zoveel. Een opvolger van het overigens nog goed 
bruikbare boek is er niet. Gezien de enorme hoeveel-
heid gegevens die er bij is gekomen is het maar de 
vraag of er veel onderzoekers happig zijn om het 
complete trekvogelbeeld van een enkele soort of alle 
soorten uit te werken, voor NL of liefst ook voor 
West-Europa. Een onderzoeker gaat meestal voor de 
interessantste data die eenvoudiger te verkrijgen 
zijn. Trekvogels volgen met dataloggers en zenders 
levert meer op. Maar dat maakt het trektellen aan 
zee er niet minder spannend op.

Dankwoord
Ik zou de trektelposten van Lauwersoog en de Kustweg 
en ook dit stukje beslist te kort doen zonder te vermelden 
dat Ton Bot en Jelle Visser het leeuwendeel van de 
waarnemingen over de jaren heen hebben verzameld 
en ook ingevoerd. Daar voor ieders hartelijke dank.
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Nachtelijk foeragerende Kokmeeuwen 
in de Groninger binnenstad:  
waar komen ze vandaan?
Jeroen Nienhuis

De meeste Kokmeeuwen die overdag in de stad Groningen zitten, vliegen tegen de schemer naar de slaapplaats 
op het Paterswoldsemeer. Maar er zijn ook meeuwen die de nacht in de binnenstad doorbrengen. Waar komen 
deze vogels vandaan?

Kokmeeuwen verzamelen hun voedsel overdag. Tegen 
de avond vliegen ze voor hun nachtrust massaal naar 
slaapplaatsen op groot open water. Dat is tenminste 
het normale beeld. In het centrum van Groningen wor-
den overwinterende Kokmeeuwen regelmatig ’s nachts 
foeragerend gezien, met name in perioden dat het 
 lastig voor ze is overdag voldoende voedsel te vinden 
 (Nienhuis 2003). In de binnenstad kunnen dan tientallen 

vogels zitten. Op het Sontplein, dat 1.2 kilometer 
 verderop ligt, gaat het om grotere aantallen soms op-
lopend tot honderden exemplaren (Nienhuis 2003). Op 
het Sontplein wordt ook geslapen (zie foto in Lensink 
2016). Mogelijk gaat het om meeuwen die in de avond 
eerst naar de slaapplaats op het Paterswoldsemeer 
zijn gevlogen (Bonder 1999) en later in de avond of 
nacht zijn verhuisd naar het Sontplein (Lensink 2016). 

Kokmeeuwen Vismarkt 28 december 2016 00:26 Foto: Jeroen  Nienhuis
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Vanaf het begin van de avond kunnen Kokmeeuwen op 
het Sontplein worden waargenomen. In het stads-
centrum arriveren ze doorgaans pas in de late avond of 
in de nacht (Nienhuis 2003). Zijn de meeuwen die  
’s nachts naar het stadscentrum vliegen rechtstreeks 
afkomstig van de grote slaapplaats op het Paterswoldse-
meer of gaat het om individuen afkomstig van het 
Sontplein?

Gebieden
In het stadscentrum van Groningen liggen de Vismarkt 
en de Grote Markt. Kokmeeuwen zitten ’s nachts op 
beide markten. Met name de Grote Markt trekt relatief 
veel vogels vanwege de uitgaansgelegenheden, waar-
onder enkele fastfood restaurants. Het Sontplein 
 bestaat uit meerdere naast elkaar gelegen parkeer-
plaatsen aan de rand van het centrum. Aan deze par-
keerplaatsen zijn een McDrive en een KFC-drive geves-
tigd. Een deel van de klanten van deze afhaal fastfood 
restaurants nuttigen de opgehaalde etenswaren op de 
parkeerplaatsen. Rondom het plein staan meerdere 
bedrijfspanden met platte daken die net als de par-
keerplaatsen zelf door Kokmeeuwen worden gebruikt 
om de nacht door te brengen. In de avond en de nacht 
zitten op beide plaatsen wisselende aantallen Kok-
meeuwen (Nienhuis 2003).

Methode

In de stad Groningen worden al jaren lang Kokmeeuwen 
geringd met kleurringen (Majoor et al. 2005). Hierdoor 
zitten er vele tientallen individueel herkenbare Kok-
meeuwen in de stad. Deze vogels kunnen ook ’s nachts 
worden aangetroffen. Dank zij de aanwezige straat-
verlichting is het mogelijk om ook in het donker kleur-
ringen af te lezen. In de winters van 2016/2017 en 
2017/2018 zijn tussen middernacht en vijf uur ’s nachts 
meerdere bezoeken gebracht aan het stadscentrum. 
Vaak is voorafgaande aan dit bezoek ook gekeken op 
het Sontplein. Op beide plekken zijn zo veel mogelijk 
ringen afgelezen. Op het Sontplein is behalve aan  
het aflezen van ringen ook aandacht besteed aan het 
tellen van de meeuwen en het bepalen van de kleur-
ringdichtheid.

Gedurende een nacht kan een gekleurringde vogel 
meerdere keren zijn waargenomen. In deze analyse 
staat een waarneming gelijk aan een aflezing in een 
nacht, ook als een individu meerdere keren is gezien.

In de onderzoeksperiode zijn op meerdere dagen Kok-
meeuwen geringd. Deze datums zijn gebruikt om de 
winter in te delen in periodes. Voor elk van deze periodes 

Kokmeeuwen tussen Grote Markt en Vismarkt 9 januari 2017 04:07 Foto: Jeroen  Nienhuis
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is voor het Sontplein de gemiddelde kleurringdichtheid 
bepaald. Met behulp van deze ringdichtheid en het 
aantal aanwezige Kokmeeuwen is bepaald hoeveel ge-
ringde individuen er naar verwachting zijn. Tijdens  
drie tellingen zijn opvallend meer ringen afgelezen  
dan is verwacht op basis van de ringdichtheid. Voor 
deze nachten is het aantal getelde vogels naar boven 
 bijgesteld.

Om een schatting te maken van het totale aantal Kok-
meeuwen dat overdag in de hele stad Groningen zit is 
in februari 2017 een telling uitgevoerd. Hiervoor zijn 
verspreid over meerdere dagen alle plekken bezocht 
waar regelmatig Kokmeeuwen worden gezien, met 
name parken en plantsoenen. Tijdens deze telling is 
van zoveel mogelijk meeuwen gecontroleerd of ze een 
kleurring hebben om daarmee de kleurringdichtheid te 
kunnen berekenen. Met behulp van waarnemingen 
door actieve kleurring aflezers is uitgezocht hoeveel 
verschillende gekleurringde Kokmeeuwen er in februari 
zijn waargenomen.

Resultaten

In totaal zijn in 23 nachten geringde meeuwen afgelezen 
in het stadscentrum en is eerder dezelfde nacht het 
Sontplein bezocht. Alle aanwezige gekleurringde Kok-
meeuwen in het stadscentrum zijn afgelezen. In totaal 
ging het om 80 waarnemingen. Hiervan zijn er 23 (29%) 
van individuen die eerder die nacht op het Sontplein 
zaten.
Op het Sontplein is 214 keer een waarneming van 
 gekleurringde Kokmeeuw gedaan. Met behulp van de 
getelde aantallen per nacht en de kleurringdichtheid is 
berekend dat er naar schatting 232 combinaties van 
nacht en kleurring zijn geweest. Dit betekent dat er 18 
waarnemingen (8%) zijn gemist. Onder deze gemiste 
waarnemingen kunnen ook individuen zijn die later die 
nacht naar het stadscentrum zijn gegaan. Daarom zijn 
naar schatting 23/214*232=24.9 vogels (31%) van het 
Sontplein naar het centrum gevlogen.

Op het Sontplein zijn wisselende aantallen Kokmeeuwen 
vastgesteld in de nachten dat het stadscentrum is 
 bezocht (figuur 1). Gemiddeld gaat het om 570 Kok-
meeuwen. De aantallen liepen op tot 1200 individuen. 
Er is geen toe- of afname van de aantallen te zien in de 
loop van de winter. 

