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Als voorzitter van Avifauna Groningen mag ik ieder jaar 
de aftrap doen van een nieuw jaarboeknummer van De 
Grauwe Gors. Dat voorwoord bestaat altijd uit een toe-
lichting op de inhoud en een opsomming van gebeurte-
nissen in het afgelopen jaar. We hoeven ons niet af  
te vragen wat het voorgaande jaar er voor een was,  
want 2020 zal onlosmakelijk verbonden blijven met de 
uitbraak van het coronavirus. Op het moment dat de 
 vorige Grauwe Gors uitkwam, was er in Nederland ech-
ter nog weinig aan de hand. Het was een mooi nummer 
geworden, maar een tikkeltje eenzijdig wat de samen-
stelling betreft. In het voorwoord schreven we daarom 
dat we als redactie graag wilden zien dat er een diver-
ser aanbod aan artikelen zou komen. En er stond gelijk 
bij dat iedereen, dus zowel leden als niet-leden, een 
bijdrage kon opsturen. 

Nu dit nummer af is, kunnen we alleen maar consta-
teren dat deze oproep duidelijk effect heeft gehad. De 
redactie, net als vorig jaar bestaande uit Jørn, Adriaan 
en Egbert, heeft alle aangeboden stukken opgenomen 
en geredigeerd en we komen dit jaar uit op de dikste 
reguliere Grauwe Gors sinds het bestaan van Avifauna 
Groningen! De vergelijking met het verleden gaat ech-
ter wel een beetje mank, want voordat we op een jaar-
boek overstapten kwamen er meerdere nummers per 
jaar uit. In dit nummer staan 16 artikelen en een paar 
mededelingen. We hopen dat de grotere diversiteit in 
de smaak valt.

Wat staat er globaal in dit jaarboek? Het accent is komen 
te liggen op vogels dichtbij huis, wat deels te maken 
zal hebben met het virus. Als je niet kunt reizen, is er 
tijd om de naaste omgeving wat meer aandacht te 
schenken. En ook meer tijd om je bevindingen op te 
schrijven, zo lijkt het. Acht artikelen hebben betrek-
king op vogels in bebouwde kommen.

Voor zeldzame soorten was 2020 een redelijk jaar. Er 
gaat geen jaar voorbij zonder één of meer nieuwe soor-
ten voor de provincie Groningen. In 2020 was dat onder 
andere de Bergkalanderleeuwerik, die niet alleen 
nieuw voor Groningen was, maar ook voor Nederland. 
Helaas was deze vogel voor de twitchers onbereikbaar, 
want de vogel zat op Rottumerplaat. Een andere “harde” 
soort was de Scharrelaar in het Lauwersmeer, die echter 
maar kort aanwezig was. Een Alpengierzwaluw bleef 

daarentegen een dag lang boven de Eemshaven hangen 
en kon door veel vogelaars mooi worden bekeken. Nu 
nog eens een pleisterende Zwarte Zeekoet aan de kust!

Oude nummers van De Grauwe Gors worden in de loop 
van de tijd online gezet. Dat geeft ons ook de gelegen-
heid om op die manier uitgebreidere versies van deze 
artikelen te publiceren. Ten minste als daar aanleiding 
toe is. Dit is geheel in de lijn van wetenschappelijke 
tijdschriften die tegenwoordig uitgebreide supple-
menten van artikelen op hun website hebben staan. 
Het artikel over de PTT tellingen zal het eerste zijn 
waarvan op deze manier een langere versie beschik-
baar komt.

Wat dit jaar allemaal gaat brengen ligt nog in het ver-
schiet. Belangstelling voor de vereniging is er genoeg, 
gezien de eerste digitale lezing over Rottumerplaat. Op 
het hoogtepunt waren 118 belangstellenden digitaal 
aanwezig. Met andere woorden, Avifauna Groningen 
leeft nog steeds. En ook aan de pandemie komt ergens 
in 2021 een eind. Dus hopelijk tot niet al te lang bij een 
van onze activiteiten. En tot slot, bestuur en redactie 
wensen U weer veel leesplezier.

Egbert Boekema (voorzitter)

Voorwoord

Grauwe Gors, Finsterwolde 8 april 2020 Foto: Jan Westerhof
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Bewoners aan de slag

Binnen het project gaan bewoners, onder begeleiding van Landschapsbeheer Groningen en de werkgroep Ransuilen 
in Groningen, aan de slag met het ophangen en monitoren van 80 kunstnesten in de gemeenten Westerwolde, 
 Westerkwartier en Oldambt. Ervaring met uilen is niet nodig om je aan te melden voor een nest, een gezonde portie 
enthousiasme en leergierigheid is voldoende. Daarnaast organiseren we meerdere lezingen en veldexcursies voor 
vrijwilligers en bewoners uit de hele provincie Groningen, waar geïnteresseerden extra kennis kunnen opdoen over 
de Ransuil. Binnenkort komen ook een aantal informatiebladen en -filmpjes online die u op weg helpen om zelf aan 
de slag te gaan voor de Ransuil! 

Een succesvol kunstnest

Het monitoren van de nesten door vrijwilligers is erg belangrijk, omdat we erachter willen komen welk type kunst-
nest het meest aantrekkelijk is voor de Ransuil. Op basis van de monitoringsgegevens onderzoeken we wat de 
voorwaarden zijn voor een succesvol kunstnest. Ook willen we graag meer inzicht krijgen in het aantal broedende 
Ransuilen, het broedsucces en de mogelijke verschillen tussen gebieden in de provincie Groningen. Wij vragen u 
daarom alle broedgevallen in kunstnesten en natuurlijke nesten aan ons door te geven. Wilt u een broedgeval melden? 
Of heeft u zelf een kunstnest geplaatst?

Meld het ons via de link op onze website. U kunt hier ook meer informatie over dit project lezen.

https://landschapsbeheergroningen.nl/projecten-biodiversiteit/een-nest-voor-de-ransuil

Landschapsbeheer Groningen werkt samen met de Werkgroep Ransuilen in Groningen van Avifauna Groningen 
om de Ransuil aan extra nestgelegenheid te helpen. De Ransuil maakt namelijk zelf geen nest; hij broedt voor
namelijk in oude ekster of kraaiennesten. Die nesten kan hij 1 à 2 jaar gebruiken, daarna vallen de nesten door 
gebrek aan onderhoud uit elkaar. We hebben gekozen voor rieten manden, met afgedichte kieren en gevuld met 
turfmolm. De helft van de manden krijgt een dakje. We willen onderzoeken of een dakje helpt tegen het kraken 
van het nest door nijlganzen.

De twee typen kunstnesten met en een zonder dakje die vergeleken zullen worden  Foto’s:  André Eijkenaar

O P R O E P

Een nest voor de Ransuil
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Aanmelden voor een kunstnest

Woont u in de gemeente Westerwolde, Westerkwartier 
of Oldambt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor 
de plaatsing van een kunstnest vanuit het project. Wilt 
u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact  
op met Irene Lantman, projectmedewerker van Land-
schapsbeheer Groningen, telefoon 050 - 534 51 99 of 
e-mail i.lantman@landschapsbeheergroningen.nl.

Ransuilnest met vier jongen in Harpel, 5 juni 2020.  Foto’s: André Eijkenaar
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In tabel 1 staat een overzicht van alle in 2020 afgelezen 
ringen en kleurringen, met rechts de totalen van 2020 
en voorgaande jaren. Veel van deze vogels zijn in de 
provincie Groningen geringd; publicatie over terug-
meldingen van deze vogels laat ik gaarne over aan de 
ringers zelf. Bijna alle aflezingen vonden plaats in de 
provincie Groningen, inclusief de gehele Lauwersmeer

Er zijn veel meer soorten geringd en dus af te lezen. In 
eerdere jaren heb ook ring(en) afgelezen van 41 andere 
soorten: Aalscholver, Bonte Strandloper, Buizerd, Drie-
teenstrandloper, Dwerggans, Eider, Grauwe Kiekendief, 

Grauwe Klauwier, Groenpootruiter, Grote Zilverreiger, 
Havik, Huismus, Kanoet, Kauw, Keep, Kerkuil, Kleine 
Karekiet, Kleine Mantelmeeuw, Kleine Plevier, Kleine 
Rietgans, Kleine Vliegenvanger, Kleine Zilverreiger, 
Kleine Zwaan, Kraanvogel, Meerkoet, Merel, Noordse 
Stern, Oeverpieper, Pontische Meeuw, Rosse Grutto, 
Smient, Sneeuwgans, soepgans, Steenloper, Taiga-
rietgans, Torenvalk, Tureluur, Visdiefje, Wilde Zwaan, 
Witbuikrotgans en Zwartkopmeeuw.

Op een aantal waarnemingen in 2020 wil ik wat 
nader ingaan. 
Alle vinken, groenlingen, de Ekster, Heggemus, Houtduif, 
Koolmezen en Pimpelmezen zijn vanuit mijn keuken in 
Usquert afgelezen. Mijn telescoop staat hiervoor permanent 
opgesteld. In Usquert zijn ze ook van een ring voorzien.

Brandganzen
De brandganzen hebben verschillende ringlocaties. In 
Nederland zijn dat Anjum, Terschelling, Gaast, Garijp, 
Eemnes en Bunschoten; in Rusland Kolokolkova baai, 
Kolguevmeer en Arkhangelsk; in Duitsland Dyksterhusen 
en in Noorwegen Oslo.

Grauwe Ganzen
Naast de ‘Groninger’ Grauwe Ganzen, afkomstig van 
Tetjehorn, Leinwijk, Hoogezand, Oostpolder, Woud-
bloem en de Kropswolderbuitenpolder, heb ik aflezin-
gen van vogels uit Garyp in Fryslân; uit Omnøybogen, 
Herøy; Lemmingvær en Tranøy in Noorwegen en uit een 
nog onbekende ringlocatie in Duitsland.

Grote Mantelmeeuwen
De Grote Mantelmeeuwen werden door mij gezien in de 
Eemshaven. De vogels waren geringd in Denemarken: 
Græsholm, Hirsholmene, Nordjylland en in Noorwegen: 
Falskholmen, Mandal, Vest-Agder

Het vogelringjaar 2020  
van een vogelaar
Dick Veenendaal

Sinds dat er vogels geringd worden probeer ik deze af te lezen. Ik ben begonnen in een vorig leven. Het is voor mij 
een hobby met nut voor het wetenschappelijk onderzoek. In 2020 lukte het mij om 1343 ringen af te lezen: 570 
individuen van 27 vogelsoorten. In 2019 waren deze aantallen respectievelijk 1656, 769, 32. Hier volgt een overzicht.

soort 2020
aantal

2020
individuen

t/m 2020
totaal

t/m 2020
individuen

Brandgans 49 41 5235 1584

Canadese Gans 231 7 564 178

Ekster 14 1 14 1

Grauwe Gans 117 68 776 401

Groenling 41 9 79 10

Grote Bonte Specht 2 1 22 6

Grote Mantelmeeuw 3 2 53 20

Grutto 2 2 22 20

Heggemus 2 1 12 3

Houtduif 1 1 1 1

Kluut 9 8 74 45

Knobbelzwaan 347 218 876 514

Kokmeeuw 20 20 677 270

Kolgans 4 4 16 16

Koolmees 44 12 83 25

Lepelaar 252 83 3839 784

Nijlgans 13 10 36 20

Ooievaar 7 7 31 29

Pimpelmees 73 13 150 49

Rotgans 1 1 342 141

Scholekster 60 46 1578 559

stadsduiven 2 2 6 5

Stormmeeuw 1 1 18 17

Vink 45 9 63 13

Wintertaling 1 1 3 3

Zilvermeeuw 1 1 788 475

Zwarte Zwaan 1 1 1 1

Totaal 1343 570

Tabel 1. Een overzicht van afgelezen ringen in 2020.
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Kluten
De Kluten heb ik allemaal afgelezen in de Klutenplas bij 
de Noordpolder en ze zijn daar ook allen geringd. De 
Klutenplas doet zijn naam eer aan!

Kokmeeuwen
Van de afgelezen Kokmeeuwen zijn een aantal niet in 
Groningen geringd; in Nederland ook in Leiden; in 
Duitsland bij Hamburg / Binnenalster en in Finland bij 
Maalahti, Vaasa.

Kolganzen
De Kolganzen heb ik afgelezen bij Booneschans. Ze 
 waren geringd in de Terkaplesterpoelen, Fryslân.

Lepelaars
De Lepelaars die ik aan het Groningse Wad zag, waren 
geringd in Nederland, Duitsland of Denemarken. In 
 Nederland in Schiermonnikoog, Onderdijk, Markiezaat, 
Texel, Terschelling, Vlieland, Rottumerplaat, Durgerdam, 
Krammer-Volkerak, Ouwerkerkse inlagen en Den Oever 
(De Banaan). In Duitsland in Schleswig-Holstein (Oland 
en Trischen) en Niedersachsen (Mellum). In Denemarken 
in Vår Holm, Nibe en Høje Sande, Ringkøbing Fjord, 
Ringkøbing-Skjern Kommune en MidtJylland.

Ooievaars
De Ooievaars die ik heb afgelezen zijn geringd in Linde, 
Wolvega, Zwartsluis, Koekange en Uffelte

Scholeksters
De aflezingen van Scholeksters vonden allen plaats 
langs de Groninger noordkust. De vogels waren op veel 
verschillende plaatsen geringd: Dokkum, Dronryp, 
Delfzijl, Eemshaven, Nansum-Nieuwstad, Burum- 
Immarsat, Ameland-Buren, Schiermonnikoog, Ameland, 
-Vogelpolle, Bierum-Broedeiland Stern, Harkema, 
-Quackenburg, Wyns-Wynzerpolder, Groningen- Driebond, 
Alde Lune, Kornhorn, Assen, Zoetermeer, Leek, Lauwers-
oog, Drachten, Rottumerplaat.

Stormmeeuw
De enige door mij afgelezen Stormmeeuw was aan de 
Oostersluis in Groningen geringd en afgelezen op ’t 
wad bij de Emmapolder.

Wintertaling
De Wintertaling, gezien op de Ruidhorn, was van een 
snavelzadel voorzien in St Denis du Payré, Frankrijk

Zilvermeeuw
De Zilvermeeuw werd afgelezen bij de Radarpier in de 
Eemshaven; deze bleek geringd op Schleswig, Möwen-
insel

Dick Veenendaal, Usquert, dickarin@hetnet.nl

Geringde Zwartkopmeeuw in de Ruidhorn Emmapolder Foto: Dick Veenendaal
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Broedvogels van de begraafplaats 
Hofstraat Winschoten in 2019
Albert-Erik de Winter

Kerkhoven en begraafplaatsen worden vooral gewaardeerd vanwege hun funeraire en cultuurhistorische betekenis. 
Maar als leefgebied van tal van planten en diersoorten zijn deze terreinen vaak ook ecologisch gezien erg inte
ressant. Oud monumentaal groen, stenige milieus en rust zorgen ervoor dat deze landschapselementen vaak 
kleine natuuroases zijn die bruisen van leven. Een mooi voorbeeld is de begraafplaats Hofstraat met de aangren
zende Joodse begraafplaats in het centrum van de stad Winschoten. In het voorjaar van 2019 is op beide terreinen 
een inventarisatie naar broedvogels uitgevoerd door de auteur die toen in dienst was als beleidsmedewerker 
groen van de gemeente Oldambt. Dit artikel beschrijft de resultaten van dit onderzoek.

Beschrijving begraafplaats Hofstraat 
en Joodse begraafplaats

De begraafplaats Hofstraat is tezamen met de aan-
grenzende Joodse begraafplaats een circa 4,5 hectare 
groot groen landschapselement in het stadscentrum 
van Winschoten (figuur 1). Het terrein is rond 1828 in 
gebruik genomen en telt een kleine 9000 graven. Op-
vallend aan de begraafplaats is de grote diversiteit aan 
grafmonumenten. De oudste grafmonumenten zijn te 
vinden aan de westkant van het terrein nabij het Sint 
Vitusholt.
Vanwege de grote variatie aan oude bomen en struiken 
heeft de begraafplaats een parkachtige uitstraling 
 (figuur 2). Op het terrein zijn diverse grafhekken en bo-
men te vinden die overgroeid zijn met klimop, wat het 
geheel een bijzonder karakter verleent. 
Bijzonder element op de begraafplaats is een stapel-
muur van oude grafzerken. Deze bevindt zich achter op 
het terrein en is begin jaren ’90 opgebouwd van oude 
geruimde grafmonumenten naar een idee van ecotect 
Louis G. le Roy1.
Op de rotsmuur groeien diverse rotsplanten, waaronder 
Wilde marjolein (Origanum vulgare) en Muurleeuwen-
bek (Cymbalaria muralis). Aan de zuid- en oostkant van 
het terrein loopt een oude gracht waar bij winterdag 
regelmatig een IJsvogel is te zien. Daarnaast heeft in 
een oude eikenboom bij de toegang van dit terrein in 
het verleden de zeldzame Kleine bonte specht gebroed 
(mededeling Rein Hofman). In Thuja’s en Cupressocy-
parissen op de begraafplaats zijn in het verleden, in 
ieder geval tot 2010 (eigen waarneming), roestplaat-
sen van de Ransuil aanwezig geweest. Daarnaast zijn 

van deze begraafplaats enkele voorjaarsmeldingen be-
kend van de Draaihals (mededeling Martijn Bakker en 
Egbert Boekema).

Doel onderzoek en werkwijze

Doel van het broedvogelonderzoek was om antwoord 
te krijgen op onderstaande vragen:
•  Welke broedvogelsoorten komen voor op de begraaf-

plaats Hofstraat.
•  Wat is de verspreiding en het getalsmatig voorkomen 

van deze soorten.
•  Welke niet-broedvogelsoorten zijn tijdens de broed-

tijd aanwezig.

Figuur 1. Begraafplaats Hofstraat Winschoten, locatie rood 
omcirckeld.
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Tijdens de veldbezoeken zijn ook aanvullende waarne-
mingen op het gebied van flora en fauna gedaan. Deze 
zijn samen met de broedvogelgegevens vastgelegd in 
een eindverslag (De Winter, 2019).

De broedvogelinventarisatie is uitgevoerd conform de 
richtlijnen van het Broedvogel Monitoring Project van 
Sovon (Vergeer et al 2016). Hierbij zijn alle aanwezige 
broedvogelsoorten gekarteerd. Het veldwerk is uitge-
voerd in de periode van 29 maart t/m 21 juni 2019. Er 
zijn in totaal zes bezoeken gebracht aan de begraaf-
plaats Hofstraat. Deze bezoeken vonden veelal plaats 
in de eerste uren na zonsopkomst. In totaal is 365 
 minuten aan veldwerk besteed, wat neerkomt op een 
gemiddelde onderzoeksintensiteit van 61 minuten per 
veldbezoek oftewel 13,5 minuut per hectare. In tabel 1 
worden de data en tijden van de veldbezoeken weerge-
geven.

In het veld zijn de waarnemingen, voorzien van een 
broedcode, digitaal ingevoerd in Avimap. Dit is een 
door Sovon ontwikkelde applicatie waarmee in het 
veld vogeltellingen kunnen worden ingevoerd en is ge-
heel toegesneden op het registreren van territorium-

indicerende waarnemingen in het veld. Na upload op 
www.sovon.nl kunnen de binnen Avimap geregistreer-
de BMP waarnemingen met behulp van autoclustering 
worden geautomatiseerd en tot territoria worden ge-
clusterd. De ligging van de territoria kan vervolgens 
eenvoudig worden weergegeven in een GIS-bestand en 
worden verwerkt tot territoriumkaarten. Het digitale 
basismateriaal van deze inventarisatie wordt  bewaard 
door Sovon Vogelonderzoek Nederland in  Nijmegen.

Weersomstandigheden 
Weersomstandigheden zijn van invloed op de activiteit 
van vogels en daarmee op de doelmatigheid van het 
inventariseren. Harde wind, neerslag en lage tempera-
turen zijn belemmerende factoren. Veel territoriale ac-
tiviteit neemt ook af bij hoge temperaturen. Tijdens de 
veldbezoeken waren de weersomstandigheden goed 

Figuur 2. Sfeerplaat begraafplaats Hofstraat Foto: Albert-Erik de Winter

Bezoek Dag Maand Jaar Begintijd Eindtijd

1 29 maart 2019 7.30 8.20

2 18 april 2019 7.00 8.10

3 29 april 2019 6.00 7.00

4 17 mei 2019 7.00 8.05

5 04 junl 2019 6.00 7.00

6 21 juni 2019 5.10 6.10

Tabel 1. Data en tijden veldbezoeken Hofstraat.
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tot zeer goed te noemen. Op de meeste ochtenden was 
de start fris, zoals tijdens het hele voorjaar in Neder-
land. Op een beetje lichte regen na was het droog, met 
niet te veel zonneschijn, dus waren de omstandig-
heden ideaal om vogels te inventariseren. 

Resultaten

Tijdens deze broedvogelinventarisatie zijn in totaal 37 
vogelsoorten waargenomen. Op basis van nest- en ter-
ritoriumindicerende waarnemingen konden 92 terri-
toria van 30 verschillende broedvogelsoorten worden 
vastgesteld (tabel 2).

De Houtduif was met 9 territoria de algemeenste 
broed vogelsoort van deze inventarisaties gevolgd 
door Winterkoning (8 territoria) en Merel (8 territoria). 
Bijzonder aan de begraafplaats Hofstraat is het voor-
komen van de Groene Specht (1 territorium), Gekraag-
de Roodstaart (2 territoria), Goudvink (1 territorium) en 
Appelvink (2 territoria). De Grauwe Vliegenvanger en 
Huismus zijn als gevoelig opgenomen op de Rode Lijst 
(van Kleunen 2017). 

Broedvogels
De soortensamenstelling van de begraafplaats Hof-
straat bestaat voor een groot deel uit soorten van oude 
structuurrijke loofbossen en parken. Hierbij zijn holen-
broeders goed vertegenwoordigd. Onderstaand wor-
den de meest opvallende soorten van dit terrein be-
sproken. 

Waterhoen, 2 territoria
Van de Waterhoen waren in 2019 2 territoria aanwezig. 
Deze territoria bevonden zich in de gracht rond de be-
graafplaats. 

Holenduif, 1 territorium
De aanwezigheid van de Holenduif geeft aan dat er op 
de begraafplaats bomen met holten voorkomen. Op de 
begraafplaats kon 1 territorium worden opgevoerd bij 
een oude holle treurbeuk. 

Houtduif, 9 territoria
De Houtduif is een algemene (broed)vogel van agrari-
sche gebieden met bosjes en houtsingels. Daarnaast 
wordt de soort ook in grote en middelgrote (groene) 
tuinen in een stedelijke omgeving aangetroffen. Op de 
begraafplaats Hofstraat is de Houtduif waargenomen 
tijdens alle veldbezoeken. Met 9 territoria was de soort 
in 2019 verreweg de talrijkste broedvogel van dit 
 terrein. 

Groene specht, 1 territorium
Het gaat goed met de Groene specht. Daarom is de 
soort sinds 2017 niet meer opgenomen in de Rode Lijst 
van Nederlandse broedvogels. Ook in Winschoten-
stad doet de Groene specht het goed. Hier zijn meer-
dere oude parken waar de soort met grote regelmaat 
wordt gezien. De waarnemingen zijn gedaan tijdens 
meerdere veldbezoeken en hadden betrekking op 
zichtwaarnemingen (foeragerende vogels tussen de 
grafmonumenten) en roepende exemplaren. Op basis 
van deze waarnemingen kon een territorium worden 
opgevoerd. 

Grote Bonte Specht, 3 territoria
De Grote Bonte Specht is al lang niet meer uitsluitend 
een bosvogel. Ook in ouder groen van steden en dor-
pen komt de soort tegenwoordig voor. Tijdens deze 
 inventarisatie is hij tijdens vrijwel alle bezoekronden 
 gehoord en gezien. In totaal konden 3 territoria worden 
opgevoerd. Gezien de grote hoeveelheid aan spechten-
holen in oude bomen mag worden aangenomen dat de 
Grote Bonte Specht al geruime tijd broedvogel is van 
dit terrein.

Soort Aantal broedparen/territoria

Waterhoen 2

Holenduif 1

Houtduif 9

Groene Specht 1

Grote Bonte Specht 3

Witte Kwikstaart 1

Winterkoning 8

Heggenmus 2

Roodborst 3

Gekraagde Roodstaart 2

Merel 8

Zanglijster 2

Braamsluiper 1

Zwartkop 4

Tjiftjaf 8

Goudhaan 2

Grauwe Vliegenvanger* 1

Staartmees 1

Pimpelmees 4

Koolmees 6

Boomklever 2

Boomkruiper 3

Gaai 2

Zwarte Kraai 1

Spreeuw 3

Huismus* 3

Vink 3

Groenling 3

Goudvink 1

Appelvink 2

Aantal soorten 30
Aantal territoria 92

* Rode lijst status gevoelig

Tabel 2: Broedvogels begraafplaats Hofstraat 2019. 
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Witte Kwikstaart, 1 territorium
Op basis van meerdere waarnemingen kon een territo-
rium van Witte Kwikstaart worden opgevoerd.

Gekraagde Roodstaart, 2 territoria
Soort van oude parken en structuurrijke bossen waar 
de Gekraagde Roodstaart broedt in natuurlijke holten 
maar ook in nestkasten. Vanwege het ontbreken van 
nestkasten wordt op de Hofstraat gebroed in natuur-
lijke holten. Met uitzondering van het eerste veldbe-
zoek in maart zijn Gekraagde Roodstaarten tijdens alle 
bezoeken waargenomen. Op 21 juni zijn oudervogels 
met pas uitgevlogen jongen gezien.

Braamsluiper, 1 territorium
De Braamsluiper is, zoals de naam wellicht al doet ver-
moeden, een vogel die meestal onopgemerkt blijft. Zo 
zingt de soort vooral uitgebreid tijdens de weken rond 
Koningsdag en is hij de rest van het jaar bijzonder 
zwijgzaam. Op basis van een zingende vogel kon in 
2019 1 territorium worden vastgesteld.

Goudhaan, 2 territoria
Soort die bij voorkeur broedt in naaldbossen. De be-
graafplaats Hofstraat is vanwege het grote aandeel 
groenblijvende Sparren, Thuja’s en Cupressocyparis-
sen blijkbaar ook een interessante broedhabitat voor 
deze soort. Zingende Goudhanen zijn tijdens meerdere 
bezoeken waargenomen. Op basis van deze waarne-
mingen konden hier twee territoria worden opgevoerd.

Grauwe Vliegenvanger, 1 territorium
De Grauwe Vliegenvanger is een soort van open bos-
sen en parken met oude loofbomen waar bij voorkeur 
wordt gebroed in natuurlijke holten. Door zijn weinig 
opvallende kleuren en zang wordt de soort vaak niet 
wordt opgemerkt. De Grauwe Viegenvanger is als 
 gevoelig opgenomen op de Rode Lijst. Waarnemingen 
 tijdens deze inventarisatie zijn gedaan in de 2e helft 
van mei en begin juni. 

Staartmees, 1 territorium
De Staartmees is een redelijk algemene broedvogel 
van structuurrijke loofbossen, parken en tuinen. Een 
paartje Staartmezen is tijdens meerdere inventari-
satieronden waargenomen. Op 21 juni 2019 zijn ouder-
vogels met jongen gezien. Op basis van deze waarne-
mingen kon hier een territorium worden opgevoerd. 
Zeer waarschijnlijk is gebroed in een van de vele Thuja’s 
of Cupressocyparissen op deze begraafplaats. Gezien 
de grote structuurvariatie en overdaad aan nestloca-
ties is het verbazingwekkend dat hier in 2019 niet meer 
broedparen waren.

Pimpelmees en Koolmees, 4 en 6 territoria
Zowel de Koolmees als de Pimpelmees zijn bosvogels. 
Beide soorten hebben zich echter aangepast aan de 
stedelijke omgeving. Ze broeden van nature in holten, 
maar in een stedelijke omgeving ook veel in nestkas-
ten. Op de begraafplaats Hofstraat wordt door het ont-
breken van nestkasten gebroed in natuurlijke holten. 
Pimpelmees en Koolmees zijn tijdens alle bezoeken 
waargenomen. Op 4 en 21 juni zijn oudervogels met 
jongen van zowel Pimpelmezen als Koolmezen gezien.

Boomklever, 2 territoria
De Boomklever is een holenbroeder van zwaar loof-
hout, voornamelijk Beuk en Eik. Als nest worden oude 
holen van de Grote Bonte Specht gebruikt. In het on-
derzoeksgebied zijn tijdens meerdere bezoekronden 
waarnemingen van roepende Boomklevers gedaan. Op 
basis van deze waarnemingen konden op de begraaf-
plaats 2 territoria van de Boomklever worden opge-
voerd. 

Figuur 3. Vrouwtje Groene Foto’s: Jan Mekkes en Anton Kuiper
Specht bij en naast het nest
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Boomkruiper, 3 territoria
De Boomkruiper is een soort van bossen, parken en 
tuinen met oudere bomen. De soort stelt geen hoge ei-
sen aan een broedplaats en maakt nesten achter loszit-
tende boombast, oude nestkasten, klimopbegroeiin-
gen op bomen en tal van andere locaties. Tijdens 
meerdere bezoekronden zijn waarnemingen van de 
Boomkruiper gedaan. Op basis van deze waarnemin-
gen konden op dit terrein drie territoria worden opge-
voerd.

Gaai, 2 territoria
De Gaai is tijdens meerdere bezoekronden waargeno-
men. In totaal konden 2 territoria worden opgevoerd. 
Nestlocaties zijn niet gevonden maar deze bevonden 
zich waarschijnlijk in klimopbegroeiing en/of Thuja’s 
en Cupressocyparissen op het terrein.

Spreeuw, 3 territoria
Spreeuwen nestelen in gebouwen en ook in boomhol-
ten. Van de soort waren in 2019 drie territoria aanwezig 
in het onderzoeksgebied. Nestlocaties bevonden zich 
in oude spechtenholen in eikenbomen. De territoria 
zijn vastgesteld op basis van zingende vogels en voed-
selvluchten.

Huismus, 3 territoria
De Huismus staat als gevoelige soort op de Rode Lijst 
van broedvogels. In 2019 zijn tijdens meerdere veldbe-
zoeken waarnemingen gedaan van de soort. In totaal 
konden hier 3 territoria worden opgevoerd. Alle territo-
ria bevonden zich aan de randen van het gebied, moge-
lijkerwijs omdat de nestlocaties zich niet bevonden  
op de begraafplaats maar in huizen grenzend aan dit 
terrein.

Figuur 5. Goudvinken Foto: Albert-Erik de Winter

Figuur 4. Boomklever  Foto: Anton Kuiper
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Groenling, 3 territoria
Tijdens meerdere bezoekronden zijn zingende Groen-
lingen gehoord en gezien. Op basis van deze waarne-
mingen konden op het terrein 3 territoria worden op-
gevoerd.

Goudvink,1 territorium
Op de begraafplaats kon 1 territorium van een Goud-
vink worden opgevoerd. Het paartje Goudvink werd 
tijdens het veldbezoek van 18 april gezien in een Picea 
omorika.

Appelvink, 2 territoria
De Appelvink heeft een voorkeur voor oude loofbossen 
en parken. De nesten worden doorgaans in boomkro-
nen gebouwd. In 2019 konden op de onderzoekslocatie 
twee territoria van de Appelvink worden opgevoerd. 

Niet-broedvogels
Naast broedvogels wordt de begraafplaats Hofstraat 
ook bezocht door niet-broedvogels. Dit zijn voorname-
lijk vogels die het terrein aandoen tijdens de trek of in 
de winter, maar ook standvogels die om een of andere 
reden gebruikmaken van dit terrein.

Kauw
Tijdens de eerste inventarisatieronde is op het terrein 
een Kauw gezien.

Merel, 8 territoria

Kramsvogel
Een Kramsvogel (1 ex.) is waargenomen tijdens het 
veldbezoek van 18 april 2019. Tijdens dit veldbezoek 
zijn veel lijsterachtigen gehoord en gezien, onder an-
dere Merels (10 ex.) en Zanglijsters (3 ex.). Mogelijk 
betreffen al deze waarnemingen deels doortrekkende 
vogels.

Vuurgoudhaan
Eveneens waargenomen tijdens het veldbezoek van 18 
april in een berkenboom.

Nijlgans
Een paar Nijlganzen is waargenomen tijdens het be-
zoek op 29 april 2019. Het paar zat boven in een grote 
oude treurbeuk.

Scholekster
Een foeragerende Scholekster is op 17 mei 2019 waar-
genomen op de dodenakker aan de westkant van het 
terrein. Zeer waarschijnlijk betreft dit een vogel van 
een paar dat broedt op het platte dak van de woon-

gemeenschap Botanicahof tegenover de ingang van de 
begraafplaats.

Gierzwaluw
Gierzwaluwwaarnemingen zijn gedaan tijdens de be-
zoeken van 4 juni en 21 juni 2019. Op beide dagen zijn 
waarnemingen gedaan van maximaal drie vogels die 
boven de begraafplaats aan het foerageren waren. 

Ekster
Eind juni is op de begraafplaats een foeragerende Ek-
ster gezien.

Overige natuurwaarnemingen
Naast deze (broed)vogelwaarnemingen zijn er in 2019 
op de begraafplaats Hofstraat en de Joodse begraaf-
plaats enkele andere natuurwaarnemingen gedaan. 
Hieronder volgt een overzicht van de meest opmerke-
lijke waarnemingen.

Flora en vegetatie
De Bosanemoon (Anemone nemorosa) is in april waar-
genomen op een kleine groeiplaats aan de westkant 
van het terrein. In het verleden, toen in het onderhoud 
en beheer van deze begraafplaats nog rekening werd 
gehouden met deze soort, kende deze plant een rui-
mere verspreiding op dit terrein. 
Daarnaast groeit op meerdere locaties op de dodenak-
ker Muizenoor (Pilosella Officinarum). De soort is voor-
al te vinden op schrale en extensief beheerde terrein-
delen. Opvallend aan het terrein is verder de grote 
hoeveelheid Muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis) 
die voorkomt op vele grafmonumenten. Dit mooie rots-
plantje is in Winschoten en omgeving vrij zeldzaam. 

Figuur 6. Merel Foto: Albert-Erik de Winter
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Zoogdieren
Een zwart-witte Huiskat is het enige zoogdier dat tij-
dens de inventarisatieronden is waargenomen op de 
begraafplaats. Daarnaast zijn tijdens meerdere be-
zoekronden sporen van de Steenmarter (Martes foina) 
gevonden. Het voorkomen van deze soort is in novem-
ber 2019 vastgelegd met behulp van een cameraval 
met infraroodsensor.

Amfibieën
Tijdens het veldbezoek van 4 juni is op de begraaf-
plaats een subadulte Bruine kikker (Rana temporaria) 
gezien.

Insecten
Tijdens de veldbezoeken zijn op de begraafplaats waar-
nemingen gedaan van de dagvlindersoorten Atalanta, 
Kleine Vos, Bont Zandoogje, Klein Geaderd Witje, 
Landkaartje en Icarusblauwtje. Daarnaast is de vrij 
zeldzame Klimopbij (Colletes hederae) gezien. Deze 
voor Noord-Nederland zeldzame bijensoort vliegt in de 
periode van augustus tot oktober en foerageert vooral 
op Klimop. De soort is bekend van met Klimop begroei-
de parken, tuinen en kerkhoven. In het verleden was de 
soort alleen bekend in Zeeland, Noord- Brabant en Lim-
burg. Sinds 2016 breidt de Klimopbij zich uit in noorde-
lijke richting.

Samenvatting en conclusie

De begraafplaats Hofstraat en de Joodse begraaf-
plaats hebben als geheel een gevarieerde broedvogel-
bevolking met een groot aantal vogelsoorten die ken-
merkend zijn voor oude structuurrijke bossen en 
parken. De Holenduif, Groene Specht, Grote Bonte 
Specht, Gekraagde Roodstaart, Grauwe Vliegenvan-
ger, Staartmees, Koolmees, Pimpelmees, Goudhaan, 
Spreeuw, Boomklever, Boomkruiper, Goudvink en 
Appel vink zijn hier voorbeelden van. Onder deze vo-
gels is een groot aantal soorten dat als nestplaats-
keuze gebruikmaakt van natuurlijke holten en/of oude 
spechtenholen. Om deze soorten ook op termijn voor 
deze begraafplaats te behouden is het van belang 
oude bomen met natuurlijke holten en spechtenholen 
zoveel mogelijk in stand te houden. 
Daarnaast is ook de combinatie van inheemse loofbo-
men en uitheemse coniferen (Spar, Thuja en Cupresso-
cyparis) erg waardevol voor diverse soorten broedvo-
gels. Soorten als Goudhaan, Staartmees, Groenling en 
Goudvink waren wellicht geen broedvogels van deze 
begraafplaats geweest als genoemde groenblijvers 
niet aanwezig waren geweest (figuur 8). Geconstateerd 
is dat ook andere vogelsoorten zoals Houtduif, Merel 
en Zanglijster als broedlocatie dankbaar gebruik-
maken van deze groenblijvers. Vanuit ornithologisch 

Figuur 7. Klimop groeit welig op de begraafplaats Hofstraat.  Foto: Albert-Erik de Winter
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perspectief is het zeker waardevol om deze beplanting 
te handhaven en/of te versterken.

Verder valt op dat de structuurvariatie op de begraaf-
plaats Hofstraat de afgelopen jaren sterk is afgeno-
men. Met name in het centrale deel van de begraaf-
plaats hebben vrijwilligers die zich sterk maken voor 
het behoud van funerair erfgoed veel kleine struiken 
en klimopbegroeiingen verwijderd om grafmonumenten 
weer beter zichtbaar te maken. Hierdoor is potentieel 
broedhabitat voor broedvogels verloren gegaan en is 
bovendien de (groene) sfeer en het karakter van de be-
graafplaats ingrijpend gewijzigd. Mogelijk kan in de 
toekomst een beter evenwicht gevonden worden tus-
sen het beheer en onderhoud van grafmonumenten en 
groen. Gezien het voorkomen van de zeldzame Klimop-
bij (Colletes hederae) is het momenteel zeker niet ver-
standig om nog klimopbeplantingen te gaan verwijderen.
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Figuur 8. Weelderige begroeiing met Thuja en Cupressocyparis Foto: Albert-Erik de Winter

1  Louis G. le Roy (Amsterdam 1924 – Oranjewoud 2012) geniet bekendheid vanwege zijn ecokathedraal in Mildam en de inrichting van een 
groenstrook aan de Kennedylaan in Heerenveen. Op beide locaties heeft hij sloopafval en puin verwerkt tot stapelmuren. Hierbij is geen 
gebruikgemaakt van cement. Dit gebaseerd op de filosofie dat natuurlijke beplantingen de holten zouden opvullen. Stapelmuren zijn onder 
meer van betekenis voor ‘kalkminnende’ (rots)planten  en diverse kleine zoogdiersoorten en amfibieën. Ook in Groningen is een Le Roy tuin.
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Op 5 mei 2020 zag ik voor het eerst een mannetje 
 Engelse Kwikstaart aan de Middenweg in de Eems-
haven. Hij was in gezelschap van een Gele Kwikstaart 
vrouw (Motacilla flava). Ze vertoonde volop baltsge-
drag en samen vlogen ze regelmatig naar een spe-
cifieke plek in een tarweveld, zo’n 60 meter vanaf  
de weg. Voor mij was dat voldoende redenen om ze 

 (minimaal) wekelijks op te zoeken. Aangezien de man-
netjes graag op een verhoging zitten om te zingen en 
deze op de plek waar ze zaten ontbrak heb ik ze bij 
een volgend bezoek van een paaltje voorzien. Daar 
werd dankbaar gebruik van gemaakt (overigens niet 
alleen door de Engelse Kwikstaart maar ook door de 
Gele Kwikstaart). 

Broedgeval van de Engelse Kwikstaart 
(Motacilla flava flavissima)
Jan Westerhof

In Engeland is de Engelse Kwikstaart de meest voorkomende gele kwikstaart soort. In Nederland is hij echter een 
weinig voorkomende soort, met naar schatting 10 – 20 broedparen, voornamelijk in het bollengebied bij Noordwijk 
(Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018). Er is geen goed gedocumenteerd broedgeval uit Groningen bekend. In 
dit artikel wordt een hybride broedgeval beschreven.

