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Zondagmorgen 27 februari, rond vijf uur en vlak voor 
Vroege Vogels, overleed Piet Glas, vogelaar in hart en 
nieren en vanaf het begin lid van Avifauna Groningen. 
Om half vier had hij nog even gezegd dat hij weer een 
dutje ging doen. Achteraf gezien is hij dus vredig inge-
slapen. De eerste tien jaar van zijn leven bracht hij in 
Nederlands Indië door, daarna kwam hij naar Nederland 
om het grootste deel van zijn leven in Haren door te 
brengen. Al vroeg in zijn jeugd had hij veel belangstel-
ling voor de natuur en hij werd dan ook lid van de NJN, de 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Een studie 
biologie was een logische keuze, hoewel hij ook geolo-
gie had overwogen. Als wetenschapper was Piet jaren-
lang werkzaam op het Laboratorium voor Anatomie en 
Embryologie aan de Oostersingel, nu UMCG. In de jaren 
70 was de werkdruk op het lab nog lang niet zo hoog en 
Piet had af en toe wel een uurtje tijd voor belangrijke 
zaken zoals natuurbescherming. Het is mede aan zijn 
inzet te danken dat er nooit een buitendijks kanaal in de 
Dollard is gekomen.

Aan de Dollardtellingen heeft hij vaak meegedaan. De 
Oostpolder bij het Zuidlaardermeer inventariseerde hij 
al in 1967 op broedvogels, vermoedelijk de eerste 
broedvogeltelling in Groningen. Ook telde hij jarenlang 
het Glimmerbos. In de jaren 70 had hij een atlashok bij 
Midwolda, juist in de tijd van een ruilverkaveling waar-
door een kleinschalig landschap werd ontdaan van heg-
gen en bomen, wat hem erg aangreep. Later werd veel 
tijd vogelend doorgebracht in mooie Duitse gebieden, 
ook dankzij de bestemmingen die Avifauna toen “ont-
dekte”: het Hasbruch, het Borkener Paradies en vooral 
de Elbestreek, De kraanvogels in het najaar bij Diepholz 
waren zelfs jaarlijks, nog tot twee jaar geleden, favorie-
ten van Piet (en Marietje, zijn vrouw, en zoon Menne als 
chauffeur-begeleider).

Als we Piet in enkele woorden karakteriseren, dan komen 
we uit op bescheidenheid, vriendelijkheid, waarnemen 
en opschrijven. Op de laatste dag noteerde hij in zijn tuin 
nog een vrouwtje en enkele mannetjes Vink. Favoriet 
was de Goudvink. In de lijn van het nauwkeurig regi-
streren past ook het bijhouden van de administratie van 
onze vogelclub, die was die bij Piet als secretaris in goe-
de handen. Bedankt Piet voor wat je voor anderen hebt 
gedaan en betekend!

Wim en Egbert

Herinneringen aan Piet Glas 1926-2022

Piet Glas is zijn tuin in Haren,  Foto: Menne Glas
kijker bij de hand
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Als voorzitter van Avifauna Groningen mag ik ieder jaar 
de aftrap doen van een nieuw jaarboeknummer van De 
Grauwe Gors. In dat voorwoord komt elke keer een 
 terugblik en een vooruitblik aan bod. Als we om ons 
heenkijken dan gebeurt er een heleboel en zijn de me-
ningen daarover steeds meer verdeeld. Een jaar gele-
den schreef ik nog te verwachten dat aan de pandemie 
ergens in 2021 een eind zou komen. Het tegendeel is 
waar gebleken en deze keer hou ik me wat virussen be-
treft maar helemaal op de vlakte. Als we terugkijken 
dan is het KNMI in ieder geval een betrouwbare graad-
meter. Op de KNMI-website was op 2 januari te lezen 
dat na vijf zeer warme jaren 2021 qua temperatuur een 
normaal jaar was. De gemiddelde temperatuur was 
10,4 °C tegen 10,5 °C normaal. Uitschieters waren de 
zeer koele lente en de warmste junimaand sinds 1901. 
De neerslag was in Groningen vrij normaal maar elders 
soms extreem, waarover later meer. De laatste paar 
maand viel er best wel wat neerslag. In onze tuin staat 
een simpele regenmeter, een emmer die in een paar 
maand tot de rand toe was volgelopen en daarna nog 
eens halfvol. Dan is er dus minstens 50 cm regen gevallen. 

De activiteiten als lezingen en excursies stonden nood-
gedwongen op een laag pitje. Wel kunnen we ons ver-
heugen op een nieuw erelid. Dat zit zo. Jan Beekman is 
op voordracht van Avifauna Groningen in november 
door Sovon Vogelonderzoek Nederland gekozen als 
Vrijwilliger van het jaar 2021 vanwege zijn bijzondere 
staat van dienst. De jury was onder de indruk van zijn 
langlopend onderzoek aan Knobbelzwanen waar hij al 
sinds 1979 mee bezig is. Bovendien is hij al decennia 
lang actief als vogelteller voor allerlei projecten, zoals 

het tellen van Kleine Zwanen. Op 18 november kreeg de 
verraste Jan Beekman een oorkonde, speldje en een 
fraai schilderij met Knobbelzwanen van Elwin van der 
Kolk overhandigd door Ben van Os, juryvoorzitter en 
bestuurslid van Sovon. Een leuk filmpje hierover staat 
op YouTube. Het bestuur van Avifauna Groningen was 
tijdens de uitreiking door drie man vertegenwoordigd 
en heeft Jan ook een oorkonde overhandigd: Jan Beek-
man, Erelid vereniging Avifauna Groningen. De tekst  
is een beetje cryptisch gehouden omdat formeel een 
leden vergadering een erelid moet benoemen, maar dit 
was wel het juiste moment waarbij we natuurlijk niet 
wilden achterblijven. Jan, proficiat!

Wat staat er in dit jaarboek? Het gaat wederom vooral 
over vogels die letterlijk dichtbij huis zitten en voor veel 
leden soms zelfs op fietsafstand. Over Goudvinken in 
Leek, Spreeuwen en Canadese Ganzen in Haren, Blauwe 
Reigers in Westerbroek en een overzicht van Sperwers 
in de provincie Groningen. Nieuw is ook een bijdrage 
over de eerste zekere broedgevallen van de Raaf, een 
soort die terug is van weggeweest. En verder de vaste 
rubrieken, zoals Nieuw voor Groningen, dit jaar met een 
Kaspische Plevier. Op de valreep van 2021 kwam deze 
klapper onze provincie opzoeken. Weliswaar niet in zo-
merkleed, maar het is een hele leuke nieuwe soort die 
zich ophield bij Goudplevieren in de buurt van Uithui-
zen. Het overzicht van de trekvogels laat ziet dat er ook 
in 2021 veel is waargenomen. Dat leverde onverwacht 
veel IJslandse Grutto’s in de herfst op. Die doen het in 
tegenstelling tot onze eigen Grutto’s heel goed. Monito-
ring in het Reitdiepdal liet zien dat het verwijderen van 
Steenmarters een gunstig effect heeft op het aantal 

Ben van Os (oet Drenthe) met Jan Beekman, een Knobbelzwaan uit 1979 en Jan Beekman, erelid Avifauna Groningen, Haren 18 november 2021

Voorwoord
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nesten, maar dat is een ander verhaal dat alleen de 
krant haalde. Ondanks de duizenden uren trektellen 
werden er maar een paar Paapjes, Zomertortels en 
Strandplevieren gezien. Vogels die het bij ons niet meer 
goed doen. Al met al een redelijk gevulde Grauwe Gors, 
maar minder dik dan het jaarboek van 2021 dat alle re-
cords brak. De redactie houdt zich dus net als andere 
jaren aanbevolen voor alles dat op vogels en onze pro-
vincie betrekking heeft. Heb je een idee of een ruwe ver-
sie van het een of ander? Laat het ons weten, we helpen 
je graag met de afronding. We doen deze oproep ook 
met een speciale reden, want de volgende keer wordt 
het jaargang 50 en daar willen we graag iets moois van 
maken, net als het jubileumnummer van jaargang 25.

We komen nog even terug op het weer en het klimaat in 
het algemeen. De algemene tendens is dat het warmer 
wordt en dat de zeespiegel stijgt. Dat laatste is in Neder-
land lastig meetbaar, want we zakken ook weg. Niet 
 alleen in ons bevingsgebied, maar ook de noordwestkant 
van het Lauwersmeer daalt door gaswinning, de schat-
ting is 5-10 cm. Niet te onderschatten is ook oxidatie van 
veengrond. Door deze langzame maar gestage verbran-
ding kan de bodem van een veenpolder wel decimeters 
dalen. Of het klimaat ook grilliger wordt is een lastige 
vraag. In Groningen was in 2021 weinig aan de hand maar 
in juli viel er in Limburg extreem veel regen, wat tot grote 
wateroverlast leidde. De watersnood trof ook aanliggen-
de delen van Duitsland en België. Wat verder weg in het 
uiterste zuiden van Duitsland zag ik op het nieuws het 
water weer eens op de kade van Passau staan, een stad 
gebouwd op een landtong waar de Inn en Donau samen-
komen. Het was deze keer hooguit een meter. Passau is 

een interessante plek om weersextremen te registreren. 
In Nederland hebben we dus het probleem dat slappe in-
klinkende bodem en een stijgende zeespiegel het beeld 
vertroebelen, maar in Passau zijn de extremen mooi op 
steen vastgelegd. Meten is weten. Toen ik een jaar of 11 
geleden de stad bezocht was er ruim de tijd om de extre-
men vast te leggen (links). Twee jaar later in 2013 was het 
goed raak, op de kade stond wel vier meter water en de 
poort was verdwenen (rode ster, middenonder). IJverige 
Duitsers herstelden de schade en markeerden het me-
morabele jaar 2013 op de muur naast de poort. Voor het 
gemak werd de waterstand van 1501 ook maar even meer 
dan een halve meter naar boven bijgesteld! Meten is 
 weten? En moeten we nu bang zijn voor de haaien of niet?

In Groningen blijven we met beide benen op de grond. 
Men houdt zich in ieder geval met dijkverzwaring bezig. 
Op dit moment tussen de Eemshaven en Delfzijl en bin-
nenkort wordt ook het traject Lauwersoog – Westpolder 
aangepakt. Wie heel recent de Westerbroekstermade-
polder heeft bezocht zal het niet ontgaan zijn dat de dij-
ken met zware kleimodder zijn opgehoogd. Frieseveen 
komt ook aan de beurt en even verderop bij het Glimmer-
bos wordt de dijk langs de Drentse A verhoogd. Met an-
dere woorden, we kunnen in Groningen voorlopig nog wel 
even vooruit met droge, maar soms modderige voeten.

Wat 2022 allemaal gaat brengen ligt deels nog in het 
verschiet. Dus hopelijk tot niet al te lang bij een van 
onze activiteiten. En tot slot, het bestuur en redactie 
wensen U weer veel leesplezier en een gezond jaar.

Egbert Boekema (voorzitter), Haren, februari 2022

De oude poort van Passau met waterextremen, van onder naar boven: 1920, 2002, 1895, 1899, 1862, 1787, 1954, 1595, 1501 (links); 
wateroverlast in 2013 op de landtong tussen Donau (onder) en Inn (boven) op de foto middenonder; een aanpassing van waterstanden 
(middenboven) en mogelijke gevolgen van een stijgende waterstand? 
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De reigerkolonie, de Havik  
en een subsidieregeling
Alco van Klinken

Dit artikel beschrijft de historie van de reigerkolonie in de buurt van Westerbroek. Na decennia honkvast te zijn 
geweest in de Hesselinkslaan, is de kolonie sinds 2010 gaan zwerven. Uiteenlopende factoren lijken daarbij een 
rol te spelen, van een Havik tot een steunregeling voor de boeren. En had niet ingegrepen moeten worden op basis 
van de Wet Natuurbescherming?

Aantalsontwikkeling Hesselinkslaan
De Hesselinkslaan is een voormalig parkbos dat lang-
zaam omvormt tot moerasbos; het is gesitueerd ten 
westen van Westerbroek. Er liggen een paar voormalige 
petgaten in het bos, wat het tot een erg gevarieerd bio-
toop op een klein oppervlak maakt. Het bos is eigen-
dom van Natuurmonumenten. De 40 hectare wisselt 
van rietkraag tot beukenlaan, en van brandnetelveld 
tot elzenbroek. 
Vanouds biedt het bos onderdak aan een kolonie Blauwe 
Reigers Ardea cinerea. Vermoedelijk stamt de kolonie 
uit de jaren vijftig, in 1976 waren er 150 nesten (VVG 
1983). In 1973 werden er 63 reigernesten geteld. Van 
1984 tot 1991 varieerde het aantal reigernesten in de 
Hesselinkslaan tussen de 50 en 80 en tussen 1992 en 
2003 zaten er 30 à 50. Tenslotte zakte het aantal van 
2004 tot 2010 naar een magere tien nesten. De hele tijd 

is er dus een dalende trend te zien (figuur 1). Na 2010 is 
de soort uit de Hesselinkslaan verdwenen, maar duikt 
hij op in een naburige sparrenaanplant.

Verschuiving binnen het bos
Tot 2004 broedde de soort verspreid door het hele bos, 
in beukenlanen en eiken. Na 2004 gingen de Blauwe 
Reigers meer de ZO hoek de rand van het bos opzoeken 
(toen was het de laatste fase van de langjarige daling). 
In 1984 verscheen de Havik Accipiter gentilis als broed-
vogel met een horst middenin het bos, en sindsdien 
heeft de horst steeds op dezelfde plek gezeten. Hoe-
wel oorzaak en gevolg niet bewezen kan worden, is het 
verleidelijk om het uitwijkgedrag van de reigerkolonie 
te wijten aan de komst van de Havik. Nadat de kolonie 
in de jaren 2000 naar de rand van het bos gedrukt was, 
verdween de Blauwe Reiger uiteindelijk als broedvogel 
in 2010. In vergelijking met de start in 1984, met tien-
tallen nesten, was dit een merkwaardig eindpunt. 
 Temeer omdat de omgeving zeker niet ongunstiger 
voor de Blauwe Reiger was geworden en ook de lande-
lijke trend niet sterk dalend was. 

Vernatting van het bos
De beheerder van het bos (Natuurmonumenten) heeft 
het waterpeil in het bos verhoogd, met als doel het 
moeraskarakter van het bos te verbeteren. In de loop 
der jaren heeft dat in de lagere delen van het bos geleid 
tot een grote verandering. De beuken in de lanenstruc-
tuur en oud broekbos zijn afgestorven. Momenteel is er 
een overgang gaande naar jong elzen- en berkenbos. 
Alleen aan de oostkant (die iets hoger ligt), is het oor-
spronkelijke eiken- beukenbos nog aanwezig. De vitali-
teit van de eiken is er wel achteruitgegaan. In figuur 2 
is geschetst waar het bos in overgang is en waar nog in 
oorspronkelijke staat.

Figuur 1. Aantalsverloop broedende Blauwe Reigers in en rond de 
 Hesselinkslaan jaren ‹50 – 2021.
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Herontdekking van de kolonie
Een jaar na hun verdwijning uit de Hesselinkslaan, in 
2011, werden de reigers betrapt in hun uitwijkplaats. 
Tussen de Hesselinkslaan en het dorp Westerbroek 
was rond het jaar 1995 een sparrenplantage aange-
legd, als onderdeel van een steunregeling aan boeren 
(zie verderop). Deze sparren waren inmiddels zo’n vijf-
tien jaar oud en hadden een hoogte van ongeveer tien 
meter bereikt. Deze plantage vormde een ondoordring-
baar dicht woud van naalden. Blijkbaar hadden de bo-
men een voor de reigers aanvaardbare hoogte bereikt. 
In ieder geval: de reigers hadden ‘bosje-verwisseld’ en 
waren gaan broeden in het sparrenbos!
Een praktisch nadeel voor de teller was dat de dichte 
aanplant het onmogelijk maakte om het aantal nesten 
te tellen en onaantrekkelijk om via ‘krijtplekken’ op de 
bodem het aantal nesten te bepalen.
De subsidieregeling was niet bedoeld voor het laten 
broeden van Blauwe Reigers, maar voor tijdelijk bos op 
landbouwgrond. Toen de regeling afliep en de bomen 
kaprijp waren, ging het bos in 2015 tegen de vlakte. De 
reigers waren daarmee dakloos.

Diaspora
De reigers gingen in 2015 niet terug naar hun bronlocatie, 
de Hesselinkslaan. Wel bleven ze dichtbij huis. In 2015 
streek de kolonie neer in de erfbeplanting van boerderij 

Trias, naast de Hesselinkslaan. Voordeel voor de teller 
was, dat de nesten daar goed zichtbaar waren: dertien 
in totaal (zie figuur 1). Ze broedden in bomen dichtbij 
een bewoond ooievaarsnest op een paal in het weiland 
naast de erfbeplanting. Toeval?
Ook in 2016 en 2017 broedden ze er, met elf  en vier  
nesten. Maar in 2018 was de kolonie gevlogen. On-
danks naspeuringen in de buurt, werd de kolonie niet 
teruggevonden in de naaste omgeving.
Echter, bij Harkstede aan de Bielefeldslaan stond van-
uit dezelfde subsidieregeling ook een sparrenaanplant. 
Zouden ze daar zijn gaan zitten? Naspeuring in 2019 
leerde dat daar inderdaad reigers broedden! Maar net 
als in 2011 bij Westerbroek, was het maken van een 
aantalsschatting in de dichte naaldhoutwirwar onmo-
gelijk.
Eind 2020 was ook deze aanplant kaprijp en ging ze tegen 
de vlakte. In 2021 speelde de inmiddels een bekende 
vraag: waar zouden de reigers nu zijn neergestreken? 
Ze waren in ieder geval niet terug in de Hesselinkslaan. 
Op 15 maart 2021 bleek een klein aantal nesten in het 

Figuur 2. Situatieschets van het oudste deel van de Hesselinks-
laan, aanwezig voor 1995 (zwarte lijn). Het vernatte deel met 
omvorming naar jong elzen – berkenbos is gearceerd weerge-
geven. Het oude eiken-beukenbos binnen de stippellijn is weinig 
veranderd. De plaats van de reigerkolonie is rechts van het 
haviknest dat met een asterisk is aangeven.

Figuur 3. Stobbenveld van de voormalige Foto: Reint van Klinken
sparrenaanplant aan de Bielefeldslaan, 10 maart  
2021. Op de achtergrond het broedbos van 2021.
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loofbos op de oude vuilstort aan de Bielefeldslaan te 
zitten, aan de andere kant van de weg ten opzichte van 
de gekapte sparrenplantage (figuur 3).

Figuur 4 laat zien op welke plekken de kolonie Blauwe 
Reigers zich tussen 1984 en 2021 bevonden heeft.

Tijdelijk bos op landbouwgrond
De achtergrond van de sparrenaanplant bij Wester-
broek en Harkstede lag in de landbouwcrisis en het be-
ginnende klimaatbeleid in begin jaren negentig. Er was 
toen een ‘regeling tijdelijk bos op landbouwgrond’, 
waar landbouwers met subsidie op landbouwgrond 
bomen konden gaan telen (van der Knaap 1996). Op 
nattere gronden waren dit populieren, op drogere 
zandkoppen sparren. Deze regeling leverde in Oost 
Groningen grote oppervlakten tijdelijk bos op. Maar na 
beëindiging van de subsidie (na de omlooptijd van de 
generatie bomen), werden de bomen spoedig gekapt 
en werd de grond weer omgezet in akkers en weilan-
den. De Blauwe Reigers van Westerbroek hebben dus 
opportunistisch op deze tijdelijke broedgelegenheid 
ingespeeld.

Wet Natuurbescherming
Sinds de Flora & Faunawet (eind jaren tachtig) en de 
Wet Natuurbescherming (2016) zijn nestplaatsen van 
Blauwe Reigers beschermd, als ‘permanente nesten’. 
Het advies is om bij aantasting van de kolonie een des-
kundige te laten kijken naar de omstandigheden (RVO 
2021). Naar de letter van de wet hadden de sparrenbe-
standen bij Westerbroek en Harkstede eigenlijk moe-
ten blijven staan, vanwege de reigers die er waren gaan 
broeden. Er is echter geen handhaver opgetreden tegen 

de kap van deze tijdelijke bossen. Deze geschiedenis 
laat het juiste van de genuanceerde bedoelingen van 
de wetgever zien: de reigers speelden juist in op tijde-
lijke omstandigheden en hebben aangetoond, dat zij 
zich aan veranderende omstandigheden kunnen aan-
passen. Wanneer vanuit de wet deze dynamiek ge-
fixeerd zou zijn, had dat veel problemen opgeroepen 
met de ontvangers van de subsidie, terwijl de reigers 
nu een andere plek uitkozen toen die in hun ogen ge-
schikt was.

Discussie

Aanname bij het volgen van de reigerkolonie in dit ge-
bied was, dat het dezelfde groep vogels betreft. Bewijs 
hiervan aan de hand van individuele herkenning (door 
kleurringen of zenders) ontbreekt. Het gebied is in de 
tussenliggende jaren integraal in de gaten gehouden 
op het voorkomen van reigernesten. Met enige zeker-
heid kan dus wel gesteld worden, dat er los van deze 
kolonie in het gebied van figuur 4, geen andere reiger-
nesten aanwezig geweest zijn.

Kolonie treedt niet op zijn schreden terug
Het is verwonderlijk dat na de kap van de sparrenaan-
plant bij de Oudeweg, de reigers niet teruggegaan zijn 
naar het eikenbos van de Hesselinkslaan. En idem na 
de kap van het sparrenbos aan de Bielefeldslaan in 
2020. De Havik broedt nog steeds in het bos van de 
Hesselinkslaan: is die zo afschrikwekkend, dat de rei-
gers hun heil elders zijn gaan zoeken? In een discussie 
over reigerkolonies en Haviken, kwam zowel een voor-
beeld voor van harmonie als een voorbeeld van het ver-
plaatsen van reigerkolonie na vestiging van een Havik. 
Van de relatie tussen broedende Haviken en reigers, is 
dus geen eensluidend beeld (Avifauna 2009).
Een reden voor het onomkeerbare vertrek van de kolonie, 
kunnen structuurveranderingen zijn in het bos van de 
Hesselinkslaan. Door vernatting van het gebied ster-
ven bomen massaal af, juist beuken en eiken (populair 
bij reigers). Maar op de plek waar de reigers het laatst 
broedden (tot 2010), staan de eiken er (voor ons oog) 
nog onveranderd bij en zouden de reigers kunnen nes-
telen (zie figuur 2).
Een verklaring voor het verdwijnen van de kolonie uit 
het bos aan de Hesselinkslaan, kan gegeven worden 
door de combinatie van omvorming van het bos door 
vernatting en de aanwezigheid van de Havik. Het op-
pervlak geschikt broedbos is voor de reigers verkleind. 
Doordat midden in dit restant ook de Havik broedt, kan 
de onderlinge afstand te klein zijn geworden voor har-
monieus ‘samen broeden’.

Figuur 4. Locatie Reigerkolonies Westerbroek 1984-2021. (1) Hesselinkslaan 
jaren ‹50 – 2010, (2) Sparren Oudeweg 2011 – 2015. (3) Erf Trias 2015 – 
2018, (4) Sparren Bielefeldslaan 2018 – 2020, (5) vuilstort Bielefeldslaan 
2021.
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Over langere termijn is het raar dat de reigerstand 
rondom Westerbroek zo achteruit gegaan is. De kwali-
teit van het landschap is, bekeken door onze menselijke 
bril, niet erg veranderd. Toch zijn de reigers hier als 
broedvogels bijna verdwenen. In de Stad Groningen 
zijn (op hemelsbreed 7 km afstand van de Hesselinks-
laan) ondertussen diverse grote kolonies ontstaan 
(Boekema 2016): zijn die gesticht door reigers uit de 
omgeving van Westerbroek?

Conclusie

De ‹burgerlijke stand›› van blauwe reigers tussen 1984 
en 2021 in de buurt van Westerbroek laat zien dat deze 
soort zich door uiteenlopende factoren laat sturen in 
zijn keuze voor een broedplaats. Veel invloeden (zoals 
voedselaanbod en wintersterfte) zijn buiten beschou-
wing gebleven. Deze historie heeft aannemelijk willen 
maken, dat de komst van de Havik, de vernatting van 
het bos aan de Hesselinkslaan en de komst van tijde-
lijke sparrenplantages, oorzaken kunnen zijn geweest 
van het verplaatsen van de kolonie. Dat de letter van 
de wet daarbij niet is toegepast, was een geluk bij een 
ongeluk.

Naschrift
Deze reeks kon ik in beeld brengen dankzij een langjarig 
inventarisatietraject voor het broedvogelmonitorproject 
(BMP) van Sovon. De voorvallen rond de reigerkolonie 
zijn het meest opvallende onderwerp dat uit die jaren 
bij mij is blijven hangen. Daarmee is dit stuk ook een 
soort terugblik op 37 jaar BMP-tellen in de Hesselinks-
laan.

Dankwoord
Ietse-Jan Stokroos wordt bedankt voor de grafiek, Sharon 
Boekhout voor de informatie over de bescherming van 
reigernesten, Daniël Bosma voor de overzichtskaart en 
Hilde van der Veen voor het verbeteren van de concept-
versie.
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Hotel De Loopstal:  
spreeuwen slapen boven de koeien
Alco van Klinken

Spreeuwen zijn onbekommerd en hebben een scherp oog voor nieuwe mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan 
wordt in dit artikel beschreven: Spreeuwen ontdekten de charmes van een loopstal. Onder andere om te slapen en 
te eten.