In februari 2017 zijn overdag in de hele stad 3200 Kok-
meeuwen geteld. Tijdens deze telling zijn 3016 vogels 
gecontroleerd op de aanwezigheid van ringen. Hiervan 

hadden er 91 kleurringen. Dit komt neer op een kleur-
ringdichtheid van 3.0%. In februari zijn door meerdere 
waarnemers in totaal 170 verschillende gekleurringde 
Kokmeeuwen vastgesteld. Gecombineerd met de 
kleurringdichtheid levert dit een schatting op van  
5600 Kokmeeuwen. De telling van 3200 vogels is waar-
schijnlijk te laag, omdat er ook vogels worden gemist. 
De schatting van 5600 is waarschijnlijk te hoog, omdat 
er ook doortrekkende meeuwen zijn. De gemiddelde 
waarde van 4400 Kokmeeuwen lijkt het meest 
 realistisch.

Op het Sontplein zit ’s nachts naar schatting 13% van 
het totale aantal Kokmeeuwen uit de stad (figuur 2). De 
rest overnacht waarschijnlijk op het Paterswoldse-
meer. We hadden al gezien dat van alle gekleurringde 
Kokmeeuwen die ’s nachts in het stadscentrum worden 
waargenomen 31% van het Sontplein komt. Dit percen-
tage is relatief hoog vergeleken met het belang van het 
Sontplein voor alle Kokmeeuwen uit de stad. Het Sont-
plein is behalve een slaapplaats ook een belangrijke 
nachtelijke foerageerplaats. Daarom is het de vraag of de 
meeuwen uit het stadcentrum het Sontplein gebruiken 
om te foerageren of alleen om te slapen.
Een aantal gekleurringde Kokmeeuwen uit de binnen-
stad is op het Sontplein gezien op het moment dat  
de fastfood restaurants daar nog open waren. Van al 
deze meeuwen hebben in elk geval 12 van de 17 (71%) 
voedsel verzameld. Vrij veel vogels die ’s nachts van 
het Sontplein naar de binnenstad zijn gevlogen hebben 
dus op beide plekken gegeten. Van alle 80 waar-
nemingen in het stadscentrum heeft in totaal in elk 
 geval 22% (maximaal 31%) betrekking op individuen 
die al langer die nacht aan het foerageren waren. De 
overige 69-78% is rechtstreeks afkomstig van een 
slaapplaats. Dat kan zowel het Paterswoldsemeer als 
het Sontplein zijn.

Figuur 1. Het aantal maximaal Kokmeeuwen op het Sontplein per nacht.  
Er zijn alleen bezoeken weergegeven voor dagen waarop Kokmeeuwen  
zijn afgelezen in het stadscentrum.
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Discussie

Het aantal Kokmeeuwen dat ‘s nachts in het stads-
centrum zit wordt bepaald door de foerageeromstandig-
heden overdag. Vogels die het overdag moeilijk  hebben 
met het verzamelen van voedsel, bijvoorbeeld in periodes 

met veel regen, lijken deels in de nachtelijke uren voedsel-
tekort aan te vullen (Nienhuis 2003). Het Sontplein is 
een locatie die ’s nachts hongerige Kokmeeuwen aan-
trekt. Er kunnen hier van de avond tot in de nacht tot 
enkele honderden Kokmeeuwen foerageren. De aantallen 
zijn hier in deze periode doorgaans beduidend hoger 
dan in het stadscentrum. Het lijkt er op dat de vogels 
die ’s nachts willen foerageren er vaker voor kiezen om 
op het Sontplein de nacht door te brengen. Een deel 
van deze nachtelijke foerageerders is kennelijk niet in 
staat om op het Sontplein voldoende voedsel te vergaren 
en vliegt later in de nacht door naar de binnenstad om 
daar verder te eten. Dit kan verklaren waarom het per-
centage Kokmeeuwen in het stadscentrum dat afkom-
stig is van het Sontplein relatief groot is vergeleken 
met het belang van het Sontplein als slaapplaats van 
alle stadse Kokmeeuwen (figuur 2).

Het grootste deel van de Kokmeeuwen in het nachtelijk 
stadscentrum komt rechtstreeks van een slaapplaats. 
Deze vogels hebben langer gerust alvorens te gaan 
foerageren. Waarschijnlijk zijn er verschillende strate-
gieën voor het foerageren in de nacht. Er lijken Kok-
meeuwen te zijn die al in de avond beginnen met voed-
sel verzamelen, doorgaan tot ze genoeg hebben gehad 
om de rest van de nacht te rusten. Andere vogels 
 nemen eerst zoveel mogelijk rust en beginnen later in 
de nacht met het verzamelen van voedsel. Mogelijk 

Kokmeeuwen Grote Markt 15 februari 2016 01:54 Foto: Jeroen  Nienhuis

Figuur 2. Het percentage van alle stadse Kokmeeuwen die ’s nachts op het 
Sontplein verblijft en het percentage van de gekleurringde Kokmeeuwen die 
’s nachts in het stadscentrum zitten en daarvoor op het Sontplein zaten.
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proberen alle vogels het foerageren midden in de nacht 
zoveel mogelijk te beperken. Nader onderzoek zou dit 
uit moeten wijzen.

Doorgaans slapen meeuwen ’s nachts op groot open 
water, maar dit is niet altijd het geval. Er zijn meerdere 
locaties waar sprake is van een dubbele slaapplaats. 
Hier verlaat een deel van de vogels ’s avonds de locatie 
op het water om deze te verwisselen voor een locatie 
op een plat dak op een industrieterrein (Lensink 2016). 
Er was een vermoeden dat de meeuwen van het Sont-
plein deels afkomstig zijn van het Paterswoldsemeer. 
Af en toe zijn er waarnemingen van groepen Kokmeeuwen 
op het Sontplein die net lijken te arriveren uit de rich-
ting van het Paterswoldsemeer. Enkele ringwaar-
nemingen bevestigen dit vermoeden. Op weg van de 
dagverblijfplaatsen in de stad Groningen naar de 
slaapplaats op het zuidelijk deel van het Paterswoldse-
meer blijft een deel van de vogels (tijdelijk) hangen op 
het noordelijk deel van het meer. Daar wordt regel-
matig gekeken of er gekleurringde meeuwen tussen 
zitten. Er zijn drie vogels die hier rond zonsondergang 
zijn waargenomen en rond 23 uur dezelfde avond op 
het Sontplein zijn gezien. Het is niet bekend hoe vaak 
dit soort verplaatsingen plaatsvinden en wat de reden 
is. Het is in elk geval iets dat vaker voorkomt. Lensink 
(2016) vermoedt dat het een energetisch voordeel 
biedt omdat op land-slaapplaatsen (doorgaans op 
 daken) geen sprake is van golven en stroming. De 
 vogels kunnen dan rustig staan te slapen. Over het 
 belangrijkste onderzoeksgebied bij Eindhoven schrijft 
Lensink (2016) dat menig meeuw in de nabijheid van de 
slaapplaats op het industriegebied een stukje vlees-
afval van de lokale afvalverwerker probeert te be-
machtigen. De schaal waarop dit gebeurt wordt niet 
genoemd. Mogelijk is de locatie van de slaapdaken 
waar de meeuwen naartoe vliegen mede bepaald door 
de aanwezigheid van een nachtelijke voedselbron, net 
als op het Sontplein waar het voedsel beschikbaar is 
op enkele meters van de plek waar ze slapen. De mogelijk-
heid om in de nacht voedsel te kunnen verzamelen zou 
voor een deel van de meeuwen de directe aanleiding 
kunnen zijn voor de nachtelijke verplaatsing.

Er zijn twee eerdere gepubliceerde aantallen gevonden 
van het aantal Kokmeeuwen dat overdag in de stad 
Groningen verblijft. Van Dijk (1996) noemt op basis van 
een telling overdag in februari 1996 een aantal van 
2100 vogels. Dit aantal is waarschijnlijk te laag. In de 
huidige studie is de telling overdag 43% lager gebleken 
dan een schatting op basis van ringgegevens. Bonder 
(1999) beschrijft een slaapplaatstelling op de drie 
grootste meren in Groningen en Drenthe in februari 

1999. Voor de slaapplaats van de Kokmeeuwen uit de 
stad Groningen, het Paterswoldsemeer (Meeuwsen & 
van Scharenburg 1988), noemt Bonder (1999) een aan-
tal van 3900 en dat het grootste deel afkomstig is uit 
de stad. Dat komt waarschijnlijk neer op een aantal van 
3000-3500 vogels uit de stad. Rond de eeuwwisseling 
zaten op de slaapplaats bij het Sontplein gemiddeld 
tussen 100 en 200 Kokmeeuwen (Nienhuis 2003). Een 
aantal van rond 3500 Kokmeeuwen in Groningen lijkt 
daarom een realistische schatting. Beide schattingen 
uit eind jaren 90 vallen lager uit dan de schattingen uit 
de huidige studie. Mogelijk zijn de aantallen toegenomen 
of is sprake van fluctuerende aantallen.