Engelse Kwikstaart Foto: Jan Westerhof



Tot eind mei was het koppel steeds samen te zien maar 
vanaf begin juni zag ik alleen het mannetje nog maar. 
Uiteraard hoopte ik dat ze zaten te broeden op de 4 – 6 
eieren die normaal gesproken gelegd worden. En dat 
bleek het geval want op 19 juni zag ik het mannetje  
af en aan vliegen om insecten aan te slepen voor zijn 
jongen. 

Op 22 juni bezocht ik ze weer en na enig zoeken vond  
ik de hele familie in een aangrenzend bietenveld. Ze 
 waren al uitgevlogen! Het mannetje was de jongen fre-
quent aan het voeren. Ik heb in ieder geval twee jongen 
gezien, maar aangezien die veelal onder de bladeren 
van de bieten verbleven kunnen er ook meer geweest 
zijn. 

Het vrouwtje was zoals vermeld een Gele Kwikstaart. 
Er is dus sprake van een gemengd huwelijk tussen een 
Engelse - en een Gele Kwikstaart geweest. In het vogel-
blad Birdwatch (gratis te downloaden) wordt vermeld 
dat dergelijke koppels ook in Engeland en in Noord 
Frankrijk voorkomen. In Engeland worden de jongen uit 
deze hybride koppels informeel Channel Wagtails ge-
noemd (Riddington 2020). De mannetjes hebben een 
grijze kop, maar die is veel lichter dan bij een gewone 
Gele Kwikstaart. Ook in het restant van de Nederland-
se populatie, die ooit in de jaren 70 vele malen groter 
was, vertonen vogels de kenmerken van Kanaal Kwik-
staarten 

De jonge vogels blijven na het uitvliegen nog enkele 
weken bij hun ouders. Ondanks diverse pogingen heb 
ik ze na 22 juni echter niet meer kunnen vinden. Ik  
hoop dat ze hun overwinteringsgebieden in West-Afrika 
 veilig bereikt hebben en dat er ooit in een volgend jaar 
vogels terugkomen naar de Eemshaven.

Discussie

Het broedgeval bij de Eemshaven is het eerste goed 
gedocumenteerd broedgeval in Groningen. Er zijn maar 
twee waarnemingen die op een (mogelijk) broedgeval 
betrekking hebben (Boekema (2016). In beide gevallen 
is het vrouwtje echter niet gezien. De eerste betreft 
een waarneming van Wim de Wilde en Sjoerd Braaks-
ma uit de Dollard van een mannetje dat op 25 mei 1973 
herhaaldelijk naar een specifieke plek in een perceel 
koolzaad vloog. Sjoerd Braaksma was een inventari-
satie medewerker van SBB uit Vreeswijk (Utrecht) en 
inventariseerde in die jaren de Dollard op broedvogels, 
Wim de Wilde was boswachter in Oost-Groningen en 
Westerwolde. Op 23 juli 1976 zag Egbert Boekema hoe 
een mannetje een gelige jonge vogel in de Westpolder 
voerde, op de weg ter hoogte van boerderij Torum. Om-
dat hij lopend onderweg naar Lauwersoog was, is hij 
onvoldoende lang bij deze vogels blijven staan om uit-
gebreide notities te maken.
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Engelse Kwikstaart Foto's: Jan Westerhof
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De meerkoetjesfabriek
Een onderzoek naar broedende watervogels in stadsvijvers

Aart van der Spoel

In de wijk De WijertZuid in de stad Groningen hebben kale vijvers in de loop van de tijd een natuurlijke begroeiing 
gekregen. De vijvers bieden daardoor broedgelegenheid voor in ieder geval zeven soorten watervogels. Het 
broedsucces voor deze soorten en dan met name de Meerkoet is goed te noemen. Een voorbeeld van goed 
 gemeentelijk beleid.

In het zuiden van de stad Groningen ligt de wijk De 
Wijert-Zuid. Hier, aan de rand van de stad, woon ik al 
meer dan 25 jaar. In de eerste jaren werd ik gewekt 
door roepende grutto’s en het geluid van hooischud-

ders. Dat is verleden tijd, de Grutto’s zijn weg en het 
toen meest dichtbij gelegen weiland is volgebouwd. 
In de wijk, die gelegen is tussen de Hondsrug en de 
Drentsche Aa (het Noord-Willemskanaal) bevindt zich 

Figuur 1. Vijver in De Wijert-Zuid. Langs de kant groeit riet en harig wilgenroosje,  Foto Lars van der Spoel.
de lichte groene vlekken in het water zijn van de watergentiaan
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een niet gesloten ring van vijvers. Globaal beginnend 
bij de Van Deyssellaan, zuid van de Gorterlaan, oost 
achter de Bordewijklaan, verder noord langs de Marcel-
lus Emantslaan en dan west langs het Geert Tijspad. 
Hier eindigt de ring met nog een vierkante vijver aan de 
Queridolaan. Parallel aan de Marcellus Emantslaan en 
de Bordewijklaan lopen nog drie vijvers in de nieuwe 
wijk De Helpermaar.
In mijn beginjaren hier, waren de vijvers kale bakken 
met weinig begroeiing. Jonge vogels vonden hier wei-
nig beschutting en verdwenen snel (door predatie 
neem ik aan, maar ik heb daar nooit goed naar geke-
ken). In de loop van de jaren werden de vijvers steeds 
groener met riet en hogere oevervegetatie.
Niet alleen door successie werden de vijvers groener, 
maar ook door het beleid van de gemeente. Marieke 
Creemer, ecoloog bij de gemeente schreef mij: “Er wor-
den steeds meer vijvers aangelegd of aangepast met 
natuurlijke oevers. En de bestaande vijvers waar riet of 
andere watervegetatie aanwezig is maaien we gefa-
seerd zodat er altijd overjarig riet aanwezig is.” Behalve 
dat de vijvers steeds groener werden (figuur 1), viel mij 
op dat er steeds vaker krakeenden in de vijvers zaten 
én kuifeenden. Toen ik een keer, vlak voor de zomer-
vakantie, kuifeenden met jongen zag, begon ik mij af te 
vragen wat er verder zou broeden in de vijvers en wat 
daarvan terecht zou komen.
Toen, door Corona, de mei- en later ook de zomer-
vakantie van 2020 niet door leek te kunnen gaan, leek 
dit mij een goed moment om de broedvogels van de 
vijvers eens op de voet te volgen.

Werkwijze
Ik besloot om, elke vijf dagen, bij de vijvers langs te 
lopen en alle mogelijke broedende watervogels en het 
aantal jongen te noteren. Soorten als Blauwe Reiger en 
Aalscholver sloot ik bij voorbaat uit. Ook zangvogels 
uit de oevervegetatie zoals zwartkop, tjiftjaf en mezen 
heb ik niet meegenomen. De vijvers en deelvijvers 
nummerde ik. (zie kaart figuur 2). 
Op 13 april deed ik de eerste telling. Misschien al wat 
laat want ik had direct al een Meerkoet met zeven klei-
ne jongen, maar de meeste vogels deden nog niet zo-
veel. Mijn laatste bezoek was op 4 november. Waar-
schijnlijk hetzelfde Meerkoetenpaar zwemt dan nog 
rond met voor de derde keer jongen!
Het aantal soorten dat ik heb waargenomen is beperkt, 
maar met de steeds dichter groeiende vijver moeilijk 
genoeg om steeds terug te vinden (wat natuurlijk ook 
niet altijd lukte). Voor rietvogels (zangers) is het bio-
toop te minimaal, deze zaten er niet hoewel ik een paar 
keer een ‘rietzanger’ heb horen roepen; nooit zingen!

Soortbespreking

Knobbelzwaan 
Ondanks dat er geen broedparen zijn vastgesteld is het 
toch leuk deze soort te bespreken. Tijdens het onder-
zoek waren regelmatig een, twee, drie of vier zwanen 
aanwezig, meestal in paren. Voor de argeloze bezoeker 
leek dit één paartje zwanen dat in een van de vijvers 
aanwezig was. Dankzij het kleurringprogramma van de 
zwanenwerkgroep konden deze zwanen individueel 
bekeken worden.
Op 13 april was in vijver 7 een paartje aanwezig. Het 
ging om een mannetje met kleurring wit A071. Dit is 
een bekende vogel. In de afgelopen jaren broedde deze 
samen met wit A072 in een nabijgelegen vijver net 
 buiten het onderzoeksgebied. Vrouwtje wit A072 ver-
dween echter dit voorjaar (dood?). Wit A071 ging op 
zoek naar een nieuwe partner en werd regelmatig aan-
getroffen in mijn onderzoeksgebied. Op 15 mei zwom 
hij met een onbekende zwaan in vijver 1. Op 6 juni 
zwom hij met een ongeringde vogel in vijver 1 terwijl in 
vijver 6 wit C217 (een vrouwtje) met wit C400 (een man-
netje) aanwezig was. Deze combinaties waren regel-
matig in een van de vijvers te vinden totdat op 5 augus-
tus wit A071 met wit C217 samen was. Waarschijnlijk 
tot en met 25 augustus bleven ze samen. Op 9 septem-
ber was wit C400 echter weer met wit C217, wit A071 
was weer alleen! (in vijver 7) Op 16 september was hij 
verrassend opnieuw met wit C217, maar op 23 septem-
ber terugveroverd door mannetje wit C400! Eind goed 
al goed? Nee, op 18 oktober zwom wit A071 weer alleen Figuur 2. Genummerde vijvers in De Wijert-Zuid
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in vijver 6 en het mannetje wit C400 was in vijver 4 te 
vinden met een onvolwassen, óngeringde vogel! Mono-
gaam en trouw waren deze vogels dus (nog) niet. Voor 
de argeloze parkbezoekers echter een mooi trouw 
paartje.

Nijlgans 
Een paartje Nijlgans was regelmatig aanwezig bij de 
Belcamposingel (vijver 8). Op 6 juni waren de vogels 
voor het eerst met een vrij groot jong aanwezig. Daarna 
regelmatig ook bij andere vijvers. Een van de vogels 
met ring Y3GX is vorig jaar in de Belcamposingel ge-
ringd. De andere met ring RZGZ in 2017 in het Noorder-
plantsoen. De vogels hebben niet in de oever van een 
van de vijvers gebroed, maar hoogstwaarschijnlijk in 
het park rondom Villa Gelria aan de Verlengde Hereweg.

Wilde Eend 
Het gaat niet zo goed met de Wilde Eend. In de afge-
lopen 25 jaar is volgens Sovon de populatie in Neder-
land met een derde afgenomen. Sovon doet daarom 
nader onderzoek. Het lijkt erop dat het in de kuiken-
fase mis gaat. Wilde Eenden in stadsvijvers zijn wel 

lastig te karteren. Er zijn vaak solitaire mannetjes aan-
wezig waarvan niet zeker is of deze gepaard zijn, en het 
vrouwtje in de buurt zit te broeden, of dat deze nog 
wegtrekken. Ik kwam in mijn gebied op tien territoria. 
In vijver 2 zwom bij de eerste telling een vrouwtje met 
zeven jongen rond. Dit bleek in ieder geval een succes-
vol paar te zijn; op 16 juni zwommen de moeder en de 
nog vier overgebleven grote jongen in dezelfde vijver. 
Ook tijdens de eerste telling zwom in vijver 6 een 
vrouwtje met zes jongen en op 5 mei in vijver 10 een 
vrouwtje met twee kleine jongen. Helaas heb ik van 
deze paren niets weer gezien.
Tien broedparen met waarschijnlijk maar vier vlieg-
vlugge jongen is niet veel! Maar, in de Grauwe Gors van 
jrg. 44 staat een verslag van onderzoek naar Wilde- en 
soepeenden in het Noorderplantsoen (Tiesinga 2017). 
De auteur vraagt zich af of meer begroeiing langs en in 
de buurt van water tot verbetering van het broed succes 
kan leiden. In het Noorderplantsoen bleven uiteindelijk 
slechts 4 van de 73 kuikens in leven. In mijn onder-
zoeksgebied 4 van de 15 waargenomen kuikens. In vij-
vers met veel begroeiing lijkt het dus een stuk beter, 
maar of het genoeg is ...

Figuur 3. Een mannetje Krakeend in november 2020 in De Wijert-Zuid  Foto: Marike Venema
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Krakeend 
De Krakeend is een mysterieuze nieuwkomer. De laatste 
jaren zijn de vijvers in de stad langzaam volgelopen met 
Krakeenden, eerst in de winter. Schuwer dan andere 
eenden zitten ze meestal stil in de luwte van bomen of 
onder overhangende struiken, nu echter zijn ze ook als 
broedvogel aanwezig. Maar liefst vier paren hadden in 
het gebied een territorium. Helaas niet zo succesvol. 
Van drie kwam niets terecht. Een broedsel is waar-
schijnlijk uitgemaaid! Ik heb hier melding van gemaakt 
bij de gemeente. Op 15 mei ontdekte ik opeens onder 
de struiken van vijver 6 een vrouwtje met vier redelijk 
grote jongen. Deze waren in ieder geval nog aanwezig 
tot 21 juli! Vanaf begin augustus komen dan de over-
winteraars al weer binnen (figuur 3). Op 16 september 
zaten er al weer 70 vogels verdeeld over de vijvers. Op 
de soortenpagina van sovon.nl staat dat de versprei-
ding van de Krakeend nog steeds toeneemt. Broeden in 
een stedelijke omgeving wordt hier nog niet genoemd. 
Bij deze dus!.

Kuifeend 
Verrassend was de aanwezigheid van maar liefst zes 
paar Kuifeenden. Twee paar waren erg honkvast en 
brachten elk drie jongen groot. In vijver 11 zwom op 6 

juni een vrouwtje met tien kleine pullen. In vijver 12 
zwom op 10 juli een vrouwtje met acht kleine pullen. 
Deze beide families heb ik helaas niet weer gezien. 
Misschien gepredeerd, misschien verplaatst naar een 
vijver buiten het onderzoeksgebied. Vrouwtjes met 
kleine jongen kunnen grote afstanden afleggen. De 
aantalsontwikkeling in Nederland vertoont een dalen-
de trend. In de stad Groningen zijn een paar waarne-
mingen van Kuifeenden met jongen (waarneming.nl). 
Dat maar liefst zes paar hier tot broeden komen is ver-
heugend (figuur 4).

Waterhoen 
Het Waterhoen leeft doorgaans meer verborgen dan de 
Meerkoet. Maar in de vijver langs het Geert Tijspad 
ontdekte ik op 18 april een eerste paar op nest, op 15 
mei had het paar vier pullen. Tot 4 juli bleef de familie 
compleet bij elkaar met inmiddels vier grote jongen. Op 
5 augustus waren de ouders weer alleen. Onvolwassen 
Waterhoentjes kwam ik nog regelmatig in andere vij-
vers tegen. De totaal zes paartjes Waterhoen uit de 
 vijvers brachten samen minstens twaalf jongen groot 
(vliegvlug of bijna-volwassen). Voor een oranje-lijst-
soort (een algemene soort die het moeilijk heeft) lijkt 
me dit een aardig resultaat voor stadsvijvers (figuur 5).

Figuur 4. Jonge Kuifeend Foto: Lars van der Spoel
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Meerkoet 
Hoewel de vijvers nog aardig kaal waren, ben ik met 
mijn onderzoek wat laat gestart. In ieder geval trof ik 
tijdens mijn eerste bezoek op 13 april al een paartje 
met zeven pullen aan. In dezelfde vijver zat nog een 
paartje op nest. Op 1 juni had een van de ouders van 
het eerste paar opnieuw drie kleine jongen, twee grote 
jongen van de eerste leg waren bij de andere ouder. Op 
6 juni had het andere paar ook twee pullen. Op 14 augus-
tus had het eerste paar opnieuw drie kleine jongen. In 
ieder geval tot in november bleef deze familie bij  elkaar!
Meerkoetenparen zijn goed te lokaliseren. De nesten 
zijn drijvend of wat hoger in het riet te vinden. In de 
twaalf vijvers of deelvijvers zaten 16 meerkoeten te 
broeden. Bij enkele paren heb ik nooit pullen gezien, 
maar de meeste zwommen op een gegeven moment 
wel met jongen rond. Veel van deze jongen verdwijnen 
of heb ik niet teruggevonden. Veel koeten maken een 
vervolglegsel waarbij de jongen uit een eerder legsel 
soms nog weken in de buurt blijven. Het eerst beschre-
ven paar wist drie keer vliegvlugge jongen te produceren! 

Niet altijd worden oudere jongen gedoogd. Twee keer 
heb ik gezien dat een paartje een groot jong onder 
 water duwde om hem af te leren in de buurt te blijven, 
“vort de deur uit!”. Eenmaal kwam een jong te dicht bij 
het territorium van een ander paar. Dit paar dat zelf 
geen een keer jongen groot had weten te brengen, ging 
het jong met geweld te lijf, ternauwernood wist het 
jong via de kant te ontkomen! 
Waar de jonge vogels blijven weet ik niet. Ik vermoed 
dat ze naar de Hoornse Plas gaan waar het aantal 
Meerkoeten in de loop van de zomer steeds meer toe-
neemt (waarneming.nl). Het boek ‘De Meerkoet’ van 
Remco Daalder (2017) vermeldt dat tien koeten in een 
stadsomgeving zeven jongen hadden grootgebracht. 
De 16 broedparen hier hebben minstens 22 vliegvlugge 
jongen opgeleverd! (figuur 6).

IJsvogel 
Volgens de Sovoncriteria waren er geen territoria. Arg-
wanend werd ik toen ik op 5 augustus plotseling vier 
IJsvogels bij elkaar aantrof en wel bij vijver 10. Deze vrij 

Figuur 5. Waterhoen met jong tussen de watergentianen Foto: Lars van der Spoel
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nieuwe vijver loopt rond en heeft aan de zuidkant 
mooie hoge wanden, net buiten het gezichtsveld en 
moeilijk bereikbaar. Had ik een broedgeval gemist of 
was een familie van elders aan komen vliegen? In ieder 
geval tot half november bleven een of meer vogels aan-
wezig in het gebied. 

Boerenzwaluw 
Vanaf 10 mei was regelmatig een paartje boerenzwa-
luw actief bij een brug in een van de nieuwe vijvers van 
de wijk de Helpermaar (vijver 10). Op 22 juni was in de 
buurt een jonge vogel aanwezig. Op 5 t/m 25 augustus 
waren zes vogels aanwezig die alarmeerden en regel-
matig onder de brug verdwenen. Of dit oude of jonge 
vogels waren kon ik niet zien. 
In de stad broeden wel meer boerenzwaluwen, vooral 
langs de randen, in botenhuizen en onder bruggen. 
Leuk dat deze vrolijke zanger ook hier broedt!

Samenvattend
De groene vijvers zijn fraai, zeker vergeleken met de 
kale bakken die ze vroeger waren. In de vijvers groeien 
o.a. lisdodde, riet, watergentiaan en waterlelie. Langs 
de kant overhangende wilgen, berken en bramen om 
maar wat te noemen. Sommige stukken plantsoen en 
oevers zijn in beheer bij bewoners. Met steigertjes, zit-
jes en fruitbomen levert dat een gevarieerd geheel op. 
De vijvers bieden broedgelegenheid voor in ieder geval 
zeven soorten watervogels. (tabel 1). Het broedsucces 
voor deze soorten is goed te noemen. Verder maken 
doortrekkers, wintergasten en foeragerende vogels 
graag gebruik van de vijvers. Ook bijvoorbeeld Huis-
zwaluwen die elders broeden komen hier graag foera-
geren. Complimenten dus voor het gemeentelijk be-
leid. Een beetje meer nog de maaiers in het gareel 
houden en dan zou elke vijver in de steeds steniger 
wordende stad een oase kunnen zijn. De Meerkoeten 
zijn er nu al blij mee.

Literatuur
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aantal
territoria

minimaal  
aantal jongen

minimaal
vliegvlug

Knobbelzwaan 0

Nijlgans 1 1 1

Wilde Eend 10 15 4

Krakeend 4 4 4

Kuifeend 6 24 6

Waterhoen 6 12 12

Meerkoet 16 48 22

IJsvogel 0-1 ? ?

Boerenzwaluw 1-2 1 1

Tabel 1. Broedende watervogels De Wijert-Zuid in 2020.

Figuur 6. Een jonge volgroeide Meerkoet in een stadsvijver in augustus 2020,  Foto: Egbert Boekema
herkenbaar aan de donkerbruine iris. Volwassen vogels hebben een rode iris.
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Vol goede moed gestart
Het Lepelaarsnest dat in 2019 werd ontdekt bevond 
zich op een klein met bomen en struiken begroeid ei-
land in een grote parkvijver. Op dit eiland is een kolonie 
van circa 30 broedparen van de Blauwe Reiger geves-
tigd. In het voorjaar van 2020 is het Stadspark regel-
matig bezocht om te zien of op het eiland ook een Lepe-
laarspaar kon worden ontdekt. Observaties in de 
maanden april, mei en juni hebben niet geleid tot waar-
nemingen van het Lepelaarspaar. Vogels (en nesten) 
op het eiland in de parkvijver zijn sowieso moeilijk te 
observeren, helemaal wanneer de bomen en struiken 
in blad staan. Vanaf juni werden de observatiepogingen 
gestaakt. Vanwege het ontbreken van waarnemingen 
werd toen aangenomen dat de Lepelaar in 2020 geen 
broedpoging heeft ondernomen in het Stadspark van 
Winschoten.

Avondbezoek 31 augustus Stadspark
Bovenstaande aanname veranderde tijdens een avond-
bezoek aan het Stadspark op 31 augustus 2020. Tijdens 
dit bezoek werd bij het eiland in de parkvijver een jonge 
Lepelaar waargenomen. Gezien werd hoe de vogel 
 onhandig twee rondjes rond het eiland vloog om ver-
volgens weer in een boom op het eiland te gaan zitten. 
Het nest kon hierbij niet worden waargenomen. Moge-
lijk omdat dit goed verstopt zat tussen het loof van de 
bomen en struiken. Op 1 en 2 september is deze jonge 
vogel weer waargenomen op het eiland in dezelfde 
boom. De oudervogels zijn tijdens deze bezoeken/
waarnemingen van de jonge Lepelaar niet gezien. Op 
31 augustus en 1 september waren de bezoeken aan 

het Stadspark ook maar kort, op 2 september is hier 
wat langer gepost om de waarneming fotografisch te 
documenteren. Zonder twijfel is de jonge Lepelaar die 
hier is waargenomen een lokale, op het eiland geboren 
vogel. Na 2 september is de jonge vogel niet weer ge-
zien bij dit eiland.

Leeftijd en eilegdatum
Op 2 september is van de jonge vogel een foto gemaakt 
door Rein Hofman. De jonge Lepelaar was op dat mo-
ment vermoedelijk ongeveer 31 dagen oud. Dit komt 
overeen met de leeftijd waarop jonge Lepelaars begin-
nen te vliegen. Teruggerekend betekent dit dat het jong 
ergens rond 2 augustus uit het ei gekropen is. Uitgaande 
van een broedduur van 28 dagen houdt dit in dit dat  
de eileg ergens rond 5 juli heeft plaatsgevonden. Van 
 Lepelaars is bekend dat deze heel synchroon kunnen 
broeden maar ook erg verspreid in de tijd. De datum 
van de eerste eileg loopt uiteen van 5 april tot 5 juli. Het 
Lepelaarspaar in het Stadspark van Winschoten was 
dus aan de late kant. Over het algemeen broeden jonge 
Lepelaars vroeger en oude Lepelaars later. Bij het nest 
dat in 2019 op dit eiland werd ontdekt heeft de eileg 
rond 24 mei plaatsgevonden.

Samenvatting
In navolging van 2019 heeft ook in 2020 een paartje 
Lepelaar een succesvolle broedpoging ondernomen in 
het Stadspark van Winschoten. Het Lepelaarspaar 
heeft dit jaar tenminste een vliegvlug jong groot-
gebracht. Aangezien het eiland in de grote vijver beperkt 
zichtbaar is kon de nestlocatie in 2020 niet worden 

Opnieuw een succesvolle broedpoging 
van de Lepelaar (Platalea leucorodia) 
in het Stadspark van Winschoten
Albert-Erik de Winter

In De Grauwe Gors 472020 wordt melding gemaakt van een succesvolle broedpoging van een Lepelaarspaar in 
het Stadspark van Winschoten in het broedseizoen van 2019. Voor zover bekend betreft dit het eerste geregi
streerde broedgeval van de Lepelaar in het stedelijk gebied van NoordNederland (Groningen, Friesland, Drenthe 
en Overijssel), (De Winter 2020). Het artikel werd afgesloten met de vraag of de Lepelaar ook in 2020 zou terug
keren naar deze broedlocatie. In dit artikel wordt kort verslag gedaan van de waarnemingen en observaties die in 
2020 zijn gedaan in het Stadspark van Winschoten.
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 ontdekt. In 2019 bevond de nestlocatie zich in struiken 
aan de rand van het eiland waardoor het nest wel  
zichtbaar was. Van de Lepelaar is bekend dat deze erg 
 stiekem kan broeden (mededeling Otto Overdijk). Op 
basis van de leeftijd van de jonge Lepelaar die op 31 
augustus in het Stadspark is gezien wordt geschat dat 
de eileg rond 5 juli heeft plaatsgevonden en het jong 
rond 2 augustus uit het ei gekropen is. In 2019 heeft de 
eerste eileg rond 24 mei plaatsgevonden en is het eerste 
jong rond 20 juni geboren.

Dankwoord
Rein Hofman wordt bedankt voor het beschikbaar stel-
len van de foto van het lepelaarsjong en Otto Overdijk 
voor het vaststellen van de leeftijd van het jong en het 
bepalen van de eerste eilegdatum.

Literatuur
Winter, A.E. de, 2020. Lepelaar broedt in Stadspark Winschoten. 

Beschrijving van het eerste broedgeval voor de provincie 

Groningen in stedelijk gebied. De Grauwe Gors 47: 40-43.

Albert-Erik de Winter, Usquert, 
aedewinter@hotmail.com
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Big Day in de Corona-tijd 2020
Hans Beek & Kees Kugel

Gedurende vele jaren is in de provincie Groningen door Avifauna de zogenaamde Groninger Big Day georgani
seerd: in een etmaal zoveel mogelijk soorten vogels waarnemen, onder de voorwaarden dat je een vogel mag 
tellen wanneer je die gehoord of gezien hebt op Groninger bodem en je je niet mag verplaatsen met een voertuig 
dat wordt aangedreven door een verbrandingsmotor, afgezien van het openbaar vervoer. Hier ons verslag van 
2020 met een terugblik op vroeger.

Aan eerdere Avifauna Groningen Big Days namen voor-
namelijk eigen leden deel, in tweetallen of in groepen 
van twee tot vijf personen. Een vogel moest dan door 
het grootste deel van de groep zijn waargenomen om 
mee te tellen. Bij tweetallen moest de vogel door beide 
personen gezien of gehoord zijn. Wij besloten  jaren ge-
leden aan deze dag mee te doen. We waren groentjes, 
alleen we hadden het niet zo door. We (Hans en Kees) 
dachten dat het een gezellige dag was en de eerste 
keer dat we meededen begonnen we nadat we wakker 
waren geworden en het ontbijt achter de kiezen had-
den. Daarna vogelden we, om zo tegen vijf uur weer 
huiswaarts te gaan. Op die manier hadden we zo’n 
 zeventig vogels bij elkaar gesprokkeld en we dachten 
daarmee behoorlijk in de prijzen te vallen. Maar  

‘s avonds in de pizzeria kwamen we erachter dat een 
Big Day-winnaar anders te werk gaat. Die zoekt een ge-
schikte route uit, overnacht desnoods in een hotel in 
Ter Apel, klimt daar midden in de nacht uit bed en luis-
tert naar Bosuil en Ransuil en hoopt op een Kerkuil. Als 
het licht wordt luisteren naar de eerste zangvogels. Hij 
of zij kient fiets- en openbaar vervoerroutes uit en laat 
die op elkaar aansluiten, rekening houdend met de ge-
tijden en de wind. Al weken van tevoren worden goede 
plekken uitgezocht. Kortom: een goede voorbereiding 
is het halve werk. Met de jaren werd de Westerkwar-
tiergroep, zoals we gingen heten ook wat beter. We be-
kwaamden ons in het herkennen van geluiden en elk 
jaar wisten we het aantal soorten dat we waarnamen te 
verhogen. We gingen ook experimenteren met routes, 
om maar zoveel mogelijk soorten vogels te kunnen 
waarnemen. Dat was in het Westerkwartier niet een-
voudig. Bos en weidegebieden zijn er wel, maar het 
voor bijvoorbeeld steltlopers onmisbare gebied is wel 
het Lauwersmeergebied. En daar zijn ook bossen, dus 
is het de vraag of het wat oplevert om heel ver te fietsen 
naar andere gebieden dan het Lauwersmeergebied. 
Het was ook altijd een afweging van in te zetten ener-
gie versus het rendement daarvan, met name bij harde 
wind of andere slechte weersomstandigheden. 

In 2020 was er geen initiatief tot het houden van een 
Big Day. Wij vonden het een aardig idee om dan maar 
met zijn tweeën een Big Day te houden. We hielden de 
al genoemde spelregels aan, met als enige concessie 
dat we kozen voor een mooi weer-dag met weinig wind. 
Dat werd vrijdag 8 mei 2020, midden in de coronatijd. 
Hierbij doen we verslag van onze dag, niet zozeer om 
ons op de borst te slaan dat we een respectabel aantal 
vogels hebben waargenomen, maar meer ter inspiratie 
voor anderen om een leuke vogeldag te beleven, want 
daarvan was zeker sprake.

Snor Foto: Kees Kugel
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Na veel wikken en wegen was onze conclusie dat we 
met een rondje Lauwersmeer de meeste biotopen zou-
den bestrijken in zo weinig mogelijk fietstijd en zoveel 
mogelijk waarnemingstijd. Er waren vanuit Zuidhorn 
natuurlijk alternatieven. Het Groningse deel van De 
 Onlanden, het bosgebied van Nienoord in Leek en het 
Leekstermeer, het Zuidlaardermeergebied, het Noord-
laarderbos. Maar je zou dan in ieder geval minstens 
tien wadvogels hebben gemist, was onze redenering.
De voorbereidingen waren goed. De Ransuil riep nog 
altijd in de spar in de tuin van Hans, de IJsvogel trof 
voorbereidingen tot broeden in het Johan Smit-sport-
park in Zuidhorn. In datzelfde park barstte het van de 
Gaaien en Grote Bonte Spechten en ook de Groene 
Specht lachte dagelijks vele malen. Zelfs de Bosriet-
zanger liet zich alweer horen aan het Hoendiep.
We vertrokken om zes uur, het moest wel leuk blijven 
tenslotte. Hoewel het een mooie stralende en ook warme 
dag beloofde te worden, zorgde de mist in de vroege 
ochtend voor koud en nevelig weer met weinig zicht. 
Ook de zang kwam maar moeilijk op gang en het eerste 
uur leverde weinig spectaculairs op. Wilde Eenden, wat 
Kokmeeuwen, een eenzame Blauwe Reiger en natuur-
lijk Zwarte Kraaien. Hier en daar hoorden we in de dor-
pen waar we doorheen fietsten een Roodborst en een 
Winterkoning. Rond 6.30 uur zorgde een Tapuit bij 
 Oldehove voor enige opwinding, maar het uitblijven 
van de Huiszwaluw bij het gemaal van Electra beteken-
de een teleurstelling. Heel langzaam werd het wat war-

mer. Een uit een boom wegvliegende Sperwer deed 
ons goed en in Houwerzijl werden we hartverwarmend 
verwelkomd door een zingende Gekraagde Roodstaart. 
Onderweg naar Zoutkamp kwamen Putters over, maar 
in de plas bij garnalenbedrijf Heiploeg was het uitge-
storven, op een Tafeleend na. Dan maar het Lauwers-
meergebied in. Gelukkig was daar meer leven in de 
brouwerij. De rietvogels waren al wakker. Kleine Kare-
kiet, Rietgors, Rietzanger en opvallend veel Snorren. 

Langzaam fietsten we naar de kazerne. Grote groepen 
ganzen verbleven nog op de grasvelden, maar daartus-
sen zaten geen zeldzaamheden. Bij het Jaap Deensgat 
zagen en hoorden we pas onze eerste Tureluur en Gras-
pieper. Een Baardman vloog boven het riet, maar we 
hoorden hem niet. Wel zong regelmatig de Blauwborst, 
een soort die we het jaar daarvoor met geen mogelijk-
heid konden vinden, waarschijnlijk door de harde wind. 
Maar nog geen enkele Grutto. Moesten wij ons zorgen 
maken? Zo gingen we richting het dorp. Bij de Vlinder-
balg letten we op de soorten waarvan we dachten dat 
ze er wel zouden zitten. Eenden bijvoorbeeld. Maar ver-
der dan een futenpaar kwamen we niet. Maar in de bos-
schages wel een paar uitbundig zingende Nachtegalen. 
Heerlijk om die weer te horen. En dan opeens, vanuit 
het niets, direct boven ons: een prachtige Visarend. 
Dat was een mooie opsteker. In het dorp de te verwach-
ten soorten, maar hier toch pas de eerste Pimpelmees 
en de eerste Groenling. Ook hier enkele Gekraagde 

Blauwborst Foto: Kees Kugel
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Roodstaarten. Verder leverde het dorp eigenlijk te wei-
nig op. Ook op de veldjes aan de rand van het dorp, met 
kans op Grote Lijster en Beflijster bleef het opvallend 
stil. Dan maar richting de haven. Langs de fietspaden 
altijd kijken naar de Draaihals en heel misschien een 
Beflijster of een Ortolaan. Geen van deze. Wel hoorden 
we opeens het twinkelende liedje van de Heggenmus. 
De enige die dag. Ook in de haven was het rustig, op een 
paar Steenlopers na. Geen Paarse Strandloper of een 
verdwaalde duiker. Enkele Visdieven, dat was het wel. 

We fietsten naar het slikgebied aan het einde van de 
Kustweg. We reden onder de dijk langs, maar het was 
er rustig. We kwamen voorbij de telpost op de dijk, 
deze keer bezet door twee tellers. Zij beaamden dat het 
rustig was. Bijna geen doortrekkers, alleen enkele Vis-
arenden. Dat wisten we al! Precies op het goede mo-
ment kwamen we bij de slikplaten aan. Daar zou het 
moeten gebeuren. Minstens vijftien soorten hadden 
we daar gepland. Om half elf, precies tussen eb en 
vloed zegen we neer tussen de schapenkeutels op de 
dijk en werden de koffie, de broodjes en de telescopen 
uitgepakt. Zorgvuldig keken we de vloedlijn af. Maar al 
gauw keken we elkaar aan na de eerste inspectie. Al-
leen maar Tureluurs, op een enkele Bontbekplevier en 

een Zilverplevier na. Wat een teleurstelling! Waar ble-
ven nu de Rosse Grutto’s? Waar de strandlopers en de 
ruiters? 
Aan de andere kant van de dijk riep een Raaf, die ging 
foerageren op het bouwland en heel in de verte zong 
een Zanglijster, de eerste van de dag. We vertrokken 
van de dijk, waar gelukkig nog een vlucht Rotganzen 
overvloog. In de plas van het Zoutekwelgebied ont-
waarden we twee Groenpootruiters en achter het riet 
verscholen foerageerde een Lepelaar. De tellers ver-
telden dat er een Wielewaal en wat Grauwe Vliegen-
vangers waren overgekomen. Na de plas doken we het 
militaire oefenterrein in. Het zonnetje scheen, er was 
geen wind en het was heerlijk fietsen. Het gebied 
 leverde een zingende Wielewaal en een Grote Zilver-
reiger op. 
Bij het Nieuwe Robbengat zagen we de eerste Slob-
eend. Richting het bungalowpark Suyderoogh raakten 
we elkaar een beetje kwijt. Kees wilde naar de Spot-
vogel die hij daar een paar dagen eerder had gehoord 
en ik reed honderd meter achterop. Gelukkig hoorde ik 
daardoor in de verte de zang van de Fluiter, wat Kees 
was ontgaan. Die was inmiddels bij de luid zingende 
Spotvogel aangeland, waar ik ook nog een staartje van 
hoorde. 

Graspieper Foto: Kees Kugel
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Verder naar de uitkijktoren bij Achter de Zwarten. Veel 
ganzen, maar erg ver weg. En hoe we ook ons best de-
den, we konden er niet veel meer van maken. Aan de 
ander kant in het plasje hinnikte een Dodaars en in een 
boom aan de waterkant zat een Koekoek naarstig te 
speuren naar een nest. Kees had de telescoop al inge-
pakt maar tuurde nog een keer over het veld. Zit daar 
niet een Bonte Kraai? Dat kan toch haast niet. Of zou 
het een jonge Slechtvalk zijn, opperde Kees. Ja hoor, 
een prachtige juveniele Slechtvalk. Een mooie waar-
neming. Enigszins tevreden over deze waarnemingen 
koersten we verder naar het bungalowpark Suyder-
oogh. Een fladderende vogel tussen de bomen trok 
onze aandacht. Tegelijk het roepje van de Staartmees. 
Op weg naar het Jaap Deensgat hoorden we kort een 
zingende Geelgors. Bij het Jaap Deensgat hoempte 
 gelukkig een Roerdomp en in de hut kwetterden de 
Boerenzwaluwen, die daar hun nesten hadden ge-
bouwd en constant voer aanvlogen voor de jongen. 
Ook hier weer talloze ganzen, maar verder alleen en-
kele Bontbekplevieren. En nog steeds geen Grutto. Het 
zou toch niet de schaamsoort van de dag worden! Over 
schaamsoorten gesproken: we hadden nog geen Gaai 
en geen Waterhoen. 
Op de terugtocht naar Zoutkamp nog even in de plas  
bij garnalenbedrijf Heiploeg kijken en zowaar: twee 
Grutto’s. Een eindje verder richting Zoutkamp zwom 
langs het fietspad een Waterhoen. Via Lauwerzijl en 
Kommerzijl fietsten we richting Zuidhorn. Op een kie-
zelveldje bij de gaslocatie wisten we een Kleine Plevier 
te zitten en het nest van de IJsvogel in een oeverzwalu-
wenwand in het park bij de gaslocatie moest die prach-
tige soort opleveren. De Kleine Plevier liet zich mooi 
bekijken, de IJsvogel niet. We hadden nog vier troeven 
over. De Boomklever aan de Gast in Zuidhorn, de Gaai 

en Groene Specht in het Johan Smitpark en daar in de 
buurt mogelijk de Bosrietzanger. Geen van de vier 
soorten dook echter op. 

Daarmee eindigde onze Big Day zonder wedstrijdele-
ment. Waren er schaamsoorten? Dat vraag je je altijd af 
na een Big Day. In ieder geval de vier soorten die we in 
Zuidhorn hadden willen zien en ook wel de Ooievaar en 
de Eider op het wad. Ook bleek na het tellen van de 
vogels dat we vergeten waren langs de roekenkolonie 
aan het Van Starkenborghkanaal te rijden. Hadden we 
zeldzaamheden? Nee dit jaar niet echt. In het verleden 
hadden we eens een Ortolaan en een Draaihals, maar 
dit jaar helaas niet. Hadden we meer vogels kunnen 
waarnemen? Een derde geijkte vraag. Doordat we niet 
extreem vroeg waren begonnen misten we de nacht-
vogels. En ook de steltlopers aan het wad, normaal ge-
sproken goed voor minstens tien soorten, lieten ons 
mooi in de steek. Het doel dat we ons hadden gesteld, 
de honderd soorten halen, was wel bereikt: we kwa-
men uit op 102 soorten en hadden een prachtige dag 
(tabel 1).

