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Als voorzitter en redactielid van Avifauna Groningen 
mag ik ieder jaar de aftrap doen van een nieuw nummer 
van ons jaarboek De Grauwe Gors, inmiddels aan-
geland in jaargang 47. Het jaarboek is een belangrijke 
schakel tussen bestuur, leden en de buitenwacht. En 
ook dit jaar heeft de redactie, net als bij het vorige 
nummer verder bestaande uit Jørn en Adriaan, weer 
een mooi nummer verzorgd. Hiervoor willen we de 
 opmaker Tom Venema en uiteraard ook de schrijvers 
bedanken.

Het voorwoord bestaat meestal uit een introductie van 
de inhoud en een overzicht van de belangrijkste activi-
teiten en ontwikkelingen gedurende het afgelopen 
jaar. De vereniging komt aan het eind aan bod, maar we 
beseffen als redactie terdege dat we een jaarboek van 
ruim 5000 euro nooit zouden kunnen realiseren zonder 
een gezonde vereniging met een contributie van om en 
nabij de twintig euro per lid.

Wat was 2019 voor een jaar? Achteraf gezien een beetje 
een doorsnee jaar. Er waren een paar hele goede trek-
dagen aan de kust, zoals blijkt uit het artikel over 
 vogeltrek. Hoe langer de periode wordt waarin vogel-
trek wordt geteld, hoe lastiger het wordt om dag-
records te verbeteren. Maar ook in 2019 sneuvelde 
weer menig record aan de kust, hoewel niet van de zee-
vogels. Een zware storm of een periode met harde wind 
uit zee bleef ook in 2019 uit. Dat komt vanzelf wel weer 
eens, want klimaatgoeroes verzekeren ons steeds 
weer dat alles grilliger gaat worden. Behalve dat het 
weer grilliger wordt, stijgt de temperatuur de laatste 
tientallen jaren in Groningen en Nederland licht. Wat is 
het effect hiervan op onze broedvogels? Gedurende 20 
jaar heb ik dagelijks systematisch de zangactiviteit in 
en rond de stad Groningen bijgehouden. Dat leverde 
ruim 170 duizend zingende vogels op en na uitwerking 
blijkt dat sommige, maar lang niet alle standvogels en 
korte-afstandtrekkers eerder gaan zingen. Verrassend 
genoeg gaat tegenwoordig een aantal vogels in juli ook 
langer met de zang door.

Een vaste rubriek door de jaren heen is “het gebied”, 
waarin de betere natuurgebieden in Groningen de 
 revue passeren. Omdat het Zuidlaardermeergebied aan 
 betekenis gewonnen heeft, leek het de moeite waard 
om daar weer eens aandacht aan te besteden, met de 

nadruk op de veranderingen die er in de loop van de 
laatste tientallen jaren hebben plaatsgevonden. Wat 
staat er verder in dit jaarboek? In de eerste plaats staan 
er weer veel artikelen over één specifieke soort in, 
 onder meer over de Roodborst, Zwarte Specht, Lepe-
laar en Kokmeeuw. Daarnaast bevat dit nummer zoals 
gebruikelijk een overzicht van zeldzame soorten en 
nieuwe soorten. In 2019 was er tenminste één soort 
nieuw voor de provincie: de Monniksgier. Het jaar 2020 
is het jaar van de Wilde Eend, een soort waarmee het in 
Groningen al tientallen jaren niet goed gaat. Voedsel-
tekort voor de jongen en predatie lijken belangrijke 
oorzaken voor deze teruggang te zijn, maar in feite is 
dat nooit onderzocht. 

Ten aanzien van het volgende nummer willen we bena-
drukken dat we als redactie graag zien dat er een diver-
ser aanbod zou zijn van artikelen. Het staat iedereen, 
dus zowel leden als niet-leden, vrij iets over vogels met 
betrekking tot de provincie Groningen voor publicatie 
aan te bieden. En vrijwel altijd worden die stukken ge-
publiceerd. 

Wat heeft het jaar 2019 Avifauna Groningen gebracht?  
In zijn algemeenheid gaat het goed, omdat een kleine 
kern van actieve leden de zaak draaiende houdt. Wat 
prima loopt zijn de lezingen. Net als het jaar daarvoor 
was er ook in 2019 een aantal lezingen met zeer hoge 
opkomst en ook op de nieuwjaarsvergadering van 
2020 kwamen ca. 40 leden af. Het programma bestond 
uit vier lezingen: over Bosuilen in Groningen, de nog 
tamelijk ongerepte natuur in Azerbeidzjan, de Müritz in 
Duitsland en zeldzame soorten in 2019. Prettig is ook 
te zien dat continu nieuwe leden zich aanmelden, een-
maal zelfs twee op een dag. Met andere woorden, 
 Avifauna Groningen leeft. En we gaan er als vereniging 
ook in 2020 weer voor. Dus tot ziens bij een van onze 
activiteiten. En tot slot, bestuur en redactie wensen U 
weer veel leesplezier en fijne uren in het veld.

Egbert Boekema, voorzitter Avifauna Groningen

Voorwoord



Onder andere in dit nummer aandacht voor de Roodborst 
en Grauwe Gans. 

Het jarenlang systematisch ringen van vogels op een 
vaste plek geeft veel informatie over het doen en laten 
van onze algemene zangvogels. De Roodborst is er een 
van en Klaas Koopman laat zien hoe die het er in Leek 
er van afbrengt. Omdat ze zo algemeen zijn, is de kans 
om een geringde vogel van elders te vangen erg klein. 
Van 46.801 op Helgoland gevangen vogels waren er 
maar 40 elders geringd en zijn er 166 elders aangetroffen. 
In Leek is het niet anders. Behalve als studieobject is 
een Roodborst van dichtbij ook fascinerend om naar te 
kijken!

Bij Grauwe Ganzen is het gemakkelijk om bepaalde 
 individuen te volgen want ze hebben naast een poot-
ring vaak ook een halsband met een code. Het grote 
publiek is het daar lang niet altijd mee eens en met 
name bij zwanen geeft dat soms felle reacties. Letterlijk 
uit een mail gericht aan onze vereniging: Hierbij wil ik 
m’n ongenoegen uiten over de halsbanden van zwanen. 
Dit riekt naar mishandeling en ik snap niet welke mal
loot dit bedenkt. Ophouden met die praktijken. En dit 
wordt gedaan door een dierenclub? Schaam je. We 

kunnen hier tegenover stellen dat door de halsband-
aflezingen we heel veel te weten zijn gekomen over het 
gedrag en dat dit de bescherming ten goede komt. Een 
befaamd paartje in het Zuidlaardermeergebied is GUZ 
& GYY. Ze zijn al jaren samen, zoals te lezen is in een 
artikel over het Zuidlaardermeergebied. Dit artikel 
gaat niet in op de bewegingen van gezenderde Grauwe 
Ganzen, want dat is het werk van Berend Voslamber en 
andere Sovon onderzoekers zoals Kees Koffijberg. 
Kees wees me er op dat de bewegingen van die gezen-
derde vogels ook online in te zien zijn via https://www.
blessgans.de/index.php?id=830.

Roodborst Foto: Gerrit Kiekebos

De Grauwe Ganzen YJH, GUZ, SLY en GYY (van links Foto: Egbert Boekema
naar rechts) zijn de fotograaf net even te slim af en
lopen naar het water van Leinwijk, 5 februari 2020
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2020 jaar van de Wilde Eend
Egbert Boekema

Het dreigt mis te gaan met onze vertrouwde Wilde Eend. Nee, bang voor volledig uitsterven hoeven we niet te zijn, 
maar met een achteruitgang in aantal broedparen van zo’n 30% sinds de jaren negentig wordt die vertrouwde 
Wilde Eend opeens veel minder algemeen. Het aantal overwinterende eenden is sinds 1990 zelfs met 40 procent 
gedaald. Dus komen Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland in actie en is 2020 het Jaar van de 
Wilde Eend. We gaan hier kort in op wat bekend is over de achteruitgang en hoe het in grote lijnen de afgelopen 
tientallen jaren met de Wilde Eend in Groningen is gegaan.

Inleiding
Om de actie “Vogel van het jaar 2020” te lanceren 
 hebben Sovon en Vogelbescherming een mooi logo 
van de Wilde Eend ontworpen en een kort bericht op 
internet geplaatst (zie www.sovon.nl/nl/content/jaar-
van-de-wilde-eend). Een alert mannetje siert het logo 
(figuur 1, links) en in het bericht is een vrouwtje met 
kuikens prominent aanwezig. In feite doet het mannetje 
alleen zijn paringsplicht en ziet verderop in de broed-
tijd niet om naar zijn nakomenlingen. We vinden het 
een goed idee dat er elk jaar een vogel uitgelicht wordt 
en doen er gelijk ook maar een eigen logo bij om dit te 
onderstrepen (figuur 1, rechts) en verwijzen naar Sovon 
voor wat we als waarnemers kunnen doen. Maar eerst 
nog even over ons logo, dat met opzet wat afwijkt van 
dat van Sovon. Onze ineengedoken “rechtse” eend is 
stemmiger gestileerd en we hebben voor wat bijpassende 

eikels gekozen. Een grapje, maar met een serieuze 
 ondertoon zoals later zal blijken. 

Eenden zijn in het algemeen in Nederland nooit een 
 populair wetenschappelijk studieobject geweest. Nu 
duidelijk wordt dat het in Nederland, in tegenstelling 
tot sommige andere landen in Europa, niet goed gaat 
met onze talrijkste soort eend blijft het dan ook gissen 
naar de exacte oorzaken. Het meest gedegen rapport 
over de populatieontwikkeling van de Wilde Eend is uit 
2015 en samengesteld door onderzoekers van Sovon 
en het Vogeltrekstation (van den Bremer et al. 2015). 
Ondanks dat er veel werk is verzet om gegevens op een 
rijtje te krijgen, tasten de schrijvers in het duister over 
de exacte redenen van achteruitgang. Wel wordt ge-
suggereerd dat jonge kuikens het moeilijk hebben in de 
opgroeifase door gebrek aan voedsel, zoals insecten. 

Figuur 1. Het jaar van de Wilde Eend met het logo van Sovon en Vogelbescherming (links) en een alternatief logo (rechts) waar de 
Wilde Eend er wat minder gekleurd op staat, want we willen allemaal dat het goed met ze gaat
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Bij andere, beter bestudeerde plattelandsvogels zoals 
de Grutto blijkt dit het geval te zijn. Vrijwilligers van 
 Sovon worden dan ook opgeroepen om naar kuikens 
uit te gaan kijken. 

Na wat googelen op achteruitgang van de Wilde Eend 
komt al snel naar voren dat ook langs de Amerikaanse 
oostkust van een achteruitgang sprake is, namelijk van 
ongeveer 50% in 20 jaar tijd (bericht van 16/10/2019  
op de website van SUNNY College of Environmental 
 Science and Forestry). Ondanks intensief, maar kennelijk 
oppervlakkig onderzoek, weten ze daar ook niet wat de 
oorzaken zijn. Er wordt vermoed dat de jachtdruk een 
van de factoren kan zijn en één Amerikaanse staat wil 
de jachttijd alvast inperken van 60 naar 45 dagen. 
Maar men denkt ook dat een gebrek aan genetische 
 diversiteit een rol kan spelen, in de hand gewerkt door-
dat jaarlijks 250.000 opgefokte vogels worden losge-
laten. Ook in Europa worden veel gefokte eenden uit-
gezet. Er zijn al veel gegevens verzameld, zoals data 
van duizend gebieden van 100 ha waar eenden worden 
geïnventariseerd. Door aantalsveranderingen te rela-
teren aan milieufactoren en landschapsdiversiteit hopen 
onderzoekers beter inzicht te krijgen in de achteruit-
gang. Ook in de USA wordt gedacht aan het monitoren 
van uitgekomen kuikens.

Tellingen in de winter, wat zijn ze waard?
Sovon doet al jaren aan monitoring en coördineert bij-
voorbeeld watervogeltellingen zoals de jaarlijkse mid-
wintertelling die al pakweg vijftig jaar rond half januari 
wordt gehouden. Daaruit blijkt een achteruitgang van 
30-40% gedurende de winter. Hoe zit het precies met 
de wintersamenstelling van de populatie en komt deze 
achteruitgang overeen met de Groningse situatie?
Enkele decennia geleden trok een deel van onze Wilde 
Eenden in de winter naar het zuiden en kwamen er 
 bovendien eenden uit noordelijker streken bij. Dit 
wordt onder andere bevestigd door ringvondsten (van 
den Bremer et al. 2015). Maar de laatste jaren trekken 
onze vogels nauwelijks meer weg en lijkt het er ook op 
dat er weinig influx uit het noorden is. Trek van Wilde 
Eenden heb ik de laatste jaren nooit gezien. Aan de 
Noordkust vliegen soms paartjes of solitaire vogels 
van Schiermonnikoog naar de vaste wal, maar troepjes 
naar het westen trekkende Wilde Eenden zijn er al lang 
niet meer.

Hoe zit het met de achteruitgang? Sovon houdt de 
trends bij door de aantallen in een flink aantal vaste 
telgebieden van jaar tot jaar te vergelijken en komt dan 
op de achteruitgang van 30-40% uit. Gezien de grote 
hoeveelheid aan gegevens die in deze eeuw is ver-

zameld, zal de trend over de laatste twintig jaar wel 
goed onderbouwd zijn, maar met kennis en kunde en 
apparatuur was het in de vorige eeuw een stuk minder 
goed gesteld. Intrigerend is dan ook dat men nog 
steeds meent dat in de jaren 1975 - 1990 van een toe-
name sprake was (Figuur 2, onderste helft).

Hoe ging het er in de beginjaren van de watervogel-
tellerij aan toe? In januari 1967 is begonnen met de 
jaarlijkse midwintertelling (zie www.sovon.nl/nl/40jaar 
sovon/de-ontstaansgeschiedenis-van-de-watervogel-
tellingen). Ergens rond 1972 moet ik voor het eerst heb-
ben meegedaan aan deze tellingen. Er was nauwelijks 
belangstelling om watervogels te tellen en bij gebrek 
aan tellers kon je de gebieden uitkiezen. Er werd jaar-
lijks in Groningen maar een handjevol geteld. Het Zuid-
laardermeer leek wel een uitdaging. Groot en niet goed 
te overzien. Bij de Bloemert lag een woonboot in het 
riet en vanaf het dak kon je een deel van het meer over-

Figuur 2. Onder: trend van de Wilde Eend in Nederland. Weergegeven is  
het seizoensgemiddelde (rode punten), de trendlijn (donker gekleurde lijn) 
en het 95% betrouwbaarheidsinterval (lichtgekleurde lijn). Gebaseerd op 
 gegevens van het Meetnet watervogels (Sovon, RWS, CBS). Boven: 
 Jaarmaxima van de Wilde eend voor Frieseveen (rose punten), en 
 opgeschaalde maximale van het Hoeksmeer (groene punten) en het 
 Zuidlaardermeer (rode punten).
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zien. Maar het uitzicht was onbevredigend. Een paar 
keer heb ik daarom een roeiboot gehuurd, maar vanuit 
een wiebelende boot lukt een telling ook niet goed. 
 Uiteindelijk was de oplossing om met een telescoop 
(20-30x80) vanaf de kant te tellen en zo deed ik vanaf 
1973 op diverse plekken op fietsafstand van Haren in 
de winter tellingen van eenden. De oudste tellingen van 
het Zuidlaardermeer en andere meren in Groningen zijn 
waardevol, niet alleen omdat ze met een telescoop zijn 
gedaan, maar omdat er grote aantallen vogels werden 
geteld (zie Boekema 2006 voor uitgebreide aantallen). 
Om gelijk op het Zuidlaardermeer maar een sprong 
naar het heden te maken: van de aantallen van rond de 
tienduizend Wilde Eenden in de zeventiger jaren is 
niets meer over, bij ongeveer vijftig tellingen in de laat-
ste vijf jaar heb ik zelden meer dan enkele tientallen 
exemplaren gezien. Vanaf de steiger bij Plankensloot is 
ca 80% van het meer met een telescoop goed te bekij-
ken en er zit vrijwel niets meer. Om precies te zijn: op 21 
januari 2014 24 vogels en in de Noordlaardervaart nog 
een concentratie van 26. 

In een poging om de achteruitgang wat te kwantifi-
ceren is een plotje gemaakt in de lijn van  Sovon, maar 
met uiteraard veel minder tellingen. Ik ben 300 tellingen 
van het Hoeksmeer (vanaf 1988) en 310 tellingen van 
Frieseveen (vanaf 1975) bij langsgegaan. De simpelste 
manier om iets te kunnen zeggen over het verloop was 
om de hoogste aantallen per seizoen in het plotje uit te 
zetten. Frieseveen is vooral de laatste vijftien jaar inten-
sief bekeken, wat – dit even terzijde – een boek van ca 
130 bladzijden opleverde (Boekema 2018). Aantallen 
van 300 of meer Wilde Eenden kwamen tot voor kort 
voor, maar de laatste jaren niet meer (figuur 2, boven, 
rose punten). Het Hoeksmeer is intensief geteld vanaf 

1988 tot ca 2006, met als maximum 3000 op 25 december 
1993. De aantallen zijn opgeschaald naar die van het 
Frieseveen en geven goed aan dat er gedurende ca vijf-
tien jaar ook een dalende trend was (groene punten). 
Enkele rode stippen zijn opgeschaalde tellingen van 
het Zuidlaardermeer.  We wijzen even naar de groene 
stip helemaal in de rechterbenedenhoek van het plotje. 
Na een aantal jaren was ik nieuwsgierig hoe het in  
de winter met de eenden op het Hoeksmeer zit. Op 17 
 januari kwam de ontnuchtering. De plas was leeg, er 
was geen enkele Wilde Eend te zien. Na goed zoeken 
vond ik in het westdeel drie paartjes in sloten, maar dat 
was het dan ook. Er zaten overigens wel 47 Bergeenden 
en 23 Grote Zilverreigers, dus aan eventuele verstoring 
kon het niet liggen.   

Als we teruggaan naar het bovenste plotje van figuur 2, 
dan zien we een regressielijn die aangeeft dat sinds 
1975 ongeveer 80% van de winterpopulatie Wilde Eenden 
verdwenen is. Dit is veel meer dan Sovon voor heel 
 Nederland veronderstelt. Feit is dat in periodes zonder 
vorst op het Paterswoldsemeer, Schildmeer, Leekster-
meer en Foxholstermeer regelmatig duizenden eenden 
zaten waarvan er nu nog tientallen over zijn. Omge-
keerd is de achteruitgang op Frieseveen gering ge-
weest en zijn er natuurgebieden bijgekomen, zoals het 
Hoeksmeer dat er in de jaren zeventig nog niet was. 
Een van de beste plekken is momenteel de Kropswolder-
buitenpolder, waar vaak veel zaad in de natte drassige 
polder beschikbaar komt als het waterpeil in november 
weer stijgt. Maar we hebben het dan over 300-500 
 vogels en niet over de duizenden eenden van vroeger. 
De conclusie uit het plotje dat tenminste 80% van de 
Wilde Eenden uit Groningen verdwenen is, lijkt op 
grond van de vele tellingen zonder meer duidelijk. Het 

Figuur 3. Percentage mannetjes in de maanden november – februari in de provincie Groningen. De totale steekproef bedraagt 
23.003 vogels, met 14 jaren waarin meer dan 1000 vogels op geslacht zijn genoteerd, stand 21 januari 2020.
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plotje zou verfijnd kunnen worden door de langjarige 
tellingen van de Dollard en Lauwersmeer nog eens 
door te nemen, ander materiaal is er niet uit Groningen. 
Het blijft een raadsel waarom Sovon en de voorlopers 
van de coördinatie het RIN en ITBON deze achteruit-
gang niet hebben opgemerkt. Zoveel wijkt gemiddeld 
Nederland toch niet van Groningen af? Er zou nog eens 
kritisch moeten worden gekeken naar gegevens die in 
de jaren zeventig zijn verzameld, toen moest men nog 
aangeven met wat voor type kijker of telescoop er werd 
geteld. Een tipje van de sluier wordt wel opgelicht door 
een passage uit het standaardartikel over de water-
vogeltellingen uit die tijd, namelijk dat als er in een be-
paald jaar geen tellingen van een gebied voorhanden 
waren, dit werd opgelost door extrapolatie (Beintema 
1993). Op die manier werden dan toch nog redelijke index-
cijfers voor een bepaald jaar verkregen. In hun eigen 
woorden: Een ander bezwaar is dat voor ieder index
cijfer opnieuw geldt dat een door toeval ontstane fout 
in alle daaropvolgende jaren meegenomen wordt, 
waardoor na verloop van tijd de gevonden trend van 
de werkelijke trend weg kan drijven. Om deze bezwaren 
te ondervangen, werd gekozen voor een benadering 
waarbij met behulp van een loglineair regressiemodel 
voor ieder ontbrekend cijfer een schatting wordt ge
maakt, volgens de methode van de “meest aannemelijke 
schatters” (maximum likelihood estimator). Er ontstaat 
dan een geheel gevulde tabel, alsof elk gebied ieder 
jaar is geteld. Samengevat: goede onderzoekers pro-
beerden er nog het beste van te maken, maar nogmaals 
met wat we nu weten zou het goed zijn opnieuw naar 
oude tellingen te gaan kijken. 

Steeds minder vrouwtjes: een mogelijk aspect 
van achteruitgang
Wat kunnen we zeggen over andere aspecten van de 
achteruitgang. Vanaf de jaren zeventig heb ik de ge-
slachtsverhouding van sommige eenden geteld. Heel 
veel duikeenden en zaagbekken, maar helaas weinig 
zwemeenden. Desondanks staan in mijn database 
23.003 Wilde Eenden. Als we naar de verhouding  kijken 
dan valt op dat er altijd meer mannetjes dan vrouwtjes 
zijn, als we tenminste voldoende grote steekproeven 
bekijken. Dat betekent niet dat de verhouding overal 
precies dezelfde is. In slootjes midden in de polder is 
de kans groot om paartjes te zien en op plaatsen met 
veel eenden zitten relatief de meeste mannetjes. Aan-
gezien alles werd meegenomen en opgeschreven krij-
gen we een aardig beeld over het verloop over de jaren. 
Er is weinig verschil tussen de jaren, met uitersten van 
56,4% en 67,4% maar toch is de trend dat er relatief 
steeds minder vrouwtjes overblijven (figuur 3). Ver-
moedelijk is dit een kwestie van toegenomen predatie, 

hoewel dit niet is onderzocht (zie ook Boekema 2016). 
Opvallend is het wel dat er zo weinig vrouwtjes zijn.

Wilde Eenden zijn deels eikeleters geworden
We zagen dat het op de traditionele plekken met 
 concentraties eenden kommer en kwel is. Maar in de 
bebouwde kom en parkachtig landschap blijft de Wilde 
Eend het relatief beter doen. In de wijk Oosterhaar van 
Haren. waar ik woon. ligt een vijver aan de Ereprijsweg. 
Hier staat op het gazon een lange rij eiken en weken-
lang zitten hier tot honderdvijftig Wilde Eenden die zich 
te goed doen aan de eikels. Zelfs bij mij in de straat is 
een smalle sloot en op het einde staat er een eiken-
boom. En af en toe zitten ook hier 10-15 Wilde Eenden 
onder deze solitaire eik. Bij Frieseveen is het net zo. De 
meerderheid van de Wilde Eenden zit tegenwoordig 
niet meer op de grote plas, zoals vroeger, maar in de 
naastgelegen vijver van landgoed Vennebroek. De 
 vijver is omgeven door eiken en soms zitten er honderd 
of meer Wilde Eenden. Ook in smalle slootjes langs de 
lanen zitten soms 10-30 eenden die het op eikels hebben 
voorzien. Kennelijk compenseert het foerageren op 
 eikels op het laatst in de herfst en in de vroege winter 
deels de afwezigheid van geschikt voedsel in en rond 
de meren. Maar het is een vreemde gewaarwording  
dat er in sommige vijvers tegenwoordig meer Wilde 
Eenden zitten dan op de uitgestrekte meren, zoals het 
Zuidlaardermeer.

Conclusie
Er resten nog voldoende open vragen omtrent het leven 
van de Wilde Eend en voor het behoud van de soort is 
verdere verdieping van onze kennis van deze gewone 
soort belangrijk en gewenst.
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De Roodborst als stand- 
en trekvogel in Leek
Klaas Koopman

Roodborsten (Erithacus rubecula) zijn in Nederland jaarvogels, dat wil zeggen de soort komt het hele jaar 
voor, maar anders dan bij standvogels zijn het niet altijd dezelfde individuen. Broedvogels trekken in de 
herfst deels weg om zuidelijker te overwinteren en worden in de herfst aangevuld met vogels uit noordelijker 
gebieden die hier gaan overwinteren of verder trekken naar zuidelijker overwinteringsgebieden (Bijlsma et 
al. 2001). De uitdaging is dan zicht te krijgen op de verhoudingen tussen standvogels, zomervogels, door-
trekkers en wintergasten.   

Op basis van 209 vangsten en 57 eigen terugvangsten 
van Roodborsten in Leek in 1988 – 2000 werd gecon-
cludeerd dat de broedvogels van Leek en hun jongen in 
de herfst wegtrekken om zuidelijker te overwinteren. 
Hun plaats wordt in de herfst en winter ingenomen 
door Roodborsten uit noordelijker regionen (Koopman 
2001). Na 2000 is het ringwerk in Leek doorgegaan en 
thans ligt een veel groter aantal vangsten en terug-
vangsten voor aan de hand waarvan de conclusies van 
het eerdere werk getoetst en verfijnd kunnen worden.

Materiaal en methode

Het onderzoek is gebaseerd op vangsten en terug-
vangsten van Roodborsten in de tuin van perceel 
 Diligencelaan 11 te Leek, Zuidwest-Groningen, ten be-
hoeve van het wetenschappelijk ringonderzoek. Zie 

voor een beschrijving van de vanglocatie Koopman 
(2016). Voor het vangen werd gebruik gemaakt van één 
of twee mistnetten en soms een zeefval. Roodborsten 
werden over het algemeen niet specifiek gelokt met 
voer, maar ze kwamen wel af op het voer voor mezen en 
vinkachtigen. Soms werd gevoerd met brood en cake. 
Er werd voor deze soort niet gewerkt met geluid. In dit 
artikel wordt de jaargrens gelegd bij 1 juni (2018 bij-
voorbeeld loopt van 1 juni 2018 tot 1 juni 2019) waar-
door in elk jaar gerekend wordt met dezelfde groep 
oude en jonge vogels. Dit is met uitzondering van drie 
jonge vogels uit de derde decade van mei. Tussen 1 juni 
1989 en 1 juni 2018 werden 1061 ongeringde en 3 elders 
geringde Roodborsten gevangen. De eerste vangst van 
de elders geringde vogels is opgeteld bij de ongeringde 
vogels waardoor totaal 1064 verschillende individuen 
beschikbaar waren (nieuwe vogels). Voor hetzelfde 
jaar waarin een vogel werd geringd liggen 388 terug-
vangsten voor, soms meerdere van hetzelfde individu. 
In een volgend jaar werden 29 vogels teruggevangen 
waarvan vier in twee verschillende jaren. Naast de 
 eigen terugvangsten op de ringplaats werden vijf Rood-
borsten uit Leek door derden gemeld via het Vogel-
trekstation te Heteren/Wageningen. Voor analyse waren 
daardoor drie elders geringde vogels en vijf ring-
meldingen beschikbaar via het Vogeltrekstation. Van 
de gevangen vogels werden onder andere het gewicht 
tot op 0,1 gram en de leeftijd bepaald. Jonge Roodbor-
sten in hun gevlekte juveniele kleed zijn gemakkelijk te 
onderscheiden. Na de rui naar het eerste winterkleed 
zijn jonge en oude Roodborsten te onderscheiden aan 
de vorm van de staartpennen (rond bij oud, puntig bij 
jong) en de aanwezigheid van ongeruide juveniele grote 
armdekveren bij jonge vogels (Svensson 1992). 

Figuur 1. Aantal in Leek in 1989 – 2018 nieuw gevangen Roodborsten per 
jaar (n = 1064) plus terugvangsten uit voorgaande jaren waarbij elke vogel 
per jaar eenmaal is gerekend (n = 33). 
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Resultaten

In alle onderzoeksjaren zijn Roodborsten gevangen 
 (figuur 1). In 1989 waren dat nog maar enkele vogels. 
Tot 1996 namen de aantallen jaarlijks toe, omdat de 
 eigen tuin en de tuinen van de buren zich ontwikkelden. 
Daarna was er tot 2003 een redelijk stabiele situatie 
met de nodige fluctuaties. Vanaf 2004 gingen de vang-
sten naar een hoger niveau. Dit heeft niet te maken van 
een toename van de Roodborst, maar door een hogere 
vangfrequentie als gevolg van een toenemende hoe-
veelheid vrije tijd.

In figuur 2 is het aantal per decade aanwezige Rood-
borsten gegeven. Van eind april tot half september 
werden weinig nieuwe Roodborsten gevangen. Boven-
dien werden weinig vogels gevangen die eerder in het 
jaar al geringd waren. Van eind september tot begin 
november en van half maart tot half april waren er 
duidelijke pieken in de vangsten van nieuwe vogels. 
Ook toen waren terugvangsten beperkt. Van half 
 november tot begin maart lagen de vangsten weer 
aanmerkelijk lager. De vangsten bestonden toen  
voor een aanmerkelijk deel uit reeds eerder geringde 
 vogels. 

Op basis van figuur 2 zijn vier perioden te onder-
scheiden. Het betreft zomer (inclusief broedseizoen, 
derde april- tot tweede septemberdecade), najaar (de 
najaarstrek, derde september- tot eerste november-
decade), winter (tweede november- tot eerste maart-
decade) en voorjaar (voorjaarstrek, tweede maart- tot 
tweede aprildecade). Het voorjaar betreft dan vooral 
vogels die zuidelijker hebben overwinterd en dit 
 kunnen zowel terugkerende eigen vogels zijn als door-
trekkers naar noordelijker gelegen broedgebieden. 
Echt scherp zijn de grenzen niet. In de laatste drie 
 decades van de zomer is al een geringe stijging van de 
aantallen te zien evenals in de eerste maartdecade, 
terwijl in de derde aprildecade de voorjaarstrek nog 
iets lijkt na te ijlen.

Een eerste analyse op decade- en maandniveau leerde 
dat het patroon van eigen terugvangsten duidelijk 
verschilde tussen de vier onderscheiden periodes,-

zowel wat betreft het aandeel terugvangsten als de 
periodes waarin de terugvangsten werden gedaan. 
Daarom zijn de terugvangsten samengevoegd tot de 
vier onderscheiden periodes. Alleen terugvangsten 
die meer dan tien dagen na de ringdatum vielen  
zijn meegenomen en per periode één terugvangst. 
Hiermee wordt vermeden dat doortrekkende vogels 
die kort pleisterden en overwinterende vogels die 
 frequent werden teruggevangen het beeld te veel ver-
storen. Bij terugvangsten in volgende jaren is dezelf-
de werkwijze gevolgd met negering van het verschil in 
jaren. 