Dank
Voor het maken van een overzicht van het aantal waar-
genomen Kokmeeuwen in de stad Groningen in februari 
2017 zijn waarnemingen gebruikt van Theo Bakker, 
Bernadette Balten, Johan Bos, Eelco Brandenburg, 
Klaas van Dijk, Jan Faber, Henk van Huffelen, Alwin van 
Lubeck, Frank Majoor, Henk Oosterhuis, René Ooster-
huis en Henri Zomer.
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Een Senegalpapegaai  
in het Noorderplantsoen
Ana Buren

Er bevinden zich zóveel exoten in het Noorderplantsoen in Groningen dat je er op safari kunt: Nijlgans, Grote 
 Canadese Gans, Bahamapijlstaart, Mandarijneend, moerasschildpad en wat er verder allemaal uit vissenkommen 
en terraria in het plantsoen wordt gekieperd. Echter, de zonnigste bewoners met een migrantenachtergrond zijn 
de Psittaciformes, de papegaaien.

Van 1996 tot 1998 huist er een Grote Alexanderparkiet 
in het Noorderplantsoen, een adult vrouwtje. Ze kan 
zich goed in leven houden en overleeft er zelfs de 
strenge vorst van de elfstedenwinter 1996/1997 (van 
Dijk 1998). De eerste waarnemingen van een Senegal-
papegaai, oftewel het Bonte Boertje, komen van Jan 
Allex de Roos die hem in 1998 op het Zernikecomplex 
ontdekt (de Roos 2001). Via de bomen langs het Reit-
diep verhuist hij naar het Noorderplantsoen waar hij 
sinds 1999 verblijft. Zoals nu eenmaal gebeurt met een 
vogel die gedurende lange tijd in de buurt van mensen 
leeft, krijgt hij een koosnaam: Randy. Sinds 2003 

 observeer ik hem in zijn doen en laten om zo veel 
 mogelijk over zijn gedrag te weten te komen.

Randy is een adulte Senegalpapegaai (Poicephalus 
 senegalus), één van de 37 soorten vrij vliegende pape-
gaaiachtigen die in Nederland zijn waargenomen (van 
Kleunen 2016). Het is een mannetje. Bij gebrek aan 
seks met een vrouwtje schuurt hij wellustig met zijn 
achterste over een tak. Vrouwtjes vertonen dit gedrag 
ook wel eens, maar ánders. 

Hij eet zaden, knoppen, bloesems en vruchten van 
 bomen: Kaukasische vleugelnoot, es, taxus, haagbeuk, 
esdoorn, gewone linde, appelboom, perenboom. Ook 
schooit hij bij de huizen van de mensen. ’s Winters eet 
hij gewoon samen met onze inheemse vogeltjes wat de 
pot schaft op de voedertafels in de tuinen rond het 
Noorderplantsoen. Senegalpapegaaien hebben een 
bijzonder gezichtsvermogen. Ze kunnen prima rondom, 
boven en achter zich kijken, maar zij zien niet wat zich 
in het gebied onder hun snavel bevindt (Demery et al. 
2011). Ze zijn meesters in het manipuleren van objec-
ten, maar doen dit vooral met behulp van hun buiten-
gewone tastzin middels een orgaantje dat zich in de 
punt van de snavel bevindt. Ze hebben het niet nódig 
om naar beneden te kijken. Ze bijten met hun snavel 
het steeltje van een appel of een takje met zaadjes af 
en tillen het voedsel met hun poot naar hun bek. Randy 
is linkspotig.

Randy zoekt vaak het gezelschap van de Spreeuwen  
op waar hij lustig mee kwebbelt. Senegalpapegaaien 
 kunnen goed imiteren (ze kunnen zelfs leren praten) en 
Spreeuwen kunnen dat ook. Zo kun je Randy spreeuwen-
geluiden horen maken en de Spreeuwen papegaaien-
geluiden, met elkaar converserend op een wilgentak. Figuur. 1: Blikveld van een Senegalpapegaai (Demery et al. 2011)
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Je zou hem zo graag een vrouwtje gunnen. Menigeen is 
al eens in de verleiding gebracht om een vrouwtje voor 
hem te kopen. Voor pakweg € 200 heb je er al een op 
Marktplaats. Maar, behalve dat het illegaal is, is het 
ook onverstandig. Het vrouwtje kan direct in paniek 
 raken en wegvliegen en dan heb je twéé eenzame 
 Senegalpapegaaien. 

Het is niet waarschijnlijk dat er, in geval van copulatie, 
een bevolkingsexplosie ontstaat zoals met de Halsband-
parkiet in het westen is gebeurd. In 2006/2007 komen 
er in Voorburg van een aantal ontsnapte Senegal-
papegaaien twee paren tot broeden; vier jongen worden 
er vliegvlug (van de Reep 2011). De gehele populatie 
bestaat aanvankelijk uit acht vogels, maar de een na de 
ander verdwijnt. In 2010 is er nog slechts één  mannelijke 
adult over; deze probeert tevergeefs om het aan te 
 leggen met een vrouwtje Halsbandparkiet. Rond 2012 

zijn er in heel Nederland buiten Groningen nog slechts 
twee vrij in het wild rondvliegende Senegalpapegaaien: 
een in Voorburg en een in Amsterdam. Die zijn inmid-
dels eveneens verdwenen, zodat Randy de  laatste der 
Mohikanen is – althans voorlopig. Ook elders in Europa 
zijn er geen gevestigde populaties van deze papegaai 
(van Kleunen 2016).

Tijdens omzwervingen in de Hortusbuurt maakt hij via 
een openstaand raam kennis met een vrouwelijke 
dwergpapegaai in een kooitje. Zijn avances zijn uit-
bundig, maar vruchteloos. In 2012 echter is het feest: 
er duikt een Halsbandparkiet op in het Noorder-
plantsoen, een vrouwtje. Luid roepend vliegen ze en-
thousiast achter elkaar aan door het park. Als zij in 
haar holletje zit haalt hij voor de opening acrobatische 
toeren uit en schreeuwt hij net zolang tot ze weer naar 
buiten komt. Ze zijn onafscheidelijk. Even plotseling 

Randy appel Foto: Ana Buren
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als ze is gekomen, is ze na een aantal maanden weer 
verdwenen. Randy blijft in de toppen van de bomen 
 wekenlang hartverscheurend roepen. Tenslotte zoekt 
hij weer het gezelschap op van de Spreeuwen, de Zwarte 
Kraaien, de Kauwtjes en de Eksters, om zich hun peste-
rijen te laten welgevallen.
Randy heeft meerdere holletjes, verspreid over het 
plantsoen. Die maakt hij niet zelf, maar hij gebruikt 
 bestaande holtes in bomen. Bovendien heeft hij in de 
Akkerstraat een broedkast, bestemd voor Gierzwaluwen, 
gekraakt en als slaapplek toegeëigend. De opening 
heeft hij met zijn sterke snavel gesloopt om hem wijder 
te maken. Zijn voorkeur gaat echter uit naar het hol in 
de met klimop begroeide wilg tegenover Café De Bres 
in de Kerklaan. De oksel van een zijtak vormt een drink-

watervoorziening. Hij heeft het goed voor elkaar. De 
tuinen en balkons van de Oranjewijk, de Noorder-
plantsoen- en de Hortusbuurt bieden voedselkeuze uit 
overvloed. Tijdens het struinen raakt hij per ongeluk 
verstrikt in de ringersnetten van Jan Doevendans en 
komt hij met de schrik weer vrij.
Hij is verbazingwekkend goed tegen de kou bestand. 
De Senegalpapegaai komt oorspronkelijk uit West-
Afrika ten zuiden van de Sahel, waar een tropisch 
 klimaat heerst. Maar desondanks heeft hij hier een 
aantal erg strenge winters overleefd. Op 1 maart 2018 
bijvoorbeeld, is er hier ’s nachts een gevoelstempera-
tuur van -25 °C gemeten. De twee maanden daarop laat 
hij ons vrijwel dagelijks luidruchtig weten dat hij deze 
strenge vorst heeft overleefd. 