Hans Beek, hansbeek@gmail.com en 
Kees Kugel, keeskugel@hetnet.nlSprinkhaanzanger Foto: Kees Kugel

huismus tapuit ekster

ringmus witte kwikstaart fazant

spreeuw gele kwikstaart kleine karekiet

zanglijster koekoek wilde eend

merel rietgors krakeend

winterkoning rietzanger slobeend

heggenmus grauwe vliegenvanger bergeend

zwarte roodstaart spotvogel wintertaling

gekraagde roodstaart fluiter tafeleend

braamsluiper wielewaal kuifeend

zwartkop boerenzwaluw fuut

tuinfluiter huiszwaluw dodaars

grasmus oeverzwaluw meerkoet

tjiftjaf gierzwaluw waterhoen

koolmees snor knobbelzwaan

pimpelmees sprinkhaanzanger aalscholver

staartmees blauwborst grauwe gans

baardmannetje roodborst brandgans

vink houtduif rotgans

putter holenduif nijlgans

groenling turkse tortel torenvalk

kneu veldleeuwerik buizerd

graspieper zwarte kraai bruine kiekendief

boompieper raaf visarend

roodborsttapuit kauw sperwer

grutto oeverloper boomkruiper

tureluur kievit geelgors

groenpootruiter scholekster grote bonte specht

wulp kokmeeuw roerdomp

regenwulp kleine mantelmeeuw grote zilverreiger

bontbekplevier grote mantelmeeuw blauwe reiger

kleine plevier zilvermeeuw steenloper

zilverplevier visdief lepelaar

fitis slechtvalk boomvalk

Tabel 1. Vogellijst ‘Big Day’ 8 mei 2020, totaal aantal soorten: 102
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Wegens dit succes, werd het aantal nesten in 2019 uit-
gebreid naar een totaal van 8 duo blokken (16 nesten). 
En jawel, alle nesten waren in het jaar er op bezet, plus 
nog een aantal zelfgebouwde nestjes van klei er tussen. 
Het gevolg was dat mijn woning het centrum werd van 
de zwaluwen in de wijk. Reken maar na: 18 paar met 
 minimaal twee legsels per paar van vier jongen, levert 
36 + 2 x 18 x 4 = 180 zwaluwen per jaar op. Deze groep 
cirkelde boven mijn huis in de lucht. Ik dacht na over nog 
een paar extra duoblokken. Kleine moeite groot plezier. 

De buren gingen klagen. Ze hadden een nieuwe auto 
 gekocht en een hippe loungeset in de tuin, die beiden 

onder de aanvliegroute van de zwaluwen liggen. Met 
name in de maand mei als ook mijn spreeuwenkast bezet 
is, werden de buren geïrriteerder. De poep zou de nieuwe 
lak van de auto aantasten, ze moesten kosten maken 
voor de autowasstraat, de ramen werden vies, de lounge-
set werd beklad. Ook zochten nieuwe zwaluwstelletjes 
de woningen van de buren uit om te nestelen. De voegen 
van de muur zouden daardoor aangetast worden. “Wij 
hebben last van je hobby, buurman”. Ik liet de bezwaren 
langs me heen glijden. Mijn tegenargumenten: be-
schermde vogel, de natuur handje helpen, “houden jullie 
niet van natuur”, “jullie hebben twee katten” kwamen 
niet door en vanaf september tot/met april hoorde ik er 
niets meer over. 

Mijn vriendin ging klagen. De hoeveelheid geproduceerde 
poep in de zomermaanden was niet gering. Er komen 
dikke zwarte vliegen op af. Het is geen fris gezicht. De 
klaagzang van de buren nam toe. De hele wijk zou er 
last van hebben. Beter een goede buur dan een verre 
vriend en mijn vriendin verwachtte Meester Frank Visser 
binnen kort op de stoep. Ik heb het aantal blokken fors 
verminderd met pijn in het hart en verkocht aan een 
boer in Friesland die een zwaluwtil wilde maken. Ik heb 
nu nog zes nestjes over. De buren zijn blijven klagen in de 
hoop dat ook de rest verdwijnt. Daarin moet ik ze teleur-
stellen. Mr. Frank Visser is van harte welkom. 

In juli 2020 nestelde er een meerkoet in de sloot achter 
het huis, hij begon met twee rietstengels en binnen een 
dag was er een compleet nest gebouwd. Ik liet dat ver-
baasd zien aan een vriend op bezoek, die zich afvroeg 
waar de partner was, omdat ik wat zag bewegen in het 
riet, wees ik daar naar. Vreemd was dat het mannetje 

Huiszwaluwliefde
Gert Draaisma

Ik woon in een nieuwbouwwijk in het noordwesten van de stad Groningen omringd door weilanden. Toen het huis 
gebouwd werd, viel het me op dat er veel Huiszwaluwen in de wijk aanwezig waren door de waterrijke omgeving, 
boerenland en potentiele plekken om te broeden. Al vrij snel deden er stelletjes pogingen tot nestbouw onder 
mijn dakrand. Wie wil niet de Huiszwaluw als vriend om de deur? Om dat te bevorderen heb ik een tweetal duo
blokken (vier nesten) aangeschaft en geplaatst onder de dakgoot. De nestkasten waren binnen notime bezet. 
Voordeel is dat de zwaluwen direct begin mei starten met broeden en doorgaan t/m september, wat inhoudt dat 
er soms drie legsels uitvliegen. Dit is in tegenstelling tot de zwaluwen die een eigen nestje moeten bouwen wat 
toch behoorlijk wat tijd vergt en lastig is in tijden van droogte. Bovendien valt een (hergebruikt) eigengemaakt 
nestje wel eens naar beneden, met name in droge perioden. 

Huiszwaluw Hoeksmeer Foto:Maria Woortman
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een uitvalpoging deed. Ik keek nog eens goed, en zag tot 
mijn verbazing een jonge zwaluw in het water. Geen idee 
hoelang, maar met gespreide vleugels maakte het roei-
bewegingen om weg te komen. De redpoging slaagde en 
daar stond ik met een jonge zwaluw in de hand. Deze 
vloog niet weg, maar leek ook geen gebroken of bescha-
digde onderdelen te hebben. Vermoedelijk onderkoeld, 
heb ik het in een met karton nagebouwd nestje met wat 
mos gelegd en in de kamer gezet. Wat moet je er mee 
aan? In een bestaand nestje plaatsen? Meelwormen 
 geven of in de lucht gooien? Eerst maar een nachtje sla-
pen en van de schrik bekomen. Ik heb het kartonnen 
doosje in de vensterbank geplaatst bij het open raam van 
de studeerkamer op de eerste etage zodat het geluid 
van zwaluwjongen en ouderen hoorbaar was.

De volgende ochtend was de zwaluw uit het nestje 
 gekropen en zat rustig op de vensterbank in het zonnetje. 
Ik had eerst nog een Teams-meeting op de laptop. Het 
zwaluwtje bleef rustig zitten en keek me met zijn zwarte 
kraaloogjes aan. Na afloop heb ik het in mijn hand op-
gepakt, zonder veel verzet, het raam wijd open gezet 
en mijn hand open gedaan. De jonge zwaluw koos zonder 
aarzeling het luchtruim, sloot zich aan bij de rest, maakte 
een draai en was vertrokken. 

De Engelsen zeggen dat als de House Martin, een huis-
vriend, je huis uitkiest om te broeden dat dat “geluk en 
voorspoed” brengt. Ik ben happy.

Gert Draaisma, gertdraaisma@hotmail.com

Huiszwaluwen Wirdum  Foto:Maria Woortman
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Onderzoeksgebied 

Beijum is in de jaren zeventig en tachtig van de 20e 
eeuw gebouwd. De oppervlakte van de wijk bedraagt 
circa 230 hectare en de grote woonwijk heeft circa 
13.000 inwoners. Beijum is opgedeeld in 13 subwijk-
jes, elk door een eigen architect ontworpen en elk 
 bestaande uit 4 buurtjes. Beijum is ingericht volgens 
het principe van de bloemkoolwijk. Wijken met kron-
kelige woonerven (in Beijum heerden genoemd), met 
elk maar een toegangsweg voor auto’s (wel meerdere 
toegangen voor fietsers en voetgangers) en onduide-
lijke overgangen tussen de openbare ruimte en de 
 tuinen van bewoners. Alle heerden in Beijum zijn ver-
bonden door middel van een wijkring. De wijk is ruim 
opgezet en heeft veel groenvoorzieningen en speel-
plekken rondom de woningen. Beijum zelf is ook om-
geven door groenvoorzieningen, namelijk recreatiepark 
Kardinge aan de oost- en zuidzijde, de Boterdiep-
strook aan de westzijde, een groenstrook tussen de 
oostelijke ringweg en de wijk en een landbouwgebied 
met o.a. wintergraan aan de noordzijde (gemeente 
Het Hogeland). In het midden van de wijk ligt van west 
naar oost de Groene Long, het wijkpark van Beijum. 
De aanwezigheid van voldoende voedsel, voortplan-
ting en veiligheid (3 v’s) maakt dat in Beijum een grote 
populatie Huismussen aanwezig is (Visser 2019). De  
3 v’s in Beijum:
• voedsel in de vorm van insecten (in de jongen periode) 

en zaden in de vorm van voerplekken in tuinen, 

 onkruidrijke groenvoorzieningen en in de zomer winter-
graanvelden ten noorden van de wijk; 

• veiligheid in de vorm van dichte struiken en heggen 
in tuinen en groenvoorzieningen vlak bij nestplaat-
sen en voederplekken om weg te kunnen duiken voor 
de sperwer. En grote dichte groencomplexen zoals 
hulst of gevelbekleding met klimop om ’s nachts in te 
slapen;

• voortplantingsmogelijkheden onder de vele pannen-
daken in de wijk, met veelal nog ontbrekend vogel-
werend schroot. 

Materiaal en methode

Vangen en ringen
In september 2010 is begonnen met het vangen van 
Huismussen met behulp van mistnetten in een tuin aan 
de Rensumaheerd in Beijum. Een onverharde tuin van 
7 bij 8 meter met een appelboom van circa 4 meter 
hoog en met aan de oostzijde een ligusterhaag van ca. 
3 meter hoog, waar praktisch jaarrond vogels gevoerd 
worden. De eerste drie vangochtenden in het najaar 
van 2010 leverde 68 exemplaren op. Daarmee was er 
gelijk een mooie basis gelegd voor het onderzoek. In 
de jaren er na zijn er jaarlijks in herfst en winter mus-
sen bij gevangen in sterk wisselende aantallen, tussen 
de 0 en 40 per jaar (tabel 1). Huismussen zijn slim  
en weten al vrij snel de mistnetten te ontwijken en  
laten zich daardoor niet makkelijk vangen (Oosterhuis 

Huismussen in Beijum (stad Groningen), 
de resultaten van tien jaar onderzoek 
aan een gekleurringde populatie
René Oosterhuis & Rob Lindeboom

De Huismus (Passer domesticus) staat al jaren op nummer 1 bij de nationale tuinvogeltelling en veel mensen 
 kennen hem uit hun directe woonomgeving. Toch gaat het niet goed met de soort, ten opzichte van 1990 is de 
populatie in Nederland ongeveer gehalveerd (Heij & Vos 2016, Oosterhuis 2018). De oorzaken van deze achteruit
gang zijn niet goed bekend maar moeten gezocht worden in gebrek aan broedgelegenheid, te laag broedsucces of 
een te hoge sterfte. Om meer inzicht te krijgen in de levenswijze van de Huismus is in 2007 in en rondom Leek een 
onderzoek gestart waarbij individuen werden gekleurringd in verschillende biotopen. In 2010 is dit onderzoek 
uitgebreid met een locatie in Beijum, een woonwijk aan de noordelijke rand van de stad Groningen. In dit artikel 
wordt ingegaan op de resultaten die zijn verzameld in Beijum.
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2009). Desalniettemin werden er in totaal 270 Huis-
mussen gevangen gedurende de onderzoeksperiode, 
die loopt van 18 september 2010 tot en met 1 oktober 
2020.

De gevangen Huismussen zijn voorzien van een ge-
nummerde metalen ring van het Vogeltrekstation en 
een combinatie van drie kleurringen, waardoor de 
 vogels individueel herkenbaar waren/zijn (figuur 1). 
 Tijdens het ringen zijn de Huismussen, op basis van 
 verenkleedkenmerken beschreven in Svensson (1992), 
ingedeeld in drie leeftijdscategorieën: 
• Jonge vogels (1kj): geboren in het jaar van ringen;
• Adulte vogels (>1kj): minimaal 1 jaar eerder ge-

boren dan gevangen;
• Volgroeide vogels (vg): vogels die niet op leeftijd ge-

bracht konden worden (zowel adulte als juveniele 
Huismussen maken in de nazomer een volledige rui 
door en eenmaal voorzien van een nieuw verenkleed 
zijn juveniele mussen in herfst en winter niet meer 
van adulte te onderscheiden).

Als jong (1kj) en als volgroeid (vg) geringde vogels zijn 
in het jaar na het ringen op 1 april als volwassen vogels 
beschouwd (met notatie 2kj en >1kj). 

Juveniele Huismussen van beide geslachten hebben 
een kleed dat sterk lijkt op dat van het volwassen 
vrouwtje. Na de rui in de nazomer wordt het mogelijk 
om het geslacht te bepalen. Van de gevangen vogels 
zijn ook parameters verzameld als: lengte vleugel, 
lengte handpen 8, tarsus, vetgraad, lichaamsrui, hand-
penrui en gewicht. De ringgegevens zijn doorgegeven 
aan het Vogeltrekstation die in Nederland de adminis-
tratie van ringgegevens en terugmeldingen verzorgt.

Waarnemingen verzamelen
Na het ringen zijn op de vanglocatie zelf zo veel moge-
lijk waarnemingen van geringde individuen verzameld. 
Dit gebeurde door gemiddeld eens in de twee weken 
met een verrekijker foeragerende Huismussen te con-
troleren op de aanwezigheid van kleurringen. Naast de 
kleurringcode en datum op de vangplek werd van de 

Figuur 1. Huismus man (wit geel/groen metaal) uit het onderzoek aan de Rensumaheerd in Beijum, 15 januari 2021  Foto: Harry Kuipers 
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waargenomen individuen ook, voor zover mogelijk, in 
de directe omgeving informatie verzameld over de 
broedlocatie en een eventuele gekleurringde partner 
(zang, transport van nestmateriaal of voer). Dit is niet 
altijd even makkelijk omdat kleurringen op dakgoten 
moeilijk zijn waar te nemen en gluren bij de buren niet 
de bedoeling kan zijn. In de broedperiode is extra  
gelet op gekleurringde ouders die vliegvlugge jongen 
 voeren. 

Aanvullend is door twee oproepen in de wijkkrant, via 
een oproep op het forum van Avifauna Groningen en  
in de Groeningen van de IVN Groningen/Haren en 
 lezingen aan de bewoners van Beijum gevraagd om 

 gekleurringde Huismussen te melden bij een van beide 
schrijvers. 

Dit alles heeft geresulteerd in 11.551 terugmeldingen in 
10 jaar (tabel 1). Het merendeel van de waarnemingen 
betreft aflezingen op de ringplek aan de Rensuma-
heerd zelf (73,1%). In andere tuinen aan dezelfde heerd 
is 4,8% van de waarnemingen verzameld. Ook zijn er 
veel waarnemingen (20,5%) verzameld op de Wiers-
hoeck, een stadsboerderij 240 meter ten zuiden van de 
ringplek. Slechts 1,6% van de waarnemingen zijn van 
vogels, die op andere locaties zijn waargenomen. De 
aflezingen zijn redelijk gelijkmatig verdeeld over de 
 gehele onderzoeksperiode, waarbij de jaren met veel 

Figuur 2. Dispersie van de gekleurringde Huismussen in Beijum; rood A is de ringplek, rood B is de Wiershoeck, groen zijn aflezingen van als 
volwassen geringde Huismussen, geel zijn aflezingen van als juveniel geringde Huismussen.

Aantal vangdagen Aantal geringd Terugvangsten op ringplek Aflezingen op ringplek Aflezingen elders Doodvondsten

2010 3 68 7 1071 198 2

2011 2 30 14 1692 522 1

2012 2 12 11 1943 412 0

2013 2 30 7 658 266 0

2014 3 40 10 762 293 2

2015 1 0 0 334 378 1

2016 3 26 6 333 158 0

2017 2 30 5 361 171 0

2018 2 7 2 576 309 0

2019 2 19 1 303 357 0

2020 1 8 6 342 37 0

totaal 23 270 69 8375 3101 6

Tabel 1. Overzicht van de vangsten en terugmeldingen van geringde Huismussen in Beijum in periode 18 september 2010 tot en met 1 oktober 2020. 
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vangsten een iets hoger aantal aflezingen opleverden 
dan jaren dat er minder geringd is. En in de eerste jaren 
is iets intensiever gekeken dan in de latere jaren, maar 
in alle jaren is ruim voldoende informatie verzameld.

Resultaten

Populatieomvang
Om inzicht te krijgen in de omvang van de populatie 
Huismussen op de vanglocatie is gekeken naar de ver-
houding geringde en ongeringde vogels en het aantal 
afgelezen geringde individuen. Als bijvoorbeeld 25% 
van de populatie geringd is en er zijn in een bepaalde 
periode 10 verschillende geringde individuen gezien 
dan kan berekend worden dat er 30 ongeringde exem-
plaren in het gebied geweest moeten zijn en de totale 
populatie uit circa 40 exemplaren heeft bestaan.

In de periode 2011-2014 lag het percentage geringde 
vogels in de wintermaanden op de vanglocatie tussen 
de 36 en 48%. Omgerekend op basis van de afgelezen 
individuen bestond de populatie in die wintermaanden 
uit 60-110 exemplaren. In het najaar van 2020 lag het 
ringpercentage op 46% (n=1080 gecontroleerde huis-
mussen) en bestond de populatie die de vanglocatie 
gebruikt om te foerageren uit naar schatting 90-100 
exemplaren.

Dispersie
In figuur 2 zijn alle locaties weergeven waar ge(kleur)
ringde Huismussen terug gemeld zijn. Als adult gering-
de Huismussen (groene punten) blijven dicht bij de 
ringplek. Gemiddeld genomen werden volwassen Huis-
mussen, die de ringplek verlaten hadden, op 236 meter 
afstand teruggezien (n=116). De maximale afstand, die 
is vastgesteld bij een adult, is 649 meter. Het betrof 
een mannetje (rood rood/paars metaal) die naar de 
Bunnemaheerd is gevlogen. Gedurende de broedtijd in 
april is deze vogel ook meermaals afgelezen halver-
wege de ringplek en Bunnemaheerd, vermoedelijk had 
hij daar halverwege ergens een territorium. 

Als juveniel geringde vogels (gele punten op kaart) 
vliegen gemiddeld genomen iets verder als ze de ring-

plek verlaten; 258 meter (n=78). De maximale afstand 
die is vastgesteld bij een juveniel betrof een jonge 
 vogel (geringd met wit zwart/ metaal roze) die op 31 
oktober 2014 werd geringd en drie jaar later op 31 oktober 
2017 werd afgelezen aan de Wibenaheerd op 1026 
 meter afstand.

Doodvondsten
Van de 270 Huismussen, die geringd zijn, zijn er maar  
6 dood teruggevonden (tabel 2). De doodsoorzaken 
waren: raamslachtoffers (2x), verkeer (1x), Sperwer 
(1x), kat (1x) en ziekte (1x). Hierbij moet worden opge-
merkt dat de vindkans verschilt. Bijvoorbeeld de kans 
om een vogel te vinden die tegen het raam vliegt is vele 
malen groter dan een vogel die ziek wordt en wegkruipt 
of door een kat opgegeten wordt. Het aantal dood-
vondsten is erg laag en betekent dat slechts weinig 
 geringde mussen teruggevonden worden als ze dood 
gaan. Het betekent ook dat de gegevens niet zo veel 
zeggen. Gemiddeld zat er tussen het ringen en overlij-
den 312 dagen maar met een spreiding die erg groot is, 
namelijk tussen de 22 en 1313 dagen. Gelukkig zijn we 
voor dit onderzoek niet afhankelijk van doodvondsten 
omdat we de vogels individueel gekleurringd hebben 
en dus bij leven kunnen volgen. 

Leeftijden en leeftijdsopbouw in de populatie
De oudste mus (metaal roze/geel blauw) in dit onder-
zoek heeft een leeftijd bereikt van minimaal 9 jaar. De 
vogel werd op 13 november 2010 geringd als volgroeid 
mannetje. Op basis van het verenkleed was het niet 
mogelijk om vast te stellen of de vogel in 2010 geboren 
was of al eerder. In totaal zijn er 345 waarnemingen 
verzameld van deze vogel. Het merendeel van de waar-
nemingen zijn op of in de directe omgeving van de ring-
plek gedaan waar de vogel op verschillende locaties 
een territorium had. De vogel maakte geregeld een uit-
stapje naar de Wiershoeck en is eenmaal, direct na het 
broedseizoen, op grotere afstand gezien aan de 
Jaltadaheerd (373 meter). De laatste waarneming van 
deze vogel is gedaan op 16 juni 2019 op de ringplek. 
Huismussen met een dergelijke hoge leeftijd zijn uit-
zonderingen. Om te weten hoe het met een populatie 
gaat is het interessant om te kijken naar de leeftijds-
opbouw in de populatie. Hiervoor zijn van alle waar-

Individu Ring leeftijd Sexe Datum ringen Datum melden Tijd in dagen Doodsoorzaak

Blauw zwart/paars metaal juveniel v 18-9-2010 10-10-2010 22 raamslachtoffer

Groen rood/paars metaal juveniel v 18-9-2010 27-11-2010 70 sperwer

Zwart blauw/Paars metaal adult v 8-10-2010 22-6-2011 257 kat

Blauw rood/metaal oranje adult m 30-9-2011 5-5-2015 1313 ziek

Oranje metaal/zwart rood volgroeid v 15-11-2013 22-4-2014 158 raamslachtoffer

Oranje metaal/zwart wit adult m 22-2-2014 17-4-2014 54 verkeerslachtoffer

Tabel 2. Doodvondsten van geringde Huismussen in Beijum in periode 18 september 2010 tot en met 1 oktober 2020. 
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nemingen van volwassen vogels (n=9.796) de leef-
tijden gepresenteerd in figuur 3. Dit laat zien dat de 
helft van de volwassen vogels in de populatie >1kj en 
2kj vogels zijn. Vogels met een leeftijd van 5kj en ouder 
maken slechts 5% van de populatie uit. 

Overleving 
De enorme set waarnemingdata maakt het mogelijk 
om de overleving van Huismussen in Beijum te bereke-
nen. En daarmee de vraag te beantwoorden: welk deel 
van de populatie een maand /jaar later nog in leven is? 

Berekening van overleving bij vogels op basis van ge-
ringde exemplaren met terugmeldingen is een combi-
natie van overleving en plaatstrouw. Bij standvogels is 
de plaatstrouw groot en is de kans dat vogels in leven 

zijn maar buiten het bereik van de waarnemer komen 
kleiner dan bij trekvogels. Van volwassen Huismussen 
weten we dat ze extreem plaatstrouw zijn (Oosterhuis 
2013). De kans dat volwassen vogels verhuisd zijn naar 
buiten het zicht van de waarnemers is erg klein. We 
gaan er vanuit dat volwassen Huismussen, die gedu-
rende langere tijd niet meer gezien zijn, ook daadwer-
kelijk dood zijn. Van jonge Huismussen is bekend dat 
ze zwerfgedrag vertonen en om die reden zijn de jonge 
vogels buiten de berekening gehouden. Het is onbe-
kend welk deel van de jongen in hun eerste levensjaar 
wegtrekken van de ringlocatie. 

Voor de volwassen Huismussen is de overleving per 
jaar gemiddeld 61,3% (n = 9 jaren). Er zitten verschillen 
tussen de jaren, het schommelt tussen de uitersten 
53,4% in 2019 en 77,3% in 2018 (figuur 4). Waar de 
jaarlijkse variatie door veroorzaakt wordt, is niet dui-
delijk en de verschillen zijn ook niet significant (x2=2.2, 
df=8, P<0.01). Over alle jaren is de gemiddelde over-
leving per maand 95,0% (n=120 maanden). Figuur 4 
laat zien dat er verschillen zijn tussen de maanden van 
minimaal 93,4% in juni (n=10 maanden) tot maximaal 
98,0% in november (n=10 maanden). Er lijkt een iets 
lagere overleving gedurende de broedperiode te zijn 
van april t/m juni maar deze verschillen zijn niet signifi-
cant (x2=0.4, df=11, P<0.01). 

Als de overleving van man en vrouw apart wordt bere-
kend (gemiddeld over alle jaren), blijkt dat er geduren-
de het grootste deel van het jaar nauwelijks verschillen 
tussen mannen en vrouwen zijn te zien maar tijdens het 
broedseizoen wel (figuur 5). In maart, als de paar-
vorming plaatsvindt en territoria bezet worden, is de 
overleving van mannen 4% lager dan van vrouwen. In 

Figuur 3. Leeftijdsopbouw van adulte Huismussen in Beijum.

Figuur 4. Jaarlijkse overleving (links) en maandelijkse overleving (rechts) van volwassen Huismussen in Beijum.
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april is de overleving van beide geslachten weer gelijk, 
waarna in mei en juni de overleving van de vrouwtjes 
juist 4% lager ligt dan bij de mannen. Deze periode 
komt overeen met de periode dat de meeste vrouwtjes 
op hun nest zitten te broeden. Helaas zijn de steek-
proeven op dit moment nog onvoldoende groot om het 
statistisch te kunnen onderbouwen. 

Discussie

De Huismussen in Beijum laten een vergelijkbare be-
perkte dispersie zien als eerder al is vastgesteld in een 
vergelijkbaar biotoop in Leek (Oosterhuis 2013). Het 
merendeel van de Huismussen wordt voortdurend in 
de directe omgeving van de ringlocatie teruggezien. 
Slechts een enkeling is op grotere afstand aangetrof-
fen. Waarbij jonge vogels gemiddeld iets verder vlogen 
dan adulte. De gegevens sluiten ook aan bij gegevens 
die in het verleden in de stad Rotterdam zijn verzameld 
(Heij 1985) en ook in Groot Brittannië zijn vergelijkbare 
afstanden vastgesteld (Summers-Smith 1988). In de 
zomer en nazomer zwerven de jonge Huismussen rond 
op zoek naar een geschikt territorium (Heij 1985,Cramp 
& Perrins 1994, Glutz von Blotzheim & Bauer1997). In 
de literatuur wordt gesproken over groepen jonge 
Huismussen die in de nazomer de bebouwing verlaten 
en in de omliggende landbouwgebieden naar voedsel 
zoeken, onder meer in graanakkers (Summers-Smith 
1988). Ten noorden van de vangplek, op 120 meter, 
houdt de wijk op en begint een akkerbouwgebied. Hier 
wordt, naast gras en luzerne, wintergraan verbouwd 
en hier zijn vooral in juli groepen Huismussen gezien 
die daar aan het foerageren waren op graan (figuur 6). 
Aflezen van kleurringen was in deze wispelturige en 
rille groepen niet mogelijk maar er is een reële kans dat 
hier zowel juveniel als adult geringde vogels tussen 
 gezeten hebben.

De resultaten laten zien dat het merendeel van de Huis-
mussen niet oud wordt. Vogels van meer dan 5 jaar oud 
(>5kj) zijn een uitzondering in dit onderzoek. En de leef-
tijd van de oudste vogel in de resultaten komt nog bij 
lange na niet in de buurt van de oudst gemelde mus (19 
jaar en 9 maand (Fransson et al. 2010).

De gemiddelde jaarlijkse overleving in Beijum lijkt met 
61% aan de lage kant maar is vergelijkbaar met een 
studie uit 1977-1981 in Rotterdam, waar in een verge-
lijkbare omgeving een overleving van 60% is vastge-
steld (Heij 1985). In de jaren zeventig ging het landelijk 
nog goed met de soort en waren de overlevingspercen-
tage’s voldoende om de populatie stabiel te houden.

De berekende getallen gaan uit van de gemiddelde 
overleving van volwassen Huismussen. De indruk be-
staat echter dat vogels, naarmate ze ouder worden, 
een hogere overleving hebben. Helaas is de dataset 
nog te klein om hier harde uitspraken over te doen. 
Huismussen zijn slimme vogels en leven jaarrond in 
hetzelfde biotoop (Oosterhuis 2009, 2013). Hoe ouder 
een individu wordt hoe beter zij/hij haar/zijn directe 
leefomgeving leert kennen. Hierdoor zullen ze steeds 
beter om weten te gaan met potentiële gevaren en is 
het mogelijk om steeds efficiënter voedsel te zoeken. 

Zoals aan het begin van dit verhaal beschreven is Beijum 
aantrekkelijk voor Huismussen door de aanwezigheid van 
voldoende voedsel, voortplantings- en vluchtgelegen-
heid (3 v’s). De resultaten van dit onderzoek onderschrij-
ven dit. De dispersie is minimaal, Huismussen in Beijum 
blijven in de meeste gevallen in de directe omgeving van 
waar ze geboren zijn en hebben geen behoefte om nieuwe 
gebieden op te zoeken. En de overleving hier komt over-
een met gegevens uit de jaren zeventig uit Rotterdam toen 
het nog goed ging met de Huismus. Waar in dit onderzoek 
niet naar gekeken is, is het broedsucces. De kwaliteit van 
het leefgebied van de Huismussen is erg belangrijk voor 
het aantal jongen dat ze per jaar groot kunnen brengen. 
Onderzoek in Leek laat zien dat er grote verschillen in 
broedsucces tussen populaties zijn (Oosterhuis 2020).
 
Het onderzoek heeft op veel vragen antwoorden gege-
ven maar heeft ook nieuw vragen opgeleverd:
• Wordt de overleving van oudere vogels inderdaad 

hoger op oudere leeftijd?
• Of en hoe gebruiken de mussen de graanakkers ten 

noorden van de ringplek?
• Wat is het broedsucces van de populatie in Beijum in 

vergelijking met andere locaties?

Figuur 5. Maandelijkse overleving opgesplitst naar geslacht van volwassen 
Huismussen in Beijum. 
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Dankwoord
Dit onderzoek hadden we niet kunnen doen zonder  
de hulp van diverse waarnemers, die regelmatig de 
mussen in hun tuin dan wel bij de Wiershoeck gecon-
troleerd hebben op gekleurringde exemplaren. Zonder 
de andere waarnemers tekort te doen, een speciaal 
woord van dank aan Harry Kuipers, die een flink aantal 
mussen in zijn tuin heeft afgelezen, heeft geholpen 
met het identificeren van een paar mussen die één of 
meerdere kleuringen kwijt geraakt waren en die ook de 
prachtige foto’s van Huismussen in Beijum gemaakt 
heeft.
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Het rapport 2019 vermeldt dat deze soort roepend is 
gehoord. Daarna volgt een cryptische opmerking over 
‘aanwezigheid’ van een vogel, of van vogels, tot juni. Of 
het hier gaat om zichtwaarnemingen of waarnemingen 
op geluid wordt niet duidelijk. Dit leidt tot ‘in ieder 
 geval één territorium’. Het rapport 2020 zegt eigenlijk 
hetzelfde: Zwartkopmeeuwen waren weer te horen, 
een nestplek is niet gevonden, het is onduidelijk of er 
gebroed is. Conclusie: één territorium.

Samen met 2017 en 2018 komen we op deze manier tot 
vier broedgevallen/territoria van de Zwartkopmeeuw 
in de Onlanden. Volgens de lijsten is deze soort een 

jaarlijkse broeder. Best mooi inderdaad… totdat je je 
realiseert dat broeden voor de Zwartkopmeeuw in de 
Onlanden in werkelijkheid nooit is vastgesteld.

Dit fantoombroeden heeft twee redenen. De eerste is 
dat men de lijst zo lang mogelijk wil maken (iets wat 
overigens door Sovon in allerlei publicaties wordt aan-
gemoedigd). De tweede heeft te maken met Sovon-
criteria, waarbij onder andere de datumgrens belang-
rijk is. Dit is de periode waarin waarnemingen moeten 
vallen voor het aannemen van een territorium (Vergeer 
2016). Voor de Zwartkopmeeuw is dit 1 mei-30 juni. Op 
zijn minst moet dan een paar in een broedbiotoop  

De Zwartkopmeeuw  
(Larus melanocephalus) als 
broedvogel in de Onlanden?
Jan Allex de Roos

Elk jaar publiceert de Stichting Natuurbelang De Onlanden een broedvogellijst voor het gebied. De inzet van 
 tientallen vroegopstaande tellers leidt tot indrukwekkende aantallen: 109 soorten broedvogels in 2019 en, zoals 
vermeld in de inleiding van het rapport, het nieuwe record van 112 in 2020. Dit is heel mooi, maar enige kant
tekeningen kunnen worden gemaakt. We lichten de Zwartkopmeeuw eruit.

Zwartkopmeeuw en Kokmeeuw in de Westerbroekstermadepolder in 2020
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zijn gezien, bijvoorbeeld in een kokmeeuwenkolonie. 
 Kijken we naar waarnemingen ingevoerd op de site 
waarneming.nl. dan vallen negen waarnemingen uit 
2020 in deze periode. Acht daarvan hebben echter 
 betrekking op overvliegende en/of solitaire vogels. 
Maar één keer zijn er twee tegelijk gezien (19 mei, 
 Peizerweering).

De Onlanden worden frequent door vogelaars bezocht, 
wat blijkt uit bijna 22 duizend ingevoerde waarnemingen 
die op het jaar 2020 betrekking hebben. Dat er dan niet 
meer dan eenn keer een paartje Zwartkopmeeuwen is 
 gezien, maakt broeden ook zeer onwaarschijnlijk. 

Voor de geloofwaardigheid, en om de wetenschap echt 
te dienen, zou het goed zijn in de toekomst alleen be-
wezen broedgevallen in de Onlandenlijst op te nemen. 
Dit betekent dat de Zwartkopmeeuw van de lijst moet 
worden gehaald.
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Zwartgalligheid over  
de Zwartkopmeeuw:  
een reactie
Michel Wijnhold en Wim van Boekel 

“Voor de geloofwaardigheid, en om de wetenschap 
echt te dienen….” moet volgens Jan Allex de Roos de 
Zwartkopmeeuw worden verwijderd van de lijst van 
broedvogels in De Onlanden. De soort zou op de lijst 
gekomen zijn om twee redenen. Ten eerste zouden  
wij, door Sovon aangemoedigd, de soortenlijst in de 
broedvogelrapporten van De Onlanden (van Boekel et 
al. 2013 2020) zo lang mogelijk willen maken, en ten 
tweede vanwege de gehanteerde criteria van Sovon. 
In dit stuk gaan wij in op die kritiek.

Allereerst is er de beschuldiging dat de lijst zo lang 
mogelijk moet worden onder aanmoediging van Sovon. 
Waar Jan Allex dit vandaan haalt is ons een raadsel. 

Nergens in de Sovon-handleiding (Vergeer et al. 2016) 
voor het inventariseren van broedvogels staan in-
structies of aanmoedigingen om de lijst zo lang moge-
lijk te maken, en ook buiten handleiding om vinden 
deze aanmoedigingen niet plaats. In het stuk van Jan 
Allex is zo’n instructie of aanmoediging ook zeker niet 
te vinden. 

Ook los van de Sovon ‘instructies’ is er geen drijfveer 
voor de auteurs van de jaarlijkse broedvogelrapporten 
van De Onlanden om de lijst “zo lang mogelijk te maken”. 
Die lijst is al indrukwekkend genoeg en bovendien is de 
Zwartkopmeeuw ook niet nodig om de records van de 
afgelopen jaren in De Onlanden te bereiken. Wel stre-
ven we inderdaad elk jaar naar een zo groot mogelijk 
geïnventariseerd oppervlakte in De Onlanden om een 
zo goed mogelijk beeld van aantallen en soorten te krij-
gen. Een logisch gevolg daarvan is meer territoria en 
wellicht ook meer soorten, al gaat dat niet altijd op. In 
2020 werd minder dekkend geteld dan in 2019 en toch 
kwamen zowel de aantallen territoria als soorten hoger 
uit dan ooit tevoren.

Dan het tweede argument van Jan Allex: de criteria van 
Sovon. Mensen met kennis van en ervaring in de prak-
tijk van wetenschappelijk onderzoek weten dat waar-
nemingen in het algemeen – en metingen/tellingen in 
het bijzonder – moeten worden gedaan aan de hand 
van goed omschreven protocollen. De reden hiervoor is 
dat de resultaten van waarnemingen, metingen en tel-
lingen alleen goed kunnen worden vergeleken as ze 
gestandaardiseerd zijn. Dit is ook de reden dat we in 
Nederland broedvogels inventariseren volgens een 
standaard: de BMP methode van Sovon. 

Er lijken rondom deze methode twee misverstanden 
te bestaan bij Jan Allex. Ten eerste lijkt hij de indruk te 
hebben dat er nesten met eieren en daarop een broe-
dende vogel worden geteld. Dat is echter niet het 
 geval. Er worden wél territoria geteld, volgens dus 
het Sovon protocol en niet volgens de grillen van een 
teller. Sommige van deze territoria zullen daadwerke-
lijk leiden tot een nest (zie figuur 1), bij andere kan het 
gewoon gaan om een alleenstaande vogel die aan  
het zingen is in de hoop op meer. Een goed voorbeeld  
van dit laatste was vorig jaar de Krekelzanger in De 
 Onlanden. Deze was langdurig zingend aanwezig in 
de Lettelberter Petten, maar dat daar daadwerkelijk 
een vrouwtje op afge komen is, laat staan dat er een 
nest gemaakt is, is onwaarschijnlijk (maar niet onmo-
gelijk). Toch voldoet het gedrag van deze vogel aan 
de criteria voor het vast stellen van een territorium. 
Hetzelfde kunnen we zeggen van de Zwartkopmeeuw: 
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er is geen nest gevonden, maar volgens de criteria 
telt het wel als territorium. 

Ten tweede worden bij de BMP methode niet de daad-
werkelijke, jaarlijkse aantallen broedende vogels geteld. 
BMP is bedoeld om langjarige trends in aanwezigheid 
van (potentiële) broedvogels te vinden en om veran-
deringen in die trends te signaleren. Zo weten we echt 
niet of er in 2017 in De Onlanden precies 1093 nestjes 
van de Rietzanger zijn geweest, of 897 in 2018. Wel dat 
er in dat laatste jaar duidelijk minder Rietzangers heb-
ben gebroed dan in 2017. En laat dit nou samenvallen 
met een lange periode van stormen en tegenwind in de 
Sahara begin 2018, net in de tijd dat de Rietzangers op 
de terugweg waren van hun overwinteringsgebieden, 
die deze dip in de telreeks zou kunnen verklaren. Dat 
wij sinds 2017 de Zwartkopmeeuw vermelden op de 
lijst van broedvogels van De Onlanden heeft dus  
vooral tot doel om de trend van deze soort (jaarlijkse 
 aanwezigheid in zeer laag aantal in de kokmeeuwen-
kolonies) te laten zien. Het is overigens in het algemeen 
zeer de vraag of het jaarlijks daadwerkelijk zoeken en 
vinden van nesten (en denk eens aan de verstoring die 
dit op zou leveren!) op een betrouwbare manier trends 
zou kunnen laten zien, maar dat is weer een andere 
 discussie.

Met zijn tweede argument heeft Jan Allex dus gelijk in 
die zin dat de Zwartkopmeeuw op de lijst van broed-
vogels in De Onlanden is gekomen door de criteria van 
Sovon, zonder dat daadwerkelijk is vastgesteld dat  
er gebroed is. Dat geldt ook voor soorten als Kleinst 
 Waterhoen en Grote Karekiet en (naar schatting) zo’n 
95% van de in de rapporten vermeldde territoria van 
meer algemene broedvogels, want dat is nou eenmaal 
hoe protocollen werken en dat is juist goed. Dat dient 
écht de wetenschap.
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Figuur 1. Nest Rietgors.  Foto: Michel Wijnhold
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Eendjes kijken in het jaar van de 
Wilde Eend
Ana Buren

2020 is het jaar van COVID19 en van de Wilde eend. Ik had niet zoveel met eenden, de Anas platyrhynchos. De 
enige soort waar ik warm voor liep was de Canard à l’orange. Mijn interesse werd gewekt door een raadselachtig 
fenomeen: sinds 1990, en vooral in de laatste 10 jaar, is de Nederlandse broedpopulatie met 30% afgenomen. Hier 
volgt een uitgebreide impressie uit het Noorderplantsoen in Groningen.