Roodborsten geringd in de zomer werden in alle vier 
periodes teruggevangen (tabel 1). In najaar en winter 
werden slechts twee Roodborsten gevangen die nog 
niet al in de zomer waren geringd. In het voorjaar 
daaren tegen werden acht Roodborsten geringd die in 
de zomer werden teruggevangen. In de winter werden 
vooral Roodborsten gevangen die in najaar en winter 
door mijzelf waren geringd, maar ook een achttal dat in 
de zomer was geringd. Tijdens het voorjaar werden 
 vogels uit alle vier perioden teruggevangen. 

ringperiode geringd terugvangperiode totaal individuen percentage van geringd

zomer najaar winter voorjaar

zomer 225 12 3 8 6 29 23 10,2

najaar 432 1 23 44 15 83 59 13,7

winter 126 1 2 19 2 24 21 16,7

voorjaar 281 8 4 12 11 3,9

totaal 1064 22 28 71 27 148 114 10,7

Tabel 1. Terugvangsten in Leek in 1989 – 2018 van Roodborsten per periode, zowel in het jaar van ringen als in volgende jaren. 

Figuur 2. Aantal in Leek in 1989 – 2018 gevangen Roodborsten per  
decade van juni –mei. De decades zijn aangegeven als  6.1 = 1 t/m 10 juni 
tot 5.2 = 11 t/m 20 mei): blauw zijn nieuwe vogels plus de eerste terug-
vangst van in voorgaande jaren geringde vogels (n = 1097) en rood zijn 
terugvangsten in hetzelfde jaar waarbij elke vogel per decade eenmaal  
is gerekend (n = 269); de groene lijn is het aandeel terugvangsten ten 
 opzichte van de ”blauwe” vogels.



Tabel 2 geeft de vangkans van Roodborsten in een vol-
gend jaar aan. De aanname is dat de Roodborsten jaar-
lijks in dezelfde periode in Leek zijn. Vogels gevangen 
in najaar en winter werden in een volgend jaar op één 
na alleen in deze twee perioden teruggevangen. Vogels 
geringd tijdens de voorjaarstrek werden in een volgend 
jaar niet teruggevangen. Vogels uit de zomer werden in 
alle vier onderscheiden perioden teruggevangen. De 
zeven vogels teruggevangen tijdens de voorjaarstrek 
waren alle geringd in de periode 27 maart – 11 april. 
Slechts twee hiervan waren in de zomer als juveniel 
 geringd.

Gepoogd is de status van Roodborsten die werden 
 teruggevangen te bepalen aan de hand van ring- en 
terugvangdata die meer dan tien dagen uit elkaar 
 liggen. Hierbij zijn de broedvogels gesplitst in stand-
vogels en zomervogels. Van standvogels moet een 
vangst vallen tussen 21 april en 20 september in 
 combinatie met een vangst in de winter. Acht vogels 
voldeden aan dit criterium waarbij zeven vogels mini-
maal één vangst gaven in mei – augustus én één in de 
winter en één op 15 september en in de winter. De 
 andere categorie broedvogels zijn de zomervogels. 
Ze broeden hier wel, maar overwinteren elders. Het 
criterium voor deze groep is tenminste twee vangsten 
tussen 1 april en 20 september, mogelijk wel vang-
sten in voor- en najaar, maar geen vangsten in de 
 winter. Hoewel de eerste twee aprildecades gerekend 

worden tot het voorjaar, zijn ze hier wel meegenomen 
als broedperiode. De aanname hierbij is dat eigen 
broedvogels vroeger terugkeren dan vogels die op 
weg zijn naar noordelijker broedgebieden, hetgeen 
bevestigd wordt door tabel 2. Aan het criterium voor 
deze groep voldeden 24 Roodborsten. Dit is inclusief 
vangsten op 29 (terug 9 juli) en 30 maart (terug 3 mei) 
en op 21 (geringd 16 augustus) en 22 september 
 (terug 11 mei en 5 en 10 april in drie verschillende 
 jaren). Het beeld van deze vier vogels kwam veel 
 beter overeen met dat van zomervogels dan dat van 
standvogels. 

Als doortrekkers zijn gerekend vogels die in voor- en 
najaar werden geringd en ook tenminste eenmaal 
werden teruggevangen, maar niet in zomer of winter. 
Aan dit criterium voldeden 17 vogels. Dit is inclusief 
een vogel die geringd was op 19 september en alleen 
terug werd gevangen op 8 maart. Beide data vallen 
net buiten de datumgrenzen, maar de vogel past  
het best bij deze groep. Vijftien vangsten hadden 
 betrekking op het najaar en twee op het voorjaar.  
De grootste groep betrof overwinteraars. Van deze 
 vogels mocht geen vangst in de zomer vallen en 
moesten minimaal twee vangsten in de winter vallen 
of minimaal één vangst in de winter plus minimaal 
één vangst in voor- of najaar. Aan dit criterium vol-
deden 64 vogels. 

Bij de indeling van gevangen Roodborsten in de onder-
scheiden groepen kunnen we naast de terugvang-
data ook uitsluitend kijken naar de ringdata van Rood-
borsten waarvan terugvangsten voorliggen (tabel 3). 
Standvogels werden vrijwel allemaal voor het eerst 
gevangen in de zomer, de meeste als jonge vogels. 
Adulte zomervogels werden voor ruim de helft tijdens 
de voorjaarstrek gevangen; de andere helft in de zomer 
aan gevuld met jonge vogels. Twee derde van de 
winter vogels werd al tijdens de herfsttrek gevangen en 
de overige vogels pas in de winter. Doortrekkers, zowel 
in de herfst als in het voorjaar, konden uiteraard alleen 
in die periodes worden gevangen. 

Cruciaal bij de indeling van Roodborsten in groepen is 
de vraag hoe groot de kans is een vogel terug te vangen. 
Slechts 12% van de gevangen vogels werd een of meer 
malen teruggevangen. Roodborsten zijn niet erg  mobiel 
buiten de trektijden; meestal zijn ze dan sterk terri-
toriaal binnen een klein territorium. Er zijn gevallen 
waarin de tuin kennelijk midden in het territorium lag 
met tot 15 vangsten (tussen 22-10-1994 en 2-4-1995).  
Anderzijds werden vogels teruggevangen die na te zijn 
 geringd één of meer jaren ontbraken om vervolgens  
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ringperiode individuen terugvangperiode totaal

zomer najaar winter voorjaar

zomer 11 2 2 3 6 13

najaar 10 4 6 1 11

winter 3 2 2 4

voorjaar

totaal 24 2 8 11 7 28

Tabel 2. Terugvangsten alleen in volgende jaren van Roodborsten geringd 
in Leek in 1989 – 2018. Alleen de eerste terugvangdatum per jaar is 
 opgenomen. Vijf vogels in hetzelfde broedseizoen aan weerzijden van  
de aangehouden jaargrens zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

groep ringperiode totaal

zomer herfst winter voorjaar

standvogels 6 jong, 1 ad 1 8

zomervogels 8 jong, 7 ad 9 24

doortrekkers 
herfst

15 15

wintervogels 44 20 64

doortrekkers 
voorjaar

2 2

totaal 22 60 20 11 113

Tabel 3. Ringvangsten van Roodborsten in Leek in 1989 – 2018 die in 
 hetzelfde en volgende jaren zijn teruggevangen. Alleen de ringdatum en  
van vogels teruggevangen in een volgend jaar de eerste terugvangdatum 
zijn opgenomen.
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nog eenmaal te worden teruggevangen, bijvoorbeeld  
18 -7-2006 en 29-7-2009, 21-4-2009 en 10-4-2011, 6-10-
2012 en 6-2-2018 en 24-10-1993 en 25-12-1994. Hele-
maal bont maakte een Roodborst het die op 23-8-2010 
werd geringd, op 5-2-2012 terug werd gevangen om 
vervolgens tussen 5-11-2017 en 8-4-2018 zesmaal terug 
gevangen te worden.

In tabel 4 zijn de beschikbare ringmeldingen opge-
nomen. Slechts drie vogels (0,3%) droegen een  elders 
aangelegde ring en vijf (0,5%) werden elders terug-
gemeld. De Duitse vogel lijkt in Leek een wintergast 
te zijn die al vroeg in het seizoen aan de terugtrek 
was begonnen. De Noorse vogel lijkt een doortrekker, 

evenals de vogels uit Portugal en Amerongen. De overige 
vier vogels zijn interessant, omdat ze de verspreiding 
binnen een klein gebied aangeven. De vijfde vogel in 
tabel 4 werd tussen 21 en 28 november driemaal ge-
vangen en leek daarmee een wintergast, maar vervolg-
vangsten ontbraken. De vogel verbleef echter nog wel 
in de omgeving getuige de melding op 24 december. De 
vogel uit Surhuizum lijkt een doortrekker die in een vol-
gend jaar een iets andere pleisterplaats koos. De laat-
ste twee vogels lijken zomervogels zonder terugvangst 
op de ringplek, maar de eerste bleek een standvogel te 
zijn. De status van de laatste vogel is niet te duiden, 
maar duidelijk is wel dat deze zich over korte afstand 
had verplaatst. 

Ringgegevens Vindgegevens

DATUM PLAATS DATUM PLAATS OMSTANDIGHEDEN

31/03/93 Helgoland 54.11N 07.55E DUITSLAND 19/11/93 Leek gecontroleerd

26/09/15 Vest-Agder 58.08N 07.59E NOORWEGEN 16/10/17 Leek gecontroleerd

02/10/04 Leek 07/02/05 Vila Real 41.61N 07.35W PORTUGAL vers dood gevonden, raamslachtoffer

26/09/07 Leek 09/01/09 Amerongen (U) dood gevonden

21/11/98 Leek 24/12/98 Leek vers dood gevonden, raamslachtoffer

29/08/07 Surhuizum 13/09/08 Leek gecontroleerd

05/09/10 Leek 10/01/11 Lettelbert gecontroleerd

18/08/16 Leek 15/09/16 Tolbert vers dood gevonden, kat

Tabel 4. Ringmeldingen van Roodborsten in Leek in 1989 – 2018. 

Roodborst Foto: Gerrit Kiekebos
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Van half mei tot half juli waren de gemiddelde gewich-
ten vrij constant: een fractie onder 17 gram (figuur 3). 
Daarna was er een stijging naar een klein maar onmis-
kenbaar piekje begin augustus van 18,1 gram. Vervol-
gens zette weer een daling in naar begin september. 
Tot begin november waren de gemiddelde gewichten 
vrij constant rond 17 gram. Dan zette een forse stijging 
in naar een piek in januari van bijna 21 gram. Die werd 
gevolgd door een aanvankelijk sterke daling tot 18,5 
gram om vervolgens geleidelijk te dalen naar het 
zomer gewicht rond 17 gram. Van eind maart tot half 
april leek de daling onderbroken te zijn door een klein 
piekje van ruim 18,5 gram. 

Tijdens de herfsttrek waren de gemiddelde gewichten 
opvallend constant met 16,7 gram in de derde sep-
temberdecade en 17,1 en 17,2 gram in de overige  
vier decades. Binnen deze periode werden 56 Rood-
borsten tweemaal gevangen, gemiddeld met een ver-
schil van 8,6 dagen en een gewichtstoename van 0,75 
gram. Negentien vogels waren gemiddeld 0,69 gram 
lichter bij hervangst, twee gelijk en 35 vogels waren 
gemiddeld 1,57 gram zwaarder. Het maximale ge-
wichtsverschil lag tussen min 1,8 gram en plus 6,5 
gram. Verder viel op dat vogels met de grootste ge-
wichtsafname gemiddeld slechts 2,6 dagen bleven 
(tabel 5). Vogels met een geringe gewichtsverande-
ring bleven gemiddeld 10,9 dagen, terwijl vogels met 
de hoogste gewichtstoename gemiddeld 4,8 dagen 
bleven.

Discussie
In 1988 – 2000 kon op basis van ringvangsten niet 
 worden aangetoond dat zich onder de gevangen Rood-
borsten in Leek ook standvogels bevonden (Koopman 
2001). Nu, bij een veel groter aantal ringvangsten, kon 
een klein deel van de gevangen Roodborsten wel als 
standvogel aangemerkt worden. Het gaat om minder 
dan 1% (8 van 1064 = 0,8%). Daarentegen konden 24 
Roodborsten (2,3%) aangemerkt worden als zomer-
vogels, vogels die de winter elders doorbrengen. De 
kans voor een Roodborst in de zomer of de winter 
 gevangen te worden is ongeveer even groot, waardoor 
de onderlinge verhouding tussen standvogels en zomer-
vogels reëel lijkt. Dit hoeft niet te gelden voor het wer-
kelijke aandeel in de populatie. Toch zou dit wel het 
geval kunnen zijn, omdat zeven van de acht stand-
vogels voor het eerst in de zomer werden gevangen en 
slechts één in de herfst. Bij een groter aandeel broed-
vogels zouden meer eerste vangsten van standvogels 
in herfst/winter verwacht worden. In de tuin broeden 
geen Roodborsten. De vangsten in de zomer bestaan 
dan uit oude vogels met broedterritoria in de directe 
omgeving die hier voedsel komen verzamelen voor 
zichzelf, hun partner of jongen (bevestigd door waar-
nemingen) en zelfstandige jongen. Hun terugvangkans 
is gering (figuur 2). De 211 in de zomer gevangen Rood-
borsten zullen alle broedvogels en hun jongen zijn. Op 
basis van de eerder vastgestelde verhouding zouden 
dit circa 25% standvogels en 75% zomervogels moeten 
zijn. 

Vanuit het perspectief van een onderzoeker in een 
klein gebied als een tuin in Leek hebben Roodborsten 
de onhebbelijke gewoonte in de winter sterk terri-
toriaal te zijn. De vangsten beperken zich dan tot de 
territoriumhouders (soms valt de tuin in twee terri-
toria), tot nieuwe territoriumhouders (als die territoria 
veroverd hebben die zijn vrijgevallen na sterfte,  vertrek 
of gevechten) en tot rondzwervende dieren. Daardoor 
is de kans op een vangst, maar vooral op een terug-
vangst beperkt. Bij de resultaten zijn meerdere voor-
beelden opgenomen van Roodborsten die weer opdui-
ken na een of meerdere jaren ontbroken te hebben. 
Drie ringmeldingen in de directe omgeving bevestigen 
dat de vogels nog wel in de omgeving van de ringplaat-
sen waren. De overwinteraars, anders dan de schaarse 
standvogels, arriveren tijdens de herfsttrek. Twee derde 
deel wordt al tijdens de herfstrek gevangen, een derde 
deel pas in de loop van de winter (tabel 1). Ze lijken al 
vroeg in het voorjaar het veld te ruimen, want tijdens 
de voorjaarstrek worden ze weinig teruggevangen. De 
cijfers in tabel 2 bieden onvoldoende houvast om ge-
vangen vogels tijdens de herfsttrek te splitsen in door-

Figuur 3. Gewichtsverloop van Roodborsten in Leek in 1989 – 2018.  
Gegeven zijn gemiddelde + een standaarddeviatie. 

groep gewichts-
verandering

n gemiddelde verblijfsduur  
in dagen

gewichtsver-andering  
per dag

-0,90 tot - 0,25 5 2,6 -1,1

-0,25 tot + 0,25 38 10,9  +0,4

+0,25 tot + 1,08 13 4,8  +2,4

Tabel 5. Gewichtsveranderingen in grammen in de herfst van Roodborsten 
in Leek in 1989 – 2018 die werden teruggevangen. 
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trekkers en overwinteraars. Negentien van 126 vogels 
(15,1%) gevangen in de winter werden in deze periode 
teruggevangen, terwijl 44 van 432 vogels (10,2%) ge-
vangen tijdens de herfsttrek in de winter werden terug-
gevangen. Wanneer het verschil in percentages het 
aandeel doortrekkers zou zijn, zouden dat slechts 22 
vogels zijn. Dat kan nooit het geval zijn en past ook niet 
bij de waarnemingen van Roodborsten in de tuin. In 
beide trektijden zijn er dagelijks nieuwe ongeringde 
vogels die na geringd te zijn de volgende dag weg zijn. 
Op basis van vangsten en terugvangsten kan slechts 
geconcludeerd worden dat in de herfst Roodborsten 
arriveren die deels doortrekken en deels overwinteren. 
Ringmeldingen in de winter uit Utrecht en Portugal 
 bevestigen de wegtrek.  

De gewichten tijdens de herfsttrek zijn relatief laag. 
Het lijkt erop dat de vogels na een trektocht flink inge-
teerd hebben op hun vetvoorraden. Veel vogels lijken 
in Leek hun vetvoorraden niet aan te vullen, maar  
de volgende nacht weer door te trekken. Dit wordt be-
vestigd door waarnemingen (zie boven) en stemt over-
een met de situatie in de Eemshaven waar tijdens  
de herfsttrek het merendeel van de gevangen Rood-
borsten de volgende dag weer is verdwenen (Boekema 
2016). Uit terugvangsten in Leek blijkt dat gewichten 
van individuele vogels die terug worden gevangen wel 
fluctueren. Vogels die bij terugvangst het meest in ge-
wicht waren afgenomen bleven maar kort. Zij lijken na 
een korte rustpauze doorgetrokken te zijn, mogelijk 
voor een kort traject. De groep met de hoogste ge-
wichtstoename bleef ook relatief kort en lijkt het 
 verblijf in Leek gebruikt te hebben om veel vetvoorraad 
aan te leggen voor mogelijk een lang vervolgtraject. 
Beide groepen waren relatief klein. De grootste groep 
had de langste verblijfsduur en nam gemiddeld per dag 
iets toe in gewicht. Dit kan een herstel van verloren 
 gewicht zijn en of een aanloop naar de stijging van de 
gewichten voor de winterpiek. 

Tabel 2 geeft een goed inzicht in de vangkansen van 
Roodborsten. Aangenomen wordt hierbij dat vogels 
jaarlijks gedurende dezelfde periode in Leek ver blijven. 
Acht van 28 Roodborsten (29%) werden in dezelfde pe-
riode voor het eerst teruggevangen als waarin ze in een 
voorgaand jaar waren geringd. Als we herfst en winter 
samenvoegen – de wintervogels arriveren immers al in 
de herfst (tabel 1) – dan worden zestien van de 28 
 vogels (57%) in dezelfde periode teruggevangen. Met 
name in de zomer lijken vogels gemist te worden die 
vervolgens in het voorjaar opduiken (n = 6, 46%). Naar 
verwachting zijn dit zomervogels die elders hebben 
overwinterd.
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Het gebied: 
Zuidlaardermeergebied 
Egbert Boekema

Het Zuidlaardermeergebied ligt in de driehoek Zuidlaren – Haren – Hoogezand in de provincies Groningen en 
Drenthe. Een belangrijk deel van het gebied met een oppervlakte van ruim 2000 ha is Natura 2000-gebied. Daar-
binnen is een groot deel eigendom van de Stichting Het Groninger Landschap. Sinds een aantal jaren is het mogelijk 
om de waterstand in de polders optimaal in te stellen voor bijzondere moerasvogels, waardoor deze met sprongen 
vooruit zijn gegaan. Tijd om weer eens een rondje door het gebied te maken. We gaan hierbij in op veranderingen 
in de tijd en in hoeverre die voor de vogels gunstig hebben uitgepakt. In het kort komt het er op neer dat de 
 vergroting van het areaal aan plas-dras biotoop veel bijzondere vogels heeft aangetrokken. Aan de andere kant 
verandert het gebied dat vroeger zeer open was op de lange termijn in nadelige zin voor watervogels door opruk-
kende bosvorming.

Het Zuidlaardermeer met omgeving als Natura 
2000-gebied
Het Zuidlaardermeergebied ligt in het dal van de Hunze 
(Figuur 1). De polders ten noorden van het Zuidlaarder-
meer zijn niet ontsloten voor doorgaand verkeer, met 
als gevolg dat alleen via de Ebelsweg in het noorden of 
Zuidlaren in het zuiden beide helften van het gebied 
onderling bereikbaar zijn. In de zomer is er echter een 
pontje met handbediening over de Hunze op het einde 
van de Osdijk. Dat het gebied niet goed ontsloten is 
komt door deze rivier, die door het Zuidlaardermeer 
stroomt en bij Waterhuizen in het Winschoterdiep 
 uitkomt. Kennelijk was er in het verleden geen grote 
noodzaak om door de laaggelegen polders van de ene 
naar de andere kant van de Hunze te komen. Dat de 
Onner- en Oostpolder goede weidevogelgebieden wa-
ren, werd in de jaren zeventig duidelijk en bovendien 
waren deze polders ook interessant als pleisterplaats 
voor Kleine Zwanen. Dit leidde er toe dat de stichting 
Het Groninger Landschap vanaf die tijd gericht aan-
kopen in deze polders ging doen. In de jaren negentig 
kwamen daar aan de oostzijde naast het Foxhol-
stermeer twee grote polders als nieuwe natuur bij.  
Eerst de Westerbroekstermadepolder en wat later de 
Kropswolder buitenpolder (figuur 1). Met natuurbouw 
in deze polders bleef het niet want op de oostoever van 
het Zuidlaardermeer werden achtereenvolgens Leinwijk 
en Wolfsbarge aangelegd op voormalige landbouw-
grond. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een groot natuurg-
ebied. Het Natura 2000-gebied heeft een oppervlakte 
van ruim 2000 ha. De globale begrenzing is in geel aan-

gegeven in figuur 1. Wat gelijk opvalt is dat een flink 
deel van de weilanden van de Onnerpolder ten zuiden 
van de Zuiderhooidijk daar niet onder valt, hoewel op 
die weilanden vaak duizenden Brandganzen en Kolganzen 
kunnen zitten. 

Een stukje geschiedenis van de Hunze
Tot omstreeks 1400 liep het riviertje de Hunze al kron-
kelend vanuit Drenthe via het Zuidlaardermeer naar 
het noorden, om met een grote boog ten oosten van de 
stad Groningen uiteindelijk samen met de Drentse A als 
Reitdiep in de Lauwerszee uit te komen. Rond 1400 
werd het Schuitendiep van de stad Groningen naar de 
Hunze gegraven, waardoor de stadsgrachten in verbin-
ding kwamen met de Hunze. Ook werd toen al begonnen 
met het vergraven en rechttrekken van de Hunze, 
 waardoor oude kronkelende meanders verdwenen. De 
meeste vroegere meanders van de Hunze zijn op topo-
grafische kaarten nauwelijks meer herkenbaar, maar 
sommige zijn nog wel op de Nederlandse digitale 
hoogtekaart zichtbaar. Het toeval wil dat zich in 1993 
een mogelijkheid voordeed om er één weer helemaal 
uit te graven. Het toenmalige waterschap Gorecht 
zocht naar klei ter versterking van de dijk rond de 
Wester broekstermadepolder. Die was in dat jaar in be-
zit gekomen van de Stichting Het Groninger Landschap. 
Uit bodemonderzoek was gebleken dat een oude 
 meander in die polder opgevuld was met zware zee-
klei. Die klei was in de Middeleeuwen aangevoerd en 
afgezet door de brakke Hunze die toen in open verbin-
ding stond met de zee. Het waterschap Gorecht was 
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bereid om de meander (figuur 2, rose), met een lengte 
van 800 meter, een breedte van 25 meter en een diepte 
van 1,5 meter uit te graven zonder kosten in rekening te 
brengen (Westerink et al.1994). Met behulp van uitge-
zette piketpaaltjes kon de meander heel nauwkeurig 
worden uitgegraven. Het bleek dat onder de saaie wei-
landen een onbekende wereld verborgen lag. In de buiten-
bocht van de Hunze was het zand steil aangesneden. 
De zeeklei was haarscherp tegen het zand afgezet. (zie 
extra foto's in de bijlage) De uitgegraven meander 
 leverde een mooie inkijk naar de middeleeuwen op 
(Westerink et al. 1994). Er werden scherven en verloren 
turven uit de dertiende eeuw gevonden. Het is bekend 
dat de kloosters van Aduard en Essen contact hadden 
met Kropswolde en Zuidlaren. Er was veel turf uit die 
buurt nodig om stenen te bakken en omgekeerd heeft 
Aduard stenen voor de kerk van Zuidlaren geleverd.

Op stafkaarten en hoogtekaarten zijn oude meanders 
van de Hunze in het Zuidlaardermeergebied te zien 
 (figuur 2). Die kunnen al honderden jaren geleden 
dichtgeslibd zijn, na rechttrekking van de Hunze, net 
zoals aan de westkant van Haren het geval is met 
 meanders van de Drentse A in de polder het Oosterland 
(Boekema 2018). Een goed herkenbaar gebleven mean-
der ligt aan de westkant van de Hunze in de Oostpolder 
(zie rode pijl). Als we naar een stukje van de hoogte-
kaart kijken (figuur 2, rechtsboven) dan zien we de lage 
oude bedding met iets hogere oeverwallen aan beide 
zijden. Een sloot die aan de zuidrand van de bedding is 
gegraven volgt heel nauwkeurig de meander. Het zou 
zeer goed kunnen dat deze sloot door het venige zand 
is gegraven om daarmee de zware klei te vermijden. Of 
dat zo is, weten we niet, maar het zou eenvoudig onder-
zocht kunnen worden met een simpele grondboor. 
Voor meer gegevens over de meanders en bodem-
onderzoek verwijzen we naar de internetsite van dr. Jan 
van de Broek (www.vanlauwerstoteems.nl) en naar de 
Ruyter (2005).

We komen nog even terug op de meander in de Wester-
broekstermadepolder met de vraag of het uitgraven 
ervan ook wat opgeleverd heeft voor de natuur. Het 
antwoord is: in beperkte mate. De meander ligt in het 
hogere middendeel van de polder. De noordpunt en de 
zuidrand liggen momenteel lager en trekken de grootste 
concentraties watervogels. Eigenlijk zitten daar altijd 
meer vogels dan op de meander, wat goed te zien vanaf 
het gemaal in de Onnerpolder op het eind van de 
Zuider hooidijk. Ook toen de polder op het eind van de 
vorige eeuw nog veel droger stond, was dat al zo. Be-
halve enkele tientallen Wilde Eenden, Kuifeenden en 
Meerkoeten zat er nooit wat. In zijn algemeenheid 

heeft het graven van kanaaltjes en geulen weinig effect 
en is het creëren van ondiep plas-dras gebied veel 
 beter.

Natuurgebieden veranderen in de tijd
Met het stukje geschiedenis van de Hunze hebben we 
willen laten zien hoe in laaggelegen delen van de 
 provincie Groningen gebieden onderhevig zijn aan ver-
andering. In het Zuidlaardermeergebied is de smalle 
uitgegraven meander overigens een uitzondering. 
 Natuurbouw en waterbeheer hebben vooral uitge-
strekt ondiep plas-dras gebied opgeleverd, wat ideaal 
voor moerasvogels is. In diverse natuurgebieden die 
de laatste tientallen jaren in Groningen zijn aangelegd, 
zien we dat ze na verloop van tijd minder aantrekkelijk 
worden voor moeras- en watervogels. Belangrijkste 
oorzaak is vaak het dichtgroeien door spontane opslag 
van wilgen, elzen en ander geboomte en verruiging van 
slikrandjes met riet, pitrus en liesgras. Hoe dat in het 

Figuur 1. Een overzicht van het Zuidlaardermeergbied. Links van de Hunze 
liggen van noord naar zuid de Oosterpolder, Onnerpolder inclusief de 
 Koelanden en de Oostpolder. De Oeverpolder is sinds 1943 deel van de 
Oostpolder. Alle drie zijn deels of grotendeels eigendom van Het Groninger 
Landschap. Rechts van de Hunze is de Westerbroekstermadepolder geheel 
van het Het Groninger Landschap, evenals Leinwijk en Wolfsbarge. De 
 grootste polder, de Kropswolderbuitenpolder, is bijna geheel in bezit van  
het Het Groninger Landschap. 
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Zuidlaardermeergebied is gegaan en wat we in de toe-
komst nog kunnen verwachten, willen we hieronder 
 laten zien. Maar eerst een voorbeeld van verandering 
elders. Het gaat om een eilandje in het Hondshalster-
meer van Staatsbosbeheer, het eerste gebied dat door 
natuurbouw in Groningen is ontstaan, nu bijna 40 jaar 
geleden. Het Hondshalstermeer is een grote bak water 
van ongeveer anderhalve kilometer lang en een halve 
kilometer breed. Er pleisteren vooral eenden (Boekema 
2003). Het grootste deel staat permanent onder water, 
wat als gevolg heeft dat het water ook permanent tegen 
de drie eilandjes in de plas aanklotst. Deze eilandjes 
zijn van klei opgeworpen en net als veengrond biedt 
klei op de lange termijn weinig weerstand tegen per-
manente inwerking van water. Het gevolg is dat het 
oostelijkste eiland van het Hondshalstermeer aan de 
westzijde in ruim 35 jaar ruim 15 meter smaller is ge-
worden (figuur 3), bijna een halve meter per jaar. Het 

eiland gaat dus langzaam verdwijnen en daarmee be-
schutting en broedplaatsen voor watervogels.

Honderd jaar veranderingen bij Foxholstermeer
Met de afkalving in het Hondshalstermeer in gedachten 
is het interessant om te kijken naar wat er op en langs 
het Foxholstermeer en Zuidlaardermeer is veranderd. 
Bij het venige Foxholstermeer zijn de veranderingen 
het grootst geweest. Volgens Groenendijk en van der 
Sanden (2007) kan het ontstaan van het meer worden 
toegeschreven aan de vervening van het gebied, waar-
bij de grond zover werd afgegraven dat het gebied 
 onderliep. De stroken verkaveling op de bodem van het 
meer lopen in zuidwest-noordoostelijke richting, net 
als in de naastgelegen Westerbroekstermadepolder. 
De oudste foto’s die te vinden zijn staan in een boek uit 
1930 dat is samengesteld om de loop van de oude rivier 
de Fivel te beschrijven (van Veen 1930). Wat we kunnen 

Figuur 2. Oude meanders van de Hunze (in rood en rose), zichtbaar op de hoogtekaart van Nederland en overgebracht op de 
 topografische kaart. Dergelijke hoogtekaarten worden gemaakt door met een laser vanuit een vliegtuig de aarde in banen te scannen. 
Van elk lapje grond van een halve bij een halve meter is bekend hoe hoog het ligt ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 
(NAP). Bron: Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Het langste herkenbare stuk meander ligt in de Onnerpolder en de Noorder-
hooidijk loopt een stukje met een oude rivierbocht mee, mogelijk op een oeverwal. Een goed bewaard gebleven meander ligt in de 
Oostpolder (zie rode pijl). Op de hoogtekaart (zie rechtsboven) is de oude bedding goed te volgen, net als sommige sloten. 
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zien is dat de plek waar het meer in de Hunze uitkomt 
niet heel erg is veranderd (figuur 4). Wel zijn in de loop 
van de tijd kades aangelegd die ook steeds hoger en 
breder zijn geworden. Het kan niet anders dan dat hon-
derd jaar geleden de madelanden in het winterhalfjaar 
regelmatig onder water liepen. Goed voor de vogels en 
aanvankelijk niet slecht voor de boeren, want het slib 
dat achterbleef zorgde voor bemesting en ook voor ver-
steviging van de grond, waardoor beweiding door vee 
in de zomer langs de Hunze mogelijk was, zoals in de 
Onnerpolder (de Ruyter 2015).