Ik sta met mijn camera voor de wilg aan de Kerklaan. Voor zijn holletje klampt Randy zich vast aan een tak. Hij kijkt mij 
met zijn waanzinnig gele oog fanatiek aan en fladdert een beetje met zijn vleugels. Er komt een dame naast mij staan. 
“Hij zit vast! We moeten hem bevrijden.” zegt ze. “Nee hoor,” antwoord ik, “hij is aan het masturberen.” Meteen sla ik 
mijn hand voor mijn mond. Wat zeg ik nou toch weer?! De dame kijkt verschrikt naar mij en dan weer naar de vogel. “Ja, sorry 
dat ik dit soort dingen weet”,  verontschuldig ik mij. Stil en een beetje besmuikt slaan we zijn wellustig gemanoeuvreer 
gade. “Nou ja, het kan waarschijnlijk geen kwaad”, besluit de dame. Randy houdt er pas mee op als een Zwarte Kraai 
zich ermee gaat bemoeien en kruipt verongelijkt krijsend weer  terug in zijn holletje.

Randy Foto: Ana Buren
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In de loop der jaren is gebleken dat hij rond de periode 
augustus/half september vaak ruim een maand de hort 
op is. Zo ook in 2018. Geen idee waar hij dan uithangt. 
Maar gelukkig hoor ik eind september opnieuw zijn 
vertrouwde gekrijs. Weer thuis, alive and kicking! 
 Volgens worldlifeexpectancy.com worden Senegal-
papegaaien in het wild, in hun eigen habitat, ongeveer 
25-30 jaar oud. Randy heeft zichzelf in ons koude 
 klimaat in weer en wind moeten redden en wist steeds 
uit de klauwen te blijven van de huiskat en de plaatse-
lijke Sperwer. Ik weet niet hoe oud hij is. Hij draagt 
geen ring. Hij is geïmporteerd, of hier gekweekt. Sinds 
1997 moeten deze vogels in de EU een pootring dragen. 
Hij is dus minimaal 21 jaar, mogelijk veel ouder, in ieder 
geval al een oud baasje.

Op 5 oktober 2018 duikt er ineens weer een Grote 
Alexanderparkiet op in het Noorderplantsoen. Een man. 
Als ze elkaar ontmoeten houden ze aanvankelijk een 
gereserveerde afstand en gaan ze hun eigen weg. Maar 
na enkele maanden heeft Randy tenslotte toch het 
 initiatief tot contact genomen en het klikt. Hij heeft 
weer een maatje. 
Hopelijk blijven wij in het Noorderplantsoen nog vele 
jaren de vertrouwde melancholieke roep horen van 
deze stoere overlever, zodat wij ons daar heerlijk op 
vakantie in de tropen kunnen wanen. 
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Hoogtepunten van de vogeltrek over   Groningen in 2018  Alwin van Lubeck

Ook in 2018 is er weer intensief geteld op diverse trektelposten aan de kust en in het binnenland van Groningen.  
Dit artikel geeft een overzicht van de hoogtepunten.

Het jaar 2018 werd gekenmerkt door een voorjaar met 
goede omstandigheden, die echter niet gepaard gingen 
met de daarbij horende verwachtingen. Voornamelijk 
door een lange periode van slecht weer in Afrika, waren 
de dagen met zuidoostenwind in het voorjaar leuk 
maar niet spectaculair. Het slechte weer in het zuiden 
was vooral merkbaar bij de Zwaluwen die uiteindelijk 
pas eind mei in het noorden doorkwamen. Daar tegen-
over stond een najaar dat eigenlijk qua trek wel een 
hoogtepunt vormde. In het najaar stond vooral de 
Kustweg aan de rand van het Lauwersmeer in het 
 zonnetje met prachtige aantallen van struiktrekkende 
soorten. Ondanks dat een echte noordwestenstorm 
uitbleef, waren er dit jaar wel weer enkele leuke zee-
dagen bij Lauwersoog. 

Goede dagen in 2018

24 maart Een combinatie van zuidelijke wind en slecht 
weer resulteerde in een legendarische dag op de post 
van de Eemshaven. Los van het nieuwe dagrecord van 
2124 Merels werden er nog eens 1687 Kramsvogels en 
3689 Koperwieken op de Eemshaven gezien. 

31 maart Een spectaculaire dag op de Noordkaap, maar 
ook op de Eemshaven. In de ochtend nog mooie stuwing 

met wind vanuit het zuidoosten, draaiend naar een 
minder gunstige richting met een noordelijk component 
in de middag. Langs de Noordkaap kwamen o.a. 46 
Bruine Kiekendieven, 37 Grutto’s, 70 Drieteenstrand-
lopers, 32.152 Kokmeeuwen, 5679 Stormmeeuwen, 
30.400 Spreeuwen, 1723 Witte Kwikstaarten, 126 Fraters 
en 538 Kneuen voorbij. Langs de Eemshaven passeerden 
diezelfde dag 22.274 Kokmeeuwen, 21.640 Spreeuwen 
en 818 Rietgorzen.

70     De Grauwe Gors  jaargang 46 - 2019

Kraanvogel Noordkaap 21 mei  Foto: Rudy Offereins

Grauwe Kiekendief Noordkaap 9 mei  Foto: Rudy Offereins
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13 april In april is het elk jaar wachten op een topdag 
voor Graspiepers. Een dagtotaal van 15.421 was een 
mooi aantal voor de Noordkaap. De rest van het voor-
jaar leek vooral goed, maar resulteerde niet in hogere 
dagtotalen van Graspiepers. 

18 mei Op een dag met een noordelijk windcomponent in 
midden/eind mei zijn de omstandigheden gunstig om 
massale wegtrek van Brandganzen waar te nemen. Dit ge-
beurt bijna altijd in de vroege ochtenduren. Op Rottumer-
oog trokken die dag zelfs 70.012 vogels langs, het derde 
hoogste aantal ooit voor Nederland waar genomen.

18 september Bij de Kustweg trokken 227 Zwartkoppen 
voorbij. Een verpulvering van het eigen nationale record 
van een week eerder (149 op 10 september). Veel zang-
vogels komen bij de Kustweg uit en kiezen er dan voor 
om via de bosjes door te trekken. Niet alleen leverde 
dat op 18 september het record Zwartkoppen op, maar 
werden er ook nog twee Sperwergrasmussen gezien, 
waarvan eentje zelfs ter plaatse zat.  

6 oktober Een mooie dag aan de Kustweg met zes Blad-
koningen. Na de Zwartkoppen een tweede nationaal 
record voor de Kustweg in 2018. Maar de dag werd verder 
nog opgeleukt met 108 Koolmezen en de 196 Heide-
libellen mogen ook niet onvermeld blijven.

24 oktober Een stevige noordwestenwind blaast menige 
vogel dichter naar de kust. Op 24 oktober was er weer 
eens een mooie noordwestenwind en trok het ook nog 
eens goed op Lauwersoog. Naast het absurde aantal 
van 4267 Eiders werden er o.a. nog 188 Middelste 
Zaagbekken, 14 Vaal Stormvogeltjes, twee Parel duikers 
en een Kleine Alk gezien. Al vroeg op de ochtend kwam 
dicht bij een Stormvogeltje langs.

4 november Langs de Kustweg een Siberische Boom-
pieper. Nog steeds een soort die erg weinig vanaf de 
Groningse telposten wordt vastgesteld, zeker gezien 
de aantallen die op de eilanden langskomen. Nu wordt 
een telpost als de Kustweg pas sinds 2018 echt fana-
tiek bemand en laat dat nu net een mager jaar zijn ge-
weest voor deze soort.

6 november Een dag met 65 Witkopstaartmezen bij de 
Kustweg. Dat was nogmaals een nieuw nationaal re-
cord voor de Kustweg. De vogels kwamen vanuit het 
bos bij de telpost om vanuit daar hoogte te winnen en 
verder te trekken. 