Uit onderzoek (Van den Bremer 2015) blijkt dat de 
 afname van de Wilde eend niet verklaard kan worden 
uit nestsucces, aantal uitgekomen eieren per nest, 
overleving van 1e winter/adulten, of uit jachtdruk. 
Waarschijnlijk heeft het te maken met een lage overle-
ving van de eendenkuikens. Het eigenaardige is dat 
deze teruggang niet het geval is in de omringende lan-
den. Op Europees niveau neemt de Wilde eend zelfs 
toe. Bij de soepeend is er dezelfde afname, parallel aan 

die van de Wilde eend. Met de Krakeend daarentegen 
gaat het wél goed. Die populatie is sinds de jaren 90 
zelfs verzevenvoudigd. 
SOVON (Kleyheeg 2020a) is in 2016 gestart met een 
 citizen science project. In het kuikenproject werd het 
publiek ingeschakeld om via de kuikenteller-app zo-
veel mogelijk gegevens in te sturen over de kuikenfase 
en andere variabelen betreffende de Wilde eend, soep-
eend en Krakeend. 

Foto: Ana Buren
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In de periode maart t/m november 2020 maakte ik 155 
coronawandelingetjes in het Noorderplantsoen van 
Groningen, om mijzelf uit te laten en onderweg het 
 wezen van de Wilde eend en de soepeend te doorgron-
den. Alle observaties en foto’s in dit artikel zijn afkom-
stig van deze activiteit, tenzij anders vermeld. Tegelij-
kertijd verdiepte ik mij in de literatuur en er ging een 
wondere wereld voor mij open. Vooral de voortplanting 
trok mijn aandacht. Er zijn veel verbazend leuke feiten 
om te weten over de Wilde eend.

Eenden in het Noorderplantsoen
Het Noorderplantsoen is een heerlijk park van 20 hec-
tare, ontworpen in Engelse landschapsstijl, gelegen 
vlak bij het centrum van Groningen. Slingerende paden 
lopen er langs de vijf vijvers waar ganzen, Meerkoeten, 
Waterhoentjes en eenden rondzwemmen. Die eenden 
zijn een bonte verzameling van voornamelijk soep-
eenden en Wilde eenden.
Het is opvallend hoe weinig opgroeiende eendenpulle-
tjes hier te zien zijn. De werkgroep Stadsecologie van 
IVN Groningen-Haren heeft in 2016 (Tiesinga 2017) en 
2017 (Tiesinga & Waller 2018) onderzoek gedaan naar 
de over leving van eendenkuikens in het Noorderplant-
soen. In 2016 overleefden maar 4 van de 73 kuikentjes 
en in 2017 slechts 7 van de 98. Alle hadden dezelfde 
moeder eend. De andere pulletjes vonden zonder uit-
zondering binnen een paar weken een voortijdig einde. 
Waarschijnlijk gedood door Blauwe reigers, Kleine 
mantel meeuwen, Zilvermeeuwen, Zwarte kraaien, kat-
ten, honden, ratten, snoeken, of mogelijk kwamen ze 
jammerlijk om in de onveilige duikers waarmee de 
 vijvers met elkaar zijn verbonden. Deze moeder, een 
soepeend, is helaas in het begin van dit voorjaar ver-
dwenen, dus dat belooft een moeizaam voortbestaan 
van de eenden in het park. 

Het broedseizoen
Het is maart en de balts en de paringen in het Noorder-
plantsoen zijn al geruime tijd aan de gang. De meeste 
eenden zoeken ieder jaar een nieuwe partner (Aub-
recht & Holzer 2000). De vrouw speelt hierbij een 
 actieve rol. Zij neemt het initiatief en kiest een man uit 
die de uitnodiging al of niet accepteert. Woerden flui-
ten, gooien hun achterwerk dan wel hun borst omhoog, 
spatten met water en racen plat op het water om een 
vrouwtje heen. De vrouwtjes bekijken het spektakel of 
doen zelf enthousiast mee. Maar ook zwemmen ze 
rond met kale plekken achter op hun kop, de veren uit-
gerukt tijdens gewelddadige groepsverkrachtingen. 
Uit onderzoek blijkt echter dat vrouwtjeseenden niet 
hulpeloos zijn, ze zijn baas in eigen buik, waarbij de 
evolutie, als weerwoord op deze verkrachtingscultuur, 

een handje geholpen heeft (Brennan 2007). Om te 
voorkomen dat het zaad van haar verkrachters haar 
 eieren bevrucht, heeft haar vagina zich slim ontwik-
keld. De penis van de woerd heeft de vorm van een 
kurken trekker met een draaiing linksom. De vagina van 
de vrouw heeft ook een kurkentrekkersvorm, maar die 
draait rechtsom. Dat past dus niet lekker. Bovendien 
zijn er allerlei doodlopende zijzakjes in de vagina waar 
de woerd bij een agressieve verkrachting zijn zaad ver-
spilt. Zonder de medewerking van het vrouwtje is het 
moeilijk om tot een succesvolle bevruchting van de 
 eitjes te komen en dat doet ze alleen bij de zelf gekozen 
partner. Slechts 3-5% van de nakomelingen zijn afkom-
stig van onvrijwillige paringen (Brennan 2014).

Geslachtsdelen van de Wilde eend. Foto: Patricia Brennan
Boven: penis, onder: vagina. (Brennan 2007)

Copulatie Wilde eend. Foto: Ana Buren



Dat er nogal wat geweld en zelfs homoseksuele necro-
filie te pas kan komen bij paringen van deze vogelsoort 
wordt beschreven door Kees Moeliker, directeur van 
het Natuurhistorisch museum in Rotterdam. Hij legde 
een curieuze casus vast van een woerd die te pletter 
vloog tegen een wand van het museum en vervolgens 
75 minuten lang, vrijwel aan één stuk door, werd ver-
kracht door een andere woerd (Moeliker 2001).

Als het seizoen vordert zie je minder vrouwtjes in het 
Noorderplantsoen. Ze bouwen een nest en trekken zich 
terug om te broeden, zoveel mogelijk verscholen. De 
mannen voelen zich al na een week verder niet meer 
verantwoordelijk voor partner en nageslacht, en gaan 
in de rui. Deze begint bij de kop, daarna valt hun krul-
staartje uit en uiteindelijk krijgen ze een verenkleed 
dat erg op dat van de vrouw lijkt. Ze zijn dan nog wel 
goed te onderscheiden van de vrouw door hun snavel-
kleur en gestalte. Het duurt gemiddeld vier maanden 
voordat de woerden hun broedkleed weer terug heb-
ben (Hulscher 2000). De vrouwen gaan pas in de rui als 
de jongen zichzelf kunnen redden.

Het eerste eendenkuiken
De eieren van de soepganzen in het Noorderplantsoen 
worden sinds jaar en dag zodanig behandeld dat ze niet 
uitkomen. Vergenoegd zie ik op 7 april dat een ganzen-
paar op het eilandje bij de Kerklaan er toch in is 
 geslaagd om twee jonkies voort te brengen. Het zijn 
echter geen ganzenkuikens, maar eendenkuikens; ze 
hebben de eieren van de buurvrouw uitgebroed! 
Eén pulletje groeit welvarend op, beschermd door de 
twee waakzame pleegouders. De resterende vijf gan-
zen van de kudde stellen zich aanvankelijk agressief op 
tegenover het eendenjong. Ze proberen het te bijten en 
weg te jagen, zodat de pleegouders zich ter bescher-
ming van het pulletje wat afzijdig houden. Ook de 
buurtbewoners ontfermen zich over het jong en be-
spreken dagelijks vol trots met elkaar hoe leuk en 
 assertief het is. Als het tot hun grote schrik in de duiker 
is gevallen zijn zij, evenals de hele ganzenkudde, in rep 
en roer. De dierenambulance wordt gebeld en de goede 
afloop wordt in het Nieuws van OOG-TV wereldkundig 
gemaakt.
Op dag 41 krijgen wij eindelijk duidelijkheid: het 
kwaakt, dus het is een meisje! Ze is haar donsveertjes 
kwijtgeraakt, het jeugdkleed is klaar en het blijkt dat 
ze geen ordinaire soepeend is, maar een raszuivere 
Anas platyrhynchos. Voor mijn veldonderzoekje geef ik 
haar de code TG. Ringer Henri Zomer voorziet het eend-
je aan de rechter tarsus van een metalen ring (Vogel-
trekstation Arnhem 6.194.367). Ze heeft dan een 
 vleugellengte van 266 mm en is 68 dagen oud. TG 

16 juni 2020
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07 juli 2020

26 september 2020

Wilde eend, woerd, in het Noorderplantsoen.  Foto's: Ana Buren
Het ruiproces van hetzelfde individu in drie 
verschillende fasen.
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groeit op te midden van de kudde ganzen die zich uit-
eindelijk allemaal met haar aanwezigheid hebben ver-
zoend. Ze laat zich niet door hen imponeren, maar ze 
heeft wel de laagste status.
Begin juni gaan de ganzen in de rui; ze verlaten hun 
vaste plek bij het eilandje bij de Kerklaan. De pleeg-
vader beschouwt zijn opvoedkundige taak als voltooid 
en bekommert zich niet meer om TG. De pleegmoeder 
houdt het jong vanuit haar ooghoeken nog een paar 
weken in de gaten en schiet te hulp als dat nodig is. TG 
loopt de kudde achterna, maar is ineens heel onzeker 
en schuw in de onbekende omgeving. Bij alles wat 
nieuw is rent ze terug naar de kudde. Ze staat op eigen 
poten, maar slaapt bij de ganzenkudde en heeft geen 
boodschap aan de andere eenden. Dit laatste is trou-
wens geheel wederzijds. Ze laten haar links liggen. 
Op een goede dag in augustus zie ik dat er een soep-
eend naast haar ligt bij de ganzenkudde, een woerd, 
bepaald niet moeders mooiste. Ze heeft nu een partner 
die haar onafscheidelijk volgt. Even ben ik teleurge-
steld dat hij geen zuivere Wilde eend is. Eind augustus 

zie ik dat groepjes woerden alweer beginnen te balt-
sen. Sommige hebben zelfs nog restjes eclipskleed. TG 
en haar partner zijn ook in de stemming. Ze zwemmen 
plat op het water rondjes om elkaar heen en knikken 
uitnodigend met de kop.
Begin september zijn alle vrouwtjes gepaard. Meestal 
vormen zij duo’s, maar er is ook een trio en zelfs een 
kwartet. Er zijn veel te veel mannen, dus dit is een be-
gin van een vreedzame oplossing.  De eerste paring zie 
ik op 1 oktober.

Overleving
Net als veel vogelaars heb ik de drang om alles wat een 
snavel heeft te tellen. Vanaf 7 april houd ik het aantal 
kuikentjes bij en vanaf 8 juni voeg ik nog wat meer 
 variabelen toe: de aantallen eenden, de verhouding  
man/vrouw en soep/wild. Op grond van 118 tellingen 
 ontstaat er een overzicht van de eendenpopulatie in 
het Noorderplantsoen. De Kuifeenden, de Slobeend en 
de Blauwvleugeltaling laat ik hier verder buiten be-
schouwing.

TG naast pleegmoedergans, dag 7, 13 april 2020. Foto: Ana Buren
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Het gemiddeld aantal eenden per maand varieert tus-
sen 53 en 72 (Fig. 1). De man/vrouw-ratio, uitgedrukt in 
percentages, is in juli nog 84/16; in september, bij het 
hoogste aantal eenden, is deze 72/28; in november 
wordt deze 69/31. De eenden die voldoen aan de crite-
ria voor de Wilde eend maken gemiddeld 29% uit van 
de totale populatie, te weten de mannen 16% en de 
vrouwen 13%.

Tot ver in juli zijn er nog vrouwtjes aan het broeden. TG 
blijft lange tijd het enige overlevende eendenkuiken in 
het Noorderplantsoen. In totaal zie ik 61 pulletjes, af-
komstig van 10 legsels. Slechts nog één ander kuiken
tje wordt vliegvlug, de rest verdwijnt binnen twee weken 
nadat ze uit het ei gekropen zijn; vooral bedreigd door 
Blauwe reigers, Kleine mantelmeeuwen en katten. 
Op 28 september vindt de jaarlijkse landelijke dag van 
SOVON plaats, dit jaar geheel online. De lezingen wor-
den via YouTube op drie streams gepresenteerd. Erik 
Kleyheeg (2020b) vertelt over de eerste onderzoeks-
resultaten van het Jaar van de Wilde Eend. 
De man/vrouw verhouding wordt onderzocht op basis 
van watervogeltellingen. Buiten het broedseizoen is 
het gemiddelde percentage mannen bij de Wilde een-
den ongeveer 60%. Inventarisatie van het nestsucces 
maakt duidelijk dat dit aan het afnemen is, net zoals bij 
andere weidevogels. Voor het tellen van het aantal kui-
kens en het berekenen van de dagelijkse overlevings-
kans is de kuikenteller-app ontwikkeld. Er worden 
11.000 waarnemingen ingestuurd waarvan de voor-
lopige resultaten nu bekend zijn.

Het enige andere overlevende eendenjong in het Noorderplantsoen, dag 32, 18 augustus 2020. Foto: Ana Buren

Figuur 1. gemiddeld aantal soepeenden + Wilde eenden per 
maand in het Noorderplantsoen, juni t/m november 2020.
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De wilde eend heeft een hogere kans om te overleven 
dan de soepeend; het beste scoort de krakeend. Een 
aantal factoren die de overleving beïnvloeden worden 
zichtbaar. Als habitat is niet-agrarisch gebied (natuur-
gebieden, bebouwing) gunstiger dan agrarisch gebied. 
De cijfers laten een trend zien: hoge oevervegetatie is 
geschikter dan kale oevers. De waterkenmerken leve-
ren een verrassend resultaat: water met kroos is het 
gunstigst voor overleving, dan volgt troebel water; hel-
der water is het meest ongunstig. Misschien door de 
aanwezigheid van snoeken? Als doodsoorzaak komt 
vooral predatie naar voren: Blauwe reiger (met stip), 
kat en Zwarte kraai.
De bedoeling is om de hele jaarcyclus te quantificeren 
en dan alle gegevens in te voeren in een populatiemo-
del zodat duidelijker wordt waar de knelpunten liggen. 
Dus we moeten nog even wachten totdat alle gegevens 
zijn verwerkt. Dan komt er wellicht meer inzicht in de 
variabelen waarvoor de populatie van de Wilde eend 
gevoelig is.

Tot slot
Mijn coronawandelingen zijn zonder vooropgezet plan 
uitgemond in een veldonderzoekje zonder weten-
schappelijke pretenties. In deze sombere tijden van 
pandemie passen eendjes kijken en graven in litera-
tuur goed bij de actieradius en tijdsbesteding van 
kwetsbare bejaarden: wandelingetjes in het park op 
rustige tijden en binnenshuis in de boeken duiken. Er is 
nog heel veel te ontdekken en het virus is nog lang niet 
uitgewoed. 
Ik heb nog steeds geen idee waarom het zo slecht gaat 
met de Wilde eend in Nederland en niet bij de buurlan-
den, maar ik heb mij reuze vermaakt met de eenden en 
mijn inzicht en kennis enorm verrijkt. Ik kijk nu met 
 andere ogen naar de meest voorkomende soort onder 
de watervogels in Nederland, de Wilde eend. Een bij-
zondere en interessante vogel.
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Ringvangsten en verplaatsingen  
van Kool- en Pimpelmezen in  
Noord-Nederland na het 
broedseizoen van 2019
Klaas Koopman

Onderzoeken aan vogels spitsen zich nogal eens toe op één soort in één gebied. Om de resultaten te verklaren 
worden vervolgens vergelijkingen gemaakt met andere soorten en of andere gebieden. Het gevaar schuilt er dan 
in dat ook andere factoren een rol spelen. Wanneer het onderzoek over een reeks van jaren gebeurt, bestaat het 
risico dat verschillen per jaar uitgemiddeld worden en de redenen van de verschillen niet duidelijk worden. In 2019 
deed zich de situatie voor dat er grote aantallen Kool en Pimpelmezen in Leek gevangen konden worden. Er was 
niet sprake van een invasie van OostEuropese Koolmezen, maar vanaf eind oktober was er wel enige toestroom 
van Pimpelmezen uit de Baltische staten. Dit bood de gelegenheid twee soorten in hetzelfde gebied in één jaar te 
kunnen vergelijken. In deze bijdrage wordt verslag gedaan van dit onderzoek.

Inleiding
In de tweede helft van 2019 werden in Leek, ZW- 
Groningen grote aantallen Kool- en Pimpelmezen ge-
vangen voor het ringonderzoek. Dat is op zich niet 
bijzonder. Vóór 2019 wisselden wat betreft beide 
soorten jaren met veel vogels af met jaren met veel 
minder vogels. Eerder kon aangetoond worden dat in 
jaren met veel gevangen vogels er sprake was van 
toevloed van Oost-Europese vogels (Koopman 2016, 
2018). In 2019 leek iets anders aan de hand. Er wer-
den veel Kool- en Pimpelmezen gevangen. Er was 
geen sprake van toestroom van Oost-Europese Kool-
mezen, maar wel van enige toestroom van Baltische 
Pimpelmezen. In jaren zonder deze toestroom zijn er 
na het broedseizoen weinig ringmeldingen van beide 
soorten van elders. In 2019 waren er daarvan meer-
dere. In deze bijdrage worden de hoge vangsten en 
verplaatsingen beschreven en wordt ingegaan op de 
oorzaak hiervan.

Materiaal en methode

De vogels werden met behulp van twee mistnetten 
 (totaal 13 m) gevangen in de tuin van perceel Diligen-
celaan 11 te Leek, Zuidwest-Groningen. Zie voor een 
 beschrijving van de vanglocatie Koopman (2016). Zij 

werden gelokt met geluid en zonnebloempitten. Er 
werd vrijwel dagelijks gevangen als het weer het 
 toeliet.

Van de gevangen vogels werd onder andere het ge-
wicht (tot op 0,1 gram) en de vleugellengte vastgesteld 
(mm, methode 3, Svensson 1992). Er is een onderscheid 
gemaakt tussen jonge en oude vogels, respectievelijk 
geboren in 2019 en vóór 2019 en bij Koolmezen daar-
naast tussen mannen en vrouwen (Demongin 2016). 
Van Pimpelmezen kan in veel gevallen het geslacht 
niet worden vastgesteld. Van Koolmezen kon tot 25 
augustus, vóór de rui naar het eerste winterkleed, het 
geslacht meestal nog niet worden bepaald (n = 193). 
Wanneer het geslacht later werd bepaald bij terug-
vangsten, is dat geslacht aangehouden (n = 84). Voor 
de resterende 109 vogels werd het geslacht ingeschat 
in vergelijking met de vogels uit dezelfde periode 
waarvan het geslacht wel bekend was. Van vogels met 
een vleugellengte kleiner dan 75 mm was één man en 
waren 32 vrouwen. Vogels van onbekend geslacht met 
een vleugel korter dan 75 mm zijn gerekend als vrouw 
waarbij 3,0% fout scoort. Er was een vrouw met een 
vleugellengte van 76 mm en een van 77 mm. De overi-
ge 36 vogels boven 75 mm waren mannen. Vogels van 
onbekend geslacht met een vleugel langer dan 75 mm 
zijn gerekend als man, waarbij 5% fout scoort. Van de 
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vogels met een vleugel van 75 mm wogen vijf vrouwen 
en een man minder dan 18,0 gram en twee vrouwen en 
vijf mannen 18,0 gram of meer. Daarom zijn vogels van 
onbekend geslacht met een vleugel van 75 mm gere-
kend als vrouw wanneer het gewicht lager was dan 
18,0 gram en als man als het gewicht tenminste 18,0 
gram was waarbij 23% fout scoort. Het ging echter om 
slechts 13 vogels met een vleugel van 75 mm van 
 onbekend geslacht waardoor in absolute zin slechts 
aan 3 vogels mogelijk een onjuist geslacht werd toe-
gekend. 

Tussen 1 juni en 31 december 2019 werden 994 onge-
ringde, 10 elders geringde en 61 vóór 1 juni 2019 reeds 
ter plaatse geringde Koolmezen gevangen, totaal 
1065 verschillende individuen. Voor Pimpelmezen 
waren dit respectievelijk 563, 6 en 44, totaal 613 ver-
schillende individuen. De geringde vogels leverden 
tot 15 maart 2020 voor Koolmezen vijf en voor Pimpel-
mezen acht ringmeldingen van elders op. Tussen 1 
 januari en 1 maart 2020 werden in Leek nog twee 
Koolmezen en drie Pimpelmezen gevangen die elders 
in de tweede helft van 2019 waren geringd. Op de 
vangplaats in Leek werden tot 1 maart 2020 679 eigen 
Koolmezen (337 individuen) en 286 eigen Pimpel-
mezen (175 individuen) teruggevangen van de sinds 1 
juni 2019 hier geringde vogels, sommige meerdere 
malen, ook in de maand van ringen. Van trektellen.nl 
en websites van ringgroepen werden de totale aantal-
len geringde Kool- en Pimpelmezen tussen 1 juni 2019 
en 1 januari 2020 gehaald voor het gebied van waaruit 
middels ringmeldingen uitwisseling was met Leek. In 
andere gevallen werden ringers in dit gebied per-
soonlijk benaderd voor hun ringtotalen uit genoemde 
periode. Van Zevenhuizen werden uit het broedsei-
zoen 2019 de geringde adulte vogels en hun nestjon-
gen gebruikt. Via het Vogeltrekstation in Wageningen 
kon ik beschikken over alle Oost-Europese terugmel-
dingen van Kool- en Pimpelmezen in Nederland in 
2016 - 2019.

Resultaten

Koolmees
Tot in oktober werden nauwelijks oude Koolmezen ge-
vangen. Op 10 oktober waren nog maar 17 ex gevan-
gen. Daarna stegen de aantallen. Na een piek tussen 
eind oktober en begin december werden nog weinig 
nieuwe oude Koolmezen gevangen. Ruim de helft van 
de oude Koolmezen was al in voorgaande jaren gevan-
gen (61 van 116). De terugvangsten van oude vogels 
bestonden uit 35 mannen en 26 vrouwen. Van de onge-

ringde oude Koolmezen daarentegen waren 15 man en 
40 vrouw. Het verschil is sterk significant (X2

1
 = 9,49,  

p < 0.01). In juni – september werden regelmatig jonge 
Koolmezen gevangen. In oktober en de eerste novem-
berdecade piekte deze groep. Daarna vielen de vang-
sten van nieuwe vogels sterk terug. Deze lijn zette in 
januari – februari 2020 door. Er waren nog wel jonge 
Koolmezen aanwezig (tabel 1), maar die waren al 
groten deels in de voorgaande maanden geringd. Tot 
begin september was het aandeel jonge mannen onge-
veer 50%. Daarna daalde dit aandeel tot 26,1% in de 
derde septemberdecade, om daarna weer geleidelijk te 
stijgen naar circa 50% eind november. Juist tijdens de 
piek in oktober en de eerste novemberdecade waren 
de vrouwen in de meerderheid waardoor over de ge-
hele periode het aandeel mannen 40,0% bedroeg. Dit 
percentage zit in dezelfde orde van grootte als de 
42,7% bij oude vogels.

Figuur 1. Vangsten van Koolmezen per decade in Leek tussen 1 juni en  
31 december 2019 (ongeringd, elders geringd en terugvangsten van voor-
gaande jaren) waarbij elke vogel eenmaal is meegenomen. De groene lijn 
geeft het percentage jonge mannen van het totale aantal jonge vogels. In 
verband met vakantie is decade 6.2 verhoogd met 6 mannen en 6 vrouwen 
en decade 9.1 met 9 mannen en 9 vrouwen (alle jonge vogels).

Figuur 2. Gemiddelde gewichten van jonge Koolmezen per decade in Leek 
tussen 1 juni en 31 december 2019 (alle gevangen vogels).
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In juni stegen de gemiddelde gewichten van zowel jonge 
mannen als vrouwen. De gewichten van mannen ble-
ven daarna vanaf juli op een vrij constant peil, maar 
vrouwen waren tussen half september en eind oktober 
circa 0,5 gram minder zwaar (figuur 2). De oude man-
nen wogen gemiddeld 18,8 gram (n = 56) en oude vrou-
wen 17,6 gram (n = 87). 

In figuur 3 zijn de ringvangsten op een aantal ringplaat-
sen in Noord-Nederland rondom Leek opgenomen en 
de uitwisseling van geringde Koolmezen tussen die 
ringplaatsen en Leek (n = 17). Alle meldingen betreffen 
vogels geboren in 2019. Ringmeldingen verder naar het 
westen en zuiden ontbreken. De verplaatsingen lijken 
in willekeurige richtingen. Een Koolmees die op 24 ok-
tober in Broeksterwâld werd geringd, werd 6 november 
in Leek teruggevangen. Dit is 28 km naar OZO. Maar 
een andere Koolmees die op 18 oktober in Leek was ge-
ringd, werd vier dagen later in Broeksterwâld terug-
gevangen. Ook een verplaatsing van 28 km naar NNW 
van Leek (geringd op 31 oktober) naar Lauwersoog (te-
ruggevangen op 8 november) lijkt niet op trek. Tussen 
Boerakker en Leek (afstand 4 km) waren drie verplaat-
singen naar Leek en drie naar Boerakker. Van de elders 
geringde Koolmezen werden negen slechts eenmaal in 
Leek gevangen en drie meer dan eenmaal. Een hiervan 
had zich in Leek gevestigd. Het betreft een jonge vrouw 

die op 22 oktober in Sumarreheide was geringd op 25 
km ten westen van Leek. Tussen 24 oktober en 14 
 februari werd deze vogel zevenmaal teruggevangen in 
Leek. Vogels kunnen echter ook later alsnog gaan 
zwerven. Een jonge man Koolmees werd op 17 juli in 
Boerakker geringd en daar 16 september teruggevan-
gen. Maar op 24 november was deze vogel in Leek, 4 
km zuidoostelijker.

Binnen 5 km van Leek (n = 9) werden Koolmezen in de 
hele onderzoeksperiode geringd of teruggemeld. Vijf 
als vliegvlug geringde vogels (een man en vier vrou-
wen) die zich verder hadden verplaatst (25 – 31 km) 
werden alle geringd én teruggemeld tussen 13 oktober 
en 8 november. De enige uitzondering is een vrouw van 
24 december van Hoogkerk die 27 februari in Leek (op 
9 km) werd teruggevangen. Ook de vogel uit Sumarre-
heide werd buiten genoemde periode teruggevangen. 
Een nestjong van Zevenhuizen en een van Veenhuizen 
werden respectievelijk op 4 november 2019 en 6 febru-
ari 2020 in Leek teruggevangen 

Van 377 in juni – december geringde jonge mannen 
Koolmezen en 572 jonge vrouwen werden tot en met 
februari respectievelijk 125 en 122 in een volgende 
maand teruggevangen, sommige in meerdere maan-
den waardoor er totaal aan terugvangsten voor man-
nen 194 en voor vrouwen 210 voorliggen (tabel 1). Dit 
betekent ook dat 252 mannen (66,8%) en 450 vrouwen 
(78,7%) na de eerste vangst  nooit zijn teruggevangen. 
Van oude vogels werden 86,0% mannen (n = 50) en 
83,3% vrouwen (n = 66) na de eerste vangst in een vol-
gende maand niet teruggevangen. 

Figuur 3. Ringplaatsen van Koolmezen in Noord-Nederland (rode 
stippen, Leek wit vierkant) en daarbij vermeld het aantal geringde 
vogels (eerste getal) en het aantal uitwisselingen met Leek (tweede 
getal). Het tweede getal bij Leek is het aantal eigen terugvangsten 
ter plaatse. P is aantal in Leek teruggevangen nestjongen van de 
aangegeven plaatsen. De ringvangsten betreffen juni – december 
2019 met uitzondering van Zevenhuizen (zie materiaal en methode). 
De ringmeldingen betreffen juni 2019 – 15 maart 2020.

ringmaand geringd jul aug sep okt nov dec jan feb totaal individuen

jun 26 3 3 4 3 6 3 1 1 24 9

jul 36 10 8 3 5 5 3 1 35 23

aug 46 7 7 11 1 3 2 31 22

sep 42 10 10 8 2 2 32 19

okt 118 27 14 4 7 52 35

nov 86 8 5 3 16 13

dec 23 2 2 4 4

totaal 377 3 13 19 23 59 39 20 18 194 125

ringmaand geringd jul aug sep okt nov dec jan feb totaal individuen

jun 33 5 4 7 6 3 1 1 1 28 14

jul 34 10 7 9 9 5 1 41 21

aug 46 9 7 6 6 1 4 33 16

sep 68 11 10 6 2 29 18

okt 258 27 15 7 8 57 36

nov 114 16 5 21 16

dec 19 1 1 1

totaal 572 5 14 23 33 55 49 17 14 210 122

Tabel 1. Terugvangsten op de ringplaats van jonge Koolmezen in Leek 
 geringd in juni – december 2019, boven mannen, onder vrouwen. Elke vogel 
is per maand eenmaal gerekend. Voorbeeld: in juni zijn 26 mannen geringd. 
Hiervan zijn 9 individuen 24 maal teruggevangen. Geringd is exclusief de 
verhogingen in verband met vakantie.
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Pimpelmees
Vóór november werden nauwelijks oude Pimpelmezen 
gevangen (figuur 4). Op 1 november waren nog maar 18 
ex gevangen. Daarna piekten de aantallen in november 
om vervolgens weer af te nemen. Na december werden 
nog maar weinig oude Pimpelmezen gevangen. Een 
substantieel deel van de oude vogels was in voorgaan-
de jaren al geringd (44 van 103). In juni – oktober wer-
den regelmatig jonge Pimpelmezen gevangen, maar 
het verloop in de tijd was onregelmatig. In de eerste 
helft van augustus en in november piekte deze groep. 
Daarna vielen de vangsten van nieuwe jonge vogels te-
rug naar een niveau van 15 - 20 ex per decade. Die lijn 
zette in januari – februari door. 

De gemiddelde gewichten van jonge Pimpelmezen 
toonden een piekje eind juli en begin september (fi-
guur 5), naar verwachting door de kleine aantallen in 
deze beide decades (n respectievelijk 2 en 5). Over de 
gehele periode was er echter niet sprake van een trend. 
De jonge Pimpelmezen wogen gemiddeld 11,4 gram  
(n = 716), evenveel als de oude vogels (n = 118).

Mannen Pimpelmezen hebben gemiddeld een iets 
 langere vleugel dan vrouwen (Demongin 2016). Als de 
verhouding tussen de geslachten in de loop van het 
seizoen verschuift, moet dat zichtbaar worden in de ge-
middelde vleugellengtes. Vanaf juni liep de gemiddel-
de vleugellengte geleidelijk terug van 66,4 mm naar 
65,8 mm in december. Dit zou kunnen duiden op een 
toenemend aandeel vrouwen in de loop van het sei-
zoen. Een andere optie zou kunnen zijn dat de vleugels 

door slijtage iets korter zijn geworden. Deze slijtage is 
bij de Roodborsttapuit het grootst in de periode vóór 
de handpenrui (Flinks & Salewski 2012) en bedraagt op 
jaarbasis 2,4 – 6,0 %. Bij Pimpelmezen vindt de hand-
penrui plaats vanaf het eind van het broedseizoen. Ter 
vergelijking is gekeken naar het verloop van de gemid-
delde vleugellengte van jonge mannen Koolmezen. 
Deze was van juni – september 76,6 mm en steeg via 
76,7 mm in oktober naar 76,9 mm in november en 
 december. Slijtage als verklaring voor de afnemende 
vleugellengte bij Pimpelmezen lijkt daarom geen optie.

In figuur 6 zijn de ringvangsten op een aantal ringplaat-
sen in Noord-Nederland rondom Leek opgenomen en 
de uitwisseling van geringde Pimpelmezen tussen die 
ringplaatsen en Leek. Het betreft dertien jonge en 
twee oude vogels. Daarnaast zijn er twee vogels uit 
 Litouwen, beide oude vrouwen, op 22 en 29 november. 
Ringmeldingen verder naar het westen en zuiden ont-

Figuur 4. Vangsten van Pimpelmezen per decade in Leek tussen 1 juni en  
31 december 2019 (ongeringd, elders geringd en terugvangsten van voor-
gaande jaren) waarbij elke vogel eenmaal is meegenomen. Decade 9.1 is 
verhoogd met 6 jonge vogels in verband met vakantie.

Figuur 5. Gemiddelde gewichten van jonge Pimpelmezen per decade in 
Leek tussen 1 juni en 31 december 2019 (alle gevangen vogels).

Figuur 6. Ringplaatsen van Pimpelmezen in Noord-Nederland 
(rode stippen, Leek wit vierkant) en daarbij vermeld het aantal 
geringde vogels (eerste getal) en het aantal uitwisselingen met 
Leek (tweede getal). Het tweede getal bij Leek is het aantal eigen 
terugvangsten ter plaatse. P is aantal in Leek teruggevangen 
nestjongen van de aangegeven plaatsen. De ringvangsten 
betreffen juni – december 2019 met uitzondering Zevenhuizen 
(zie materiaal en methode). De ringmeldingen betreffen juni 
2019 – 15 maart 2020.
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breken. De verplaatsingen lijken willekeurig. Twee Pim-
pelmezen van respectievelijk 9 en 11 november van 
Leek waren beide op 19 november in Eastermar. Maar 
een Pimpelmees van 9 november van Eastermar werd 
22 november in Leek teruggevangen. Een Pimpelmees 
van 10 oktober van Leek was 9 dagen later in de Eems-
haven. 

In Leek werden Pimpelmezen in de hele onderzoeks-
periode geringd en ter plaatse teruggevangen. Afge-
zien van één uitwisseling met Boerakker (4 km) en 
twee met Litouwen (993 km) lagen de overige veertien 
verplaatsingen tussen 8 en 44 km. Behalve een nest-
jong uit Oosterwolde dat in januari in Leek werd terug-
gevangen en een jonge vogel van het Bergumermeer 
die begin maart in Leek werd gevangen, zijn van de 
 terugmeldingen één geringd in september en twee in 
oktober. Hiervan werd een in oktober en twee in novem-
ber gemeld. De overige negen ringmeldingen binnen 
Nederland werden tussen 5 en 13 november geringd en 
hiervan werden acht gemeld tussen 8 en 30 november. 
De negende werd op 7 februari in Leek teruggevangen.

Van 516 in juni – december geringde jonge Pimpelmezen 
werden 124 ex tot en met februari in een volgende 
maand teruggevangen, sommige in meerdere maan-
den waardoor er totaal 181 terugvangsten voorliggen 

(tabel 2). Dit betekent ook dat 392 (76,0%) vogels na 
de eerste vangst nooit zijn teruggevangen. Van de 
oude vogels werd 87,4% (90 van 103) na de eerste 
vangst niet teruggevangen in een volgende maand.

Oost-Europese mezen
Op het bekende ringstation Ventés Ragas in Litouwen 
werden in juni – december 2019 25.181 Koolmezen en 
33.924 Pimpelmezen geringd (trektellen.nl). Geen van 
deze Koolmezen noch die van andere plaatsen in de 
 regio werden in Nederland gemeld. De Pimpelmezen 
leverden tussen 27 oktober en 29 november twaalf 
meldingen in Nederland op (waarvan twee in Leek). 
Van andere plaatsen in de regio was nog één melding 
van een in Letland geringde Pimpelmees. De dertien 
meldingen in Nederland kwamen uit Noord- en Zuid-
Holland elk één, van de Waddeneilanden drie, uit 
 Groningen en Drenthe samen drie en uit Gelderland 
vijf. De Oost-Europese Pimpelmezen bestonden uit tien 
oude en drie jonge vogels.

Om de ringvangsten in Nederland van Oost-Europese 
Kool- en Pimpelmezen goed te kunnen interpreteren 
zijn in tabel 3 de vangsten van Ventés Ragas en de ring-
meldingen in Nederland in 2016 – 2019 gegeven. In 
2018 en 2019 werden in Ventés Ragas aanzienlijk gro-
tere aantallen Kool- en Pimpelmezen geringd dan in 
2016 en 2017. Alleen in 2018 leidde dit voor Koolmezen 
tot verplaatsingen naar Nederland (zes Litouwse en 
een Zweedse). Voor Pimpelmezen waren er zowel in 
2018 als 2019 verplaatsingen naar Nederland. In 2019 
waren het uitsluitend Baltisch vogels, maar in 2018 
kwamen de vogels uit een groter gebied in Oost-Europa.

Discussie

Koolmees
Het patroon van de vangsten van Koolmezen in Leek in 
2019 komt overeen met dat van de jaren met veel vang-
sten (piekjaren) in de periode 2002 – 2014: in oktober 
en de eerste decade van november piekten de vang-
sten (Koopman 2016). In de piekjaren waren er invasies 
van Oost-Europese Koolmezen. Deze piekjaren vielen 
samen met jaren met een slechte oogst van beuken-
nootjes. De productie van beukennootjes loopt in grote 
delen van Europa synchroon (Leerstoelgroep Milieu-
systeemanalyse Wageningen UR 2013) waardoor Kool-
mezen op drift raakten. Verder gaven de piekjaren ook 
binnen Nederland verplaatsingen van Koolmezen in 
oktober – april, maar niet in de daljaren anders dan 
over korte afstand. De omstandigheden waren in 2019 
anders. 2019 was een redelijk mastjaar voor beuken  

jaar geringd Ventés Rages Oost-Europese vogels in Nederland

Pimpelmees Koolmees Pimpelmees Koolmees

2016 17.319 17.442 1 0

2017 17.520 9.518 0 0

2018 40.512 22.571 15 7

2019 33.924 25.181 13 0

Tabel 3. Ringvangsten in Ventés Ragas, Litouwen en ringmeldingen in 
 Nederland van Oost-Europese van Kool- en Pimpelmezen in 2016 – 2019 
(bron waarneming.nl en Vogeltrekstation Wageningen).

ringmaand geringd jul aug seo okt nov dec jan feb totaal individuen

jun 7 0 1 1 0 1 0 0 3 1

jul 25 3 3 1 5 3 1 1 17 10

aug 75 8 15 28 8 7 6 72 41

sep 27 4 8 3 3 2 20 12

okt 84 13 6 3 3 25 22

nov 241 20 5 9 34 30

dec 57 3 7 10 8

totaal 516 0 4 12 20 55 40 22 28 181 124

Tabel 2. Terugvangsten op de ringplaats van jonge Pimpelmezen in Leek 
geringd in juni – december 2019. Elke vogel is per maand eenmaal 
 gerekend. Voorbeeld zie tabel 1. Geringd is exclusief de verhoging in 
 verband met vakantie.
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(3 op een schaal van 0 tot 5, Nature Today 2 september 
2019) en er was niet sprake van een invasie van Oost-
Europese Koolmezen. Bovendien waren er in oktober 
en november vijf verplaatsingen binnen Noord-Neder-
land tussen 5 en 31 km. Ringmeldingen verder naar het 
zuiden en westen ontbraken, terwijl die in de piekjaren 
in 2002 – 2014 wel voorkwamen.