Op foto’s uit de jaren twintig wordt ook duidelijk hoe de 
begroeiing van het meer was (figuur 5). Op beide helf-
ten van het meer waren langs de oevers uitgestrekte 
biezenvelden, vermoedelijk ook met lisdodde en riet. 
Voldoende om locaal de golfslag te temperen en afslag 
te voorkomen. Op sommige plaatsen kon het water de 
oevers desondanks afkalven, want een eilandje mid-
den in het meer heeft het niet overleefd (figuur 6). In 
1926 koopt de gemeente Groningen, die het water van 
het Foxholstermeer vanaf 1627 in bezit had, dit lang-
werpige eilandje met een oppervlakte van 0,25 ha voor 
300 gulden (Nieuwsblad van het Noorden 9 maart 
1926). Op opeenvolgende topografische kaarten kunnen 
we echter zien dat het eilandje in de loop van de tijd 
door wind en water is verdwenen (zie ook topotijdreis.nl 

van het Kadaster). De stad Groningen raakt later overigens 
ook het meer kwijt, maar wel op een mooie manier. In 
1994 draagt de gemeente Groningen het zuidelijke deel 
van het meer voor een gulden over aan de stichting Het 
Groninger Landschap. 

Dat een eiland midden op een veenplas langzaam 
wordt weggeslagen, is op zich jammer, maar niet onge-
woon en minder relevant dan een afkalvende water-
kerende dijk. We hebben in Nederland al honderden 
jaren waterschappen die kijk op dijken hebben. In het 
geval van het Foxholstermeer en ook het Hondshalster-
meer zijn stenen beschoeiingen aangelegd op de stuk-
ken waar riet of andere oevervegetatie ontbraken. In 
het begin van de jaren zeventig waren de biezen al ver-
dwenen en was de kade langs de het meer aan de kant 
van de Kropswolderbuitenpolder nog maar een halve 
meter hoog met kort gras. Nu ligt er een meter of tien 

Figuur 4. Ingang van het Foxholstermeer gezien vanout de Oeverpolder, met 
de Hunze op de voorgrond. De bovenste foto is gemaakt in 1918 op aanwijzing 
van P.M. Bos uit ‘t Zand, die vermoedelijk in de roeiboot staat. We zien op  
de voorgrond dat de Oeverpolder nog geen kade langs het water heeft, net  
als de Westerbroekstermadepolder (links). De Kropswolderbuitenpolder 
(rechts) had toen al wel een kade (Siekmans 1999), maar mogelijk niet gelijk 
op de oever. In 2019 is al het land langs het water van stevige en hoge dijken 
voorzien. De hoge schoorstenen van twee aardappelmeelfabrieken op de 
achtergrond zijn dan al lang verdwenen.

Figuur 3. Het oostelijke eiland van het Hondshalstermeer met 
aanlegsteiger (witte pijl). Door afslag is het alweer een tijdje 
geleden dat deze steiger aan het eiland vast zat. Op het 
 overzichtskaartje is de ligging van het Hondshalstermeer in 
Groningen te zien (rode stip).
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voor de hogere dijk een extra beschoeiing van stenen, 
begroeid met riet en wilgen (figuur 7). De beschoeiing 
heeft er voor gezorgd dat de dijk bestendig is tegen af-
slag en deze biedt aan weerszijden beschutting voor 
pleisterende eenden. Op 14 november 2019 lagen naast 
de beschoeiing 3400 Wintertalingen, 700 Smienten, 
400 Krakeenden en 250 Slobeenden. Ze waren alleen 
goed te tellen (met vergunning) door omzichtig te werk 
te gaan. Het is goed dat het dijkje is afgesloten voor 
publiek, want bij verstoring vliegen de watervogels 
steevast midden het meer op, weg uit de luwte.

Samengevat zijn de natuurlijke rietkraag en de biezen-
velden bij het Foxholstermeer (vrijwel) verdwenen en 
waterplanten zijn er weinig. Er broeden daarom weinig 
Futen en Kleine Karekieten meer, maar de plas is in de 
wintermaanden belangrijk voor pleisterende eenden. 
Zoals we hebben gezien spoelen klei en veen in de loop 
van de tijd weg, maar zand is iets beter bestand tegen 
erosie. De ondiepte van het voormalige eiland zou met 
zand kunnen worden opgehoogd tot een perfecte plek 
voor Visdieven en Kleine Plevieren, net als de nu nog 
kale eilandjes in de noordplas van de Westerbroekster-
madepolder een dergelijke functie hebben. 

Het Zuidlaardermeer is voor een groot meer tamelijk 
ondiep. De oospronkelijke gemiddelde diepte was 100 
jaar geleden iets meer dan een meter, maar grote delen 
aan de oostzijde waren net als nu niet meer dan 40-50 
cm diep (Havinga 1919). Deze Berend Havinga uit Haren 

Figuur 5. Vissers op het Foxholstermeer in 1925 (links) en 1929 (rechts). De foto’s zijn in noordoostelijke richting genomen met op de achtergrond 
de Scholten’s aardappelmeelfabriek aan het Winschoterdiep, waar ook een lange rij bomen te zien is. Op de foto rechts is de onderkant van de 
fabriek te beter te zien dan links, waar een deel van het uitzicht wordt onttrokken door de spoordijk. Op beide foto’s is te zien dat het ondiepe meer 
aan beide kanten van het spoor vol met waterplanten stond, zo te zien meest mattenbies en / of lisdodde. (bron: Het Noorden in woord en beeld 
jrg 1 nummer 32, 06-11-1925 en jrg 5 nummer 35, 22-11-1929). 

Figuur 6. Het voormalige eilandje in de zuidhelft van het Foxholstermeer. 
Tot 1953 gaat het goed op de stafkaarten, maar daarna kalft het af en in 
1962 is het al duidelijk kleiner. In 1982 is het helemaal verdwenen (bron: 
topotijdreis.nl). Er blijft een ondiepte over, gemarkeerd door een aantal 
palen (overzichtsfoto van 8 november 2019). De vraag hoe diep het water  
nu precies is, werd een aantal dagen daarvoor beantwoord door twee vaste 
bewoners, een Grote Mantelmeeuw en een Aalscholver. Bij rustig weer stonden 
ze namelijk voor een keer naast de palen op de bodem van het meer. 
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was de eerste die de plantengroei van het meer bestu-
deerde en er aan de Rijksuniversiteit Groningen op pro-
moveerde. Havinga keek onder andere naar de grens 
tussen begroeid en onbegroeid water. In zijn eigen 
woorden uit het proefschrift: “Aan de Oostzijde b.v. 
ligt de grens tusschen volkomen onbegroeid water en 
het met riet en biezen begroeide meestal op een diepte 
van ± 5 dM, terwijl op andere plaatsen nog weelderige 
biezenvegetaties voorkomen op 15 dM. diepte”. Rond 
het hele meer was toen een gordel van riet, dat op de 
meeste plaatsen meer dan twee meter hoog was. 
 Lisdodde en mattenbies waren ook overal gezichts-
bepalend. Deze twee soorten zijn relatief schaars ge-
worden maar de ondiepte langs de oevers heeft er  
wel voor gezorgd dat het meer zijn natuurlijke oever-
vegatie heeft behouden en niet een “bak water”” is 
geworden zoals het Foxholstermeer. Toch is er plaatse-
lijk wel iets aan de oeverlijn veranderd, zonder dat de 
mens daar heel direct de oorzaak van was. Zo ver-
dween een inham aan de noordzijde door de inwerking 
van wind en water (figuur 8). Behalve dat een (klein) 
deel van het riet en een groter deel van de biezen-
velden zijn verdwenen, heeft verwaarlozing van het 
maaien ervoor gezorgd dat in de rietvelden en op 
natte hooilanden spontaan bos is komen te groeien 
 (figuur 8).

Bosvorming treedt overal in het Zuidlaardermeer-
gebied op. Op de meeste plaatsen gaat dat spontaan, 
zoals in de rietkragen. Op twee plaatsen in de Wester-
broekstermadepolder hebben de beheerders een 
handje geholpen. Voor beschutting van het vee dat 

Figuur 8. Veranderingen in de noordwesthoek van het Zuidlaardermeer en aanliggende Oostpolder aan de hand van luchtfoto’s. Een grote 
 verandering op het meer vond plaats ten zuidwesten van de plek waar momenteel de uitkijktoren staat (rode stip). Hier was een beschutte inham 
waar in de jaren zeventig en tachtig soms honderden eenden pleisterden, vooral in de nazomer als het meer druk bevaren werd. Vanuit een hoge 
elzenboom in de rietkraag was deze plek mooi te overzien. Door wind en water sloeg deze kragge in de jaren negentig in stukken weg. Ook de 
oeverlanden zijn vanuit de lucht zichtbaar veranderd. Groene sterretjes geven plekken aan waar op verwaarloosd hooiland en rietland spontane 
bosopslag een kans kreeg en hele bossen ontstonden. Bij het gele sterretje is alleen rietruigte gekomen.

Figuur 7. Zuidzijde van het Foxholstermeer omstreeks 2008, een hoge dijk 
begroeid met fluitekruid, die sinds kort voor publiek gesloten is en een 
beschoeiing in het water.
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wordt ingezet bij de jaarrondbegrazing werd een bosje 
aan de oostrand aangelegd en op het pad naar de 
schuilhut werden wilgjes geplant, die nu groot zijn 
 (figuur 9). Door de bosvorming verdwijnt een deel van 
het open karakter, maar de belangrijkste plas-dras 
 gebieden voor de watervogels hebben nog niet te lijden 
van dichtgroeien met wilgen of elzen. Toch is ook rond 
de vogelhut te zien dat er spontane bosvorming op-
treedt, maar nog niet zo veel als voor de hut van de 
Kropswolderbuitenpolder. Hoe dat er over enkele tien-
tallen jaren uit gaat zien is een andere vraag. Een jaar is 
niet veel, zowel voor bosgroei als afslag van oevers, 
maar in tientallen jaren kan het hard gaan. Naast de 
noordplas van het Foxholstermeer werd in de jaren 
 zeventig een stuk grond opgespoten. Er bleef een ter-
rein met een opdiepe plas achter die een slaapplaats 
van Kemhanen en Grutto’s werd. Nu veertig jaar later 
staat op dit terrein een spontaan opgekomen bos met 
bomen van 25 meter hoog. Dat zou in de jaren zeventig 

jammer zijn geweest, want in de nazomer waren er ver-
der nergens ondiepe plasjes in de polders, maar nu is 
dat geen probleem met zoveel natte stukken polder.  

Bosopslag zien we ook langs de petgaten aan de Osdijk 
in de Oostpolder, die door vervening vanaf de jaren 
twintig van de vorige eeuw zijn ontstaan, Het heeft ook 
positieve effecten gehad, namelijk een plek voor kolonie-
vogels om te broeden en te rusten. Rond het jongste 
petgat (figuur 10) is minder opslag dan bij een van de 
oudste (figuur 11). Behalve voor de broedende Aal-
scholvers is er ook biotoop voor zangvogels en in 2019 
was het een van de weinige plaatsen in de gemeente 
Groningen met een territorium van de Nachtegaal. Ook 
de Zeearend broedt in een bosje aan de Osdijk.

Vogels in het Zuidlaardermeergebied
Een Natura 2000-gebied kan zijn status onder andere 
krijgen op grond van bijzondere broed- of trekvogels. 

Figuur 9. De 25 jaar oude vogelhut in de Westerbroekstermadepolder bij hoogwater in de jaren negentig en in november 2019. Beide foto’s  
zijn op dezelfde plaats gemaakt. Op de oude foto lijkt de plek van de hut verder weg, maar schijn bedriegt, want de molen de Biks en bepaalde 
 hoogspanningsmasten op de achtergrond staan op beide foto’s even ver uit elkaar (zwarte lijnen).
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Er is een lijst met ca. honderd kwalificerende soorten, 
ook wel beschreven als habitatrichtlijnsoorten of vogel-
richtlijnsoorten (zie https://www.synbiosys.alterra.nl/
natura2000/). Het Zuidlaardermeer is definitief aan-
gewezen als Natura 2000-gebied in 2010. Op de web-
site van de provincie Drenthe staan de vogelsoorten 
genoemd. Het betreft zonder verdere toelichting de 
broedvogels Roerdomp, Slobeend, Porseleinhoen en 
Rietzanger en de niet-broedvogels Kleine Zwaan, 
Toendra rietgans, Kolgans en Smient. Er is in ruim tien 
jaar wel het een en ander veranderd. Om te beginnen 
met de Kleine Zwaan, die is uit het Zuidlaardermeer-
gebied verdwenen, net zoals op heel veel andere plaatsen 
in Nederland. De populatie is veel kleiner geworden en 
hij komt deze kant niet meer op. Als we de lijst bij 
langsgaan en ons afvragen welke soorten nu zouden 
meetellen dan zijn het dezelfde als toen, minus de Kleine 
Zwaan, maar aangevuld met Geoorde Fuut als broed-
vogel en de Slobeend speciaal als trekvogel. Bij een 
herziening van de lijst zal waarschijnlijk de Witwang-
stern ook worden opgevoerd, een soort die in 2010 nog 
geen regelmatige broedvogel in Nederland was. Ze gin-
gen in 2012 in kolonieverband in het Zuidlaardermeer-
gebied broeden (Boekema 2016). Ook het Kleinst 
Water hoen heeft zich in Nederland en rond het Zuid-
laardermeer als definitieve broedvogel gevestigd. Van 
de Geoorde Fuut broedt een substantieel deel van de 
Nederlandse populatie in het Zuidlaardermeergebied, 
in het bijzonder in de noordplas van de Wester-
broekstermadepolder. Sterker nog, het is net als voor 

de Steltkluut het beste Natura 2000-gebied van Neder-
land. Waaraan danken we dat er zoveel Geoorde Futen, 
Steltkluten en Witwangsterns zijn? Het antwoord is 
simpel: omdat er ruimschoots voldoende plas-dras 
biotoop en open water voorhanden is om te foerageren 
en veilig te broeden. Het Groninger Landschap heeft de 

Figuur 10. Een petgat aan de zuidzijde van de Osdijk, uitgegraven in de jaren vijftig. In 1978 zijn de randen nog vrijwel vrij van opslag, maar in 
2019 zijn er diverse wilgen bijgekomen. De putten zijn van het Waterbedrijf Groningen dat een station in de naastgelegen Onnerpolder heeft.

Figuur 11. Het grote petgat aan de Osdijk in 1978, voor het eerst op een 
topografische kaart ingetekend in 1926. Er is in ruim veertig jaar weinig 
veranderd, alleen zijn de bomen wat hoger geworden. Maar om dezelfde 
foto nu weer te kunnen maken zou je op de voorgrond de struiken weg 
moeten kappen. Helemaal links broeden sinds een jaar of tien Aalscholvers 
en slapen vele tientallen Grote Zilverreigers. 
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mogelijkheid om het waterpeil in de polders langs de 
Hunze in te stellen; er kan water uit, maar ook in. Dit is 
niet overal zo, want in de befaamde Ezumakeeg in het 
Lauwersmeer kan alleen water het gebied uitstromen, 
dat moet worden aangevuld met neerslag in het winter-
halfjaar. Bij lange droogteperiodes krijgt het zaad van 
moerasplanten er massaal de kans te ontkiemen. In 
2018 en de eerste helft van 2019 was het relatief veel te 
droog. In de loop van de zomer van 2019 kreeg het slik 
in de Ezumakeeg te maken met explosieve groei van 
zuring, het leek op een gegeven moment wel een boeren-
koolveld geworden. De steltlopers blijven dan weg.

Een soort als de Witwangstern is heel kritisch, het peil 
moet niet te hoog of te laag staan, anders gaat broeden 
op de waterplanten niet door. Dit verklaart ook dat 
 aanvankelijk de vogels in de Kropswolderbuitenpolder 
broedden, maar in 2019 in de Westerbroekstermade-
polder, die in dat jaar veel natter was dan de eerst-
genoemde polder. Een hoge waterstand in maart is de 
uitgangssituatie in de Westerbroekstermadepolder 
voor een goed broedseizoen. Er is immers in de loop 
van het seizoen verdamping en bovendien geldt voor 
deze polder dat er water de bodem inzakt, door water-
winning. Hoeveel dat precies is weet ik niet, maar je 
kunt het in periodes met vorst zien. Onder de ijslaag op 
plasjes in de weilanden verdwijnt het water. Nadeel 
van de zeer hoge waterstand is dat bijvoorbeeld het 
zand van het pad naar de vogelhut deels verdwijnt, 
daar kan na 2019 wel weer een paar kubieke meter 
grond bij. 

Twee soorten nader bekeken

Slobeend
Door ieder jaar de Slobeenden in de beste maanden 
van het jaar te tellen, weten we dat er regelmatig tussen 
de 550 en 1000 Slobeenden in het Zuidlaardermeer-
gebied zitten. Dat is van belang, want 550 vogels bete-
kent 1% van de West-Europese flyway populatie. Er is 
ooit eens afgesproken dat als tenminste 1% van een 
flyway populatie regelmatig een bepaald gebied be-
zoekt, dat gebied van internationaal belang is voor die 
soort. In ieder geval is die norm in de jaren 2007, 2009, 
2010, 2011 en 2012 een of meerdere keren gehaald 
(Boekema 2016). Laatst vroeg ik me af of dat nog 
steeds zo is. Het antwoord is bevestigend. Op 4 
 november 2019 zaten er 491 vogels op de noordplas en 
233 op de zuidplas van de Westerbroekstermadepol-
der. De aantallen elders in het gebied waren echter aan 
de lage kant: 13 op het Foxholstermeer, 13 in de Krops-
wolderbuitenpolder, 4 in Leinwijk, 7 op het Zuidlaarder-
meer en 3 in de Oostpolder. Slobeenden hebben ondiep 

tot twee meter diep water nodig maar hebben niets aan 
plas-dras land zoals Wintertalingen en Smienten die 
daar snebberend naar zaad rondscharrelen. Na een 
lange tijd van droogte waren de polderplassen begin 
november 2019 nog onvoldoende op peil. Desondanks 
waren er in totaal 764 vogels present, ruim meer dan 
de norm. Na het Lauwersmeergebied is het Zuidlaarder-
meergebied de beste pleisterplaats voor de Slobeend 
in Noordoost-Nederland.
 
Grauwe Gans
Aangezien er veel Grauwe Ganzen in West-Europa van 
halsbanden worden voorzien, weten we veel over trek-
routes, plaatstrouw en sociale verbanden. We kunnen 
ook over het Zuidlaardermeergebied het een en ander 
zeggen, maar laten we eerst teruggaan in de tijd. In de 
vorige eeuw werden er al veel Grauwe Ganzen in Noor-
wegen van blauwe halsbanden met inscriptie voorzien 
en deze vogels werden ook regelmatig in Groningen 
opgemerkt. Veel van deze ganzen trokken verder door 
naar het zuiden om in januari-februari in Frankrijk en 
Spanje te overwinteren. Dat is nog steeds zo. In de pro-
vincie Groningen worden sinds 2005 Grauwe Ganzen 
geringd, aanvankelijk vooral in Tetjehorn aan de noord-
zijde van het Schildmeer (Voslamber 2011). Gedurende 
de eerste zes jaar werden in totaal 133 verschillende 
Grauwe Ganzen van een donkergroene halsband voor-
zien. Op de site www.geese.org zijn de omzwervingen 
van deze en andere ganzen vastgelegd. Het is betrek-
kelijk eenvoudig eigen waarnemingen in te voeren om 
vervolgens de hele levensloop van de diverse inge-
voerde ganzen te kunnen volgen. De winter van 
2005/2006 blijkt achteraf een bijzondere te zijn ge-
weest. Aanvankelijk bleven de pas geringde ganzen 
van 2005 rond Tetjehorn in Midden-Groningen. Op  
1 oktober zag ik bijvoorbeeld een groep van 80 ganzen 
in de Westerpolder bij Kolham, waarin zich tenminste 
17 ganzen met een halsband bevonden. Maar bij de 
midwintertelling van 15 januari 2006 zat een groep van 
20, meest geringde Groninger ganzen, in Jylland (Jut-
land), Denemarken. Daaronder 12 van de 17 vogels, die 
kort daarvoor in de Westerpolder zaten. Ook halsband 
VNS werd een paar maand later in Denemarken gezien 
en is mogelijk ook met de groep meegevlogen. Het wel 
en wee van deze vogels is in detail beschreven door 
 Berend Voslamber (2011). Samengevat komt het er op 
neer dat ze vrijwel allemaal in het noorden zijn geble-
ven. Diverse werden namelijk binnen een tot twee jaar 
geschoten. Denemarken was zeker in die tijd een land 
met een hoge jachtdruk.

Gecoördineerd door Berend Voslamber van Sovon zijn 
in recente jaren hele series ganzen in het Zuidlaarder-
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meer gevangen en geringd, vooral in Leinwijk aan de 
oostzijde van het meer (figuur 12). De meeste werden 
voorzien van een donkergroene halsband, maar een 
aantal van een witte. Dit zijn vogels die een GPS-logger 
in de halsband hebben, waarmee de positie van de 
 vogel om de dag tien keer wordt vastgelegd. Hiermee 
kan het gebiedsgebruik van individuen nog beter vast 
worden gelegd dan met behulp van de donkergroene 
halsbanden mogelijk is. Voordeel van het GPS-systeem 
is dat je de vogel soms maanden niet hoeft te zien en 
dan toch nog kunt achterhalen waar hij of zij overal ge-
weest is. Het ligt in de lijn der verwachting dat Sovon 
nog eens met een uitwerking van de gezenderde vogels 
komt. Overigens is in het Zuidlaardermeergebied 
 inmiddels door Peter Volten uit Zuidlaren ook al een 
 gezenderde vogel uit Zweden waargenomen.

In de loop van de tijd heb ik van 453 verschillende 
Grauwe Ganzen de halsbandcode op geese.org inge-
voerd. Van sommige maar eenmaal, van andere wat 
vaker. Dat zijn een heleboel afgelezen ganzen, maar 
toch weinig vergeleken met die van Peter Volten, die 
meer dan de helft van alle aflezingen in Groningen 
heeft verricht. Er is, dankzij hem en tientallen anderen, 
van de meeste ganzen uit het Zuidlaardermeergebied 
en Midden-Groningen uitgebreide informatie over ver-
blijfplaatsen en verblijfsduur. In dit artikel wordt een 
beeld geschetst van de grote lijnen, zonder diep in te 
gaan op bijvoorbeeld broedgedrag, leeftijdsopbouw, 
partnertrouw en andere sociale aspecten.

Als we langs de plekken gaan waar halsbanden zijn af-
gelezen, dan komt duidelijk naar voren hoe het Zuid-
laardermeergebied door deze ganzen wordt benut. Er 
is een kerngebied van enkele vierkante kilometers 
waar de ganzen een groot deel van het jaar vertoeven 
(figuur 13). Daarbuiten worden ze maar zeer sporadisch 
aangetroffen en sommige ganzen komen dat kern-
gebied nooit uit. Daaruit blijkt dat de Grauwe Ganzen 
die ‘s zomers in het Zuidlaardermeergebied verblijven 
standvogels zijn. Er is het hele jaar door voldoende 
gras en rust binnen een kerngebied dat deels aan de 
westzijde en deels aan de oostzijde van het Zuidlaar-
dermeer ligt. Ook veel vogels die bij Tetjehorn zijn ge-
ringd, komen Midden-Groningen niet meer uit, maar 
daar is het kerngebied veel groter. Alleen onder be-
paalde extreme omstandigheden verlaat een deel van 
de vogels het kerngebied. In de zomer van 2018 was 
het gras op veel plaatsen rond het Zuidlaaardermeer 
geel geworden door langdurige droogte. Maar de 
Kropswolderbuitenpolder had nog voldoende water in 
de bodem en op het sappige gras kwamen tientallen 
vogels uit Leinwijk af. 

De Westerbroekstermadepolder en delen van de On-
nerpolder zijn ook heel geschikt voor Grauwe Ganzen. 
Daar zitten ook regelmatig een paar honderd ganzen 
en soms meer, maar omdat er relatief weinig vogels 
met halsbanden uit Leinwijk tussen zitten, mogen we 
er van uitgaan dat dit andere populaties zijn, die hun 
eigen voorkeur voor rust- en foerageergebieden heb-
ben. Omgekeerd komen er soms ook extra ganzen van 
elders naar de Oostpolder of de oostzijde van het Zuid-
laardermeer. Wat we dan zien is dat deze groepen zich 
niet of nauwelijks mengen. Dat zien we omdat er dan 
tamelijk dicht bij elkaar groepen zijn met een hoog per-
centage halsbanden en groepen waarin geen of vrijwel 
geen geringde ganzen zitten. In zo’n groep zat op een 
gegeven moment ook Grauwe Gans MXG. MXG was in 
2014 in Arnhem geringd, verbleef tot 14 januari 2016 
rond Arhem, maar kwam daarna naar het noorden. Op 
26 februari 2016 zat deze gans bij Paterswolde en op 
27 april 2016 voor het eerst in het Zuidlaardermeerge-
bied. Wat opviel was dat deze gans aanvankelijk vaak 
in groepen zat zonder een enkele Leinwijkgans. Maar 
in de loop van de tijd sloot deze gans zich aan bij de 
Leinwijkvogels, misschien wel mede omdat hij nooit 
meer uit het Zuidlaardermeergebied is weggegaan en 
toen de vaste bewoners opzocht. 

In het zomerhalfjaar komen extra ganzen van elders 
naar het Zuidlaardermeergebied, met als gevolg dat er 
soms 2000-3000 vogels aanwezig kunnen zijn. Een 
deel komt met een speciale reden, namelijk om te rui-
en. Ganzen zijn namelijk als ze hun slagpennen verlie-
zen een dag of 25 niet of vrijwel niet vliegvlug en daar-
om ruien ze alleen op plekken met voldoende gras en 
water om op weg te kunnen vluchten. In 2015 ruiden er 
circa vijftienhonderd exemplaren in de Kropswolder-
buitenpolder (de Winter 2015), in 2016 honderden in de 
Oostpolder en in 2018 en 2019 ongeveer duizend in de 
Westerbroekstermadepolder. Hier tussen  zaten ook 
enkele Duitse vogels, waarvan één met een gele hals-
band. Kleinere aantallen ruien in Leinwijk en in de in-
hammen van het Zuidlaardermeer.

Hoewel de vogels die in de zomer in het Zuidlaarder-
meergebied zijn geringd voornamelijk standvogel zijn, 
is er een deel dat kleine omzwervingen maakt. Voor 
zover mij bekend met één uitzondering, namelijk 
vrouwtje GUZ, geringd in 2012 in Leinwijk, die tenmin-
ste één grote omzwerving maakte. Op 12 augustus 
2015 is ze samen met haar partner GYY, die ze volgens 
mijn dagboek “al een tijdje kent”. Op 14 november 2015 
is GUZ nog in Wolfsbarge, maar op 19 december van dat 
jaar wordt ze in Jutland, Denemarken opgemerkt. He-
laas is het niet zo dat alle ingevoerde gegevens van ver 
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buiten het Zuidlaardermeergebied voor 100% betrouw-
baar zijn. Er zijn diverse ganzen ingevoerd die heel kort 
éénmalig weg zijn geweest, soms op vele honderden 
kilometers van het Zuidlaardermeer. Maar vervolg-
meldingen zijn er dan niet en in veel gevallen zijn ze 
vrolijk een paar dagen later “terug van weggeweest”. 
Dat zijn op zijn minst twijfelachtige waarnemingen. 
GUZ in Denemarken zou dat ook kunnen zijn, want op 
24 januari 2015 is zij weer bij het Zuidlaardermeer. 
Maar op 29 maart 2016 is er weer een verre melding, 
ditmaal in Vest-Agder Noorwegen. Omdat de vogel pas 
op 12 augustus 2016 weer bij Wolfsbarge wordt ge-
spot, is zij vast weggeweest. Want de gemiddelde 
 Leinwijkgans wordt iedere maand ten minste wel twee 
keer gezien. Van 19-30 augustus 2016 zit GUZ in Hauke 
Haienkoog (meerdere aflezingen), een Duits natuur-
gebied dat net als het Lauwersmeer van de Waddenzee 
is afgesloten. Waar partner GYY al die tijd precies is 
geweest blijft onduidelijk, want er zijn in ieder geval 
geen meldingen uit Duitsland of noordelijker. Maar ze 
zijn elkaar niet voorgoed kwijtgeraakt, want in het 

voorjaar van 2018 zie ik GYY en GUZ samen met vier 
jongen die een week of twee oud zijn. Tenslotte zijn ze 
op 2 december 2019 nog steeds gepaard. GUZ doet het 
op die dag als vrouwtje rustig aan maar GYY is veel 
waakzamer en is dus het mannetje, wat klopt met de 
ringgegevens van beide vogels.

Hoewel we dus niet van alle uit het Zuidlaardermeer-
giebied vertrokken vogels met zekerheid kunnen vast-
stellen of ze inderdaad ook elders zijn geweest, is er 
wel een bepaald beeld te schetsen. Mobiele ganzen 
vliegen meestal wat verder de Veenkoloniën in, tot aan 
Stadskanaal en Wildervank toe. En soms naar het 
noordoosten, naar Midden-Groningen. Zelden gaan ze 
in westelijke richting de Hondsrug over, naar het dal van 
de Drentse A of nog verder. Als we alle verplaatsingen 
van de Zuidlaardermeervogels en vogels uit Midden-
Groningen samen nemen dan zijn de meeste verplaat-
singen na de broedtijd en ruiperiode in juli, augustus 
en september (44x). Ook in januari vertrekken er rela-
tief veel vogels uit hun stamgebied (22x) en sommige 

Figuur 12. Overzicht van het noorddeel van Leinwijk met op de achtergrond de wijk Meerwijck van Hoogezand. Op 2 december 2019 toen deze 
foto werd genomen zaten er 240 Grauwe Ganzen. Tenminste 55 hadden een halsband die kon worden afgelezen.