15 november Bij de Kustweg kwamen drie Grote Piepers 
langs. Het was een uitermate goed jaar voor Grote Piepers. 
In het bijzonder op de Kustweg werden er meerdere ge-
zien en/of gehoord.
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Eenden, Ganzen en Zanen
Kolgans 8640 6-mrt Noordkaap 
Wilde Zwaan 78 14-mrt Noordkaap
Wintertaling 138 14-mrt Noordkaap 
Zwarte Zee-eend 191 14-mrt Noordkaap
Grote Zaagbek 238 15-mrt Noordkaap
Grote Zaagbek  173 16-mrt Eemshaven
Dwerggans 5 6-apr Noordkaap 
Wintertaling 740 15-aug Kustweg
Casarca 13 1-sep Langebosch 
Smient 5371 27-okt Lauwersoog
Pijlstaart 4522 27-okt Lauwersoog

Roofvogels en Uilen
Sperwer 105 8-apr Eemshaven
Smelleken 7 9-mei Noordkaap
Bruine Kiekendief 73 9-mei Noordkaap
Wespendief 74 25-mei Noordkaap 
Visarend 5 25-mei Noordkaap
Velduil 4 29-okt Eemshaven 
Buizerd 140 31-okt Eemshaven
Ruigpootbuizerd 4 31-okt Eemshaven

Steltlopers
Kievit 4417 14-mrt Noordkaap
Groenpootruiter 178 29-apr Noordkaap
Zilverplevier 3187 4-mei Noordkaap
Kanoet 809 4-mei Noordkaap
Bonte Strandloper 3120 4-mei Noordkaap
Zilverplevier 2865 19-mei Noordkaap
Bontbekplevier 1100 26-mei Noordkaap
Strandplevier 1 2-sep  Oterdum- 

monument
Watersnip 379 26-sep Eemshaven 
Kievit 8152 29-okt Eemshaven
Goudplevier 1695 29-okt Eemshaven

Meeuwen, Jagers en Sterns
Visdief 146 6-apr Noordkaap
Dwergmeeuw 980 12-apr Eemshaven
Visdief 1813 12-apr Eemshaven
Grote Stern 86 12-apr Eemshaven
Kleine Jager 5 12-apr Eemshaven
Zilvermeeuw 1116 12-apr Eemshaven
Dwergstern 56 25-mei Eemshaven
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Zangvogels
Grote Lijster 129 6-mrt Kustweg 
Oeverpieper 107 10-mrt Noordkaap
Boomleeuwerik 36 11-mrt Kustweg 
Frater 109 12-mrt Noordkaap
Spreeuw 37610 14-mrt Noordkaap
Vink  5903 23-mrt Eemshaven
Zwarte Roodstaart 4 4-apr Eemshaven
Baardman 27 13-apr Eemshaven
Tapuit 18 7-mei Noordkaap
Gele Kwikstaart 1995 9-mei Noordkaap
Zomertortel 2 9-mei Kustweg 
Roodstuitzwaluw 1 13-mei Noordkaap
Boerenzwaluw 5810 25-mei Noordkaap

Gierzwaluw 966 25-mei Noordkaap
Huiszwaluw 1005 25-mei Noordkaap
Grauwe Vliegenvanger 47 28-mei Kustweg 
Europese Kanarie 3 12-mei Punt van Reide
Roek 108 29-aug Eemshaven.  
 Eén grote groep van 108 Roeken eind augustus is 
geen alledaagse gebeurtenis!

Tjiftjaf 35 15-sep Kustweg
Roodborsttapuit 9 26-sep Langebosch
Grote Gele Kwikstaart  34 5-okt Eemshaven
Boomklever 1 5-okt Kustweg
Koolmees 108 6-okt Kustweg
Vink 2682 8-okt Langebosch
Zanglijster 6619 13-okt Kustweg
Kramsvogel 10432 24-okt Zuidveld
Strandleeuwerik 88 29-okt Eemshaven
Pimpelmees 148 7-nov Kustweg

Dankwoord
Uiteraard worden alle trektellers bedankt, want zonder 
hun zou dit stukje natuurlijk niet mogelijk zijn!

Bronnen
www.trektellen.nl

Alwin van Lubeck  Groningen
alwinvlubeck@gmail.com
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Noordse Kwikstaart Noordkaap 8 mei  Foto: Alwin van Lubeck 

Boompieper Eemshaven 19 mei  Foto: Alwin van Lubeck



Zwarte Rotgans
Op 27 en 28 maart werden tenmin-
ste twee vogels op de kwelders van 
de Noordpolder gezien.

Witbuikrotgans
Op 27 en 28 mei werd een solitaire 
vogel gezien op de kwelders ter 
hoogte van de Ruidhorn. Bij grote 
verplaatsingen van Rotganzen komt 
het vaak voor dat er Witbuikrot-
ganzen tussen zitten, ditmaal vloog 
er op 2 januari en 1 oktober een 
 vogel mee met de Rotganzen.

Roodhalsgans
Van 21 februari tot in ieder geval 2 
maart was er een vogel aanwezig 
rond het Zuidlaardermeergebied. 
Op 31 maart zat er eentje op de Dol-
lardkwelders en tot slot nog een 
 vogel in het Jaap Deensgat van 17 
tot 19 mei.

Ross’ Gans
Op 15 november zaten 3 Ross’ Gans 
bij Den Horn. Dezelfde groep zat 
langere tijd in De Onlanden, maar 
verbleef dus ook een middag in 

 Groningen. Op 19 december werd er 
exemplaar gevonden in de Wilder-
vanksterdallen. De vogel bleef tot 
en met 22 december aanwezig. 

Sneeuwgans
Een overvliegende Sneeuwgans werd 
op 24 juli gezien bij Electra. Een an-
dere vogel hield zich van 5 tot en 
met 16 augustus op in weilanden bij 
de Lettelberter Petten.

Taigarietgans
In totaal werden er 23 vogels ge-
meld op verschillende locaties in de 
provincie. Fraai waren de 16 vogels 
die van 4 tot en met 14 maart rond 
Harkstede verbleven.

Dwerggans
De eerste Dwerggans van het jaar 
werd op 5 maart gevonden bij Bor-
gercompagnie. Op 6 april werden er 
5 vogels langsvliegend gezien vanaf 
de Noordkaap; eveneens een over-
vliegende vogel werd op 7 oktober 
gezien in het Lauwersmeer. Hierna 
werden nog vogels ter plaatse ge-
zien op 10 december in de Garrels-

weerster Kloostermolenpolder en 
nabij Slochteren van 29 december 
tot in het nieuwe jaar.

Witoogeend
Op 14 april werden twee vogels ge-
zien vanaf het gemaal in de Wester-
broekstermadepolder. De vogels 
werden ook nog gezien op 16 april. 
Op 19 juni werden er nog 2 vogels 
gevonden bij Tetjehorn.

Ringsnaveleend
De vogel, die in 2017 werd gevon-
den op een plasje bij Appingedam, 
keerde dit jaar terug. Vanaf 7 januari 
tot en met 4 april verbleef de vogel 
op dezelfde plas als een jaar eerder.

IJseend
In totaal werden 7 IJseenden gezien. 
Het merendeel werd gezien vanaf 
de Rottums. De andere vogels waren 
een vogel in de Ruidhorn vanaf 1 tot 
en met 4 januari en een vogel in de 
Eems op 19 januari.

IJsduiker
Een IJsduiker vloog op 25 oktober 
langs Lauwersoog. De enige andere 
waarneming betreft een dode vogel 
die op 26 januari werd gevonden op 
de kwelders van de Lauwerpolder.

Stormvogeltje
Eind oktober werden er twee Storm-
vogeltjes gezien. De eerste kwam 
op 24 oktober langs Lauwersoog en 
op 27 oktober vloog een exemplaar 
langs Rottumeroog.

Vaal Stormvogeltje
Deze soort wordt vrijwel uitsluitend 
langs de kust gezien tijdens of na 
een noordwesterstorm. Aangezien 
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Voor dit overzicht is gebruik gemaakt van de websites www.waarneming.nl en www.trektellen.nl. We hebben 
geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn, maar de kans blijft groot dat we enkele boeiende waarnemingen gemist 
hebben. Waarvoor bij dezen onze excuses. In totaal werden er in 2018 in de provincie Groningen 302 soorten 
 (minus exoten) gezien.