De verplaatsingen van jonge vogels binnen 5 km 
(Lettel bert en Boerakker) lijken rondzwervende lokale 
vogels. In de tuin in Leek waren maximaal 15 Koolme-
zen tegelijk aanwezig. Toch waren er tot 1 maart 679 
eigen terugvangsten van 337 individuen. Eenmaal ge-
ringde Koolmezen zijn vaak handig in het ontwijken van 
de mistnetten, maar het kan niet anders dan dat deze 
vogels in een gebied rond Leek rondzwierven en af en 
toe de voerplek in de tuin bezochten. Eenmaal geringd 
kunnen ze in alle daaropvolgende maanden weer op-
duiken (tabel 1). Ondanks dat in 2019 rondom Leek 
flinke aantallen Koolmezen werden geringd, was het 
aantal verplaatsingen boven 5 km met acht vogels be-
perkt. Weliswaar werden 247 verschillende jonge Kool-
mezen in volgende maanden in Leek op de ringplaats 
teruggevangen, maar 702 Koolmezen werden nooit 
weer gevangen. Onduidelijk is waar deze Koolmezen 
zijn gebleven. Het meest waarschijnlijk is toch dat deze 
vogels niet massaal zijn weggetrokken, noch zich el-
ders in Noord-Nederland hebben gevestigd. Was dat 
wel het geval geweest, dan zouden bij deze aantallen 
er terugmeldingen moeten zijn geweest naar het wes-
ten en het zuiden of zouden er meer terugmeldingen 
van elders uit Noord-Nederland moeten zijn. Nu dat 
niet het geval is, lijkt het erop dat de vogels in de om-
geving van Leek zijn blijven hangen. Hun actieradius is 
niet bekend, maar zal gezien de uitwisseling tussen 
Leek en Boerakker en Lettelbert al snel 5 km zijn. Veel 
verder zal dit voor de meeste vogels ook niet zijn, om-
dat dan meer vogels uit Zevenhuizen (op 8 km afstand) 
in Leek aangetroffen hadden moeten worden. Ander-
zijds zijn er twee vangsten van als nestjong geringde 
Koolmezen op 16 en 21 km van Leek. De vangsten 
 hiervan in Leek vonden plaats in januari en februari, 
waardoor niet bekend is of deze vogels al in oktober 
onderweg waren of pas in de loop van de winter. In 
voorgaande jaren waren er ook verplaatsingen van als 
nestjong in het Lauwersmeer geringde Koolmezen naar 
Leek, een afstand van 25 km (Koopman 2016). Die te-
rugvangsten in Leek vielen in de hele periode tussen 
oktober en maart en dus niet geconcentreerd tijdens 
de piek van de vangst in oktober - begin november. Een 
klein deel van de vogels zal dan ook een grotere actie-
radius hebben dan 5 km. Bij de oude vogels konden 
geen verplaatsingen worden vastgesteld. Dit zullen in 

hoofdzaak broedvogels uit de directe omgeving zijn. 
Gevangen oude mannen waren voor een groot deel al 
in een voorgaand jaar geringd (35 van 50), terwijl dat 
aandeel bij oude vrouwen aanzienlijk kleiner is (26 van 
66). Van beide geslachten bleef het aantal terugvang-
sten meestal beperkt tot één. Het lijkt erop dat oude 
mannen minder bewegen en meer in de nabijheid van 
hun territorium blijven hangen. In de tuin in Leek wor-
den dan vooral mannen gevangen met een territorium 
in de omgeving die daar af en toe buiten komen. Vrou-
wen lijken zich wat verder te verplaatsen waardoor de 
kans op eigen terugvangsten kleiner wordt en de 
vangst van ongeringde vogels wat groter. De verplaat-
singen buiten het territorium lijken zich te beperken tot 
eind oktober – begin december (figuur 1).

Het broedseizoen van 2018 kende voor Koolmezen een 
hoog nestsucces door het warme, zonnige en droge 
weer (Ballering 2019). In Leek werden toen in juni – 
 december 540 Koolmezen geringd. Dit is een hoog aan-
tal voor een niet-invasiejaar. De omstandigheden in het 
broedseizoen 2019 waren voor Koolmezen weer gun-
stig (Ballering 2020) wat opnieuw resulteerde in een 
hoog nestsucces. Nu werden in juni – december in Leek 
995 Koolmezen geringd. Bij afwezigheid van Oost- 
Europese Koolmezen in Nederland zullen de hoge aan-
tallen gevangen vogels daarom bestaan uit de eigen 
broedpopulatie en hun aanwas. Het warme en droge 
weer was ook gunstig voor de rupsen van Eikenproces-
sievlinders, maar waarschijnlijk ook voor andere 
 vlindersoorten. Op internet circuleerden berichten en 
filmpjes van Koolmezen die complete nesten met rup-
sen van Eikenprocessievlinders plunderden. Pas in een 
laat stadium van hun ontwikkeling, in de tweede helft 
van mei, vormen de rupsen de gevreesde brandharen 
(Nature Today 13 maart 2020). Koolmezen zijn in staat 
deze haren te verwijderen door de rups op een tak te 
slaan. De rupsen zijn aanwezig in april - juni en passen 
daarmee prima in de voedselbehoefte van opgroeien-
de nestjongen en net uitgevlogen jongen van Koolme-
zen. De combinatie van gunstig weer tijdens het broed-
seizoen en de beschikbaarheid van grote aantallen 
rupsen van Eikenprocessievlinders zullen geresulteerd 
hebben in een hoog nestsucces voor Koolmezen. In de 
loop van juli verpoppen de rupsen om daarna vlinder te 
worden. Zij dan zijn niet mee beschikbaar als voedsel 
voor Koolmezen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat 
de jonge Koolmezen gaan zwerven op zoek naar nieu-
we voedselbronnen. Daarmee zouden de verplaatsin-
gen in willekeurige richtingen verklaard kunnen wor-
den. De verplaatsingen vonden vooral plaats in oktober 
– begin november. Dat is gebruikelijk bij Koolmezen 
(Koopman 2016). Het betreffen meer vrouwen dan 
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mannen (figuur 1). Juist rond deze periode lagen de ge-
wichten van vrouwen wat lager (figuur 2). Jonge vrou-
wen zijn het minst dominant en mogelijk zijn ze daar-
door meer gedwongen rond te zwerven dan jonge 
mannen. Voor het overige wijst het gewichtsverloop 
gedurende het seizoen er niet op dat de Koolmezen 
massaal in de problemen zijn gekomen door voedsel-
gebrek na het wegvallen van de rupsen van de Eiken-
processievlinder als voedselbron in de loop van de 
 zomer.

Pimpelmees
In 2002 – 2016 vielen in Nederland jaren met veel ge-
ringde Pimpelmezen samen met een toestroom van 
Oost-Europese Pimpelmezen (Koopman 2018). Alleen 
in 2010 en 2012 leidde dit ook in Leek tot aanmerkelijk 
hogere vangsten. De gevangen aantallen in Leek in 
2019 komen overeen met deze twee piekjaren. Het 
beeld van de vangsten van Pimpelmezen van alle jaren 
samen in Leek toonde in de loop van het jaar een gelei-
delijke toename van begin juni naar half november om 
daarna weer geleidelijk af te nemen naar begin april. 
Hiermee worden echter de verschillen per jaar verdoe-
zeld. De vangsten van Pimpelmezen kenmerkten zich 
juist door goede vangsten in sommige decades afge-
wisseld met decades waarin de soort vrijwel afwezig 
was. Dit patroon was niet gelijk van jaar tot jaar. Wel 
een min of meer vast gegeven is de piek in november.

Binnen 5 km was slechts één verplaatsing van een 
 (jonge) Pimpelmees naar Boerakker. In de tuin in Leek 
waren in oktober en november enkele malen tot tien 
Pimpelmezen tegelijk aanwezig, maar meestal was het 
aantal beperkt tot vijf of minder. Ze maakten soms wel 
gebruik van het aangeboden voer, maar gingen vaak 
daarna snel weer verder. Toch waren er tot 1 maart 286 
terugvangsten van eigen vogels (175 individuen). Na te 
zijn geringd konden de eigen vogels in alle maanden 
weer opduiken (tabel 2). Deze vogels zullen in de om-
geving rondzwerven en bij die rondzwervingen af en 
toen de tuin bezoeken. Er is een flink aantal verplaat-
singen tussen 8 en 44 km. Hiermee lijkt een deel van de 
Pimpelmezen minder gebonden aan een in omvang 
 beperkt gebied. Daarmee kan ook verklaard worden 
dat de vangsten van steeds weer nieuwe vogels na 
 november doorging. Van de oude Pimpelmezen was 
42,7% al in voorgaande jaren geringd. Dit zullen plaat-
selijke broedvogels zijn. Een ander deel van de oude 
Pimpelmezen lijkt wel aan de verplaatsingen deel te 
nemen met verplaatsingen naar Lauwersoog en Broek-
sterwâld. Niet onwaarschijnlijk is dat in elke geval een 
deel van de oude vogels Oost-Europeanen zijn. De 
twee Litouwse vogels in Leek waren beide oude vrou-

wen en de totale vangst in Nederland aan Baltische 
Pimpelmezen bestond voor 75% uit oude vogels. Ook 
van de jonge Pimpelmezen zal een deel Oost-Europees 
zijn. Juist deze vogels zullen verantwoordelijk zijn voor 
de verplaatsingen over grotere afstanden. De eerste 
Litouwse Pimpelmees werd op 29 oktober vastgesteld 
in Nederland. De verplaatsingen die betrekking had-
den op vogels van Leek waren alle in november.

Pimpelmezen kenden in 2018 een gemiddeld nestsuc-
ces (Ballering 2019). In Leek werden in juni – december 
184 Pimpelmezen geringd, aanzienlijk minder dan in  
de meeste voorgaande jaren. Er waren geen ringmel-
dingen van elders. Ook in 2019 was het nestsucces 
 gemiddeld (Ballering 2020) met in Leek 563 geringde 
Pimpelmezen en 14 verplaatsingen. Al of niet een inva-
sie van Oost-Europese vogels ligt voor Pimpelmezen 
wat ingewikkelder dan voor Koolmezen. De Nederlandse 
populatie van Pimpelmezen is overwegend standvogel 
met in de herfst enige wegtrek naar België (SOVON 
1987). In 2002 -2016 kende Nederland in de helft van 
de jaren een toestroom van Oost-Europese Pimpel-
mezen (Koopman 2018). Het is de vraag of met deze 
toestroom sprake is van invasies. Mogelijk is er sprake 
van reguliere trek van Oost-Europese Pimpelmezen 
waarbij het ene jaar Nederland niet en het andere jaar 
wel wordt bereikt wat dan soms de proporties van een 
invasie kan aannemen (SOVON 1987, Herremans & 
Roggeman 2008, Koopman 2018). In 2019 werden in 
Nederland dertien Pimpelmezen uit de Baltische Staten 
gevangen. Slechts twee hiervan bereikten de overzijde 
van het IJsselmeer. De rest kwam niet verder dan 
Noord-Nederland en Gelderland. Kennelijk kwam (de 
uitloop van) de trek in 2019 tot de oostelijke helft van 
Nederland. Opmerkelijk is dat op internet slechts een-
maal de term invasie werd genoemd (VARA Vroege 
 Vogels), ondanks dat op trektellen.nl voor Nederland in 
oktober – november 2019 33.704 trekkende Pimpelme-
zen werden gemeld tegen afgerond 8.000, 17.500 en 
2.500 in de drie voorgaande jaren. Echte trek of ver-
plaatsingen om andere redenen over korte afstand, 
duidelijk is wel de Pimpelmezen in 2019 meer in bewe-
ging waren. Verplaatsingen in juni kregen wel de nodi-
ge aandacht (www.SOVON.nl). Toen werd sterke trek 
geclaimd van jonge Pimpelmezen naar ZW die geweten 
werd aan bijzonder goede broedresultaten in combina-
tie met voedselgebrek (website Nature Today 18 juli 
2019). Nu vielen achteraf de bijzonder goede broedre-
sultaten tegen (Ballering 2020). Bovendien was de trek 
niet overal naar ZW. Aan de Hollandse kust was er ook 
beweging naar noord. Jan de Jong ving op 24 juni 2019 
aan de noordoever van het Tjeukemeer 114 jonge Pim-
pelmezen die uit het westen kwamen. Het is maar de 
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vraag of er wel sprake was van trek. Jan de Jong ving ter 
plaatse op 17 en 29 juli elk een van zijn eigen vogels 
van 24 juni terug. Het blijven losse, niet onderbouwde 
opmerkingen op een vluchtig medium. Elders werd  
de term hunting flocks gebruikt. Dat lijkt mij beter: 
 Pimpelmezen op zoek naar geschikte voedselbronnen. 
In elk geval zouden Pimpelmezen dan in juni niet ge-
profiteerd hebben van de rupsen van de Eikenproces-
sievlinder. In juni hebben de rupsen de brandharen. Of 
die haren Pimpelmezen anders dan Koolmezen en 
Boomklevers weerhouden de rupsen dan te eten is on-
duidelijk. Grote Bonte Spechten eten in juli wel de ver-
popte rupsen uit de nesten. Het gewichtsverloop van 
de jonge Pimpelmezen duidt niet direct op voedsel-
gebrek (figuur 5). Het patroon van de onregelmatige 
vangsten in juni – september (figuur 4) is een jaarlijks 
terugkerend fenomeen in Leek. De vogels lijken zich te 
concentreren op een voedselbron om weer in beweging 
te komen als die bron uitgeput is. 

Synthese
In de tweede helft van 2019 werden van zowel Kool-
mees als Pimpelmees flinke aantallen vogels geringd in 
Leek, aantallen die overeenkwamen met invasiejaren, 
hoewel daar in 2019 voor Koolmezen geen sprake van 
was. Voor Pimpelmezen was er in Nederland enige toe-
stroom van vogels uit het Baltische gebied die groten-
deels beperkt bleef tot oostelijk Nederland. Verplaat-
singen van Kool- en Pimpelmezen van Leek bleven 
beperkt tot Noord-Nederland en dat past niet bij in-
vasiejaren. De piek van Koolmezen in oktober – begin 
november en die van Pimpelmezen in november kwam 
overeen met de voorgaande jaren (Koopman 2016, 
2018). In elk geval bij Koolmezen was er sprake van 
plaatselijke vogels die een uitstekend broedseizoen 
hadden gehad. De oude vogels bleven in de buurt van 
hun territorium, maar de jongen gingen deels zwerven, 
in elk geval tot 31 km. Dat zwerven leek beperkt tot 
 oktober – begin november en betrof meer vrouwen dan 
mannen. De broedpopulatie van Pimpelmezen en hun 
jongen werden aangevuld met vogels uit het Baltische 
gebied. Een deel van de aanwezige vogels (de Balti-
sche?) gingen zwerven, in elk geval tot 44 km. Dat 
zwerven leek beperkt tot november en omvatte zowel 
jonge als oude vogels en meer vrouwen dan mannen. 
Op basis van de ringmeldingen in verhouding tot het 
totale aantal geringde vogels verplaatsten Pimpelme-
zen zich meer en verder dan Koolmezen. Bij beide soor-
ten waren vrouwen meer onderweg dan mannen. Dit 
zou het gevolg kunnen zijn dat mannen zich eerder ves-
tigen in een toekomstig broedterritorium en dat vrou-
wen als minder dominant meer gedwongen blijven tot 
zwerven.

Samenvattend kan gesteld worden dat er in 2019 twee 
nauw verwante soorten waren die beide hoge aantal-
len ringvangsten gaven. De oorzaak verschilde deels: 
voor de Koolmees het gevolg van een uitstekend 
broedseizoen en voor de Pimpelmees naast een goed 
broedseizoen toestroom uit Oost-Europa. Waarschijn-
lijk door de toestroom van Oost-Europese Pimpelme-
zen verschilde de uitwerking deels. Een deel van de 
jonge Koolmezen ging in een beperkt gebied rond-
zwerven. Pimpelmezen, oud en jong, zwierven voor 
een  groter deel in een wat groter gebied rond. 
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De kokmeeuwen uit de stad Groningen vliegen vooral 
naar het Paterswoldsemeer, maar er zijn ook vogels die 
in de stad zelf overnachten, onder andere bij de Ooster-
sluis en op daken op het industrieterrein Zuidoost. De 
vraag is waar de laatstgenoemde vogels vandaan ko-
men en of er een verschil is met de vogels die op het 
Paterswoldsemeer slapen. Om een antwoord op deze 
vragen te geven is er een analyse gemaakt van gege-
vens van geringde en gezenderde vogels, aangevuld 
met nachtelijke tellingen.

Methode

In december 2019 is een aantal Kokmeeuwen ’s avonds 
gevangen op het Sontplein in de stad Groningen. Zes 
hiervan zijn uitgerust met een GPS-GSM logger. Van 
deze loggers hebben er vijf regelmatig laten weten 
waar ze waren. De gegevens van deze vogels zijn ge-
bruikt om een beeld te krijgen van het gebied waar ze 
overdag zitten en de plek waar ze ’s nachts slapen.  
Van alle vogels waarvan bekend is waar ze om 1 uur  
’s nachts waren is opgezocht waar ze de voorafgaande 
middag om 1 uur verbleven.

Binnen de stad Groningen zijn zichtwaarnemingen 
van geringde vogels gebruikt. Sinds 1996 zijn in de 
stad Kokmeeuwen geringd met kleurringen (Majoor 
et al. 2005). De meeste hiervan zijn gevangen in het 
Noorderplantsoen, maar ook elders in de stad zijn 
meeuwen geringd. Er worden in Groningen ook meeu-
wen waargenomen die elders zijn gekleurringd, bijna 
allemaal in het buitenland. In principe kunnen overal 
in de stad kleurringen worden afgelezen, maar de 
dichtheden verschillen per locatie (Nienhuis 2006). 

Het is niet mogelijk om ringen af te lezen van meeuwen 
die ’s nachts op het Paterswoldsemeer dobberen. Dit 
is evenmin mogelijk van vogels die ’s nachts op een 
dak slapen. Een aantal meeuwen op het industrie-
terrein Zuidoost slaapt op het Sontplein (Lensink 2016). 
Dit plein ligt in de noordwesthoek van het industrie-
gebied. Hier kunnen wel ringen worden afgelezen. 
Sinds najaar 2016 is hier frequent en verspreid over 
de avond en nacht gekeken. Het is niet duidelijk wat 
voor vliegbewegingen de vogels ‘s nachts maken. Er 
zijn bijvoorbeeld waarnemingen van vogels die tegen 
de avond bij het Paterswoldsemeer zijn gezien en 
 later in de avond of nacht naar het Sontplein zijn ge-
vlogen. Mogelijk zijn er ook meeuwen die van het 
Sontplein naar het meer vliegen. Er is vanuit gegaan 
dat de vogels die vanaf drie uur ’s nachts op het 
 Sontplein worden gezien op het industrieterrein 
overnachten. Er zijn in totaal 230 waarnemingen ver-
zameld van 122 verschillende vogels. Van deze vogels 

Slaapplaats keuze bij Kokmeeuwen
Jeroen Nienhuis

Kokmeeuwen slapen ’s nachts op gemeenschappelijke slaapplaatsen, vooral gelegen op grote oppervlaktewateren. 
Meeuwsen & van Scharenburg (1988) laten zien waar ze dat in de provincie Groningen doen. In deze atlas staat 
ook in grote lijnen aangegeven waar de belangrijke trekbanen voor slaaptrek zijn. Iets meer detail wordt gegeven 
door Bonder (1999). Hierin staan de aanvliegrichtingen voor de drie grootste meren in het Groninger binnenland 
(Paterswoldsemeer, Leekstermeer en Zuidlaardermeer). Door intensiever onderzoek is het mogelijk om een beter 
beeld te geven van de gebieden waaruit Kokmeeuwen naar een bepaalde slaapplaats vliegen. In dit artikel wordt 
ingegaan op de gebieden van waaruit Kokmeeuwen naar een slaapplaats vliegen. De nadruk ligt hierbij op slaap
plaatsen in en bij de stad Groningen.

Een in Maastricht gekleurringde Kokmeeuw  Foto: Ana Buren
in het Noorderplantsoen, 21 februari 2011
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is opgezocht waar ze in de periode van maximaal tien 
dagen voor of na een nachtelijke waarneming over-
dag zijn afgelezen. Hiervoor zijn alleen nachtwaar-
nemingen gebruikt van vogels vanaf november t/m 
maart, omdat eigen waarnemingen uit oktober 2020 
doen vermoeden dat de meeuwen toen niet op het 
Paterswoldsemeer sliepen. Omdat de kleurringdicht-
heid niet overal in de stad gelijk is, is per wijk uitge-
zocht hoeveel vogels overdag zijn gezien in de perioden 
rond slaapplaatswaarnemingen en welk deel hiervan 
in de late nacht op het Sontplein is gezien. Er zijn 
 enkele locaties overdag waar rond de periode van 
slaaptrek passerende vogels worden aangetrokken 
(zoals bv de Vismarkt na marktsluiting, Nienhuis 
2020). Deze waarnemingen zijn in de analyse niet 
meegenomen.

Resultaten

De meeuwen met de zenders verbleven een groot deel 
van de tijd in en rond de stad (figuur 1). Veel waarne-
mingen hebben dan ook betrekking op vogels die naar 
het Paterswoldsemeergebied vlogen om hier te slapen. 
Enkele vogels zijn ook wat verder van de stad geweest, 
met name aan de noordkant. De twee verste waarne-
mingen waren van vogels die bij Niekerk en Garnwerd 
zijn geweest. Beide ongeveer 16 kilometer van het 
 Paterswoldsemeer.
Een deel van de peilingen hebben betrekking op vogels 
die ten noordoosten van de stad verbleven, met name 

in het voorjaar. Die vogels sliepen vooral op het Schild-
meer. De vogel die bij Delfzijl is geweest ging ’s nachts 
naar de Eems of naar de jachthaven van Delfzijl. Deze 
vogel zat later in het voorjaar in Duitsland tussen Emden 
en Leer en sliep toen in het noorden van de Dollard.
Met name in het najaar zaten twee vogels in het noor-
delijk deel van de provincie en in de omgeving van de 
grens met Friesland. Zij sliepen langs de noordkust en 
in de buurt van het Lauwersmeer. Vooraf is het niet al-
tijd duidelijk waar de vogels die op een bepaalde plek 
foerageren de nacht doorbrengen. De vogel in het wes-
ten van de provincie vloog naar de Ezumakeeg of het 
wad boven Paesens. De vogel aan de noordkust koos 
voor Noordpolderzijl of het wad boven de Julianapolder. 
De Kokmeeuw in het noordoosten bij Delfzijl had ook de 
keus tussen twee slaapplaatsen. De vogels uit de om-
geving van de stad Groningen sliepen op het Paters-
woldsemeer of in de stad. Soms verplaatsen de meeu-
wen zich van het ene gebied naar het andere. Regelmatig 
vliegen ze dan ’s avonds naar een andere locatie.

De meeuwen uit de omgeving van de stad gebruiken 
hoofdzakelijk twee slaapplaatsen: het Paterswoldse-
meergebied en Industriegebied Zuidoost. Voor een 
groot deel van de stad is het industriegebied dichterbij 
dan het meer. Vliegen vogels uit de hele stad in gelijke 
mate naar een van beide locaties of hebben de vogels 
uit verschillende wijken een andere voorkeur?
Op basis van de aantallen afgelezen kleurringen per 
wijk lijken er verschillen te zijn (figuur 2). Van de vogels 
die overdag in de omgeving van het Sontplein zijn ge-

Figuur 1. De locaties rondom tien slaapplaatsen waar de  vijf gezenderde meeuwen in de middag zijn gezien. De kleur van een stip geeft aan waar 
een vogel op verschillende dagen is geweest en de nacht erop heeft geslapen.
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zien, is de helft hier ook ’s nachts gezien. Ook vogels tot 
circa anderhalve kilometer van het Sontplein (Helpman 
noord, Oosterparkwijk, Rivierenbuurt en Binnenstad) 
worden vrij vaak in de nacht afgelezen. Kokmeeuwen uit 
het noordoosthoek van de stad (Beijum, Lewenborg en 
Kardinge) die op weg naar het Paterswoldsemeer het 
Industriegebied Zuidoost passeren, slapen ook vaak op 
het Sontplein. Vanuit het westen (o.a. Vinkhuizen, Padde-
poel, De Held en Hoogkerk) en het zuiden van de stad 
(De Wijert, Corpus Den Hoorn en Stadspark) gaan min-
der vogels naar het Sontplein. De vogels uit het noorden 
van de stad (Indische buurt, Selwerd en uit de omgeving 
van het Noorderplantsoen zitten hier tussenin. Opval-
lend is dat de vogels die overdag aan de noordkant van 
het Paterswoldsemeer zijn gezien vaker op het industrie-
gebied slapen dan de vogels uit de zuidelijke wijken.

Discussie

Meeuwen slapen graag op groot open water en in min-
dere mate op kleinere wateren en op daken. Het aantal 
locaties dat regelmatig wordt gebruikt om te slapen  
is beperkt (Meeuwsen & van Scharenburg 1988). De 
 onderlinge afstanden zijn daardoor vrij groot. De 

meeuwen kiezen meestal voor een dichtbij gelegen 
slaapplaats, maar er kunnen ook meerdere opties zijn.

Het is onbekend hoeveel vogels er overnachten op 
 Industrieterrein Zuidoost. De precieze locaties waar 
wordt geslapen kunnen wisselen. Ook kunnen vogels 
gebruik maken van voorverzamelplaatsen en pas in 
het donker naar de definitieve slaapplaats vliegen 
(Lensink 2016). Dit maakt tellen lastig. Op het Sont-
plein kan soms een schatting worden verkregen van 
het aantal dat daar overnacht, omdat de vogels een 
 enkele keer massaal van het dak opvliegen of op de 
grond slapen. Er kunnen hierbij meer dan 1000 worden 
geteld, met een uitschieter van 2000 vogels. Het is 
nooit goed duidelijk welk deel dit is van het totale aan-
tal overnachtende vogels op het industriegebied, maar 
het is wel zeker dat een aanzienlijk deel van de 3000 tot 
4400 vogels uit de stad (Nienhuis 2019) in industrie-
gebied Zuidoost kunnen overnachten.

De nachtelijke aflezingen op het Sontplein en dus het 
percentage vogels per wijk uit figuur 2 is in elk geval 
een onderschatting en er kan niet van worden uitge-
gaan dat dan de rest in het Paterswoldsemeergebied 
slaapt. Het percentage vogels dat naar Zuidoost 
vliegt, verschilt per wijk en laat wel zien dat vogels 
die overdag in de buurt van het Sontplein verblijven 
hier vaker ook ’s nachts zitten. Ook vogels uit het 
noordoosten van de stad zoals uit Beijum overnach-
ten relatief veel op het industrieterrein. Dat de vlieg-
afstand niet de enige factor is die een rol speelt bij de 
keuze waar te gaan slapen hangt ook samen met 
nachtelijke activiteit. Een deel van de Kokmeeuwen in 
de stad gaat ’s nachts foerageren (Nienhuis 2003, 
2019). Mogelijk kiezen vogels die dat van plan zijn er 
vaker voor om dichter bij de nachtelijke foerageer-
locaties te overnachten. De afstand tot de slaapplaats 
speelt dus in elk geval een rol bij de keus ervan door 
de stadse vogels, maar het is vermoedelijk niet de 
enige factor die een rol speelt. Wanneer namelijk voor 
elke wijk de kortste afstand tot ofwel het Paterswoldse-
meergebied of tot Zuidoost leidend zou zijn in de 
 keuze voor een van de twee, dan zou het overgrote 
deel van alle Kokmeeuwen in de stad op het industrie-
terrein slapen. Dat lijkt echter niet het geval. Er slapen 
duizenden Kokmeeuwen op het Paterswoldsemeer. 
Mogelijk zijn grotere slaapplaatsen aantrekkelijker dan 
kleine of heeft overnachten op het water bepaalde 
voordelen. Een verdere complicatie is dat slaapplaat-
sen niet het hele jaar door in gebruik zijn. Ook elders in 
de provincie hebben de meeuwen de keus uit verschil-
lende alternatieven en wisselt de plek waar ze gaan 
slapen. 

Figuur 2. Een overzichtskaart met per wijk het aandeel van alle vogels die 
overnachtend op het Sontplein zijn waargenomen (zwarte taartpunten).  
Hoe groter een diagram, des te meer kleurringen er zijn afgelezen.

Sontplein

bebouwde kom
industriegebied Zuidoost
Paterswoldsemeer

0 1 20,5
kilometer
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meeuwen en de waarnemers die deze vogels vaak al 
jaren lang volgen. Voor deze publicatie zijn vooral 
waarnemingen gebruikt van 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 en René Oosterhuis, 
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Inleiding
Sovon Vogelonderzoek Nederland is al in 1978 gestart 
met de Punt-Transect-Tellingen (PTT-tellingen) door 
vrijwilligers. Het is daarmee zijn langstlopende monito-
ringsproject. Het monitoringsproject is populair omdat 
het beperkt is tot een jaarlijkse decembertelling in de 
“stille wintertijd”. De laatste jaren worden in ons land 
meer dan 600 routes geteld. Doel van het project is de 
aantallen en verspreiding vast te leggen van in de 
 winter in ons land verblijvende vogels (stand- en trek-
vogels), dit in aanvulling op andere wintervogelprojec-
ten zoals de watervogeltellingen. De werkwijze is ver-
meld in de Handleiding Punt Transect Tellingen project 
(van Manen et al. 2016) en kan in vier punten worden 
samengevat: 1. Een jaarlijkse eenmalige telling in de 
periode van 15 december t/m 1 januari. 2. De telroute 
heeft 20 vaste telpunten. 3. Per telpunt wordt precies  

5 minuten geteld. 4. Alle vogels die gezien of gehoord 
worden, worden geteld. Ook de overvliegende vogels.

Er waren voor ons drie redenen om een PTT-telling te 
starten, namelijk:
• Nieuwsgierigheid naar de soortenrijkdom in het ge-

bied ten noordoosten van de stad Groningen.
• Nieuwsgierigheid naar de veranderingen in soorten 

en aantallen in de loop van de tijd.
• Het is gewoon gezellig om ieder jaar in de kerstva-

kantie er samen op uit te trekken en vogels te tellen.

Onderzoeksgebied en wijze van telling

In 1994 hebben we een onderzoeksgebied met twintig 
telpunten, niet te ver van onze woonwijken in Groningen, 
uitgezet op de website van Sovon (www.sovon.nl). Het 
onderzoeksgebied ten noordoosten van de stad 
Groningen wordt ruwweg begrensd door Groningen, 
Garmerwolde, Ten Boer, Ten Post, Stedum, Bedum, 
Sauwerd, Adorp en opnieuw Groningen (figuur 1). De 
telroute heet de Stedumerroute.

Volgens de Sovon-systematiek zijn er een zestal “bio-
topen” te onderscheiden, namelijk: bos, duin, moeras, 
bouwland, stad en water. Per telpunt worden vier pun-
ten toegekend aan de desbetreffende biotopen. Zo 
hebben we b.v. een telpunt (6) bij een grote vijver in het 
Ten Boersterbos aan de westelijke rand van Ten Boer. 
Dit telpunt heeft één punt voor stad, één punt voor 
 water en twee punten voor bos. Een telpunt (9) in de 
agrarische vlakte tussen Lellens en Stedum heeft vier 
punten voor bouwland. In ons onderzoeksgebied be-
vinden zich geen telpunten, waarvoor punten gegeven 
kunnen worden voor de biotopen moeras en, uiteraard, 

PTT-telling op de Groninger klei 
(1994-2019)
Rob Lindeboom

In december 1994 zijn Hans Ribberink en ondergetekende gestart met een Sovon PuntTransectTelling op de 
 Groninger klei. Inmiddels zijn 25 jaar verstreken, tijd voor een weergave en interpretatie van de resultaten tot nu toe. 
Van de talrijkste soorten is de langetermijntrend over een periode van 25 opeenvolgende jaren goed weer te geven. 

Figuur 1. Ligging onderzoeksgebied en situering telpunten 
(uitsnede uit Google maps).
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duin. De twintig telpunten zijn destijds zo gekozen, dat 
we een mix van biotopen op de Groninger klei zouden 
hebben. 

In de periode 1994-2019 is jaarlijks tussen 15 december 
en 1 januari geteld. Alleen in 2003 is niet geteld. En in 
2011 kon pas geteld worden op 4 januari 2012. De jaar-
lijkse PTT-telling werd gestart circa één uur na zons-
opkomst (ca. 9.30 uur). Op dat moment zijn de vogels 
vanaf de slaapplaatsen al weer verhuisd naar de foe-
rageergebieden. Omstreeks 14.00 uur waren alle twin-
tig telpunten geteld. Per telpunt werden vijf minuten  
lang alle vogels genoteerd, die gezien en/of gehoord 
 werden.

Resultaten

Het is ons opgevallen dat de jaarlijkse soortendiver-
siteit en de aantallen per soort vooral door de volgende 
factoren worden bepaald:
1 Aanwezigheid van ijs en/of sneeuw gedurende de 

decembermaand en/of tijdens telling.
2 Strengheid van vorige winter(s): over de invloed van 

de strengheid van (voorafgaande) winters op stand-
vogelsoorten, kan iets gezegd worden door middel 
van het koudegetal van Hellman (figuur 2).

3 “Vermonoculturing” van het agrarisch landschap.
4 Voedselaanbod. Een muizenpiek in het teljaar en/of 

tijdens de telling verklaart bijvoorbeeld een hoog 
aantal aan roofvogels en reigers.

Hieronder wordt met behulp van bovengenoemde fac-
toren een verklaring gezocht voor de tendensen, die 
voor een aantal vogelsoorten tijdens de 25 opeen-
volgende tellingen langs de Stedumerroute werden 
waargenomen. Met name voor de watervogels en aan 
water gerelateerde vogels worden onze tendensen 
(korte en lange termijn) geïllustreerd met grafieken. 

Winters 1994-2019
Uit figuur 2 is af te leiden dat de winters van 1995/1996 
en 1996/1997 tot de strengste van de laatste dertig jaar 
kunnen worden gerekend. In die winters was tijdens de 
decembertelling een egaal gesloten sneeuwlaag en/of 
gesloten dikke ijslaag aanwezig. De winters 1994/1995 
(start telling) en 1997/1998 t/m 2019/2020 waren 
 normaal tot buitengewoon zacht, waarbij de winters 
1998/1999 en 2002/2003 en de winterserie 2008/2009 
t/m 2012/2013 normale winters waren en de overige 
zacht tot buitengewoon zacht. Dat wil niet zeggen dat 
in deze periode tijdens de telling in december geen 
sneeuw en/of ijs kon worden aangetroffen. Tijdens 

acht tellingen werd in deze periode ijs met open water 
aangetroffen, waarbij tijdens vier tellingen ook nog 
plaatselijk sneeuw tot een egaal gesloten sneeuwlaag 
lag. In de winter van 2000/2001 was zelfs sprake van 
een gesloten dikke ijslaag en een egaal gesloten 
sneeuwlaag.

De figuren van de hieronder behandelde soorten heb-
ben enige uitleg nodig. Langs de X-as staat het jaartal 
van de telling. Aangezien het om decembertellingen 
gaat betekent 1994 de winter van 1994/1995. Rechts 
van het jaartal staat met een aantal sterretjes de 
strengheid van de gehele winter volgens Hellmann 
aangegeven. Drie sterretjes is volgens Hellmann een 
koude winter, twee sterretjes is een normale winter en 
één ster een zachte winter. Langs de Y-as staat het aan-
tal waargenomen vogels van betreffende soort. De kleur 
van de balken in de grafiek zegt iets over de winterse 
omstandigheden tijdens de telling zelf: lichtblauw = een 
aaneengesloten ijslaag, middelblauw = ijs met open 
water en donkerblauw = geen ijs (en geen sneeuw).

Blauwe Reiger
De Blauwe Reiger is tijdens elke telling aangetroffen 
(figuur 3). Het aantal varieerde van 1-36. De weersom-
standigheden tijdens de telling, de strengheid van 
voorgaande winter(s) en het voedselaanbod tijdens 
het teljaar zullen van invloed zijn op het getelde aantal. 
Uit de figuur blijkt dat tijdens de koude winters 1995/ 
1996 en 1996/1997, toen er op de dag van de telling al 
een gesloten ijslaag lag, maar weinig reigers geteld 
zijn. Tijdens de op deze koude winters volgende zachte 
winter 1997/1998 zijn slechts drie Blauwe Reigers op 
de route geteld, waaruit blijkt dat ze geruime tijd nodig 
hebben om van voorgaande koude winters te herstellen. 

Figuur 2. Koudegetal van Hellmann (H) in de winters 1990/1991 – 2019/2020. 
H is een maat voor de koude in het tijdvak van 1 november van het vooraf-
gaande jaar tot en met 31 maart van het aangegeven jaar. Het wordt verkregen 
door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het 
vriespunt te sommeren met weglating van het minteken. H>160 = zeer koud, 
H>100 = koud, H<100 = normaal, H<40 = zacht, H<20 = zeer zacht.
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Vanaf winter 2013/2014, de start van de huidige zachte 
winterreeks, is het aantal waargenomen reigers stij-
gende. In die periode zitten vermoedelijk een aantal 
jaren met (lokaal) veel muizen. De pieken en dalen in 
de aantallen in deze zachte winterserie komen namelijk 
voor Blauwe Reiger sterk overeen met die van de Grote 
Zilverreiger (figuur 4). Verderop in dit artikel zien we 
ook bij Buizerd en Torenvalk een dergelijke correlatie.

Grote Zilverreiger
De Grote Zilverreiger is ook in ons telgebied, net als in 
de rest van Laag-Nederland, met een opmars bezig 
 (figuur 4). In 2007 werd het eerste individu aangetrof-
fen en sinds dat jaar werd, met uitzondering van 2009 
en 2010, minimaal één vogel aangetroffen. In 2009 en 
2010 was sprake van sneeuw en ijs in het telgebied.  
Dit kan betekenen dat eventueel aanwezige Grote 
Zilverreigers niet opvielen tegen de witte achtergrond 
en/of dat ze zuidwaarts getrokken waren (b.v. 
Biesbosch e.o.). Net als bij de Blauwe Reiger is, vanaf 
de start van de huidige zachte winterreeks, het aantal 
waargenomen Grote Zilverreigers stijgende, tot een 
maximum van 19 vogels in 2019. 

Aalscholver
Opvallend is dat in de eerste teljaren (m.u.v. 1994) geen 
Aalscholver waargenomen werd (figuur 5). In de koude 
winters 1995/1996 en 1996/1997 kan de afwezigheid 
verklaard worden door de tijdens de telling aanwezige 
gesloten dikke ijslaag. De Aalscholvers zijn naar open 
water meer zuidelijk getrokken. Vanaf 2006 neemt het 
tijdens de telling aangetroffen aantal Aalscholvers 
langzaam toe om ten gevolge van de koudere winters 
tussen 2009/2010 en 2012/2013 weer af te nemen. Met 
een dieptepunt in de winter 2010/2011, maar dit kan 
mede verklaard worden door de winterse omstandig-
heden tijdens de telling zelf (gesloten dikke ijslaag). 
Vanaf de start van de zachte winterreeks in 2013/2014 
is er een licht oplopend aantal Aalscholvers in het tel-
gebied waargenomen.

Knobbelzwaan
Deze soort heeft het in de winter prima naar de zin op 
het ingezaaide eiwitrijke gras dat in een groot deel  
van het gebied wordt aangetroffen. Tijdens de meeste 
 jaren werden er tussen de 40 en 100 vogels geteld. 
Knobbelzwanen vallen tijdens een telling met sneeuw-
bedekking niet op en kunnen daardoor onderteld wor-
den. Ook kan deze standvogel bij extreme weersom-
standigheden (egaal gesloten sneeuwlaag en ijslaag) 
zijn heil elders zoeken. Figuur 6 laat zien dat tijdens 
tellingen met deze extreme weersomstandigheden een 
dip in het aangetroffen aantal zit (1995/1996, 1996/ 
1997, 2000/2001 en 2010/2011). Behalve 2000/2001 
springen deze winters er volgens Hellmann ook uit. Na 
die winters neemt het aantal al weer snel toe in de 
daaropvolgende zachtere winters. Opvallend is de 
 absolute dip in het aantal vogels in de winter van 
2004/2005. Deze is met de weersomstandigheden 
 tijdens de telling en/of voorgaande winters niet te ver-
klaren. De zachte winterserie vanaf 2013/2014 leidt 
eerst tot een licht oplopend aantal en vervolgens tot 
een redelijk stabiel jaarlijks aantal.

Figuur 3. Aantal Blauwe Reigers in het telgebied.

Figuur 5. Aantal Aalscholvers in het telgebied.