De Grauwe Gors  jaargang 47 - 2020     27

komen dan in Midden-Nederland terecht. In maart, 
april en november zijn er daarentegen nauwelijks trek-
bewegingen. Vogels kunnen weken, maanden maar 
ook jaren wegblijven. Omgekeerd zijn er ook vogels die 
soms na jaren vanuit andere delen van Nederland naar 
het Zuidlaardermeergebied verkassen om er niet meer 
weg te gaan, zoals de eerder genoemde MXG. We zou-
den dus voorzichtig kunnen stellen dat het Zuidlaarder-
meergebied een goede plek voor Grauwe Ganzen is,  
al moet er gelijk bij worden gezegd dat slechts een 
 minderheid van de vogels jaarlijks tot broeden komt, 
wegens gebrek aan voldoende veilige broedplekken. 
Behalve voor de Grauwe Gans is het Zuidlaardermeer-
gebied belangrijk voor Brandganzen en Kolganzen; van 
beide kunnen soms meer dan vierduizend vogels aan-
wezig zijn. Rietganzen zijn er minder, maar vogels uit 
de Veenkoloniën slapen massaal op het Zuidlaarder-
meer. 

Tot zover deze impressie van het Zuidlaardermeer-
gebied. We sluiten af met een verkorte boodschap op 
de website van Het Groninger Landschap, de stichting 
die er voor heeft gezorgd dat de natuur van het Zuid-
laardermeergebied zo mooi is: beschermer worden is 
een prachtige manier om Het Groninger Landschap 
structureel te ondersteunen. Ruim 15.000 beschermers 
steunen ons werk. Allemaal mensen met hart voor het 
Groningse landschap. Je bent in goed gezelschap!
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Figuur 13. Globale verspreiding van geringde ganzen in het Zuidlaarder-
meergebied. Het kerngebied bestaat uit Leinwijk en een deel van de 
 Oostpolder. Ook in Wolfsbarge zitten ze vaak en in het najaar op akkers  
ten oosten van de doorgaande weg N386 van Zuidlaren naar Hoogezand. 
Hoewel de Onnerpolder en Westerbroekstermadepolder dichtbij liggen, 
zitten daar gemiddeld genomen bijna 10x minder vaak geringde ganzen  
dan in de Kropswolderbuitenpolder. Het kerngebied van de ganzen  
bestaat dus de meeste maanden van het jaar maar uit enkele vierkante 
kilometers gebied. 
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Het meest open deel van de Onnerpolder ligt ten zuiden van de Zuiderhooidijk, maar hoewel tegenwoordig overal 
de polders door opkomende begroeiing en bebouwing minder open lijken, is het hier andersom, de rij populieren 
die in de jaren zestig zijn gepoot (foto uit 1978) zijn al lang geleden gekapt. Vanwege de modder is de rechter foto 
uit 2019 een paar meter naar rechts (noordelijker) gemaakt dan de oude. De foto’s zijn gemaakt met op de achter
grond het geboomte van de weg OnnenNoordlaren.

Een blik op de Oostpolder vanaf het dijkje langs het Zuidlaardermeer met op de achtergrond de bebouwing ten 
noordoosten van de Westerbroekstermadepolder in 1978 en 2019. De bossages links op de foto’s staan rond het 
WaterbedrijfGroningen (voorheen WAPROG) in de Onnerpolder, rechts zijn de bosjes rond de palinghandel met 
restaurant van de familie Vos. In de Oostpolder was een bakstenen huisje voor de waterleiding (links) waarop vaak 
een Buizerd zat en rechts staat een overdekte melkmachine met groene planken, van een model dat nooit meer te 
zien is. De donkere vlekken op de voorgrond (onder) is Pitrus, waar boeren een hekel aan hebben.

Bijlage bij Zuidlaardermeergebied

Bij het opmaken van het jaarboek blijft open ruimte over, die mooi kan worden benut om de open ruimte van het 
Zuidlaardermeer te benadrukken.
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De meander in de Westerbroekstermadepolder, kort na het uitgraven gefotografeerd in begin 1994 met de blik 
naar het noorden. De steile buitenoever is na het verwijderen van de afgezette klei mooi behouden gebleven. Links 
ligt nog een van de vele rode drainagebuizen die hun doel kwijt zijn geraakt.

De meander in de Westerbroekstermadepolder, in juli 1994 met de blik naar het zuiden. In het begin loonde het nog 
om de weilanden te maaien. Na een jaartje na de aanleg zijn de slikkige oevers nog nauwelijks begroeid.



Adult man voert jongen, 11 juni 2019  Foto: Erik Bazuin
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Broedende Zwarte Specht  
in het Noordlaarderbos
Erik Bazuin & Johan Bos

De Zwarte Specht Dryocopus martius wordt beschouwd als een zeer schaarse broedvogel in de provincie 
 Groningen. Toch zijn zo ver ons bekend geen succesvolle broedgevallen gedocumenteerd. De laatste jaren werden 
er wel regelmatig waarnemingen van Zwarte Spechten in het Noordlaarderbos en Appelbergen gedaan. Aan-
leiding om de soort eens goed in de gaten te houden tijdens ons onderzoek naar broedende roofvogels en uilen in 
deze gebieden.

Status in de provincie Groningen
Eigenlijk is de status van de Zwarte Specht in de 
provincie Groningen onduidelijk, en is er onvoldoende 
documentatie om uit te gaan van zekere broedgevallen. 
In Vogels van Groningen (Boekema et al. 1983) staat 
een foto genomen door Richard Vaughan op 5 maart 
1983 van een Zwarte Specht bij een nestholte in het 
Noorderlaarderbos. Dit is zeer verdacht, maar geen 
bewijs voor een broedgeval. Het Noordlaarderbos 
wordt genoemd in deze atlas als broedgebied (sinds 
1976) zonder op details in te gaan. Ook de bossen in 
het Westerwolde en het Westerkwartier worden 
genoemd als mogelijke broedgebieden (Van den Brink 
et al. 1992). De resultaten van de Broedvogelmonitoring 
in het Noordlaarderbos in de laatste veertig jaar 
leverden aantallen van 0-2 territoria op, Van den Brink 
& Lanjouw (1984) schatten zelfs (een optimistische) 
2-3 paar in 1983 voor het Noordlaarderbos, maar deze 
schatting is slechts gebaseerd op waarnemingen van 
roepende en roffelende vogels.

Aanwijzingen in 2018
Bij een controle van een bosuilkast in het voorjaar van 
2018 in het Noordlaarderbos viel ons een groot ovaal 
gat op in een oude beuk. Na inspectie met behulp van 
een ladder bleek de holte leeg en wat vochtig te zijn. 
Toch leek het ons wel geschikt voor een boommarter of 
Bosuil. In hetzelfde voorjaar was er ook regelmatig een 
Zwarte Specht luidruchtig in het bos aanwezig. Om 
soortgenoten te laten weten dat ze er zijn hadden ze in 
het midden van het bos een dode grove den uitgekozen 
om te roffelen. Het roffelen is veel luider dan bij de 
Grote Bonte Specht en is onmiskenbaar. In 2018 is er 
tijdens bezoeken voor roofvogelinventarisatie nog op 
diverse plaatsen in het bos gezocht maar konden we 

helaas geen broedplaats van deze indrukwekkende 
spechten ontdekken.

Situatie in het voorjaar van 2019
De Zwarte Spechten bleven aanwezig in het Noord-
laarderbos en in het voorjaar van 2019 waren ze  
actief aan het roepen. Tijdens een inspectie van een 

Roffelende Zwarte Specht, vrouw, 20 februari 2018  Foto: Erik Bazuin
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broedplaats van een Bosuil op 6 april 2019 (waar we en 
passant een volwassen vrouwtje konden vangen die 
vijf jaar eerder door ons als nestjong elders in het bos 
was geringd) viel ons oog weer op de holte die we in 
2018 ontdekten. Het leek er sterk op dat er verse 
bouwactiviteiten waren te zien. De rand van de holte 
was bijgewerkt: afgeschuind om te voorkomen dat er 
water in het nest komt. Op 29 april is de man opnieuw 
bezig, nu binnen in de holte. Dit ziet er hoopvol uit!

Een verijdelde broedpoging?
Het leek er dus sterk op dat de specht plannen had om 
te broeden, maar op 8 mei leek het mis  gegaan te zijn. 
Bij de controle van de nestplaats van onze bekende 
Bosuil blijkt het legsel beschadigd en verlaten te zijn. 
Slecht nieuws, predatie? Onder de nestboom van de 
buren, de spechten, ligt een wit ovaal ei op de grond. 
Onze eerste gedachte was: een ei van een Zwarte 
Specht. De holte blijkt leeg te zijn, en de broedpoging 
kennelijk mislukt. Zou er een boommarter langs zijn 

geweest? Raar is wel dat het ei nog geheel intact is. 
Voor de grap filosoferen we over het idee het ei uit te 
broeden. We komen al snel tot de conclusie dat dit niet 
verstandig is en dat dit veel gaten in je huis oplevert. 
Pas na het broedseizoen meten we het ei en het heeft 
de afmeting 31.0 x 41.6 mm: te groot  voor een Zwarte 
Specht (Cramp 1985), en wellicht een ei van een 
Holenduif, die misschien ook in de holte geïnteresseerd 
was. Dat zou goed kunnen, want op 16 maart 1983 
maakte Voughan een foto van een Holenduif bij 
dezelfde nestholte waar de Zwarte Specht eerder was 
gezien (Boekema et al. 1983).

Toch goed nieuws!
Op 5 juni 2019 blijken er opeens een man en vrouw van 
de Zwarte Specht bij de holte aanwezig te zijn! Er is dus 
nog hoop. Vanuit een schuiltent werd het nest 
geobserveerd om dit mogelijke broedgeval goed te 
documenteren zonder de spechten te verstoren. Het 
observeren vanuit de schuilhut vergde veel geduld. 

Jong wachtend op voedsel, 22 juni 2019  Foto: Erik Bazuin
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Soms moest er wel 2,5 uur worden gewacht op een 
bezoek van de specht. Leuk zijn dan de “bijvangsten” 
in zo’n tentje, zoals ree en vos die van dichtbij te zien 
zijn en knarsende Wielewalen in de boomtoppen boven 
de hut.

Maar het geduld werd beloond. Een week later, op  
11 juni, was er zelfs een jong in de holte te zien. Zowel 
man als vrouw kwamen voeren en er werd poep uit het 
nest getransporteerd. Op 22 juni was het jong al 
behoorlijk gegroeid en hield de omgeving goed in de 
gaten. Een week later, zoals verwacht, was het nest 
van de specht verlaten. Er lagen uitwerpselen aan de 
zij- en achterkant van de boom. Het jong en de ouders 
werden verderop nog roepend gehoord, dus het 
broedsel blijkt succesvol. Ook is er hoop voor het 
komende jaar, want op 31 augustus vonden we een 
nieuwe bijgewerkte nestholte.
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Het belang van de Vismarkt  
voor Groninger Kokmeeuwen
Jeroen Nienhuis

Drie dagen in de week is er een warenmarkt in het centrum van Groningen. Overdag zitten hier op marktdagen 
ongeveer 30 Kokmeeuwen. Na marktsluiting kunnen de aantallen flink oplopen. De vogels eten dan tijdens het 
opruimen van de markt van de achtergebleven resten. Hoeveel Kokmeeuwen aan het einde van de dag naar de 
Vismarkt komen is onbekend.

Gebied
Iedere dinsdag, vrijdag en zaterdag is er een warenmarkt 
op de Vismarkt. Rond kwart over vijf vertrekt de eerste 
stalhouder, de laatste na half zeven. De laatste verlaat de 
markt na half zeven. In de tussen liggende tijd vallen er 
steeds grotere gaten tussen de overgebleven kramen en 
komt er meer voedsel beschikbaar voor de meeuwen. 
Met name brood-, kaas- en vis afval wordt veel gegeten. 
Vanaf een uur of zes uur begint de gemeentereiniging met 
het opruimen van de achtergebleven rotzooi en neemt de 
hoeveelheid voedsel af. Rond zeven uur zijn ze daarmee 
klaar. De meeuwen hebben dus bijna twee uur de tijd om 
nog snel wat eten te verzamelen.

Methode

Aantallen
In de periode vanaf najaar 2016 tot en met 2019 zijn in 
het winterhalfjaar na de marktsluiting 97 bezoeken ge-
bracht aan de Vismarkt. Om een beeld te krijgen van 
het aantal vogels is per bezoek veelal meerdere keren 
het aantal Kokmeeuwen geteld. Om het aantalsverloop 
gedurende de avond te bepalen zijn de tijden afgerond 
op kwartieren en is per blok van 15 minuten het gemid-
deld aantal meeuwen uitgerekend. Voor het schatten 
van het totaal aantal aanwezige meeuwen is per datum 
het getelde maximum gebruikt.

Ringen
Jaarlijks worden in de stad tientallen Kokmeeuwen ge-
vangen en geringd met een kleurring waarop een unieke 
code staat. Dit gebeurt tussen half november en begin 
februari, met name in het Noorderplantsoen. De gege-
vens van deze meeuwen zijn op verschillende manieren 
gebruikt.

Kokmeeuwen zitten vooral in de stad om er te over-
winteren. In de loop van het najaar neemt het aantal 
 Kokmeeuwen in de stad toe. In het voorjaar nemen de 
aantallen weer af. Er zijn onvoldoende tellingen be-
schikbaar voor het bepalen van het recente aantals-
verloop in de stad. Als alternatief zijn aflezingen van 
kleurringen in het Noorderplantsoen gebruikt. Dit park 
ligt 800 meter van Vismarkt. Vanwege de sterke plaats-
trouw is de ringdichtheid in het Noorderplantsoen zeer 
hoog (Nienhuis 2006). Op deze locatie worden daarom 
door meerdere waarnemers regelmatig kleurringen af-
gelezen. Deze waarnemingen zijn gebruikt voor het be-
palen van het seizoensverloop. Van de winters 2015/16 
tot en met 2018/19 is per kalenderweek geteld hoeveel 
verschillende vogels zijn waargenomen. Omdat jaar-
lijks nieuwe vogels worden geringd zijn per winter 
 alleen meeuwen gebruikt die in eerdere jaren zijn 
 geringd. Het aantal individuen is voor vier winters per 
week gemiddeld. Dit aantalsverloop is vervolgens ge-
egaliseerd met een zogenaamd lopend gemiddelde 
waarbij het aantal per week wordt gemiddeld met de 
voorliggende en de opvolgende week. Tot slot is het 
resultaat geïndexeerd door het gemiddelde aantal over 
december en januari op 100 te stellen. Het eindresul-
taat is een vrij robuust aantalsverloop over de laatste 
vier winters.

Sommige vogels kunnen op een avond kortstondig 
aanwezig zijn terwijl anderen er de hele periode van 
opruimen verblijven. Het zijn ook niet alle dagen de-
zelfde vogels. Het maximum aantal Kokmeeuwen op de 
Vismarkt zegt dus minder over hoeveel vogels hier in 
totaal komen. Om hiervan een schatting te maken zijn 
aflezingen van gekleurringde Kokmeeuwen gecom-
bineerd met de ringdichtheid. In het najaar, voordat de 
eerste meeuwen worden gevangen, en in het voorjaar, 
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nadat de laatste meeuwen zijn geringd, is hiervoor 
 regelmatig de ringdichtheid bepaald. In beide perioden 
van het jaar is het aantal verschillende gekleurringde 
meeuwen geteld. Door het aantal meeuwen met kleur-
ringen te delen door de ringdichtheid is een schatting 
gemaakt van het aantal meeuwen dat gebruik maakt 
van de Vismarkt.

Van alle Kokmeeuwen die na marktsluiting op de 
 Vismarkt zijn waargenomen is nagegaan of ze eerder 
diezelfde dag nog op andere locaties zijn gezien.

Invloed van neerslag
Neerslag heeft invloed op de keuzes die de meeuwen 
maken (Hulscher 1985, Nienhuis 2016). Als het heeft 
geregend gaan veel Kokmeeuwen regenwormen 
 zoeken. Dit kan ook van invloed zijn op het aantal 
meeuwen dat naar de Vismarkt komt. Voor de periode 

van 1 september tot aan het einde van de zomertijd is 
gekeken of variabelen die gerelateerd zijn aan neer-
slag (verstreken tijd sinds de laatste regen en de 
 totale hoeveelheid neerslag in de vijf dagen voor een 
telling) van invloed zijn op het aantal meeuwen. Dat is 
gedaan via een regressie analyse waarin als vaste 
 variabele het dagnummer (in julidagen) is gebruikt. 
De hiervoor benodigde weersgegevens zijn afkomstig 
van het 11 kilometer verderop gelegen KNMI weer-
station Eelde.

Resultaten

Aantallen
In het najaar loopt na marktsluiting het aantal Kok-
meeuwen op van enkele tientallen tot gemiddeld bijna 
honderd rond zes uur en kwart over zes (figuur 1). Daar-

Kokmeeuwen op de Vismarkt op zoek naar voedsel, Groningen, 1 maart 2016 Foto: Jeroen Nienhuis
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na neemt het aantal weer af. In het begin van he najaar 
zijn er vogels die na het vertrek van de gemeentereini-
ging rond zeven uur nog blijven om restjes te zoeken. 
Eind oktober is het donker als de gemeentereiniging 
klaar is en zijn alle meeuwen vertrokken.
Het aantal Kokmeeuwen dat na marktsluiting wordt ge-
teld neemt toe gedurende het najaar (figuur 2). In deze 
periode neemt ook het aantal meeuwen in de stad toe. 
Eind oktober is het rond de tijd dat de markt wordt 
 opgeruimd ineens donker omdat de zomertijd dan is 
afgelopen en de klok een uur wordt teruggezet. Als ge-
volg hiervan nemen de aantallen meeuwen op de markt 
snel af. Tot begin februari blijven de aantallen laag. 
Door het lengen van de dagen wordt het tijdens het 
 opruimen van de markt steeds lichter. Als het eind 
 februari aan het einde van de middag weer licht is en 
de aantallen weer zijn gestegen, dan is inmiddels de 
voorjaarstrek begonnen en nemen de aantallen weer 
af. Hierdoor zijn de aantallen in het voorjaar minder 
hoog dan half oktober.

Verblijfplaats overdag
Van 59 Kokmeeuwen is bekend waar ze eerder dezelfde 
dag verbleven voordat ze aan het einde van de middag 
op de Vismarkt zaten. De meeste vogels zijn gezien in 
de binnenstad en in de omgeving van het Noorder-
plantsoen (figuur 3). Daarbuiten zijn ook vogels afkom-
stig uit Paddepoel (1,8 km verderop), het Stadspark 
(2,3 km) en de Hoornse Plas (4,3 km). 

Aantallen
In totaal zijn 80 verschillende vogels waargenomen op 
de Vismarkt. Hiervan zijn er in het najaar per jaar 24 tot 
32 gezien (tabel 1). Wanneer deze aantallen worden 
 gedeeld door de ringdichtheid komen we tot een schat-
ting van 340 tot 554 vogels. In het voorjaar zijn jaarlijks 
16 tot 27 ringen waargenomen wat schattingen op-
levert van 110 tot 420 vogels. Zowel in het najaar als in 
het voorjaar is de schatting 2,8 keer zo hoog als het 
getelde maximum.

Weersinvloeden
De aantallen Kokmeeuwen in het najaar zijn gebruikt 
om na te gaan of neerslag een rol speelt bij het aantal 
vogels dat naar de Vismarkt komt. Het aantal vogels 
neemt langzaam toe van enkele tientallen begin sep-
tember tot ruim 150 eind oktober (figuur 4, getrokken lijn). 

Figuur 1. Het aantalsverloop in het najaar (september en oktober) gedurende 
de avond. De tijden zijn afgerond in kwartieren.

Figuur 2. Het getelde aantal Kokmeeuwen op de Vismarkt na marktsluiting, 
Indien meerdere tellingen beschikbaar zijn is het maximum gebruikt.  
De getrokken lijn geeft het gemiddelde seizoenspatroon in het  
Noorder plantsoen weer. Het grijze vlak geeft de periode weer  
dat het donker is na marktsluiting. Vanaf begin februari wordt  
het geleidelijk lichter.

Figuur 3. De verblijfplaatsen van de Kokmeeuwen voordat ze 
na marktsluiting op de Vismarkt zijn gezien.
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Het bleek vanwege een te kleine dataset niet moge-
lijk om statistisch aan te tonen dat de variatie rond 
deze getrokken lijn door weersinvloeden komt.
Wanneer we naar deze figuur 4 kijken lijkt het weer wel 
van invloed te zijn. De rode stippen geven alle tellingen 
aan waarbij op de 5 dagen voor de telling bijna geen 
regen is gevallen (in totaal minder dan een halve mm). 
De blauwe stippen zijn alle dagen met veel neerslag in 
de dagen voorafgaande aan een telling (in totaal meer 
dan 20 mm). Op droge dagen worden relatief veel 
meeuwen gezien. En op natte dagen relatief weinig. 
Verder viel het op dat de hoogste aantallen zijn geteld 
op de beide dagen met vorst aan de grond (20 oktober 
2018 – 3,6°C, 27 oktober 2018 – 1,7°C).

Discussie

Het aantal meeuwen na marktsluiting in het voor- en 
najaar lijkt een afspiegeling van het totale aantal Kok-
meeuwen in de stad (figuur 2). In het najaar lopen de 
aantallen gelijk op met het aantal overdag in het 
Noorder plantsoen. In het voorjaar is het beeld ver-
gelijkbaar, maar dan is sprake van een afname door 
wegtrek tijdens de voorjaarsmigratie. Als het donker is 
rond de tijd dat de markt wordt opgeruimd zijn de aan-
tallen veel lager. Bijna alle vogels zitten dan op een 
slaapplaats om de nacht door te brengen.

Het totaal aantal vogels dat in het najaar gebruik maakt 
van de voedselresten op de Vismarkt loopt op tot onge-
veer 550 vogels (tabel 1). De schattingen van het aantal 
overwinterende Kokmeeuwen in de stad lopen uiteen 
van 3.000 tot 4.400 vogels (Nienhuis 2019). Dat bete-
kent dat het aantal vogels dat in het najaar gebruik 
maakt van de Vismarkt overeen komt met 10 tot 14 pro-
cent van het aantal overwinteraars. In het voorjaar is 
dat met 7 tot 10 procent iets lager, maar rond die tijd is 
een van de meeuwen al vertrokken richting de broed-
gebieden. Een aanzienlijk deel van alle meeuwen in de 
stad komt dus wel eens naar de Vismarkt om nog snel 
even wat te eten. Het lijken vooral de vogels uit het 
midden van de stad te zijn die dit doen, maar in dit deel 

van Groningen is de ringdichtheid het hoogst (Nienhuis 
2006). Het gebied waaruit de vogels naar de Vismarkt 
komen zal groter zijn dan te zien is in figuur 3. Tijdens 
de slaaptrek kunnen vele honderden vogels over de 
Vismarkt vliegen op weg naar de slaapplaats. Een deel 
van deze vogels maakt een tussenstop op de markt om 
nog wat te eten. Gezien de aantallen overvliegende 
meeuwen kunnen ze niet allemaal uit het centrale deel 
van de stad afkomstig zijn. De schatting van het aantal 
Kokmeeuwen dat gebruik maakt van de Vismarkt zou 
dus veel hoger zijn dan de berekende aantallen uit 
 tabel 1.

In de dorpen Haren en Eelde zitten minder Kokmeeuwen 
als het heeft geregend. Onder natte omstandigheden 
trekken ze de weilanden in om wormen te zoeken 
 (Hulscher 1985, Nienhuis 2016). Dit gaat gemakkelijker 
als de bodem nat is, omdat de regenwormen dan dichter 
onder het oppervlak zitten (Gerard 1967). Na enkele 
 dagen met veel neerslag lijken er ook relatief minder 
meeuwen naar de Vismarkt te gaan. Als er enkele 

Periode maximaal geteld aantal kleurringen Ringdichtheid (%) aantal geschat

najaar 2017 80 (n=9) 24 7,06 (n=737) 340

najaar 2018 200 (n=8) 32 5,78 (n=692) 554

najaar 2019 180 (n=8) 26 7,06 (n=1332) 368

gemiddelde 153 421

voorjaar 2017 50 (n=8) 16 14,52 (n=248) 110

voorjaar 2018 120 (n=11) 27 8,14 (n=295) 332

voorjaar 2019 130 (n=11) 23 5,48 (n=219) 420

gemiddelde 100 287

Tabel 1. Het maximum aantal getelde Kokmeeuwen en de schatting van het aantal vogels dat na marktsluiting naar de Vismarkt komt.

Figuur 4. Het getelde aantal Kokmeeuwen op de Vismarkt in het najaar.  
De rechte lijn geeft het gemiddelde weer (berekend zonder een drietal  
uitschieters: het hoge aantal begin september en de beide lage aantallen 
eind oktober). De ingekleurde symbolen geven bepaalde weers-
omstandigheden aan. De rode en blauwe stippen betreffen dagen  
met respectievelijk minder dan 0,5mm en meer dan 20mm regen in  
de 5 dagen voor een telling. De ruiten geven dagen weer met vorst  
aan de grond op de  ochtend van de waarneming.
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 dagen achtereen weinig neerslag is gevallen is het las-
tiger om regenwormen te zoeken. Tijdens vorst aan de 
grond is het niet mogelijk om regenwormen te zoeken. 
Een deel van de Kokmeeuwen gaat kennelijk onder 
 omstandigheden waaronder het lastiger is om regen-
wormen te bemachtigen na marktsluiting naar de Vis-
markt om nog wat extra voedsel te verzamelen.
Kokmeeuwen in de stad vertonen een grote mate van 
plaatstrouw binnen een winter (Spaans 2000, Nienhuis 
2006). Het zijn vaak dezelfde vogels die op een bepaalde 
plek worden gezien. Op de Vismarkt worden vooral 
meeuwen gezien die bekend zijn uit de stad, vaak uit 
de omgeving van de Vismarkt. Het is daarom opvallend 
dat er een verband lijkt te zijn tussen de omstandig-
heden waaronder het gunstig of juist ongunstig is om 
regenwormen te zoeken. Dit gedrag wordt vooral ge-
associeerd met voedsel zoeken in graslanden (Tinbergen 

1950, Frieswijk & Bresser 1965). Wellicht zijn er om-
standigheden die gerelateerd zijn aan  neerslag zonder 
dat ze een directe relatie hebben met het zoeken van 
regenwormen. Nienhuis (2003) zag meer nachtelijk 
foeragerende Kokmeeuwen in de Groninger binnen-
stad naarmate het meer had geregend. De verklaring 
die hiervoor werd gegeven was dat de meeuwen het op 
regenachtige dagen moeilijker hadden om aan voedsel 
te komen omdat er dan minder mensen buiten zijn en 
de meeuwen daardoor minder afval kunnen vinden. 
Dat is precies omgekeerd aan wat we bij de Vismarkt 
zien: extra meeuwen omdat ze het onder droge om-
standigheden kennelijk moeilijker hebben. Mogelijk 
gaan stadse Kokmeeuwen ook wel de stad uit om te 
foerageren (vergelijkbaar met de dorpen Haren en Eelde) 
of zoeken ze ook in de plantsoenen van de stad naar 
regenwormen. Er zijn niet veel waarnemingen van 

Kokmeeuw wit ESC5 op de Vismarkt, Groningen, 12 december 2016 Foto: Jeroen Nienhuis
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 Kokmeeuwen die in de stad naar regenwormen zoeken. 
Er zijn nog minder waarnemingen van stadse Kokmeeu-
wen op het platteland rondom de stad. Het zou waar-
devol zijn om van gekleurringde Kokmeeuwen te weten 
dat ze behalve menselijk afval ook regenwormen eten.

Dank
Deze bijdrage was niet mogelijk zonder Frank Majoor 
en Henri Zomer. Zij hebben ervoor gezorgd dat er een 
aanzienlijk aantal Kokmeeuwen in de stad Groningen 
een kleurring heeft. Door de inspanning de van de 
groep enthousiaste aflezers bestaande uit Theo Bakker, 
Bernadette Balten, Johan Bos, Eelco Brandenburg, 
Dick Bresser, Klaas van Dijk, Hessel Enting, Jan Faber, 
Henk van Huffelen, Harry Kuipers, Petra Manche, Henk 
Oosterhuis, René Oosterhuis, Willem Steenge, Dick 
Veenendaal, Bert Zeijlmaker en wederom Henri Zomer 
was deze publicatie minder volledig.
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Lepelaar broedt in  
Stadspark Winschoten
Beschrijving van het eerste broedgeval voor  
de provincie Groningen in stedelijk gebied
AlbertErik de Winter

Nog helemaal niet zolang geleden was de Lepelaar (Platalea leucorodia) een zeldzame verschijning in onze pro-
vincie. Meeste kans om een glimp van deze fraaie vogel op te vangen had je in het Lauwersmeergebied waar re-
gelmatig flinke groepen Lepelaars pleisterden. Tussen 1980 en 2003 heeft de Noordwest-Europese populatie zich 
echter bijna in omvang verdubbeld (Overdijk 2005). Mede hierdoor is de Lepelaar ook in de provincie Groningen 
een redelijk algemene verschijning geworden. 

Ruim de helft van de Nederlandse broedpopulatie is 
momenteel gehuisvest op de Waddeneilanden. De 
 Lepelaar broedt hier op de kwelders en in de duinen 
(Sovon, 2018). Ook in de provincie Groningen broedt 
het overgrote deel van alle Lepelaars op de Waddenei-
landen Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin. 

Daarnaast zijn een beperkt aantal incidentele broed-
waarnemingen bekend van het vasteland. Broedgevallen 
uit de stedelijke omgeving waren tot op heden niet be-
kend in de provincie Groningen. Dit artikel beschrijft de 
eerste succesvolle broedpoging van een Lepelaarspaar 
in de stad Winschoten in 2019.

Ontdekking lepelaarspaar Stadspark Winschoten
Het broedgeval van de Lepelaar in het Stadspark 
 Winschoten heeft plaatsgevonden in de maanden mei 
t/m augustus 2019. Het lepelaarspaar wordt voor het 
eerst opgemerkt op 

2 juli 2019. Rond het middaguur worden door mij, op 
een eiland in de vijver, twee grote witte vogels op-
gemerkt. Beide vogels zitten goed verscholen tussen 
het groen. Bij nadere observatie blijkt dat het hier om 
een Lepelaar man en vrouw gaat. Beide vogels bevinden 
zich in een circa zes meter hoge meidoornstruik. De 
 Lepelaar man staat in de struik. De vrouw zit er naast 
op een nest. Als zij even gaat staan lijkt het erop dat in 
het nest een jong zit. Vanwege de grote afstand tussen 
vaste wal en dit eiland is dat echter moeilijk waar te 
nemen.