Tussen Haren en Groningen staat nog één actieve 
melkveehouderij. Die boerderij passeer ik sinds enkele 
decennia bijna dagelijks. In het najaar van 2018 viel me 
op dat er in de avondschemering Spreeuwen een dans 
aan het uitvoeren waren boven de loopstal. Dit feno-
meen herhaalde zich in 2019 (Vogeldagboeken 2018-
2020 Fam. van Klinken).
In 2020 begon ik (om iets in de buurt te doen, passend 
bij de kleinschaligheid van een corona-bestaan) bij te 
houden om welke aantallen het ging en wat het ge-
drag was van de Spreeuwen rond deze nieuwe slaap-
plaats.
Om het eenvoudig te houden, besloot ik om wekelijks 
het laatste half uur voor zonsondergang het aantal 
aanvliegende Spreeuwen te noteren vanaf een punt 
met zo goed mogelijk zicht op de loopstal (foto). De 
tellingen gebeurden zoveel mogelijk op donderdag-
avonden. In de loop van het teljaar heeft de methode 
zich enigszins ontwikkeld op grond van groeiende in-
zichten (zie verwachting 1). De eerste telling was op 13 
juli 2020, de laatste op 8 juli 2021, totaal 52 tellingen.

Inleiding

De loopstal
De loopstal is een rechthoekig gebouw van plm. 60 meter 
lang en 26 meter breed, met een nokhoogte van 6 à 8 
meter. De westkant is het oudst en is gebouwd in 1983; 
de oostkant is van recentere datum (2011) en is 2 meter 
hoger dan het oude gedeelte (zie foto). Bij de uitbouw 
van de stal in 2011 is het gebouw zo goed mogelijk vogel-
dicht gemaakt. In de nok (bij het ventilatiesysteem) is 
er echter ruimte waardoor Spreeuwen naar binnen kun-
nen. Bovendien zijn de staldeuren zowel aan de oost- 
als westkant meestal open, afhankelijk van de werk-
zaamheden van de melkveehouderij.

Verwachtingen
Ik startte de telling met een aantal verwachtingen over 
hoe een slaapplaats zou functioneren. Op veel punten 
hebben de Spreeuwen mij voor de gek gehouden; dit 
bracht me ertoe om na twee maanden de telling op een 
enkel punt aan te passen. Om de lezer mee te nemen in 
de groeiende inzichten omtrent de slaapplaats, be-
schrijf ik eerst mijn verwachtingen. Aan het eind van dit 
stuk bekijken we of - en hoe die bijgesteld moesten 
worden.

1 - ‘Slaapplaats = van buiten’

Bij alle spreeuwenslaapplaatsen die tot nu toe be-
schreven zijn, kon je ervan uitgaan dat de gebruikers 
van buiten kwamen. Bijvoorbeeld een slaapplaats in 
een rietveld: daar komen groepen Spreeuwen uit de 
omgeving naartoe. Wanneer je als teller de invliegende 
groepen nauwkeurig bijhoudt en optelt, heb je een 
goede schatting van het totaalaantal slapende 
 Spreeuwen. Met die verwachting begon ik ook aan 
deze telling. 

2 - ‘Slaapplaats = warmte zoeken’

In veel literatuur wordt gemeld dat Spreeuwen de 
warmte van een stal of andere gebouwen opzoeken 
voor hun slaapplek (zoals Boer 2020). Dat zou beteke-
nen, dat de temperatuur van invloed is op het aantal 
overnachtende Spreeuwen.

3 - ‘Slaapplaats = predatiemijding’

Gezamenlijke slaapplekken zouden ‘veiligheid’ bete-
kenen, zowel door de locatie (bijvoorbeeld een ontoe-
gankelijk rietveld) als de massaliteit. Bij andere vogels 
(zoals weidevogels, Oosterveld 2011) wordt predatie-
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mijding gezien: als ergens vogels met predatie te ma-
ken hebben gehad, mijden ze daarna het gebied (om te 
broeden). Veel predatoren zouden het aantal over-
nachters dus kunnen doen dalen.

4 - ‘Slaapplaats = vaste eenheid’

Ik had verwacht dat de slaapplaats een ‘vast publiek’ 
vanuit de omgeving zou trekken. Dus dat er vanuit be-
paalde richtingen groepjes Spreeuwen zouden arrive-
ren, die bewust voor deze locatie kozen. 

5 - ‘Slaapplaats = tellen in de loopstal’

Om de uitkomst van verwachting 4 alvast te verklap-
pen: er was veel uitwisseling van komende, gaande en 
passerende groepen Spreeuwen in de schemering. 
Deze uitwisseling (en de onmogelijkheid om een totaal 
360 graden dekkend beeld te hebben rondom de loop-
stal) maakte het erg moeilijk om van buiten het totaal-
aantal overnachtende Spreeuwen te bepalen. Daar-
voor zou een telling in de loopstal het antwoord kunnen 
zijn. 

Methode

Ruim een half uur voor zonsondergang werden de 
Spreeuwen in de loopstal geteld. Voor de observaties 
die ik aansluitend buiten deed, stond ik op plm. hon-
derd meter noordwestelijk van de stal. Vanaf die plek 
had ik vrij zicht op de aan- en afvliegroutes van 
 Spreeuwen, behalve op die van de zuidelijke kant. 
Daarbij werd het gedrag vastgelegd: aan- of afvlieg-
richting, uitvoeren van een spreeuwendans en eventu-
eel foerageren op de kuilbult. Verder werd het aantal 
aanwezige roofvogels en hun gedrag opgeschreven.
Het gedrag van de Spreeuwen rond de slaapplaats 
bleek uitermate dynamisch (zie verwachting 4). Er kon 
niet worden vastgesteld of aan- en afvliegende groep-
jes Spreeuwen dezelfde exemplaren waren, of nieuwe. 
Spaans (1962) ervaarde al, dat de situatie ‹s avonds 
rond een spreeuwenslaapplaats vaak chaotisch is. 
Daarom koos hij ervoor, om ‹s ochtends voor zonsop-
gang de vertrekkende Spreeuwen te tellen: dan was de 
situatie rustiger en overzichtelijker. Of dat ook zo is bij 
de slaapplaats in de loopstal, heb ik niet nagegaan.
Voor het vaststellen van het totaalaantal Spreeuwen is 

De loopstal vanuit het noordwesten gezien. De oostkant is iets hoger dan de westkant; deze verhoogde kant betreft de Foto: Elsa van Klinken
uitbouw die in 2011 is gerealiseerd. Boven het dak is een spreeuwendans te zien (voor zonsondergang, 10 januari 2021) 
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hier als stelregel genomen om het hoogste aantal te 
gebruiken dat op één moment aanwezig was buiten de 
stal,  plus het aantal dat bij de start van een telling al 
aanwezig was in de loopstal. Het totaalaantal zoals 
weergegeven in grafiek 1, is aldus opgebouwd:

Totaal =  (n Spreeuwen in de stal) + (n maximaal aan-
wezig buiten de stal)

Resultaten

Het aantalsverloop in grafiek 1 laat een piek zien in de 
herfst en winter. Vanaf oktober (week 39) nemen de 
aantallen toe, tot zo ‹n 1500 eind november (week 44). 
Daarna wisselen de aantallen sterk, maar liggen ze glo-
baal tussen de 500 en 1200. Eind januari (week 4) ver-
dwijnt de massa plotseling. Daarna blijft een klein aan-
tal van enkele tientallen de slaapplaats gebruiken tot 
eind april (week 14). Tijdens het nestseizoen (week 15 
en verder) gebruiken een paar ‘plaatselijke’ Spreeuwen 
de loopstal als slaapplaats. Na het uitvliegen van de 
jongen (eerste broedsel half mei, tweede broedsel eind 

juni) nemen de aantallen slapers niet toe. Blijkbaar 
 slapen de jonge uitgevlogen Spreeuwen op andere 
plaatsen.
In de zomermaanden (week 28 - 34) is het aantal 
 slapers in de grafiek iets te laag, omdat eerst niet ín de 
stal geteld is (zie verwachting 1). In de loop van sep-
tember (vanaf week 35) beginnen de aantallen slapers 
langzaam toe te nemen.

Predatoren
Ik was niet de enige die merkte dat er in de loopstal 
Spreeuwen sliepen. Tijdens de tellingen had ik vaak 
 gezelschap van een of meer roofvogels die (met hun 
eigen oogmerk) op de Spreeuwen letten. Soms was  
de roofvogel een eenmalig incident, vaak een op 
Spreeuwen gerichte aanwezigheid. Boer Hoving vond 
vaak plukresten van Spreeuwen in zijn loopstal; hij 
maakte regelmatig mee dat er een Buizerd of Sperwer 
met de Spreeuwen in de loopstal werd opgesloten, als 
de staldeuren dicht gingen. Roofvogels als biologische 
bestrijding? Maar zie de discussie, verwachting 3: ook 
hier reageerden de Spreeuwen niet altijd zoals  verwacht.
Twee Sperwers hadden het duidelijk op de Spreeuwen 

Grafiek 1. Het aantal slapende Spreeuwen door het jaar heen. Rechts staat de tijd uitgedrukt in week nummers (start week 28 = 13 juli, week 0 =  
1 januari). De aantalspiek ligt in de herfst en vroege winter. De aantallen in de nazomer (week 28 - 34) zijn iets te laag doordat niet in de stal geteld is
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gemunt, in en om de loopstal. In de periode van de 
maximale aantallen (december, januari), patrouilleerden 
er tijdens iedere telling één of twee Sperwers rondom 
de stal. Vaak gingen ze op de nok zitten, bij de opening 
waar de Spreeuwen naar binnen gingen. Na het vertrek 
van de grote massa Spreeuwen (eind januari), bleven 
de Sperwers nog twee weken rondhangen, hoewel er 
toen al fors minder Spreeuwen waren dan daarvoor.

De betekenis van maïs
De Spreeuwen die in de stal overnachtten, bleken voor 
een groot deel al ruim voor zonsondergang binnen te 
zijn. Waarom werden deze Spreeuwen figuurlijk huis-
mussen? De verklaring hiervoor is: mais. De Spreeuwen 
die overdag rondhangen in de loopstal, eten mee met 
de koeien. Koeien krijgen (naast kuilgras) twee soorten 
mais gevoerd: snijmais (= verhakselde mais met kolf 
en stengel) en korrelmais (alleen de verhakselde kolf). 
De Spreeuwen zijn vooral dol op de korrelmais, zozeer 
dat een kruiwagen met korrelmais niet onbedekt in de 
loopstal kan blijven staan (mondelinge mededeling 
Hoving). Zowel de snijmais (die voor het voerhek op de 
grond voor de koeien wordt uitgespreid) als de korrel-
mais zijn smakelijk voer voor de Spreeuwen.

Bouwhistorie
De loopstal is in 2011 uitgebreid; vóór dat jaar werden 
de koeien ook al met mais gevoerd. Toen sliepen er nog 
geen Spreeuwen in de loopstal: pas na de verbouw (en 
verhoging in het nieuwe deel) is de loopstal in gebruik 
gekomen als Spreeuwenhotel. Blijkbaar voldeed de 
bouw van de vernieuwde stal aan de eisen van slapen-
de Spreeuwen: hetzij door de grotere lichtinval, hetzij 
door de grotere nokhoogte van het nieuwe gedeelte.

Slaapplaatsen in andere loopstallen
Rondvraag langs veehouders elders in Groningen leert 
dat er vaker loopstallen als slaapplaats door Spreeuwen 
worden gebruikt. Uit Niehove, Briltil en Adorp heeft 
Ariën Baken deze signalen vernomen. Het is echte zeker 
níet zo, dat elke loopstal als slaapplaats in gebruik is.

Ontwikkeling door het jaar heen
Het aantalsverloop gedurende het hele jaar toont over-
eenkomsten met het trekverloop zoals breder vastge-
steld is in Groningen (Boekema 2016): de herfsttrek 
vindt vooral plaats in oktober. Het vertrek van de grote 
massa Spreeuwen uit de loopstal (eind januari) komt 
niet overeen met de voorjaarstrek: die valt pas in 
maart. Waarom zijn de Spreeuwen zo vroeg gevlogen 
uit deze slaapplaats? Is dat toch een verstorend effect 
van de patrouillerende Sperwers? Of is het (weg)trek-
seizoen aan het veranderen in recente jaren?

Vergelijking met elders
Spreeuwen staan al lang bekend om hun flexibele 
keuze van slaapplaatsen (Hutch 1989, Boekema 
2016). De Spreeuw gaat momenteel achteruit, zowel 
de broedvogels als de overwinteraars - vooral in het 
boerenland (Dijksterhuis 2016, Sovon 2018). Dat 
Spreeuwen de foerageer- en overnachtingsmogelijk-
heden van loopstallen ontdekken, kan hoop geven dat 
ze hun status als cultuurvolger nog wel weten vast te 
houden.

Discussie:  
terug naar de verwachtingen

Bij de start van de telling had ik een aantal verwachtin-
gen (zie de Inleiding). Nu maken we de balans op in 
hoeverre de slaapplaats aan de verwachtingen vol-
deed.

1 - ‘Slaapplaats = van buiten’

Een aantal weken na het begin van de telling kreeg ik 
het gevoel dat ik voortdurend minder aankomende 
Spreeuwen telde dan dat ik hoorde vanuit de loopstal. 
Vanaf dat moment (begin september) ben ik begonnen 
om bij het begin van de telling ook het aantal reeds 
aanwezige Spreeuwen in de stal te tellen. Zoals blijkt 
uit de grafiek was het merendeel van de slapende 
Spreeuwen al vóór een half uur voor zonsondergang in 
de stal aanwezig.

2 - ‘Slaapplaats = warmte zoeken’

Ook tijdens hittegolven sliepen Spreeuwen in de stal 
en de aantallen namen niet duidelijk toe op koude 
 dagen, ook niet tijdens een sneeuwperiode in februari. 
Warmte leek dus niet de reden te zijn waarom de loop-
stal als slaapplek werd gekozen. 

3 - ‘Slaapplaats = predatiemijding’

Op 14 december 2020 zat er op de vloer van de loopstal 
een vrouw Torenvalk een geslagen Spreeuw te pluk-
ken. Terwijl dit gebeurde, zaten 300 Spreeuwen op 
korte afstand in de loopstal te foerageren, te pluizen en 
te zingen. Er was totaal geen sprake van paniek en in de 
volgende weken waren de aantallen niet lager dan 
daarvoor. Ook de twee Sperwers die in december en 
januari in-en rond de loopstal joegen, leidden niet 
 direct tot aftocht van de Spreeuwen. Van predatie-
mijding was dus weinig te merken.
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4 - ‘Slaapplaats = vaste eenheid’

Tijdens iedere telling werd deze verwachting gelogen-
straft: het was een druk woon-werkverkeer dat bijna 
alle kanten opging. Vaak kwamen er uit vele windrich-
tingen groepjes Spreeuwen aan bij de loopstal, maar 
net zo goed vertrokken er groepen of passeerden er 
groepen. Van die passerende groepen had je dan weer 
Spreeuwen die zich vanaf de loopstal daarbij aansloten 
of andersom: die zich uit de passerende groep lieten 
vallen om te landen bij de loopstal. Het ‘’waak-slaap-
verkeer’’ van Spreeuwen is dus uitermate dynamisch 
met veel onderlinge uitwisseling tussen groepen. Zon-
der individuele Spreeuwen te herkennen, kun je niet 
vaststellen of deze dynamiek ook voor afzonderlijke 
Spreeuwen geldt (nu eens hier, dan eens daar slapen). 
Op groepsniveau wordt wel de indruk gewekt dat 
Spreeuwen een wisselende en flexibele smaak hebben 
wat betreft hun slaapplaats.

5 - ‘Slaapplaats = tellen in de loopstal’

De slapende Spreeuwen in de loopstal deden mij denken 
aan de stationsspreeuwen van CS Utrecht, die (tot de ver-
bouw in 2016) overnachtten onder de bogen van de oude 
perronoverspanningen. Die bogen hadden steunbalken 
met een ruimte van plm. een decimeter onder het dakbe-
schot. Onder deze steunbalken waren netten gespannen 
(misschien tegen Spreeuwen?). De stationsspreeuwen 
sliepen op deze ‘’hanebalken’’ met het net onder zich. Op 
vergelijkbare manier sliepen de Spreeuwen in de loop-
stal. Opvallend is dat ze zich na zonsondergang bij voor-
keur bevinden in het nieuwe westelijke gedeelte, waar-
van het dak twee meter hoger is dan van de oudbouw.
Het bepalen van het totaalaantal bleek echter praktisch 
onmogelijk. Binnen de loopstal zijn heel veel richels, 
steunbalken en donkere uithoeken waar slapende 
Spreeuwen zich kunnen bevinden. Meer dan een grove 
schatting van het aantal slapers was niet te geven; met 
je oren kon je het beste vaststellen dat er overnachtende 
Spreeuwen waren: het gezang was goed hoorbaar.

Al met al veel disclaimers om de waarde van de getelde 
aantallen te relativeren. Maar door de telling als een 
steekproef te beschouwen, kan toch een indruk van 
het aantalsverloop gegeven worden. 
Op veel punten hebben de Spreeuwen zich anders ge-
dragen dan verwacht: de slapers waren al geruime tijd 
voor zonsondergang ‘’intern’’, predatoren leiden niet 
tot daling van de aantallen, de temperatuur lijkt niet 
van invloed op het aantal slapers en de slaapplaats 
lijkt een onderdeel te zijn van een dynamisch netwerk 
van andere slaapplaatsen.

Conclusie

Loopstallen worden door Spreeuwen als slaapplaats 
gebruikt; een belangrijke reden hiervoor is de beschik-
baarheid van aantrekkelijk voer voor de Spreeuwen: de 
mais die aan de koeien wordt gevoerd. Daarnaast zijn 
bouwkenmerken van de loopstal belangrijk: een mini-
male hoogte, mogelijkheden om de stal binnen te komen 
en zitbalken onder het dak zijn vereisten.

Spreeuwen laten hiermee in twee opzichten hun aan-
passingsvermogen zien: het mee-eten uit een nieuwe 
voedselbron en het gebruiken van nieuwe overnach-
tingsmogelijkheden. Dit aanpassingsvermogen kan 
vertrouwen geven dat de Spreeuw zich toch nog lang 
als cultuurvolger kan handhaven (contra Dijksterhuis 
2016).

Dankwoord
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Spreeuwen, het verlenen van toegang tot de loopstal 
en voor de informatie over de bouwgeschiedenis en 
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De Goudvink als stand-, zwerf- en 
trekvogel in Leek, ZW-Groningen
Klaas Koopman

Vrijwel elke vogelaar zal de Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) kennen. Mannen zijn opvallende verschijningen met 
hun rode onderzijde, zwarte kopkap, vleugels en staart, grijze rug en witte stuit. Bij vrouwen ontbreekt de rode 
onderzijde maar voor het overige doen ze niet onder voor mannen. Tegelijk leiden Goudvinken over het algemeen 
een onopvallend bestaan door een geringe bewegelijkheid waardoor ze vaak over het hoofd worden gezien. Ook 
in het Nederlandse ringonderzoek komt de soort met een paar honderd vangsten per jaar weinig aan bod. In de 
tuin van de auteur in Leek komen Goudvinken regelmatig voor en daar wordt jaarlijks een aantal gevangen. De 
resultaten daarvan worden in deze bijdrage gepresenteerd.

Inleiding
Vanaf 1989 vang ik vogels in mijn tuin in Leek voor het 
ringonderzoek. Van de vangsten van Goudvinken tot en 
met 2000 vond een eerste uitwerking plaats (Koopman 
2001). De conclusie was toen dat het vooral plaatselijke 
broedvogels en hun jongen betrof die, nadat hun voedsel-
bronnen elders waren uitgeput, in de loop van de win-
ter gebruikmaakten van het aangeboden voedsel in de 
tuin. Slechts één vogel behoorde tot de ondersoort 
pyrrhula uit Noord-Europa. Ringmeldingen van elders 
ontbraken. Na 2000 is het materiaal aanzienlijk uitge-
breid, reden om te komen tot een nieuwe uitwerking.

Materiaal en methode

Het onderzoek vond plaats in de tuin van perceel 
 Diligencelaan 11 te Leek, Zuidwest-Groningen. Zie voor 
een beschrijving van de vanglocatie Koopman (2016). 
Voor het vangen werd gebruik gemaakt van één of 
twee mistnetten, een zeefval en een slagnetje. De laat-
ste twee vangmiddelen werden de laatste jaren niet 
meer gebruikt. Goudvinken werden gelokt met zonne-
bloempitten, maar niet met geluid. Aanvankelijk stopte 
ik begin mei met het voeren en hervatte dit in de loop 
van de zomer, maar de laatste jaren begon ik steeds 
eerder te voeren, totdat er uiteindelijk vrijwel jaarrond 
werd gevoerd. In dit artikel wordt de jaargrens gelegd 
bij 1 juni (2018 bijvoorbeeld loopt van 1 juni 2018 tot 1 
juni 2019) waardoor in elk jaar gerekend wordt met de-
zelfde groep oude en jonge vogels. Dit is met uitzonde-
ring van een jonge vogel van 29 mei 2020. Tussen 1 juni 
1989 en 1 juni 2021 werden 599 ongeringde en twee 

elders geringde Goudvinken gevangen. De eerste 
vangst van de elders geringde vogels is opgeteld bij de 
ongeringde vogels waardoor totaal 601 verschillende 
individuen beschikbaar waren (nieuwe vogels). In een 
volgend jaar werden 167 Goudvinken teruggevangen 
waarvan 52 in meer dan een jaar. Voor hetzelfde jaar 
liggen 950 terugvangsten voor, vaak meerdere van het-
zelfde individu. Naast de eigen terugvangsten op de 
ringplaats werden elf Goudvinken uit Leek door derden 
gemeld via het Vogeltrekstation te Heteren/Wageningen. 
Voor analyse waren daardoor twee elders geringde 
 vogels en elf ringmeldingen beschikbaar. Van de ge-
vangen vogels werden onder andere leeftijd, geslacht, 
vleugellengte tot op 1 mm (methode 3 (flattened and 
straightened wing), Svensson 1992), gewicht tot op 0,1 
gram en handpenrui bepaald. 

Juveniele Goudvinken zijn gemakkelijk te herkennen 
door het ontbreken van een zwarte kopkap. Na de rui 
naar het eerste winterkleed zijn jonge van oude Goud-
vinken te onderscheiden door de aanwezigheid van 
 juveniele grote armpendekveren en bruine randjes aan 
de alula (duimvleugel) en de carpale dekveer, de dek-
veer tussen grote armpendekveren en handpendek-
veren (Demongin 2016). Om uiteenlopende redenen is 
van 18 mannen en 16 vrouwen de leeftijd niet bepaald. 
Vanaf 1 juni zijn jonge vogels van het broedseizoen van 
het vorige jaar ook als oud gerekend. Hierdoor lopen de 
jonge vogels van twee jaren niet door elkaar. Geslachts-
bepaling is pas mogelijk na de rui naar het eerste winter-
kleed. Wanneer het geslacht later werd bepaald bij te-
rugvangsten, is dat geslacht aangehouden (n = 23). 
Van 57 ex bleef het geslacht onbepaald. 
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Een Goudvink heeft tien handpennen. De handpen-
nen zijn de buitenste slagpennen van de vleugel. De 
buitenste handpen is zeer klein en wordt voor rui-
onderzoek buiten beschouwing gelaten. De hand-
pennen ruien van binnen naar buiten en worden in 
die volgorde ook genummerd van 1 tot en met 9. Tij-
dens de groei zit de handpen in een bloedspoel. 
 Zodra de groei van de handpen voltooid is, droogt de 
bloedspoel op en valt af en is de veer dood materiaal. 
Van elke handpen werd de fase van de rui gescoord 
volgens het systeem van Ashmole (1962): 0 = oud,  
1 = de oude handpen is uitgeworpen maar de nieuwe 

handpen groeit nog niet of nauwelijks, 2 = de hand-
pen begint te groeien maar is nog korter dan 1/3 van 
de uiteindelijke lengte, 3 = de groeiende handpen 
heeft een lengte van 1/3 tot 2/3 van de uiteindelijke 
lengte, 4 = de groeiende handpen heeft een lengte 
vanaf 2/3 van de uiteindelijke lengte tot de volledige 
lengte maar zit nog in de bloedspoel, 5 = de nieuwe 
handpen is geheel uitgegroeid en de bloedspoel ont-
breekt. Een vogel met nog geen rui heeft dus een 
score van 0, ruiende vogels een score van 1 tot en 
met 44 en vogels met voltooide rui hebben een score 
van 45.

Goudvink man met ring V xxx.841, Groningen 29 maart 2018   Foto: Theo Bakker
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Resultaten

In 1989 – 1992 werden geen Goudvinken gevangen. De 
begroeiing van de tuin was toen nog in een te pril sta-
dium van ontwikkeling. In 1993 – 2004 was de soort 
schaars met 2 tot 12 gevangen vogels per jaar (figuur 
1). Daarna namen de aantallen per jaar fors toe van 
 minimaal 11 (in 2006) tot maximaal 75 ex (in 2017). Een 
deel van deze toename is te verklaren door een hogere 
vangfrequentie. Mannen waren in de meerderheid met 
56,7% hoewel er ook jaren waren met meer vrouwen 
dan mannen (10 van 28 jaren). Het relatief hoge aantal 
vogels van onbekend geslacht in 2017, 2019 en 2020 
wordt veroorzaakt door het aanbieden van voer in juni. 
Oude vogels met net uitgevlogen jongen die nog wer-
den gevoerd kwamen af op het voer. Van de gevangen 
vogels van bekende leeftijd in figuur 1 was 56,3%  
(n = 413) jong en 43,7% (n = 320) oud. Bij de mannen 
was 50,1% jong (n = 383) en bij de vrouwen 56,0%  
(n = 293).

In juni – september kwam een klein aantal Goudvinken 
voor in de tuin (figuur 2). Er waren ongeveer evenveel 
mannen (n = 43) als vrouwen (n =42), maar een groot 
deel werd gevormd door jongen van onbekend ge-
slacht (n= 64). In oktober en voor mannen ook novem-
ber ontbrak de soort bijna volledig. Vrouwen namen al 
toe vanaf november. Vanaf december namen de aantal-
len van beide geslachten toe met mannen steeds in de 
meerderheid. Na een top in maart namen de aantallen 
weer af, maar in mei werden toch nog 62 Goudvinken 
gevangen. Voor alle maanden samen bestond de 
vangst uit 56,0% mannen en 44,0% vrouwen.