Ralreiger Onnerpolder 12 mei  Foto: Guido Meeuwissen



er de laatste jaren weinig noord-
westerstormen zijn, blijft het aantal 
geziene exemplaren laag. In de peri-
ode van 22 september – 25 oktober 
werden er slechts 9 exemplaren 
 gezien. De meeste waarnemingen 
komen vanaf Lauwersoog.

Noordse Stormvogel
De enige twee levende vogels wer-
den op 1 oktober langsvliegend 
 gezien vanaf Rottumerplaat. In de 
provincie Groningen werden in 2018 
spijtig genoeg meer dode vogels 
gevonden dan levende vogels ge-
zien.

Grauwe Pijlstormvogel
Op 1 oktober werd een Grauwe Pijl-
stormvogel gezien vanaf Rottumer-
plaat. Erg leuk was de vogel die  
op 11 december langs Lauwersoog 
vloog. Pijlstormvogels zijn uiterst 
schaars op de Waddenzee.

Zwarte Ooievaar
In 2018 werden er weer meer dan 40 
gezien. De eerste dateert van 13 
april en de laatste werd op 25 sep-

tember gezien. De 7 vogels die op  
2 augustus bij Ellersinghuizerveld  
zaten springen het meest in het oog.

Zwarte Ibis
2018 was een goed jaar voor de 
Zwarte Ibis in Groningen. Op 29 
april werd een groep van 11 vogels 
gevonden in de Veenhuizerstukken. 
De groep vloog de volgende dag op 
door verstoring en keerde niet te-
rug. Op 6 mei werd een solitaire vo-
gel gevonden in de Koningslaagte, 
deze zat er tot en met 11 mei. Van 24 
juli tot en met 5 augustus zaten er 
twee vogels in de Marumerlage en 
op 1 augustus ook nog twee vogels 
in de Breebaartpolder. 

Woudaap
Op 25 juli werd ’s ochtends in de 
schemer een vogel roepend gehoord 
in het Roodkeelplasje.

Kwak
Op 2 februari werd er al een vogel 
gezien in Oudezijl. Hierna waren er 
twee waarnemingen in mei, name-
lijk op de 16e bij Oldekerk en op de 

22e bij Stedum. Op 27 juni was zat er 
een vogel in het Zuidlaardermeer-
gebied en de laatste waarneming 
dateert van 23 augustus toen er 
een vogel over Harpel vloog.

Ralreiger
Ook dit jaar werd er een Ralreiger 
gezien in de provincie, maar in te-
genstelling tot de laatste jaren was 
deze vogel slechts één dag aan-
wezig en wel op 12 mei bij de Osdijk 
in het Zuidlaardermeergebied. Het 
is alweer het 7e geval, waarvan vier 
in de laatste vijf jaar.
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Zwarte Ibis Veeenhuizerstukken 30 april  Foto: Nico de Vries

Kwak Onnerpolder  Foto: Lennie de Vries
27 juni



Koereiger
Op 15 en 16 augustus verbleven tot 
twee vogels in het Groninger deel 
van het Lauwersmeer. Op 22 oktober 
werd een vogel gevonden bij het 
 Tetjehorn, deze bleef uiteindelijk tot 
en met 6 november.

Kuifaalscholver
Op 31 oktober vloog een exemplaar 
langs Lauwersoog. 

Steppekiekendief
Op 2 april werd de eerste vogel ge-
zien. Daarna werden nog zeker 20 
vogels gezien in de provincie. Het 
vrouwtje van het broedpaar was 
nog een tijdje aanwezig op de lo-
catie waar ze vorig jaar hebben 
 gebroed. Spijtig genoeg werd het 
mannetje niet meer gezien. 

Kleinst Waterhoen
Het heeft er alle schijn van dat de 
Kleinst Waterhoenen weer tot broe-
den zijn gekomen rond het Zuidlaar-
dermeer en het Dannemeer. Rond 
het Zuidlaardermeer waren zeker 5 
zingende mannetjes aanwezig. Bij 

het Dannemeer werd begin juni ook 
een zingende vogel gehoord en 
Woudbloem eind juni. Op 29 mei 
was er ook nog een roepende vogel 
aanwezig in een natuurgebiedje bij 
de Paddepoelsterbrug

.
Aziatische Goudplevier
Erg fraai was de Aziatische Goud-
plevier die op geluid werd gevonden 
bij de Kustweg in het Lauwersmeer. 
De vogel werd daarna nog kort ge-
hoord op een akker in de buurt van 
de vondstplek, maar kon daarna 
niet meer worden gevonden. Het 
betreft hier pas het vierde geval 
voor de provincie.

Amerikaanse Goudplevier
Het blijkt dat eind mei een goede 
tijd is om deze soort te vinden in de 
Breebaartpolder. Dit jaar was het 
weer raak met een vogel die werd 
gezien op 25 en 26 mei. Het is de 
derde vogel in de afgelopen vijf  
jaar en grappig genoeg de tweede  
die op 25 mei werd gevonden. Het  
gaat hier om het zesde geval voor 
 Groningen.

Morinelplevier
Het milde voorjaar resulteerde in 
weinig waarnemingen van Morinel-
plevieren. Het gros werd dit jaar in 
het najaar gemeld. Tussen 11 mei en 
18 september werden 27 exempla-
ren gezien of gehoord.

Breedbekstrandloper
Er werden circa 10 verschillende 
exemplaren gezien. De eerste vogel 
werd gezien op 18 mei in de Bree-
baartpolder, waar op 8 september 
ook de laatste vogel van het jaar 
werd gevonden.

Gestreepte Strandloper
Net als het voorgaande jaar werden 
er weinig Gestreepte Strandlopers 
gezien. Op 1 mei zou een vogel aan-
wezig zijn geweest in enkele plasjes 
nabij Adorp. De overige waarneming 
betreft een vogel die van 15 tot en 
met 21 oktober voor de hut van de 
Westerbroekstermadepolder zat.

Terekruiter
Op 20 mei werd weer een Terekruiter 
gevonden in de Breebaartpolder, 
ditmaal slechts twee dagen aan-
wezig. Ook in juli werd er weer een 
vogel gevonden en wel op de 18e. 
De laatstgenoemde vogel was aan-
wezig tot en met 25 juli. In de Bree-
baartpolder zit vrijwel elk jaar eind 
mei en midden juli een vogel. Het 
zou goed kunnen dat het telkens 
om hetzelfde exemplaar gaat.

Grauwe Franjepoot
2018 was geen goed jaar voor de 
Grauwe Franjepoot in Groningen. Er 
werden slechts 7 exemplaren gezien. 
De meeste waarnemingen kwamen 
uit het Zuidlaardermeergebied. Op 
15 oktober werden daar zelfs nog 
twee vogels bij elkaar gezien.

Rosse Franjepoot
Alle waarnemingen werden gedaan 
langs de kust. Tussen 3 oktober en 
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Grauwe Franjepoot Westerbroekstermadepolder 13 oktober  Foto: Gerrit Kiekebos



11 december werden 4 vogels gezien, 
allen uit de omgeving van Lauwers-
oog.

Poelruiter
De enige waarneming van dit jaar is 
een exemplaar dat op 25 april kort 
aanwezig was in de Oostpolder.

Lachstern
Ook dit jaar doken de Lachsterns 
weer op in Oost-Groningen. De eer-
ste vogels werden dit jaar gezien op 
3 juli. Uiteindelijk werden er zeker 
28 vogels gezien. In het voorjaar 
werden nog drie vogels gezien 
langs de kust.

Witwangstern
De kolonie van de Witwangsterns 
vestigde zich weer in het Zuidlaar-
dermeergebied. In totaal werden  
29 bezette nesten geteld. Door de 
uiter mate warme zomer kwamen de 
meeste sloten echter droog te staan, 
waardoor er minder voedsel te vin-
den was. Uiteindelijk werden er 
toch nog enkele jongen groot ge-
bracht.

Witvleugelstern
Er werden maximaal 7 vogels ge-
zien in de provincie. Het is onduide-
lijk of het paartje dat in het Zuidlaar-
dermeergebied zat ook tot broeden 
is gekomen, maar op 4 september 
was er wel een juveniele vogel aan-
wezig in het gebied.