Observaties
In de avond van 2 juli 2019 wordt nogmaals bij het 
 eiland gepost. Waargenomen wordt dat de Lepelaar 
man in de richting van het dorp Beerta/ natuurgebied 
de Tjamme vliegt. Later op de avond komt de vogel 
 terug. De vrouw blijft gedurende de gehele observatie Foto 1. Nest met twee jonge Lepelaars op 7 juli 2019 Foto: Rein Hofman
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op het nest zitten. In de vroege ochtend van 3 juli 2019 
volgt natuurfotograaf René Lambrechts het Lepelaars-
paar. Hij maakt een klein filmpje waarop te zien is dat 
de Lepelaar vrouw op het nest zit. Als de vrouw enkele 
seconden staat is een jonge vogel te zien en mogelijk 
zelfs twee. Op 6 en 7 juli 2019 observeert natuur-
fotograaf Rein Hofman de vogels gedurende langere 
tijd. Hij neemt op beide dagen meerdere voedselvluchten 
van de oudervogels waar. Op 7 juli lukt het hem een 
duidelijke foto te maken van het nest met daarin twee 
jonge vogels en een staande man (foto 1). De jongen op 
deze foto zijn circa 17 dagen oud. De hier op volgende 
weken groeien de jongen snel. Tijdens meerdere 
 bezoeken aan het Stadspark worden de jongen op of bij 
het nest waargenomen. Onder meer op 19 juli en 9 
 augustus worden foto’s gemaakt (foto’s 2 en 3). Vrijdag 
9 augustus is tevens de laatste dag waarop de Lepelaar 
jongen bij het nest worden gezien. Na deze datum is 
het nest leeg en zijn er geen waarnemingen meer uit 
het Stadspark. 

Stadspark Winschoten
De stad Winschoten bezit meerdere (monumentale) 
tuinen en parken. Ook het Stadspark aan de noordkant 
van de stad Winschoten behoort hiertoe (figuur 1). Met 
een oppervlak van ruim 70 hectare is het verreweg het 
grootste park van Winschoten. Het Stadspark wordt 
van oost naar west doorsneden door de weg Boven-
buren. Het zuidelijk deel van het park is aangelegd in 
1963, het noordelijk deel tussen 1976 en 1978. Het 
 zuidelijk deel heeft een meer culturele inrichting met 
onder andere een sportveldcomplex bestaande uit 
honkbal-, softbal- en voetbalvelden. Daarnaast be-
vindt zich hier het grootste rosarium (rozentuin) van 
Nederland. Het noordelijk deel van het park is meer 
 natuurlijk aangelegd met landschappelijke beplantingen 
van voornamelijk loofbomen. Ook bevindt zich in dit 
deel van het park een zes hectare grote waterpartij met 
daarin een tweetal eilanden. Op een van deze eilanden 
heeft de Lepelaar in 2019 succesvol gebroed. Vermoe-
delijk werd een oud reigernest benut dat deel uitmaakt 
van een Blauwe Reigerkolonie welke in 2019 30 nesten 
telde.

Broedende Lepelaars in Groningen
Nederland ligt aan de noordwestgrens van het broed-
areaal van de Lepelaar. Nadat de Nederlandse broed-
populatie eind jaren ’60 beneden de 150 paren was 
gedaald is een spectaculair herstel opgetreden (van 
der Hut 1992, Overdijk 2004). In de periode 2013-2015 
nestelden er in Nederland circa 2500-3000 paar Lepe-
laars (Sovon, 2018). In de provincie Groningen zijn de 
eerste broedvogels in 1980 waargenomen. In dat jaar 

werden in het Lauwersmeergebied twee broedparen 
geregistreerd. De daarop volgende jaren is de Lepelaar 
met 2-5 paar een regelmatige broedvogel in het Lauwers-
meer (van den Brink 1992). Vanaf midden jaren ‘90 ves-
tigde de Lepelaar zich op Rottumerplaat, en later ook 
Rottumeroog en het naastgelegen Zuiderduin. Inmid-
dels is hier een broedkolonie ontstaan die in 2019, 265 
broedparen telde (mededeling Dirk Dijkshoorn, SBB). 

Op het vasteland van de provincie Groningen zijn broe-
dende Lepelaars altijd zeldzaam geweest. Met zeker-
heid waren in 2006 twee broedparen aanwezig in het 
Oost Groningse natuurgebied de Tjamme. Daarnaast 
heeft in 2011 een Lepelaarspaar succesvol jongen 
grootgebracht op een eiland in het Oldambtmeer. In 
2012 broedde een paar in de Veenhuizerstukken bij 
Stadskanaal en in 2015 werd een broedpoging onder-
nomen in het natuurgebied Ruidhorn langs de Groninger 
noordkust (Boekema 2016). De daaropvolgende jaren 
worden geen broedwaarnemingen gemeld. Het eerst-
volgende broedgeval op het vasteland betreft de Lepe-
laar in het Stadspark van Winschoten. Als dit nest op  
2 juli 2019 wordt ontdekt zijn er op dat moment twee 
jonge vogels van circa 12 dagen oud. Terugrekenend 
betekent dit dat deze jongen rond 20 juni 2019 uit het ei 
zijn gekropen. Uitgaande van een broedduur van 21-24 
dagen (Hoeher 1973) kan geconcludeerd worden dat 
dit Lepelaarspaar ergens rond 24 - 27 mei is gestart 
met hun broedproces. Vergeleken met de kolonie op 
Schiermonnikoog, waar de eerste halfwas jongen al in 
mei worden geringd, was het broedgeval van Winschoten 
tamelijk laat.

Lepelaars in stedelijke omgeving
Broedende Lepelaars in stedelijke omgeving zijn uiterst 
schaars. Uit landelijke gegevens van Sovon blijkt dat 

Figuur 1. Winschoten en de ligging van het Stadspark.
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Nederland 135 kolonies bezit die ooit bewoond waren 
of nog steeds bewoond zijn (mededeling Joost van 
Bruggen, Sovon). Hieronder enkele kolonies die zich 
bevinden nabij een stadsrand of in een industriële 
(maar rustige) zone. Binnen stads- en dorpskernen van 
onder meer Amsterdam, Arcen, Assendelft en Haarlem 
zijn in het verleden broedende paren of kolonies 
 geweest, maar nu niet meer. Uit Noord Nederland 
 (Groningen, Friesland en Drenthe) inclusief Overijssel 
zijn geen broedwaarnemingen bekend uit stedelijke 
omgeving. Het is dus veilig om de stellen dat broed-
gevallen in stedelijke omgeving uiterst zeldzaam zijn. 
Het broedgeval in het Stadspark van Winschoten in 2019 
betreft het eerste geregistreerde broedgeval in stede-
lijk gebied van Noord Nederland, inclusief Overijssel.

Discussie

Formeel gezien betreft het broedgeval van Lepelaar in 
het Stadspark van Winschoten een waarneming in het 
stedelijk gebied. Het Stadspark Winschoten ligt name-
lijk binnen de grenzen van de bebouwde kom van de 
stad Winschoten (figuur 1). Of het hier ‘gevoelsmatig’ 
echt om een broedgeval in de stedelijke omgeving gaat 

valt te betwisten. Zo wordt de broedlocatie niet omsloten 
door huizen of andere bebouwing en heeft het Stads-
park een directe open verbinding met het buiten-
gebied. In dit opzicht verschilt deze broedlocatie ook 
niet veel van een stadskolonie zoals deze zich in het 
verleden in het Sloterpark bij Amsterdam bevond. Ook 
deze kolonie lag binnen de stadsgrenzen van Amsterdam, 
maar dan wel aan de stadsrand.

Alles bij elkaar blijft het broedgeval in het Stadspark 
van Winschoten echter nieuwswaardig genoeg om te 
vermelden. Voor Noord Nederland is het namelijk de 
eerste geregistreerde broedwaarneming die binnen de 
stadsgrenzen/bebouwde kom valt. De grote vraag 
blijft natuurlijk of de Lepelaar in 2020 zal terugkeren 
naar deze broedlocatie.

Dankwoord
Natuurfotografen René Lambrechts en Rein Hofman 
dank ik voor het beschikbaar stellen van observatie-
gegevens en fotomateriaal. Joost van Bruggen (Sovon 
Vogelonderzoek Nederland) wordt bedankt voor het 
raadplegen van de landelijke database met gegevens 
van alle Lepelaar kolonies die ooit bewoond waren  
of nog steeds bewoond zijn. Otto Overdijk (Lepelaar 

Foto 2. Nest met jongen en oudervogel  19 juli 2019 Foto: René Lambrechts
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 expert) wordt bedankt voor aanvullingen op broed-
gevallen van Lepelaars in de stedelijke omgeving. Dirk 
Dijkshoorn (Staatsbosbeheer) dank ik voor het door-
geven van broedvogelgegevens van Rottumeroog,- 
plaat en Zuiderduin.
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Foto 3. Jonge Lepelaars op 9 augustus Foto: René Lambrechts
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Methode

In 2000 werd een begin gemaakt om de zangactiviteit 
het hele jaar door iedere dag te volgen. Om dat lang vol te 
kunnen houden koos ik voor een eenvoudig protocol. 
Iedere zingende vogel op één bepaalde plek werd per 
dag één maal geteld, de meeste vanaf de fiets in het 
dagelijkse woon-werkverkeer tussen 8.15-8.45 uur. 
Ook alle rond het huis zingende vogels legde ik vast en 
als extraatje alles wat per voet of op de fiets in natuur-
gebieden elders werd gehoord. Iedere zingende vogel 
werd maar één maal genoteerd, onafhankelijk van het 
feit of er heel kort of lang werd gezongen. 

Al snel werd duidelijk dat fietsen een heel efficiënte ma-
nier is om een grote hoeveelheid waarnemingen te kunnen 
verzamelen. Als je bovendien op korte afstand (2 km) 
van je werk woont, kan het er bovendien best van af om 
een blokje om rijden. Er werd gekozen voor een route 
aan de buitenkant van de stad, met afwisselende bio-
topen (bos, ruigte, een stukje moeras) via fietspaden en 
wegen die voor doorgaand autoverkeer zijn afgesloten 
(figuur 1). De route was ongeveer 7 km lang.

Een dilemma was de onmogelijkheid om iedere dag 
even intensief waar te nemen. Het idee was om dan in 

ieder geval te proberen om per decade (dus drie in 
 iedere maand) de intensiteit zo constant mogelijk te 
houden, onafhankelijk van weersomstandigheden. Als 
ik gedurende een lopende decade de indruk kreeg dat 
er te weinig was verzameld, heb ik de route als dat zo 
uitkwam ook wel ‘s avonds nog even gefietst. De aan-
tallen geturfde zingende vogels werden verwerkt in 
maandoverzichten. Door dit iedere avond bij te houden 
kwamen regelmatig ook nog vogels aan het licht waar-
van overdag vergeten was ze op te schrijven. Per jaar 
werd bekeken wat te doen met dagen waarop niet kon 
worden geteld. Het is verleidelijk om die dagen op te 
vullen door extrapolatie, maar van te voren had ik  
besloten om over 1-4 ontbrekende dagen niet te extra-
poleren. Er is wel geëxtrapoleerd voor volledig ontbre-
kende decades en soms voor halve, maar nooit voor  
de schaarse soorten. De meeste ontbrekende dagen 
 kwamen door vakanties en congresbezoeken. In twee 
 gevallen is voor een langere periode gecorrigeerd. De 
hele maand april 2017 viel uit door vakantie en in april 
en mei 2015 is weinig gedaan vanwege lichamelijk 
 ongemak (ziekte van Pfeiffer). Uiteindelijk is ongeveer 
5% van de data een gevolg van extrapolatie. Voor het 
grootste deel valt dat in de zomermaanden, als de zang 
van veel soorten al over het hoogtepunt heen is. Een 
andere problematische kwestie is dat de talrijkste 

Zangactiviteit van vogels rond 
Groningen in de 21e eeuw: patronen 
en veranderingen in de broedtijd
Egbert Boekema

Vanaf het jaar 2000 werd in en rond Groningen systematisch de dagelijkse zangactiviteit van algemene en minder 
zangvogels vastgelegd. Een groot deel daarvan werd per fiets op een vaste route naar of van het werk genoteerd. 
Het oorspronkelijke idee hierachter was eenvoudigweg om een indruk te krijgen wanneer vogelsoorten beginnen 
te zingen, maximale activiteit vertonen en wanneer ze er mee ophouden. Door deze activiteit heel consequent 20 
jaar lang vol te houden, is een zeer grote set aan zingende vogels verzameld. In totaal heb ik in deze periode van 
de 40 algemeenste soorten ongeveer 171.000 maal de zang genoteerd. De meest genoteerde vogel is de Tjiftjaf 
met ruim 20.000 zingende exemplaren. Van een groot aantal soorten is een nauwkeurig patroon van de zang-
activiteit verkregen. In dit artikel wordt ingegaan op deze patronen, hoe ze waarschijnlijk te maken hebben met 
broedactiviteit en of er al dan niet in de loop van de tijd veranderingen zijn opgetreden. Het blijkt dat de periode 
waarin de vogels zingen bij sommige soorten, vooral bij standvogels of korte-afstandtrekkers naar voren is ver-
schoven. In de discussie wordt een mogelijk verband besproken tussen deze veranderingen en de licht stijgende 
jaarlijkse voorjaarstemperatuur in Nederland.



soorten verreweg de meeste tijd en energie opslokken 
bij het verzamelen. Om die reden heb ik een aantal van 
de meest algemene vogels niet ieder jaar geteld, bij-
voorbeeld: Turkse Tortel 2008, 2012, 2018, Houtduif 
2008, Zanglijster 2000, 2008, 2018 en Merel 2000, 
2008, 2018 en 2019.

Ik had aanvankellijk geen vooropgezet plan hoe lang met 
de systematische tellingen door te gaan. Maar na een 
aantal jaren was er al een mooie reeks. Een verslag van 
deze verzamelde zangactiviteit is eerder gepubliceerd 
(Boekema 2005). Er is tot in de zomer van 2012 door-
gegaan met het tellen in de Paddepoel via de vaste tel-
route. Na een verhuizing naar Haren werd de fietsroute 
veranderd in Haren-Paddepoel. In het kort liep het traject 
nu in Haren via de Oosterweg naar de Helperzoom in 
Groningen. De route ging dan onder het viaduct bij de 
Hereweg door en via de museumbrug over het Verbindings-
kanaal de binnenstad in, om langs en door het Noorder-
plantsoen op de Kerklaan uit te komen. Vervolgens werd 
de Zernike-fietsroute gevolgd die van de Kerklaan naar 
de Zernike Campus voert. Ondanks het feit dat de route 
vrijwel geheel door de bebouwde kom liep, waren er toch 
een paar plaatsen die goed waren voor bijvoorbeeld 
Grasmus, Kleine Karekiet en andere minder voor de hand 
liggende vogels. Met het jaar 2018 voor de deur stond de 

inmiddels net gepensioneerde teller voor de vraag hoe 
lang nog door te gaan, aangezien de dagelijkse gang 
naar het werk er vrijwel niet meer was. De knoop werd 
doorgehakt om dan tot eind 2019 door te gaan met regel-
matig tellen, om daarmee twee tijdsblokken van 10 jaar 
in deze eeuw vol te maken. Als compensatie voor de 
fietsroute naar de Paddepoel reed ik een aantal keren 
per week een rondje door de bebouwde kom van Haren 
en een paar keer per maand een stuk over het fietspad 
vanaf Waterhuizen naar Meerwijck Hoogezand of rondjes 
langs Frieseveen of door het Scharlakenbos. Door de 
veranderde fietsroute na de verhuizing kunnen we geen 
absolute antallen vergelijken tussen de twee tijdsblokken, 
omdat de twee routes te veel verschillen wat biotopen 
betreft. We kunnen dus weinig zeggen over kleine toe- of 
afnames van broedvogels over de hele periode. Wel zijn 
de routes tamelijk inwisselbaar wat de totale hoeveel-
heid aan zangvogels betreft.

Gemiddeld genomen kan een ervaren vogelaar met gevoel 
voor geluid binnen enkele seconden elke willekeurige 
soort aan zijn zang herkennen. Dat betekent dat al fietsend 
het hele scala aan zang kan worden geregistreerd zon-
der veel te missen. Af en toe was het zaak om even af te 
remmen om te schrijven. Tijdrovend waren sommige 
Tuinfluiters en Zwartkoppen. Soms lijkt hun zang op 
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Zingende Tuinfluiter Foto: Gerrit Kiekebos
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elkaar. Een ander punt is of een vogel zingt of alleen 
roept. Dat is bij de Goudvink, Spreeuw, Gaai, Putter en 
de Witte Kwikstaart vaak niet gelijk duidelijk en soms 
arbitrair. De zang van de Goudvink is vanaf het begin 
meegenomen, maar de Spreeuw na lange aarzeling pas 
vanaf 2014. Ook Groene Spechten hebben niet veel onder-
scheid tussen zang en roep; dat is opgelost door alle 
roepactiviteit zonder onderscheid te noteren als zang. 
Omgekeerd zijn Fazanten verrassend markant in de 
broedtijd. Je kunt ze het hele jaar door horen, soms met 
luid gekakel als ze verschrikt opvliegen, maar een 
tweetonige roep is vrijwel exclusief voor de broedtijd 
en als zodanig heel duidelijk en gemakkelijk als zang 
aan te merken. Als laatste wordt de roffel van de Grote 
Bonte Specht hier als zang aangemerkt.

Er is nooit overwogen om Witte Kwikstaarten en Putters 
te tellen, laat staan Kool- en Pimpelmezen met hun 

 ingewikkelde roeppatroon. Misschien achteraf een ge-
mis, maar je kunt fysiek ook niet alles op de fiets doen 
zonder het tempo te verliezen en bovendien nog oog 
voor ander verkeer te hebben.

Bij het bewerken van de gegevens, waarop ik bij de resul-
taten uitgebreider inga, zijn de systematische zangvogel-
gegevens opgesplitst in twee periodes: de jaren 2000-
2009 en 2010-2019. Rond 2007 ontstond al het idee om 
de verzamelde gegevens te vergelijken met alles wat ik 
vanaf 1971 aan zang had genoteerd. In de vorige eeuw 
zijn van de meeste minder algemene soorten alle zin-
gende vogels genoteerd zoals Bonte Vliegenvanger, 
Koekoek, Braamsluiper en Boompieper. Van de meeste 
algemene soorten zijn echter weinig en vaak ook niet 
systematisch gegevens verzameld (Turkse Tortel, Vink, 
Merel), met enkele uitzonderingen zoals Heggenmus 
en Tjiftjaf. Van de Tjiftjaf is er een set van 3640 waar-
nemingen van 1975-2000. In 1979 en 1980 heb ik bij 
wijze van uitzondering dagelijks alles wat om het huis 
aan de Holsteinlaan Haren zong genoteerd; het is een 
parkachtige omgeving, grenzend aan de grote tuin van 
het perceel dat later eigendom werd van Het Groninger 
Landschap aan de Rijksstraatweg.

Bij het presenteren van de gegevens heb ik getwijfeld over 
een presentatie van mediane zangdata of gemiddelde 
zangdata. In zijn algemeenheid liggen beide getallen in 
heel verschillende verzamelingen van gegevens meestal 
dichtbij elkaar. Voor beide valt dan ook wel wat te zeggen. 
Als er om wat voor redenen dan ook in een verzameling 
gegevens meetresultaten zijn die ver van het gemid-
delde afliggen (in de statistiek “oultliners” genaamd) 
wordt meestal gekozen voor presentatie van mediane 
data. In ons geval hebben we geen last van outliners 
door meetfouten: een zangvogel zingt of zingt niet en 
of hij nu heel vroeg of laat in de broedperiode zingt 
 verandert daar niets aan. Bij het bepalen van een 
 gemiddelde zangdatum hebben hele vroege en hele 
late data relatief veel effect. Dit is gunstig als we even-
tuele verschillen willen vaststellen. Vandaar dat er is 
gekozen voor gemiddelde zangdata.

Van de talrijkste soort, de Tjiftjaf, zijn uiteindelijk ruim 
20.000 vogels geturfd en met 3640 waarnemingen tussen 
1975 en 2000 hebben we het hier over een mooie reeks 
gegevens. Op grond hiervan is het goed mogelijk om iets 
te zeggen over het verloop van de activiteit van de ver-
schillende soorten over de jaren heen. Het bleek dat voor 
sommige soorten niet alleen de vroege zang naar voren 
was verschoven, maar ook de zangtop en het moment 
waarop de zang ophield. Dit wijst sterk op een vervroe-
ging van de broedcyclus en maakt de zangwaarnemingen 

Figuur 1. Telroute voor zangactiviteit in de Paddepoel Groningen 2000-2012. 
De route begon in de Jupiterstraat in de wijk Paddepoel (rode driehoek) en 
liep onder de in geel aangegeven ringweg N370 door langs de dijk langs het 
Reitdiep (rode pijl), ten oosten van de wijk Reitdiep (Zwarte Roodstaart). Ter 
hoogte van het dorpje Dorkwerd ging de route om een driehoekig grond-
bergingsterrein heen (Blauwborst, Bosrietzanger, Grasmus), en na een 
 scherpe bocht verder langs het brede Van Starkenborghkanaal (Holenduif, 
Fitis, Tuinfluiter, Fazant). Het laatste stuk ging over de Paddepoelsterweg, 
omzoomd met jonge bosaanplant (Winterkoning, Zanglijster, Tjiftjaf), om met 
een knik te eindigen op de Zernike campus bij de laboratoria van Nijenborgh 
4-7 van de Rijksuniversiteit Groningen. De route, aangegeven met een 
donker groene brede lijn, was ongeveer 7 km lang en is in 12 jaar ruim meer 
dan 1000 keer afgelegd. Op het kaartje staan ook enkele andere fietspaden 
aangegeven (dunne lijnen en gestippelde lijnen, alsmede het Selwerderhof, 
een begraafplaats met een ruige nog niet gebruikte westrand, waar een 
reigerkolonie zit en Haviken broeden.
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van breder belang. Daarom is uiteindelijk besloten om ook 
van alle soorten die niet of nauwelijks in de Paddepoel 
voorkomen, de gegevens omtrent de zangactiviteit op 
een rijtje te zetten. Voor de Kneu zijn deze bijvoorbeeld 
deels verzameld langs het fietspad door de Wester-
broekstermadepolder en Kropswolderbuitenpolder. 

Resultaten

Aantallen geturfde vogels van de 40 talrijkste 
soorten
Het jarenlang noteren heeft een mooie reeks van tel-
gegevens opgeleverd. Een verslaglegging van deze 
systematisch verzamelde zangactiviteit is zoals gemeld 
al eerder beschreven (Boekema 2005). Van algemene 
soorten als Winterkoning (4334 waarnemingen tot 
2002), Tjiftjaf (5525 waarnemingen tot 2002) en andere 
was het al snel goed mogelijk om het verloop weer te 
geven. Sommige soorten zoals Zanglijster bleken een 
tweepiekig verloop in de zang te hebben, andere, zoals 
de Merel, vertoonden een piekje in de herfst. 

Als we nu allereerst alle geregistreerde zang op een 
 rijtje zetten, komen we op 40 soorten die min of meer 
vanaf het begin van de systematische tellingen in 2000 
regelmatig werden gehoord. We hebben daarom, toe-
val of niet, een Top 40 gemaakt (tabel 1), een beetje 
analoog aan het begrip Nederlandse Top 40, waar 
 radio Veronica in de jaren zestig mee begon. We kun-
nen de analogie nog iets verder doortrekken, want in 
die jaren werd ook de alarmschijf geïntroduceerd voor 
platen waarvan men dacht dat die gegarandeerd de 
hitparades zouden binnenstormen (zie Wikipedia voor 
deze muzieknostalgie). In het rijtje “vogelalarmschijven” 
die de Top 40 niet gehaald hebben staan onder andere 
Grote Lijster, Nachtegaal, Fluiter, en Wielewaal. Helaas 
zijn deze vogels in en om Groningen en Haren vrijwel 
verdwenen. Daarnaast is er nog een hele lijst aan 
schaarse soorten, die maar heel af en toe worden 
 gehoord, waar dan ook. Het zijn deels moerasvogels, 
waarvan het niet voor de hand ligt om ze op een fiets-
route tegen te komen, zoals Snor en Grote Karekiet, 
maar ook een algemene akkervogel, de Gele Kwik-
staart. De Appelvink, die veel roept maar relatief  weinig 
zingt, valt ook buiten de Top 40 lijst.Om nog even op de 
alarmschijf terug te komen: het is bijna alarmerend hoe 
snel de stand van de Nachtegaal achteruit is gegaan. In 
de Paddepoel turfde ik in de jaren negentig van de 
 vorige eeuw 236 keer een zingende Nachtegaal. In een 
klein bosje van 10 bij 15 meter naast het Scheikunde 
gebouw, op 20 meter van mijn raam zong jaarlijks een 
vogel. 

Als we door de Top 40 lijst gaan, zien we grote verschillen 
in waargenomen zangactiviteit. Bovenaan de lijst staat 
zoals misschien verwacht de Merel. Maar dat is mede 
te danken aan de verhuizing in 2012 van de Paddepoel 
naar Haren. Want op dat moment stond de Winter-
koning op plaats een. De fietsroute liep tot 2012 name-
lijk over de Paddepoelsterweg, waarlangs jonge aan-
plant staat met een zeer hoge dichtheid aan Winter-
koninkjes. Op de route van Haren naar de Paddepoel is 
geen aaneengesloten stuk bos en in tuinen zitten veel 
minder Winterkoninkjes dan in vochtige jonge loof-
bossen op zware zeeklei, zoals in de Paddepoel. In 
 totaal werden van zes soorten meer dan 10.000 zingende 
vogels geregistreerd, 20 andere werden tussen de 
1000 en 10.000 keer geturfd en 14 soorten waren 216 
– 1000 keer present (zie totaal getelde aantallen, tabel 1). 
Bijna onderaan op plaats 39 bungelt het Goudhaantje. 
Ik kan nog steeds Goudhaantjes horen zingen, maar 
desondanks zijn dagen met meer dan een tot vijf zin-
gende vogels er niet meer. De tijd dat je in de jaren 
 zeventig er 20 op een dag kon horen is al lang voorbij, 
ook in Drenthe kun je kilometers door de boswachte-
rijen fietsen zonder er meer dan een handvol te horen. 
De Zwarte Mees is daar ook schaars geworden.

In totaal komt alle in tabel 1 geregistreerde zangactiviteit 
neer op 171.302 geturfde vogels. Zoals eerder besproken, 
is dit inclusief een lichte extrapolatie die onder de 5% 
ligt. Daarnaast zijn sommige vogels niet in alle jaren 
geteld. We kunnen de overgeslagen jaren door extra-
polatie meenemen. De ontbrekende jaren bij bijvoor-
beeld Turkse Tortel zijn opgevuld door het gemiddelde 
van alle jaren te nemen en dat erbij te nemen. Voor alle 
duidelijkheid: deze extra extrapolatie is alleen gedaan 
om een specifieke vraag te beantwoorden, namelijk 
welke vogels zijn nu de talrijkste zangers. Na opvulling 
van ontbrekende jaren komen we dan tot de aantallen 
in tabel 1. Om precies te zijn staan hierin dus de werke-
lijke getelde aantallen plus de aantallen gecorrigeerd 

Zingende Gekraagde Roodstaart Foto: Gerrit Kiekebos
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door extrapolatie. In totaal zijn dat afgerond ruim 
183.000 zingende vogels. Er is diversiteit, maar dat 
komt vooral doordat een deel van de gegevens al 
 fietsend en soms lopend buiten de bebouwde kommen 
is verzameld. Dat leverde onder andere ruim 3000 
 Bosrietzangers op, waarop we verderop terug komen. 

In de bebouwde kommen van Groningen en Haren 
wordt de totale productie aan zang vrijwel geheel door 
maar 11 soorten geproduceerd. Dat zijn de eerste  
12 soorten van tabel 1, minus de Fitis. In totaal zijn deze 
11 soorten goed voor 74% van alle zangactiviteit van  
de 40 talrijkste vogels. Als we moerasvogels en open- 
terreinvogels buiten beschouwing laten, inclusief  
een groot deel van de Fitissen en Tuinfluiters van de 
 Paddepoelsterweg en daarbuiten, dan ligt dat percentage 
op ongeveer 90%. Je kunt inderdaad soms minuten 

lang door de stad Groningen fietsen zonder een andere 
dan deze 11 soorten te horen, en toch de indruk krijgen 
dat er volop gezongen wordt door een heel divers 
 gezelschap.

Als laatste staat in de tabel onder “trend” of soorten in 
aantal voor- of achteruit zijn gegaan in de periode 
2000-2019. Globaal is bijgehouden waar op de route 
zich veranderingen afspeelden. Het gaat hier om de 
 vogels langs de vaste routes en niet om een provinciaal 
of landelijk beeld. Trend is alleen ingevuld als een vogel-
soort er in aantal meer dan twee keer op vooruit of 
 achteruit is gegaan. Zouden we in de jaren 90 zijn 
 gestart, dan hadden de Grote Lijster en de Nachtegaal 
ook in de lijst gestaan. Samengevat kunnen we stellen 
dat van 42 soorten er vier op vooruit zijn gegaan,  
12 achteruit en 24 niet heel sterk in aantal zijn veranderd. 