Vanaf 2005 zijn voldoende Goudvinken gevangen om 
iets te zeggen over de leeftijdsverdeling per jaar (fi-
guur 3). Met uitzondering van 2011 - 2013 werden jaar-
lijks steeds meer jonge dan oude vogels gevangen. In 
acht van zestien jaar was van de oude vogels meer dan 
de helft al in voorgaande jaren geringd. 2006 telde 
maar een nieuwe en een reeds geringde oude vogel. 
Met weglating van 2006 varieerde het aantal oude vo-
gels tussen 12 en 28 per jaar. Voor jonge vogels lag de 
variatie zonder 2006 tussen 12 en 47 vogels per jaar.  In 
2005 – 2020 bestond 55,8% van de vangsten uit jonge 
vogels.

Demongin (2016) noemt voor de Goudvink negen on-
dersoorten. Hiervan kunnen redelijkerwijze twee in 
Nederland worden verwacht. Europoea broedt onder 
andere in Nederland en pyrrhula (Noordse Goudvink) 
in Noord-Europa. De laatste ondersoort komt in som-
mige jaren in het winterseizoen in Nederland voor. 

 Pyrrhula is groter dan europoea. Cramp & Perrins 
(1994) hebben de vleugellengte volgens dezelfde me-
thode gemeten als in dit artikel, maar de maten zijn ge-
nomen aan balgen en moeten daarom met 2% worden 
verhoogd. Voor europoea komen zij dan op maximaal 
89 mm voor mannen en 87 mm voor vrouwen. Voor 
 pyrrhula komen zij op minimaal 92 mm voor mannen en 
89 mm voor vrouwen. In figuur 4 is de frequentieverde-

Figuur 1. Aantal gevangen Goudvinken per jaar in Leek in 1993 – 2020;  
elk individu is per jaar eenmaal gerekend.

Figuur 2. Aantal gevangen Goudvinken per maand in Leek in 1993 – 2020; 
elk individu is in hetzelfde jaar per maand eenmaal meegeteld.

Figuur 3. Leeftijdsverdeling per jaar van gevangen Goudvinken in Leek in 
2005 – 2020. Elk individu is per jaar eenmaal meegenomen. Oude vogels 
zijn opgedeeld in nieuwe vangsten en terugvangsten van voorgaande jaren.
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ling gegeven van de gevangen Goudvinken in Leek. Op 
zes na vallen alle vogels binnen de bandbreedte voor 
europoea. De overige zes vallen binnen de bandbreed-
te van pyrrhula. Deze zes vogels werden gevangen tus-
sen 8 januari en 10 april. Een werd eenmaal gevangen, 
de andere vijf werden een tot vijfmaal teruggevangen 
in hetzelfde jaar. Verder viel op dat de zes pyrrhula veel 
zwaarder waren dan de overige vogels. Van de ver-
meende europoea lagen de gewichten voor mannen 
inclusief eigen terugvangsten tussen 17,9 en 28,5 gram 
en voor vrouwen tussen 17,6 en 30,0 gram. Voor pyrrhula 
lagen de gewichten van mannen tussen 30,9 en 38,5 
gram en voor vrouwen tussen 29,5 en 43,1 gram. Bij 
drie vrouwen europoea was er sprake van overlap in 
gewichten met pyrrhula. Het gemiddelde gewicht van 
europoea was voor alle mannen 23,7 gram en voor alle 
vrouwen 23,4 gram. De vier pyrrhula vrouwen wogen 
gemiddeld 34,9 gram en de twee mannen 35,3 gram. 
De zwaarste was een vrouw van 43,1 gram.

Van 29 mei tot 1 oktober kon van 80 jonge vogels bij de 
eerste vangst het geslacht niet worden vastgesteld. 
Voor acht mannen en vijftien vrouwen lukte dat later 
wel bij een terugvangst. Voor 19 vogels daarentegen 

lukte dat niet, omdat er alleen terugvangsten waren 
vóór de vogels geruid hadden naar het eerste winter-
kleed. De resterende 38 jonge vogels werden na de 
eerste vangst niet teruggevangen (47,5%). Van alle 
mannen (n = 303) en vrouwen (n = 241) werden procen-
tueel vrijwel evenveel vogels niet teruggevangen (man-
nen 41,9% en vrouwen 40,7%). In tabel 1 zijn daarom 
alle vogels samengevoegd. Goudvinken geringd in elke 
maand konden in volgende maanden terugvangsten 
geven. Een duidelijke trend ontbreekt. In maanden met 
veel nieuwe vangsten (januari – april) werden ook veel 
eerder geringde Goudvinken teruggevangen. In vol-
gende jaren werden 117 Goudvinken teruggevangen: 
68 mannen (58,1%) en 49 vrouwen (41,9%). Deze per-
centages zijn vrijwel gelijk aan het aandeel van de sek-
sen in de totale vangst (mannen 56,7% en vrouwen 
43,3%,  figuur 1). 

In tabel 2 is ingezoomd op de vogels die in volgende 
jaren werden teruggevangen. Bij de eerste terugvangst 
van vogels van bekende leeftijd was 73,3% geringd als 
jonge vogel (77 van 105). Na de eerste terugvangst 
volgden in de jaren daarna nog 50 terugvangsten van 
dezelfde vogels, soms in meerdere jaren. In deze groep 
was van vogels van bekende leeftijd bij ringen 82,4% 
geringd als jong (42 van 51). Ten opzichte van de eerste 
terugvangst in een vorig jaar waren deze vogels toen 
allemaal oud. Het geeft een onjuist beeld deze vogels 
als geringd als jong aan te merken. Als ze in hun eerste 
jaar waren gemist en pas in hun tweede jaar waren ge-
vangen, zouden ze aangemerkt zijn als geringd als oud. 
Deze groep is daarom gerekend als geringd als oud. 
Dat geldt ook voor vier vervolgvangsten die als leeftijd 
onbekend waren geringd. Dan zijn 48,1% van de vogels 
geringd als jong (77 van 160). Dit is komt redelijk in de 
buurt van de 55,8% jongen in de totale vangst (figuur 
3). Ook is gekeken naar het aantal jaren tussen een eer-
ste vangst en vervolgvangsten. Eventuele volgende 

maand terug

ring-maand jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei tot individuen geringd %% terug

jun 1 2 1 4 4 21 19,0

jul 2 4 2 2 2 1 3 5 1 22 9 27 33,3

aug 2 2 3 9 8 6 2 32 15 29 51,7

sep 3 2 3 2 4 3 3 1 21 10 22 45,5

okt 1 1 1 3 33,3

nov 1 3 4 1 3 2 14 6 12 50,0

dec 1 2 11 7 6 5 5 37 12 27 44,4

jan 1 1 2 9 12 47 22 20 2 116 59 91 64,8

feb 3 4 4 1 2 11 7 10 37 19 6 104 49 110 44,5

mrt 3 3 5 2 3 8 16 16 15 42 10 123 54 139 38,8

apr 2 2 1 7 5 9 10 6 14 56 25 96 26,0

mei 1 1 1 1 1 1 6 6 24 25,0

10 15 14 9 5 9 48 63 104 108 110 41 536 250 601 41,6

Tabel 1. Eigen terugvangsten van Goudvinken geringd in Leek in 1993 – 2020. Alleen terugvangsten in de maanden na ringen zijn opgenomen 
waarbij elke maand eenmaal is meegenomen.

Figuur 4. Frequentieverdeling vleugellengtes van gevangen Goudvinken in 
Leek in 1993 – 2020; van elk individu is alleen de eerste vangst meegeteld.
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vervolgvangsten zijn daarbij vergeleken met de voor-
gaande vervolgvangst. 152 Goudvinken werden in het 
volgende jaar teruggevangen. Daarentegen misten elf 
vogels een jaar en vier vogels twee jaren. 

Van de gevangen oude Goudvinken, ongeringde en te-
rugvangsten van eerder geringde vogels, in juni (n = 
25) en juli tot de 17e (n = 7) had geen een handpenrui. 
Op 17 juli werd de eerste Goudvink gevangen met 
handpenrui. Vanaf de 17e hadden in juli zes vogels geen 
handpenrui en zeven wel. In augustus hadden zeven 
vogels wel handpenrui en tien niet. De laatste Goud-
vink zonder handpenrui werd gevangen op 30 augustus. 
Alle acht in september gevangen Goudvinken waren in 
actieve handpenrui. De scores in juli en augustus ble-
ven laag en lagen tussen 1 en 6 met uitzondering van 
een vogel van 17 augustus die een score van 20 had. In 
september lagen de scores aanzienlijk hoger tussen 12 
(op 7 september) en 36 (op 28 september). In oktober 
werden maar twee oude Goudvinken gevangen. Beide 
waren in actieve handpenrui met een score van 32 op 
de 4e en van 35 op de 22e. In november hadden alle 
 vogels de handpenrui voltooid.

Alle nieuwe Goudvinken samen leverden voor 13 ver-
schillende vogels ringmeldingen via het Vogeltreksta-
tion op, dat is 2,2% van de nieuwe vogels. Vijf hiervan 
werden door het publiek gemeld, alle in de directe om-
geving van Leek. Vier meldingen waren het gevolg van 
ringwerk van andere ringers. Deze vogels werden op 
grotere afstand van Leek aangetroffen (Assen twee-
maal op 23 km, Tjeukemeer op 47 km en Groningen op 
12 km). Dan zijn er nog vier vogels van dezelfde plaats 
in Groningen op 11 km afstand van Leek. Vanaf 2018 
fotografeert Theo Bakker in zijn tuin geringde vogels 
en de ringnummers worden op de computer vastge-
steld met uitvergrote foto’s. Twee Goudvinken werden 
in 2018 en 2021 meerdere malen afgelezen, maar niet 
in de tussenliggende jaren. Volgens Theo Bakker is de 
afleeskans van Goudvinken in zijn tuin sinds de eerste 
aflezingen in 2018 niet echt veranderd.

Goudvink vrouw met ring V xxx.761, Groningen 2 april 2018  Foto: Theo Bakker

geringd als  
eerste maal terug

tweede en latere vangsten in  
volgende jaren geringd als

jong oud onbekend jong oud onbekend

77 28 7 42 9 4

Tabel 2. Terugvangsten van Goudvinken in een volgend jaar Elke vogel is per 
jaar eenmaal gerekend.
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Van de acht ringmeldingen op iets grotere afstand van 
Leek waren zeven geringd als jonge vogel en een als 
leeftijd onbekend. Twee geringd in oktober en decem-
ber werden teruggemeld in dezelfde winter. Een jonge 
man geringd in Leek op 20 maart 2021 en nog een keer 
teruggevangen op 26 maart werd tussen 5 en 14 juni 
enkele malen waargenomen in Groningen. Vier andere 
werden tussen 12 februari en 7 april geringd en in een 
volgend jaar teruggemeld. Dan is er nog een vogel ge-
ringd op 21 juni die volgens de gehanteerde definitie 
van oude vogels tot die groep zou behoren, maar nog 
wel herkenbaar was als een jonge vogel van het vorige 
jaar. Ook deze werd in een volgend jaar teruggemeld.  

Discussie

Op basis van de vleugellengtes behoren alle gevangen 
Goudvinken in Leek op zes na tot de ondersoort euro-
poea, de ondersoort die ook in Nederland broedt. De 
overige zes, 1,0% van alle in Leek gevangen Goud-
vinken, zijn Noordse Goudvinken (pyrrhula), de onder-
soort die in Noord-Europa broedt. Volgens de ringver-
slagen van het Vogeltrekstation waren in 2015 – 2019 
van 1.624 in Nederland geringde Goudvinken 14 Noord-
se Goudvinken (0,9%). Op trektellen.nl werden over 
deze periode 1.162 Goudvinken als geringd gemeld 
waarvan negen als Noordse Goudvinken (0,8%). Niet 
alle ringers zetten hun ringvangsten op trektellen.nl en 
niet alle ringers maken onderscheid tussen gewone en 
Noordse Goudvinken. Ondanks dat blijken Noordse 
Goudvinken in de ringvangsten uiterst schaars in Ne-
derland. In 2015 – 2019 telden de trektellers 7.587 
Goudvinken volgens trektellen.nl waarvan 4,3% 
Noordse Goudvinken. Het is moeilijk te zeggen hoe be-

trouwbaar dit cijfer is. Noordse Goudvinken zijn her-
kenbaar aan hun kenmerkende “trompetroep”, maar 
lang niet van elke overvliegende Goudvink wordt de 
roep gehoord. De wens om hoge aantallen te registre-
ren kon hier wel eens de vader van de gedachte zijn.

Goudvinken worden in Nederland maar in kleine aan-
tallen geringd. In 2015 – 2019 werden 1.638 ex geringd 
volgens de ringverslagen van het Vogeltrekstation. Als 
we echter op trektellen.nl kijken naar de verdeling over 
de ringplaatsen, dan blijken de vangsten vaak toevals-
vangsten te zijn. Slechts op enkele plaatsen worden 
wat grotere aantallen gevangen. Zo werden in genoem-
de periode in Bergum (Friesland, Arend Timmerman) 
en Leek (verhoogd met niet ingebrachte vangsten) 
 samen 19,5% van het landelijke totaal gevangen, overi-
gens zonder dat dit leidde tot uitwisselingen tussen 
beide ringplaatsen. Dit vertaalt zich ook naar de ring-
meldingen die betrekking hebben op Leek. Vijf meldin-
gen waren publieke meldingen. Zij kwamen alle uit de 
directe omgeving van de ringplaats. Op de schaal van 
Noord-Nederland zijn ze waarschijnlijk een goede af-
spiegeling van de verplaatsingen van de Goudvinken. 
Katten, ramen en verkeer komen in dit hele gebied voor 
en kunnen dus overal slachtoffers maken, terwijl de 
vindkans gelijk geacht kan worden. Slechts vier mel-
dingen waren het gevolg van activiteiten van andere 
ringers en deze meldingen kwamen van wat verder weg 
(Groningen, Assen tweemaal en Tjeukemeer). De kans 
op vangsten door andere ringers is ook klein, omdat de 
soort over het algemeen weinig wordt gevangen. Maar 
dan zijn er ook nog vier meldingen uit de tuin van Theo 
Bakker in Groningen. Het is niet onaannemelijk dat 
deze meldingen niet op zichzelf staan. De meldingen 
komen tot stand door een speciale methode die weinig 
wordt toegepast. Ruimere toepassing van de methode 
in de wijdere omgeving van Leek zou wel eens meer 
meldingen op kunnen leveren. Samen met de vier mel-
dingen door ringactiviteiten lijkt het erop dat een deel 
van de Goudvinken toch in een wat groter gebied in 
Noord-Nederland kan rondzwerven. Van de gevangen 
Goudvinken in 2005 – 2020 was 55,8% jong. Van de 
acht ringmeldingen van Goudvinken op enige afstand 
van de ringplaats was op het moment van ringen een 
van onbekende leeftijd en waren zeven jonge vogels. 
Dit zou erop kunnen duiden dat alleen een deel van de 
jonge vogels zwerfgedrag vertoont. 

Zwerfgedrag van jonge vogels lijkt niet direct tot uiting 
te komen in de terugvangsten in volgende jaren. Zelfs 
gecorrigeerd voor vervolgterugvangsten in volgende 
jaren lijken jonge vogels vrijwel even plaatstrouw te 
zijn als oude vogels (tabel 2). Dit kan echter ook een 

Figuur 5. Ringmeldingen van Goudvinken die betrekking hebben 
op Leek. Witte vierkant is Leek, Rode stippen zijn meldingen van 
elders, blauwe stippen zijn elders geringd. Om alle stippen 
zichtbaar te maken zijn die rond Leek soms iets verschoven ten 
opzichte van de werkelijke vindplaats. De getallen geven het 
aantal meldingen op die plaats aan. 



De Grauwe Gors  jaargang 49 - 2022     21

andere oorzaak hebben. Niet uit te sluiten is dat een 
deel van de jonge vogels wel zwerft en zich uiteindelijk 
vestigt op enige afstand van hun geboorteplaats. Als 
ze daar dan worden geringd, lijken terugvangsten in 
volgende jaren op plaatstrouw, niet aan de geboorte-
plaats maar aan de plaats waar ze zich na de dispersie 
hebben gevestigd. Uit de terugmeldingen op enige af-
stand van Leek zou de conclusie getrokken kunnen 
worden dat vestiging elders vooral plaatsvindt vanaf 
de tweede helft van de winter en het vroege voorjaar. 
Dit kan (deels) ook te wijten zijn aan het feit dat Goud-
vinken vooral na de jaarwisseling worden gevangen. 
Van beide in december geringde Goudvinken vond de 
terugmelding elders wel plaats in dezelfde winter. Feit 
is ook dat in de tuin in Leek tot in mei regelmatig onge-
ringde Goudvinken worden waargenomen die meestal 
kort daarop worden gevangen. Het betreft zowel oude 
als jonge vogels. Dit kunnen vogels zijn die in de omge-
ving hebben overwinterd en nu, op zoek naar voedsel, 
op de ringplaats opduiken. Dit laat echter onverlet dat 
vogels in de tweede helft van de winter en het vroege 
voorjaar alsnog zich elders vestigen zoals blijkt uit de 
terugmeldingen. Opvallend is ook dat terugvangsten in 
volgende jaren op de ringplaats meestal plaatsvinden 
in het volgende jaar. Slechts een klein deel mist een of 
twee jaren. Dit is ook geval met twee Goudvinken in de 
tuin van Theo Bakker in Groningen. Het lukt hier vaak niet 
complete ringnummers af te lezen (med. Theo Bakker), 
maar tegelijk zijn van twee vogels de ringen meerdere 
malen afgelezen en is de afleesinspanning in 2018 – 
2021 vergelijkbaar. Ook deze twee vogels lijken twee 
tussenliggende winters elders doorgebracht te hebben.

Eigenlijk weten we niet wat de Goudvinken tussen het 
broedseizoen en de winter uitspoken. Direct na het uit-
vliegen van de jongen komen oude Goudvinken met 
hun jongen naar het voer in de tuin. Na korte tijd ver-
dwijnen ze dan om tegen het eind van het jaar terug te 
keren. De vangsten van een klein aantal oude vogels na 
het broedseizoen wijzen erop dat ze in de directe om-
geving van de ringplaats hun vleugelrui ondergaan. 
Net als veel andere vogelsoorten leiden ze dan een te-
ruggetrokken bestaan en dat levert maar weinig vang-
sten op. Jonge vogels hebben in hun eerste jaar geen 
vleugelrui en zouden zich dus vrijelijk kunnen bewe-
gen. Volgens SOVON (1987) gaan Goudvinken in de 
wintermaanden meer in bebouwde gebieden foerage-
ren waardoor ze meer opvallen. Daarvoor zullen ze an-
dere voedselbronnen benutten. Newton (1972) noemt 
een groot aantal soorten planten waarvan Goudvinken 
gebruik maken. De voorraad zaden van deze planten 
zal aan het eind van de herfst uitgeput raken en dan 
worden zonnebloempitten in tuinen interessant.

De grote mate van plaatstrouw, het ontbreken van 
ringmeldingen over grotere afstand en de handpenrui 
in het ringgebied duiden erop dat Goudvinken geen 
trekvogels zijn, maar vooral standvogels. Een onbe-
kend deel van de jonge vogels zwerft na het zelfstandig 
worden rond en lijkt zich in de tweede helft van de win-
ter en het vroege voorjaar te vestigen om verder hun 
leven als standvogel daar voort te zetten. Dit geldt niet 
voor Noordse Goudvinken. Dat zijn wel degelijk trekvo-
gels die overwinteren, vaak over een langere periode 
op dezelfde plaats. Anders dan gewone Goudvinken 
keren ze in volgende winters niet terug naar de plaats 
waar ze eerder overwinterden. Het gaat slechts om 
zeer kleine aantallen. 

Dankzegging
Theo Bakker zond me twee fraaie foto’s van door mij 
geringde Goudvinken die hij bij zijn huis in Groningen 
fotografeerde en waarvan hij de ringnummers aflas. 
Verder gaf hij mij aanvullende informatie over zijn afle-
zingen. Hartelijk dank hiervoor.
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De Sperwer als  
broedvogel in Groningen
Johan Bos

De Sperwer Accipiter nisus is één van de algemeenste roofvogels van Nederland en ook van de provincie Groningen. 
Toch is het lastig deze soort goed in kaart te brengen: nesten zijn een stuk lastiger te vinden dan nesten van Buizerd 
of Havik, en bij standaard broedvogelinventarisaties worden Sperwers vaak gemist. Dit is zeker geen verwijt aan 
vogeltellers: de Sperwer heeft een relatief klein nest, vaak goed verstopt in dicht en donker bos. Bovendien zijn 
Sperwers vaak onopvallend bij het nest, behalve bij prooiovergave of verstoring, want dan is de karakteristieke 
kekker-roep te horen. Alleen aan het eind van de broedperiode vallen ze op door de luide bedelroepen van de uit-
gevlogen jongen. Voeg daaraan nog toe dat een groot deel van de broedpogingen faalt en nesten daardoor nog 
moeilijker op te sporen zijn. Het inventariseren van Sperwers is specialistenwerk, en vereist ervaring met roof-
vogels in het algemeen en kennis van Sperwers in het bijzonder: herkennen van uitwerpselen, prooiresten, geruide 
veren, slaapplaatsen, plukplaatsen, rustbomen, vocale repertoire (baltsroep, alarmroep, bedelroep, stress-roep), 
en geschikte broedplekken. Dit artikel geeft een overzicht over het broeden van de Sperwer in Groningen.

De afgelopen tien jaar is in de gehele provincie (van 
Lauwersoog tot aan Ter Apel, van De Wilp tot aan 
Booneschans) systematisch naar sperwernesten ge-
zocht (Bos 2013a, Bos 2018). Er is een enorme stapel 
interessant materiaal verzameld en op basis hiervan 
probeer ik in dit artikel een aantal vragen te beant-
woorden over verspreiding, voorkomen, habitatkeuze, 
en broedsucces van de Sperwer. Waar komt dit kleine 
roofvogeltje voor en waar niet? Hoeveel broedparen is 
de provincie rijk? Is het bestand stabiel of is er sprake 
van een af- of toename? In welke biotooptypen broedt 
de Groningse Sperwer? Zijn nesten in naaldbomen 
 succesvoller dan nesten in loofbomen? 

Er zijn minstens drie redenen waarom de provincie 
Groningen interessant is voor sperwer-onderzoek. Ten 
eerste: de Sperwer staat bekend als een broedvogel 
van het bos, en in de provincie Groningen is bos een 
schaars goed. Deze combinatie maakt het haalbaar om 
in een relatief groot gebied (ruim 2300 km2) een goede 
indruk van één soort te krijgen. Ten tweede: de provin-
cie heeft recentelijk enorme landschappelijke veran-
deringen ondergaan, vooral in het noorden, waar veel 
bos is aangeplant aan het einde van de vorige eeuw. 
Dus is het aannemelijk dat de reeds vergaarde kennis 
compleet achterhaald is. En ten derde: er is veel meer 
loof- dan naaldhout in de provincie, en dat maakt een 
studie van een naaldboom-minnende soort zoals de 
Sperwer interessant.

Bestandsontwikkeling
Wat weten we dan al wel over het voorkomen van de 
Sperwer in de provincie Groningen?  Uit het begin van 
de vorige eeuw zijn alleen waarnemingen uit anekdo-
tische sfeer bekend. Zo meldt Van Veldhuizen (1928) 
dat Sperwers niet bijster talkrijk zijn, en alleen bij “het 
mooie landgoed De Poll” regelmatig te vinden zijn. Het 
is onduidelijk of ze daar ook broedvogel waren, maar 
wel aannemelijk, want in het boek van Van Veldhuizen 
is het volgende te lezen: “daar hebben ze niet alleen 
het ideale beukenland van de vinken, maar ook nog de 
forsche sparren, waarin ze zoo gaarne hun nest bou-
wen”. Een precies jaartal wordt niet genoemd, maar 
waarschijnlijk was dit ergens in de jaren ’20 van de vo-
rige eeuw. Overigens is het landgoed nu omgetoverd 
tot een strakke golfbaan, waar in 2014 voor het laatst 
broedende Sperwers zijn vastgesteld.

Duidelijker is het broedgeval in het Noordlaarderbos in 
1943, waar door Tijs Visser een nest met jongen werd 
gevonden (Brouwer 1945). Verder zijn mij uit de litera-
tuur geen broedgevallen uit deze periode bekend, en 
evenmin zijn uit de jaren ’50 en ’60 gegevens beschik-
baar. Dat laatste is ook niet vreemd want door groot-
schalig gebruik van gif in de landbouw was de Sperwer 
uiterst schaars geworden (van Diermen 1996). Pas bij 
het verschijnen van lokale avifauna’s en broedvogelat-
lassen in de tweede helft van de vorige eeuw zijn er 
meer systematische bestandsschattingen gedaan. Zo 
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werd in de jaren ’70 de Sperwer als schaarse broed-
vogel met 6-12 paren ingeschat (Boekema et al. 1983). 
De Sperwer was toen broedvogel in het Scharlakenbos, 
het Noordlaarderbos, het Midwolderbos, de Sellinger-
bossen, de Ter Apelerbossen, en bij Niebert, Uithuizen, 
en Weende. Daarna nam het bestand gestaag toe, met 
een schatting van 45 paar in de jaren 1978-1984 (Van 
den Brink et al. 1992). Aan het eind van de jaren ’80 
waren in de gemeente Haren jaarlijks 5-7 territoria 
bekend. Door de aanplant van bosjes en ruilverkave-
lingsbossen in het noorden van de provincie kwamen 
in de loop der tijd steeds meer geschikte broedplaat-
sen voor Sperwers beschikbaar (de Winter 2010). Ook 
de stad Groningen, vooral door de bebossingen in de 
buitenwijken, kwam steeds meer in trek bij broedende 
Sperwers (Hut & van Overveld 1999, De Haan 2011). 