Blauwe Reiger –Kardinge 12 januari 2010 Foto: Ana Buren

Figuur 4. Aantal Grote Zilverreigers in het telgebied.
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Ganzen
De waarnemingen van Brandgans, Kolgans en Toendra-
rietgans worden sterk bepaald door overvliegende 
exemplaren en het weer tijdens de telling. Eenmalig, 
tijdens de extreem koude omstandigheden tijdens  
de telling in 2010, is op telpunt 5 een grote groep 
Kolganzen aan de grond aangetroffen. De laatste jaren 
worden Nijlgans, Grauwe Gans en Grote Canadese 
Gans in toenemende mate tijdens de telling waargeno-
men. Deze drie soorten zijn het telgebied en dan vooral 
de omgeving van Kardinge en de Wolddijk aan het “ver-
overen”. Grauwe Gans en Grote Canadese Gans werden 
vanaf 2012 voor het eerst in het telgebied aan de grond 
aangetroffen. De combinatie van eiwitrijke graslanden 
en veilige nestplaatsen op eilanden in of grenzend aan 
het stedelijk gebied zijn waarschijnlijk verantwoorde-
lijk voor het succes rondom de stad Groningen.

Nijlgans
Met uitzondering van één vogel tijdens de telling van 
1995/1996 werd de eerste Nijlgans pas in 2004/2005 
waargenomen (figuur 7). Sinds 2004/2005 neemt de 
Nijlgans geleidelijk toe tot 21/22 vogels tijdens de 
 laatste twee tellingen. Tijdens telling 2010 zijn geen 
Nijlganzen gezien, maar dat is niet verwonderlijk ge-
zien de extreem barre omstandigheden tijdens die tel-
ling. 
Kortom de Nijlgans is, net als in de rest van Nederland, 
ook in ons telgebied met een onstuitbare opmars be-
zig. Vooral rondom de stad Groningen (Kardinge en 
Wolddijk) worden groepen Nijlganzen waargenomen. 
De verwachting is dat het aantal nog verder zal toene-
men en alleen tijdens extreem strenge winters onderuit 
zal gaan. 

Smient
Indien de Smient voor 2006 al werd waargenomen, dan 
hoogstens circa zestig vogels (figuur 8). Vanaf 2006 
worden er over het algemeen tussen de 150 en 400 
 vogels geteld, met een maximum in 2006 van 1.183 
Smienten. De Smient wordt aangetroffen op of direct 
naast de maren en sloten in het telgebied en profiteert 
net als de Knobbelzwaan en enkele ganzensoorten van 
de toename van het eiwitrijke raaigras. De teljaren 
2006/2007 en 2010/2011 springen er respectievelijk 
positief en negatief uit. Tijdens 2006/2007 was tijdens 
de telling geen ijs en sneeuw aanwezig. Sowieso was 
het een buitengewoon zachte winter (Hellmann). 
Kortom geen enkele reden voor de vogels om verder 
naar het zuiden of naar open water te trekken. Tijdens 
telling 2010/2011 was het extreem guur en was er spra-
ke van een gesloten dikke ijslaag en plaatselijk sneeuw 
(zestig vogels). Kortom alle reden voor de Smient om 

door te trekken naar open water en/of sneeuwvrije 
 gebieden. Het lijkt er op dat het aantal Smienten de 
laatste jaren in ons telgebied langzaam afneemt. 
Voedselaanbod en jacht in ons land kunnen geen oor-
zaken zijn. Veel Smienten blijven in de zachte winters 
van de laatste jaren in Denemarken en Sleeswijk-
Holstein hangen.

Figuur 6. Aantal Knobbelzwanen in het telgebied.

Figuur 7. Aantal Nijlganzen in het telgebied.

Figuur 8. Aantal Smienten in het telgebied.

Smienten-Kardinge 3 februari 2010  Foto: Ana Buren
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Krakeend
De Krakeend wordt eigenlijk pas vanaf 2007 structu-
reel waargenomen in, aanvankelijk, kleine aantallen 
(figuur 9). Tijdens de koude telling van 2010, met geslo-
ten dikke ijslaag en plaatselijk sneeuw, werd een voor 
die periode maximum van circa vijftig Krakeenden aan-
getroffen op het open water van de bassins van de 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Garmerwolde 
(telpunt 5). Deze bassins blijven door de hoge tempe-
ratuur van het rioolwater en het zuiveringsproces altijd 
ijsvrij. Vanaf 2016 zit het aantal Krakeenden op de 
Stedumerroute in de lift. De laatste zachte winters 
 worden toenemende aantallen Krakeenden, niet alleen 
aangetroffen op de RWZI, maar ook op de sloten en vij-
vers in het telgebied. 

Kuifeend
Het tijdens de telling aantreffen van Kuifeenden wordt 
beïnvloed door het weer op dat moment. Bij de aanwe-
zigheid van een gesloten dikke ijslaag wordt de, van 
open water afhankelijke, vogel zeer geconcentreerd 
aangetroffen op die plekken waar zelfs dan nog open 
water aanwezig is, namelijk de RWZI (5) en het Van 

Starkenborghkanaal (20). Het kanaal blijft door de 
scheepvaart lang open. Vooral het op deze locaties 
aanwezige aantal Kuifeenden in december 2010 springt 
eruit (figuur 10). Naast de geconcentreerde lokale 
 vogels zijn toen ook veel Kuifeenden uit het noord-
oosten van Europa afgezakt i.v.m. de slechte weers-
omstandigheden aldaar. Opvallend is dat voor 2003 in 
het algemeen meer Kuifeenden werden geteld dan in 
de periode daarna. Dit kan niet uitsluitend verklaard 
worden door de ijsomstandigheden tijdens de tellin-
gen. Er van uitgaande dat de Kuifeend deels trekvogel 
is, zal door de zachte winters van de laatste jaren de 
influx vanuit noordoost Europa aanzienlijk verminderd 
zijn. De Nederlandse vogels nemen af door een vermin-
derd voedselaanbod en/of broedsucces. 

Wilde Eend/soepeend
In figuur 11 is het aantal aangetroffen Wilde Eenden en 
soepeenden per jaar opgeteld. Dit omdat lang niet 
 ieder jaar het onderscheid door ons is gemaakt, mede 
omdat het onderscheid zeer arbitrair is. Tijdens de tel-
ling met zeer koude weersomstandigheden in de win-
ter van 1996/1997 (egaal gesloten ijslaag) werden zeer 
grote concentraties eenden aangetroffen op het open 
water van de bassins van RWZI Garmerwolde, in een 
wak in de gracht rond de kerk van Stedum en in het Van 
Starkenborghkanaal. In totaal ging het toen om meer 
dan 1.200 eenden. Ook tijdens de extreme weersom-
standigheden tijdens de winter van 2010/2011 (egaal 
gesloten ijslaag) werden zeer veel eenden waarge-
nomen op bovengenoemde locaties. Uit de figuur blijkt 
duidelijk dat een gesloten dikke ijslaag dan wel ijs met 
open water hogere aantallen eenden geeft dan open 
water. De figuur laat ook een tendens van afname zien 
in het totaal aantal getelde eenden in december. 

Buizerd
Tijdens elke telling zijn meerdere Buizerds aangetrof-
fen. Het aantal varieerde tussen minimaal vier (decem-
ber 1996) tot maximaal 41 (december 2014). Het aantal 
aangetroffen Buizerds tijdens een telling zal niet alleen 
bepaald worden door het weer tijdens de telling, maar 
ook door het weer in voorgaande winter(s), het voedsel-
aanbod in voorgaande jaar (wel of niet muizenrijk) en 
door influx van Buizerds vanuit het noorden. Dit bete-
kent dat het moeilijk is om op basis van de resultaten 
van één PTT-telgebied duidelijke trends te zien. Wel is 
zeker dat de Buizerd zich in het huidige monocultuur-
landschap goed weet te handhaven. Voor een opportu-
nist als deze vogel is dat niet verwonderlijk. De enige 
trend die bij de Buizerd te zien is en die overeenkomt 
met beide reigersoorten is dat vanaf winter 2013/2014, 
de start van de huidige zachte winterreeks, het aantal 

Figuur 10. Aantal Kuifeenden in het telgebied.

Figuur 11. Aantal Wilde Eenden/soepeenden in het telgebied.

Figuur 9. Aantal Krakeenden in het telgebied.
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waargenomen Buizerd licht stijgende is. In die serie zit-
ten enkele pieken en dalen veroorzaakt door het lokale 
muizenaanbod (zie Torenvalk)!

Torenvalk
De Torenvalk is tijdens de tellingen in 1994 en 2005 niet 
aangetroffen (figuur 12). Het maximale aantal van 22 is 
in december 1999 geteld. Aangezien de Torenvalk veel 
meer een standvogel is dan de Buizerd en niet of veel 
minder te maken heeft met influx vanuit Noord- en 
Oost-Europa, zal het aantal aangetroffen vogels tij-
dens de telling vooral bepaald worden door het voed-
selaanbod in voorgaande voorjaar/zomer/herfst (veel 
of weinig jongen) en, maar waarschijnlijk minder be-
langrijk, door de strengheid van voorgaande winter(s). 
Het aantal getelde Torenvalken in december 1999, 
2000, 2015 en 2019 springt eruit. Het kan haast niet 
anders dan dat in die jaren sprake was van muizenrijke 
jaren op het Groninger platteland. Als we het jaarlijks 
aangetroffen aantal van de Torenvalk over die van de 
andere muizeneters (Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger 
en Buizerd) leggen, dan zien we dat voor alle vier soor-
ten de winters van 2015/2016 en 2019/2020 eruit sprin-
gen. Uit enig googelen blijkt uit krantenartikelen uit die 
periode dat er daadwerkelijk sprake is van muizen-
pieken in die jaren. De (bijna) afwezigheid in december 
2005 en 2009 wordt niet voorafgegaan door strenge 
winters. Dirt wijst er eveneens op dat het voedsel-
aanbod in voorafgaande voorjaar/zomer/herfst meer 
het getelde aantal bepaalt dan de strengheid van voor-
afgaande winters.

Waterhoen
Van deze standvogel is bekend dat strenge winters een 
grote impact hebben op het aantal. In volgende zachte 
winters kan het aantal dan vervolgens weer toenemen. 
Uit de resultaten blijkt dat volgend op de strenge win-
ters 1995/1996 en 1996/1997, in de aanzienlijk zachtere 
winters 1997/1998 en 1998 /1999, geen Waterhoen 
meer werd aangetroffen in het telgebied. Ook volgend 
op de strenge winter 2010/2011 zit er een dip in het 
aantal. Tijdens de decembertelling in deze strenge 
 winters, waarin al sprake was van een gesloten dikke 
ijslaag, werden wél Waterhoenen aangetroffen (het 
hoogste aantal van twintig in de strenge winter van 
1995/1996). Veelal waren ze geconcentreerd rond open 
water zoals de RWZI Garmerwolde en/of wakken in het 
ijs. De zachte winters van de laatste tien jaar laten een 
redelijk stabiele tot licht toenemende trend zien.

Meerkoet
Van de Meerkoet wordt tijdens elke decembertelling 
een aanzienlijk hoger aantal aangetroffen dan van 

het Waterhoen. Een aantalsdaling volgend op strenge 
winters is bij deze soort minder duidelijk. Vermoedelijk 
heeft dit te maken met het feit dat hij deels een 
standvogel is en deels een trekvogel met influx  
 vanuit Noord- en Oost-Europa, die bovendien (ver-
der)  zuidwaarts trekt bij extreem koude omstandig-
heden . Uit figuur 13 blijkt dat gemiddeld in de jaren 
na 2005 hogere aantallen worden aangetroffen dan 
in de jaren voor 2005. Vermoedelijk heeft de verbouw 
van eiwitrijk gras ook een positief effect op de   
’s winters grasetende Meerkoet (zie ook Smient en 
Knobbelzwaan).

Steltlopers
Steltlopersoorten, die tijdens de PPT-telling vooral 
aangetroffen kunnen worden, zijn Goudplevier, Kievit 
en Wulp. Het al dan niet aantreffen wordt vooral 
 bepaald door de weersomstandigheden tijdens de 
telling zelf. Deze soorten werden, behoudens een 
 enkele Wulp, niet aangetroffen tijdens tellingen met 
een gesloten dikke ijslaag en/of egaal gesloten 
sneeuwlaag (1995/1996, 1996/1997, 2000/2001 en 
2010/2011). Goudplevier en Kievit worden vrijwel 
 alleen aangetroffen tijdens decembertellingen zon-
der sneeuw en ijs. De Wulp wordt onregelmatig in 
honderdtallen in het telgebied aangetroffen. In jaren 
dat de Wulp wordt geteld foerageren ze veelal op 
“oude graslanden” tussen Bedum en Stedum (telpun-
ten 11 en 12). Wulpen kunnen ook waargenomen wor-
den tijdens de aanwezigheid van sneeuw. Zo werden 
in december 2005 bijna 600 Wulpen gespot tijdens 
de aanwezigheid van een egaal gesloten sneeuwlaag 
en ijs met open water. 

Figuur 12. Aantal Torenvalken in het telgebied.

Figuur 13. Aantal Meerkoeten in het telgebied.
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Meeuwen
De meeuwensoorten, die vooral aangetroffen kunnen 
worden op de Stedumerroute, zijn Stormmeeuw, 
Kokmeeuw en Zilvermeeuw (in volgorde van grote aan-
tallen naar lage aantallen). Zilvermeeuwen scharrelen 
vaak tussen Stormmeeuwen en Kokmeeuwen op wei-
landen en/of bevinden zich tussen deze soorten bij de 
RWZI, maar in aanzienlijk lagere aantallen dan beide 
hieronder behandelde soorten. 

Stormmeeuw
Van de Stormmeeuw kunnen vooral tijdens tellingen 
zonder sneeuw grote aantallen lokaal aangetroffen 
worden. Het maximaal waargenomen aantal betreft 
6.578 vogels in 2018. Het aantal aanwezige Storm-
meeuwen wordt vermoedelijk mede bepaald door het 
weer voorafgaand aan de telling (stormachtig weer 
voor de telling levert veelal grotere aantallen) en/of de 
aanwezigheid van sneeuw en ijs in de landen ten 
noordoosten van ons. 

Kokmeeuw
Het aantal Kokmeeuwen hangt uiteraard ook af van het 
weer tijdens en vlak voor de telling en het weer in de 
landen ten noordoosten van ons. Bij afwezigheid van 
sneeuw en ijs kunnen, net als bij de Stormmeeuw, 
 grote aantallen Kokmeeuwen foeragerend op regen-
wormen op de weilanden worden aangetroffen. Is er 
echter wel sprake van sneeuw en ijs dan kunnen 
Kokmeeuwen nog in aanzienlijke aantallen worden 
aangetroffen op de RWZI (5) en in mindere mate in  
het centrum van Stedum (10) en langs het Van 
Starkenborgh kanaal (20). Van deze soort is bekend  
dat veel vogels bij koude naar stedelijk gebied trekken 
omdat daar open water is én er gevoerd wordt.
 
Ekster
Het aantal Eksters op de Groninger klei is in de laatste 
25 jaar geleidelijk afgenomen. Vóór 2003 werden over 
het algemeen jaarlijks hogere aantallen waargenomen 

dan na 2003. Het maximum aantal betrof voor 2003 23 
vogels tijdens de telling van 1994 en na 2003 veertien 
tijdens de tellingen van 2009 en 2015. Oorzaken voor 
deze geleidelijke afname op deze route zijn mogelijk: 
verdringing door Zwarte Kraai en/of toename van 
 predatie. De laatste jaren lijkt het erop dat het aantal 
Eksters op de route nog verder afneemt.

Zwarte Kraai
De Zwarte Kraai laat een tegengestelde tendens zien 
aan die van de Ekster, namelijk van 69 in 1994 via een 
geleidelijke toename naar een maximum van 219 in 
2013. De Zwarte Kraai kan zich duidelijk beter aanpas-
sen aan de vermonoculturing van het platteland van 
Groningen.

Discussie

Hoewel het hier slechts om één PTT-telling gaat, is het 
interessant om de resultaten van een aantal van de 
hierboven uitgelichte vogelsoorten te vergelijken met 
de landelijke populatietrends in de winters tussen 
1978 en 2020. In 2010 is Sovon gestart met de jaarlijk-
se PTT nieuwsbrieven (van Manen 2010-2020). Hierin 
werden aanvankelijk voor zowel Hoog- als Laag-
Nederland de trendanalyses voor de meest voor-
komende soorten tijdens de PTT-tellingen getoond. 
Later zijn de trendanalyses van Hoog- en Laag-
Nederland samengevoegd. Per soort is de trend aange-
geven in gemiddeld aantal per route. Deze trendgrafie-
ken zeggen vooral iets over de landelijke lange termijn 
(llt) trends (stabiel, afname of toename). 

Grote Zilverreiger en Blauwe Reiger
De Grote Zilverreiger is over de laatste tien jaar signi-
ficant sterk toegenomen. Een soort die vanwege ver-
anderend winterklimaat en veranderd gedrag tegen-
woordig in Nederland zowel toenemend broedt als 
overwintert. Een soort ook die zich kan handhaven in 
allerhande agrarische gebieden. Uit de llt-tendens 
blijkt dat voor de Blauwe Reiger geldt dat strenge win-
ters resulteren in een grote populatiedaling, vooral als 
gevolg van sterfte. Volgen er echter enkele zachte win-
ters op een strenge, dan zijn Blauwe Reigers snel in 
staat om hun populaties tot op het oude niveau aan te 
vullen. Ondanks een tendens tot steeds mildere win-
ters, is er de laatste jaren geen sprake meer van een 
structurele toename van de populatie. Dit suggereert 
dat het maximum is bereikt. Toch is in de zachte winter 
van 2019/2020 de hoogste indexwaarde ooit bereikt. 
Dit correspondeert met onze resultaten. Het muizen-
aanbod in die winter is daar niet vreemd aan, hetgeen 

Wulpen - Delfzijl 28 augustus 2010 Foto: Ana Buren
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bevestigd wordt doordat voor Grote Zilverreiger, 
Ooievaar en Buizerd ook de hoogste indexwaarde ooit 
is vastgesteld.

Grauwe Gans, Grote Canadese Gans en Nijlgans
De llt-tendens laat zien dat Grauwe Gans, Grote 
Canadese Gans en Nijlgans na een aanvankelijke, enor-
me landelijke toename, de laatste jaren qua aantallen 
consolideren. De groei rondom de stad Groningen lijkt 
uit onze resultaten echter nog niet gestopt te zijn. De 
Grauwe Gans is een van de soorten die de laatste  
tien jaar landelijk significant sterk toenam omdat die   
zich goed kan handhaven in allerhande agrarische ge-
bieden.

Krakeend, Kuifeend, Smient en Wilde Eend/soep-
eend
De Krakeend is landelijk over de laatste tien jaar signi-
ficant sterk toegenomen. De toename qua aantal in 
onze telling loopt daar goed mee in de pas. Daarentegen 
is de Wilde Eend in die zelfde laatste tien jaar signi-
ficant afgenomen. Ook onze telling laat een afname 
zien van de Wilde Eend, maar die wordt vermoedelijk 
verdoezeld door het aantal waargenomen soepeenden. 
De Kuifeend werd landelijk voor 2000 van jaar tot jaar 
in sterk wisselende aantallen aangetroffen met enkele 
hoge pieken. De strengere winters destijds zullen daar 
niet vreemd aanzijn met meer influx vanuit noordoos-
telijke landen. Ook het voedselaanbod in eigen land is 
minder geworden waardoor de trend de laatste twintig 
jaar redelijk stabiel is zonder pieken. De aanvankelijke 
groei van de Smient door toenemend voedselaanbod 
in de vorm van eiwitrijk gras is circa tien jaar geleden 
gestopt en zit nu sinds tien jaar op een redelijk stabiel 
lager niveau.

Ten slotte
Het agrarische landschap langs onze telroute op de 
Groninger klei wordt steeds eenvormiger. De agra-
rische bedrijvigheid bestaat vooral uit het telen  
van voedsel voor (melk)vee. Dat betekent tijdens de 
 decembertelling grote vlaktes met ingezaaid gras met 
hier en daar wintertarwe en kale akkers, waar zomers 
overwegend mais staat. Groenbemesters worden niet 
tot nauwelijks aangetroffen. Akker-/perceelranden 
worden niet aangetroffen. De variatie in het landschap 
treffen we vooral direct rondom enkele dorpen aan in 
de vorm van dorpsbosjes (Ten Boer, Stedum en Bedum) 
en direct grenzend aan de stad Groningen in de vorm 
van Recreatiegebied Kardinge en (delen van) het 
Reitdiepgebied.
Uit 25 jaar PTT-telling blijkt dat vooral grasetende 
soorten als Nijlgans, Grauwe Gans, Grote Canadese 

Gans, Soepgans, Smient en Meerkoet toenemen in ons 
telgebied. Dat is niet verwonderlijk, gezien de con-
statering in de alinea hierboven. Genoemde ganzen-
soorten profiteren niet alleen van de toename van ei-
witrijk voedsel, maar ook van de toename van (veilige) 
broedgelegenheid in de natuurgebieden rondom de 
stad of in de stad zelf. 
De laatste tien jaar zien we de Krakeend qua aantal om-
hoog schieten in onze PTT-telling. Deze soort eet ook 
gras, maar liever nog waterplanten. Bij gesloten ijslaag 
trekt deze soort in grote aantallen naar de RWZI in 
Garmerwolde. 
Tijdens telomstandigheden met sneeuw en/of ijs zien 
we dat sommige soorten eenden (b.v. Kuifeend en 
Krakeend) verhuizen naar het open water in en direct 
rondom het telgebied, terwijl andere soorten (b.v. 
Smient en Slobeend) zuidwaarts trekken. Ook ganzen-
soorten, Kievit, Goudplevier en Spreeuw trekken veelal 
voor de vorstgrens uit zuidwaarts.
Wat betreft de muizeneters (Blauwe Reiger, Grote 
Zilverreiger, Torenvalk en Buizerd) zien we dat ze alle 
tijdens de afgelopen zachte winterreeks (vanaf 2013) 
een stijgende lijn (reigers) dan wel stabiele lijn (roof-
vogels) hebben. Ook zien we dat bij alle vier soorten de 
tellingen van 2015/2016 en 2019/2020 er uit springen. 
Deze pieken zijn gerelateerd aan muizenpieken in het 
noorden van het land.
Soorten die voor hun voedsel en/of dekking afhanke-
lijk zijn van een divers(er) agrarisch landschap zoals 
b.v. Fazant en Patrijs zijn in de loop van de jaren afge-
nomen, respectievelijk geheel verdwenen. Opvallend 
is verder dat opportunistische soorten als Zwarte Kraai 
en Grote Zilverreiger toenemen op de Groninger klei, 
maar dat dit deels ten koste gaat van minder flexibele 
soorten als Ekster en Blauwe Reiger. 
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Telgebied en werkwijze

Het telgebied is verdeeld in een aantal subgebieden 
 (figuur 1) In seizoen 2009/10 en de hierop volgende drie 
seizoenen zijn de ganzen in alle subgebieden vrijwel we-
kelijks geteld, meestal op een of twee aaneensluitende 
dagen. Vanaf 2012/13 zijn de ganzen ongeveer negen keer 
per jaar geteld, maar niet meer in de subgebieden M en L.

Per subgebied werd eerst het totale aantal aanwezige 
ganzen met behulp van een telescoop geteld en direct 
er op hoeveel hiervan een halsband droegen. Pas daarna 
werd geprobeerd alle halsbanddragers af te lezen, wat 
vrijwel altijd gelukte. Vervolgens werd per week een 
overzicht gemaakt van alle verschillende afgelezen 
halsbanden. Op deze manier is voor seizoen 2010/11 
het wekelijks aanwezige aantal halsbanddragers in het 
telgebied bepaald.

Resultaten

Jaarpatroon van geringde en ongeringde ganzen 
in seizoen 2010/2011
Er is een opvallend verschil in het verloop tussen het 
percentage geringde ganzen en het totaal aantal vogels 

dat in de loop van een jaar gezien werd (figuur 2). Dit 
wijst er op dat halsbanddragers en ongeringde vogels 
zich verschillend verplaatsen. Het hoge percentage ge-
ringde ganzen in week 29-32 komt door aflezingen op 
en vlak bij de ruiplaats Wolddeelen, waar de meeste 
gevangen waren (tabel 1). Het betreft hier ganzen die 
net klaar waren met de rui, of in het eindstadium van de 
rui en al konden fladderen en durfden uit te waaieren 
naar de weilanden grenzend aan de vangplek om te 
foerageren. Op 21 juli (week 29) werd de eerste gans 
gezien op een wat grotere afstand, op ruim een halve 
kilometer buiten de ruiplaats. Rond week 33 hebben 
alle ruiers de ruiplaats verlaten. Daarna blijft tot week 
51 het percentage vogels met een halsband opvallend 
constant. De aantallen geringde en ongeringde ganzen 
nemen dus in ongeveer dezelfde verhouding toe en af. 
In week 52 zijn geen tellingen gedaan. In week 1 is het 
aantal ganzen een stuk lager dan in de weken ervoor, 
maar het percentage halsbanddragers een stuk hoger. 
Over de weken 1 t/m 7 nemen de aantallen geringde en 
ongeringde ganzen af, maar de halsbanddragers sterker, 
resulterend in een afname van het percentage ganzen 
met een halsband. Dit zou kunnen als onder de hals-
banddragers verhoudingsgewijs meer broedvogels zijn 
die zich verplaatsen naar hun territoria en daarmee uit 
het zicht verdwijnen. Over de weken 8 t/m 11 verdwijnen 

Tien jaar tellen van de  
Grote Canadese Gans in Haren
Jan B. Hulscher, Jeroen Nienhuis & Berend Voslamber

In Nederland wordt vanaf 2007 onderzoek gedaan aan Grote Canadese Ganzen die van halsbanden worden 
voorzien. In dit kader zijn ook in Haren in de periode 20092020, eerst in de Wolddeelen en later alleen in het 
Boeremapark jaarlijks ruiende ganzen gevangen en geringd. Gedragsonderzoek aan geringde broedende ganzen 
in het Boeremapark heeft al een aantal interessante publicaties opgeleverd (Hulscher et al. 2012; Hulscher et al. 
2020; Nienhuis 2020). Naast dit gedragsonderzoek in het Boeremapark zijn door JBH in 20092020 ook tellingen 
uitgevoerd van het aantal Canadese Ganzen in een vast gebied in Haren (figuur 1). Van deze tellingen willen we nu 
een overzicht geven van hun aantalsverloop in deze periode. Bij het tellen van de aantallen ganzen in het telgebied 
werden ook steeds zoveel mogelijk halsbanden afgelezen. Inmiddels is het aantal aflezingen daarbij vanaf 2009 
t/m 2020 opgelopen tot bijna 23.000. Hiervan zijn de 8000 aflezingen tot eind juli 2011 uitgewerkt en geanalyseerd, 
de rest wacht nog op bewerking. Dat betekent dat we voorlopig alleen voor de periode 20092011 een vergelijking 
kunnen maken van het aantalsverloop in het telgebied van de halsbanddragers en de ongeringde vogels. Binnen 
deze periode 20092011 is voor het seizoen 2009/10 hiervan al een overzicht gegeven (Hulscher & Driessen 2011). 
Nu geven we een overzicht voor het seizoen 2010/11. We zullen met dit laatste beginnen en daarna het 
aantalsverloop van de ganzen in het telgebied over 20092020 presenteren.
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de meeste ongeringde ganzen en blijven de lokale 
(broed)vogels over, waardoor hun aandeel stijgt, om 
daarna tot week 20 constant te blijven. Dit is de periode 
waarin de eieren gelegd worden en de jongen geboren 
worden. De toename van het totale aantal ganzen en 
sterke afname van het aandeel halsbanddragers in 

week 21 is een gevolg van de aankomst van ruiers. 
Deze behoren tot een stroom Canadese Ganzen die 
vanuit het zuidwesten en westen van Nederland via 
Noord-Nederland en de waddenkust oostwaarts trekt 
naar vermoedelijk Scandinavische ruiplaatsen (Tanger 
& Voslamber 2011; Nienhuis et al. 2011). Een kleiner 
aantal arriveert uit het zuidoosten, uit Duitsland (zie 
onder herkomst). Een deel van deze vogels strijkt in 
Noord-Nederland neer om te ruien, waaronder ook in 
Haren. Onder de in Haren arriverende ruiers zal een 
aantal zijn dat al eerder in Haren geruid heeft en geringd 
is, waardoor dit aandeel in week 21-27 weer stijgt. 

Jaarpatroon van geringde vogels met bekende  
en onbekende status in seizoen 2010/11
Gegevens bij het ringen, zoals vangdatum en leeftijd, 
kunnen iets zeggen over de mogelijke status van de 
 gevangen ganzen. Verder is aanvullende informatie bij 
latere aflezingen belangrijk, zoals locatie en gedrag 
van families waarvan minstens één lid is geringd. Uit 
dergelijke aantekeningen blijkt dat van de 136 verschil-
lende in seizoen 2010/11 afgelezen halsbanddragers er 
48 tot het actief broedende deel van de lokale popula-
tie van Haren behoren.
Van de overige 88 vogels is de status onbekend, maar 
een deel hiervan zal ook tot de lokale (broed)populatie 
behoren, omdat Canadaganzen pas in hun derde of 
vierde jaar beginnen te broeden. De aantallen indivi-
duen van beide groepen die in de loop van het seizoen 
gezien werden verschilden aanzienlijk (figuur 3). Het 
meest opvallende verschil is dat de vogels met onbe-
kende status vanaf eind januari verdwijnen, terwijl de 
broedvogels blijven. Rond week 20 komen de ganzen 
met onbekende status deels weer terug om te gaan 
ruien.

Herkomst ruiers 
Onze kennis over de herkomst van de ganzen die Haren 
bezoeken wordt deels bepaald door de aantallen en de 
plaatsen waar ganzen geringd zijn. Tot juli 2011 zijn in 
Nederland op tien plaatsen ruiende Canadaganzen ge-
ringd, waarvan vier in de provincie Groningen (tabel 1). 
In de verdere omgeving van Haren, in Friesland en 
Drenthe, zijn meer plaatsen waar ook geruid wordt, 
maar niet geringd (Nienhuis 2006; Nienhuis et al. 2011). 
Van de 136 halsbanddragers die in 2010/11 in telgebied 
Haren zijn waargenomen waren 113 in de Wolddeelen 

Figuur 1. Telgebied Haren, met aangegeven de indeling in 
 subgebieden en de twee ruiplaatsen waar de ganzen  
gevangen zijn: Wolddeelen en Boeremapark. 

Haren Wolddeelen Haren Wolddeelen Haren Wolddeelen Overschild Overschild Wildervank Haren Boeremapark

11-7-2009 13-7-2010 7-7-2011 13-7-2010 8-7-2011 10-6-2011 21-6-2011

Adult 88 31 75 29 15 5 20

Juveniel 8 28 0 7 14 0 7

Totaal 96 59 75 36 29 5 27

Tabel 1. Aantal gevangen en met halsband geringde Canadese Ganzen in de provincie Groningen tussen 11-7-2009 en 8-7-2011.
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geringd, 22 in Overschild en 1 in Wildervank (tabel 1). 
Daarnaast werden in de Wolddeelen drie ganzen ge-
vangen en in het telgebied Haren vijf andere afgelezen 
met een Duitse gekleurde pootring. Van zes van deze 
acht vogels zijn de ringgegevens bekend. Vijf hiervan 
waren als niet-vliegvlugge kuikens geringd in de jaren 
2000-2010 tussen Münster en Hamburg. Aflezingen 
van de tussen 11 juli 2009 en 8 juli 2011 in Haren, in de 

Wolddeelen en Overschild geringde Canadaganzen in 
de website Geese.org tot half augustus 2011 hebben 
dit Duitse herkomstbeeld bevestigd. Van de 232 ver-
schillende gemelde vogels kwamen 185 uit Groningen 
en Drenthe, 44 uit Duitsland (omgeving Münster) en 
respectievelijk 1 uit België, Denemarken en Zweden 
(Voslamber 2011 tabel 2). Een deel van de ganzen dat in 
2010/11 in Haren de rui doorbracht bestond dus uit 
jonge een-jaar oude Duitse vogels die hier hun eerste rui 
doormaken. Of dit later Duitse broedvogels geworden 
zijn is niet te zeggen. Een deel van deze Duitse ruiers 
kan in Haren of elders gepaard zijn geraakt met een 
partner uit een andere populatie, waaronder die in Haren 
zelf, en deze daarheen gevolgd zijn. 

Veranderingen over 2009-2020

Seizoenspatroon
Vanaf juli 2009 tot juni 2013 is in vrijwel alle weken (175 
van 208, 84%) het aantal ganzen geteld. De tellingen in 
deze drie seizoenen zijn in figuur 4 voor elk seizoen 
met een verschillend symbool aangegeven. In de zeven 
seizoenen daarna is veel minder intensief geteld (63 
van 364 weken, 17%). Daarom zijn alle tellingen over de 
periode 2014-2020 samen genomen en in figuur 4 met 
hetzelfde symbool aangegeven. Vervolgens zijn de 
weekgemiddelden bepaald en de gemiddelden per drie 
weken. Van deze laatste is het 3-weeks lopende gemid-
delde aangegeven (lijn met 95% betrouwbaarheids-
interval).
We zien dat het aantalsverloop over het jaar in alle sei-
zoenen vergelijkbaar is, maar op verschillende niveaus. 
Het gemiddelde over alle jaren toont in grote lijnen het-
zelfde beeld als besproken bij figuur 2. In het broed-
seizoen zijn de aantallen laag met weinig variatie.  
Een paar weken later in de ruitijd zijn de aantallen wat 
 hoger, maar eveneens met weinig variatie. Tussen beide 
perioden, in week 22 tot 24 is er een kleine piek veroor-
zaakt door doortrekkende ruiers. Direct na de ruitijd, 
van week 31 tot 36, verschillen de aantallen tussen de 
jaren. In het winterhalfjaar, tussen week 38 en 8, liggen 
de aantallen een stuk hoger dan in de rest van het jaar 
met wat variatie door aankomst en wegtrek van vogels 
van elders.

Afnemende aantallen Canadese Ganzen in wijde 
omtrek van Haren?
Tellingen in het Gorecht (151 km2) in 2005-2006 door JN 
lieten grote aantallen Canadese Ganzen zien. Ruim 10 jaar 
later telden Sovon Ganzen- en zwanentellers ongeveer 
de helft minder vogels. Op de website Waarneming.nl 
worden in de laatste jaren geen grote aantallen Canadese 
Ganzen uit de wijde omtrek van Haren meer gemeld 

Figuur 2. Het aantal waargenomen Canadese Ganzen per week in telgebied 
Haren in seizoen 2010/11 en het percentage dat daarvan geringd was met 
een halsband. 

Figuur 3. Het aantalsverloop van twee groepen halsbanddragers in het 
telgebied Haren in seizoen 2010/11 met verschillende status: een groep  
van 48 individuen behorend tot de lokale (broed)populatie en een groep 
van 88 individuen met onbekende status.

Figuur 4. De wekelijkse aantallen Canadese Ganzen in telgebied Haren in 
2009-2020. De lijn is het 3-weeks lopende gemiddelde met daar omheen 
het 95% betrouwbaarheidsinterval. De seizoenen 2009/10 t/m 2012/13 zijn 
per seizoen met een apart symbool weergegeven. De tellingen in de overige 
seizoenen 2013/14 t/m 2019/20 hebben allemaal hetzelfde symbool.
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 zoals in voorgaande jaren. Het aantal aflezingen van 
vogels met Duitse pootringen door JN in Haren en om-
geving is sinds 2004-2006 steeds verder afgenomen, 
wat er op duidt dat de toestroom van Duitse ruiers naar 
Haren is verminderd. Tenslotte zijn er tellingen waaruit 
blijkt dat de ruitrek langs de kust de laatste jaren inten-
siever wordt (Trektellen.org). Deze afname rond Haren 
staat wel in schril contrast met de situatie in heel 
 Nederland, waar in 2007-2018 zowel de winter- als de 
broedpopulatie van de Canadese Gans met 7% per jaar 
is toegenomen (Boele et al. 2020; Hornman et al. 
2020),

Afname in telgebied Haren
Kijken we naar de gemiddelde aantallen in het winter-
halfjaar (week 38-8), dan wordt een afname zichtbaar 
(figuur 5). Het is niet uit te sluiten dat deze afname in 
relatie staat tot de vermoedelijke afname in de verdere 
omgeving rond Haren. Daarnaast willen we ook wijzen 
op twee factoren die mogelijk ook invloed hebben ge-
had op de aantallen in het telgebied Haren, namelijk 
vorst en verruiging van de voedselterreinen 

Vorst
In de winter 2010/11 heerste van 16 november tot 13 
 januari (week 46-2) een aanhoudende koudegolf met 
matige tot soms strenge vorst en veel sneeuwval. In vijf 
van de zeven wekelijkse tellingen in deze periode lagen 
de aantallen rond 2000, zijnde de hoogste in de hele 
periode 2009-2020 (figuur 4). Van alle ganzen samen 
die in deze zeven weken werden geteld zat 38% in de 
Ydermaden (gebied M). In de twee weken voorafgaande 
aan de vorst en de twee weken daarna lagen de totale 
aantallen lager en waren er helemaal geen ganzen in 
gebied M. Dit wijst er op dat ganzen die anders buiten 
het telgebied verbleven bij vorst zich verplaatsten naar 
de Ydermaden. Dit gebied is een uitgestrekt weiland-
gebied met 100% gangbare landbouw, voor ganzen 
aantrekkelijk wat betreft eiwitrijk gras, maar ook een 
gebied met verstoring samenhangend met de verzor-
ging van het vee (koeien en schapen) gedurende de 
hele winter. In de Ydermaden worden ook het hele jaar 
Canadese Ganzen bejaagd. Ganzen moeten bij het gra-
zen regelmatig drinken om het voedsel te verteren. Bij 
aanhoudende vorst vriezen alle ondiepe wateren dicht. 
Tijdens de genoemde vorstperiode had in ons tel-
gebied alleen de diepe Zuidplas (figuur 1) bij Sassen-
hein nog gedeeltelijk open water. De ganzen hebben 
deze plas toen ook als slaapplaats gebruikt. Bij het tel-
len in de Ydermaden was het opgevallen dat er steeds 
groepen ganzen het gebied binnenvielen en weer ver-
lieten. Waarschijnlijk pendelden deze groepen naar 
open water om te drinken. Een ander punt dat de Yder-

maden tijdelijk aantrekkelijk maakte was dat het gras 
nog boven de sneeuw uitkwam, in tegenstelling met de 
andere delen van het telgebied (Hulscher 2017). Het 
lijkt erop dat de Ydermaden vooral een functie hebben 
als tijdelijk voedselgebied bij vorst, maar dat het onder 
normale omstandigheden, mogelijk wegens verstorings-
gevoeligheid, gemeden wordt.

Verruiging
Al vanaf het begin van het onderzoek in 2009 is in grote 
delen van het telgebied de vegetatie steeds verder ver-
ruigd, vooral door uitbreiding van Pitrus en Rietgras. 
Verruiging is één van de kenmerken waarop ganzen 
hun terreinkeuze zullen bepalen, maar er zijn ook an-
dere, zoals voedselkwaliteit, veiligheid (verstoring, wel 
of geen jacht), het aanwezig zijn van andere ganzen en 
waarschijnlijk nog veel meer. 
Verruiging vindt plaats in alle deelgebieden, behalve in 
de gebieden Hemmen (A) en Ydermaden (M), die agra-
risch worden beheerd. De andere gebieden zijn in 
 beheer bij hobbyboeren en Natuurmonumenten en 
worden niet bemest. Daarmee neemt niet alleen het 

Figuur 5. Het gemiddeld aantal Canadese Ganzen in de winter (week 38-8) 
in telgebied Haren over de winters 2009/10 t/m 2019/20.