Kleinste Jager
Door een gebrek aan noordwester-
wind zijn Jagers schaars geworden. 
Er werden nog wel enkele Kleinste 
Jagers gezien op de Eems, Rottumer-
plaat en vanaf Lauwersoog. Ook in 
2018 werden er weer exemplaren 
gezien in het voorjaar. Een groepje 
van drie vogels vloog op 25 mei 
langs de telpost in de Eemshaven, 
waar op 14 mei al een solitaire vogel 
langs was gekomen.

Alk
Op 24 oktober en 9 december wer-
den Alken gezien vanaf Lauwers-
oog. Een unieke waarneming werd 
gedaan op 30 november toen een 
Alk over de binnenstad van Gronin-
gen vloog.

Zwarte Zeekoet
Op 11 november werd een vogel 
kortstondig gezien tussen Zwarte 
Zee-eenden vanaf Rottumerplaat.

Oehoe
De Oehoe van Lauwerszijl zat weer 
op zijn vaste stek. Echter werd de 
vogel vanaf mei tot en met novem-
ber niet gezien. Wellicht dat er nie-
mand zocht, maar vanaf december 
werd de vogel weer gezien.

Vale Gierzwaluw
Een Vale Gierzwaluw werd op 15 ok-
tober gezien op de Eems. De vogel 
vloog in zuidwestelijke richting, 
maar kon later niet worden opge-
pikt. Indien aanvaard betreft de vo-
gel het tweede geval voor de pro-
vincie Groningen.

Bijeneter
De waarnemingen van Bijeneter in 
Groningen betreffen vaak overvlie-
gende vogels. Dit was in 2018 ook 
het geval. Op 8 mei werd een over-
vliegende gezien en gehoord boven 
Uithuizen, hierna volgde een groep-
je van 8 op 20 mei bij Oostwold en 
tot slot was er nog een roepende 
vogel op 27 mei vanaf de Kustweg.

Hop
Een Hop hield zich op 13 april op in 
een tuin bij Enumatil. Een vogel in 
Ulrum op 25 mei werd alleen over-
vliegend gezien. Op 31 juli was er 
nog eentje kort aanwezig in Winsum.

Draaihals
Het voorjaar wilde niet echt op gang 
komen, waardoor sommige soorten 
het bijna volledig lieten afweten. 
Eén van die soorten is de Draaihals. 
Ook in het najaar was de soort dun-
gezaaid in de provincie. Uiteindelijk 
werden er slechts 10 Draaihalzen 
gezien. De Marnewaard en de Eems-
haven blijven de beste plek voor de 
soort.

Hop Enumatil 13 april  Foto: Alwin van Lubeck



Roodpootvalk
In het voorjaar willen er nog wel 
eens wat Roodpootvalken worden 
gezien bij een mooie zuidoostelijke 
stroming. Dit gebeurde begin en 
eind mei waardoor er menig Rood-

pootvalk werd gezien. In augustus 
en september werden ook nog 
 enkele vogels gezien. Leuk was  
de juveniele vogel die van 14 tot  
en met 17 september rondhing bij 
Finster wolde.

Kleine Klapekster
Op 6 juni werd een Kleine Klap-
ekster gezien en gefotografeerd 
 nabij Muntendam. De vogel was 
slechts een dag aanwezig. Het be-
treft hier het tweede geval voor de 
provincie Groningen.

Notenkraker
Op 31 oktober zou een exemplaar 
zijn gezien bij de Breebaartpolder.

Bonte Kraai
In 2018 waren circa 7 Bonte Kraaien 
aanwezig in de provincie. De beste 
plek was de Hornhuisterpolder waar 
zeker 4 vogels verbleven.

Pestvogel
Er werden meer dan 50 Pestvogels 
gezien. Desondanks waren er weinig 
exemplaren die langdurig aanwezig 
waren. De best bezochte  vogels wa-
ren 4 vogels die zich van 14 tot en 
met 22 februari in Delfzijl bevonden.

Roodstuitzwaluw
De twee waarnemingen van afgelo-
pen jaar komen van de telposten 
aan de noordkust. Op 8 mei pas-
seerde een exemplaar de Eems-
haven en op 13 mei vloog er eentje 
langs de Noordkaap.

Kleine Klapekster Zuidbroek 6 juni  Foto: Peter Harry Mulder

Roodpootvalk Finsterwolde 14 september  Foto: Gerard Westerhuis



Humes Bladkoning
Vanaf 19 december tot in het nieuwe 
jaar was een Humes Bladkoning 
aanwezig in Delfzijl. Het betreft het 
9e geval voor de provincie Groningen. 
In de laatste drie jaren zijn er 4 
 vogels gevonden; de soort lijkt de 
laatste jaren toe te nemen in Europa.

Pallas’ Boszanger
Een zingende vogel werd gehoord 
en gezien op 18 februari bij Bour-
tange.

Siberische Tjiftjaf
Op 21 en 22 oktober was een exem-
plaar aanwezig bij Plas Langebosch 
in Wildervank. Op dezelfde plek 
was op 11 december ook nog een 
vogel aanwezig. Verder werden er 
nog Siberische Tjiftjaffen gezien  
op Rottumeroog, in Winschoten en 

Briltil op respectievelijk 27 oktober, 
9 en 11 november.

Krekelzanger
Van 28 tot en met 29 juni was een 
Krekelzanger zingend aanwezig in 
een tuin in Kropswolde. 

Sperwergrasmus
De beste plek in de provincie voor 
Sperwergrasmus is het Lauwers meer. 
Ook afgelopen najaar werden op 16, 
18 en 23 september weer vogels 
 gezien en gehoord. Spectaculair 
was de vogel die op 3 september in 
een tuin in de wijk De Held in de 
stad Groningen werd gezien.

Taigaboomkruiper
Een Taigaboomkruiper bevond zich 
op 3 november in Robbenoort bij 
Lauwersoog. Op 5 december werd 

er nog een vogel gezien op het Sel-
werderhof in de stad Groningen.

Zwartkeellijster
Van 24 januari tot en met 3 april was 
een jong mannetje Zwartkeellijster 
aanwezig in een tuin in Scheemda. 
Dankzij de gastvrije bewoners kon 
de vogel bij tijd en wijle prachtig 
worden gezien. Het betreft het der-
de geval voor de provincie.

Bonte Tapuit
Op 1 november werd een Bonte 
 Tapuit gevonden op het westelijk 
terrein van de Eemshaven. Achteraf 
bleek dat de vogel ook al op 31 
 oktober aanwezig was. De Tapuit 
liet zich uiteindelijk zien tot en met 
8 november. Het is een nieuwe 
soort voor Groningen (zie artikel op 
blz. 82 in deze Grauwe Gors). 
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Sperwergrasmus in Meidoorn De Held Groningen 3 september Foto: Rik Winters



Waterspreeuw
Een Waterspreeuw zou op 9 oktober 
bij de Hamburgervijver in de stad 
Groningen zijn gezien. Latere zoek-
acties leverden niks meer op.

Witkeelkwikstaart
Op 21 april werd een Witkeelkwik-
staart gevonden aan de Zuiderhooi-
dijk in de Onnerpolder. De vogel 
was tot en met 9 juli aanwezig. 

 Gedurende de gehele periode was 
de vogel zingend aanwezig en ook 
baltsend met een Gele Kwikstaart 
vrouwtje. Indien aanvaard zou het 
een nieuwe soort voor Groningen 
betekenen.

Grote Pieper
In het voorjaar werden slechts twee 
vogels gezien. Het gros van de 
waarnemingen komt zoals altijd  

uit het najaar. Daarbij worden de 
meeste exemplaren gezien langs de 
kust. De binnenlandwaarnemingen 
kwamen vanaf telposten Zuidveld 
en Langebosch.

Duinpieper
De soort is bijzonder schaars in 
Groningen. Afgelopen jaar was 
daarop geen uitzondering. In het 
voorjaar was er slechts één over-
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Zwartkeellijster Scheemda 5 februari  Foto: Thijs Glastra 



vliegende vogel. Wel was er op  
29 april een vogel ter plaatse in  
het Zuidlaardermeer. In het najaar 
waren er nog 6 overvliegende vo-
gels.

Siberische Boompieper
De waarnemingen van deze soort 
kwamen van telpost Langebosch en 
de Kustweg op respectievelijk 15 
september en 4 november.