De meest recente schatting van het broedbestand van 
de provincie Groningen bedraagt 150-200 territoria 
(Bos 2016). Vergelijk dit eens met het bosrijke Drenthe, 
waar de meest recente schatting bij 170-270 ligt (van 
Dijk 2017). De tijden dat Drenthe een veel grotere po-
pulatie Sperwers huisde dan Groningen zijn voorbij 
(van den Brink et al. 1996). En breder getrokken is er 
inderdaad iets aan de hand. In Nederland is het be-
stand van de Sperwer sinds het eind van de vorige 
eeuw iets teruggelopen. In de periode 1990-1992 werd 
het bestand op 3400-4000 geschat (Bijlsma 1993). De 
huidige schatting voor Nederland bedraagt 3000-3600 
broedparen (Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2018). 
In Groningen is er echter een toename sinds de jaren 
’90 en lijkt de stand de laatste tien jaar stabiel, alhoe-
wel er wel lichte fluctuaties kunnen plaatsvinden van 
jaar tot jaar.

Gebiedsbeschrijving

De Sperwer staat bekend als broedvogel van het bos 
(Bijlsma 1993, van Diermen 1996). Groningen is een 
bos-arme provincie – alleen de provincie Zeeland om-
vat minder bos. De bosrijke streken zijn vooral in het 
Westerkwartier, het Gorecht, en Westerwolde te vin-
den. De omvang van de grootste bossen ligt zo tussen 
de honderd en tweehonderd hectare (Noordlaarder-
bos, Vledderbos, Ballastplaatbos, Adriaan Tripbos, 
Sellinger Bossen, Ter Apelerbossen). In vergelijking 
met de boswachterijen in Drenthe zijn dit maar kleine 
kavels.  Het aanbod van kleinere bossen is een stuk 
groter. Veel dorpen hebben hun eigen dorpsbosje, ook 
zijn er in het noorden meerdere middelgrote ruilverka-
velingsbossen (de Winter 2010). Loofbomen zijn domi-
nant in de bossen; naaldhout is vooral te vinden in de 

zuidelijke en oostelijke delen van de provincie (zand-
grond); in het noorden van de provincie (kleigrond) zijn 
vrijwel uitsluitend loofbossen te vinden.

Methode

Van 2012 tot en met 2021 werd in de gehele provin-
cie Groningen gefaseerd naar sperwernesten gezocht 
(Bos 2013a, 2013b, 2015). Er werd opportunistisch te 
werk gegaan: alleen op het oog geschikte broedbos-
jes (jong en dicht) werden afgelopen, en oudere loof-
bossen, houtwallen, singels, alleenstaande bomen, 
kwamen dus niet in aanmerking. Particuliere grond-
stukken zijn (uiteraard) alleen met toestemming van 
de eigenaar bezocht, maar in veel gevallen zijn deze 
buiten het inventarisatie-onderzoek gevallen. Ook de 
eilandengroep Rottum werd niet bezocht, maar het is 
onwaarschijnlijk dat de sperwer daar broedt (Postma 
& Koffijberg 2019).

Geschikte kleine bosjes en grotere bossen werden ge-
controleerd van eind april tot in juli (soms later) waar 
vooral gezocht werd naar uitwerpselen (krijtwitte 
poepspettertjes), ruipennen, plukresten, en uiteraard 
naar bezette nesten. Ook werden begraafplaatsen en 
parken afgezocht. Aanvullende gegevens of hints werden 
verkregen door sociale media zoals waarneming.nl 
 regelmatig te checken, en andere roofvogel-onderzoekers 
te vragen naar bekende nesten, oude broedplaatsen of 
vermoedelijke nestplaatsen.

Bij elk gevonden nest werd de nestboom op naam 
gebracht. Bij een deel van de nesten werd de inhoud 
gecontroleerd, het aantal jongen geteld, de jongen 
 gemeten en gecontroleerd op de aanwezigheid van 
luisvliegen. Aan de hand van de vleugellengte van het 
oudste jong werd het legbegin berekend (zie Bos 2017 
voor meer details). Bij een groot deel van de nesten 
werd bij een laatste check gekeken of de broedpoging 
succesvol was (minstens één uitgevlogen jong). Van 
elk nest werden de verzamelde veldgegevens in een 
computerbestand ingevoerd. 
In een periode van tien jaar zijn er vele nesten die op 
min of meer dezelfde broedplek zijn gevonden (dat wil 
zeggen, hetzelfde broedbosje, perceel in een groter bos 
of park, of daar meteen in de buurt). Deze plekken noe-
men we (broed-)territoria. Sommige territoria zijn ieder 
jaar bezet, sommige maar een enkel jaar. Territoria zijn 
onafhankelijk van de individuele broedvogels. Dus een 
broedterritorium kan door de jaren heen door meerdere 
verschillende sperwers zijn gebruikt. We tellen dus be-
zette territoria met nesten, en geen individuele vogels.
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Resultaten

In de periode 2012-2021 werden 498 nesten in 172 ver-
schillende territoria gevonden. Zoals Figuur 1 laat zien, 
komt de Sperwer verspreid over de gehele provincie 
voor. Het zwaartepunten van de verspreiding is te vin-
den rondom de stad Groningen. Sommige territoria zijn 
vanwege aanbouw van nieuwe wegen, houtkap, essen-

taksterfte, fijnsparsterfte (veroorzaakt door de letter-
zetter) nu niet meer geschikt als broedplaats. Ook is er 
regionaal een afname te zien in de onderzoeksperiode. 
Op dezelfde wijze als de berekening in Bos (2016) kom 
ik tot een iets nauwkeurigere schatting van 150-180 
broedparen. Hier houd ik rekening met het gegeven 
dat ook in goed onderzochte deelgebieden vrijwel al-
tijd een nest kan wordt gemist en niet alle potentiele 
broedgebieden toegankelijk zijn.

Broedhabitat
Nesten werden aangetroffen in bossen van allerlei for-
maat, parken, begraafplaatsen, en privé-tuinen (Tabel 
1). Het grootste aandeel wordt door kleine bossen (tus-
sen de 1 en 10 ha groot) ingenomen. Meestal zijn dit 
loofbossen gevormd door jonge dichte monoculturen 
van zomereik, berk, of Spaanse aak. Nesten zitten dan 
vaak op twee-derde hoogte in de boom. Opvallend is 
dat ook oudere loofbossen van populier of wilg in trek 
zijn, zolang er maar een tweede boomlaag van mei-
doorn in voorkomt. In zulke meidoorns worden dan 
doorgaans op 4-6 meter hoogte (soms zelfs lager) het 
nest gebouwd. Vrijwel alle grotere bossen worden door 
Sperwers gebruikt om te nestelen. Waar nog veel jonge 
aanplant is (met een leeftijd van ongeveer 30 jaar) kun-
nen zelfs twee paren worden gevonden, zoals in de 
 Appelbergen, het Noordlaarderbos, het Jipsingbour-
tangerbos, en het Adriaan Tripbos.

Opvallend is het grote aandeel van minuscule bosjes 
met een oppervlakte van minder dan een hectare. Deze 
groep wordt vertegenwoordigd door taludbeplanting 
langs snelwegen, oude eendenkooien, vergroeide 
boomscholen, kleine dorpsbosjes, bebossingen op be-
drijventerreinen en andere verloren hoekjes. In parken 
(stadsparken, dorpsparkjes, wandeltuinen, sportcom-
plexen, campings, golfbanen) zijn nesten doorgaans in 
kleine “eilandjes” naaldhout (bijvoorbeeld zwarte den 
of sitkaspar, zie Bos 2016) of kleine hoekjes of strook-
jes van dichte jonge begroeiing van loofhout (vooral 
als er meidoorn in voorkomt) te vinden.  Op begraaf-
plaatsen worden nesten zelfs in vrijstaande bomen of 
singels aangetroffen, of in plukjes naaldbomen als die 
aanwezig zijn (Bos 2013a en Bos 2019).  Ook in tuinen 
kan in rijke houtwallen of lanen worden gebroed (Bos 
2019), maar vaak zitten tuinnesten in dichtere bosjes. 
Nesten kunnen soms goed verstopt zijn maar kunnen 
ook direct langs wandelpaadjes, fietspaden, MTB-rou-
tes, speeltuintjes, straten, of snelwegen gebouwd zijn. 

Nestboomvoorkeur
De Sperwer is bekend van zijn sterke voorkeur voor 
naaldhout (van Diermen 1996), want dit biedt meer 

Foto 1: Jonge Sperwers op een nest in meidoorn.  Foto: Erik Bazuin
Ten Boer, 19 juni 2020

Figuur 1. Verspreiding van de Sperwer in de provincie Groningen over de 
periode 2012-2021. Elke stip is een broedlocatie die één of meerdere jaren 
bezet is geweest.
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dekking en dus bescherming tegen predatoren (Bijlsma 
1993); bovendien is door de structuur van naaldboom 
het makkelijker om er een nest op de zijtakken die 
haaks op de stam staan te bouwen.  In Groningen is 
er echter weinig naaldhout beschikbaar, en de meeste 
broedterritoria (60%) bevinden zich in puur loofhout. 
In slechts 36% van de territoria zaten de nesten steeds 
in naaldbomen, en bij 4% afwisselend in een loof- of 
een naaldboom. En inderdaad, bij gemengde bossen 
worden vaak de percelen met naaldhout (vooral die ge-
vormd door fijnspar of grove den) als nestplaats uitge-
kozen. Maar dit is niet altijd het geval; soms wordt een 
op het oog perfect fijnsparvak tweede keus ten gunste 
van een perceel met beuk (Bos, Bazuin & Westerhof 
2021).

Loofbos is dus enorm belangrijk voor de Groningse 
sperwers. Deze voorkeur voor loofbomen is opvallend 
in het licht van de bestaande literatuur. In Drenthe zat 
96% van de nesten in naaldhout in het overzicht van 
Bijlsma (1993), en ook in Duitsland is er een sterke 
voorkeur voor naaldhout en fijnspar in het bijzonder 
(IGS 2008). Wat de sperwers in de provincie Groningen 
laten zien is dat de afwezigheid van naaldhout niet 
leidt tot een mindere verspreiding of voorkomen. Dit is 
mooi geïllustreerd in Figuur 2.

Maar naar welke boomsoorten gaat de voorkeur uit 
om er een nest in te bouwen? Bij de loofbomen is mei-
doorn (79 keer) de grote favoriet, gevolgd door zome-
reik (54), Spaanse aak (25), berk (22), wilg (20), es (19), 
beuk (13), vogelkers (12), zoete kers (12), populier (10), 
boswilg (10), els (7), esdoorn (6), Amerikaanse eik (3), 
linde (3), hazelaar (3), lijsterbes (2), sleedoorn (2), vlier 
(2), haagbeuk (1), iep (1), en robinia (1). Bij de naald-
bomen is fijnspar het meest in trek (76 keer), gevolgd 
door grove den (48), sitkaspar (23), douglasspar (18), 
thuja (9), zwarte den (7), lariks (6), weymouthden (1), 
en atlasceder (1). 

Broedsucces
De Sperwer heeft in Groningen veel te lijden van preda-
tie door Havik en Steen- en Boommarter (Bos 2019, Bos 
& Bazuin 2021) en bij slechts 58% van de nesten vlie-
gen jongen uit. Het gemiddelde legbegin is 30 april en 
het gemiddeld aantal jongen is 3,9 in de onderzoeks-
periode. Het grootste aantal jongen was 6, dit kwam 
15 keer voor onder de 182 nesten waarvan het jongen-
aantal bekend is. Bij 39% van de nesten zijn de jongen 
geparasiteerd door luisvliegen; het is onbekend of luis-
vliegen een effect op het broedsucces hebben. Tabel 2 
vat deze broedbiologische gegevens samen.

Figuur 2. Verspreiding van sperwernesten in loofhout (blauwe punten), 
naaldhout (groene punten), en gemengde territoria (paarse punten).

Foto 2: Volwassen Sperwer in een grove den in  Foto : Erik Bazuin
de buurt van een nest met halfwassen jongen. 
Glimmen, 3 juli 2016  

Habitattype Aantal Percentage

Grote bossen (> 50 ha) 17 10%

Middelgrote bossen (> 10 ha, < 50 ha) 46 27%

Kleine bossen (> 1 ha, < 10 ha) 61 35%

Bosjes (< 1 ha) 18 10%

Parken 19 11%

Tuinen 8 5%

Begraafplaatsen 3 2%

Tabel 1. Habitattypes bij sperwerterritoria in de provincie Groningen, 
 opgesplitst naar grootte (in hectare).
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Zou er een verschil in broedsucces zijn tussen nesten 
in naald- en loofhout? De vraag is terecht, aangezien 
nesten in loofhout minder goed verstopt kunnen wor-
den, zeker in het begin van het broedseizoen als de 
bomen nog kaal zijn. De verschillen in broedsucces 
tussen nesten in loof- en naaldhout zijn uiterst gering 
en niet statistisch significant (Tabel 2). Er is dus geen 
betekenisvol verschil in broedsucces tussen loof- en 
naaldhoutbroeders.  

Er is echter wel een significant verschil bij de aanwe-
zigheid van luisvliegen (p < 0,05, chi-kwadraattoets). 
In naaldhout treffen we vaker luisvliegen op jonge 
sperwers aan dan in loofhout. Dit kan te maken heb-
ben met de verspreiding van deze parasitaire insecten 
- misschien komen ze vaker op zandgrond voor? We 
weten bar weinig over de relatie tussen luisvliegen en 
roofvogels. 

We kunnen ook nog kijken naar broedsucces berekend 
per nestboomsoort. Dit is gedaan in Tabel 3. Geen won-
der dat meidoorns zo populair zijn! De kans op succes 
in een meidoorn is een stuk groter dan een fijnspar (dit 
verschil is significant volgens de chi-kwadraattoets 
met p < 0,05). Ook Spaanse aak doet het goed. De 
keuze van een sperwer voor een berk als nestboom 
is geen verstandige. Waarschijnlijk is een combinatie 
van factoren hier de verklaring van dit verschil. Fijnspar 
komt waarschijnlijk meer voor in gebieden waar ook 
predatoren voorkomen, en bij meidoorn is dit wellicht 
omgekeerd. Bovendien is het allesbehalve prettig om 
in een meidoorn te klimmen; noch voor een roofvogel-
onderzoeker, noch voor een marter.

Conclusie

Vrijwel overal waar bossen en parken te vinden zijn 
komt de Sperwer voor als broedvogel in de provincie 
Groningen. In het noorden van de provincie (op de klei-
gronden) is de Sperwer vooral een broedvogel van de 
loofbosjes. Waar naaldhout is te vinden (vooral op de 
zandgronden in het zuiden van de provincie) gaat daar 
vaak de voorkeur naar uit.  Desondanks broedt 60% 
van de Groningse sperwers in loofhout, en mij is geen 
enkel ander studiegebied bekend waar dit percentage 
zo hoog is. Soms wordt in tuinen of begraafplaatsen 
gebroed; een enkele keer is een nest in een singel of 
alleenstaande boom te vinden. Het broedsucces (per-
centage succesvolle nesten) in de periode 2012-2021 is 
58%, met een gemiddeld aantal van 3,9 jongen en een 
legbegin van 30 mei. Er is geen verschil in broedsucces 
tussen loofhoutminnende sperwers en diegenen die 
naaldhout prefereren. Wel zitten er vaker luisvliegen 
op jonge sperwers in nesten gebouwd in naaldbomen.  

Dankwoord
In tien jaar sperwer-onderzoek heb ik veel mensen 
 leren kennen die ieder op hun eigen manier een steen-
tje hebben bijgedragen aan dit onderzoek: vogelaars, 
tuineigenaren, beheerders, fotografen, boa’s, zoe-
kers, klimmers, ringers, en goeroes. Deze wil ik graag 
bedanken! Het is een lange lijst: Arjan Bakker, Erik 
Bazuin, Margreet Beimers, Berend van Bergen, Rob 
Bijlsma, Egbert Boekema, Jacob de Bruin, Martin Bul, 
Bertjaap Darwinkel, Arjan Dekker, Jan van Diermen, 
Rutger Diertens, Hans Dijkhuis, Emiel Dijkstra, Hessel 
Enting, Jack Frugte, Danny Gerrets, Pieter de Haan, Al-
win Hut, Raymond Klaassen, Alco van Klinken, Bauke 
Koole, Jan en Elly Lugert, Leon Luijten, Yaco Maestre, 
Willem van  Manen, Lodi Nauta, Henk Odijk, René Oos-
terhuis, Klaas Poelman, Madeleine Postma, Wouter 
Rozema, Marcel Sandifort, Tonio Schaub, Jasper Schut, 
Hans van der Snoek, Simone van der Sijs, Siemen 
Stienstra, Tom Stienstra, Rik Tangerman, Lex Tervelde, 
Oscar Vedder, Jan Henk Venema, Nico de Vries, Sylvie 
Westerhof, Harry Westerhuis, Albert-Erik de Winter, 
Louis Witte, Henri Zomer, de Bosgroep Noord-Oost 
Nederland, Hortus botanicus Haren, Kraus-Groeneveld 
Stichting, Stichting Kuzemerkooi, Natuurmonumen-
ten, Staatsbosbeheer, en Het Groninger Landschap. 
De basis van de verspreidingskaartjes is ontworpen 
door Jan-Willem van Aalst en gebruikt op basis van een  
CC-BY-SA 4.0 licentie.

Nestboom Succes

Meidoorn Crataegus spec. 68% (n=74)

Fijnspar Picea abies 51% (n=71) 

Zomereik Quercus robur 57% (n=53)

Grove den Pinus sylvestris 55% (n=44)

Spaanse aak Acer campestre 70% (n=23)

Sitkaspar Picea sitchensis 59% (n=22)

Berk Betula spec. 48% (n=21)

Tabel 3. Broedsucces verdeeld over soort nestboom. Alleen boomsoorten 
die minstens twintig keer zijn gebruikt als basis voor een nest zijn in dit over-
zicht opgenomen.

Totaal Loof Naald

Succes 58% (n=464) 60% (n=278) 56% (n=177)

Aantal jongen 3.86 (n=182) 3.92 (n=133) 3.77 (n=69)

Legbegin 29.7 april (n=165) 29.2 april (n=99) 30.4 april (n=66)

Luisvliegen 39% (n=169) 32% (n=101) 50% (n=68)

Tabel 2. Broedbiologie van Sperwers in de provincie Groningen (2012-2021), 
opgesplitst in loof- en naaldhoutbroeders.
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Vogels kijken in de jaren tachtig  
en negentig in Groningen
Egbert Boekema

In 2019 beschreef ik de vogels van de jaren zeventig, het eerste decennium waarin in Groningen nauwkeurig werd 
geteld (Boekema 2019). We blikken nu terug op de twintig jaren die daarna kwamen. We hebben het dan niet al-
leen over de vogels in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, maar ook over hoe het vogels kijken een 
vlucht nam, het nieuwe fenomeen natuurbouw, de opkomst van de twitchers en de eerste trektellers. Een tijd van 
snelle veranderingen, net als in de eerste twintig jaar van deze eeuw.

Inleiding
Als we gaan terugkijken naar de vogelarij in de vorige 
eeuw, kom je al snel uit op de vraag vanuit welk per-
spectief je dat wilt doen en wat de moeite waard is om 
te beschrijven. Niet helemaal toevallig hebben we hier 
als doelgroep de vogelaars van Avifauna Groningen die 
graag veel leuke vogels willen zien en verder meer dan 
gemiddelde interesse hebben in hun voorkomen. Voor-
dat we impressies geven over de Groninger situatie wil-
len we eerst twee algemene aspecten van het vogels 
kijken met alles erom heen accentueren.

In de eerste plaats moeten we het hebben over kijkers 
en telescopen. We kunnen tamelijk kort zijn: goede kij-
kers en telescopen waren in de jaren tachtig en negen-
tig al ruim voorhanden. Nog niet van de kwaliteit die de 

beste spullen tegenwoordig hebben, maar ruim vol-
doende om ook de moeilijke vogels te determineren, 
zoals jagers ver op zee, kleine steltlopers en zeldzame 
zangers. Een tweede punt: de technologische moge-
lijkheden van computers en randapparatuur en alle 
elektronica waren nog beperkt. Een mailtje versturen 
met als attachment een (vogel)foto was begin jaren ne-
gentig nog niet mogelijk. Documenten gingen nog per 
fax, in zwart-wit met lage kwaliteit. Er waren geen digi-
tale camera’s en pas aan het eind van de jaren negentig 
kwam internet uit het beginstadium. Nederland stond 
nog vol met groene telefooncellen (figuur 1). De tech-
nologische vooruitgang ging echter snel en in een jaar 
kon er een heleboel veranderen. Toen een collega op 
de universiteit in 1983 zijn op een computer (!) geschre-
ven proefschrift wilde drukken, kon dat op het lab al-
leen met een matrixprinter, een printer die tekst af-
drukt door metalen pinnetjes via een inktlint tegen een 
stuk papier te slaan. De kwaliteit van een matrixprinter 
was onvoldoende, maar hij wist 600 km verderop in 
Duitsland wel een goede printer te staan, dus rijden 
maar. Een jaar later hadden we wel een goede printer, 
maar die deed er een minuut per velletje over. Over rij-
den gesproken: er belde eens een journalist uit het 
midden van het land ons op. Hij had onmiddellijk (de-
zelfde dag) een foto nodig van een DNA model. Ik zei 
tegen hem dat op onze gang een model van een meter 
hoog stond. Prima, afstand geen probleem, hij kwam 
een foto maken. Verder genoeg geschreven over tech-
niek en kijkers, we gaan vogels kijken en liefst een paar 
leuke!

Opkomst van de twitchers
Het zien van een zeldzame vogel heeft wel wat en vroe-
ger of later loop je tegen iets leuks aan. Toen in de jaren 

Figuur 1. Vogels kijken op Lauwersoog omstreeks 1994 met telefooncel.  
De golven slaan over de kade. Op het statief staat een 100 mm Optolyth 
telescoop, op dat moment de meest lichtsterke scoop die er was. Het huisje 
staat er nog steeds, de telefooncel is weg, maar erachter staat nu een  
23 meter hoge zendmast van KPN.
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zeventig nog weinig vogelaars op pad waren, beteken-
de dit veel lopen op vaak onbekend terrein. In het jaar 
1976 waarin ik vrijwel dagelijks vogelde, zag ik op ei-
gen kracht Krekelzanger, Breedbekstrandloper, Poel-
snip, Rode en Zwarte Wouw, Noordse Pijlstormvogel, 
Lachstern en Grote Pieper. Maar op de lijst van 219 
waargenomen soorten ontbraken Grote Zilverreiger, 
Zeearend, Bosuil, Kraanvogel, Witwangstern, Stelt-
kluut en Grote Gele Kwikstaart. Soorten die je tegen-
woordig jaarlijks kunt afvinken, zonder daar veel voor 
te hoeven doen. In die tijd kreeg je een enkele keer een 
tip voor een goede soort, zoals een Morinelplevier en 
sommige mensen belden elkaar wel eens op, maar 
daar bleef het bij. Een mooi plaatje met de jaren zeven-
tig sfeer is van de Rottumerplaat (Figuur 2).

In de jaren tachtig en negentig veranderde alles snel, 
met de Dutch Birding Association als motor. Er kwamen 
antwoordapparaten aan de telefoon, met als resultaat 
dat je vanaf 1980 de Dutch Birding-inspreeklijn kon bel-
len. Vol verwachting draaide je dan het befaamde num-
mer dat tot in 2015 in gebruik was. Daarna hebben zak-
telefoons en computers alles overgenomen. Maar met 
weemoed schreef een vogelaar in dat jaar: “Net nog 
één maal gebeld naar de Dutch Birding-inspreeklijn 
(010-4281212) gewoon om het af te leren”. Het ant-
woord begon steevast ongeveer als volgt: “Dit is de 
Dutch Birding vogellijn, voor de derde maal ingespro-
ken op vrijdag 29 mei 1987 om 4 uur. De Roodkeel-
strandloper bevindt zich nog altijd aan de oostzijde 
van het Jaap Deensgat Lauwersmeer”. 

Er kwam een nieuwe generatie vogelaars die al snel 
met hun soortenkennis en ervaring vele oudere voge-
laars overvleugelde, die soms tientallen jaren met hun 
7x50 kijker en weinig gedetailleerde veldgidsen had-
den staan klungelen. Een van de ontdekkingen was dat 
de Eemshaven met zijn geïsoleerde bosjes een goede 
plek voor zeldzaamheden was. Men begon vrij syste-
matisch de bosjes op trekvogels uit te kloppen door er 
met enig lawaai langs te lopen. Er was op het eind van 
de jaren negentig ook een tijdschrift, Taxon, dat zich 
bezig hield met twitchen en zeldzaamheden in de pro-
vincie Groningen. De redactie bestond uit de broers 
Bert en Sybrand de Bruin en Eric Koops. En als we nog 
enkele Groningers willen noemen die zich verdienste-
lijk hebben gemaakt bij het twitchen en DBA dan kun-
nen we niet om Enno Ebels en Martin Olthoff heen. 

Big Day
Een “Big Day” is een wedstrijd waarin het de bedoeling 
is om op één dag zoveel mogelijk soorten waar te ne-
men. Dat kan je alleen doen of samen met anderen. Een 

deel van de wedstrijd is in de praktijk tegen je eigen 
gestel, als je tenminste het onderste uit de kan wilt, na-
melijk maximaal veel soorten in 24 uur. Je ontkomt er 
dan namelijk niet aan om in het donker een aantal 
nachtvogels bij langs te gaan, ten koste van vermoeid-
heid later op de dag. Het verschijnsel Big Day is uit het 
buitenland komen overwaaien, maar de eerste Neder-
landse Big Day was al op 18 mei 1955 door Haagse 
 vogelaars met 121 soorten in de stromende regen 
 (Ouweneel 2021). In die tijd waren er ook Engelse 
schooljongens die een Big Day op de fiets deden. 