Soorten Getelde jaren 
(alle jaren tenzij anders vermeld)

Totale getelde aantallen Totale aantallen na extrapolatie Trend in 2000-2019

Merel 2001-2007  2009-2017 17.381 21.726

Winterkoning 2000-07  2009-11  2013-19 18.825 20.916

Tjiftjaf 20.170 20.170

Roodborst 2000-2007  2009-2019 13.228 14.198

Houtduif 2000-2007  2009-2019 12.730 13.400

Zwartkop 12.421 12.421 toename

Vink 2001-2019 9241 9727

Fitis 9037 9037 afname

Turkse Tortel 2000-07  2009-11 2013-17  2019 7233 8509

Zanglijster 5706 5706

Heggenmus 5332 5332

Groenling 4212 4212

Spreeuw 2014-2019 997 3320

Grasmus 3119 3119

Bosrietzanger 3090 3090

Kleine Karekiet 2852 2852

Rietgors 2542 2542

Boomkruiper 2305 2305

Tuinfluiter 2240 2240 afname

Rietzanger 2132 2132

Fazant 2002-2019 1780 1874 afname

Braamsluiper 1582 1582

Veldleeuwerik 1474 1474 afname

Zwarte Roodstaart 1356 1356

Sprinkhaanzanger 1205 1205

Graspieper 1105 1105

Blauwborst 880 880

Grote Bonte Specht 852 852 toename

Koekoek 837 837 afname

Gekraagde Roodstaart 803 803 afname

Boompieper 792 792

Kneu 590 590

Groene specht 584 584 toename

Spotvogel 536 536 afname

Geelgors 423 423 toename

Bonte Vliegenvanger 422 422 afname

Holenduif 376 376 afname 

Grauwe Vliegenvanger 289 289

Goudhaan 225 225 afname

Goudvink 216 216

Tabel 1. Getelde zangactiviteit gedurende de jaren 2000-2019. De “totale getelde aantallen” zijn de werkelijk getelde aantallen  
(inclusief lichte extrapolatie, zie tekst). De “totale aantallen na extrapolatie” zijn de aantallen na extrapolatie voor eventueel  
niet-getelde jaren. In deze top 40 zijn de vogels gerangschikt naar talrijkheid van de zangactiviteit.
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Zangvogelpatronen
Nadat de zangactiviteit enkele jaren was gevolgd, werd 
duidelijk dat er een aantal verschillende patronen te 
herkennen is. De meeste vogels hebben één enkele 
zangpiek, die afhankelijk of ze vroeg of laat beginnen 
een hoogtepunt heeft in april of mei. Dit is het meest 
voorkomende patroon. Een beperkt aantal soorten 
heeft een tweede zangpiek nadat er in augustus  vrijwel 
niet gezongen wordt, vaak vanwege slagpenrui. Deze 
tweede piek kan heel uitgesproken zijn, zoals bij de 
Roodborst, Tjiftjaf en Zwarte Roodstaart, of zwak zoals 
bij de Zwartkop. Ook Merels hebben een duidelijke 
tweede piek maar zingen dan zacht. In Vogels in 
 Groningen zijn bij vele tientallen soorten figuren op-
genomen die voor de betreffende soort het verloop 
aangeven (Boekema 2016). Ik wil in dit artikel echter 
vooral concentreren op de zangactiviteit in de broed-
tijd. Eerst gaan we in op een vogel als voorbeeld voor 
het meest voorkomende patroon, namelijk met één 
 enkele piek. In de broedtijd is de zang van de Bosriet-
zanger maar in een heel klein tijdsblok te horen. In de 
onderste helft van figuur 2 zien we alle activieit per dag 
van ruim 3000 Bosrietzangers. De goede dagen liggen 
in een hele korte periode en de waarnemingen zijn voor 
het grootste deel verzameld in en om het grondbergings-
terrein aan de noordkant van de vogelroute in de 
Padde poel. Vele tientallen keren is daar op de in poten-
tie allerbeste dagen langsgefietst, maar desondanks 
blijven er na optelling van de aantallen over 20 jaar van 
dag tot dag flinke fluctuaties. Hoe kunnen we die 
 verklaren? In de eerste plaats is dat een kwestie van 
statistiek. Je hebt te maken met de kans dat een vogel 
in de hooguit 20 seconden dat je er langs fietst daad-
werkelijk zingt. Die verschilt van minuut tot minuut en 
van dag tot dag. De kans is groter in de vroege ochtend 
bij windstil zonnnig weer en lager bij koude, regen en 
harde wind. Als je te maken hebt met statistiek, dan is 
het aantal waarnemingen dat je doet sterk van invloed 
op wat je aan ruwe data te zien krijgt. Alleen bij grote 
steekproeven over een langere periode kan er, ondanks 
allerlei fluctuaties, een bepaald patroon uitkomen. Een 
manier om die fluctuaties achteraf wat te dempen is 
door de geregistreerde activiteit glad te strijken. Je 
kunt een hoge dagpiek afvlakken door een klein deel 
ervan in twee delen evenredig naar links en naar rechts 
te verschuiven over 1-3(4) dagen. Hetzelfde kunnen we 
doen voor opvullen van diepe dalen. Na afvlakking zien 
we in de bovenste helft van de figuur een tamelijk ver-
rassend mooi beeld. Er is een steile toename over een 
periode van hooguit 20 dagen. Gelijk daarop neemt de 
activiteit weer af, eerst vrij snel, daarna veel geleidelijker. 
Van de kleine hobbeltjes, zoals rond 10 juli, kunnen we 
niets zeggen, want met 10-20 waarnemingen per dag is 

de locale steekproef daar te klein. De Bosrietzanger 
staat model voor meerdere soorten waarvan na een 
snelle steiging en een piek de intensiteit minder snel 
afneemt.

Figuur 2. Dagelijkse zangactiviteit van Bosrietzanger 2000-
2019 van 3090 zingende vogels. Onder: getelde aantallen per 
dag in de maanden mei – augustus. Boven: dezelfde aantallen, 
maar met de dagpieken en -dalen glad gestreken door de 
 pieken symmetrisch over 1-3(4) naastgelegen dagen te 
 verplaatsen en de dalen op dezelfde manier op te vullen.

Zingende Bosrietzanger  Foto: Gerrit Kiekebos
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Een variatie op het profiel met een enkele piek, dus 
zonder duidelijke najaarszang, laat de Zanglijster zien. 
Al na een aantal jaren tellen werd duidelijk dat na een 
vroeg maximum in maart er in april een dipje is, waarna 
de activiteit zich weer herstelt (Boekema 2005). In 
 figuur 3 is de stand van zaken in de eerste jaren van 
deze eeuw samengevat. Afgezien van 2004 laat ieder 
jaar de dip zien, het ene (2003) wat duidelijker dan de 
andere (2005). Over dat laatste jaar 2005 valt te melden 
dat april vochtig was, wat gunstig op de zang werkt, 
vandaar dat de dip mogelijk niet zo uitgesproken was. 
 

Met een veel grotere steekproef van bijna 5700 vogels 
loont het om nu net als bij de Bosrietzanger naar het 

profiel op dagelijkse basis te kijken, met de dagen 
apart en met gladgestreken aantallen door weer 1-3(4) 
dagen voor en na een piek of dal bij de curve te betrek-
ken. We zien nu wederom twee pieken, maar nu ook 
voor het eerst dat de top van de tweede piek pas eind 
mei ligt. Zoals bekend heeft de Zanglijster meer dan 
één broedsel en voorafgaand daaraan wordt er inten-
siever gezongen. Het profiel is van belang als we later 
iets willen zeggen over verschuivingen in het jaar.

Herfstpieken
Zoals eerder opgemerkt, is er nog een ander patroon 
dan van de Bosrietzanger en Zanglijster, namelijk van 
vogels met een nazomer- of herfstpiek. Dit is bij onder 
andere Roodborst, Fitis, Zwarte Roodstaart en Tjiftjaf 
het geval. De eerste Groninger waarnemingen van 
herfstzang van de Zwarte Roodstaart komen uit de 
 jaren vijftig. In september 1952 en september 1956 
 zingen vogels in de stad Groningen (waarnemingen 
door Jo de Jonge en Rien Romijn). Omdat van de Tjiftjaf 
veel waarnemingen over een langere periode zijn ver-
zameld, beperken we ons tot deze soort. Toen voor het 
boek Vogels in Groningen plotjes gemaakt werden, viel 
het op dat de tweede piek ten opzichte van de hoofdpiek 
leek af te nemen (figuur 5). Nu vier jaar later is het een 
goed moment om de jaren individueel onder de loupe 
te nemen (figuur 6). Als we naar het verloop kijken, dan 
valt op dat de absolute aantallen in de loop van deze 
eeuw een afnemende trend vertonen, schommelingen 
daargelaten. Vooral in de jaren 2018 en 2019 zongen 
weinig vogels in het najaar, en in 2019 maar twee in 
 oktober. We kunnen ook de jaren negentig er bij 
 betrekken. Aangezien toen minder intensief is waar-
genomen dan in deze eeuw, moeten we de aantallen 
corrigeren. Vergelijken we bijvoorbeeld de aantallen 
voor de maanden april plus mei tussen 1995-1999 met 
die van 2001-2005, toen de vogelroute was gestart, 
dan zien we het verschil, namelijk 959 tegen 2545. We 
hebben daarom voor de jaren 1992-1996 met een factor 
2,7 geëxtrapoleerd (bruine deel van de staven), over-
eenkomstig met de verhouding tussen 1995-1999 en 
2001-2005. Over de jaren 1997-99 is licht geëxtra-
poleerd, om in ieder geval aan de veilige kant te  blijven. 
Als we nu het plaatje nogmaals bekijken, valt  meteen 
op dat het er sterk op lijkt dat over 27 jaar  gezien de 
herfstpiek steeds lager komt te liggen.

Gemiddelde zangdatum gerelateerd aan de 
broedtijd
Vogels zingen voornamelijk in de broedtijd en als in de 
loop van de tijd verschuivingen in de broedcyclus op-
treden zoals een vervroeging, is het aannemelijk dat de 
zangintensiteit ook mee verschuift. Voor 35 soorten uit 

Figuur 3. Zingende zanglijsters in 2001-2005. Alle zangactiviteit samen-
genomen (links, met ruim 1000 vogels) en voor ieder jaar apart (rechts).

Figuur 4. Dagelijkse Zanglijster zangactiviteit in 2000-2019 van 5672 zingende 
vogels. Onder: getelde aantallen per dag in de maanden februari – augustus. 
Boven: dezelfde aantallen, maar met de dagpieken en -dalen glad gestreken 
door ze symmetrisch over 1-4 naastgelegen dagen te verplaatsen.



de Top 40 is de gemiddelde zangdatum berekend gedu-
rende de broedtijd (tabel 2). Van vijf soorten uit tabel 1 
waren de aantallen te laag voor een betrouwbare bepa-
ling en van acht andere soorten uit deze tabel zijn er 
onvoldoende gegevens om een goede bepaling van de 
gemiddelde zangdatum in de vorige eeuw mogelijk te 
maken. De gemiddelde data zijn voor de meeste soorten 
bepaald over het tijdsblok van 1 maart – 31 juli, waarin 
het grootste deel van de broedcyclus zich afspeelt. 
Voor vroege en late broeders zijn iets andere tijden 
aangehouden (zie tabel 2). 

Voordat we op de algemene uitkomsten van deze 
 gemiddelde zangdata ingaan, willen we eerst een ver-
band leggen tussen zangactiviteit en broeden. Het is in 
de praktijk niet eenvoudig om zangvogelnesten op te 
sporen en deze vervolgens te controleren op eieren en 
jongen. Niet voor niets is de Koolmees in Nederland al 
vele tientallen jaren een modelvogel vanwege het 
broeden in controleerbare nestkasten (van Balen 
1973). Bij vogels die niet in holen broeden is het lastig 
om voldoende legsels te monitoren en vervolgens con-
clusies te trekken omtrend eventuele vervroeging van 
broeden als gevolg van een stijging van de tempera-

tuur of een andere oorzaak. Er is echter één soort uit de 
Top 40, waarvan we ook al fietsend kunnen vaststellen 
hoe ver het broeden is gevorderd, namelijk de Grote 
Bonte Specht. Een nest met grote jongen is namelijk al 
van tientallen meters afstand te horen. Het lijkt erop 
dat Grote Bonte Spechten in Groningen de laatste 30 
jaren 1-2 weken eerder zijn gaan broeden. In de jaren 
zeventig en tachtig van de 20e eeuw werden er vier nesten 
met jongen in mei gevonden en 15 in juni. In deze eeuw 
werden 56 nesten in mei gevonden tegen 53 in juni. Een 
duidelijke vervroeging. Bij de Grote Bonte Specht heeft 
er ook een aanzienlijke verschuiving in de gemiddelde 
zangdatum plaatsgevonden. Deze gemiddelde datum 
lag in de jaren tot en met 1999 op 4 april, in 2000-2009 
op 23 maart en in 2010-2019 op 18 maart, gebaseerd 
op ruim 800 roffelende vogels (tabel 2).

De Grote Bonte Specht laat zien dat zowel de zang-
activiteit (het roffelen) als het broeden (roepende 
 jongen in de nestholtes) zijn vervroegd. Het heeft dus 
zin om gemiddelde zangdata te vergelijken om een idee 
te krijgen of de broedcyclus over een langere periode al 
of niet vervroegd is. Het gaat er hierbij niet om vast te 
stellen wanneer er exact wordt gebroed, maar vooral 
om mogelijke verschuivingen in beeld te brengen. 
Sommige standvogels zingen namelijk ook buiten de 
broedtijd. Alleen bij sommige zomergasten is de ge-
middelde zangdatum de exacte meridiaan door de 
complete zangpiek. Dit betreft vogels die maar een korte 
zangpiek hebben, zoals de Bosrietzanger (figuur 2).  
Bij andere vogels is de gemiddelde zangdatum  bepaald 
binnen een tijdsblok, meestal 1 maart – 1 juli of tot  
1 augustus.
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Figuur 5. Zangactiviteit van de Tjiftjaf in drie periodes (Boekema 
2016). De piekhoogte van de septemberpiek lijkt lager te komen 
liggen in de loop van de tijd.

Figuur 6. Zangactiviteit van de Tjiftjaf in de maanden september en oktober in 
de periode 1992-2019.In blauw zijn de getelde aantallen, in bruin de aantallen 
van 1992-1999, gecorrigeerd voor een lagere waarnemingsintensiteit.
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Gemiddelde zangdata vergeleken
Om gemiddelde zangdata te vergelijken en ook iets meer 
te kunnen zeggen over hoe nauwkeurig de gegevens 
zijn, nemen we als volgende voorbeeld de Heggenmus 
onder de loep. Het is een vroege voorjaarszanger die 
zijn activiteit het meest ‘s ochtends heeft. Maar wie regel-
matig op de dunne metaalachtige zang heeft gelet, 
moet zijn opgevallen dat het ook een minimalistische 
avondzanger is. Wat bedoelen we daarmee? De zang 
van een bepaald individu is op het eind van de dag 
soms uren niet te horen maar bij sluitingstijd volgen 
vaak enkele korte riedeltjes. Hoe zit het met de gemid-
delde zangdata? In de vorige eeuw lag die datum op 
28,3 april, van 2000-2009 op 16,2 april en van 2010-
2019 op 13,4 april. Om geen overdreven nauwkeurig-
heid te suggereren zijn in tabel 2 de gemiddelde data 
tot op hele dagen afgerond. Maar wat is nu precies de 
nauwkeurigheid? Is de vervroeging van drie dagen over 
de laatste 20 jaar nog significant of kan het ook op toe-
val berusten? Om dat te verifiëren moeten we de zang-
profielen van de periodes 2000-2009 en 2010-2019 
precies vergelijken. Aangezien de aantallen in de twee 

periodes niet hetzelfde zijn, namelijk respectievelijk 
2380 en 2952, zijn de aantallen uit de eerste periode 
met een factor 1,24 opgeschaald. Als we nu decade 
voor decade de aantallen vergelijken, dan zien we dat 
in de eerste acht decades van het jaar er in de laatste 
periode meer wordt gezongen dan in de 10 jaar daar-
voor (groene balken zijn langer), maar juist minder in 
negen decades daarna, beginnend met eind maart 
 (Figuur 8, blauwe balken langer). Dit geeft aan dat 
 ondanks het feit dat het maar om vier dagen gaat, vrij-
wel alle decades behalve twee op de zangtop (eind 
maart en begin april) het te verwachten beeld beeld 
laten zien. Met andere woorden: de verschuiving is 
 reëel en berust niet op toeval in de tellingen. Omdat de 
beide profielen, afgezien van de verschuiving, erg op 
elkaar lijken, valt echter nog iets anders op, namelijk 
dat in de laatste decades, van eind juni – eind juli de 
laatste 10 jaar duidelijk meer wordt gezongen dan in de 
jaren daarvoor. Kennelijk is er recent een verbreding 
van de zangactiviteit. Dit effect zou natuurlijk toeval 
kunnen zijn, maar verderop in dit artikel wordt besproken 
dat er ook bij andere soorten verbreding is en uit onder-
zoek van Poolse wetenschappers zijn aanwijzingen 
voor een recente verbreding van de broedactiviteit 
 (Halupka & Halupka 2017). 

Figuur 7. Activiteit van de Grote Bonte Specht. Roffelende vogels 
tot 2010 en van 2010-2019. De top is verschoven van begin april 
(onder) naar eind maart (boven), in lijn met de verschuiving van 
de gemiddelde zangdatum, die echter waarnemingen uit alle 
decades binnen een tijdsblok in beschouwing neemt.

Figuur 8. Vergelijking van de zangactiviteit van de Heggenmus 
in de periodes 2000-2009 (blauwe staven) en 2010-2019 
(groene staven). De eerste periode is opgeschaald met een 
factor van 1,24 om de aantallen per decade vergelijkbaar te 
maken. Heggenmussen zijn de jaren 2010-19 in de eerste acht 
decades van het jaar meer gaan zingen (groene balken zijn 
langer), maar juist minder na de top van de zang (blauwe balken 
langer). Maar de zang lijkt daarentegen in juli langer door te 
gaan (groene balken langer). De tweede piek in september en 
oktober is altijd minimaal geweest, bovendien zingen vogels 
dan altijd heel kort.
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Een laatste voorbeeld voor verandering en vervroeging 
van het zangpatroon is de Houtduif. Het doffe roe-koe-
koe is een groot deel van het jaar te horen. Alleen  
in oktober en november hebben ze een adempauze. 
Ook bij de Houtduif is er nog een bijnaampje mogelijk, 
namelijk de minimalistische nachtzanger. In Haren 
hadden we in hoge coniferen in de achtertuin twee 
paar broedende Houtduiven. Als je net op bed lag, 
hoorde je soms tussen 11 en 12 de duiven nog een paar 
keer koeren, nooit lang maar wel onmiskenbaar. Hoe 
staat het met de Houtduif? Van 2000-2019 zijn in twee 
blokken van 10 jaar samen 12.730 koerende vogels ge-
noteerd. De gemiddelde zangdatum is vijf dagen vroeger 
komen te liggen. Net als bij de Heggenmus betekent dit 
dat in alle decades vóór de zangtop de zang is toegenomen 
(figuur 9). Maar het patroon is sterker veranderd dan 
verwacht. Aanvankelijk was er bij de Houtduif in juni 
een lichte dip in de activiteit (zie figuur 10, onder). Een 
beetje vergelijkbaar met de Zanglijster, die in april wat 
minder zingt. Het lijkt er op dat de dip steeds sterker 
wordt (figuur 10, midden) maar als we de jaren 2018 
plus 2019 even apart nemen dan lijkt de voorjaarspiek 
in april inmiddels ook af te vlakken (figuur 10, boven). 

Wat is er met de Houtduiven aan de hand? De stedelijke 
omgeving van Groningen en Haren waar de meeste 
koerende duiven zijn genoteerd is vermoedelijk verge-
lijkbaar met Maastricht, waar grootschalig naar nesten 
is gezocht (Alblas 2009). Vrijwel alle volwassen Hout-
duiven doen in en om Maastricht in augustus en sep-

tember actief aan het voortplantingsproces mee. In 
onze achtertuin zag ik op 1 september 2016 een Hout-
duif met een takje in de snavel en op 14 juli 2017 lagen 
er verse eierdoppen onder de bomen. Vooral in de 

Figuur 9. Vergelijking van de zangactiviteit van de Houtduif in 
de periodes 2000-2009 (blauwe staven) en 2010-2019 (groene 
staven). De eerste periode is opgeschaald met een factor van 
ongeveer 1,6 om de aantallen per decade vergelijkbaar te maken. 
Houtduiven zijn de jaren 2010-19 in de eerste 10 decades van 
het jaar meer gaan koeren (groene balken zijn langer), maar juist 
minder in de periode half april-half juli (blauwe balken langer). 
Ook lijkt de zang in september – oktober wat intensiever te zijn 
in 2010-2019 dan in de 10 jaar daarvoor.

Zingende Heggenmus foto: Gerrit Kiekebos

Figuur 10. Profielen van de zangactiviteit van de Houtduif in de 
periodes 2000-2019. 
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 nazomer, als kraaiachtigen hun belangstelling voor 
nesten verliezen, is het broedsucces goed. Het is dus 
goed mogelijk dat de toegenomen dip in half april – half 
juli (langere blauwe staven in figuur 9) te maken heeft 
met predatie, waardoor de zangactiviteit, gekoppeld 
aan nestbouw in die periode relatief afneemt en steeds 
meer naar de nazomer verschuift. Als laatste op-
merking bij de Houtduif zien we ook hier net als bij de 
Heggenmus een verbreding van de zangactiviteit in 
vier decades van begin september – begin oktober. 

Gemiddelde zangdata voor 35 soorten vergeleken
In tabel 2 hebben we de gemiddelde data van de zang-
activiteit gedurende de broedtijd voor 35 soorten ver-
geleken. We hebben al bij drie soorten een vervroeging 
gezien, maar hoe zit het met de rest? Samengevat komt 
het er op neer dat er bij 11 soorten sprake is van een 
reële vervroeging (groen gemerkt in tabel 2) en bij ten 
minste 18 van een gelijk gebleven gemiddelde zang-
activiteit (zie ook discussie). Een van die vervroegde 
soorten is de Kleine Karekiet waar de verschuiving 
slechts twee dagen is, maar er zingen van eind april – 
eind mei 18% meer vogels dan in de 10 jaar daarvoor en 
net als bij de Heggenmus is de verschuiving aan de 

kleur van de staven te zien. Vóór de piek zijn de groene 
staven en na de piek blauwe staven (figuur 11). Ook bij 
de Kleine Karekiet is er daarnaast een verbreding van 
de zang in augustus - september, hoewel het om weinig 
vogels gaat. Op de gemiddelde zangdatum maakt de 
verbreding niets uit, want zang na 1 augustus is niet 
meegenomen. Bij zes soorten is niet helemaal duidelijk 
of er van een verschuiving sprake is. De gemiddelde 
zang van de Zanglijster is in deze eeuw drie dagen naar 
achteren verschoven van 17 maart naar 20 maart, maar 
aangezien 17 maart ook de gemiddelde datum in de 
 vorige eeuw was, lijkt er niet veel veranderd. Bij de 
Boompieper, Spotvogel en Grauwe Vliegenvanger is de 
gemiddelde datum ook een aantal dagen naar achteren 
verschoven, maar aangezien het om kleine reeksen 
waarnemingen gaat, moeten we ook daar niet te veel 
waarde aan hechten.

In tabel 2 zijn de 35 soorten verdeeld in twee groepen, 
namelijk in 20 standvogels en korte-afstandtrekkers 
(bovenste deel) en 15 zomergasten en lange- afstand-
trekkers (onderste deel).
Een belangrijke conclusie van dit gehele overzicht is 
dat vogels met een vervroegde gemiddelde zangdatum 
overwegend standvogels zijn zoals de Winterkoning of 
korte afstandtrekkers zoals Graspieper en Roodborst. 
Het is bij de Roodborst bekend dat onze broedvogels 
(deels) weg trekken en dat hun plaats wordt ingeno-
men door vogels uit het noorden. In dit nummer van de 
Grauwe Gors wordt deze materie uitgediept in een arti-
kel van Klaas Koopman. Er zijn slechts twee lange- 
afstandstrekkers met een vervroegde gemiddelde 
zangdatum, namelijk de Bonte Vliegenvanger en Kleine 

Figuur 11. Vergelijking van de zangactiviteit van de Kleine Karekiet 
in de periodes 2000-2009 (blauwe staven) en 2010-2019 
(groene staven). De eerste periode is opgeschaald om de 
 aantallen per decade vergelijkbaar te maken.

Zingende Spotvogel  Foto: Gerrit Kiekebos
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Karekiet. Een tweede belangrijke conclusie is dat de 
vervroeging van de gemiddelde zang ook in absolute 
zin het sterkst is bij de standvogels en korte-afstand-
trekkers. De Houtduif spant de kroon met een vervroe-
ging van 21 dagen, als we de vorige eeuw meerekenen. 
Als laatste lijkt het er op dat het eind van de vervroe-
ging nog niet in zicht is. Maar dat kunnen we alleen bij 
de meest algemene soorten vaststellen, vanwege de 
noodzaak van grote steekproeven. Bij de Winterkoning 
is in drie periodes de gemiddelde zangdatum vervroegd 
van 16 mei via 13 mei naar 10 mei. De gemiddelde zang-
datum over de jaren 2015-2019 valt echter met 7,7 mei 
nog weer eerder, wat met andere woorden een voort-
gaande vervroeging suggereert. 

Discussie

In totaal is 20 jaar lang systematisch zangvogelactiviteit 
in en rond de stad Groningen onderzocht. Ongeveer 
171.300 maal is de zang genoteerd, in alle maanden van 
het jaar. Bij mijn weten is dit de grootste set waar-
nemingen over dagelijkse zangvogelactiviteit die in 
 Nederland is verzameld. Samen met 19.000 waar-
nemingen uit de vorige eeuw laten we aan de hand van 
gemiddelde zangdata en zangprofielen zien dat er ver-
schuivingen in de zangactiviteit zijn opgetreden. Hoe-
wel de meeste vogels over de afgelopen tientallen jaren 
onveranderd in dezelfde tijd zingen en ook broeden, 
zijn met name standvogels en korte afstandtrekkers 

Soorten Periode 1 Periode 2 Periode 3 totale aantallen zingende vogels
1973-99 2000-09 2010-19 Periodes 1 Periodes 2 Periodes 3

Fazant - 3 mei 4 mei - 1057 723

Turkse Tortel - 26 april 26 april - 3570 3663

Houtduif 20 mei 4 mei 29 april 364 4920 7810

Holenduif 23 mei 17 mei 5 mei 77 186 190

Grote Bonte Specht 4 april 23 maart 18 maart 183 167 484

Groene specht 8 april 5 april 3 april 142 253 331

Heggenmus 28 april 16 april 13 april 1249 2380 2952

Graspieper - 28 mei 19 mei - 535 570

Boomkruiper - 4 mei 30 april - 770 1535

Veldleeuwerik 6 mei 7 mei 7 mei 479 631 843

Winterkoning 16 mei 13 mei 10 mei 2020 11119 7706

Merel - 15 mei 16 mei - 8731 8650

Roodborst 3 mei 1 mei 20 april 1166 5151 8337

Zwartkop 28 mei 30 mei 30 mei 826 5012 7409

Zanglijster “hele tijdsblok” 10 mei 29 april 6 mei 206 2967 2739

Zanglijster “vroege piek” 17 maart 20 maart 17 maart 206 2967 2739

Zwarte Roodstaart 12 mei 17 mei 16 mei 554 720 634

Groenling - 26 april 26 april - 1778 2434

Vink - 11 mei 10 mei - 4248 4993

Kneu 25 mei 14 mei 15 mei 89 239 351

Rietgors - 21 mei 23 mei - 1461 1081

Boompieper 17 mei 17 mei 21 mei 414 414 378

Koekoek 28 mei 28 mei 27 mei 292 473 364

Tjiftjaf 18 mei 13 mei 15 mei 3640 9198 10326

Fitis 12 mei 11 mei 9 mei 2493 6049 2988

Tuinfluiter 5 juni 31 mei 30 mei 500 1491 749

Grasmus 3 juni 28 mei 31 mei 474 1303 1816

Braamsluiper 20 mei 18 mei 22 mei 227 719 863

Spotvogel 6 juni 4 juni 9 juni 480 446 90

Gekraagde Roodstaart 15 mei 10 mei 13 mei 219 286 517

Bonte Vliegenvanger 14 mei 9 mei 7 mei 309 175 247

Grauwe Vliegenvanger 3 juni 3 juni 8 juni 140 134 155

Kleine Karekiet 12 juni 10 juni 8 juni 889 1752 1100

Rietzanger 24 mei 26 mei 24 mei 373 1294 838

Bosrietzanger 5 juni 6 juni 7 juni 679 2335 755

Sprinkhaanzanger 30 mei 29 mei 31 mei 159 749 456

Tabel 2. Gemiddelde data van de zangactiviteit gedurende de broedtijd. De gemiddelde datum wordt vergeleken voor 20 standvogels 
en korte-afstandtrekkers (bovenste deel) en 15 zomergasten en lange- afstandtrekkers (onderste deel). In de drie linker kolommen 
staat de gemiddelde datum voor deze drie periodes, in de drie rechter kolommen de totale aantallen waargenomen zingende vogels 
in de betreffende periode, gedurende het gehele jaar. Opmerkingen: Bij de Boompieper zijn periodes 1 en 2 samengenomen vanwege 
te kleine steekproeven. Gemiddelde data zijn bepaald over het tijdsblok van 1 maart – 31 juli. Afwijkende tijdsblokken zijn voor de 
Heggenmus van 1 februari – 31 juli, Groene Specht 1 februari – 1 juli, Houtduif, Groenling, Vink en Boompieper 1 maart-1 juli, Holenduif 
en Turkse Tortel 1 februari – 20 juli en 1 februari – 20 april voor Zanglijster voor de “vroege piek”
Groen betekent dat er bij deze vogels sprake is van vervroeging van de zangactiviteit
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eerder gaan zingen. Bovendien is hun hele zangcyclus 
dagen en soms meer dan een week naar voren verscho-
ven. Het zijn Houtduif, Holenduif, Grote Bonte Specht, 
Groene Specht, Heggenmus, Graspieper, Boomkruiper, 
Winterkoning en Roodborst. Er zijn daarentegen maar 
twee lange-afstandstrekkers, de Bonte Vliegenvander 
en de Kleine Karekiet, waarvan de gemiddelde zang-
datum vervroegd is. Dit is onverwacht, mijn gevoel 
voorafgaand aan het uitwerken was dat bijvoorbeeld 
Fitis en Rietzanger wel iets zouden zijn opgeschoven, 
maar als we de profielen vergelijken is dat dus niet zo. 
In tegenstelling tot een vervroeging bij een minderheid 
van de vogels is geen enkele soort later gaan zingen.

Voordat we dieper op de oorzaak van veranderingen 
 ingaan, moeten we nog wat andere aspecten toelichten. 
Als eerste iets over de nauwkeurigheid en betrouwbaar-
heid. Als je uitspraken wilt doen over veranderingen van 
zangactiviteit en je wilt dat wetenschappelijk onder-
bouwen, dan kan statistiek een hulpmiddel zijn. In dit 
verband zou ik kunnen verwijzen naar vroege Duitse 
 degelijkheid, een boek met tientallen bladzijden hoe je 
vogelgegevens statistisch kunt bewerken (Berthold 
1974). Het probleem is echter dat je, in tegenstelling tot 
veel laboratoriumwerk, de dingen in het veld niet kunt 
herhalen en dat bovendien door allerlei effecten je gege-
vens een bepaalde grilligheid hebben. Bij het vaststellen 
van trekvogelactiviteit is dat nog extremer dan bij van 
zangvogelactiviteit. Kijken we bijvoorbeeld naar een 
hele systematische studie van Graspiepertrek (1991-
2005) van Franklin Tombeur (2019), dan zien we gelijk de 
enorme variatie. In één bepaald jaar komt de eerste na-
jaarstrekker op 3 augustus 1994 voorbij en het jaar daar-
op pas op 3 september. Er is echter geen correlatie tussen 
de eerste trekker en de maximale aantallen, want in 
1994 passeren in totaal 448 vogels en het jaar er op 1159. 
Dus één vroege trekker maakt nog geen goed trekjaar. 
Niet voor niets is – om iets te kunnen zeggen over gemid-
deldes – gekozen voor mediane data. Die mediane data 
verschuiven overigens in de loop van de tijd naar achte-
ren, maar gezien de enorme spreiding met uitschieters 
van 2 en 20 oktober is het bepaald niet eenvoudig de 
verschuiving heel overtuigend aan te tonen. Bij de zang-
vogel gemiddelden hebben we het een stuk eenvoudi-
ger. Als profielen over elkaar gelegd worden en het beeld 
van vervroeging blijkt voor (vrijwel) alle decades, dan is 
er sprake van een echte verschuiving. Bij de Heggenmus 
is dit bijvoorbeeld het geval, maar bij de Fitis gaat dat 
niet op. In te veel decades wijkt de aantalsverhouding af 
van de verwachting voor een reële vervroeging. Als 
tweede punt blijkt iets onverwachts. Bijzonder was dat 
bij sommige soorten ook sprake is van verbreding van 
de zang. We bedoelen daarmee dat bij een aantal soorten 

op het eind van de zangcyclus, dus meest in juli, de laatste 
10 jaar meer wordt gezongen dan daarvoor. Deze con-
statering is reëel, want ook in juli is jaarlijks met dezelf-
de intensiteit als in april en mei geteld. Het gaat om 
Houtduif, Heggenmus, Kleine Karekiet en vermoedelijk 
ook de Grote Bonte Specht, hoewel het bij die soort om 
maar enkele vogels gaat. Aangezien de verbreding 
 geringer in omvang is dan de vervroeging kan niet bij 
elke soort goed vastgesteld worden of daar mogelijk 
sprake van is. In ieder geval is bij twee soorten waar wel 
 vervroeging heeft plaatsgevonden, namelijk Graspieper 
en Boomkruiper, bij vergelijking van de profielen geen 
 verbreding te zien.