Roodkeelpieper
In totaal werden 13 exemplaren ge-
zien. Het betrof in de meeste geval-
len overvliegende vogels. Interes-
sant was de vogel die op 19 oktober 
op een nachtopname stond van een 
waarnemer in Beijum.

Roodmus
Het was een uitermate rustig jaar 
voor Roodmussen. In de periode 
eind mei tot midden juni werden er 
in de gehele provincie slechts 5 vo-
gels gezien of gehoord.

Witstuitbarmsijs
Een jaar met veel Barmsijzen le-
vert vaak ook wel enkele Witstuit-
barmsijzen op in het land. Dit jaar 
was geen uitzondering en werden 
ze ook in Groningen gezien. Aller-
eerst was er op 11 januari een 
exemplaar aanwezig in Beijum. De 
vogel bevond zich in een groep 
van tenminste 150 Barmsijzen. Op 
1 en 2 maart was er ook nog een 
vogel aanwezig in het centrum van 
Winschoten.

Witbandkruisbek
Op 17 juli werd een dood exemplaar 
opgeraapt onder een raam in Haren.

Grote Kruisbek
Een overvliegende Grote Kruisbek 
werd op 23 maart gehoord bij Ter 
Borg in Westerwolde. Dit bleek vo-
rig jaar met de invasie ook al een 
goede plek te zijn.

Europese Kanarie
In totaal werden 16 vogels gezien of 
gehoord. Langs de Kustweg werden 
meerdere vogels gezien en mogelijk 
heeft hier een paartje gebroed.

Grauwe Gors
Naast de gebruikelijke langstrek-
kende vogels, werden er vanaf no-
vember meerdere groepen Grauwe 
Gorzen in de provincie gevonden. 
Opmerkelijk, want in de voorgaan-
de jaren waren er slechts enkele 
 vogels, terwijl het aantal nu boven 
de 100 vogels ligt.

Ortolaan
Er werden slechts vier vogels ge-
meld op de gebruikelijke manier. 
 Tegenwoordig wordt er ook ’s nachts 
veel geluid opgenomen om te zien 
wat er allemaal in de nacht pas-

seert. Zodoende werden er op 21 
augustus en 5 september ook nog 
twee Ortolanen gemeld.

Dwerggors
Voor Groningse begrippen was het 
een goed jaar voor deze soort. Op 
9 oktober werd een overvliegende 
vogel gezien vanuit de haven van 
Lauwersoog. Op 12 en 13 oktober 
was een vogel aanwezig op Rot-
tumerplaat. Hierna werden nog 
exemplaren gezien op 16 oktober 
bij Sellingerbeetse en op 27 no-
vember in de Lauwerpolder. Echter 
de vogel die op 29 april in de 
Eemshaven werd gevangen was 
wel het hoogtepunt wat betreft 
deze soort.

Alwin van Lubeck, Groningen
alwinvlubeck@gmail.com
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Dwerggors Eemshaven 29 april  Foto: Dick van der Velde



Nieuw voor Groningen

Bonte Tapuit 
Oenanthe pleschanka
Daniël Beuker

Na een nacht met matige vogeltrek werd tijdens 
zonsopkomst een Tapuit gezien, zittend op het hek  
van de spoorlijn tussen Roodeschool en Eemshaven.  
De vogel zag er meteen spannend uit, maar dat was 
mogelijk het gevolg van het warme ochtendlicht in 
combinatie met de afstand. De vogel kwam dichterbij 
op een paaltje zitten en het eerste moment voor een 
foto was daar. De gedrongen houding, het ronde kopje 
en de kleine snavel vielen direct op. Intussen had Robert 
Jan bij het opvliegen van de vogel gezien dat de staart 
veel wit had en waarschijnlijk een onregelmatige 
eindband. Het was er één! Wat exact wisten we nog niet. 
We besloten de vogel in te voeren als een onzekere 
Westelijke Blonde Tapuit. De vogel was uit beeld, 
doorgevlogen over het veld richting oost. Voor het 

opzetten van een zoekactie is door Jacob Bosma een 
bericht met de eerste foto’s in de Grunn app-groep 
gezet. Na een uurtje arriveerden Martijn Bot, Martin 
Olthoff en Theo Bakker. Na het bekijken van de foto’s 
dachten ook zij aan Blonde of Bonte Tapuit. Een 
zoekactie leverde niets op. Na het afronden van onze 
werkzaamheden zijn wij ook gaan zoeken in de richting 
waarin de Tapuit uit beeld was verdwenen. Na een tijdje 
vond Robert Jan de vogel terug op de overslagplek voor 
defensievoertuigen ten oosten van de Westlob. Direct 
zijn de mede-zoekers ingeschakeld en liet de vogel zich 
op een afstand van een meter of 25 bekijken. Door het 
inmiddels harde licht was het goed zoeken naar 
onderscheidende kenmerken. Wel was duidelijk dat we 
naar een eerste winter vrouwtje zaten te kijken. Pas 
rond het middaguur werd de vogel als een zekere Bonte 
Tapuit gedetermineerd. Bonte Tapuit is voor mij een lifer. 
De uiteindelijke determinatie van de vogel ligt 
grotendeels bij de bovengenoemde personen. De Bonte 
Tapuit heeft uiteindelijk een week op deze locatie 
gezeten. 
 
Grootte: De vogel was iets groter dan een roodborst. 

Kop: Vrij ronde kop met kleine snavel. Vrij koud gezicht 
met lichte teugel en onopvallende wenkbrauwstreep. 

Onderdelen: Vrij lichte buik en borst met een aanzet tot 
rossige borstband. 

Bovendelen: Bovendelen koud en vlekkerig op afstand. 
Dichterbij gaat het hier om een licht geschubde rug en 
witte veerranden. Staart met veel wit en een ongelijk-
matig verdeelde zwarte eindband. 
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In opdracht van de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 
verzamelde Bureau Waardenburg in het najaar van 2018 informatie over de vogeltrek over de Eemshaven.  Hiervoor 
is “MAX®” ingezet, een 3D-vogelradar ontwikkeld door Robin Radar Systems die sinds 2018 in bezit is van Bureau 
Waardenburg. Om deze te valideren zijn aanvullend aan de radarmetingen zo nu en dan ook visueel waarnemingen 
gedaan. In dit kader waren Robert Jan Jonkvorst en Daniël Beuker van Bureau Waardenburg op 1 november in de 
Eemshaven aan het werk. 

Bonte Tapuit   Foto: Egbert Boekema



Determinatie 
De afstand en het slechte licht bemoeilijkte het om de 
vogel direct te determineren. In eerste instantie werd 
gedacht aan bonte/blonde/woestijntapuit. Een Woestijn-
tapuit kon echter vrij snel worden uitgesloten bij het 
zien van veel wit en een onregelmatig verdeelde zwarte 
eindband op de staart. Oostelijke of Westelijke Blonde 
Tapuit waren niet direct uit te sluiten. Met name de 
 ochtendzon gaf een warme kleur aan de vogel. Een ge-
schubde rug was maar op één foto te zien waarvan het 
niet duidelijk was of dit een fotografisch effect betrof. 
Toen de bewolking toenam is een foto gemaakt waarop 
de grijstinten en de schubjes op de “koude” kruin en 
bovendelen te zien waren. De lichte keel en de bruin-
grijze basis van de mantel- en schouderveren geven aan 
dat het een vrouwtje betreft. 
 
Voorkomen 
De broedgebieden van de Bonte Tapuit liggen langs de 
kusten van de Zwarte Zee in Roemenië en Bulgarije 
oostelijk tot voorbij het Baikalmeer in Aziatisch Rusland 
en zuidelijk tot Afghanistan. De overwinteringsgebieden 

liggen in het oosten van Noordoost-Afrika, van Egypte 
tot in Kenia (Cramp 1988, van den Berg et al. 1994). Tot 
en met oktober 2017 zijn 23 gevallen van de Bonte 
Tapuit in Nederland aanvaard. In het najaar van 2018 
zijn maar liefst drie vogels in Nederland gezien. Deze 
Bonte Tapuit betreft, indien aanvaard, een nieuwe soort 
voor Groningen. 
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Bonte Tapuit  Foto: Martijn Bot
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