Ik maakte voor het eerst kennis met deze tamelijk ex-
treme manier van vogels kijken in 1984. Alvorens daar 
meer over te vertellen eerst nog iets over fysieke in-
spanning. Het valt allemaal wel mee als je jong bent en 
over een goede conditie beschikt, maar autorijden en 
slaapgebrek zijn niet altijd een goede mix. In de sport 
zijn extreme duurprestaties niet ongewoon, maar het 
lichaam heeft vaak weken nodig om te herstellen. De 
vroeger populaire wielerwedstrijd Bordeaux-Parijs van 
ongeveer 560 km wordt daarom niet meer verreden. 
Het was overigens een mooi tochtje met start in Bor-
deaux om 2 uur ’s nachts en aankomst in Parijs in de 
namiddag. Terugfietsen hoefde niet, in tegenstelling 
tot de klassieker Luik-Bastenaken-Luik.

De eerste Big Day in Groningen was op 13 mei 1983  
met als deelnemers Enno Ebels, Erik van Ommen, Henk 
van den Brink en Gernant Magnin. Ze haalden 146 soor-
ten met als kers op de taart de extreem zeldzame 
 Kleine Zwartkop in de Eemshaven, op dat moment de 
tweede van Nederland. Het jaar erop was het slechter 
weer en bleef de teller op 137 staan, maar wel met een 
Poelruiter en Grauwe Gors als nr. 134 en 135 (De  Grauwe 

Figuur 2. Vogelaars op Rottumerplaat wachtend  Foto: Nico de Vries
op de boot, v.l.n.r: Rob Schuckard (werd later  
schapenboer in Nieuw-Zeeland), Egbert Boekema  
en Bert Dijkstra. Dwars in de koffer zit een telescoop.    
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Gors 12, nummer 2, 23). Deze Big Days kregen navol-
ging en regelmatig werd het hoogste aantal soorten 
verbeterd. Op het eind van de vorige eeuw stond het 
record op 159 soorten op 16 mei 1993 door Martin Olt-
hoff, Eric Koops, Henk van der Jeugd en Anne van Dijk 
(Taxon jaargang 2, nummer 1)

Mijn eerste Big Day was op 12 mei 1984. Ik was ge-
vraagd en het leek me wel wat om ook eens te proberen 
er uit te halen wat er in zit. Die Big Day van 1984 speel-
de zich in Engeland af. Het idee was dat een Nederland-
se ploeg in Engeland zou gaan kijken en een Engelse 
ploeg in Nederland. De vraag was uiteraard wie er mee 
zouden moeten doen. Algemeen was het idee dat de 
veel te vroeg in 1992 overleden  Jowi de Roever er bij 
moest zijn. Hij is volgens de DBA website met afstand 
de meest rücksichtslos fanatieke vogelaar die ons land 
gekend heeft. Nummer twee was Martin van den Berg, 
die later professor toxicologie zou worden en af en toe 
het nieuws op de tv haalde als er weer eens iemand op 
ongelukkige wijze met gif in aanraking was geweest. 
Ons lid Egge Boerma zorgde ervoor dat ik ook een 
plaatsje kreeg en Jowi nam als vierde teamlid zijn vogel-
vriendin Yolande mee.

De uitgangslocatie was het vogelreservaat Minsmere, 
aan de oostkust van Engeland omdat daar een groot 
aantal biotopen dicht bij elkaar aanwezig was (figuur 
3). Ruim een week voor de Big Day was ik per auto ver-
trokken om tenminste enige voorbereiding te kunnen 
doen en me in te stellen op het links rijden. De Engel-
sen hadden er geen gras over laten groeien en een Mer-
cedes terreinwagen ter beschikking gesteld met ruimte 
voor 6 personen. Er was een vaste route die jaarlijks 
werd gedaan, maar door goed rond te kijken was het 
me opgevallen dat er broedende Drieteenmeeuwen en 
een Kuifaalscholver zaten op het dak van het paviljoen 

op de zuidpier in de havenplaats Lowestoft. Deze wa-
ren dus ook ’s nachts te doen. Daar begonnen we dus  
’s nachts op de dag van de Big Day. Helaas was de dag 
nogal winderig, maar desondanks goed voor 147 soor-
ten. Hoogtepunten waren een Ross’ Meeuw en een 
Roodsterblauwborst. Andere leuke soorten waren 
twee broedvogels: Cetti’s Zanger en Griel. 
Lowestoft heeft nog altijd broedende Drieteenmeeu-
wen. Ze zitten inmiddels op de kerk en op een speciaal 
gebouwde muur in de havenmonding, maar het oude 
paviljoen is afgebroken. In de winter zwerven ze uit en 
een meeuw met geolactor kwam zelfs tot Long Island 
bij New York (John Grant, East Anglian Daily Times Pu-
blished:  September 16, 2017, Updated: October 11, 
2020). Toeval of niet, dezelfde John Grant had ik op 5 
mei 1984 ontmoet en samen met enkele andere voge-
laars werd ik toen op een ritje getrakteerd. Engelse 
gastvrijheid.

Ik heb daarna nog regelmatig een Big Day gedaan, 
maar nooit meer met voorbereiding en ik hield er 
meestal tegen de avond mee op. De dag erop moest ik 
immers weer fris zijn voor de kinderen, te weten Martje 
geboren in oktober 1985 en Steven in mei 1989. Lange 
escapades zoals het uitstapje naar Engeland zaten er 
niet meer in. Behalve pretentieloos vermaak geeft een 
Big Day enig inzicht hoe talrijk vogels vroeger waren. 
Want als jebijna een hele dag nodig hebt om een soort 
te zien en het lukt maar net, dan zijn ze niet zo talrijk. 
Tijdens een Big Day in 1986 zag ik pas de eerste Buizerd 
om 16.35 als soort 131 in een bosje op het Eemshaven-
terrein, hoewel daarvoor uitgebreid was gekeken rond 
Ter Apel, Haren en in het Lauwersmeer. Kennelijk wa-
ren ze toen nog een stuk schaarser dan tegenwoordig 
(zie verderop). Overigens liep naast het bosje een Orto-
laan als soort 132. In 2021 lukte het me om vanaf 7.30 
tot in de schemer 130 soorten in het Fochtelooerveen 
en de polders rond het Zuidlaardermeer te zien. Zo op 
het oog minder soortenrijk dan het Lauwersmeerge-
bied, maar schijn bedriegt, want ook hier kreeg ik een 
Rotgans op de lijst (foto op waarneming.nl), om maar 
een soort te noemen. Niet toevallig zitten er tegen-
woordig soms meer Reuzensterns bij het Zuidlaarder-
meer dan in het Lauwersmeer, in 2021 zelfs meer dan 
60 tegelijk! Probleemsoort was de Ekster; pas in de 
schemer lukte het bij Onnen om er een te zien te  
krijgen. Ze zijn 5-10x minder talrijk dan in de vorige 
eeuw.

Trektellen
Trektellen was voor Groningen in de jaren tachtig een 
nieuw verschijnsel. Eerder al waren in de jaren zeventig 
vogelaars op Schiermonnikoog met zeetrektellen be-

Figuur 3. Minsmere aan de kust in Suffolk. Bossen, heide, 
 plasjes, rietvelden, slikvelden, mooie schuilhutten en een 
 duinreep met strand aan zee. Op een Big Day een prima locatie 
om omstreeks 7:00 uur de eerste 100 soorten van de dag te 
kunnen halen. 
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gonnen, maar de Club van Zeetrekwaarnemers had 
geen belangstelling voor het registreren van trek aan 
de Groninger kust. De eersten die in 1983 in Groningen 
regelmatig gingen trektellen waren de gebroeders 
Kees en Henk Koffijberg. Vanuit hun woonplaats 
 Holwierde was de Eemshaven per fiets gemakkelijk 
 bereikbaar en al snel bleek de telpost bij de radarpost 
op de noordoostpunt een voltreffer (Koffijberg en Kof-
fijberg 1984). Op de noordoostpunt van de haven kwa-
men door stuwing in het voorjaar grote aantallen 
 vogels langs en had je een goede kans op bijzondere 
vogels. De telpost werd na enkele jaren door uitbouw 
van de koelinstallatie van de centrale een paar hon-
derd meter richting west verplaatst naar de kruin van 
de zeedijk en werd populair door leuke soorten als 
Steppekiekendief en Roodstuitzwaluw. Hoewel Kees 
en Henk uit Groningen zijn vertrokken, wordt er nog 
steeds geteld met inmiddels meer dan 33.000 teluren 
(zie trektellen.nl). Maar de hoogtijdagen uit de jaren 
negentig, toen er soms tientallen vogelaars op de dijk 
stonden, zijn voorbij. 

Een relatief kleine groep trektellers bezet tegenwoor-
dig nog de diverse trektelposten in Groningen. Zelf ben 
ik steeds vaker gaan tellen. Een goede vraag is natuur-
lijk waarom. Een antwoord is dat je veel vogels wilt zien 
en door trektellen krijg je meer en betere soorten dan 
door bijvoorbeeld het Nieuwe Robbengat af te zoeken 
waar tien keer minder vogels zitten dan een jaar of 
twintig geleden. Vroeger kreeg je soms na een tijdje 
trektellen bij de haven van Lauwersoog de indruk dat 
er weinig langsvloog en dat er wellicht elders meer te 
halen was. De één na beste dag voor de Eider op Lau-
wersoog was 15 december 1996, toen 7420 vogels 
langstrokken. Die kwamen echter in maar twee uur tus-
sen 10:00 en 12:00 uur voorbij, waarna ik het voor ge-
zien hield. Tegenwoordig zou je op een dergelijke dag 
langer blijven zitten, maar nu levert zelfs een hele dag 
tellen nooit meer dan een paar duizend Eiders op.

Nieuwe natuurgebieden door natuurbouw
Tot op zekere hoogte is natuur maakbaar. In een agra-
rische provincie zoals Groningen kwam af en toe land-
bouwgrond vrij om er wat anders mee te doen en zo 
ontstond vanaf 1980 een nieuw soort natuur op voor-
malige landbouwgrond. Het Hondshalstermeer is het 
eerste grotere gebied dat door natuurbouw is ont-
staan. Het was echter met een dubbele doelstelling 
aangelegd. Namelijk nieuwe natuur maar vooral een 
vergroting van het boezemwater in Oost-Groningen. Bij 
later aangelegde terreinen zoals de Barlagenpolder bij 
’t Waar, de Tjamme tussen Beerta en Finsterwolde en 
het Hoeksmeer ten westen van Appingedam heeft de 

natuurfunctie voorop gestaan en in dergelijke terrei-
nen pleisteren relatief gezien meer vogels. Deson-
danks is de aanleg van het Hondshalstermeer een dui-
delijke verrijking geweest voor de wijde omgeving, 
waarin geschikt biotoop voor watervogels uitermate 
schaars was en nog steeds is. Ook elders in Oost- 
Groningen is er in deze eeuw water en moeras bijgeko-
men, zoals het gebied Tusschenwegen, ten zuiden van 
Winschoten. 

Nu de eerste natuurgebieden die door natuurbouw  
zijn ontstaan op leeftijd zijn gekomen blijkt echter dat 
de vogelrijkdom van de eerste jaren geen stand te 
 houden. 
Bij de Tjamme kwamen direct na de aanleg veel stelt-
lopers op het slik af, zoals broedende Kluten. De water-
stand wordt echter een groot deel van het jaar op een 
constant peil gehouden, zodat het gebied voor allerlei 
steltlopers minder geschikt is geraakt. In deze eeuw 
heeft er een verdere afname van steltlopers en andere 
vogels plaatsgevonden door het steeds verder dicht-
groeien van slikkige oevers met een massale en mono-
tone begroeiing van rietgras en liesgras.

Voor- of achteruitgang?
Het is tegenwoordig vrij eenvoudig om vogelwaar-
nemingen op te laden op de site waarneming.nl en met 
een aantal opties krijg je dan mooie overzichtjes over 
je eigen waarnemingen. Nadeel is de geweldige hoe-
veelheid tijd die je kwijt bent om waarnemingen uit het 
verleden in te voeren. Van de jaren zeventig heb ik 
 inmiddels 21.500 waarnemingen ingevoerd en van de 
jaren tachtig en negentig samen 15.000. Tijdens het 
opladen ga je van de heel gewone soorten pas besef-
fen dat de meeste ervan zijn afgenomen. Het maakt 
nogal uit of er op Lauwersoog pakweg 1000 Zilver-
meeuwen zitten (“vroeger”) of 100 (“tegenwoordig”). 
Ik heb die woorden tussen aanhalingstekens gezet, 
want eerlijk gezegd noteerde je lang niet altijd Zilver-
meeuwen, Ringmussen of Turkse Tortels. Hier volgt 
een kleine greep uit soorten met de hoogste aantallen 
geregistreerd tussen 1980 en 1999 (Tabel 1). Het geeft 
een impressie van wat je toen kon zien. Dat ik in een 
dorp als Lauwerzijl met enkele tientallen huizen ooit 80 
Turkse Tortels heb gezien is opmerkelijk. In dezelfde 
tijd zag ik bij Haren eens 40 vogels in een graanakker, 
waar nu de woonwijk Harener Holt staat, op een web-
site aangeprezen als: “Groen wonen tussen Haren en 
Groningen? Dat kan in Het Harener Holt. Een eigentijd-
se woonwijk met ongeveer 350 woningen”. Deze wijk 
ligt naast de boerderij met de spreeuwenslaapplaats, 
beschreven door Alco van Klinken (dit nummer van De 
Grauwe Gors). 
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Als je iets zinnigs wilt zeggen over voor- of achteruit-
gang is het goed om terug te grijpen op eigen gege-
vens, mits deze goed zijn opgeschreven. Daar komen 
we verderop op terug. Impressies en herinneringen 
vertekenen, maar geven grofweg wel een beeld. Zelf 
kan / kon ik goed details van beelden onthouden, maar 
wat is goed? Tegenwoordig zijn heel veel plaatjes op 
internet te vinden, dus ook van het oude South pier 
 pavilion in Lowestoft waarop Drieteenmeeuwen vanaf 
1946 broedden. Maar toen ik 37 jaar na het bezoek daar 
op internet plaatjes ging kijken, kwam het gebouw niet 
meer overeen met de voorstelling ervan in mijn herin-
nering, behalve dan het hoge dak. Herinneringen ver-
vagen niet alleen maar vervormen ook. Op vakantie in 
1967 in Zeeland reden we eens door de kleinste stad 
van Nederland, Sint Anna ter Muiden. Een enorme gro-
te plompe toren met links ervan een rijtje oude huizen. 
In 2002 kwam ik er weer, maar was verrast omdat in 
mijn herinneringsbeeld de huizen juist andersom tegen 
de toren aangeplakt stonden. Mijn vogelherinneringen 
zijn ongetwijfeld ook niet meer messcherp, maar hier 
enkele. Ik meen dat er ooit een vrij grote Klutenkolonie 
bij het Hondshalstermeer zat en dat recht daarvoor een 
hele mooie schuilhut op hoge palen stond. Op weg er 
naar toe kon je Kleine Plevieren zien zitten en ooit za-
gen we Reuzensterns, goed voor een bezoek aan een 
café in Nieuwolda om enkele andere vogelaars te bel-
len. Ook in de zuidwesthoek van het Schildmeer stond 
een schuilhut, bij een plas met heel veel eenden. En bij 
de Tjamme was een kijkwand. Veel herinneringen heb 
ik aan het Hoeksmeer met soms 1000 eenden tijdens 
de 240 bezoeken in de jaren tachtig en negentig en aan 
wadvogeltellingen in de Noordpolder en de Dollard. 

Een dilemma op de kwelder was soms waar je een in-
steek wilde maken zonder al te veel vogels op te jagen. 
Om met dat laatste te beginnen:op 21 november 2021 
telde ik na jaren weer eens in de Dollard, het teltraject 
3 “kamp tot de betonbrug”. Een insteek op de 700 m 
brede kwelder is nodig (Figuur 4), maar over verstoring 
van grote groepen eenden hoefde ik me niet meer druk 
te maken, er zaten 18 Wilde Eenden, 115 Wintertalin-
gen,68 Smienten en 89 Bergeenden. Over de andere 
genoemde gebieden kan ik kort zijn, de grote aantallen 
Wilde Eenden en Smienten (Tabel 1) zijn verleden  
tijd en de vogelhutten zijn overbodig geworden en af-
gebroken.

De voor- en achteruitgang van de (broed)vogelstand 
wordt in Nederland door Sovon onderzocht die veel 
aan monitoring doet om toe- en afname van vogels te 
kwantificeren. Wat kunnen we daarvan zeggen? Ik tel 
geen broedvogels voor Sovon en ben ook nooit van 
plan geweest een broedvogelmonitoring (BMP) plotje 
te nemen. Beter is het om een grote lap om de zoveel 
jaar te inventariseren. In 2014 inventariseerde ik een 
stuk van 10x10 km in Westerwolde integraal op broed-
vogels, uit nieuwsgierigheid, maar ook om een idee te 
krijgen hoeveel broedvogels we hebben (Boekema 
2015). Ik had het idee dat Sovon ook wel interesse zou 
hebben. Maar nee, die werkten alleen met steekproe-
ven voor de dikke Sovon broedvogelatlas en als ik niet 
precies volgens hun steekproefsgewijze methode 
(“het gouden grid”) wilde tellen dan hoefde het niet. 
Gelukkig werken ze bij de watervogels niet met kleine 
steekproeven en ik tel jaarlijks een aantal gebieden in 
de wintermaanden, integraal dus. 

Dodaars 26 19 februari 1983 Eemshaven

140 29 oktober 1988 Nieuwe Robbengat

Wilde Eend 2500 25 december 1985 Foxholstermeer

Smient 4500 16 december 1988 Jaap Deensgat

1700 1 januari 1994 Hoeksmeer

5700 3 januari 1999 naast Foxholstermeer

IJseend 15 17 november 1982 Eemshaven

Grote Zaagbek 650 21 maart 1981 wad bij Lauwersmeer

Patrijs 81 3 december 1983 Eemshaven

Kievit 1300 29 november 1987 Jaap Deensgat

Strandplevier 80 27 juli 1980 Rottumerplaat

Watersnip 175 28 juli 1989 Hoeksmeer

Regenwulp 71 28 april 1985 Oostpolder Noordlaren

Zilvermeeuw 3000 14 maart 1981 Lauwersoog en omgeving

Drieteenmeeuw 34 tp 19 februari 1983 Eemshaven 

Wielewaal 1 zingend 20 mei 1986 Ruitersteeg Haren,

1 zingend 21 mei 1986 Groenesteinpark Groningen

Fluiter 5 zingend 8 mei 1986 Scharlakenbos Haren

Turkse Tortel 80 29 november 1987 Lauwerzijl

Tapuit 25 14 mei 1994 Westerbroekstermadepolder

Frater 24 24 december 1994 Westerbroekstermadepolder

Ringmus 63 30 juni 1999 Hoeksmeer

Bonte Kraai 34 trekkend 6 maart 1982 Noordpolder

Tabel 1. Waarnemingen van soorten uit de jaren tachtig en negentig. Aantallen die er nu niet meer zijn en vogels die je nauwelijks 
meer ziet. Waarnemingen ingevoerd op waarneming.nl
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Maar wat kunnen verder van voor- en achteruitgang 
zeggen? De bekende vogelaar Rob Bijlsma schreef me 
onlangs: “Het monitoringsysteem van Sovon bevat 
structurele fouten, waarvan de bron lastig is te ach-
terhalen. Een van de belangrijkste is echter dat de 
steekproef niet random is”. Het komt er een beetje op 
neer dat BMP gebiedjes die door vrijwilligers worden 
geteld nauwelijks in het verwoeste agrarische land-
schap liggen. Er zijn niet alleen veel plots uit de begin-
fase verdwenen maar andere plots zijn verplaatst van 
afgetakelde gebieden naar plekken waar zich nog 
 vogels ophouden. Een klassiek voorbeeld betreft de 
monitoring van weidevogels. Het duurde tot 2000 
voordat Wybe Altenburg en Eddy Wymenga aan de bel 

trokken over de gierende achteruitgang van de Grutto 
(Altenburg en Wymenga 2000). Zij wezen er fijntjes op 
dat de crash niet zichtbaar was in de door Sovon gege-
nereerde trendlijn (namelijk: stabiel). Tot zover de 
maestro. De Sovon broedvogelatlas van 2018 klopt op 
grote lijnen wel (Sovon Vogelonderzoek Nederland 
2018), maar een goede kwantitatieve vergelijking met 
de vorige eeuw blijft lastig. Eerder wezen we met tel-
lingen al op een achteruitgang van minstens 80% bij 
de Wilde eend, dubbel zo veel als door Sovon gerap-
porteerd (Boekema 2020). Het Lauwersmeer was 
daarin niet meegenomen. In de jaren 1981-1994 
schommelden de maxima van de Wilde Eend bij maan-
delijkse tellingen meest tussen de 10.000 en 15.000 

Figuur 4. Kwelderrand van de Dollard ter hoogte van de   Foto: Egbert Boekema / Samsung Galaxy
Carel Coenraadpolder tijdens hoogwater, 21 november 2021.

Buizerd Torenvalk verhouding Kuifeend Tafeleend verhouding

Jaren 70 441 823 1 : 1,5 18131 13923 1,3 : 1

Jaren 80 217 347 1 : 1,6 6146 6503 1 : 1,1

Jaren 90 431 151 2,9 : 1 3510 3553 1 : 1

Jaren 00 291 100 2,9 : 1 5947 1394 4,3 : 1

Jaren 10 142 69 2,1 : 1 6025 1302 4,6 : 1

Jaren 20 65 25 2,6 : 1 2056 421 4,9 : 1

Tabel 2. Aantallen ingevoerde Buizerds en Torenvalken (links) en Kuif- en Tafeleenden (rechts), met aantalsverhoudingen
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vogels; met als uitschieter ± 22.500 in 1989 (Zijlstra et 
al. 1996). Sinds 2015 komen er maximaal ongeveer 
3000 Wilde Eenden naar het Lauwersmeer (Kleefstra 
et al. 2019). Met andere woorden: de jaren tachtig en 
negentig waren een mooie tijd met 80% meer Wilde 
Eenden dan nu en nog beter dan Sovon aangeeft. Het 
ligt uiteraard niet aan Sovon dat sommige gebieden 
tientallen jaren geleden niet zo goed werden geteld. Je 
kunt een vrijwilliger zoals de teller van de Linthorst-
Homanpolder nu eenmaal niet verwijten dat hij zijn 
hond meenam in plaats van een telescoop. Andere tijden, 
net als in de sport. Ooit raasden in 1971 schaatsers 
Ard Schenk en Kees Verkerk op de 1500 meter als 
 eersten onder de twee minuten met voor Ard een 
 wereldrecord van 1.58.7. In 2021 schaatste Marijke 
Groenewoud 1.53.9 om zich als derde Nederlandse 
vrouw voor deelname aan de Olympische Spelen te 
kwalificeren.
 
Voor- of achteruitgang gerelateerd aan  
andere soorten
Verschuiving in de verhouding tussen twee soorten 
valt soms sterker op dan een afname van een ver-
spreid voorkomende soort als de Ringmus. Een opval-
lende verandering voltrok zich in 30 jaar bij Kleine en 
Wilde Zwanen. In de vorige eeuw zag je vaak een paar 
Wilde Zwanen in een grote groep Kleine en nu is het 
andersom. Andere verschuivingen vallen minder in het 
oog. We willen twee onder de loep nemen. Eerst die 
van de twee algemeenste roofvogels, Torenvalk en 
Buizerd. De tweede betreft Kuif- en Tafeleend. De 
tweede vergelijking is het meest relevant omdat ik on-
danks de lange reeksen van waarnemingen deze nooit 
had uitgewerkt.  Een mooie aselecte steekproef.
 
Over de verhouding tussen Buizerd en Torenvalk hadden 
we het ook al in onze impressie over de jaren zeventig, 

maar met een langere reeks van jaren en meer inge-
voerde waarnemingen komen we daar nu weer op 
 terug. In tabel 2 zien we dat in de jaren zeventig en 
tachtig de Torenvalk talrijker was maar dat sinds de 
jaren negentigde Buizerd relatief talrijker is. Andere 
tellingen zoals uit het Zuidlaardermeergebied sugge-
reren dat dit komt door zowel een toename van de 
 Buizerd als een afname van de Torenvalk (Boekema 
2021).

Verschuiving Kuifeend en Tafeleend
Van de Kuifeend en Tafeleend zijn respectievelijk 1076 
en 777 waarnemingen ingevoerd die respectievelijk op 
ca. 42.000 en 27.000 vogels betrekking hebben. Een 
redelijke steekproef om iets over verhoudingen te kun-
nen zeggen. Als we die wederom in periodes van tien 
jaar vergelijken dan valt op dat in de vorige eeuw er 
globaal evenveel Tafeleenden als Kuifeenden waren, 
maar dat daarna de Kuifeend veel talrijker is geworden 
(Tabel 2). De verhouding is niet in alle gebieden het-
zelfde. Op het Zuidlaardermeer en in de ondiepe pol-
ders eromheen zitten soms nog tientallen Tafeleenden, 
maar op het Paterswoldsemeer en in het Lauwersmeer 
zijn ze verhoudingsgewijs schaars. Ook in de jaren ze-
ventig waren er al duidelijke verschillen in presentie, 
wat te maken heeft met de diepte van het water. De 
 Tafeleend prefereert ondieper water dan de Kuifeend.