Figuur 6. Het gemiddeld aantal Canadese Ganzen in de winter (week 38-8) 
in: de verruigde subgebieden (C+F+E+G+I+J+K+B+D+H) en in het niet 
 verruigde subgebied (A). 
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begraasbare oppervlak, maar ook het eiwitgehalte van 
het gras van het voedselgebied af. Verruiging, met 
name het grillige patroon van de hoge pitruspollen 
doet ook het zicht verminderen, waardoor de ganzen 
elkaar en potentieel gevaar minder goed in de gaten 
kunnen houden (figuur 8). 
Wanneer we het aantalsverloop in de winter van het 
agrarisch beheerde gebied A vergelijken met die in de 
verruigde gebieden, dan valt op dat het aantal ganzen 
in gebied A constant blijft, terwijl in de verruigde ge-
bieden in acht jaar tijd het aantal met ruim 70% af-
neemt (figuur 6).

Discussie

De vraag blijft of de ganzen reageren op het kleiner 
worden van het overblijvende wel geschikte oppervlak 
van de verruigde gebieden om te foerageren, of op de 
kwaliteit er van, of spelen er nog andere belangen? De 
oppervlakten van de overblijvende geschikte gebieden 

hebben we niet kunnen meten, wel de totale opper-
vlakten van de deelgebieden. Daardoor kunnen we de 
gemiddelde graasdruk (ganzen/100ha) tussen gebieden 
vergelijken. Dit is gedaan voor het niet verruigde ge-
bied A, voor twee grote verruigde gebieden H en D en 
de overblijvende gezamenlijke kleine verruigde gebie-
den B t/m K (figuur 7). 
Verrassend is dat de kleine centraal gelegen gebieden 
(B t/m K) het drukst bezocht werden. Blijkbaar is in 
deze gebieden, ondanks de verruiging, nog voldoende 
voedsel van voldoende kwaliteit aanwezig. Hetzelfde 
blijkt uit het gedrag van Kolganzen. Als deze omstreeks 
half november arriveren, lijken zij bij voorkeur in de 
verruigde gedeelten van de grote gebieden H en D te 
gaan foerageren, vaak met enkele duizenden tegelijk. 
Misschien weten ze nog uit voorgaande jaren dat deze 
gebieden veilig zijn omdat er niet wordt gejaagd. 
Wat verder opvalt is een opvallend verschil in terrein-
keus tussen de geringde halsbanddragers en de onge-
ringde ganzen. De geringde ganzen bezoeken in veel 
sterkere mate de centraal gelegen gebieden dan de 

Figuur 8. Canadese Ganzen op een verruigd perceel grasland met Pitruspollen in subgebied I.  Foto: Marian Hulscher
Op de achtergrond het Glimmerbos. 
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meer aan de buitenkant gelegen gebieden (7% van alle 
winterganzen in B t/m K droeg een halsband, tegen-
over ruim 1,5% in H en D en 0,7% in A). De halsband-
dragers behoren vooral tot de lokale populatie van 
 Haren. Binnen de groep van de halsbanddragers zijn 
ook verschillen in terreinkeuze en wel tussen families 
met jongen en de niet-broedvogels. Als begin augustus 
de rui is afgelopen en de jongen vliegvlug zijn gewor-
den gaan families en de niet-broedvogels in gemengde 
groepen samen voedsel zoeken. Maar deze menging  
is onvolledig. Soms zijn beide groepen geheel of gede 
eltelijk bij elkaar, vaak ook niet. Er is een duidelijke 
 neiging dat elke groep vaker alleen optrekt dan zich 
mengt.
Concluderend kunnen we zeggen dat er onder de gan-
zen die ’s winters in Haren aanwezig zijn verschillende 
groepen zijn met verschillende belangen wat zich uit in 
verschillen in terreinkeus. Voor de trekkers die elders 
broeden zullen ruime (veilige) gebieden met eiwitrijk 
gras belangrijk zijn. Voor de vogels van de broedpopu-
latie zal dit zijn: gedegen kennis van het broedgebied 
wat betreft geschikte broedplaatsen, kwaliteit en vei-
ligheid van de voedselgebieden gedurende het hele 
jaar, zoals de beschikbaarheid van water op de voed-
selgebieden. Voor de families met jongen en de niet-
broedvogels komen daar nog sociale belangen bij in de 
vorm van de aanwezigheid van andere ganzen, bijvoor-
beeld bij de partnerkeuze.

Dankwoord
Onze dank gaat uit naar alle helpers bij het vangen van 
de ganzen en naar Henk Werners en Trieneke Kloppen-
burg, bewoners aan het park, voor de vele meldingen 
van geringde ganzen in het park. 
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Figuur 7. De gemiddelde graasdruk (ganzen/100 ha) over de 
winters 2011/12 t/m 2019/20 in vier gebieden in relatie tot hun 
ligging van de bebouwde kom van Haren: de gezamenlijke 
subgebieden B+C+F+E+G+I+K, subgebied A, subgebied H en 
subgebied D.
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Graspieper als modelvogel op trektellen.org
Voordat we trek van eenden over de Waddenzee gaan 
beschrijven, willen we het eerst hebben over het feno-
meen trektellen in Nederland. We doen dat aan de hand 
van een van de talrijkste trekvogels, de Graspieper. We 
nemen deze soort als voorbeeld om enkele aspecten 
van de trek toe te lichten. Op de onvolprezen website 
van trektellen.org zijn in totaal 22.360.020 (!) Graspiepers 
keurig per telpost ingevoerd en met de optie “analyse” 
kan iedereen in een handomdraai overzichten generen 
uit deze inmiddels imposante database. We kunnen 
bijvoorbeeld dagrecords genereren en zien dan dat de 
100 beste graspieperdagen van een beperkt aantal tel-
posten komen. Dat zijn Breskens (41), de Eemshaven 
(24), Ketelbrug / Kamperhoek (15) en de Noordkaap 
Emmapolder (11). Het betreft allemaal dagrecords uit 
het voorjaar. In de top-100 staan overigens ook de 
Kustweg Lauwersmeer en de Punt van Reide. Alle dag-

records zijn uit april, op drie na. Die komen uit september 
/ oktober van de befaamde Vulkaan, een hoge duintop bij 
Scheveningen. De maxima laten zien dat de stuwing in 
het najaar geringer is dan in het voorjaar. De Vulkaan is 
overigens de telpost met de meeste teluren in Nederland, 
inmiddels ruim 38.000 uren. 

Mooie analyse opties van trektellen.org zitten in het 
genereren van grafieken. We kunnen bijvoorbeeld op 
dagbasis de 22 miljoen Graspiepers bekijken in de 
vorm van uurgemiddelden. De Graspiepers zijn gere-
gistreerd in meer dan een miljoen uren, om precies te 
zijn 1.096.533. Het levert uurgemiddelden voor het 
hele jaar op (figuur 1). Heel mooi is te zien hoe in het voor- 
en najaar de hoofdmoot van de Graspiepers in enkele 
weken doortrekt. 
We hebben hier geen gedetailleerde analyse van de 
trek van de Graspieper willen doen, niet in het minst 

Vogeltrek van kusteenden  
langs Lauwersoog
Egbert Boekema

In dit artikel wordt de vraag gesteld of we conclusies kunnen trekken over bepaalde groepen trekvogels langs de 
Groninger kust en dan met name over eenden langs Lauwersoog. Het is een vervolg op trektellen in en bij de 
 haven van Lauwersoog, de trektelpost die in 2019 werd beschreven in een artikel in de Grauwe Gors. Het blijkt dat 
Lauwersoog gerekend over de laatste vijf jaar voor zes soorten eenden de beste telpost in Nederland was.  
Wat kunnen we inmiddels over de toppers zeggen als we inzoomen op Lauwersoog? Een overzicht van Topper, 
Brilduiker, Bergeend, Eider en Middelste Zaagbek.

Figuur 1. Graspiepertrek over Nederland, gebaseerd op alle ingevoerde tellingen op trektellen.org. Weergegeven is voor iedere dag 
het uurgemiddelde. De verticale staafjes zijn de dagen, de lijn is het zevendaags lopend gemiddelde per uur
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omdat het andermans gegevens zijn van een website 
die is opgezet door Gerard Troost van Sovon. Maar er 
zijn talloze mogelijkheden om verder inzicht te krijgen. 
Door jaren met elkaar te vergelijken, is het betrekkelijk 
eenvoudig om vast te stellen of de trek in de loop van 
de tijd al of niet is veranderd of verschoven, uiteraard 
met allerlei statistiek erbij. Een relevante vraag is echter 
of de voorjaarstrek nu sterker is dan de najaarstrek, 
wat de grafiek op het eerste gezicht suggereert. Een 
tweede analyse optie van de site helpt daarbij. We kun-
nen namelijk kaartjes met trekintensiteit per telpost 
genereren (figuur 2). Er zijn honderden telposten in 
 Nederland en die geven samen een fraai overzicht. 
Zonder op details in te gaan, suggereren de kaartjes 
dat de najaarstrek in grote delen van Nederland juist 
sterker is dan de voorjaarstrek.

Op een analyse volgt altijd een interpretatie. Er is geen 
enkel serieus artikel in de wetenschap te vinden waarin 
resultaten niet worden gekoppeld aan een discussie. In 
simpele woorden hier, wat denken we ervan? Voor de 
Graspieper trekken we even het dikke boek “Die Vogel-
welt der Insel Helgoland” uit de kast (Dierschke et al. 
2011). Helgoland heeft in West-Europa namelijk de 
langste traditie van registratie van vogeltrek. Uit het 
standaardwerk over Helgoland kunnen we opmaken 
dat de Graspiepers die daar geringd zijn, na Nederland 
en België gepasseerd te hebben door een relatief smalle 
strook van Frankrijk gaan, om deels in Portugal en het 
westen van Spanje te eindigen. Er staan ook twee plot-
jes in, met meer dan 100.000 vogels. In beide is de 
herfstpiek tenminste een factor vijf sterker dan de 
voorjaarspiek. Helgoland wordt dus niet afgesneden 
tijdens de najaarstrek en figuur 1 laat dus niet de voor- 
en najaarspieken van de Graspieper in de goede onder-
linge verhouding zien. Het komt ook overeen met mijn 
eigen bescheiden impressies over de Graspieper. Ik 
noteerde van 1976 - 2020 rond Groningen 134 voor-
jaarsdagen met trek tegen 418 najaarsdagen.
 
Telpost Lauwersoog
Lauwersoog werd als telpost populair in de jaren 80 en 
90 van de vorige eeuw vanwege de zeevogels die bij 
wind uit zee konden worden gezien. Voor jagers en 
soorten als Vaal Stormvogeltje, Vorkstaartmeeuw en 
Rosse Franjepoot trok Lauwersoog op goede dagen 
soms tientallen vogelaars (Olthoff 1996, 2007; Boekema 
2019). Door het vrijwel ontbreken van goede noord-
westerstormen in de laatste jaren is de faam van Lauwers-
oog wat verbleekt. Bovendien is de nabijgelegen Kust-
weg bij de Westpolder populairder vanwege grotere 
diversiteit aan soorten en hogere aantallen. Deson-
danks is de trektelintensiteit op Lauwersoog de laatste 

jaren flink toegenomen omdat nu ook op slappe dagen 
wordt geteld, dat wil zeggen dagen zonder veel kans op 
echte zeevogels. 

Als we goede telgegevens op Lauwersoog willen verza-
melen, dan is het goed om ons te realiseren hoe de 
Waddenzee tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog 
er uitziet en hoe we het tellen het beste kunnen aan-
pakken. We doen dat met in gedachten de bekende 
 slogan van de Groninger fotograaf Ton Broekhuis: een 
wijde blik verruimt het denken. Als we dan vanaf de 
verhoging bij het voormalige Essenthuisje op de buiten-
kade van de haven van Lauwersoog (figuur 3) recht 
naar het noorden kijken dan ligt de Nieuwe Pier van 
Schiermonnikoog op 6,5 km afstand tegenover de tel-
post (figuur 4). Dit is de kortste afstand over het wad 
naar de overkant. Maar als we soorten tellen, hebben 
we ook tijd nodig om ze te herkennen en als ze in een 
groep vliegen om te schatten hoeveel het er zijn. Han-
diger is het dus om in de herfst wat meer naar rechts te 
kijken omdat de vogels uit het oosten komen. Kijken 
onder een hoek heeft voor- en nadelen. Het nadeel van 
ver weg vliegende groepen eenden is de grotere af-
stand, die snel oploopt naarmate de hoek groter wordt. 
Onder een hoek van 10° bekeken vliegen vogels maar 
2% verder weg. Voor hoeken van 20° en 30° is de ver-
lenging 6% en 15%. De grotere afstand maakt het op-
pikken lastiger. Ook het determineren wordt moeilijker 
want vogels zijn het beste van opzij te herkennen. On-
der een hoek kijken heeft ook een voordeel voor vogels 
dichtbij: met een hoek van 45° bestrijken we 41% meer 
ruimte van het wad en dat is handig voor bijvoorbeeld 
het oppikken van een Stormvogeltje. Als er harde wind 
uit zee is, zijn er altijd wel tellers die onder grote hoeken 
kijken. Bovendien blijft er meer tijd voor herkenning als 
ze dichtbij langsvliegen. 

Figuur 2. Uurgemiddelden van de Graspieper tijdens de voorjaars- en  
najaarstrek in 2020. Kaartjes zijn gegenereerd door de website trektellen.
org. Ze zijn niet op elkaar opgeschaald; de grootste stippen in het voorjaar 
(Breskens, Ketelbrug, Eemshaven e.o.) zijn enkele malen zwakker weerge-
geven dan de grootste stippen in het najaar
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Als we naar eenden vanaf Lauwersoog kijken, dan ko-
men we als compromis uit op de richting van het baken 
op de Kobbeduinen. Het baken staat op een duintop 
die een kilometer van de kwelderrand af ligt, op 8 km 
van Lauwersoog (figuur 5). De hoek met de Nieuwe Pier 

bedraagt ongeveer 10°. Bij goed zicht zijn dan alle 
 Eiders en Bergeenden tot aan Schier op te pikken. Een 
groep die achtereenvolgens de twee richtpunten op af-
stand passeert doet daar tenminste een halve  minuut 
over, dus blijft er voldoende tijd om te tellen en te 
schrijven. En na het schrijven beginnen we een stuk 
naar links te kijken, in de richting van de Oude Pier, om 
vervolgens weer langzaam naar rechts op te schuiven 
om zo de eventueel gemiste vogels alsnog te vangen. 
We pikken het meest op door het midden van het beeld 
op de kustlijn van Schier te richten. Dat sommige  
Bergeenden, Pijlstaarten en Stormmeeuwen dan deels 
 boven het blikveld van de telescoop langsvliegen, 
moeten we maar voor lief nemen. Eiders doen dat in 
mindere mate. We kunnen ons als laatste nog afvragen 
waar de grens ligt van wat we kunnen oppikken. Het 
hangt uiteraard van de grootte van de soort af. Aan het 
begin van de Nieuwe Pier staat een huisje op de zee-
dijk, op 7,2 km van de telpost. Bij scherp zicht en met 
de telescoop maximaal uitgezoomd heb ik daar wel 
eens een Bergeend achterlangs zien vliegen. 

Figuur 3. Trektellen op de telpost Lauwersoog, november 2020, 
met Martijn, Wilma, Lazar, Jacob en Ton. Foto: Egbert Boekema

Figuur 4. Uitzicht vanaf Lauwersoog op de Nieuwe Pier van Schiermonnikoog. Bij goed zicht zijn de witte WAGENBORG letters links  
op het wachthuisje op de pier goed leesbaar bij 60-70x zoom. De foto komt overeen met het beeld door een ongeveer 30-40x uit-
gezoomde telescoop. Het blikveld is echter veel kleiner, niet alleen door de optiek van de scoop maar ook door onze ogen. In het 
netvlies is alleen het centrale deel voldoende dicht bezet met fotoreceptorcellen, de zogenaamde kegeltjes. In de periferie zitten  
alleen staafvormige receptoren, die samen niet meer dan een vaag beeld vormen. Foto: Egbert Boekema
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De laatste vijf jaar (2016-2020) is op Lauwersoog  
1180 uur geteld, het meest door Ton Bot (beheerder 
telpost), Jelle Visser en Egbert Boekema. Als we de 
 totalen van alle soorten vergelijken met alle andere 
posten in Nederland, dan valt op dat die hier niet heel 
hoog zijn. Dat komt omdat Lauwersoog ongunstig ligt 
voor algemene soorten zoals Graspieper, Vink, Hout-
duif en Spreeuw. Een gemiddelde trektelpost in Neder-
land moet het van dergelijke gewone soorten hebben. 
Ook Brandganzen komen weinig voorbij. In de herfst 
vliegen die bij de Westpolder het Lauwersmeer binnen. 
Maar voor zes soorten eenden is het de beste telpost 

van Nederland op grond van totale aantallen en/of 
 uurgemiddelden (tabel 1). De uurgemiddelden zijn 
 relevant als vergelijk met posten waar veel meer is ge-
teld. Van de Pijlstaart zijn op Lauwersoog ruim 18.000 
vogels gezien, maar aan de Kustweg, enkele kilome-
ters zuidoostelijker, ruim 23.000. Toch worden bij die 
telpost relatief minder Pijlstaarten gezien, want er is 
2,8x meer in uren geteld. Andere in verhouding talrijke 
soorten zijn Wulp, Steenloper, Oeverpieper, Rosse 
Franjepoot en Rotgans (tabel 1). We willen in de rest 
van dit verhaal nader ingaan op het trekpatroon van de 
eenden.

Figuur 5. Het baken van het Kobbeduin op Schiermonnikoog, het beste richtpunt voor het wad ten oosten van de Nieuwe Pier. Tussen 
de dwarsbalken van de piramidale kaap zit ongeveer 30-40 cm ruimte, bij scherp zicht zijn de losse balken met een sterke telescoop 
net te zien. Met een verrekijker is er niet veel meer dan een driehoekje aan de horizon te zien. De enige manier om zo veel mogelijk 
trekkende eenden op te pikken, zoals deze groep Middelste Zaagbekken, is met de telescoop. De meest geschikte telescoop lijkt op dit 
moment de Zeiss Victory Harpia, een 23-70x95 telescoop. Die heeft in het lage zoombereik een gezichtsveld dat meer dan 2,5 keer het 
oppervlak heeft van de Swarovski’s ATX 95. De beste mogelijkheden zijn vermoedelijk met een camera die professionals gebruiken 
voor tv en filmindustrie. Beter, maar onbetaalbaar. Professionele biologen zouden echter best kunnen lobbyen voor betere spullen. 
De afdeling aan de RUG waar ik ooit hoofd van was, schafte ook een camera van een half miljoen aan om plaatjes van eiwitten mee  
te schieten. Foto’s: Egbert Boekema en Wim van Zwieten
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Middelste Zaagbek
De eerste eend uit het rijtje toppers die we onder de 
loep nemen is de Middelste Zaagbek. Met in gedachten 
de opties van trektellen.org die we bij de Graspieper 
hebben laten zien, komt het mooiste trekbeeld naar voren 
als we de trek door middel van uurgemiddelden pre-
senteren. Er is in de winter en het voorjaar namelijk 
veel minder geteld dan in de herfst. Over het hele jaar 
gezien zijn februari - maart en oktober - half november 
de periodes met de meeste trek. De curves zijn echter 
lang niet zo glad als bij de Graspieper. Bij veel soorten 
zien we namelijk dat enkele topdagen het gehele trek-

patroon, verzameld gedurende jarenlange observaties, 
sterk bepalen. Want die topdagen zijn niet gelijk over 
de 52 weken van het jaar verdeeld en zo kan het zijn dat 
week 42 in oktober een heel laag uurgemiddelde heeft 
en de week ervóór het hoogste van het hele jaar. Dit is 
de week waarin het hoogste dagmaximum van 679 
exemplaren valt, op 14 oktober 1997. We komen bij de 
Eider en Grote Zee-eend nog terug op deze memora-
bele dag. Desondanks is het beeld tamelijk duidelijk. 
We kunnen daar aan toevoegen dat tijdens de top van 
de herfsttrek relatief weinig vogels op het wad pleisteren. 
Kennelijk hebben ze haast om verder te trekken. Omge-
keerd pleisteren in maart en april relatief veel vogels 
op het wad, maar niet ter hoogte van Lauwersoog. Ze 
zitten verderop bij de landaanwinning van de West-
polder. Een andere optie om iets over de trek te zeggen 
is door zo veel mogelijk de geslachten te noteren. In het 
voorjaar is dat eenvoudig, de vrouwtjes verschillen 
heel sterk van de mannetjes. In september / oktober 
zijn de verschillen gering, maar is de witte vleugelspie-
gel bij de mannetjes duidelijk wat groter. Als de vogels 
niet te ver passeren kan het verschil opgemerkt wor-
den. Zoals bij de meeste eenden komen de mannetjes 
eerder dan de vrouwtjes (figuur 7).

Topper
Het voorkomen van de Topper in de provincie Groningen 
zou je kunnen omschrijven als regelmatig aanwezig, 
maar in zeer wisselende aantallen. Eerst nog iets over 
herkenning. Als je de soort eenmaal goed kent, dan zijn 
ze in de vlucht onmiskenbaar. Een stukje groter en 
plomper dan de Kuifeend. Maar we kunnen er bij zeg-
gen dat er langs Lauwersoog zeer weinig Kuifeenden 
trekken, het dagmaximum is 18 en stamt uit de jaren 80 
van de vorige eeuw. Van de Topper zijn twee extreme 
trekdagen bekend. De eerste was 25 oktober 1998. Er 
kwamen toen 2800 vogels voorbij op een dag met westen-

Figuur 6. Uurgemiddelden van de Middelste Zaagbek van de trektelpost Lauwersoog over alle jaren. Het kleine zomerpiekje heeft 
betrekking op ruitrek

soort totaal plaats totalen plaats uurgem. 

Eider 69.975 1

Bergeend 29.835 1

Topper 4.845 1

Middelste Zaagbek 5.786 2 1

Pijlstaart 18.087 2 1

Brilduiker 739 3 1

Grote Zee-eend 60 17

Zwarte Zee-eend 553 37

Wulp 14874 1

Steenloper 5351 1

Oeverpieper 2.686 1

Rosse Franjepoot 44 1

Rotgans 124.964 2 1

Witbuikrotgans 22 2

Paarse Strandloper 85 2

Zwarte Ruiter 323 4 3

Zilverplevier 7687 4

Sneeuwgors 272 5 3

Rosse Grutto 10.166 7

Vaal Stormvogeltje 46 8

Fuut 782 12 10

Roodkeelduiker 129 29

Jan-van-Gent 188 32

Tabel 1. Aantallen getelde exemplaren van een aantal vogel-
soorten op Lauwersoog in de jaren 2016-2020. De aantallen 
zijn vergeleken met alle andere Nederlandse telposten en de 
ranking van Lauwersoog is op basis van de totalen en de uur-
gemiddelden. Voor 11 soorten (vette letters) is Lauwersoog de 
beste telpost in Nederland.
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wind kracht 7. De beste dag was 16 november 2020. In 
57 groepen kwamen toen 3336 vogels voorbij bij 
WZW4. In totaal zijn langs de telpost 9.948 Toppers ge-
trokken in 1800 uur. Op elk van de 20 beste dagen 
waaide de wind uit richtingen tussen zuidwest en 
noordwest. In ieder geval heeft dit als effect dat de 
 vogels door tegenwind laag vliegen en gemakkelijk op-
gepikt kunnen worden. Of er ook hoge trek op andere 
dagen met bijvoorbeeld oostenwind is, blijft een open 
vraag. Toppers roepen niet. Ganzen doen dat wel en 
zijn vaak luidruchtig en hoog in de lucht bij weinig wind 
of rugwind. De twee topdagen waren dus goed voor 
62% van alle waargenomen Toppers. Door het uiterst 
grillige voorkomen langs Lauwersoog valt er over het 
trekpatroon weinig met zekerheid te zeggen. Een be-
langrijke overwinteringsplek is het IJsselmeer en trek-
telposten aan de rand hebben soms hoge aantallen. 
Maar ook langs de Hollandse kust komen Toppers in de 
koudste maanden van het jaar (december en januari) 
veel voor. 

Bergeend
Als we alle trekkende Bergeenden in Nederland over-
zien, dan springen de zomermaanden juli en augustus 
er het meeste uit. De trekbewegingen in voor- en najaar 
zijn veel geringer. De waarnemingen bij de Lauwersoog 
en de Kustweg Lauwersmeer laten hetzelfde beeld 
zien. Bij de Bergeend zien we ook nog wat anders, na-
melijk dat in bepaalde maanden er zowel naar west als 
oost regelmatige trek is. Omdat we niet alles op één 
hoop willen gooien, hebben we de trek voor het hele 
jaar uitgesplitst in trek naar west en oost. Een ander 
punt zijn lokale verplaatsingen. Als we naar de top-
dagen kijken, dan waait op de beste dagen heel vaak 
een stevige wind uit zee, zoals op de topdag 22 oktober 
2014 van Lauwersoog: 4000 trekkend bij NW7. Bij 

 dergelijk weer lopen de kwelders vaak onder en treden 
er verplaatsingen op. Op de website van Avifauna 
 Groningen stond een waarneming van 5 september 
2007 toen 4000-5000 vogels op een niet-onderge-
lopen deel van de kwelder van de Noordpolder pleis-
terden. Maar om de een of andere reden trekken ze 
soms iets verder dan naar de nabije plek, want op de-
zelfde dag in 2014 kwamen er 3153 vogels langs de 
Eemshaven. We hebben deze dagen niet meegenomen 
in de uiteindelijke figuur die de trek langs de Kustweg 
en Lauwersoog weergeeft (figuur 8).

Het trekverloop in figuur 8 wordt gedomineerd door vo-
gels die van of naar ruiplaatsen vliegen. Bergeenden 
ruien op een beperkt aantal plaatsen in de Waddenzee, 
maar doen dat massaal. In de vorige eeuw ruiden 
 vrijwel alle Bergeenden in de Elbemonding rond het 
Großer Knechtsand en de eilandjes Trischen en Schar-
hörn. In de loop van deze eeuw kwam daar het Friese 
wad tussen Griend en de Pier van Holwerd als tweede 
belangrijke ruiplek bij. Tijdens een telling in 2012 wer-
den er 66.000 vogels aangetroffen. Door de opkomst 
van de Friese ruiplaats namen de aantallen in de Elbe-

Figuur 8. Trek van de Bergeend langs Lauwersoog en de 
 Kustweg Lauwersmeer. De rode baan geeft de top aan van  
het aantal niet-vliegvlugge ruiers op het Duitse wad in de 
 Elbemonding, zoals recent vastgesteld

Figuur 7. Sexratio bij de Middelste Zaagbek, uit waarnemingen 
van de schrijver vanaf 1972. De waarnemingen uit de herfst komen 
echter vrijwel geheel uit de laatste jaren. De totale steekproef 
omvat 5791 vogels. Een update van het plotje uit Boekema (2019)
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monding af van 200.000 naar 150.000 vogels (Kleefstra 
2011). Op Lauwersoog en elders in Groningen zien we 
tegenwoordig in juli als de trek naar de ruiplaatsen 
 begint tweerichtingsverkeer. Daarbij is de naar oost 
gerichte trek gemiddeld genomen iets sterker dan de 
westelijke trek. Maar per dag kunnen de verhoudingen 
flink verschillen. Op 23 juli 2018: 44 west en 208 oost 
en op 8 juli 2019 78 west met 14 oost. Na de ruiperiode 
is omgekeerd de trek naar het westen sterker: op 
22 augustus 2018 telde ik lang door en bij zwakke tegen-
wind van WZW2 trokken 955 Bergeenden naar west 
voorbij. Maar ook hier moeten we een kanttekening 
plaatsen, want we weten niet of alle vogels even snel 
de beide ruiplaatsen verlaten. Van de Friese ruiplaats 
is bekend dat de Bergeenden er veel slijkgarnalen kun-
nen eten en soms nog lang blijven plakken.

Eider 
De Eider is de vierde topsoort van Lauwersoog, maar 
we zeggen er gelijk bij dat deze eend echt betere tijden 
heeft gekend, zoals vrijwel iedere eendensoort in 
 Nederland behalve de Krakeend. Enkele tientallen jaren 
geleden waren er veel meer Eiders in Nederland. In en 
rond Lauwersoog zwommen er soms honderden rond. 
De haven is tegenwoordig leeg. De all-time records zijn 
van de trektelpost Camperduin en staan op naam van 
Mister Camperduin, Nick van der Ham. Je zou dan den-
ken dat ze het werk waren van lange dagen tellen, maar 
dat blijkt niet het geval. Het record van 163.000 vogels 
komt van 3 januari 2002, na enkele dagen van lichte 
vorst. Het resultaat van drie uur tellen, net als het 
tweede record van 122.000 vogels op 16 februari 1997.

Ook op Lauwersoog liggen de beste trekdagen van de 
Eider al weer enige tijd achter ons. De eerder genoem-
de topdag voor de Grote Zee-eend was goed voor 
15.640 Eiders. Het werk van ruim zeven uren tellen. Het 
tweede record is echter illustratiever, op 15 december 

1996 zag ik 7420 vogels langskomen in slechts twee 
uurtjes tellen. Tegenwoordig zou je bij zoveel vogels 
blijven zitten, zoals op de derde beste dag ooit, toen er 
4267 vogels in ruim acht uur langskwamen. Dat was op 
24 oktober 2018. Waarom ging je dan vroeger niet 
 vaker wat langer door? Een antwoord is het verwach-
tingspatroon. In het Lauwersmeer zaten in de vorige 
eeuw veel meer soorten en in hogere aantallen. Dus 
verdeelde je de dag tussen het Lauwersmeer en de zee.

Als we het trekpatroon van de laatste vijf jaar van de 
Eider bekijken, dan zien we dat de najaarstrek in okto-
ber en november valt (figuur 9). Dat is wat later dan de 
Zwarte Zee-eend die in september al veel over de 
Noordzee langskomt. De voorjaarstrek is minder opval-
lend. Van ongeveer 13.000 vogels is de laatste jaren de 
seks-ratio bepaald (figuur 10). Daaruit blijkt dat de eerste 
golf vogels in september vrijwel geheel uit mannetjes 
bestaat, maar bovendien dat er het hele jaar door 
 tegenwoordig een flink mannenoverschot is. Van som-
mige decades waren te weinig gegevens voorhanden, 
zoals van eind november. In een poging aanvullingen 
uit eerdere jaren te krijgen kwam ik in 2013 uit, toen 
57% van de 472 waargenomen vogels uit mannetjes 
bestond. Een stuk lager dan nu. Mogelijk waren er toen 
wat meer vrouwtjes dan tegenwoordig. We hebben 
 oudere jaren er daarom maar niet bijgestopt.

Brilduiker
De Brilduiker was ooit net als de Grote Zaagbek een vrij 
algemene vogel op het wad bij Lauwersoog (Boekema 
2016), met soms honderden exemplaren. Daar is weinig 
van over gebleven. Ze komen deze kant niet meer op. 
Het dagrecord voor Lauwersoog is 65 op 2 november 
2016. Een heel stuk lager dan het dagrecord voor 
 Nederland van 999 op 10 februari 1991 langs Scheve-
ningen. Maar dat was vroeger, want de laatste acht jaar 
zijn daar nooit meer dan acht vogels op een dag gezien. 

Figuur 9. Trek van de Eider 2016-2020 uitgedrukt in uurgemiddelden per week
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Het trekpatroon suggereert dat februari en november 
de beste maanden zijn.

Zee-eenden
Er vliegen af en toe Grote en Zwarte Zee-eenden langs 
Lauwersoog. Over de jaren 2016-2020 waren dat er res-
pectievelijk 60 en 553. Relatief lage aantallen, want  
op iedere telpost aan de Noordzeekust komen er veel 
meer langs. Toch is er, nu we met alle data uit Nederland 
kunnen vergelijken, een conclusie te trekken. Relatief 
komen er langs Lauwersoog betrekkelijk veel Grote 
Zee-eenden langs. Een vergelijking met Camperduin 
maakt dit duidelijk. Langs die telpost vlogen 5785 Grote 
en 3.150.000 Zwarte Zee-eenden, in een verhouding 
van ongeveer 1 op 500. Voor Lauwersoog is die verhou-
ding 1 : 9. Ook in de vorige eeuw was de Grote Zee-eend 
één maal opvallend aanwezig. Op 14 oktober 1997 zag 
ik samen met Emo Klunder 145 vogels langskomen bij 
NW6. Diezelfde dag kwamen 38 Zwarte Zee-eenden 
langs. Het dagrecord van de Zwarte Zee-eend ligt ook 
lager, met 75 op 22 november 2008. Voor de Eems-

haven ligt de verhouding op 1 : 13. Dus om de een of 
andere reden trekken er relatief meer Grote Zee-eenden 
door de Waddenzee.

Discussie
We hebben in dit artikel de trek op Lauwersoog onder 
de loep genomen. Lauwersoog is voor tenminste elf 
soorten de beste plek wat aantallen en uurgemiddelden 
betreft. En mogelijk zijn dat er nog wel een paar meer. 
Meestal wordt er maar door één waarnemer geteld. 
Twee tellers zien over zee ruw geschat 20% meer. Van 
sommige soorten is na vijf jaar regelmatig tellen het 
trekpatroon al wel duidelijk, zoals van de Middelste 
Zaagbek en Bergeend. Bij andere, zoals de Topper is de 
grilligheid in de dagtotalen te groot. Om iets te kunnen 
zeggen over toe- of afname is vijf jaar een te korte periode. 
Desondanks is uit incidentele tellingen over dertig jaar 
duidelijk dat de Eider minder doortrekt dan vroeger. 
Van de Brilduiker kunnen we dat niet uit trektellingen 
opmaken, maar ter plaatse verblijvende vogels sugge-
reren dat wel. Kortom, er valt nog veel te tellen.
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Figuur 10. Sexratio bij de Eider in de jaren 2017-2020. Een 
steekproef met in totaal ruim 13.000 vogels. Als de eerste golf 
van voornamelijk mannetjes langs gekomen is, schommelt het 
percentage mannetjes rond de 73%

Figuur 11. Trek van de Brilduiker 2016-2020 uitgedrukt in uurgemiddelden per week
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Vogeltrek over Groningen in 2020  Ton Bot

Teluren per post:
In tegenstelling tot andere jaren is er dit jaar vanwege 
corona niet actief geteld op Rottumeroog en Rottumer-
plaat. Trektelpost Paterswoldse Meer van Henk van 
Schuppen stond op 14 mei 2020 voor het laatst op de 
site van Trektellen.nl. Een verhuizing naar het westen 
des lands om gezondheidsredenen ligt hieraan ten 
grondslag. Henk heeft vanaf 5 januari 2008 tot deze 
datum vrijwel dagelijks, weer of geen weer, 1 – 3 uur 
geteld op deze post! Heel erg bedankt Henk voor je 
 dagelijkse trektelling en veel sterkte gewenst!

De wat in onbruik geraakte telpost op de Kardingebult 
in Groningen is dit najaar weer nieuw leven ingeblazen 
met name door toedoen van Henk de Lange. Er werden 
gelijk weer leuke waarnemingen gedaan. Koesteren, 
zo’n telpost in de stad! Hieronder een overzichtje van 
het aantal teluren per post.

Lauwersmeer, Kustweg 1180
Eemshaven (voor- en najaar) 774
Langebosch, Wildervank 395
Noordkaap 263
Zuidveld, Sellingen 259
Punt van Reide en Oterdum Monument 238
Paterswoldse Meer 158
Kardingebult 115
Lauwersoog, Haven 101
Eemshaven (radarpost) 29
Onstwedde 20
Adriaan Tripbos 20
Heemtuin Muntendam 20

De invloed van het weer in voor- en najaar
Het voorjaar (maart, april, mei), had één constante: het 
was zeer droog. Na een wisselvallige eerste helft van 
maart werd het in de tweede helft zonniger, maar ook 
kouder. April was veel warmer dan gemiddeld met veel 
zonuren. In april was de windrichting erg wisselend, 
maar konden er mooie tellingen genoteerd worden, 
vooral op dagen met ZO wind. In mei waaide de wind 
vrijwel alleen uit richtingen tussen NO en ZW en was 
vooral de eerste helft erg koud. Op de telposten werd 
in deze periode, normaal gesproken dé toptijd van het 

jaar, relatief weinig gezien. Zo werd op 3 mei, met NW 4 
en bewolking, in ruim 3 uur tijd één passerende boeren-
zwaluw geteld aan de Kustweg. Op 11 mei was bij harde 
NW wind een Grote Jager bij de Noordkaap aanwezig.

Het najaar (september, oktober, november) kende een 
gevarieerd weerbeeld en was veel vochtiger dan het 
voorjaar. De wind waaide veel uit richtingen tussen 
ZZW en NO, met een zuidelijke of oostelijke component. 
Noordwestenwind bleef nagenoeg uit. Zowel in het 
voorjaar als het najaar lijkt een ZO wind voor landtrek 
het meest gunstig voor de noordelijke telposten.

Tegenvallende zeetrek
Zeetrek tellen is vooral boeiend in het najaar met 
 september, oktober en november als beste maanden. 
Voor Groningen is een harde NW-wind voorwaarde 
voor goede trek. Vanaf 6 Beaufort begint het er wat op 
te lijken en kunnen zeevogels de Waddenzee ingebla-
zen worden. Veel Groninger vogelaars kijken elk jaar 
weer reikhalzend uit naar deze dagen, die de laatste 
jaren steeds schaarser zijn geworden. Dagen van 
 afzien en genieten! In 2020 ontbrak een dag met NW-
storm helemaal, met als onvermijdelijk gevolg een ma-
ger jaar voor zeevogels. De beste dag was met afstand 
19 november in de Eemshaven met 16 Zeekoeten en 11 
Alken (twee telpostrecords), een Kleine Alk en 2 Rosse 
Franjepoten. Ook een dag later vliegt daar een Kleine 

Ook in 2020 is er weer heel wat uren afgeteld op de diverse Groninger telposten, globaal gezien met dezelfde 
 intensiteit als in het afgelopen jaar. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister” leerde ik al van Goethe op 
de middelbare school en dat geldt zeker voor dit artikel: een heel aantal waarnemingen die ook de moeite van het 
vermelden waard zijn, zijn terwille van lengte en leesbaarheid achterwege gelaten. Alle waarnemingen zijn 
 natuurlijk heel overzichtelijk terug te vinden op Trektellen.nl.

Grote Jager, Noordkaap, 11 mei 2020 Foto: Jacob Bosma
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Alk langs, de enige twee waarnemingen van deze soort 
in dit najaar. Op 19 november wordt ook geteld aan de 
Kustweg (eerste opgang) en in de haven van Lauwers-
oog. Opvallende waarnemingen daar zijn o.a. 2 Vale 
Stormvogeltjes (opvallend genoeg aan de Kustweg, 
maar niet in de haven), een IJsduiker, een Grote Stern, 
76 Jan-van-genten (telpostrecord Haven) en 3 gewone 
Grutto’s (de laatste waarneming van grutto’s op een 
telpost in Nederland dit jaar). Aan de Kustweg worden 
deze dag opvallend genoeg maar 2 Zeekoeten gezien.

Op geen enkele telpost worden Kleinste Jagers, Vork-
staartmeeuwen of Noordse Stormvogels genoteerd. 
Pijlstormvogels zijn ongeacht de soort altijd al buiten-
kansjes in de Waddenzee, dus worden logischerwijs 
ook dit jaar niet gezien.

Nachttrek
Het is verbazingwekkend wat er allemaal ’s nachts te 
horen is boven de stad Groningen. Het hele jaar door 
heeft de nachtrecorder gedraaid bij huize Bosma  
in Beijum. Dat leverde nieuwe ‘recordersoorten’ op: 
 Porseleinhoen, Kleinst Waterhoen, Bokje, Witte Kwik
staart en Tjiftjaf. Ook wordt er twee keer een mooie 
ijsgorsroep opgenomen. Voor de statistiek: de recor-
der van Jacob nam zo in 2020 961 nachtelijke uren op!

Zeldzame soorten, hoge aantallen, mooie dagen:  
het jaar door
• 05/02: 1 Bonte Kraai, Eemshaven. Van de 17 langs-

trekkende Bonte Kraaien in Nederland vliegen er  
12 langs Groninger telposten. Eemshaven spant de 
kroon met 8 ex. Hier zitten in het voorjaar ook tot 
maximaal 2 ex. ter plaatse.