Als een-na-laatste punt moeten we het hebben over de 
reden waarom de zangcyclus bij sommige soorten is 
opgeschoven. Timing van het broedseizoen is voor 
zangvogels belangrijk, niet in het minst omdat het ge-
koppeld is aan de beschikbaarheid van voedsel voor 
de jongen (Visser 2008). Vogels kunnen uiteraard tot 
op zekere hoogte inspelen op veranderingen in de be-
schikbaarheid van voedsel voor de jongen en daardoor 
in de loop van de tijd eerder of later gaan broeden. Voor 
een van de twee lange-afstandtrekkers, de Bonte Vliegen-
vanger, is dat ook aangetoond (Both 2005). Alles wijst 
erop dat we een verband kunnen leggen tussen een 
verhoogde gemiddelde temperatuur en vervroeging 
van de zang. Waarom? In de eerste plaats omdat het in 
het veld opvalt dat op warme dagen vogels significant 
meer zingen dan op koude. Maar we moeten uiteraard 
op grotere schaal kijken, al hoeft dat niet op wereld-
schaal waar het om een verhoging van pakweg een 
graad in recente tijd gaat. Voor de vogels is het rele-
vanter als we bekijken hoe de gemiddelde temperatuur 
in Nederland is veranderd sinds 1970, toen ik met 
 vogels kijken begon. We hebben de gemiddelde 
maandtemperaturen van De Bilt opgeteld voor de 
maanden februari-juli, de tijd dat vogels het meeste 
zingen. (Eelde was lastiger te bewerken maar een kleine 
dislocatie maakt voor het verhaal vermoedelijk weinig 
uit). In figuur 12 staan deze sommen van de gemiddelde 
temperatuur over februari-juli voor de periode 1970-
2019. We zien dat er over lange termijn een stijging is 
omdat de gemiddelden in de jaren 70 duidelijk wat 
 lager liggen dan in 2010-2019. Opvallend is dat over de 
laatste 10 jaar de totale som iets lager ligt dan over 
2000-2009. Dat komt door een aantal koude februari-
maanden. Aan de andere kant laat het ook zien dat het 
om kleine temperatuursveranderingen gaat. Maar ken-
nelijk toch voldoende dat onze standvogels en korte-
afstandstrekkers er op reageren, aangenomen dat er 
geen andere factoren zijn die een vervroeging zouden 
kunnen veroorzaken.



De Grauwe Gors  jaargang 47 - 2020     57

Literatuur
Berthold, P., Bezzel, E. & Thielcke G. (1974) Praktische Vogel-

kunde, Kilda Verlag Greven.

Boekema, E. (2005) Zangactiviteit het jaar rond aan de stads-

rand van Groningen. Vogeljaar 53, 15-23.

Both C., Bijlsma R.G. & Visser M.E. 2005. Climatic effects on 

spring migration and breeding in a long distance migrant, 

the pied flycatcher Ficedula hypoleuca. J. Avian Biol.  

36: 368–373.

Halupka L., & Halupka K. 2017. The effect of climate change 

on the duration of avian breeding seasons: a meta-analysis. 

Proceedings Royal Soc. B 284: 20171710.

Tombeur, F. De ochtendtrek (1991-2005) van de Graspieper 

Anthus patensis in een Zeeuws-Vlaamse polder; aantallen 

en timing. Vogeljaar 76, 81-93.

van Balen, J.H., 1973. A comparative study of the breeding 

ecology of the great tit Parus major in different habitats. 

Ardea, 61, 1-93.

Visser ME, Both C, Lambrechts MM., 2004.Global climate 

change leads to mistimed avian reproduction. Adv. Ecol. 

Res. 35, 89–110.

Egbert Boekema, Haren, e.j.boekema@rug.nl

Figuur 12. Temperatuur tijdens en vlak voor het broedseizoen in De Bilt. Opgeteld zijn de gemiddelde maandtemperaturen van februari-
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Zeevogels
Topdagen waren er dit jaar niet, maar wel enkele goede 
dagen met noordwest 5-6. Een eerste redelijke dag op 
Lauwersoog was 17 september met alle vier soorten 
jagers, een Vaal Stormvogeltje en verder een Zeekoet, 
Zwartkopmeeuw en Grote Zee-eend. Een tweede goede 
dag was 30 september 2019 met als hoogtepunt een 
Vorkstaartmeeuw bij de Eemshaven en een Storm-
vogeltje op Lauwersoog, dat helaas niet mooi langs de 
post wilde komen, zoals de vogel het jaar ervoor wel 
deed. Daarnaast kwamen er op Lauwersoog twee 
Kleinste Jagers en een paar Rosse Franjepoten voorbij. 
Wat ook opvallend was, waren de late groepen Lepe-
laars op deze dag met in totaal 86 vogels. Lepelaars 
blijven tegenwoordig steeds langer pleisteren. Een jaar 
of tien geleden waren ze eind september al uit de 
 Waddenzee vertrokken. Een volgende leuke dag was 
28 oktober. Een dag met constante trek van Rotganzen 
bij Lauwersoog, met uiteindelijk een dagtotaal van 
ruim 12.000. In die groepen zaten vier solitaire Witbuik-
rotganzen. Ook kwamen daar een paar Kleine Alken en 
Rosse Franjepoten langs en bij de Eemshaven twee 
mannetjes IJseend. Dergelijke hoge aantallen Rotganzen 
worden bij de Eemshaven nooit gezien, maar om-
gekeerd zijn de Brandganzen en sterns daar wel veel 
talrijker. Op 5 september werden 1486 Grote Sterns bij 
de Eemshaven-oost gezien en op 30 september trok-
ken langs de Eemshaven-west 413 vogels, meer dan 
het dubbele aantal dat ooit op één dag op Lauwersoog 
is gezien. 

Andere opmerkelijke waarnemingen waren:
•  een Kuifaalscholver die samen met een Aalscholver 

langs Lauwersoog vloog op 18 juli 2019
•  26 Grote Zee-eenden naar noordoost op 29 mei 2019 

Rottumeroog

•  Twee IJseenden op 16 april 2019 naar oost bij de 
Noordkaap

•  Een Vale Pijlstormvogel naar noordoost op 18 oktober 
2019 Rottumeroog

•  De eerste Purperreiger langs de Kustweg op 24 mei 
2019

•  70 Zwarte Zee-eenden op 16 augustus 2019 langs de 
Eemshaven-west, geen record, maar langs Lauwers-
oog zijn er de laatste tien jaar nooit meer dan 42 op 
een dag langsgekomen

•  1192 Zilverplevieren langs Lauwersoog op 30 sep-
tember 2019 (telpostrecord)

•  Een Steltkluut op 15 april langs de Noordkaap (nieuw 
voor de telpost)

•  Een Grote Burgemeester die op 1 januari tweemaal 
langskwam bij Lauwersoog

•  1322 Visdieven en 2627 Noordse Dieven langs de 
Eemshaven op 5 september 2019

Steltlopers
Vanaf juli werd intensief naar steltlopers gekeken op de 
dijk van de Kustweg Lauwersmeer en op Lauwersoog. 
Boven Lauwersoog foerageren veel Wulpen, Bonte 
Strandlopers en Scholeksters die bij hoogwater naar 
Schiermonnikoog trekken om er te overtijen. De Steen-
lopers gaan juist de andere kant op en komen op de 
haven van Lauwersoog af. Dit is uiteraard geen door-
trek, maar die is er wel degelijk als het wad helemaal 
onder water staat, wat gemiddeld genomen bij hoog-
water gedurende 3-4 uur het geval is, afhankelijk van 
windrichting en stand van de maan en zon. De stelt-
lopertrek is gemiddeld het sterkst als het wad al een 
tijdje onder staat. Een goede dag was 8 juli 2019, in een 
periode dat de meeste zangvogels nog lang niet met 
wegtrek bezig zijn en de meeste trektelposten nog on-
bezet zijn. Er trokken langs Lauwersoog 860 Rosse 

Vogeltrek over Groningen in 2019
Egbert Boekema

Een kleine maar actieve groep vogelaars telt al jaren op een aantal trektelposten in Groningen. Soms komt er in 
de goede tijd versterking bij. Warm weer met zuidoostenwind lokt vogelaars uit het hele land om eind april een 
dag op de dijk bij de Noordkust te staan en storm in het najaar op Lauwersoog heeft ook zijn charmes, hoewel in 
2019 wederom een echte zware storm met noordwestenwind uitbleef. Hieronder geven we een overzicht van de 
meest opvallende waarnemingen en enkele trends van de laatste jaren. We gaan de vogels groepsgewijs bij 
langs, pikken er een paar topdagen uit en sluiten af met de vraag hoe goed in 2019 onze posten waren ten  opzichte 
van de rest van Nederland.
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Grutto’s, 1254 Bonte Strandlopers, 46 Kanoeten en 45 
Groenpootruiters. En daarnaast klein grut: vier Kleine 
Plevieren en Krombekstrandlopers en twee Kleine 
Strandlopers.

Roofvogels
Woensdag 24 april 2019 was een schitterende dag op 
de drie posten aan de Noordkust, met op de Eems-
haven 260 trekkende Sperwers, een nieuw voorjaars-
record voor Nederland en een dagrecord voor de Eems-
haven. De Sperwers kwamen deels aangevlogen via de 
Noordkaap, waar er 235 werden gezien. De noordoost-
punt van Groningen lijkt wat beter voor roofvogels dan 
de meer westelijk gelegen Kustweg van het Lauwers-
meer waar die dag 56 Sperwers langskwamen. Ook 
kwamen er veel Kiekendieven op de beide oostelijke 
posten langs, met 117 Bruine, 30 Blauwe, 6 Grauwe en 
twee Steppekieken. En om de lijst compleet te maken 
presenteren we nog de maxima van negen andere roof-
vogels voor één van de drie telposten: 46 Buizerds 
(Noordkaap), 57 Torenvalken (Noordkaap), zes Zwarte 
Wouwen (Eemshaven), vier Rode Wouwen (Eems-
haven), twee Ruigpootbuizerds (Eemshaven), drie 
Roodpootvalken (twee man Eemshaven en een vrouw 

Noordkaap), een Boomvalk (Eemshaven), 33 Smellekens 
(record voor de Noordkaap) en vier Visarenden (Kust-
weg). Het jaar 2019 was ook op andere dagen bijzonder 
voor de Visarend met tien individuen over de Noord-
kaap op 17 april en twee dagen later eveneens tien over 
de Eemshaven, in beide gevallen een nieuw record voor 
die trektelposten. Een laatste mooie waarneming was 
van de Grijze Wouw die op 21 april hoog over de Eems-
haven naar oost trok.

Voorjaarstrek van zangvogels / overige vogels
Op 24 april, de topdag voor roofvogels, sneuvelden er 
nog een aantal andere dagrecords voor de trekpost 
Noordkaap. Er werden onder meer 469 Boompiepers 
waargenomen (meest op geluid opgemerkt en hoog 
overtrekkend) en 227 Kemphanen, 37 Grote Zilver-
reigers, 36 Zwartkopmeeuwen en 17 Engelse Kwik-
staarten. Het feit dat de dijken kort worden gehouden 
door schapen, die regelmatig een tijdje dicht bij de 
post staan te grazen, betekent ook gegarandeerd dat 
er trekkende Kwikstaarten kortstondig rond de schapen 
gaan foerageren op zoek naar vliegen en andere kleine 
prooi. Ook de dag erop, donderdag 25 april, was op-
merkelijk bij de Noordkaap met twee trekkende Grote 

Een adulte Jan-van-Gent langs Lauwersoog  Foto: Stef Janssen
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Piepers en een Grauwe Gors en dagrecords voor Ooie-
vaar (11) en Morinelplevier (32). In 2019 was er ook 
weer eens goede Graspiepertrek, die bij de Noordkaap 
wat beter was te registreren dan bij de Eemshaven. Als 
er uren met vele duizenden trekkers zijn, dan is die 
 alleen goed te registreren door drie tellers met een 
 tikker, één doet alles over de dijk en de andere twee de 
binnenkant en het wad. Tussen 19 en 24 april passeer-
den maar liefst 195.000 vogels de Noordkaap. Alleen 
Breskens was in 2019 een betere post met ongeveer 
twee maal meer vogels, waaronder ruim 100.000 
 vogels op 11 april, die door slechts twee tellers werden 
geregistreerd.

Najaarstrek van zangvogels
In het najaar van 2019 waren er een paar dagen met 
een ongekende trek van Sijzen. Op 5 oktober 2019 

trokken 9745 vogels langs de Kustweg bij het 
 Lauwersmeer, een nieuw record voor Groningen. Op-
vallend was dat dit ’s middags gebeurde. In de 
ochtend uren waren er nog maar 51 langsgekomen, 
maar dat werd in de middag meer dan goedgemaakt 
met uren met meer dan 2000 vogels. Ook op de trek-
telpost op het oostelijke Eemshaventerrein was 2019 
het jaar met de meeste  Sijzen ooit, met 2308 op 6 
 oktober als beste dag.  Bovendien werden er nog nooit 
zoveel Sijzen gevangen als in begin november, name-
lijk 455, met 215 op de topdag 8 november. Het lijkt er 
op dat deze Sijzen voor een heel groot deel verder naar 
het zuiden zijn door getrokken, want in december 
 waren op bekende plekken rond Groningen, zoals 
 Frieseveen, nauwelijks nog vogels aanwezig, in tegen-
stelling tot voorgaande jaren. 

De trektelpost van de Eemshaven had ook in 2019 weer 
enkele hele goede dagen. Woensdag 30 oktober 
springt eruit. Onbewolkt met lichte wind uit oost- tot 
zuidoostelijke richting en maar liefst vijf dagrecords 
door Harry Blijleven: Keep 446, Vink 6033, Koperwiek 
22.336, Grote Lijster 351 en Roek 133. Daarnaast nog 
3536 Kramsvogels en 393 Groenlingen.

Voor de meeste soorten is de najaarstrek over Nederland 
sterker dan de voorjaarstrek, hoewel er uitzonderingen 
zijn zoals de Beflijster, Temminck’s Strandloper en 
Zwartkopmeeuw. De trek is niet gelijkmatig verdeeld, 
want door stuwing is zangvogeltrek in het najaar aan 
de Hollandse kust jaar in jaar uit veel sterker dan in 
Groningen. Als we naar de totale aantallen van sommige 
telposten kijken dan wordt dat gelijk duidelijk. Het Sijsje 
deed het zoals gezegd in 2019 bijzonder goed, maar als 
we de totalen vergelijken met die van de Vulkaan in de 
duinreep bij Den Haag, met 1500 uur de best bemande 
post in Nederland, dan verbleken die aantallen. Langs 
de Vulkaan trokken in 2019 namelijk 118.000 Sijzen 
over. Het totaal van de Grote Gele Kwikstaart kwam in 
2019 op 724 vogels. Elders langs de Hollandse kust 
 waren dat er onder meer 330 in slechts 142 uur langs 
De Puinhoop in Katwijk en bij de Kennemerduinen 269 
in 90 uur. Toch opmerkelijk dat de Eemshaven er in het 
najaar zonder stuwing met 213 Grote Gele Kwikstaarten 
in 233 uur nog een vierde plek uitsleept. Maar aan-
gezien er in het voorjaar in Groningen wel stuwing is 
met 118 langs de Eemshaven, komt deze post met 351 
toch nog als tweede post voor Nederland uit. En dan te 
bedenken dat aan de Hollandse kust per trektelpost 
meer tellers staan, wat uiteraard hogere aantallen op-
levert, want lang niet alle Grote Gele Kwikken die langs-
komen roepen, wat de kans op waarneming aanzienlijk 
verlaagt.

Een van de 235 Sperwers die op 24 april  foto: Rob Sjouken
langs de Noordkaap kwamen
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De vangsten van het vogelringstation op het oostelijke 
Eemshaventerrein staan ook op Trektellen.org. Er was 
een aantal opmerkelijkste vangsten in 2019. De 24 
 Witkopstaartmezen op 2 november betekenden een 
evenaring van het dagrecord van 24 van een jaar eerder 
op 4 november en een Siberische Braamsluiper op 25 
oktober was de derde die hier ooit gevangen is. De 19 
Kepen op 21 oktober waren een nieuw dagrecord. Ook 
op Lauwersoog wordt geringd (sinds juni 2019 op 
 Trektellen.org) en op 26 oktober werd daar een Taiga-
boomkruiper gevangen.

Nachttrek over Beijum Groningen
Beijum is één van de tientallen plaatsen in Nederland 
waar nachtelijke trek wordt geregistreerd met geluids-
apparatuur. Het grote voordeel is dat bijzondere roepjes 
kunnen worden geanalyseerd (door het maken van 
 sonogrammen) en vergeleken met geluiden in een 
 database. Nachttrekopnames leverden een hele reeks 
soorten op. Sommige zou je niet gelijk verwachten en 
hoor je zo weinig dat het de vraag is of je ze er zonder 
geluidopnames uit zou kunnen halen. Hiertoe behoren 
Ortolaan (24/25 augustus), Mandarijneend op 7 oktober, 
Kwak op 1 oktober en Zwarte Zee-eend op 3 oktober. 
Bijzonder was de geluidsopname van de Zwarte Zee-
eend, een welluidende fluitende roep die een beetje 
doet denken aan Goudplevieren. Ooit toen je in de jaren 
zeventig bij de Vogelwarte Helgoland nog gewoon naar 
binnen kon lopen, omdat er nog geen vogelaars van 
buiten waren, vertelde de leider van het trekstation  
dr. Gottfried Vauk aan ons dat het niet ongewoon was 
om ’s nachts Zwarte Zee-eenden te horen. Inderdaad 
staat in Dierschke (2011) iets over nachttrek over 
 Helgoland. In de tijd van Vauk (hoofd van het treksta-
tion van 1956-1988) was er in de nacht van 2-3 april 
1986 massale nachttrek. Maar in totaal zijn er van 
1984-2008 maar 15 dagen met nachttrek, dus is wat 
Vauk er in de jaren zeventig over wist niet doorgedrongen 
tot een nieuwe generatie vogelaars. De situatie op Helgo-
land laat zien dat als het midden op de Noordzee al 
 betrekkelijk bijzonder is om overvliegende Zwarte Zee-
eenden te horen, dit zeker voor de stad Groningen 
geldt. Het verdient aanbeveling een aantal nachtelijke 
roepjes van Jacob Bosma eens te beluisteren, zoals die 
van de Kramsvogel omdat dat een andere roep is dan 
het bekende getjak. 

Hoe goed zijn de posten in Groningen landelijk 
bekeken?
Een post is heel zwart-wit beschouwd zo goed als de 
waarnemers zijn en het aantal uren dat ze willen ma-
ken. Een of twee uurtjes tellen geeft een indruk, maar 
op een mooie dag weet je pas echt hoe goed die is als 

je er een uur of acht hebt geteld. Maar dat is uiteraard 
niet alles, want ervaring leert dat gemiddeld genomen 
de posten aan de kust globaal genomen tien keer ho-
gere aantallen hebben dan posten in het binnenland 
van de provincie Groningen. Niet voor niets liggen de 
betere posten in Oost-Groningen, waar meer langs lijkt 
te komen dan over de kale weilandgebieden ten noord-
westen van de stad Groningen. In tabel 1 staat een 
overzicht van de posten in Groningen met daarachter 
het totaal aantal uren dat is geteld. We zien dat de 
Kustweg in uren de Eemshaven voorbij is gegaan en 
dat een trektelpost die een aantal jaren geleden nog 
populair was, de Kardingebult, inmiddels niet meer 
 bezet is. Tot slot is er nog een telpost in Groningen 
 bijgekomen: Eemshaven – radarpost west. In het ver-
leden zijn hier met harde NW tot N wind leuke waar-
nemingen gedaan. In de herfst van 2019 is gestart met 
het meer systematisch tellen van de zeetrek daar. 
 Tegelijk is begonnen om oude telgegevens – doorgaans 
van alleen de leuke soorten – te verzamelen. De resul-
taten zijn op Trektellen.org te vinden.

Om wat dieper op de vraag in te gaan hoe goed de 
 posten zijn, hebben we de totale aantallen per soort 
vergeleken met alle andere posten in Nederland. We 
hebben gekeken hoe hoog de diverse posten per soort 
stonden en het is verrassend om te zien dat voor maar 
liefst 53 soorten een post uit Groningen op de eerste 
plaats stond en in 27 gevallen op de tweede plaats. 
Groningen is dus helemaal zo slecht nog niet (“kon 
minder”). De meest exclusieve soort voor de provincie 
is de Strandleeuwerik. De Noordkaap staat stijf boven-
aan met 652 exemplaren, waar de vogels vaak dicht bij 
de post op kale akkers zitten alvorens te vertrekken, 
gevolgd door de Eemshaven met 553 en de Kustweg 
met 162. Op Lauwersoog zijn de zangvogels bijvangst, 
omdat daar meestal door de telescoop naar zeevogels 
wordt getuurd, maar daar kwamen ook nog eens 15 

Visarend met een vis langs de Kustweg Foto: Jelle Visser
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 vogels langs. Samen is dat meer dan 90% van alle 1490 
op trek in Nederland waargenomen individuen.

We gaan de posten nog even één voor één bij langs met 
hun specifieke soorten. De Kustweg heeft de meeste 
nummer één-toppers, drie watervogels (Brandgans, 
Wilde Eend, Kleine Zwaan), drie roofvogels (Torenvalk, 
Zeearend, Ruigpootbuizerd) en vijf steltlopers (Goud-
plevier, Bontbekplevier, Watersnip, Zwarte Ruiter, 
 Tureluur). Omdat de binnenkant van de Kustweg steeds 
hogere bosopslag krijgt is er de unieke combinatie van 
wijds open water naast dekking in de vorm van bosjes, 
die als een magneet op de zangertjes werken en waar-
langs ze zich van boom tot boom verplaatsen. Dit levert 
de hoogste aantallen op voor Zwartkop, Tuinfluiter, 
Braamsluiper, Tjiftjaf, Bladkoning, Noordse Goudvink 
(28) en het een-na-hoogste aantal voor de Grasmus. 
Een andere soort die veel langs de Kustweg trekt is de 
IJsgors.

De Eemshaven is een goede tweede post en moet  
het hebben van de zangvogels en roofvogels. Om te 
beginnen met de roofvogels: het is de beste plek in 
 Nederland voor Visarend, Sperwer, Zwarte Wouw en 
Blauwe Kiekendief. Voor de Rode Wouw, Bruine Kieken-
dief, Ruigpootbuizerd en Torenvalk is het de een-na-
beste plek. Daarnaast is er een rijtje zangvogels die 
nergens zo talrijk langskomen, waaronder Frater, Gele 
Kwikstaart, Putter, Groenling en Rietgors.

Lauwersoog moet het van zijn watervogels hebben, 
hoewel – toeval of niet – in 2019 het hoogste aantal 
Sneeuwgorzen langskwam. Ook staat de post al jaren 
bekend om zijn hoge aantallen Oeverpiepers. Voor 
 Eider, Pijlstaart, Bergeend en Topper was Lauwersoog 

de plek met de hoogste aantallen, hoewel we daarbij 
moeten opmerken dat zeetrek op de Waddeneilanden 
weinig meer voorstelt en we niet kunnen zeggen hoe 
goed bijvoorbeeld Schiermonnikoog nog is voor de 
 Eider. Voor de Middelste Zaagbek kwam Lauwersoog 
na Camperduin op plaats twee. Dat ligt hem niet aan de 
najaarstrek, want met aantallen van 273 en 246 had 
Lauwersoog veruit de hoogste dagtotalen, maar aan 
het feit dat Camperduin goed is in het voorjaar  wanneer 
op Lauwersoog niet wordt geteld. Ook voor sommige 
steltlopers is het de beste plek, zoals Rosse Grutto, 
Rosse Franjepoot en Bonte Strandloper. Het valt soms 
niet mee om de verre groepen steltlopers op naam te 
brengen en een betere plek zou twee kilo meter ooste-
lijk van de haven kunnen zijn, waar je een paar honderd 
meter verder richting Schiermonnikoog zit, maar be-
schutting tegen de wind weegt meestal niet op tegen 
het voordeel over een smaller stuk Waddenzee te kijken.

De Noordkaap is de noordelijkste punt van het vaste 
land in de Emmapolder. Het eeuwige probleem met 
koude voorjaarswind is hier opgelost door middel  
van een mobiel windscherm bovenop de dijk. De kale 
 Emmapolder moet het hebben van vogels van open ter-
rein. Het is al jaren de beste plek om Morinelplevieren 
te zien, in 2019 waren dat er 45. Andere toppers zijn 
Smelleken, Bruine Kiekendief, Groenpootruiter en Witte 
Kwikstaart.

Rottumeroog had het hoogste aantal Zilverplevieren 
van 2019, maar had vroeger ook wel eens record-aan-
tallen Wulpen.

Tenslotte scoorde het Paterswoldsemeer het beste 
met Canadese Ganzen, maar de indruk bestaat dat dit 

Telpost Uren geteld Aantal vogels Uur-gemiddelde

Noordkaap 313 626298 2001

Eemshaven 775 1116637 1441

Zuidveld, Sellingen 236 220488 934

Lauwersmeer, Kustweg 885 719372 813

Eemshaven - radarpost west 50 30385 608

Onstwedde 21 12351 588

Adriaan Tripbos, Sappemeer 29 12331 425

Heemtuin Muntendam 272 113812 418

Punt van Reide en Oterdum-monument 192 69540 362

Lauwersoog, haven 316 113365 359

Rottumerplaat 15 3453 230

Rottumeroog 196 44414 227

Paterswoldsemeer 365 68010 186

Langebosch, Wildervank 88 10430 119

Toptelposten elders in Nederland

Ketelbrug / Kamperhoek 323 806857 2498

De Vulkaan Den Haag 1510 2502250 1657

De Hamert 372 565599 1520

Tabel 1. Vergelijking van de Groninger telposten in 2019 op basis van uurgemiddelden en ter vergelijking de cijfers van enkele  
toptelposten in Nederland. De Kardingebult, Groningen met slechts 1 uur geteld, is niet opgenomen
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vooral lokale trekverplaatsingen zijn. Samengevat 
kunnen we nogmaals zeggen dat de trektelposten aan 
de kust wat de aantallen van diverse watervogels en 
zangvogels betreft tot de betere landelijke posten 
 behoren. 

Een vergelijking maken tussen de Groninger telposten 
en die van de rest van Nederland is geen gemakkelijke 
opgave omdat er zoveel onderlinge verschillen zijn. 
Hierboven geven wij twee vergelijkingen die weliswaar 
vatbaar zijn voor nuancering, maar toch een duidelijk 
beeld geven. De eerste betreft een vergelijking op 
 basis van uurgemiddelden, dat wil zeggen het totaal 
aantal doortrekkers in 2019 gedeeld door het totaal 
aantal teluren (tabel 1). 

De tweede vergelijking is gemaakt voor de meer talrijke 
doortrekkende roofvogels: Sperwer, Bruine Kieken-
dief, Buizerd en Torenvalk (tabel 2). De conclusie dringt 
zich op dat Groningen een hele goede provincie is voor 
het waarnemen van vogeltrek. De noordkust springt er 
– ook landelijk – nadrukkelijk uit.
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Sperwer Bruine Kiekendief Buizerd Torenvalk

Eemshaven - voor- en najaar 1950 1234 1222 762

Noordkaap 838 1211 322 381

Lauwersmeer, Kustweg 803 436 403 557

Totaal 3591 2881 1947 1700

Ketelbrug / Kamperhoek 572 342 325 184

De Vulkaan (Den Haag) 706 141 304 165

De Hamert 578 71 805 92

Totaal 1856 554 1434 441

Tabel 2. Vergelijking van de noordelijke Groninger telposten op basis van trek van algemene roofvogels



Nieuw voor Groningen

Monniksgier
Alwin van Lubeck

Beschrijving
De beschrijving is met name gebaseerd op de foto’s  
en informatie zoals die beschikbaar zijn op de site  
www.waarneming.nl.

Algemene indruk en gedrag: Bijzonder grote vogel, for-
maat Zeearend. Geheel donker, met een lichte snavel 
en wat lichtere kop en nek. 

Grootte: In zit al vrij groot. In vlucht een enorme span-
wijdte, duidelijk een grote gier.

Kop: Vrijwel geheel donkere kop, wat duidt op een 
 jonge vogel. Donkere nek met een wat lichte zij- en 
 achternek.

Bovendelen: De bovendelen ook geheel donker. Vleugels 
met enorme vingers. 

Onderdelen: Geheel donkere onderdelen. Ook de onder-
vleugeldekveren zijn nog vrij donker, ook een indicatie 
van een jonge vogel. 
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In de ochtend van 24 mei 2019 kwam het bericht binnen op de Whatsapp-groep van de Groningse vogelaars dat er 
een Monniksgier ter plaatse zou zijn in de Onlanden. Menig vogelaar spurtte die kant op en waarachtig: er zat een 
2e kalenderjaar Monniksgier in een veld aan de Drentsedijk. Terwijl de eerste mensen hem in beeld kregen, vond 
de vogel het wel welletjes. Nog geen half uur nadat de vogel was gemeld, vloog hij op en begon hoogte te maken. 
Om precies te zijn werd de vogel in eerste instantie om 9:19 aan de grond gezien in het zuidelijke deel van de 
Drentsedijk. Om 9:57 hing de vogel al boven het Stadspark van Groningen om vervolgens richting het westen door 
te vliegen. Om 10:05 werd de vogel voor het laatst gezien boven Hoogkerk. De Monniksgier heeft al met al nog 
geen tien minuten boven Groningen gehangen, maar het betreft wel een nieuwe soort voor de provincie. Het ver-
haal krijgt nog een staartje want dezelfde dag werd de vogel zuidelijker waargenomen bij de Sallandse Heuvelrug 
in Overijssel. De volgende ochtend was de vogel daar enkele uren te zien, voordat hij net voor het middaguur weer 
op de wieken ging.