De vraag is natuurlijk waarom de Tafeleend relatief en 
absoluut zo sterk is achteruitgegaan. Een mogelijke 
verklaring is de lagere reproductie door sterfte in de 
kuikenfase, zoals eerder genoemd (Boekema 2016). 
Het lijkt ook interessant om eens te kijken naar de ge-
slachtsverhoudingen. Eerder hebben we al beschreven 
dat bij de Wilde Eend er globaal gezien bijna twee keer 
zo veel mannetjes als vrouwtjes zijn (Boekema 2020). 
Veel soorten eenden hebben in de zomer een eclips-

Figuur 5. Geslachtsverhouding bij de Kuifeend (links) en Tafeleend (rechts), weergegeven als het percentage mannetjes en gebaseerd 
op steekproeven van respectievelijk 12.147 en 9714 vogels tussen maart 1971 en januari 2022.
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kleed waarin de mannetjes sterk op de vrouwtjes lij-
ken. Bij onder andere Zomertaling, Krakeend, Casarca 
en Pijlstaart zijn de geslachten dan niet te onderschei-
den. Bij de Kuifeend speelt dat probleem ook, maar bij 
de Tafeleend nauwelijks, net als bij de Wilde Eend waar 
de mannetjes aan de gele snavels herkenbaar blijven. 
Kuifeendmannetjes zijn in eclipskleed veel valer dan in 
het voorjaar en dus niet altijd goed te onderscheiden. 
Het eclipskleed van Tafeleendmannen is wat valer dan 
het prachtkleed, maar mannetjes zijn vooral herken-
baar aan de donkere borst en kastanjebruine kop. Er is 
wel wat kleurverschil in de herfst. De kopkleur kan 
 variëren van “chocolade puur” tot “normaal kastanje-
bruin”. Vrouwtjes hebben een veel lichtere melkbruine 
kop. We kunnen dus bij de Tafeleend een groter deel 
van het jaar de geslachtsverhouding bepalen dan bij de 
Kuifeend (Figuur 5).

Als we naar het percentage mannetjes bij de Kuifeend 
kijken, dan zien we dat vanaf januari er verhoudingsge-
wijs steeds meer mannetjes worden gezien (Figuur 5, 
links). De geleidelijke toename in de maanden januari 
– april heeft mogelijk te maken met het uitkleuren van 
(jonge) mannetjes naar het broedkleed. Het hoge per-
centage mannetjes in de maanden mei – juli komt door-
dat vrouwtjes gaan broeden en dan onderteld worden, 
in tegenstelling tot mannetjes die zich in groepen con-
centreren. Het percentage Kuifeend mannetjes over de 
maanden maart – april bedraagt 62,9% (5712 vogels). 
Het percentage mannetjes bij de Tafeleend over de 
maanden oktober – april is 64.8% (4374 vogels). Hier-
uit blijkt dat er bij beide soorten duikeenden een man-
nenoverschot is. Je zou het ook kunnen omdraaien, 
namelijk dat er bij de Tafeleend een groter tekort aan 
vrouwen is, die vermoedelijk tijdens de broedperiode 
ontstaat door verhoogde sterfte. Dat is relevant omdat 
vrouwtjes voor reproductie zorgen. Maar of het lage 
aantal vrouwtjes de oorzaak is van de achteruitgang 
van de Tafeleend blijft een open vraag.

Superdagen
We willen onze beschrijving van de jaren tachtig en ne-
gentig niet in mineur eindigen en wat is beter dan om 
een aantal leuke dagen nog eens naar voren te halen. 
Daar gaan we dan. Vanwege stuwing in het voorjaar 
aan de kust door zuidoostenwind is het niet verwon-
derlijk dat de beste dagen in eind april – begin mei lig-
gen als we de leukste trekvogels kunnen verwachten. 
Bij voorkeur moet er een paar dagen een (zuid)ooste-
lijke wind hebben gestaan met lekkere temperaturen, 
om voor voldoende aanvoer in Nederland te zorgen. 
Zaterdag 5 mei 1990 was zo’n dag met 24° C. De beste 
dag ooit voor trekkende Roodpootvalken in de Eems-

haven en de tweede beste dag in Nederland. Er waren 
ook nog vogels die bij de zeedijk bleven hangen om het 
plaatje compleet te maken. 

In de nazomer en herfst zijn er af en toe hele goede zee-
trekdagen op Lauwersoog, maar niet ieder jaar is het 
raak. Vrijdag 13 september 1996 was een van de beste 
dagen van de vorige eeuw, door het ruime aanbod aan 
bijzondere soorten: Vaal Stormvogeltje, Noordse 
Stormvogel, Vorkstaartmeeuw, Kleine Alk, Papegaai-
duiker, Middelste en Kleine Jager. Op dinsdag 9 sep-
tember 1997 waren er verbluffende aantallen: 22 Vaal 
Stormvogeltjes, 10 Vorkstaartmeeuwen, 40 Grote 
 Jagers, 7 Middelste en als klapper 162 Kleine Jagers. 
Zo’n jagerdag is er nooit weer geweest, maar bij trek-
tellen geldt: zeg nooit nooit.
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De Raaf is weer broedvogel  
in de provincie Groningen
Johan Bos & Erik Bazuin

De Raaf Corvus corax is aan een opmerkelijke opmars bezig in Nederland. Ook in de provincie Groningen zijn de 
laatste jaren broedgevallen bekend geworden, na een afwezigheid van meer dan honderd jaar als broedvogel. In 
deze bijdrage vatten we samen wat er bekend is van de “Roave” uit het verleden, geven we de huidige stand van 
zaken weer, en voorspellen we wat we nog kunnen verwachten van deze prachtige en indrukwekkende zangvogel.

Volgens Gelderloos (1930) waren er aan het eind van de 
19e eeuw nog vijf paren broedende Raven in de provincie 
Groningen, en wel in het Midwolderbos, in het Slochter-
bos, bij Wedde, bij Leek, en bij Ter Apel. Ook op 
 Rottumeroog werd de Raaf als broedvogel aangetrof-
fen (Boekema 2016). Uit de vorige eeuw is geen enkel 
broedgeval in de provincie Groningen bekend, een 
 ravenzwarte bladzijde uit de geschiedenis van de 
 Nederlandse avifauna: een zangvogel door mensen 
uitgeroeid via het verstoren van nesten en afschieten 
van oude vogels (Van Deursen 2011).

Dit trieste gegeven zat natuurlijk niet lekker bij de 
Nederlandse natuurbeschermers en eind jaren ‘60 
werd in Nederland met behulp van een uitgebreid 
herintroductieprogramma een poging gedaan om de 
Raven weer te huisvesten (Renssen 1980). Zelfs in de 

provincie Groningen werden jonge Raven in kooien 
gefokt en vrijgelaten, en wel in het Gorechtpark bij 
Hoogezand (Boekema et al. 1983). De eerste broed-
gevallen na de lange afwezigheid vonden plaats in 
midden Nederland aan het eind van de jaren ‘70 
(Renssen 1980). Het duurde relatief lang voordat het 
noorden des lands weer door nestelende Raven werd 
gekoloniseerd, en een waarneming van deze soort 
was in die tijd met recht een spreekwoordelijke 
 “witte raaf”. In Drenthe is de Raaf sinds 2003 weer 
broedvogel (Pot & van Manen 2015). Groningen 
moest nog iets langer op een hervestiging van de 
grote zwarte vogel wachten.

Maar dat ze zich ook weer in Groningen gingen vesti-
gen stond als een paal boven water. In het laatste de-
cennium nam het aantal waarnemingen van Raven in 

Foto 1. Roepende Raaf in de Marnewaard, 3 mei 2021  Foto: Erik Bazuin
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de provincie gestaag toe. Ook territoriaal gedrag, zoals 
roepende vogels en paren werden in toenemende  
mate geregistreerd, onder andere in Westerwolde, het 
Lauwers meersgebied, het Zuidlaardermeergebied, en 
het Noordlaarderbos. Toch duurde het tot 2019 voor 
een bezet nest werd vastgesteld. Gezien de vele waar-
nemingen in de jaren ervoor is het niet onwaarschijnlijk 
dat al eerder broedpogingen zijn gedaan die over het 
hoofd zijn gezien. 

In de buurt van Sellingen werden al vaker territoriale 
Raven opgemerkt voordat tijdens een broedvogel-
inventarisatie in 2019 een bezet nest met één jong in 
een grove den werd ontdekt. In 2020 werd wederom 
een broedpoging gedaan, dit keer in een ander nest 
maar wel weer in een grove den. Er werden geen jongen 
gezien en waarschijnlijk betrof het hier een mislukt 
nest omdat eind april de wollige nestvoering op de 
grond werd aangetroffen. In 2021 koos dit ravenpaar 
wederom een ander nest; dit keer hoog in een beuk. Op 
8 mei zagen we hier twee pas uitgevlogen jongen in de 
buurt van het nest.

Maar hier bleef het niet bij. In 2020 werd door Ben Koks 
een nest bij Noordbroek in een hoogspanningsmast 
gevonden. Bij dit nest, oorspronkelijk een kunstnest 
aangebracht voor Slechtvalken, vlogen drie jongen uit. 
Het bijzondere van dit nest is dat één van de jongen 
door Zwarte Kraaien als pleegouders werd geadop-
teerd (Werkman 2020). Ook in 2021 werd hier weer op 
dezelfde plaats gebroed en vlogen wederom drie jon-
gen uit.

Tenslotte zagen we in de Marnewaard op 21 februari 
2021 een Raaf met nestmateriaal vliegen. Er werd ge-
bouwd aan een nest in een zwarte den. Hier werden 
door ons op 13 april twee jongen geringd (Foto 2) en 
gemeten in het kader van het landelijke kleurring-
project (Vos Burchart & Hartman 2020). Op 13 mei kon-
den we de pas uitgevlogen jongen in de buurt van het 
nest zien. Het is aannemelijk dat er al eerder in de 
Marne waard is gebroed, aangezien er op 20 en 21 juni 
2020 pas uitgevlogen jongen zijn waargenomen in de 
buurt van de nestplaats van 2021. 

Kortom, er zijn momenteel drie plaatsen in de provincie 
waar Raven al regelmatig broeden. Verder zijn er ver-
schillende locaties in de provincie waar de laatste jaren 
territoriaal gedrag van Raven wordt waargenomen en 
waarvan verwacht kan worden dat in de nabije toe-
komst de Raaf zich ook daar zal vestigen. Het ligt dan 
ook voor de hand om te stellen dat de populatie bin-
nenkort weer het niveau van de 19e eeuw bereikt. 

De Raaf roept weer in het Groningse land. De Roave 
ropt weer in t Grunneger laand.
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Broedvogelinventarisatie 
Driebondsbos 2021
Marco Glastra

Binnen de gemeente Groningen liggen een paar gebieden waarover discussie is in relatie tot woningbouw, zoals 
het voormalige terrein van de Suikerunie met het vloeiveldencomplex. Er is ook discussie over de toekomst van 
het Driebondsbos langs het Eemskanaal. Omdat het belangrijk is om over goede en actuele kennis te beschikken 
is het terrein in 2021 op broedvogels onderzocht.

Inleiding

In 2021 is een broedvogelinventarisatie van het Drie-
bondsbos uitgevoerd volgens de BMP-methode van 
Sovon. Er is discussie over de toekomst van dit natuur-
gebied, zowel op de korte termijn in relatie tot een 
bikepark als op de iets langere termijn in relatie tot 
 woningbouw in de Eemskanaalzone, en dan is het be-
langrijk om over goede basisgegevens te beschikken. 
Het uitvoeren van een broedvogelmonitoring was één 
van de aanbevelingen in de notitie ‘ Ecologische effect-
beoordeling van de voorgenomen aanleg van een bike-
park bij Meerstad’ van Janneke van Goethem van ge-
meente Groningen. Voor zover bekend is dit de eerste 
broedvogelkartering die sinds 1977 in het gebied is 
uitgevoerd.

Gebiedsbeschrijving

Op een voormalig slibdepot langs het Eemskanaal, in-
geklemd tussen Eemskanaal en Driebondsweg en aan 
de uiteinden tussen P+R Meerstad en de Borgweg, 
heeft de natuur zich de afgelopen 60 jaar grotendeels 
spontaan kunnen ontwikkelen. Figuur 1 geeft een over-
zicht van het onderzoeksgebied. Het gaat om een lang-
gerekte strook van 1400x135 meter met een oppervlakte 
van 18,9 hectare. Op ongeveer de helft van het gebied 
heeft zich een wilgenbos ontwikkeld, het Driebonds-
bos. Tussen het Driebondsbos en de P+R ligt een open 
terrein met een ruigtevegetatie. Aan de andere zijde 
van het Driebondsbos liggen een ruigte, enkele gras-
landpercelen en twee woonhuizen.

Methodiek

Er is gebruik gemaakt van de methodiek voor monito-
ring van broedvogels die door Sovon is ontwikkeld en 
vastgelegd in de ‘Handleiding Sovon broedvogelonder-
zoek’ die is terug te vinden op www.sovon.nl. Gekozen 
is voor de methode BMP-A (alle aanwezige soorten). Er 
zijn in de periode van 6 maart t/m 19 juni twaalf bezoeken 
gebracht, waarvan tien volwaardige bezoeken en twee 
losse waarnemingen. Figuur 2 geeft een overzicht van 
de bezoeken aan het onderzoeksgebied.

De route is steeds op een verschillende plek gestart om 
een goede spreiding over het gebied te krijgen. Er is 
een route gelopen om het onderzoeksgebied heen 
(kade Eemskanaal, Driebondsweg). Op het open ge-
deelte lag de route op het depot zelf, maar dan hele-
maal aan de buitenzijde. Bij het laatste bezoek op 19 Figuur 1. Onderzoeksgebied broedvogelkartering Driebondsbos
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juni was dit door de hoge, ondoordringbare begroeiing 
niet meer mogelijk en kon het open gedeelte niet vol-
ledig geteld worden.

Op basis van de resultaten van de twaalf bezoeken 
heeft autoclustering plaatsgevonden, hetgeen heeft 
geleid tot territoriumkaarten per soort en per ecologi-
sche soortgroep. De uitkomst is gevalideerd door Sovon. 
Om misverstanden te voorkomen: de stippen op de 
kaarten staan niet op de locatie van het nest, maar ge-
ven een gewogen gemiddelde van de waarnemingen 
die aan het betreffende territorium zijn toebedeeld.

Resultaat

In totaal zijn 46 soorten broedvogels vastgesteld die 
met één of meer territoria aanwezig waren in het onder-
zoeksgebied Driebondsbos. Gezamenlijk bezetten de 
broedvogels 231 territoria. De gemiddelde dichtheid 
van territoria komt daarmee op 12,2 territoria/hectare. 
Figuur 3 geeft een overzicht van alle broedvogels met 
het aantal territoria per soort. Soorten van de Rode 
Lijst van Nederlandse broedvogels zijn onderstreept. 
Een aantal soorten is wel aangetroffen tijdens één of 
meer bezoeken, maar de waarnemingen voldeden niet 

nr. datum deel bezocht starttijd eindtijd type bezoek

1 6 maart 100% 6:49 8:18 zonsopkomst

2 28 maart 100% 7:07 8:24 zonsopkomst

3 9 april 100% 19:30 20:48 avond

4 24 april 100% 5:49 7:26 zonsopkomst

5 8 mei 100% 5:22 7:02 zonsopkomst

6 23 mei 100% 20:43 22:04 avond

7 24 mei 2% 19:31 19:31 losse waarneming

8 29 mei 100% 5:07 6:39 zonsopkomst

9 4 juni 100% 21:35 22:31 avond

10 6 juni 2% 4:46 4:50 losse waarneming

11 16 juni 100% 23:30 23:50 nacht

12 19 juni 80% 4:43 6:08 zonsopkomst

Figuur 2. Overzicht bezoeken
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aan de criteria voor een zeker territorium. Dit betreft 
Bruine Kiekendief, Boomklever, Graspieper, Boompieper, 
Goudvink en Groenling.

Enkele soorten die in 2020 wel zingend of roepend aan-
wezig waren, zoals boompieper en groene specht, ver-
toonden in 2021 geen territorium-indicerend gedrag. 
Kortom, een inventarisatie is altijd een momentopname 
en er zijn fluctuaties tussen de jaren. Maar de resulta-
ten van 2021 geven een goed beeld van de aanwezige 
broedvogelbevolking.

Analyse
De resultaten van de broedvogelkartering worden be-
sproken aan de hand van vier ecologische groepen: 
watervogels, rietvogels, struweelvogels en bosvogels. 
Tussen deze groepen bestaat overigens enige overlap. 

Na de analyse van de ecologische soortgroepen volgt 
een algemene analyse.

Watervogels
Figuur 4 geeft een overzicht van de territoria van water-
vogels. In totaal zijn tien territoria vastgesteld, ver-
deeld over zes soorten. Het zwaartepunt ligt op het 
open terrein en dan vooral op de waterplas in de uiterste 
westpunt van het onderzoeksgebied, waar Dodaars, 
Meerkoet en Grauwe Gans broeden. Voor de Wilde 
Eend en de Nijlgans geldt dat er een duidelijke relatie is 
met het open water van het Eemskanaal, waar deze 
soorten zich veelvuldig ophouden.

Rietvogels
Figuur 5 geeft een overzicht van de territoria van de 
rietvogels. In totaal zijn 23 territoria vastgesteld, ver-

Figuur 5. RietvogelsFiguur 4. Watervogels

Grauwe Gans 1 Pimpelmees 9 Merel 8

Nijlgans 1 Koolmees 7 Zanglijster 9

Krakeend 1 Staartmees 1 Grauwe Vliegenvanger 3

Wilde Eend 4 Fitis 8 Roodborst 7

Soepeend 1 Tjiftjaf 13 Blauwborst 3

Fazant 3 Rietzanger 11 Nachtegaal 1

Dodaars 1 Kleine Karekiet 5 Gekraagde Roodstaart 2

Havik 1 Bosrietzanger 27 Roodborsttapuit 2

Buizerd 1 Sprinkhaanzanger 1 Heggenmus 5

Meerkoet 2 Zwartkop 15 Vink 6

Houtduif 7 Tuinfluiter 4 Kneu 1

Koekoek 2 Braamsluiper 1 Putter 2

Grote Bonte Specht 7 Grasmus 6 Geelgors 3

Gaai 1 Winterkoning 17 Rietgors 3

Ekster 1 Boomkruiper 5

Zwarte Kraai 2 Spreeuw 10

*Soorten van de Rode Lijst zijn onderstreept

Figuur 3. Overzicht van broedvogels* met aantal vastgestelde territoria
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deeld over vijf soorten. Verreweg het grootste deel van 
de territoria (21) liggen in het open gedeelte in het wes-
telijke deel van het onderzoeksgebied met een concen-
tratie rond de lage, nattere delen. De Koekoek maakt 
geen deel uit van deze ecologische groep, maar wordt 
het meest gezien en gehoord in de open terreindelen 
aan weerszijden van het opgaande bos. De aanwezige 
rietvogels (met name Kleine Karekiet) zijn vermoede-
lijk belangrijke gastouders voor de Koekoek.

Struweelvogels
Figuur 6 geeft een overzicht van de territoria van de 
struweelvogels. Met 122 territoria, verdeeld over 19 
soorten, is dit met stip de best vertegenwoordigde 
ecologische groep. Overigens zit er enige overlap 
tussen de ecologische groepen. Opvallend is dat 
deze ecologische groep over het gehele onderzoeks-
gebied is verspreid, maar dat er qua soorten wel ver-
schillen zitten tussen het beboste deel en de open 
delen. In het beboste deel zijn Winterkoning, Zwart-
kop, Zanglijster, Merel en Fitis de meest talrijke soor-
ten, in het open gedeelte zijn dat Bosrietzanger en 
Grasmus. Van de minder algemene soorten komen 
Blauwborst, Sprinkhaanzanger en Roodborsttapuit 
voor in het open gedeelte en Nachtegaal en Kneu in 
het beboste gedeelte (maar wel op de overgang naar 
open terrein).

Bosvogels
Figuur 7 geeft een overzicht van de territoria van de 
bosvogels. In totaal zijn 72 territoria vastgesteld, ver-
deeld over 13 soorten. De bosvogels zijn volledig beperkt 
tot het opgaande bos en het erf van beide woningen. Van 

de 13 soorten zijn er zeven holenbroeders, hetgeen 
wijst op voldoende beschikbaarheid van dikke en/of 
dode bomen met holten. Dit is ook voor vleermuizen 
een relevant gegeven. Zowel Havik als Buizerd broeden 
in het bosgedeelte. Deze roofvogels foerageren in de 
wijde omtrek, maar vinden in het Driebondsbos vol-
doende rust om te broeden. Minder algemene soorten 
zijn Grauwe Vliegenvanger en Gekraagde Roodstaart, 
elk met drie territoria aanwezig.

Algemene analyse
De ruimtelijke verdeling van de vier ecologische soort-
groepen over het terrein is opvallend: water- en riet-
vogels in het open gedeelte, bosvogels uitsluitend in 
het opgaande bos en struweelvogels over het gehele 
terrein. Voor de meeste soorten speelt de gehele 
broedcyclus zich af in één van deze biotopen, voor an-
dere soorten is juist de combinatie interessant of is er 
een relatie met de omgeving. Dat laatste is aan de orde 
voor beide roofvogelsoorten Buizerd en Havik, maar 
ook bij andere soorten zie je vliegbewegingen tussen 
het onderzoeksgebied en de omgeving. Dat geldt bij-
voorbeeld voor de Grote Bonte Specht, die regelmatig 
het Eemskanaal oversteekt om in stadstuinen te foera-
geren. Hetzelfde geldt voor Zwarte Kraai, Spreeuw, 
Houtduif en Gaai. Voor soorten als Geelgors, Koekoek 
en Boompieper speelt de combinatie van bos en open 
terrein een belangrijke rol. Voor Krakeend, Wilde Eend 
en Grauwe Gans is de combinatie van open water en 
riet- en ruigtevegetatie cruciaal; voor de Nijlgans de 
combinatie van open water met hoge bomen.
Kortom, het Driebondsbos is meer dan een optelsom 
van de verschillende onderdelen.

Figuur 6. Struweelvogels Figuur 7. Bosvogels
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Als het gebied zich ongestoord kan blijven ontwikkelen, 
zal de betekenis voor bosvogels toenemen en kunnen er 
ook nieuwe bossoorten zich gaan vestigen, zoals Boom-
klever, Appelvink, Groene Specht en Bosuil. Door de dich-
te ondergroei blijft het bos ook interessant voor struweel-
soorten. Het open gedeelte zal zich zonder beheer 
langzaam gaan ontwikkelen in de richting van struweel en 
uiteindelijk bos. Eerst zal een verschuiving optreden van 
riet- naar struweelvogels, later ook richting bosvogels.

Vergelijking Katerhalsterbos
Langs het Eemskanaal liggen meerdere voormalige 
slibdepots, vergelijkbaar met het Driebondsbos. Bij 
Overschild, 10 km oostelijk van het Driebondsbos, ligt 
het Katerhalsterbos. Dit voormalige slib- depot is in 
2019 verworven door Het Groninger Landschap en is 
onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het 
heeft een vergelijkbare opbouw met opgaand bos, 
ruigte en een waterplas. Het Katerhalsterbos is in 2020 
geïnventariseerd op dezelfde manier als het Drie-
bondsbos in 2021. Figuur 8 geeft een vergelijking tus-
sen beide gebieden, waaruit blijkt dat er veel gelijkenis 
is, maar dat het Driebondsbos iets rijker is aan broed-
vogels en een hogere dichtheid heeft aan territoria.

Driebondsbos in breder perspectief
Bij de plannen voor het nieuwe woon- en werkgebied 
Eemskanaalzone is de toekomst van het Driebondsbos 
allerminst zeker. Aanvankelijk wilden Bureau Meerstad 
en de gemeente het bos omvormen tot stedelijk groen 
als onderdeel van de nieuwe woonwijk. Voor het open 
gedeelte bestaan plannen voor een (tijdelijk) skillspark 
voor mountainbikers. Verschillende natuurorganisa-
ties en omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen 
deze plannen en pleiten voor behoud van de groene 
corridor langs het Eemskanaal als cruciale verbinding 
tussen de stedelijke natuur en de natuur buiten de 
stadsgrenzen. Deze signalen waren voor de gemeente-
raad aanleiding om de wethouder te laten beloven dat 
het Driebondsbos voorlopig ongemoeid blijft. 

De gang van zaken rond het Driebondsbos is helaas 
exemplarisch voor de wijze waarop de gemeente om-
gaat met natuur binnen de stadsgrenzen. Bij de ont-
wikkeling van Suikerzijde gebeurt hetzelfde: van de 
geweldige natuurwaarden van de vloeivelden van de 
Suiker Unie blijft niets over en de natuurcompensatie 
dreigt ten koste te gaan van het weidevogelgebied in 
Polder De Oude Held. Zowel de Geoorde Futen van de 
vloeivelden als de Grutto’s van De Oude Held raken 
hun leefgebied kwijt. Natuur wordt niet gezien als toe-
gevoegde waarde voor de leefomgeving, maar als iets 
waar je last van kunt krijgen. Bij grote woningbouw-
projecten wil men graag met een schone lei beginnen 
en de aanwezige natuur zit dan in de weg. Die wordt 
vernietigd en elders gecompenseerd, voor zover dat 
wettelijk verplicht is.

De stedenbouwkundige plannen zijn van hoge kwali-
teit, maar het groen in de nieuwe wijken heeft niet 
 zoveel met natuur te maken. Je kunt je afvragen of de 
toekomstige bewoners juist niet veel waarde hechten 
aan de aanwezigheid van hoogwaardige natuur in de 
directe woonomgeving. En los daarvan heeft de ge-
meente ook een verantwoordelijkheid voor behoud en 
herstel van biodiversiteit. Met broedvogelinventari-
saties zoals van het Driebondsbos kun je als vogelaar 
helpen om de betekenis van de stadse natuur beter in 
beeld te brengen. En voor natuurorganisaties, waar-
onder Avifauna Groningen, is er een belangrijke taak 
om de waarde van natuur binnen de stad onder de aan-
dacht te blijven brengen van beleidsmakers en de ge-
meentelijke politiek. 

Conclusie

Het onderzoeksgebied Driebondsbos heeft, mede 
dankzij de afwisseling van een spontaan ontwikkeld 
bos met open terrein en de aanwezigheid van een 
 waterplas, een verrassend rijke broedvogelbevolking. 