• 06/02: Aan de Kustweg worden landelijk de eerste 

Grutto’s (12) waargenomen.
• Op 04/03 komen 3 Pestvogels langs in de Eems-

haven, in de late herfst, op 09/11 komen er 3 langs 
aan de Kustweg. Van de slechts 8 langstrekkende 
Pestvogels dit jaar vliegen er dus 6 langs Groninger 
telposten.

• 07/03: 122 Fraters worden geteld aan de Noordkaap, 
voor de telpost een 2e plek. Landelijk gezien verre-
weg de meeste ex. in 2020, waarbij opvalt dat de 
eerste 35 plaatsen (m.u.v. van Leemput Milsbeek op 
plaats 10) worden ingenomen door Groninger tel-
posten. De Frater wordt meer en meer een soort die 
zich vrijwel uitsluitend beperkt tot de noordelijke 
provincies.

• 15/03: De 122 Heggenmussen, geteld aan de Eems-
haven, zijn een landelijk voorjaarsrecord.

• Op 23/03 vliegt de eerste van 36 Raven langs de 
Kustweg. Vermoedelijk heeft een fors aantal hier-
van betrekking op de broedende ex. (min. 2 nesten) 
in het gebied en lange fourageervluchten. Op 5 
 andere posten worden nog eens 9 ex. geteld. De 
langstrekkende Raaf zal meer en meer de plaats 
 innemen van de langstrekkende Bonte Kraai, zoveel 
is wel duidelijk.

• Op 24/3 wordt de eerste Europese kanarie waar-
genomen aan de Punt van Reide. In totaal worden er 
dit jaar 26 ex op de diverse telposten waargenomen, 
de meeste daarvan (10) in de Eemshaven

• 09/04: De eerste van 15 langstrekkende Grote 
 Piepers dit jaar vliegt langs de Eemshaven. Drie 
hiervan passeren de Kustweg op 8 november.  
Ook op de telposten Oterdum-monument, Zuidveld 
 Sellingen en Langebosch Wildervank passeert een 
grote pieper.

• 11/04: Een mooie dag met roofvogeltrek aan de 
Eemshaven met o.a. 20 Blauwe Kiekendieven en de 
vroegst daar gesignaleerde Grauwe Kiekendief. 
Ook landelijk gezien is dit de vroegste van het jaar.

• Op 12/04 en 20/12 vliegt een Dwerggans over de tel-
post aan de Kustweg.

• De enige Strandplevier wordt gezien op 17 april bij 
Lauwersoog.

• 19/04: een Duinpieper wordt waargenomen aan de 
Punt van Reide. Een dag later wordt er een ex. gezien 
aan de Eemshaven. De enige twee waarnemingen 
dit jaar.

• De eerste Reuzenstern van 34 ex. wordt op 20 april 
waargenomen in de Eemshaven. Langebosch, Wilder-
vank is daarbij koploper met 18 ex., waarvan 5 ex. 
op 30 augustus.

• Op 23/04 worden 11 Braamsluipers geteld aan de 

Parelduiker,  Kustweg, 21 december 2020 Foto: Martin Olthoff
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Kustweg. Dit zou een landelijk record betekenen, 
ware het niet dat er op diezelfde dag op Schiermonnik-
oog 21 ex worden geteld!

• Ook op 23/04 worden aan de Kustweg maar liefst 
886 Boompiepers geteld, landelijk een 2e plek kort 
achter de 927 van Breskens uit 1998. De geluids-
opname van die dag geeft een goede indruk van 
deze spectaculaire boompieperdag.

• 29/04: 5 Lachsterns langs de Noordkaap. In totaal 
trokken er 12 Lachsterns in het voorjaar langs de 
Noordkaap, al jaren de beste post voor deze soort. 
Op drie andere telposten worden er nog eens 6 
 gespot.

• Verrassend is de Patrijs die, met een korte stop, 
langsvliegt aan de Kustweg op 05/05.

• 08/05: 10 Koekoeken vliegen langs de telpost aan 
de Eemshaven, een telpostrecord. Ook aan de Kust-
weg komen dit voorjaar opvallend veel koekoeken 
langs. De terugtrek verloopt veel onopvallender.

• 08/05: Een Roodkeelpieper passeert de Eemshaven, 
de enige voorjaarswaarneming en daarmee de eerste 
van in totaal 6 ex. over diverse telposten.

• 10/05: Punt van Reide: Roodpootvalk. Verder een 
matig jaar voor deze soort met 3, misschien 4 ex.

• 13/05: 42.017 Brandganzen langs de Eemshaven. 
Op 15/05 worden er zelfs 57.940 ex geteld aan de 
Noordkaap. De beste dag aan de Kustweg voor deze 
soort was op 15/10 met 41.980 ex.

• Op 17/05 worden de eerste 2 Bijeneters gezien aan 
de Kustweg. Op 3 juni zelfs mogelijk 10 ex. Minstens 
één paar doet in het gebied een – mislukte – broed-
poging. Erg leuk is de waarneming van een ex  

aan de Kustweg op 17 oktober. Dit is de bijeneter  
die  enkele dagen op Schiermonnikoog verbleef en 
 dezelfde ochtend nog overvliegend op Schier wordt 
gezien. Landelijk gezien met afstand het laatst 
waargenomen ex over alle jaren. Op andere telpos-
ten in het Groningse worden dit jaar geen bijeneters 
waargenomen.

• De Grote Canadese Gans is een matig gewaardeerde 
exoot, maar wanneer eind mei/begin juni grote 
groepen laag vliegend de waddenzee optrekken om 
daar te gaan ruien oogt (en oort) dat best spectacu-
lair. Op 31/05 trekken er 884 langs de telpost aan de 
Kustweg, een landelijk dagrecord. Op 1 en 2 juni nog 
eens gevolgd door resp. 748 en 643 ex. Een groep 
van 41 Kleine Canadese Ganzen volgt op 21 juni.

• 03/06: Eemshaven: Roodmus. De enige waargenomen 
trekkende Roodmus dit jaar.

• De enige Zwarte Ooievaar langs Groninger telpos-
ten wordt op 13/06 gefotografeerd aan de Kustweg.

• De allereerste Vale Gier van de telpost aan de Kust-
weg komt op 21/06 uit het zuiden aanzweven om bij 
het ontwaren van de Waddenzee af te buigen naar 
het westen.

• 27/06: Kustweg: Zomertortel. Op 19/08 worden er 
nog 2 Zomertortels gezien bij telpost Langebosch. 
En dat is dan ook meteen de gehele schamele oogst 
van 2020 van deze fraaie duif.

• Nog een novum voor de Kustweg is de waarneming 
van een laag over het wad vliegende Zwarte Ibis op 
01/08.

• 26/08: In de vroege avond passeren 1456 Zwarte 
Sterns de telpost aan de Radarpost in de Eemshaven, 
een dik noordelijk telpostrecord. 

• Ook op 26/08 worden in de haven van Lauwersoog 
870 passerende Steenlopers geteld, landelijk gezien 
goed voor een tweede plaats ooit.

• 27/08: Eemshaven: Witvleugelstern.
• 26/09: Kustweg: Roze spreeuw kort terplaatse in 

een grote groep spreeuwen op de dijk.
• 01/10: Langebosch: Siberische tjiftjaf
• 03/10: Zuidveld Sellingen: Bosgors , dankzij roep en 

sonogram met zekerheid op naam gebracht.
• Op 10/10 passeert om 8.00 uur in de ochtend een 

Mongoolse Pieper de telpost aan de Kustweg. Jelle 
Visser maakt een mooie opname van de roep. Is 
 ingediend.

• Een dag later wordt hier een naar ZW struikhoppen-
de Bruine Boszanger gezien. Hij kan daarbij een 
poosje gevolgd worden door meehoppende voge-
laars.

• Een mooie lijsterdag wordt beleefd op de Kardinge-

Reuzenstern,  Kustweg, 1 augustus 2020 Foto: Martin Olthoff
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bult, Groningen waar 22.286 Koperwieken de bult 
passeren op 12/10.

• Op 13/10 werden in Zuidveld, Sellingen de eerste 
Zwarte Mezen opgemerkt, de voorhoede van een 
korte, maar behoorlijke influx eind oktober/begin 
november, als op meerdere posten soms 10-tallen 
Zwarte Mezen worden geteld met een maximum van 
88 op 08/11 aan de Kustweg.

• Een enkele keer overkomt het elke telpost: een dag 
die in goud ingelijst kan worden. Op 17/10 is het zo’n 
dag aan de Kustweg. Vooral vanwege een enorm 
aantal Buizerds die eerder die week al over midden 
Nederland vloog. Een deel daarvan wijkt, om wat 
voor reden dan ook, op deze dag uit naar de wadden-
eilanden, te beginnen bij Texel. Op Schier passeren 
er bijna 1200, aan de Kustweg blijft de teller steken 
op ‘slechts’ 658. Eén van de vele hoogtepunten op 
deze dag is een Roodstuitzwaluw, meevliegend met 
drie Boerenzwaluwen.

• 31/10: Een Alpengierzwaluw is de hele dag aan-
wezig bij de inlaat aan de Eemshaven en laat zich 
daar prachtig bekijken. Pas de volgende ochtend,  
1 november, vertrekt hij en wordt dan prompt opge-
pikt op de telpost aan de Kustweg.

• 08/11: Het kan niet op in de Eemshaven: een Grijze 

Wouw is korte tijd ter plaatse. Na 21 april een jaar 
eerder de tweede waarneming voor deze post.

• Op 18/11 wordt de eerste IJseend dit (na)jaar waar-
genomen in de Eemshaven. In totaal vliegen er in 
nov. en dec. 8 ex. langs, waarbij de waarneming van 
4 ex samen (3 vrouw, 1 man) op 1 december langs 
Lauwersoog Haven het meest in het oog springt.

• Op 16/11 worden 3336 Toppers geteld aan de haven 
van Lauwersoog waaronder meerdere groepen gro-
ter dan 100. Landelijk gezien goed voor een 4e plaats 
en de beste dag voor deze eeuw.

• 20/11: Een Zwarte Zeekoet vliegt langs Radarpost 
Eemshaven.

Veel succes en vooral plezier op de telposten in 2021!

Ton Bot, Groningen, tonbot@ziggo.nl

Trekkende Koperwieken Foto: Martin Olthoff



Zwarte Rotgans
In januari werd een Zwarte Rotgans 
gezien op Rottumerplaat en in de 
Linthorst-Homanpolder, respectie-
velijk op 11 en 26 januari. Op 1 maart 
werd er een vogel gezien in de 
Hornhuisterpolder. De enige vogel 
die over meerdere dagen werd ge-
zien was van 15 tot in ieder geval 17 
maart aanwezig bij Noordpolderzijl. 
Tenslotte was er op 8 november nog 
een vogel op Rottumerplaat. 

Witbuikrotgans
De waarnemingen van Witbuikrot-
ganzen kwamen vooral uit de Eems-
haven en vanaf Rottumerplaat. In 
de Eemshaven werden overvliegen-
de vogels gezien op 4 februari (5 
stuks) en 23 maart (3 stuks). Ook 
waren er op 28 maart twee vogels 
aanwezig in de haven en op 8 april 
zat er een vogel bij de Rommelhoek. 
Op Rottumerplaat werd een enkele 
vogel, mogelijk telkens dezelfde, ge-
zien op 11 januari, 1 maart en 14 maart. 
Twee stuks waren op 8 november 

nog aanwezig op Rottumerplaat. 
Buiten voornoemde waarnemingen 
werd er nog een exemplaar gezien 
op 12 april en 30 mei, respectieve-
lijk bij Noordpolderzijl en in de Klu-
tenplas van Warffum.

Roodhalsgans
Er werden niet veel Roodhalsgan-
zen gezien in 2020. Op 2 januari zat 
een exemplaar op de Kwelders 
Noordpolder van Warffum. Even-
eens enkelingen werden gezien in 
de Dollard op 4 januari, bij Schaap-
hok op 15 februari, in de Garrel-
weerster Kloostermolenpolder op 8 
maart en in het Lauwersmeer op 11 
april. De meest noemenswaardige 
waarneming kwam eveneens uit 
het Lauwersmeer, daar werd op 17 
oktober een familiegroepje van 5 
vogels langsvliegend gezien vanaf 
telpost Kustweg. 

Ross’ Gans
Vrijwel het gehele jaar is er een vo-
gel aanwezig rondom Marum. Van 

28 juli tot en met 16 september was 
er een vogel aanwezig in het Lau-
wersmeer. Tevens werd er op 30 juli 
een Ross’ Gans gezien in de Wester-
polder bij Kolham. Mogelijk hebben 
alle waarnemingen betrekking op 
drie vogels die reeds in 2018 in 
Noord-Nederland werden gezien. In 
2019 werden eveneens op meerdere 
plekken in de provincie Ross’ Gan-
zen gezien.

Sneeuwgans
Op 2 mei vlogen twee Sneeuwgan-
zen over Blijham. Eveneens twee 
exemplaren werden gezien op 1 
september in het Lauwersmeer en 
op 25 november in de Eemspolder. 
Op 30 december was er nog een vo-
gel aanwezig bij Veelerveen.

Dwerggans
Van 7 tot en met in ieder geval 9 
 januari zat een vogel bij Wildervank. 
Op 22 oktober zat een vogel bij 
 Lageland en tot slot verbleef een 
Dwerggans in Polder Zuider Een-
dracht bij Nieuwe Pekela van 12 tot 
en met 20 december. Op 29 decem-
ber was er nog een vogel aanwezig 
bij De Blauwe Molen en tot slot was 
er een exemplaar in het Jaap Deens-
gat op oudjaarsdag. 

Ringsnaveleend
De Ringsnaveleend was voor zijn 4e 
winter aanwezig tot en met 22 april. 
Op 16 december werd een vogel in 
het Beppegat gezien. Hoogstwaar-
schijnlijk betreft het hier de vogel 
die de voorgaande jaren elke winter 
aanwezig is in Appingedam. De vo-
gel was ook nog aanwezig in het 
nieuwe jaar.
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Voor dit overzicht is gebruik gemaakt van de websites www.waarneming.nl en www.trektellen.nl. We hebben 
geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn, maar om niet in herhaling te vallen worden enkele waarnemingen van de 
trektelposten hier niet herhaald (zie het artikel van Ton Bot). De kans blijft groot dat we enkele boeiende waar
nemingen gemist hebben. Waarvoor bij dezen onze excuses. Ondanks dat het een bewogen jaar was met de 
 pandemie, was het qua vogels wel weer een geslaagd jaar!

Alpengierzwaluw, Eemshaven, 31 oktober 2020  Fotocollage: Thijs Glastra



IJseend
In 2020 werden rond de 20 IJseen-
den gezien in de provincie. Eigenlijk 
alle waarnemingen kwamen van 
Rottumerplaat. De enige binnen-
landse waarneming was op 24 janu-
ari bij het Tetjehorn.

Nachtzwaluw
Op 13 juni werd een Nachtzwaluw 
gehoord in de Marnewaard. Een 
 vogel ter plaatse was er op 18 sep-
tember en bevond zich op Rottu-
merplaat. Nog altijd een soort die 
sporadisch in de provincie wordt 
gezien of gehoord.

Alpengierzwaluw
Op 31 oktober werd een Alpengier-
zwaluw ontdekt bij de oostelijke tel-
post in de Eemshaven. De vogel liet 
zich gedurende dag fantastisch 
zien. De volgende dag was de vogel 
in de ochtend nog aanwezig, waar-
na het richting het westen verdween. 
Een kleine twee uur later werd de 
vogel nogmaals gezien, maar dit-
maal bij van de telpost Kustweg in 
het Lauwersmeer!

Zomertortel
Er waren in 2020 nog geen 10 terri-
toriale mannetjes in heel Groningen 
aanwezig. Er werden ook nog geen 
20 trekkende vogels gemeld in de 
provincie.

Kleinst Waterhoen
Er waren weer meerdere Kleinst Wa-
terhoenen aanwezig in het Zuidlaar-
dermeergebied. Het exacte aantal is 
helaas wat lastig te achterhalen, 
maar er waren er minder dan in 2019. 
Buiten het Zuidlaardermeergebied 
waren de waarnemingen schaars. 
Zo was werden er op 10 mei twee 
overvliegende vogels gehoord bij de 
Veenhuizerstukken. Een roepende 
vogel stond op 13 mei op nachtelijke 
opnames in Beijum. En tot slot was 
een zingend mannetje op 15 juni 
aanwezig bij het Schildmeer.

Klein Waterhoen
Op 24 en 25 juni werd een roepend 
vrouwtje gehoord in het Zuidlaar-
dermeergebied. In hetzelfde gebied 
werd op 9 augustus eveneens een 
vogel gevonden, ditmaal betrof het 
een eerstejaarsvogel. De laatstge-
noemde was zeker tot en met 11 
 augustus in het gebied aanwezig. 
Indien aanvaard gaat het hier om de 
4e en 5e voor de provincie. 

Flamingo
Een tweedejaars Flamingo werd op 
23 juli in het Zuidlaardermeergebied 
gevonden. Op 11 en 14 augustus 
werd in het voornoemde gebied 
eveneens een Flamingo gezien. 
Daarnaast hield een tweedejaars 
vogel zich van 24 juli tot en met 21 
augustus op in het Lauwersmeer-
gebied. Door droogte kon ook in 
2020 niet worden gebroed in het 
Zwill brocker Venn.

Aziatische Goudplevier
Een exemplaar was op 2 augustus 
aanwezig in De Ruidhorn. De vogel 
werd de volgende dag niet meer 
waargenomen. Ondanks dat het 
slechts het 6e geval voor de provin-
cie is, is het wel het derde opeen-
volgende jaar dat er een vogel 
wordt gevonden.

Amerikaanse Goudplevier
Van 10 tot en met 12 mei was er weer 
een Amerikaanse Goudplevier aan-
wezig in polder Breebaart. Op 10 
september werd er ook nog een vo-
gel gevonden in de Emmapolder, te 
midden van een grote groep Goud-
plevieren. Indien aanvaard betreft 
het de 7e en 8e voor de provincie. 

Morinelplevier
Er werden nog geen 50 Morinellen 
gezien in 2020. Meest noemens-
waardig was een groep die zich in 
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Klein Waterhoen, Zuidlaardermeer, 9 augustus 2020  Foto: Marnix Jonker



de Oostwolderpolder nabij Finster-
wolde bevond, waarbij een maxi-
mum van 10 vogels op 4 mei aanwe-
zig was. Net over de grens werden 
in de landkreis Leer bijzonder hoge 
aantallen vastgesteld, met maxi-
maal 70 individuen op 13 mei 2020 
in Rheiderland bij de Dollard (Gerdes 
2020).

Breedbekstrandloper
Een maximum van drie vogels werd 
tussen 10 en 12 mei gezien in Pol-
der Breebaart. In hetzelfde gebied 
 werden ook nog vogels gezien op 31 
juli, 2 augustus en 8 augustus. De 
enige andere vogel was op 16 mei 
aanwezig bij telpost Kustweg in het 
Lauwersmeer.

Blonde Ruiter
Van 16 tot en met 22 mei was een 
exemplaar aanwezig op de Punt van 

Reide tussen enkele duizenden Bont-
bekplevieren. Het is weer de eerste 
vogel sinds 2017. 

Gestreepte Strandloper
Anders dan de afgelopen jaren was 
2020 ineens een goed jaar voor Ge-
streepte Strandlopers in Groningen. 
In totaal werden er 9 vogels gevon-
den. Het meest in het oog sprin-
gend waren de vogels van het Dan-
nemeer. Op 7 september werden 
eerst twee vogels gevonden, waar-
na het totaal uitgroeide tot in totaal 
5 vogels! Het betrof twee adulte 
 vogels vergezeld door 3 eerstejaars 
vogels. De laatste waarneming da-
teert van 2 oktober, toen alleen nog 
een adult aanwezig was.

Poelsnip
Een Poelsnip werd op 30 augustus 
opgestoten op Rottumerplaat. Het 

betekent het 5e aanvaarde geval 
voor de provincie Groningen sinds 
deze soort beoordeeld wordt.

Terekruiter
Ook dit jaar waren er weer Terekrui-
ters aanwezig in Polder Breebaart. 
Allereerst een vogel van 10 tot en 
met 17 mei. Hierna was er nog een 
vogel aanwezig van 1 tot en met 8 
augustus. 

Grauwe Franjepoot
Er werden nog geen 10 vogels ge-
zien in 2020. Van 28 augustus tot 
en met 9 september waren er in ie-
der geval twee vogels aanwezig in 
De Ruidhorn. De rest betrof enkel 
solitaire vogels.

Rosse Franjepoot
In totaal werden er 12 vogels gezien 
in de provincie. De meeste waarne-
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Gestreepte Strandlopers, Dannemeer, 8 september 2020 Foto: Alwin van Lubeck



mingen werden gedaan vanaf tel-
posten in het najaar, ten tijde van 
een noordwesterstorm. Grappig 
was de waarneming van een Rosse 
Franjepoot in een sloot bij de Rom-

melhoek in de Eemshaven. Er werd 
namelijk een exemplaar gevonden 
op 27 februari en daarna in exact 
dezelfde sloot ook nog eentje op 16 
oktober.

Poelruiter
Op 6 mei was een Poelruiter aan-
wezig in een plasdrasgebiedje in de 
Medenertilsterpolder. Zeker drie 
vogels waren van 29 juli tot en met 
3 augustus aanwezig in het Zuid-
laardermeergebied. 

Dunbekmeeuw
Een Dunbekmeeuw was op 17 juni 
kortstondig aanwezig op Rottumer-
plaat. Het is het 2e geval voor de 
provincie. In het invasiejaar van 
2006 waren reeds twee vogels bij 
elkaar gezien in Groningen.

Lachstern
Ook in 2020 waren de Lachsterns 
weer aanwezig op de zandgaten in 
Oost-Groningen. De eerste vogels 
werden op 11 juli gezien. De laatste 
vogel was dit jaar aanwezig tot en 
met 20 augustus en het maximum 
betrof 42 exemplaren. In het voor-
jaar werden nog zeker 17 vogels 
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Rosse Franjepoot, Rommelhoek, 29 februari 2020  Foto: Alwin van Lubeck

Dunbekmeeuw, Rottumerplaat, 17 juni 2020 Foto: Bram Ubels



langsvliegend gezien. In de zomer 
en het najaar werden er nog zeker 7 
vogels gezien.

Witwangstern
Ook dit jaar waren de Witwang-
stern-kolonies in het Zuidlaarder-
meer weer bezet. Het maximale 
aantal was 106 vogels! Ook werden 
er weer tientallen jongen groot-
gebracht. Buiten het Zuidlaarder-
meergebied was er op 21 augustus 
nog een eerstejaars vogel aanwezig 
op een geïnundeerde akker bij Klei-
ne Huisjes. 

Witvleugelstern
Enkele vogels waren van 29 april tot 
en met 30 juni aanwezig in het Zuid-
laardermeergebied. Het hoogste 
aantal betrof 9 exemplaren. Verder 
waren er op 17 mei en 20 mei res-
pectievelijk vogels aanwezig in het 
Dannemeer en in De Tjamme.

Zwarte Zeekoet
Op 20 november kwam een vogel 
langs de Eemshaven. De soort lijkt 
de laatste jaren wat meer in de pro-
vincie te worden gezien. Het gros 
van de waarnemingen van afgelo-
pen jaren komt vanaf Rottumeroog 
en Rottumerplaat. In de Waddenzee 
blijven ze uitermate zeldzaam.

IJsduiker
Een IJsduiker werd op 14 februari ter 
plaatse gezien voor de kust van 
Rottumerplaat. Daarbuiten kwamen 
de enige observaties uit Lauwers-
oog, waar zowel op 31 oktober als 
op 19 november een enkele vogel 
langsvloog.

Grauwe Pijlstormvogel
Pijlstormvogels worden vrijwel uit-
sluitend vanaf Rottumerplaat en 
Rottumeroog gezien. Enkel met een 
hele stevige of langdurige noord-

westenwind willen ze nog wel eens 
de Waddenzee induiken. Dit jaar 
was niet zo’n jaar. Op 9, 10 en 12 
september vloog een exemplaar 
langs Rottumerplaat en op 24 sep-
tember nog een individu langs Rot-
tumeroog.

Noordse Pijlstormvogel
De enige waarneming van de Noord-
se Pijlstormvogel dateert van 12 
september en werd gedaan op Rot-
tumerplaat. 

Kuifaalscholver
De enige vogels waren reeds aanwe-
zig in 2019. De vogel van Lauwersoog 
werd voor het laatst gezien op 24 
 januari, terwijl de vogel van de Eems-
haven het tot 29 februari volhield. 

Zwarte Ibis
Op 4 januari was een exemplaar 
aanwezig bij Den Andel. Op 19 juli 
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was een vogel kortstondig aanwe-
zig in het Zuidlaardermeergebied 
en op 1 augustus vloog een vogel 
langs de telpost Kustweg. Het bleef 
bij drie exemplaren en dat terwijl  
de soort de afgelopen jaren juist 
steeds meer in de provincie werd 
gezien. 

Woudaap
Een zingend mannetje Woudaap 
was van 28 juni tot en met 3 juli aan-
wezig in de Rietfilter nabij Laude. 
Ondanks dat de soort in Nederland 
in de lift zit, blijft het een moeilijke 
vogel in de provincie. 

Kwak
De soort lijkt het nog steeds goed 
te doen in Groningen, kijkend naar 
het aantal waarnemingen. De eer-
ste waarneming werd gedaan op 26 
mei toen een exemplaar over de 
Marnewaard vloog. Op 27 mei was 
een vogel kortstondig aanwezig op 
de Wollinghuizervisplas. Een vogel 
ter plaatse werd op 30 mei en 1 juni 
gezien in het recreatiepark Suyder-
oogh. Nogmaals een overvliegend 
exemplaar werd op 26 juni gezien 
boven Noordhorn. Een jonge vogel 
was op 5 augustus de gehele dag 
aanwezig op plas Langebosch in 
Wildervank. Tot slot werd op 6 augus-
tus nog een overvliegende vogel 
gezien nabij Balmahuizen.

Koereiger
Er werden weer meerdere Koereigers 
gezien in de provincie. In totaal 
 werden er 8 exemplaren gezien ver-
spreid over de provincie, maar de 
meeste vogels werden rondom de 
stad Groningen waargenomen. 

Grijze Wouw
Ook in 2020 werd er weer een Grijze 
Wouw gezien. Op 8 november was 
een adulte vogel kortstondig aan-
wezig bij de telpost in de Eems-
haven. Op 15 november werd er nog 

een overvliegende Grijze Wouw ge-
zien bij Tetjehorn. Indien aanvaard 
gaat het hier om de 4e en 5e voor de 
Groningen.

Vale Gier
Ook Groningen mocht weer meede-
len in de Vale Gieren-influx. Op 21 
juni werd een overvliegende vogel 
gezien boven de Marnewaard. En 
op 23 juni werd een eveneens over-
vliegend exemplaar gezien boven 
Barlage. 

Oehoe
Een overvliegende Oehoe werd op 8 
augustus gemeld bij de Euvelgunne 
in Groningen. Een roepend exem-
plaar werd op 14 oktober opge-
merkt boven Wehe-den Hoorn.

Hop
Er werden in 2020 ook weer meerde-
re Hoppen gezien in de provincie. De 
meerdaagse vogels waren te vinden 
op Rottumerplaat, van 16 tot en met 
19 juni, en in de stad Groningen van 

13 tot en met 17 oktober. De vogel 
van de stad kreeg vooral veel bezoek 
en liet zich leuk bekijken bij de Jysk. 

Scharrelaar
Op 26 juni werd een Scharrelaar 
ontdekt in de Marnewaard. De vo-
gel was direct al behoorlijk vliege-
rig en was actief aan het jagen. De 
vogel vloog op een gegeven mo-
ment hoog en ver weg richting het 
oosten en kon niet worden terug-
gevonden. Het betreft een nieuwe 
soort voor de provincie Groningen, 
als we de opgezette vogel van Baflo 
uit de 19e eeuw buiten beschouwing 
laten (Boekema 2016).

Bijeneter
In het voorjaar werden enkele voor-
al overvliegende exemplaren ge-
zien. Mogelijk hield een vogel zich 
van 16 tot en met 22 mei op rond het 
Schildmeer, getuige waarnemingen 
op 16 en 22 mei. Een broedpoging in 
het noorden van de provincie was 
zover bekend niet succesvol. 
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Draaihals
Er werden zo’n 35 Draaihalzen ge-
zien in 2020. Het merendeel van de 
waarnemingen kwam uit het Lau-
wersmeer en vanaf Rottumerplaat. 

Roodpootvalk
In totaal werden er 9 vogels gezien. 
De meest noemenswaardige waar-
neming kwam uit de Oostwolder-
polder bij Finsterwolde, waar een 
vogel lijkt te hebben overzomerd. 

Roodkopklauwier
Een eerstejaars Roodkopklauwier 
werd op 30 augustus gevonden op 
Rottumerplaat. De soort blijft ui-
termate moeilijk in de provincie, 
hoogstwaarschijnlijk omdat ze sim-
pelweg niet gevonden worden. Het 

is pas de eerste zekere waarneming 
sinds 2011.

Pestvogel
Er werden eindelijk weer eens wat 
Pestvogels gezien, na enkele mati-
ge jaren. De grootste groep van on-
geveer 50 vogels werd al in 2019 
gevonden in Lauwersoog, maar was 
ook nog in de eerste dagen van het 
nieuwe jaar aanwezig. Een groep 
van 18 exemplaren die zich in janu-
ari nabij Aduard bevond, kon reke-
nen op een aardige toeloop. 

Bergkalanderleeuwerik
Op 17 juni kwam een bericht naar 
buiten dat er een erg zeldzame 
 vogelsoort was gezien op Rottu-
merplaat. De soort werd in eerste 

 instantie geheim gehouden. Uitein-
delijk bleek het een Bergkalander-
leeuwerik te betreffen. De vogel 
was alleen aanwezig op 17 juni. Het 
betreft niet alleen een nieuwe soort 
voor Groningen, maar zelfs een 
nieuwe soort voor Nederland.

Roodstuitzwaluw
Langstrekkende vogels werden ge-
observeerd op 22 april vanaf de 
Noordkaap, op 6 mei boven Sidde-
buren en op 17 oktober vanaf tel-
post Kustweg. 

Cetti’s Zanger
Een zingende Cetti’s Zanger werd 
op 29 april gehoord in Lauwersoog. 
De vogel kon in de dagen daarna 
niet meer worden gevonden. Op 4 
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mei werd er nog een vogel gevan-
gen in de Eemshaven. Het lijken 
voorlopig alleen nog langstrekken-
de vogels te betreffen. Net als in 
2019 konden er nog geen territoria 
worden vastgesteld. 

Bladkoning
Het aantal Bladkoninkjes in de provin-
cie lijkt vooralsnog niet af te nemen. 
In het najaar werden er weer meer 
dan 100 vogels gezien en gehoord.

Bruine Boszanger
De invasiesoort van 2020 werd de 
Bruine Boszanger. In heel Neder-
land werd een enorm aantal exem-
plaren van de soort gezien, maar 
vooral gehoord. Groningen bleef 
gelukkig niet achter! Op 4 oktober 
werd de eerste vogel gevonden in 
de Eemshaven. Tot en met 13 okto-
ber volgden waarnemingen in de 
Eemshaven, waar het uiteindelijk in 
ieder geval twee, maar mogelijk 
zelfs drie vogels betrof. Vervolgens 
was er een exemplaar aanwezig op 
Rottumerplaat op 17 oktober. Van 6 
tot en met 10 november was een vo-
gel op verschillende plekken in het 
Zuidlaardermeergebied aanwezig. 
Het is moeilijk vast te stellen of  
het hetzelfde exemplaar betrof. Een 
 vogel die op 22 november in Beijum 
werd gevonden, bleef daar nog tot 
in ieder geval 24 november. Op 26 
november werd er nog een exem-
plaar gevonden in de Eemshaven én 
in Wildervank. Tot slot werd op 30 
november een, al dan niet hetzelfde, 
exemplaar gevonden in Wildervank.

Grauwe Fitis
Op 30 mei werd een zingende vogel 
gevonden in De Hunze in de stad 
Groningen. De vogel zou alleen met 
zekerheid op de 30e worden gezien. 
De laatste vogel voor dit geval da-
teert alweer uit 2017, maar het is 
een soort die waarschijnlijk vaak 
gemist wordt in het voorjaar. 

Grote Karekiet
Zoals gebruikelijk doken er in mei 
en juni wat zingende Grote Karekie-
ten op. In totaal werden 9 zingende 
mannetjes gehoord en gezien in 
2020. 

Struikrietzanger
Een andere invasie vond plaats bij 
de Struikrietzangers. In het voorjaar 
doken er ineens door heel Neder-
land zingende vogels op, dit terwijl 
het tot een paar geleden nog een 
zeer zeldzame dwaalgast betrof. In 
heel Nederland zouden uiteindelijk 
31 exemplaren opduiken. Hiervan 
werden er drie in Groningen gevon-
den. Een doelgerichte actie om de 
soort te vinden, werd op 2 juni be-
loond met een vogel in de Eems-
haven op 2 juni. Op 10 juni werd er, 
nogmaals in de Eemshaven, een 
vogel gevangen. Van 29 juni tot met 
1 juli was er nog een zingende vogel 
aanwezig in de Marnewaard.

Orpheusspotvogel
Op 20 juni werd een zingend man-
netje Orpheusspotvogel gevonden 
aan de Kustweg in het Lauwersmeer. 
De vogel was in ieder geval aan-

wezig tot en met 27 juni. Op de 20e 
werd ook nog een tweede zingende 
vogel gehoord langs de Kustweg. 
Het is echter niet duidelijk of het 
 dezelfde vogel was of dat het toch 
twee individuen betrof. 

Krekelzanger
Een zingende Krekelzanger werd op 
7 juni gevonden bij de Lettelberter 
Petten. De vogel was zingend aan-
wezig tot en met 16 juni. Een twee-
de vogel werd op 18 juni zingend 
gehoord bij Harkstede.

Sperwergrasmus
Op 10 en 18 augustus werd een 
Sperwergrasmus gezien op Rottu-
merplaat. Op 11 september was een 
exemplaar aanwezig in de Marne-
waard.

Westelijke Baardgrasmus
Een vrouwtje Westelijke Baardgras-
mus werd op 14 augustus ontdekt 
op Rottumerplaat. De vogel was tot 
en met 8 september aanwezig. In de 
tussentijd maakte de vogel staart- 
en armpenrui door. Indien aanvaard 
betreft het een nieuwe soort voor 
de provincie Groningen. 
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Taigaboomkruiper
Op 23 oktober werd een exemplaar 
gevonden in de Sellingerbossen. 
Op zowel 7 als 8 november werd 
een vogel gevangen in het Lauwers-
meer.

Roze Spreeuw
Een adult winterkleed was in april 
een paar dagen aanwezig in Froom-
bosch. Van de invasie van adulte 
Roze Spreeuwen pakte de provincie 
uiteindelijk nog een staartje mee. 
Op 14 juni werd namelijk een vogel 
in het Zuidlaardermeergebied ge-

vonden, die de volgende dag niet 
meer werd teruggevonden. Een 
tweede adulte vogel werd op 7 juli 
gemeld in Delfzijl. Een eerstejaars 
vogel was van 14 tot en met 23 au-
gustus aanwezig op Rottumerplaat. 
Een eveneens jonge vogel werd op 
26 september gezien vanaf telpost 
Kustweg. Een stukje verder naar het 
oosten op de kwelder ter hoogte 
van Kloosterburen werd op 22 no-
vember een exemplaar gezien. De 
laatste waarneming dateert van 24 
december en kwam vanuit een tuin 
in Boerenstreek.

Noordse Nachtegaal
Van 15 tot en met 18 augustus was 
een eerste kalenderjaar Noordse 
Nachtegaal aanwezig op Rottumer-
plaat. Het is slechts het 8e geval 
voor de provincie Groningen. Dat 
komt ook zeker omdat ze vrijwel 
niet te vinden zijn als ze niet zingen. 
Het geval van Rottumerplaat laat 
zien dat het toch zeker mogelijk is.

Waterspreeuw
Een Zwartbuikwaterspreeuw werd 
op 24 oktober gevonden bij het 
Haarsterbos langs de A7 ter hoogte 
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van Marum. De vogel bleek naarma-
te de tijd vorderde steeds moeilijker 
te lokaliseren, maar was tot in ieder 
geval het nieuwe jaar aanwezig.

Grote Pieper
Al met al werden er zo’n 30 Grote 
Piepers gehoord of gezien. Het 
 merendeel van de waarnemingen 
kwam vanaf de kust, maar dit jaar 
waren er ook aardig wat vogels het 
binnenland.

Mongoolse Pieper
Een Mongoolse Pieper werd op 16 
oktober opgenomen vanaf de tel-
post Kustweg. Indien aanvaard zou 
het een 3e geval voor de provincie 
Groningen zijn.

Duinpieper
De Duinpieper blijft een uiterst zeld-
zame verschijning in de provincie. 
Dit jaar was daarop zeker geen uit-
zondering. Op 19 april, 23 april en 
op 28 mei werd een vogel gemeld  
in Polder Breebaart. Daartussen 
vloog nog een vogel langs de tel-
post Eemshaven op 20 april. Op 31 
juli vloog een vogel over de stad 
Groningen. Een eveneens overvlie-
gende vogel werd gehoord op 21 
augustus in de Eemshaven. Op 18 
en 22 augustus werden nog vogels 
ter plaatse gemeld nabij respec-
tievelijk Noordbroeksterhamrik en 
Finsterwolde.

Siberische Boompieper
Een Siberische Boompieper werd 
op 17 oktober gehoord en opgeno-
men op Rottumerplaat. 

Roodkeelpieper
Het totaal aantal Roodkeelpiepers 
kwam rond de 20 uit. De leukste 
waarneming werd op 21 en 22 april 
gedaan in het noordelijke deel van 
de Veenhuizerstukken, waar op die 
dagen een fraaie adult zomerkleed 
aanwezig was. 

Roodmus
Er werden weer verscheidene Rood-
mussen gehoord in de provincie.  
De meeste waarnemingen kwamen  
uit het Lauwersmeer. Waarschijnlijk 
zijn er meerdere broedpogingen 
 geweest in het noorden van de pro-
vincie. 

Europese Kanarie
In 2020 werden er zo’n 20 Europese 
Kanaries gezien of gehoord in de 
provincie. Verreweg de meeste waar-
nemingen werden gedaan op de 
 telposten langs de kust. Van 31 
 oktober tot en met 5 november was 
er een vogel aanwezig in de Eems-
haven.

Grauwe Gors
Zowel in de winter van 2019/2020 
en 2020/2021 waren er weer Grauwe 
Gorzen aanwezig op wintervoedsel-
veldjes in Groningen. De hoogste 
aantallen waren aanwezig in de om-
geving van Veendam, waar tenmin-
ste 12 vogels werden gezien.

Ortolaan
Er werden slechts 6 Ortolanen waar-
genomen in 2020. Op 1 mei vloog 
een vogel over De Held in Groningen. 
Een eerstejaars vogel was op 30 
 augustus aanwezig op Rottumer-
plaat. Diezelfde dag vloog ook een 
vogel langs telpost Langebosch in 
Wildervank. Op 23 september vloog 
een vogel langs de telpost in de 
Eemshaven. Tot slot werd er nog 
een vogel gezien in het Lauwers-
meer op 11 september en 26 sep-
tember.

Dwerggors
Op 29 september was een vogel 
aanwezig op Rottumerplaat. Op zo-
wel 4 als 10 oktober werd een vogel 
gezien langs de Kustweg in het 
 Lauwersmeer. Hierna werd nog een 
vogel gezien op Rottumerplaat op 
16 en 18 oktober.

Bosgors
Op 26 april was een vrouwtje Bos-
gors kortstondig aanwezig in de 
Eemshaven. De vogel kon al na een 
paar minuten niet meer terugge-
vonden worden. Op 3 oktober was 
er een spectaculaire waarneming 
van een vogel die werd opgenomen 
op telpost Zuidveld nabij Sellingen. 
De laatste keer dat een Bosgors 
werd waargenomen was in 2012. 
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