Monniksgier boven de Vloeivelden, Hoogkerk Groningen Foto: Theo Bakker

Monniksgier boven de Onlanden, Drenthe Foto: Theo Bakker



Determinatie
Net als de meeste andere gieren was deze vogel erg 
groot, met een spanwijdte van dik boven de twee  meter. 
Verder waren er duidelijke verschillen met de Vale  
Gier. In tegenstelling tot deze soort is de Monniksgier 
 vrijwel geheel donker op de onderdelen en omdat het 
een  jonge vogel betrof, ook doorlopend op de kop. In 
zit was de determinatie niet moeilijk aangezien er in 
 Europa geen andere gier is met een donkere kop en 
een lichte snavel met zwarte punt. In vlucht zou  Oorgier 
nog voor verwarring kunnen zorgen, maar die heeft 
een lichtere buik, onderstaartdekveren en nek. Ook is 
de kraag bij Oorgier donker, terwijl deze bij Monniks-
gier licht is. 

Voorkomen
Monniksgier is een zeldzame broedvogel in het zuide-
lijke deel van Europa. De verspreiding van de soort 
loopt oostelijk van de Balkan en Turkije door tot ver in 
Azië. In Europa gaat het de laatste jaren weer wat beter 
met de soort, nadat hij in het verleden sterk afnam. 
 Tegenwoordig zijn er enkele duizenden paartjes in 
 Europa, waarvan het gros in Spanje zit. In Nederland is 
het een extreem zeldzame dwaalgast met maar twee 
geaccepteerde gevallen (www.dutchavifauna.nl). De 
eerste betreft een vondst uit 1948, de tweede vogel 
werd in juli 2000 gezien, onder andere aan de Friese 
waddenkust. 

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

ANWB Vogelgids van Europa. Vierde, geheel herziene druk. 

Den Haag.

www.dutchavifauna.nl

www.waarneming.nl

www.4vultures.org  

Alwin van Lubeck, alwinvlubeck@gmail.com
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Witbuikrotgans
De enige waarneming van Witbuik-
rotganzen was op 28 oktober toen 
er vier vogels werden gezien te mid-
den van vele langstrekkende Rot-
ganzen bij Lauwersoog. 

Roodhalsgans
De meeste waarnemingen dateren 
uit de winterperiode. Het Zuid-
laardermeergebied en de Dollard-
kwelders zijn de beste plekken 
om de soort te zien. Er werden in 
2019 in totaal circa zeven vogels 
gezien.

Ross’ Gans
Op 2 augustus werd een exemplaar 
ontdekt in het Jaap Deensgat. Deze 
vogel was tot in ieder geval 10 sep-
tember aanwezig in het Lauwers-
meer. Op 29 september werd er nog 
een vogel gezien bij De Jouwer; 
waarschijnlijk heeft deze waarne-
ming betrekking op dezelfde vogel 
als die van het Lauwersmeer. 

Sneeuwgans
Op 19 april werden twee vogels 
overvliegend gezien bij Stedum. 
Verder trok er op 9 mei nog een 

exemplaar langs de telpost in de 
Eemshaven en op 13 augustus werd 
er nog een vogel gezien in de Ruid-
horn.

Dwerggans
Van 1 tot en met 3 januari verbleef 
een Dwerggans rondom Slochteren. 
Een leuke vondst waren de negen 
geringde Zweedse Dwergganzen 
die op 28 en 29 maart bij Harpel ver-
bleven. In het najaar waren er nog 
twee waarnemingen, namelijk een 
overvliegende vogel op 29 oktober 
over de telpost Zuidveld en op 27 
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Voor dit jaaroverzicht 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. In totaal werden er 302 soorten (minus exoten) gezien in de provincie Groningen in 2019, waarvan 82 te 
boek staan als zeldzaam of zeer zeldzaam. De leukste waarnemingen zijn er uit gelicht.

Kleinst Waterhoen, Zuidlaardermeer, 7 juni 2019  Foto: Harry Siegers



december een vogel ter plaatse net 
ten noorden van de stad Groningen.

Witoogeend
Op 10 mei werd een Witoogeend ge-
vonden in de Rietfilter bij Laude. De 
vogel verbleef daar in ieder geval 
tot en met 10 juni. Op 18 en 19 no-
vember zat een vogel in het haven-
tje van Lauwersoog. Hierna was er 
nog een waarneming van een exem-
plaar bij Tetjehorn op 25 december.

Ringsnaveleend
De Ringsnaveleend van Appingedam 
werd gezien tot en met 14 april. Op 
22 december werd de vogel weer 
waargenomen. Dit betekent de vier-
de winter op rij voor dit specifieke 
exemplaar.

IJseend
De meeste waarnemingen van de 
IJseend kwamen van Rottumeroog 
en Rottumerplaat. Het hoogste  
aantal betrof zeven exemplaren. 
Leuker waren echter de binnenland- 
waarnemingen. Zo werd er op 3 
 november een vogel gevonden op 
de plas bij Sellingerbeetse, die tot 
en met 10 november werd gezien. 

Daarnaast werd er op 27 en 28 
 december nog een exemplaar op 
het Zuidlaardermeer gezien.

Vale Gierzwaluw
Op 19 oktober was een vogel aanwe-
zig op Rottumeroog. Daarna werd er 
op 24 november nog een vogel ge-
vonden in Lauwersoog. Indien aan-
vaard betreft het hier respectievelijk 
de derde en vierde voor Groningen.

Kuifkoekoek
Op 3 augustus werd een exemplaar 
gezien en gefotografeerd bij het 
Zuidlaardermeer. De vogel kon on-
danks enige zoektochten niet meer 
teruggevonden worden. Het betreft 
het derde geval voor de provincie 
en grappig genoeg alweer het twee-
de voor het Zuidlaardermeergebied.

Klein Waterhoen
Een roepend vrouwtje Klein Water-
hoen was in ieder geval van 24 mei 
tot en met 1 juni aanwezig in het 
Zuidlaardermeergebied. Dit is een 
soort die hoogstwaarschijnlijk va-
ker in de provincie zit, maar weinig 
wordt gevonden. Het betreft het 
derde geval voor de provincie. 

Kleinst Waterhoen
Ook in 2019 waren er meerdere 
exemplaren aanwezig in de provin-
cie. Zoals normaal de afgelopen 
 jaren waren de meeste vogels 
 aanwezig in het Zuidlaardermeer-
gebied. Er kwamen ook wat meldin-
gen uit het Dannemeer. Echter de 
leukste waarneming kwam uit 
Beijum, waar een zingende vogel 
29 mei werd opgenomen tijdens 
nachtelijke opnames.

Flamingo
2019 was een goed jaar om Fla-
mingo’s in de provincie te zien. In 
mei, juni en juli werden op meer-
dere plekken in de provincie 
exemplaren gezien. Het hoogste 
aantal Europese Flamingo’s was 
acht en werd op 15 juni in de 
 Onnerpolder gezien. Enkele groe-
pen betroffen Europese, Chileen-
se Flamingo’s en hybriden tussen 
de twee. De vogels waren veelal 
geringd in het Zwillbrocker Venn. 
Door de warme zomer van 2019 
waren de omstandigheden daar 
niet goed om tot broeden te ko-
men, zodat de vogels zijn gaan 
zwerven.
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Flamingo’s boven het Dannemeer met de juffertoren van Schildwolde op de achtergrond, 26 mei 2019  Foto: Daniëlle Keuning 



Aziatische Goudplevier
Op 13 juli werd een adult zomer-
kleed vogel gevonden op de Punt 
van Reide. De vogel werd de volgen-
de dag ook nog gezien, maar vloog 
later op de middag hoog weg rich-
ting noord. Het betreft hier het vijfde 
geval voor de provincie Groningen.

Amerikaanse Goudplevier
De laatste jaren zit er in het voorjaar 
steevast een exemplaar in of bij de 
Breebaartpolder. Ook het afgelo-
pen jaar was er weer een vogel aan-
wezig, ditmaal van 25 mei tot en 
met 4 juni. Het gaat hier hoogst-
waarschijnlijk om een vogel die 
jaarlijks terugkomt. Op 29 augus-
tus werd nog een vogel gevonden, 
ditmaal in de Ruidhorn. De voor-
noemde Amerikaanse Goudplevier 
was tot en met 31 augustus aan-
wezig. Indien aanvaard gaat het om 
het zesde en zevende geval voor de 
provincie. 

Morinelplevier
De meeste waarnemingen van de 
Morinelplevier kwamen van de tel-
posten langs de kust. Vrijwel alle 
waarnemingen lagen daarbij tussen 
20 april en 18 mei. In het najaar wer-

den er nog zeven vogels gezien of 
gehoord. 

Breedbekstrandloper
Traditiegetrouw komt het gros van 
de observaties uit polder Breebaart. 
Op 25 mei waren er zelfs vier exem-
plaren aanwezig op de Punt van 
Reide. De enige waarneming buiten 
de Breebaart dateert van 17 augus-
tus en betrof een exemplaar op de 
HVP van de Kustweg. 

Bonapartes Strandloper
Op 21 juli werd een Bonapartes 
Strandloper gezien bij Achter de 
Zwarten in het Lauwersmeergebied. 
De vogel werd enkel in de ochtend 
gezien en zou met enkele Bontbek-
plevieren naar het zuiden zijn gevlo-
gen. Indien aanvaard is het de vijfde 
vogel voor Groningen. 

Gestreepte Strandloper
Op 20 april werd een exemplaar ge-
meld in de Fledderbosscherpolder. 
Op 4 november werd nog een vogel 
op een akker gevonden tussen 
 Kieviten en Goudplevieren nabij de 
Ruidhorn. De laatstgenoemde vo-
gel was in ieder geval tot en met 6 
november aanwezig.
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Aziatische Goudplevier, Breebaartpolder, 13 juli 2019  Foto: Lazar Brinkhuizen

Gestreepte Strandloper, Ruidhorn, 4 november 2019  Foto: Mark Schuurman



Poelsnip
Op 15 mei werden twee Poelsnip-
pen gezien bij Wolfbarge. Na de 
vondst konden de vogels in de loop 
van de dag niet meer worden gelo-
kaliseerd. Indien aanvaard zou dit 
het vierde/vijfde geval voor de pro-
vincie betekenen, sinds waarne-
mingen van de Poelsnip door de 
CDNA beoordeeld worden . 

Terekruiter
Net zoals de afgelopen jaren werd 
Polder Breebaart weer aangedaan 
door een Terekruiter. Ditmaal ver-
bleef de vogel van 11 tot en met 19 
mei in het gebied. Traditiegetrouw 
werd er ook weer een vogel in juli 
gevonden. Laatstgenoemde ver-
bleef in het gebied van 18 tot en met 
27 juli in het gebied. 

Grauwe Franjepoot
Waarnemingen van Grauwe Franje-
poot komen steevast uit de nazo-
mer of herfst. Buiten voornoemde 
periode was er op 16 mei een vogel 
ter plaatse in de Ruidhorn en op 22 
juni bij Achter de Zwarten. In het 
 najaar zijn het Lauwersmeer en de 
Ruidhorn de plekken om Grauwe 
Franjepoten te zien. 

Rosse Franjepoot
Er zijn van die soorten die vooral 
met noordwesterstormen aan de 
Groningse kust opduiken. De Rosse 
Franjepoot is daar eentje van. Bij 
gebrek aan stormen, duiken er vaak 
ook maar weinig vogels op. Zo wa-
ren er meldingen op 10  september, 
30 september en 28 oktober langs 
Lauwersoog. De overige waarne-
mingen werden in de Eemshaven 
gedaan op respectievelijk 30 sep-
tember en 28 oktober. 

Poelruiter
Ook 2019 was een jaar met weinig 
waarnemingen van Poelruiters. Op 
23 april werd een vogel gezien nabij 
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Rosse Franjepoot Lauwersoog 28 oktober 2019  Foto: Stef Janssen

Terekruiter, Breebaartpolder, 25 juli 2019  Foto: Corstiaan Beeke



het Jaap Deensgat. Verder werd er 
op 23 en 24 mei nog een exemplaar 
gemeld bij de Ruidhorn.

Vorkstaartmeeuw
Voor deze arctische meeuw heb je 
vaak een goede noordwestenstorm 
nodig in het najaar. Dat die tegen-
woordig schaars zijn, blijkt wel uit 
het aantal waarnemingen van Vork-
staartmeeuw. Op 30 september 
werd een eerstejaars vogel gezien 
in de Eems, dit was ook het geval 
op 2 oktober. Op 29 november 
vloog nogmaals een jonge vogel 
langs Lauwersoog.

Grote Burgemeester
Een dode vogel werd op 8 februari 
op Rottumeroog gevonden. Een le-
vende vogel zat van 12 april tot in 
ieder geval 18 april op de kwelders 
boven Warffum. 

Kleine Burgemeester
De enige waarneming dateert van 
24 maart en werd op Rottumerplaat 
gedaan.

Lachstern
Ook in 2019 waren de Lachsterns 
weer present bij de zandgaten in 
het oosten van de provincie. De 
 eerste vogels waren reeds op 7 juli 
aanwezig. Het maximale aantal was 
31 vogels. Daarnaast waren er nog 
langsvliegende vogels op 21 april 
langs Ruidhorn en op 8 juli langs 
Lauwersoog.

Kleinste Jager
Waarnemingen van de sierlijke 
Kleinste Jager waren schaars in 
2019. Op 13 september vlogen in to-
taal drie vogels langs Rottumer-
plaat. Op diezelfde plek vloog er 
nogmaals eentje langs op 15 sep-

tember. Op 17 september en 30 sep-
tember vlogen twee exemplaren 
langs Lauwersoog. Diezelfde loca-
tie had ook nog een vogel op 28 
 oktober. 

Kleine Alk
Op 20 oktober was een exemplaar 
aanwezig op Rottumerplaat. Daar-
naast waren er nog drie langsvlie-
gende vogels op 28 oktober langs 
Lauwersoog.

Zwarte Zeekoet
Alle waarnemingen van deze soort 
kwamen van Rottumerplaat. Op 24 
maart was een vogel ter plaatse op 
zee en op 19 oktober vloog er een 
vogel langs. 

Papegaaiduiker
Allereerst werd een dode vogel ge-
vonden op 14 januari langs de Kust-
weg bij het Lauwersmeer. Verder 
waren er waarnemingen vanaf Rot-
tumeroog en Rottumerplaat op 13 
september en 15 september, res-
pectievelijk één vogel en twee vo-
gels. 

Stormvogeltje
Het eerste exemplaar werd op 30 
september gezien langs Lauwers-
oog. Verder werd er ook nog een 
vogel gezien op 15 november bij 
Rottumerplaat. 
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Kleine Alk, Rottumerplaat, 20 oktober 2019  Foto: Alwin van Lubeck

Stormvogeltje,  Foto: Jacob van
Rottumerplaat,  der Weele
15 november 2019  



Grauwe Pijlstormvogel
De enige waarneming werd op 15 
september gedaan op Rottumer-
plaat.

Vale Pijlstormvogel
De meeste Pijlstormvogel-waarne-
mingen worden gedaan boven de 
eilanden. Dat geldt ook voor de Vale 
Pijlstormvogel, waarvan op 18 okto-
ber een exemplaar langs Rottumer-
oog vloog.

Kuifaalscholver
Een langsvliegende vogel werd op 18 
juli gezien bij Lauwersoog. Op die-
zelfde plek werd op 19 november een 
vogel gevonden die uiteindelijk tot in 
het nieuwe jaar werd gezien. Dit gold 
ook voor een vogel die op 17 novem-
ber werd ontdekt in de Eemshaven. 
Op 23 december werden zelfs twee 
vogels waargenomen. Nog leuker is 
dat één van de vogels geringd was 
als kuiken op Isle of May voor de 
Schotse kust op 7 juni 2019.

Zwarte Ibis
Deze soort is vrijwel niet meer weg 
te denken uit de Groninger moeras-
gebieden. Zo werd op 14 april voor 
het eerst een exemplaar gezien in 

het Zuidlaardermeergebied. Uitein-
delijk zouden daar zeker vier vogels 
gezien worden en werd de laatste 
waarneming gedaan op 21 augus-
tus. Ook elders in de provincie wer-
den nog verscheidene exemplaren 
gezien.

Woudaap
Een baltsende vogel werd op 17  
juni in het Zuidlaardermeergebied 
gehoord. Nabij Woldendorp werd 
eveneens een baltsend mannetje 
gehoord op 25 en 29 juni. Dat het 
een goed jaar was voor Woudapen 
blijkt wel uit een derde zingend 
mannetje op 10 juli bij Dorkwerd. In 
het najaar werd nog een dode vogel 
gevonden bij de Blauwestad.

Kwak
Op 7 mei was een vogel aanwezig 
langs een kanaal in de woonkwern 
van Meerwijck bij Hoogezand. Een 
overvliegende vogel werd op 30 
mei boven het Hoornse Meer ge-
zien. Tot slot was er ook van deze 
soort een vogel op geluidsrecorder, 
ditmaal 2 oktober te Beijum. 

Koereiger
Een Koereiger was op 22 en 23 
 februari ter plaatse bij Sappemeer. 
Van 20 tot en met 27 maart was er 
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Kuifaalscholver, Eemshaven, 13 januari 2020  Foto: Marnix Jonker

Kwak, Hoogezand, 7 mei 2019  Foto: Marnix Jonker



een vogel bij Den Horn. In de Berg-
boezem van Lettelbert zat een vo-
gel van 19 tot en met 25 mei. Tot slot 
was een Koereiger op 28 augustus 
ter plaatse in het Zuidlaardermeer-
gebied.

Roze Pelikaan
Op 28 en 29 oktober werd een Roze 
Pelikaan respectievelijk langs de 
Dollarddijk en in het Zuidlaar-
dermeergebied gezien. De vogel 
 betreft hoogstwaarschijnlijk een 
exemplaar dat zich de gehele zomer 
ophield in Noord-Duitsland. Later 
streek de vogel neer langs de Reest 
op de grens van Drenthe en Overijs-
sel, waar de vogel zich ophield met 
tientallen Ooievaars. Indien aan-
vaard is het de tweede waarneming 
voor Groningen.

Grijze Wouw
Dit jaar was er helaas geen statio-
naire vogel. De enige waarneming 
werd op 21 april gedaan en betrof 
een vogel die de telpost van de 
Eemshaven passeerde. Het betreft 
het derde geval voor de provincie 
Groningen. 

Vale Gier
Een overvliegende Vale Gier werd 
op 21 september opgemerkt boven 
Hekkum in het Reitdiepdal.

Monniksgier
Spectaculair was de jonge Mon-
niksgier die op 24 mei in de Onlan-
den werd ontdekt. Vroeg in de och-
tend ging de vogel op de wieken en 
deed de provincie Groningen ook 
aan. Hetzelfde exemplaar werd een 

dag later plusminus 90 kilometer 
zuidelijk teruggevonden in Overijs-
sel. Indien aanvaard betreft het een 
nieuwe soort voor de provincie (zie 
elders in dit nummer).

Slangenarend
Op 12 mei werd een vogel gezien bij 
Sellingen. De vogel verdween in 
noordelijke richting en werd nadien 
niet meer gezien.

Steppekiekendief
In 2019 kwam het paartje Steppe-
kiekendieven weer tot broeden in 
Midden-Groningen. Het resulteerde 
uiteindelijk in drie jonge vogels. Het 
aantal waarnemingen van Steppe-
kiekendieven lijkt nog altijd toe te 
nemen. In september zaten er bij-
voorbeeld drie exemplaren tussen 

Bladkoning, Rottumerplaat, 19 oktober 2019  Foto: Alwin van Lubeck



de Grauwe Kiekendieven in het 
noordoosten van Groningen.

Oehoe
De al dan niet wilde Oehoe van Lau-
werszijl was ook in 2019 nog aan-
wezig. Van mei tot en met juli ont-
braken er echter waarnemingen van 
de vogel. Op 28 december werd er 
nog wel een roepende vogel ge-
hoord bij Vierhuizen, maar dit zou 
ook betrekking kunnen hebben op 
het exemplaar van Lauwerszijl.

Hop
Alle waarnemingen van de Hop in 
2019 betroffen vogels die zoals ge-
woonlijk slechts op één dag gezien 
werden. De eerste vogel werd op 7 
april gemeld bij Corpus den Hoorn. 
Op 19 april werden vogels in Wehe-
den-Hoorn en Noordlaren gezien en 
op 28 april bij Appingedam. Tot slot 
werden er nog vogels waargeno-
men op 19 mei bij Glimmen en op 20 
juni in het Zuidlaardermeergebied.

Bijeneter
Er waren maar twee waarnemingen 
van de soort in 2019. Op 18 mei 
vloog een vogel over de Eemshaven 
en op 29 juni twee vogels over Pie-
terburen.

Draaihals
In het voorjaar werden weer de no-
dige Draaihalzen gezien. Enkel le-
ken ze wat later door te komen dan 
normaal, met meerdere waarne-
mingen uit mei. Eind augustus en 
begin september werden ook her en 
der nog vogels gezien. 

Roodpootvalk
In het voorjaar kwam het gros van 
de waarnemingen van de telposten 
aan de kust. Aan het einde van de 
zomer werden er ook meerdere vo-
gels gezien. Zo waren er op 12 sep-
tember drie vogels aanwezig nabij 
Finsterwolde. 

Kleine Klapekster
In 2018 was er voor het eerst sinds 
1955 weer eens een exemplaar voor 
de provincie. Helaas was die vogel 
toen niet te bezoeken. Dat gold niet 
voor de vogel die op 18 juni 2019 
werd gevonden in een open gebied 
bij Grijpskerk. De vogel was alleen 
aanwezig op de dag van de ontdek-
king. Het gaat hier om het derde ge-
val voor Groningen.

Schildraaf
Op 24 mei werd een Schildraaf ont-
dekt in Leens. Aldaar zat de vogel bij 
de lokale supermarkt en het open-
luchtzwembad. De vogel zou uitein-
delijk tot en met 30 mei zijn gezien. 
Op 11 juni dook de vogel nog op in 
Doezum. Het is een Afrikaanse soort 
die hier dus eigenlijk niet thuishoort. 
Grappig genoeg heeft dit exemplaar 
eerst een jaar door Engeland ge-
zworven om daarna op te duiken in 
Den Oever en vervolgens in Leens. 
Inmiddels zit de vogel al geruime tijd 
in Leeuwarden. Indien aanvaard be-
tekent het een nieuwe soort voor 
 Nederland en dus ook voor Groningen.

Pestvogel
In het begin van 2019 werden maar 
twee vogels gezien in de provincie. 
Dit werd meer dan goed gemaakt 
aan het einde van het jaar. Het 
hoogste aantal was 50 vogels die 
op 31 december in Lauwersoog wer-
den gezien.

Roodstuitzwaluw
In het voorjaar werden tijdens de 
zwaluwentrek ook weer Roodstuit-
zwaluwen gezien. Allereerst vloog 
een exemplaar op 8 mei langs de 
telpost van de Eemshaven. De tel-
post van de Noordkaap werd daar-
na nog verblijd op 16 mei.

Cetti’s Zanger
Op 23 en 24 februari werd een Cet-
ti’s Zanger gehoord en gezien langs 

de Hunze in het Zuidlaardermeer-
gebied. Ook op 23 maart werd in 
hetzelfde gebied een vogel gehoord. 
Vervolgens was er een roepend 
exemplaar op 24 augustus in het 
Dannermeer. Tot slot was er ook nog 
een vogel in het Stadspark in Gro-
ningen op 27 september. Kortom 
een eerste golfje lijkt de provincie te 
hebben gevonden, maar voorlopig 
lijkt de soort nog niet gesetteld. 

Humes Bladkoning
Een vogel werd reeds in 2018 ge-
vonden in Delfzijl. Uiteindelijk zou 
het exemplaar tot en met 20 januari 
2019 worden gezien. Het is het 
 zevende geval voor de provincie 
 Groningen.

Pallas’ Boszanger
Een soort waar de laatste jaren erg 
weinig waarnemingen van waren is 
Pallas’ Boszanger. Gelukkig was 
2019 een uitzondering op de regel. 
Eerst werd op 4 november een vo-
gel gevangen in de Eemshaven. 
Voor het grote publiek was er echter 
nog een vogel die van 10 tot in ieder 
geval 13 november op Suyderoogh 
in het Lauwersmeer verbleef.

Siberische Tjiftjaf
Op 21 oktober werden drie exem-
plaren gezien op Rottumerplaat.  
Op 22 oktober, 31 oktober en 17 de-
cember zat een exemplaar in of 
 nabij de Eemshaven. Daarbuiten 
waren er nog waarnemingen in het 
Lauwersmeer en in Zuidwolde, op 
respectievelijk 3 november en 4 
 december.

Waterrietzanger
Op 10 september werd een exem-
plaar ontdekt in het Dannemeer. De 
laatste jaren wordt de soort toch 
uitermate weinig gezien in de pro-
vincie. Wellicht loont het om moe-
rasgebiedjes in augustus en sep-
tember wat vaker af te lopen.
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Orpheusspotvogel
Inmiddels mag het geen verrassing 
heten dat sommige zuidelijke soorten 
tegenwoordig wat vaker opduiken 
dan in het verleden. Dit geldt ook 
voor Orpheusspotvogel. Ze komen 
nog net niet jaarlijks in de provincie 
voor, maar de laatste jaren zijn er 
verscheidene waargenomen. Zo liet 
ook in 2019 een zingende vogel zich 
van 18 tot en met 24 juni horen in 
houtwallen bij Harpel.

Krekelzanger
Een zingend mannetje werd op 28 
april gehoord nabij Leek.

Graszanger
Sinds jaren werden er weer eens 
Graszangers in de provincie gehoord. 
Allereerst werd eentje gevonden in 
het Zoutekwelgebied van het Lau-
wersmeer op 17 augustus. Het voor-
noemd exemplaar werd voor het 
laatst gehoord op 25 augustus. Na-
dien werd er op 29 augustus nog 
een vogel gezien en gehoord in de 
Eemshaven.

Sperwergrasmus
Van 31 augustus tot en met 2 sep-
tember werd een eerste kalender-
jaar Sperwergrasmus gezien langs 
de Kustweg in het Lauwersmeer-
gebied.

Taigaboomkruiper
Op 23 en 25 november werd een Tai-
gaboomkruiper gemeld op het Sel-
werderhof in de stad Groningen.

Roze Spreeuw
Een jonge Roze Spreeuw werd op 23 
oktober gevonden in de Eemshaven 
tussen gewone Spreeuwen. De vo-
gel bleek uitermate lastig te vinden 
en kon na de dag van ontdekking 
niet meer gevonden worden. Op  
19 november kwam er echter een 
 leuke waarneming bij middels een 
eveneens jonge vogel die zich in de 
tuin van een vogelaar in de stad 
Groningen ophield. Uiteindelijk zou 
het exemplaar tot en met 4 decem-
ber worden gezien.

Waterspreeuw
Op 18 oktober werd een exemplaar 
gezien op de oever van het Boter-
diep vlakbij Bedum.

Kortteenleeuwerik
Er werden twee vogels gemeld in 
2019. De eerste vloog op 20 april 
langs de Kustweg in het Lauwers-
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Graszanger, Lauwersmeer, 18 augustus 2019 Foto: Peter Los

Roze Spreeuw, Groningen, 27 november 2019 Foto: Theo Bakker



meer. De tweede passeerde de 
Eemshaven op 25 april.

Oostelijke Gele Kwikstaart
Een Oostelijke Gele Kwikstaart 
werd op 14 oktober opgenomen in 
de Marnewaard te Lauwersmeer. 
Spijtig genoeg werd de vogel in het 
veld niet gevonden. Indien aan-
vaard betreft het een nieuwe soort 
voor de provincie.

Mongoolse Pieper 
Op 13 december werd een exem-
plaar aanwezig op Rottumerplaat. 
De vogel werd een paar keer kort 
gezien en kon later niet meer wor-
den gevonden, maar de roep kon 
worden opgenomen. Het betreft de 
tweede waarneming voor Gronin-
gen.

Grote Pieper
In 2019 kwam het merendeel van 
het waarnemingen weer uit het na-
jaar. Op 25 april passeerden twee 
vogels de Noordkaap, dit was het 
hoogste aantal van het jaar.

Duinpieper
In het voorjaar kwamen vrijwel alle 
waarnemingen van de telposten 
aan de noordkust van Groningen. 
Traditiegetrouw lag de piek eind 
april en begin mei. 

Siberische Boompieper
2019 was het algeheel een rustig 
jaar voor Siberische Boompieper. 
Toch was er een waarneming uit de 
provincie. Er werd op 3 oktober een 
vogel opgestoten in het Eemsha-
vengebied. 

Roodkeelpieper
In de periode van eind april tot me-
dio mei werden er circa 20 vogels 
gemeld. Het merendeel kwam zoals 
wel vaker vanaf de telposten langs 
de kust. De Eemshaven, Noordkaap 
en de Kustweg zijn goede plekken 

in de voornoemde periode. In het 
najaar kwamen ook nog enkele 
waarnemingen van de telposten. 
De enige vogel ter plaatse was een 
exemplaar die op 26 september in 
een akker bij Bierum zat.

Roodmus
Tussen 30 mei en 18 juni zaten 
meerdere zingende mannetjes langs 
de Kustweg in het Lauwersmeer-
gebied. In diezelfde periode doken 
ook nog enkele vogels op in de 
Eemshaven en op Rottumerplaat. 

Europese Kanarie
2019 was een betrekkelijk rustig 
jaar voor de soort in de provincie. 
Zoals elk jaar kwamen er nog wel 
wat waarnemingen van de telpos-
ten aan de kust, maar het was veel 
minder dan voorgaande jaren. In 
het begin van het jaar was er wel 
een vogel die zich in januari en fe-
bruari ophield in de stad Groningen. 

Zwartkopgors
Op 10 juni werd een vogel gezien in 
Midden-Groningen. Helaas kon de 
vogel niet doorgegeven worden aan 
het grote publiek vanwege kwets-

bare broedvogels in de omgeving. 
Na een vogel op Rottumerplaat in 
2003 betreft het hier de tweede 
waarneming voor de provincie.

Grauwe Gors
De invasie van Grauwe Gorzen in de 
wintervoedselveldjes was in de 
winter van 2018/2019 goed merk-
baar. Er werden op meerdere plek-
ken vogels gevonden. Ook aan het 
eind van 2019 werden nog op enke-
le plekken exemplaren waargeno-
men, maar de aantallen leken lager 
dan in de voorgaande winter.

Ortolaan
Een relatief goed najaar voor door-
trekkende Ortolanen in Groningen. 
Van eind augustus tot pak ‘m beet 
midden september werden rond de 
20 vogels gezien of gehoord. De 
meest interessante waarneming 
was van een vogel die zich op 1 en 2 
september liet bekijken bij Noord-
polderzijl.

Dwerggors
Een Dwerggors werd op 27 februari 
gemeld in het Zuidlaardermeer-
gebied.
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Zwartkopgors, Midden-Groningen, 10 juni 2019 Foto: Jacob Bosma
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