Driebondsbos (2021) Katerhalsterbos (2020)

Oppervlakte 18,9 ha 25,9 ha

Aantal broedvogels 46 44

Aantal territoria 231 244

Dichtheid territoria 12,2/ha 9,4/ha

Gezamenlijke broedvogels Grauwe Gans, Nijlgans, Wilde Eend, Dodaars, Havik, Buizerd, Meerkoet, Houtduif, Koekoek, Grote Bonte Specht, Zwarte Kraai, Pim-

pelmees, Koolmees, Staartmees, Fitis, Tjiftjaf, Rietzanger, Kleine Karekiet,  Bosrietzanger, Sprinkhaanzanger, Zwartkop, Tuinfluiter, 

Braamsluiper, Grasmus, Winterkoning, Boomkruiper, Spreeuw, Merel, Zanglijster, Grauwe Vliegenvanger, Roodborst, Gekraagde 

Roodstaart, Roodborsttapuit, Heggenmus, Vink, Putter, Geelgors, Rietgors

Unieke broedvogels Krakeend, Soepeend, Fazant, Gaai, Ekster,  Blauwborst, 

Nachtegaal, Kneu

Waterhoen, Holenduif, Turkse Tortel, Boompieper, Appelvink, 

Goudvink

Figuur 8. Vergelijking Driebondsbos en Katerhalsterbos
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Deze doet niet onder voor het Katerhalsterbos, een 
vergelijkbaar voormalig slibdepot dat onderdeel is van 
het Natuurnetwerk Nederland. De afwisseling binnen 
het voormalige slibdepot tussen bos, ruigte en open 
water, zorgt voor aanwezigheid van een breed spectrum 
aan water-, riet-, struweel- en bosvogels. Hieronder be-
vinden zich een aantal kenmerkende en minder alge-
mene soorten als Dodaars, Havik, Koekoek, Gekraagde 
Roodstaart, Grauwe Vliegenvanger en Nachtegaal. Het 
is goed om bij de verdere planuitwerking voor het Drie-
bondsbos en directe omgeving rekening te houden met 

de betekenis die het gebied heeft voor de broedvogels. 
Het gaat daarbij niet alleen om behoud en verdere ont-
wikkeling van habitats, maar ook om het vermijden van 
verstoring waar soorten als Havik en Dodaars erg ge-
voelig voor zijn. Voor een aantal vogelsoorten is het 
Driebondsbos geen geïsoleerd broedgebied, maar be-
staan er ecologische relaties tussen de onderdelen van 
het gebied en/of met de omgeving. Ook dit is iets om 
bij de verdere planvorming rekening mee te houden.

Marco Glastra, marcoglastra@ziggo.nl

Geoorde fuut, Zuidlaardermeergebied Foto: Gerrit Kiekebos
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In het eerste Sovon project, de Atlas van de Nederlandse 
broedvogels gepubliceerd in 1979, lag de nadruk op 
het vaststellen van zo veel mogelijk zekere broed-
vogels en goede aantalsschattingen voor de diverse 
atlashokken van 5 x 5 km. Het hok 7-44 was één van de 
door mij onderzochte hokken en het grondbergingster-
rein was daarin een interessant gebied. Van de Matkop 
kon een nest worden gevonden in een rotte boom. Ook 
de nesten van een paar Waterhoentjes en twee paar 
Zwarte Kraaien werden gevonden. Scholeksters, Meer-
koeten en Wilde Eenden werden met jongen gezien. Er 
was toen veel minder bos dan nu, maar meer grasland 
en ook meer natte pitrus. Riet groeide op de drogere 
plaatsen. Aan de westzijde was een slikveld met een 
strook wilgenbos. Op 3 mei 1977 stond het bos 30 cm 
onder water omdat er kort daarvoor baggerspecie was 
opgebracht. Op topografische kaarten is pas sinds 
1982 duidelijk hoe bos en ruigte waren gesitueerd, 
maar een schets uit 1977 geeft de situatie van het oost-
deel tamelijk goed weer (Figuur 1).

In 1977 werd het terrein zes keer in de broedtijd beke-
ken en waren de volgende broedvogels aanwezig:
Wilde Eend 6, Slobeend 1, Bergeend 2, Fazant 3, Water-
hoen 1, Meerkoet 2, Koekoek 1, Houtduif 3, Scholekster 

1, Kievit 1, Tureluur 1, Merel 4, Winterkoning 3, Gras-
mus 2, Fitis 9, Tjiftjaf 2, Spotvogel 1, Rietzanger 7, Kleine 
Karekiet 12, Sprinkhaanzanger 3, Bosrietzanger 16, 
Rietgors 5, Kneu 4, Gekraagde Roodstaart 1, Grauwe 
vliegenvanger 1, Matkop 1 en Zwarte Kraai 2. 

De Snor ontbrak in 1977, maar was in eerdere jaren wel 
aanwezig. Op 30 april 1968 en op 10 mei, 21 juni en 19 
juli 1969 werd hier een zingende vogel waargenomen 
door Han de Boer. Dezelfde waarnemer telde op 17 
 november 1967 hier zeven Bokjes en talloze Water-
snippen.

Conclusie

Vergelijken we 1977 met 2021 dan waren er toen min-
der soorten dan nu. Nachtegaal en Roodborsttapuit 
waren er niet, maar waren wel elders in atlashok 7-44 
broedvogel. Blauwborst, Krakeend, Grauwe Gans en 
Nijlgans ontbraken hier en ook elders rond de stad 
 Groningen als broedvogel. In vergelijking met 2021 zijn 
acht soorten vogels verdwenen en tenminste 23 ver-
schenen. Ekster en Spreeuw broedden mogelijk wel in 
het niet-gekarteerde westelijke deel van het opspuit-
terrein. Ze zaten in de jaren 70 bijna overal, maar zijn 
bij geen enkel bezoek aan hok 7-44 genoteerd. 

Egbert Boekema, e.j.boekema@rug.nlFiguur 1. Schets uit 1977 van de oostelijke helft van het 
 opspuitterrein langs het Eemskanaal dat later het   
Driebondsbos zou worden

Vogels van het  
Driebondsbos in 1977
Egbert Boekema

Het Driebondsbos is ontstaan op een voormalig grondbergingsterrein dat in het midden van de jaren zestig werd 
aangelegd om bagger uit het Eemskanaal te kunnen opslaan. Het langgerekte terrein bestond uit een aantal com-
partimenten. Het oostdeel was het interessantst en werd in 1977 op broedvogels onderzocht voor het Sovon 
broedvogel project. 
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De aankomst van overwinterende 
Kokmeeuwen in de stad Groningen
Jeroen Nienhuis

In de stad Groningen overwinteren 3500-4400 Kokmeeuwen (Nienhuis 2019). Er zijn geen tellingen die laten zien 
wanneer deze vogels in het najaar aankomen of in het voorjaar vertrekken. Op basis van duizenden aflezingen van 
enkele honderden geringde vogels in het Noorderplantsoen is vastgesteld dat verreweg de meeste vogels arriveren 
tussen de laatste week van september en half november (Nienhuis 2020). Ook in de zomer komen al overwinte-
raars aan (eigen waarnemingen). Uit het Noorderplantsoen worden in de zomer weinig vogels gemeld. Half sep-
tember is het aantal vogels hier ongeveer 10 procent van het aantal in de winter (Nienhuis 2020). De indruk is dat 
het er meer moeten zijn, maar klopt dat ook? Hoe verloopt de aankomst van overwinterende meeuwen? Arriveren 
er in de zomer weinig Kokmeeuwen of verblijven de vogels in de zomer op andere locaties dan in de winter? 

Methode

Vanaf de zomer van 2015 zijn ongeveer 950 gekleur-
ringde Kokmeeuwen waargenomen in de stad Groningen. 
Bijna allemaal zijn ze in de winter in Groningen geringd. 
Van alle vogels is per jaar gekeken hoe de waarnemin-
gen zijn verdeeld over het jaar. Op basis hiervan is  
per vogel ingeschat of het om een overwinteraar of een 
doortrekker gaat. Voor deze toekenning zijn geen 
waarnemingen gebruikt uit de winter waarin ze zijn ge-
ringd, omdat uit die winter gegevens tot aan de ring-
datum ontbreken. In de analyse gaat het dus vrijwel 
geheel om adulte vogels (minimaal een jaar oud). Ver-
der zijn alleen vogels gebruikt met op z’n minst 10 
waarnemingen in een winter. In totaal zijn er gegevens 
van 302 overwinteraars. Van veel vogels zijn er gege-
vens beschikbaar uit meerdere winters (gemiddeld 2,4 
winter per vogel). Voor alle 726 combinaties van indi-
vidu en jaar is voor de periode van 1 juni tot eind 
 december gekeken op welke dag hij voor het eerst is 
gezien. Per dag van het jaar is voor alle vogels samen 
het aantal aankomsten geteld. Dit is gemiddeld 3,3 en 
maximaal 17 per dag. Vanwege dit lage aantal is het 
aankomstpatroon vrij grillig. Om de grote lijn beter te 
kunnen zien is aantal aankomsten per dag gemiddeld 
met de twee dagen ervoor en de 2 dagen erna (5-daags 
lopend gemiddelde).

Niet het hele jaar door zijn ringaflezers in gelijke mate 
actief. ‘s Zomers zijn er veel minder meeuwen in de stad 
dan in de winter. Wellicht beïnvloed dit de frequentie 
waarmee op ringen wordt gelet. De Kokmeeuwen  zitten 

ook niet altijd in de stad. De vogels kunnen ook in agra-
risch gebied zitten (Nienhuis 2021). Zowel het gedrag 
van de aflezers als dat van de vogels kunnen dus van 
invloed zijn op de frequentie waarmee de meeuwen 
worden gezien. Per vogel per winter is behalve de eer-
ste aflezing ook de tweede melding opgezocht. Het 
aantal dagen tussen beide datums geeft een indruk 
van de frequentie waarmee individuele Kokmeeuwen 
worden gemeld. Om te kijken of de meeuwen in alle 
maanden van het jaar in gelijke mate in de stad verblij-
ven is van begin juni tot eind december gekeken naar 
het gemiddeld aantal waarnemingen van een vaste 
groep ’s zomers arriverende overwinteraars. Voor drie 
plekken met veel waarnemingen (de ringlocatie van 
veel stadse meeuwen in het Noorderplantsoen, de ge-
hele Oosterparkwijk en het Sontplein) is per datum op-
gezocht hoeveel van de ’s zomers arriverende meeu-
wen zijn gezien. Hiervoor zijn niet alle waarnemingen 
gebruikt. Voor het Noorderplantsoen zijn alleen mel-
dingen van Klaas van Dijk, Harry Kuipers en de auteur 
gebruikt. Voor de Oosterparkwijk (Gorechtkade, Oos-
terpark en Pioenpark) alleen meldingen van Harry Kui-
pers, omdat alleen hij altijd de hele wijk afzoekt op 
geringde Kokmeeuwen. Voor het Sontplein zijn wel ge-
gevens van iedereen gebruikt, maar verreweg de 
meeste meldingen hier zijn afkomstig van de auteur. 
Op deze plek is een deel van de waarnemingen verza-
meld na het invallen van de duisternis.
In de zomermaanden (juni-augustus) zijn er weinig 
Kokmeeuwen in de stad en komt het regelmatig voor 
dat er op een plek geen geringde meeuwen zitten. 
Hiermee is rekening gehouden door een schatting 
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van het aantal bezoeken zonder aflezing te maken. 
Voor het Sontplein kon dat door veldnotities van de 
auteur. In de Oosterparkwijk zijn vanaf voorjaar 2020 
door Harry Kuipers met een vaste wekelijkse fre-
quentie bezoeken gebracht (vakanties uitgezon-
derd). In het Noorderplantsoen is gebruik gemaakt 
van veldaantekeningen. Op deze locatie lopen ook 
gekleurringde stadsduiven rond. Datums waarop 
door een van de drie genoemde aflezers gekleurring-
de stadsduiven zijn afgelezen, maar geen gekleur-

ringde Kokmeeuwen zijn gemeld zijn eveneens geïn-
terpreteerd als datums zonder Kokmeeuwen.

Kokmeeuwen die in de stad Groningen aankomen kun-
nen al eerder uit de broedgebieden in de provincie zijn 
gearriveerd. Om een beeld te krijgen van de aankomst 
van Kokmeeuwen uit het noorden is gekeken naar het 
aantal passerende Kokmeeuwen over trektelpost 
Eemshaven (trektellen.nl). Hiervoor is voor de periode 
2016-2021 per maand het uurgemiddelde berekend.

Kokmeeuw wit E6P7 in het Noorderplantsoen, 9 juli 2021. Let op de mestaanslag op de kleurring.  Foto: Harry Kuipers
Hij heeft dus recent in pas bemest weiland voedsel gezocht. Deze vogel is vanaf 6 juli 2021 frequent in de stad gezien.
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Resultaten

In de hele periode van begin juni tot eind december 
 arriveren er Kokmeeuwen in de stad Groningen (figuur 1). 
Er is wel sprake van twee duidelijke golven. De vroege 
vogels arriveren in de zomer, vooral in juli, tot ergens in 
de tweede helft van augustus. Daarna is het 3 weken 
vrij rustig. In het begin van september begint de 
 tweede golf. Deze vogels arriveren vooral in oktober en 
 november.
In totaal zitten er in de eerste golf 83 individuen. In de 
tweede golf gaat het om 247 vogels. Van alle vogels 
komt dus 25 procent aan in de zomer.

De meeste vogels zullen niet gelijk na de aankomst 
worden opgemerkt. Als binnen een winter wordt geke-
ken naar het verschil in dagen tussen de eerste en de 
tweede waarneming krijgen we een beeld van hoe vaak 
een vogel kort naar de aankomst wordt opgemerkt. 
Van meeuwen die in juni en juli voor het eerst worden 
gezien duurt het gemiddeld 23 dagen voordat ze weer 
worden waargenomen (figuur 3). Bij vogels die later in 
het jaar voor het eerst worden gezien is dat verschil 
met gemiddeld 9 dagen veel kleiner. 

Het grote tijdsverschil tussen de waarnemingen in de 
zomer vergeleken met het najaar kan verschillende 
oorzaken hebben. Het kan zijn dat er minder geringde 
meeuwen worden afgelezen. Een andere mogelijkheid 
is dat de meeuwen minder in de stad zitten en dus min-
der gezien kunnen worden.

Van een groep van 83 ’s zomers arriverende over-
winteraars verschilt het dagelijks aantal waargenomen 
vogels per maand. In het Noorderplantsoen worden er 
in de zomermaanden gemiddeld 1 á 2 per bezoek ge-
zien (figuur 3). Dit loopt op tot 7 á 8 in november en 
december. In de Oosterparkwijk is het aantal vogels uit 
de vaste groep zomervogels in juni en juli met gemid-
deld 0,1 veel lager dan later in het jaar (1,8). Op het 
Sontplein is het aantal zomervogels alleen in juni op-
vallend laag vergeleken met latere maanden. De piek 
ligt op deze plek rond  oktober.

In de drie geselecteerde gebieden is het aantal bezoe-
ken in de zomer niet veel lager dan in de rest van het 
jaar. Alleen in juni (Sontplein) en juli (Oosterparkwijk 
en Sontplein) zijn relatief weinig bezoeken gebracht. 
Een verminderd aantal bezoeken in is in dit deze drie 
gebieden in mindere mate de oorzaak van het lage aan-
tal waarnemingen.

Figuur 1. Het 5-daags lopend gemiddelde van de aankomst van Kokmeeuwen 
in de stad Groningen in de periode 2015-2021.

Figuur 2. Het gemiddeld aantal dagen tussen de eerste en de tweede 
 waarneming in een winter. De getallen boven de staven geven de steek-
proefgrootte weer.

Kokmeeuw wit E37T op het Sontplein,  Foto: Harry Kuipers
21 augustus 2020. Hij is bezig met de  
slagpenrui en heeft mestaanslag op zijn ring. Deze vogel heeft 
een zender waardoor we weten dat hij 18 juli 2020 is aangekomen 
in Groningen. Vanaf 31 juli is hij frequent in de stad gezien.



48     De Grauwe Gors  jaargang 49 - 2022

Op dagen dat er in het Noorderplantsoen en de Ooster-
parkwijk overdag naar Kokmeeuwen wordt gekeken is 
de kans om een bepaald individu te zien in de zomer 
een stuk kleiner dan in de winter. Op dagen dat er  
’s avonds of ’s nachts wordt gekeken op de slaapplaats 
op het Sontplein is dit niet het geval.

In alle maanden vanaf juni worden op de trektelpost in 
de Eemshaven passerende Kokmeeuwen waargeno-
men (trektellen.nl, figuur 4). In juni en december is het 
aantal doortrekkers laag. In juli tot en met november 
ligt het uurgemiddelde een stuk hoger. De vogels lijken 
net zoals in de stad Groningen aan te komen in twee 
golven. In de zomer (juni-augustus) passeert 42 pro-
cent van alle vogels. In september-december de rest. 
Deze verhouding is anders dan de aankomst in de stad, 
waar slechts 25 procent in de zomer aankomt.

Discussie

Het aantal ’s zomers arriverende overwinteraars op het 
Sontplein laat een ander beeld zien dan in het Noorder-
plantsoen en de Oosterparkwijk (figuur 3). Dit komt 
omdat het Sontplein door de meeuwen anders wordt 
gebruikt dan de beide andere gebieden. In het Noorder-
plantsoen en de Oosterparkwijk zitten vooral overdag 
meeuwen. Op het Sontplein zitten overdag nagenoeg 
geen meeuwen en worden in de zomer aan het einde 
van de dag in de avonduren vaak geringde vogels afge-
lezen. Er zijn ook vogels die hier komen overnachten en 
dan worden afgelezen (Nienhuis 2021). In het najaar 
kunnen de aantallen afgelezen ringen sterk oplopen, 
waardoor ook veel vogels die ’s zomers arriveren wor-
den waargenomen.

Kokmeeuwen ruien hun slagpennen na het broedseizoen. 
Vanaf eind mei verliezen de vroegst ruiende adulten hun 
eerste handpennen. Deze handpenrui gaat van binnen 
naar buiten. Steeds als een pen voldoende is aangegroeid 
wordt de volgende pen uitgeworpen. De laatste pennen 
van de laat ruiende vogels vallen eind september uit (Wal-
ters 1978). Wanneer we kijken naar de eerste golf Kok-
meeuwen die in de in de stad Groningen arriveren zien we 
een piek in juli (figuur 1). Vooral in de zomer is de gemid-
delde verstreken tijd tussen de eerste en de tweede 
 waarneming met ongeveer 3 weken lang (figuur 2). Waar-
schijnlijk is het verschil tussen de aankomst en de eerste 
waarneming in dezelfde orde van grootte en zijn veel van 
de vogels op het moment van de eerste waarneming al 
weken lang aanwezig. Het lijkt erop dat de vogels die in de 
zomer arriveren nog niet zijn begonnen met de handpen-
rui of hooguit de binnenste handpennen zijn verloren.

Figuur 4. Uurgemiddelde van het aantal passerende Kokmeeuwen op 
 trektelpost Eemshaven in 2016-2021. De getallen boven de staven geven 
het aantal getelde uren weer.

Figuur 3. Het gemiddeld aantal waargenomen Kokmeeuwen van een groep 
van 83 ‘s zomers arriverende overwinteraars. Het aantal dagelijkse waar-
nemingen is gemiddeld per maand. De berekeningen zijn uitgevoerd voor 
drie verschillende gebieden. De getallen boven de staven geven de steek-
proefgrootte weer.
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De vroegste Kokmeeuwen zijn eind augustus volledig 
klaar met het aangroeien van de buitenste handpen. 
Rond 1 oktober is ongeveer de helft van de meeuwen 
klaar met de slagpenrui. De laatste vogels hebben nog 
tot in november nodig om de rui af te ronden (Walters 
1982). De aankomst in het najaar lijkt zich volledig af te 
spelen na het voltooien van de slagpenrui (figuur 5).

Er is een verschil in de aankomst van Kokmeeuwen in 
Nederland zoals waargenomen in de Eemshaven en die 
in de stad Groningen (figuren 1 en 4). Bij de Eemshaven 
passeert een veel groter deel van de vogels in de zo-
mer. Dit kan komen omdat veel vogels eerst in meer 
natuurlijke habitats zoals op de Wadden of in agrarisch 
gebied verblijven. Meeuwen die ’s zomers in de stad 
zijn gezien worden hier dan weinig gezien vergeleken 
met het najaar en de winter (figuur 3). Waarschijnlijk 
zitten ook veel van de zomervogels een groot deel van 
hun tijd buiten de stad. Het lijkt erop dat Kokmeeuwen 
in elk geval in de zomer een voorkeur hebben voor 
meer natuurlijke habitats. In de late zomer en het begin 
van de herfst vinden er veel agrarische werkzaamhe-
den plaats zoals oogsten en ploegen. Daar komen veel 
Kokmeeuwen op af. Vooral in de kleiakkers kan de Kok-
meeuw dichtheid flink oplopen. Vanaf november zijn 
de dichtheden in agrarisch gebied een stuk lager (van 
Scharenburg & van Klinken 1998). Mogelijk is overwin-
teren in de stad een alternatief voor slechtere foera-
geer omstandigheden buiten de stad.

Dankwoord
Deze bijdrage was alleen mogelijk door het ringwerk 
van Frank Majoor en Henri Zomer. Zij hebben ervoor ge-
zorgd dat er in de stad Groningen ’s winters enkele hon-
derden geringde Kokmeeuwen rondvliegen. De tien-
duizenden waarnemingen van deze vogels die aan de 
basis liggen van deze publicatie zijn verzameld door 
een groep enthousiaste aflezers bestaande uit Theo 
Bakker, Bernadette Balten, Johan Bos, Eelco Branden-
burg, Dick Bresser, Klaas van Dijk, Hessel Enting, Jan 
Faber, Henk van Huffelen, Harry Kuipers, Petra Manche, 
Henk Oosterhuis, René Oosterhuis, Willem Steenge, 
Dick Veenendaal, Bert Zeijlmaker en Henri Zomer.

Harry Kuipers gaf aanvullende informatie over zijn be-
zoeken aan de Oosterparkwijk. Henri Zomer leverde 
datums waarop zijn gekleurringde stadsduiven in het 
Noorderplantsoen zijn afgelezen. Deze beide aanvul-
lende gegevens waren essentieel om een beeld te krij-
gen van de frequentie waarmee de Kokmeeuwen zijn 
waargenomen.
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Figuur 5. Het percentage Kokmeeuwen dat de slagpenrui volledig heeft 
afgerond (Walters 1982) en de cumulatieve aankomst van Kokmeeuwen  
in Groningen vanaf 1 september (afgeleid uit figuur 1).
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Nieuw voor Groningen:  
Kaspische Plevier (Anarhynchus asiaticus)
Jacob Bosma

Maandag 29 november was een mooie dag om langs de 
kust wintervoedselveldjes te inventariseren. Zonnig en 
windstil, wat wil je nog meer. De weken daarvoor wa-
ren er erg veel Kieviten en Goudplevieren aanwezig in 
de polders en dat was ook op die dag nog het geval. 
Leuk om te checken tussen de winterveldjes door. Ten 
zuiden van de Ruidhorn in de Eemspolder lag een 
mooie gerooide akker, met Kieviten op de voorgrond 
en een grote groep Goudplevieren verder achterin. Ter-
wijl ik er langzaam langs reed zag ik tussen de Kieviten 
een kleinere plevier met spierwitte onderzijde van me 
aflopen. Snel rennend, even stoppend, en snel weer 
door. Helaas steeds verder van me af maar dit zag er 
wel spannend uit. Er spookten diverse opties door m’n 

hoofd; wat ik zag aan grootte en gedrag was nieuw 
voor mij. Ik had de auto meteen stil gezet en kon snel 
een paar foto’s maken. Maar daar bleek niet meer op te 
zien dan een egale bruingrijze rug. Er kwam een vracht-
auto aan dus ik moest helaas naar een inham verderop 
rijden. Gelukkig vond ik de vogel snel weer terug, maar 
nog meer op afstand en met steeds meer tegenlicht. Ik 
durfde niet uit te stappen, want de ervaring leerde dat 
het allemaal erg snel op zou vliegen, vooral de Goud-
plevieren. Op den duur kon ik de vogel vanuit de auto 
niet meer volgen en raakte ik ‘m kwijt. Dus ging ik m’n 
enigszins belabberde foto’s bestuderen in de hoop tot 
determinatie te komen. Op één foto was een crème-
kleurig getekende kop te zien met duidelijk een donker 

Kaspische plevier, Eemspolder, 10 december Foto Mark Schuurman 
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gebied rond oog. Heel spannend, maar hoe sloot ik met 
deze foto’s een Morinelplevier uit? De vogel was daar 
eigenlijk te klein voor maar ik had ‘m alleen tussen Kie-
viten gezien, misschien gaf dat een vertekend beeld. 
Maar ook de egale rug klopte niet voor Morinelplevier. 
Ik moest ‘m gewoon van voren zien, dat zou een stuk 
schelen. Gelukkig werd ik op m’n wenken bediend, 
want na een kwartier zag ik ‘m opnieuw en wel recht voor 
me, naar links rennend! Blijkbaar was ie ongemerkt 
een stukje naar rechts opgeschoven. En nu zag ik een 
aaneengesloten borstband en een fijn en vrij lang sna-
veltje. In combinatie met het koppatroon en postuur 
kon ik tot de toch wel zekere determinatie van Kaspi-
sche Plevier komen, en zette een foto in de Groninger 
Twitchers-appgroep met onderschrift “Kaspische?” 
waar men het gelukkig mee eens was. Sommigen hadden 
nog lichte twijfel en vroegen zich af of Amerikaanse 
Goudplevier in winterkleed nog een optie was. Onder-
tussen was ik een eindje teruggereden en had de vogel 
al een paar keer mooi kunnen bekijken met de tele-
scoop. Alles wees nog steeds op Kaspische Plevier en 
na 20 minuten was Willem Jan Fontijn als eerste ter 
plaatse en kon hij de determinatie bevestigen. Van af-
stand konden vele (vooral Groninger) vogelaars die 
middag de vogel mooi bekijken. Helaas was de vogel 

niet zo actief meer en rustte hij langdurig tussen de 
Goudplevieren. De groep vloog wel regelmatig op en 
dan was de vogel er makkelijk uit te pikken, niet alleen 
vanwege het kleine formaat maar ook omdat ie conse-
quent afzonderlijk en vaak onderaan de groep vloog. 
De vogel was de weken erna regelmatig, maar niet da-
gelijks, te bewonderen. Op 22 december is de Kaspi-
sche Plevier voor het laatst gezien.

Kaspische Plevier, Eemspolder,  Foto: Jacob Bosma
29 november

Kaspische plevier,  Eemspolder, 10 december Foto Mark Schuurman 
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Determinatie
De combinatie van slanke bouw, lange vleugels, licht 
verenkleed, slanke snavel, lichtbruine borstband, kop-
tekening met donker petje en lichte wenkbrauwstreep 
en lichte ondervleugel past alleen op Kaspische Plevier. 
Woestijnplevier en Mongoolse Plevier kunnen worden 
uitgesloten door de lange lichte wenkbrauwstreep 
naar het achterhoofd, duidelijke borstband, dunnere 
spitse snavel en kortere witte vleugelstreep, en daar-
naast door een meer langgerekte lichaamsvorm met 
vleugels die voorbij de staart steken. Daarnaast is de 
Mongoolse kleiner en zijn de poten bij deze soort don-
ker tot zwart. Morinelplevier heeft kortere poten, een 
kortere en iets dikkere snavel, een nog veel scherper 
afgetekende crèmewitte wenkbrauwstreep en een an-
dere tekening op de onderdelen met een smalle witte 
borstband en een ‘vuilere’ onderborst en buik. De 
boven delen zijn bij de Morinelplevier bovendien veel 
duidelijker getekend door de prominent aanwezige 
lichte geelbruine veerranden. De enige soort die echt 
voor verwarring kan zorgen is de Steppeplevier. Deze 
kan worden uitgesloten door een combinatie van ken-
merken van de Kaspische Plevier: de heldere brede 
witte wenkbrauwstreep (meer ‘open’ licht gezicht bij 
Steppe plevier), de scherpe begrenzing van borstband 

met keel en buik (meer diffuus bij Steppeplevier) en 
door de korte witte vleugelstreep en lichte  ondervleugel 
(langere vleugelstreep en donkergrijze ondervleugel 
bij Steppeplevier). Als laatste is de Steppeplevier is 
ook groter dan Kaspische, met een langere hals en lan-
gere poten. 

De sterk gesleten vleugeldekveren, de vage schub-
tekening op enkele schouderveren en het vlekkerige 
patroon op de lichtbruine borstband geven aan dat het 
een eerste-winter vogel betrof.

Gedrag
De vogel werd het meest gezien op de akker van de 
ontdekking. Hier trok de plevier op met Kieviten en 
Goudplevieren. Tijdens het foerageren was de vogel 
minder schuw dan de Goudplevieren en rende hij ook 
te midden van Kieviten, die de vogel ook regelmatig 
wegjoegen. Als de Goudplevieren en Kieviten opvlogen 
was de Kaspische Plevier er snel uit te pikken vanwege 
de geringe grootte, maar ook omdat de vogel vaak on-
deraan de groep vloog. De vogel foerageerde met aan-
merkelijk grotere snelheid dan Goudplevier en Kievit 
en legde daardoor ook grotere afstanden af op de ak-
ker. De vogel pikte onder andere wormen uit de grond.

Kaspische Plevier (onder, solitair) met Goudplevieren, Eemspolder, 29 november  Foto: Jacob Bosma
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Ik heb de vogel helaas nooit horen roepen en bij mijn 
weten zijn er ook door anderen geen geluidsopnames 
gemaakt.

Een aantal dagen tussen 29 november en 22 december 
is de vogel onvindbaar geweest en een aantal keer is 
de vogel gezien op eenzelfde soort kale akker ten zui-
den van de favoriete plek. Ook zat de vogel regelmatig 
achter de slaperdijk ten westen van de bekende plek.

Verspreiding en voorkomen
De Kaspische Plevier broedt in open habitats zoals 
laaglandwoestijnen, steppegebieden en zilte graslan-
den in Centraal- en Zuidwest-Azië (inclusief een klein 
gedeelte van Europees Rusland), van de Kaspische Zee 
tot de oostzijde van het Balkasjmeer in Kazakhstan. De 
najaarstrek vindt van half juli tot oktober plaats in zuid-
westelijke richting over land (Iran, Irak en Saoedi- 
Arabië) en over zee (Rode Zee en Golf van Aden). De 
soort overwintert voornamelijk in twee gebieden: in 
Oost-Afrika (Ethiopië, Kenia en Tanzania) en in zuidelijk 
Afrika (Botswana, Namibië, Zambia, Zimbabwe en 
Zuid-Afrika). Indien aanvaard door de  Commissie 
Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) betreft dit 
het 4e geval voor Nederland (www.dutchavifauna.nl). 
Eerdere gevallen waren op Texel, op 17-20 oktober 
2009 en op 26-28 april 2011, en van 10-26 januari 2014 
op Noord-Beveland. In Europa (buiten de broedgebie-
den in Europees Rusland) is de soort een zeer zeld-

zame dwaalgast. Tot en met 2021 zijn er gevallen voor 
de Azoren (één); Brittannië (vijf; zes exemplaren); Bul-
garije (één); Duitsland (twee); Finland (drie); Frankrijk 
(vijf); Griekenland (drie buiten Lesbos); Hongarije 
(één); Italië (vier); Malta (zes; acht exemplaren); Noor-
wegen (vier); Roemenië (één); en Zweden (drie) (zie 
www.tarsiger.com). Op Cyprus en Lesbos, Griekenland, 
is het een zeldzame doortrekker in het voorjaar. Elders 
in de WP is de soort ook zeldzaam: in Egypte en Turkije 
is het een dwaalgast, met respectievelijk zeven en 
twaalf gevallen. De meeste gevallen in Europa stam-
men uit het voorjaar (maart-juni) en verder uit de zomer 
(juli-augustus) en het najaar (september-november). 
De vogel van Groningen betreft het eerste december-
geval in Europa.
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Kaspische plevier,  Eemspolder, 10 december Foto Mark Schuurman
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Effecten van dominantie bij 
broedende en territoriumzoekende 
Canadese Ganzen
Jan B. Hulscher en Jeroen Nienhuis

In Nederland broeden Canadese Ganzen bij voorkeur in natte natuurterreinen. Na de komst van de vos zijn gebie-
den met goede broedgelegenheid schaarser geworden. Tegenwoordig broeden veel Canadese Ganzen net als 
Grauwe Ganzen in steden (Voslamber 2013). In de parken aldaar zijn meestal grote vijvers met één of meer eiland-
jes waar de vogels veilig kunnen broeden en slapen en grote gazons waar ze met hun jongen kunnen foerageren. 
De ganzen hebben geleerd dat deze gebieden veilig zijn, ondanks veel wandelaars en honden die al of niet zijn 
aangelijnd. Bij echt gevaar vluchten de ganzen de vijver op. De meeste eilandjes zijn klein met te weinig ruimte 
voor alle paren die er willen broeden. De concurrentie is groot.

Het Boeremapark in Haren is een geliefde plek voor 
 Canadese Ganzen, zowel om te ruien als te broeden. 
Vanaf 2011 zijn hier jaarlijks ruiende ganzen gevangen 
en van gecodeerde halsbanden voorzien, tot 2021 in 
totaal ongeveer 500 stuks. Elk jaar verzamelen zich 
vanaf ongeveer eind januari, vóór het naderende 
broedseizoen, in de ochtend enkele tientallen Canadese 
Ganzen in het park. Deze ganzen hebben vrijwel alle al 
een halsband, omdat ze jaarlijks terugkeren naar het 
ruigebied waar ze voor het eerst gevangen zijn. 

De meeste ganzen zijn gepaard en tussen de paren tre-
den regelmatig confrontaties op, variërend van heel 
subtiel tot heftig. Wij vroegen ons af of de uitslag van 
zulke confrontaties van invloed zou kunnen zijn op de 
kans zich als broedvogel te vestigen. In 2020 en 2021 
hebben we hieraan speciale aandacht gegeven. Door 
de codes konden confrontaties aan individuen worden 
toegekend. 

Er is tot 2021 alleen gebroed op een klein eilandje van 
ongeveer 35 bij 5 meter (figuur 1). In de loop van de ja-
ren is het aantal broedparen op het eiland opgelopen 
van één in 2013 tot vijf in 2018 en vanaf 2019 tot 2021 
weer gedaald tot vier. Blijkbaar is het eiland met vier 
paar vol. Hierop wijst ook het feit dat in 2021 een vijfde 
paar EGT/EXU op de oever van de vijver is gaan broe-
den. Ter wille van de leesbaarheid hebben we alle 
broedparen van 2020 en/of 2021 in de tekst met een 
kleur gemarkeerd: CZG/EZR, BSB/EUL, BSC/CEX, BSA/
CET, D07/SAG en EGT/EXU.

Figuur 1. Schets van het Boeremapark waarop aangegeven de voor ganzen 
belangrijke structuren als gazon om te eten, vijver om te rusten en te duel-
leren en het eiland om te broeden. Op de uitvergroting van het eiland zijn de 
nesten van de broedvogels in 2020 aangegeven. A en B zijn respectievelijk 
eerste en tweede verblijfplaats van BSC. C is nestlocatie van EGT in 2021.



De Grauwe Gors  jaargang 49 - 2022     55

Waarnemingsmethode

In 2020 werden tussen 27 januari en 20 mei 134 bezoe-
ken aan het Boeremapark gebracht, waarvan de meeste 
in de ochtend. Afhankelijk van het aantal ganzen en 
hun activiteit werd per bezoek een half tot anderhalf 
uur waargenomen. Eerst werden alle aanwezige hals-
banddragers afgelezen en het aantal ongeringde gan-
zen geteld. Verder werd genoteerd welke individuen op 
het eiland zijn geweest. Als van een paar slechts één 
van de partners op het eiland is geweest werd dit ei-
landbezoek aan het paar toegewezen. Vervolgens werd 
in het park heen en weer gelopen of gefietst en werden 
speciaal ganzen die met elkaar in conflict waren geno-
teerd. In 2021 werden tussen 9 januari en 20 mei 70 
bezoeken gebracht en werden alleen confrontaties ge-
noteerd, alle aanwezige ganzen werden niet van te voren 
geteld. Rond midden-mei hebben de paren met jongen 
het eiland verlaten en mengen zij zich tussen de eerste 
arriverende ruiers, die daarna snel in aantal toenemen. 
In verband daarmee zijn de waarnemingen na 20 mei 

gestopt. Alle waarnemingen werden gedaan door de 
eerste auteur.
De meest voorkomende vorm van confrontatie is die 
tussen twee paren, waarbij (meestal) van beide paren 
man en vrouw samen met plat op het water gestrekte 
hals tegenover elkaar liggen en dreigen (foto). Bij veel 
van zulke conflicten konden geen winnaars en verlie-
zers worden vastgesteld. Een andere vorm van confron-
tatie is dat (meestal) de man van een paar snel op een 
ander paar of individu afzwemt, dikwijls half vliegend 
en dan bij de tegenstander (meestal de man) neerploft, 
om vervolgens te proberen deze in de staart of rug vast 
te pakken. Bij een heftige vorm van deze confrontatie 
gaat de man boven op de rug van zijn tegenstander zit-
ten en grijpt deze vast onder aan de hals. Soms pakken 
beide mannen elkaar bij de hals. Dergelijke gevechten 
kunnen enkele minuten aanhouden. Alleen als per con-
flict overwinnaar en verliezer duidelijk waren, werd dit 
genoteerd. We denken dat de vastgelegde confronta-
ties een redelijke afspiegeling vormen van de onderlinge 
krachtsverhoudingen tussen de ganzen.

Figuur 2. Het onderste paar CZG/EZR dreigt op 2 april 2020 in lichte vorm tegen het paar D97/EXT ((man achter, vrouw voor) dat 
daarop langzaam wegzwemt met rechte nekken. Bij het dominante paar heeft de man (achteraan) de nek plat gestrekt met de bek 
wijd open en hard roepend, terwijl zijn vrouw minder sterk dreigt met schuin opwaarts gehouden nek en gesloten bek.
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Resultaten

Aantalsverloop in 2020 
Het aantal ganzen dat per bezoek werd waargenomen 
varieerde sterk van dag tot dag, maar in de loop van het 
seizoen was er een geleidelijke toename tot ongeveer 
begin april (figuur 3). De oorzaken van de dagelijkse 
schommelingen zijn niet altijd duidelijk. Voor een deel 
zullen ze samenhangen met de weersomstandigheden. 
Zo waren er dagen met stortregens voorafgaand aan 
25 februari, 11 maart en 2 april, dagen met piekaantal-
len. Op 25 februari stond daarbij zelfs het eiland hele-
maal onder water en zwommen de ganzen dwars over 
het eiland. De geleidelijke toename tot begin april zal 
een gevolg zijn van het in voortplantingsconditie komen 
van steeds meer ganzen. 

Welke ganzen waren de bezoekers? 
In 2020 hebben over het hele seizoen 55 verschillende 
halsbanddragers het park bezocht. Hieronder waren 16 
paren waarvan beide partners en 12 waarvan één part-
ner geringd was. Verder was er één herkenbaar paar 
waarvan beide partners ongeringd waren en tien een-
lingen (figuur 4).

Vrouwen blijven, mannen vertrekken
Bij het jaarlijkse ringen van de ganzen in het Boerema-
park begin juli wordt alleen onderscheid gemaakt tus-
sen juveniele (nog niet vliegvlugge) en oudere vogels 
met onbekende leeftijd (adult). Van alle 28 paren die 
zijn waargenomen in 2020 is de leeftijd van de vrouwen 
bekend, maar van de mannen niet omdat deze bij hun 
eerste vangst als adult geringd werden. De vrouwen 
zijn de nakomelingen van 12 paren die in het Boerema-
park zelf of elders in Haren hebben gebroed en die hun 
jongen naar het Boeremapark hebben gebracht om ze 
daar verder te laten opgroeien (Hulscher et al. 2012). 

Deze 12 paren hebben gezamenlijk over de jaren 2011-
2019 84 vliegvlugge jongen geproduceerd, waarvan 48 
(57%) vrouwen en 36 (43%) mannen. Van de 48 vrou-
wen zijn in het voorjaar van 2020 28 als bezoeker naar 
het park teruggekeerd, maar geen enkele man. De 
vrouwen hebben blijkbaar, als ze eenmaal zelfstandig 
zijn, een grote neiging naar hun geboorte-(opgroei) 
gebied terug te keren, terwijl mannen hun heil elders 
zoeken. Dit verschijnsel schijnt algemeen te zijn bij 
ganzen. Zo keerde bij de Brandgans 80% van de over-
levende vrouwen terug naar dezelfde kolonie waar ze 
geboren waren (van der Jeugd et al. 2002),.

Jonge Canadese Ganzen raken als regel gepaard in hun 
eerste of tweede levensjaar. Bij onze eenjarigen was 
dit bij vier van de 13 het geval, terwijl alle zes twee-
jarigen wel een partner hadden. Voor een aantal een-
jarigen kan de paarvorming in het Boeremapark al be-
ginnen, maar het merendeel raakt waarschijnlijk pas 
later gepaard in hun tweede winter. Paren die vaak 
 (tijdens 60 of meer bezoeken) aanwezig waren, waren 
duidelijk ouder (figuur 4). 

Broeden op het eiland in 2020
In 2020 hebben vier paren gebroed op het eiland. Deze 
paren waren vanaf het begin van het seizoen vrijwel al-
tijd aanwezig. De posities van hun nesten (territoria) 
zijn in figuur 1 aangegeven. Er hebben ook Boerengan-
zen gebroed. Omdat tussen Boerenganzen onderling 
en tussen Boerenganzen en Canadese Ganzen weder-
zijds eidumpen heeft plaatsgevonden zijn de nesten 
van de Boerenganzen ook aangegeven.

BSB/EUL
Het paar BSB/EUL verblijft van 27 januari tot 8 maart 
met hun zeven in 2019 in het Boermapark geboren 
 kinderen voornamelijk op het gazon. In deze periode 
wordt de band met de kinderen steeds losser en foera-
geren ouders en kinderen soms op verschillende plaat-
sen. Op 8 maart vestigen BSB en EUL zich op de uiter-
ste westpunt van het eiland, waar ze ook in 2019 
 hebben gebroed. Het broeden begint 4 april, maar het 
 legsel van acht eieren levert slechts twee jongen op. 
Echter van 12 tot 16 mei lopen drie jongen van BSA/CET 
naar dit paar over. 

BSC/CEX
Van 19 februari tot 27 maart vestigt paar BSC/CEX zich 
in gebied A, waar ze ook in 2019 gebroed hebben. Dat 
is slechts enkele meters naast de (toekomstige) nest-
plaats van BSB. Op 27 maart constateren wij dat CEX 
zijn halsband kwijt is, vrijwel zeker het gevolg van een 
heftig gevecht. We weten helaas niet met wie hij heeft 

Figuur 3. Het aantal Canadese Ganzen dat per bezoek in het Boeremapark 
aanwezig was in de periode 27 januari tot 20 mei 2020. Verder zijn het 
7-daags lopend gemiddelde en de trend over het seizoen aangegeven.
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gevochten. Tot 6 april mengt het paar zich niet tussen 
de andere strijdende paren op de vijver, maar trekt zich 
terug in het hertenkamp. Na 6 april vestigt het zich op-
nieuw op het eiland, maar op een andere plek, plaats B 
tussen BSA/CET en D07/SAG. Tot 20 mei worden ze 
hier geregeld samen gezien, maar tot broeden komt 
het niet meer.

BSA/CET
Vanaf 20 februari verblijven BSA/CET op het eiland. Op 
8 mei worden zeven jongen geboren. Drie hiervan lo-
pen over naar BSB/EUL en de overige vier verdwijnen 
tussen 9 en 13 mei, twee zijn opgegeten door Kleine 
Mantelmeeuwen, de overige waarschijnlijk ook.

D07/SAG
Vanaf 16 februari staan D07/SAG vrijwel dagelijks op 
de oostpunt van het eiland. Op 5 april vertoont D07 
nestelgedrag. Tot 20 april wordt normaal gebroed, 
maar van 24 tot 28 april is D07geregeld van het nest af. 
Er moet iets mis gegaan zijn. Dit blijkt bij de nestcon-
trole op 13 mei. In het nest liggen 14 eieren. Na onder-
zoek blijken drie een klein en acht een half volgroeid 
embryo te bevatten, de overige drie eieren stinken. Het 
paar is slachtoffer geworden van Boerenganzen die ei-
eren in hun nest hebben gedumpt (zie aldaar). Begin 
mei komen D07/SAG opnieuw in broedstemming. We 
zien een copulatie op 5 mei, maar het broeden zet  
niet door. 

Boerenganzen 
In 2020 waren acht ongeringde Boerenganzen in het 
park. Er werd op twee plaatsen gebroed, ruim een me-
ter naast het nest van D07 (no.1) en vlak naast het nest 
van BSA (no. 2). 

Confrontaties in 2020
In totaal hebben wij onder de Canadese Ganzen 95 con-
frontaties met duidelijke uitslag genoteerd. Hierbij wa-
ren 15 paren betrokken, waaronder de vier broedparen. 
Van de 11 niet-broedparen hebben de paren D97/EXT, 
EGT/EXU en CZG/EZR opvallend vaker geduelleerd met 
de broedvogels dan de andere acht paren. Deze drie 
zullen apart behandeld worden. Verderop beschrijven 
we hoe het de laatste twee paren lukt om in 2021 in het 
Boeremapark tot broeden te komen. Van de acht ove-
rige paren waren zes één tot drie jaar oud en zij hadden 
voor 2020 nog nooit gebroed. De twee andere paren 
waren ouder en hadden wel gebroed, als laatste in 
2019, zonder succes trouwens, AUZ/BSR (de vrouw is 
acht jaar oud) op de begraafplaats de Eshof en BAZ/
D96 (de vrouw is vier jaar oud) in de Hortus. Er waren 
weinig conflicten tussen de niet-broedparen onderling. 

Deze laten we verder buiten beschouwing. 
In de bijlage bovenste helft zijn alle confrontaties van 
2020 vermeld en tabel 1 geeft hiervan een samen-
vatting.
Drie van de vier broedvogels winnen het overgrote  
deel van de confrontaties. Vooral BSB/EUL en D07/SAG 
winnen veel. Beide hebben 89% van de confrontaties 
gewonnen. De niet-broedparen winnen aanmerkelijk 
minder gevechten. Opvallend is dat broedpaar BSC/
CEX veel confrontaties verliest. 

De duels van de broedvogels hadden vooral een con-
trolerend karakter. Vanuit hun territorium op het eiland 

Figuur 4. Per paar of ongepaard individu is het aantal bezoeken 
weergegeven waarop ze aanwezig waren. De bezoeken zijn 
uitgesplitst naar bezoeken waarop ze op het eiland zijn geweest 
en bezoeken waarop dit niet het geval was. Bij de naamgeving 
van de paren zijn de codes van de halsbanden gebruikt, waarbij 
die van de vrouw als eerste is weergegeven. Bij ongepaarde 
individuen is aangegeven of het om een man (M) of een vrouw 
(V) ging. Ongeringde vogels zijn aangegeven als “ong”. Naast 
de vogels staat tussen haken de leeftijd van de vrouw in 2020 
weergegeven.
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hielden ze de zwemmende bezoekers in de gaten. Als 
deze te dicht bij kwamen kwam (meestal) de man van 
het eiland en joeg ze zwemmend weg. Vooral de paren 
BSB/EUL en D07/SAG die op de uiteinden van het ei-
land broedden hadden het druk. Als de bezoekers van-
uit de vijver via de oost- of westpunt van het eiland 
naar de zuidoever wilden zwemmen kwamen zij het 
eerst in zicht bij deze twee paren (figuur 1) en werden 
meestal weggejaagd. De broedparen BSC/CEX en BSA/
CET hoefden daardoor minder vaak in actie te komen.
Ook gebeurde het wel als de man op het gazon aan het 
eten was, dat zijn broedende vrouw begon te roepen 
wanneer een paar te dicht bij kwam, waarop de man 
meestal vliegend terugkwam en het paar verjoeg. 

De broedvogels hebben onderling weinig met elkaar 
geduelleerd (23x). De twee buitenste paren waren hier-
in actiever. Hun conflicten hadden, net als die met de 
niet-broedparen, meestal een controlerend karakter, 
bijvoorbeeld wanneer de middelste paren vanaf de 
 gazons, waar ze gegeten hadden, naar hun territoria 
terug keerden en dan te dichtbij kwamen.

De drie niet-broedvogel paren die vaak geduelleerd 
hebben waren, net als de broedvogels, bijna altijd 
aanwezig en hebben ook geprobeerd op het eiland te 
komen (figuur 2). Het paar D97/EXT richtte haar aan-
dacht vooral op de oostpunt van het eiland, waar D07/
SAG 14 keer tegen hen optrad. Drie keer gingen D97 en 
EXT samen op het eiland, maar alleen als de paren 
BSA/CET en D07/SAG afwezig waren om te eten. Zij 
trokken zich snel terug als deze naar hun territoria te-
rugkeerden.

Het paar CZG/EZR wordt al op 6 en 14 februari op de 
oostpunt in het territorium van het broedpaar D07/SAG 
uit 2019 gesignaleerd. Dit laatste paar is dan nog afwe-
zig, maar vanaf 16 februari nemen D07/SAG hun oude 
territorium weer in bezit. Op 18 februari vindt er bij de 
oostpunt zwemmend een heftig duel plaats tussen de 
paren BSB/EUL en D07/SAG, waarbij mannen EUL en 
SAG elkaar langdurig bij de nek vastgrijpen. BSB, de 
partner van EUL, en hun zes kinderen dreigen alle met 
platte nekken mee tegen D07/SAG. SAG is de duidelijke 
verliezer. Wie dit gevecht heeft uitgelokt weten we 

niet. Vermoedelijk is dit SAG geweest omdat de hele 
familie van BSB/EUL tot vlak bij zijn territorium door-
drong. D07/SAG blijven hun territorium wel verdedigen 
tegen diverse andere indringers, waaronder tweemaal 
tegen CZG/EZR (zie bijlage)

Het paar EGT/EXU gedraagt zich anders dan de overige 
ganzen. Het is heel vaak aanwezig (figuur 4) en houdt 
zich vooral op de vijver aan weerszijden van de brug. 
Als ze af en toe dicht bij het eiland komen worden ze 
weggejaagd, vooral door EUL, maar ook CET (zie bijlage). 
Eén conflict was heftig, waarbij CET zijn tegenstander 
EXU boven op de rug zat. De achtergrond van de afwij-
kende plaatskeuze van EGT/EXU is mogelijk geweest 
dat zij in 2020 bij de brug al territoriaal waren, maar 
niet als zodanig door ons herkend. Een jongetje vertel-
de dat hij daar een ei had gevonden onder de Rododen-
drons. Toen hij op ons verzoek de plek aanwees, was er 
niets te zien, ook geen resten van een mogelijk nest. 
Misschien was het een dumpei.

Broedbestand in 2021 
In 2021 hebben D07/SAG hun territorium moeten af-
staan aan CZG/EZR. BSB/EUL, BSC/CEX en BSA/CET 
broedden hier opnieuw en EGT/EXU hebben aan de 
noordoever van de vijver met succes gebroed. 

BSB/EUL
OP 7 april zit BSB in haar oude territorium op de west-
punt te broeden op vier eieren. Op 26 april gebeurt er 
iets bijzonders. Al bij aankomst van de waarnemer 
wordt gezien dat D07 vlak naast of nog half op de 
nestrand van het nest van BSB zit met BSB op haar rug. 
BSB is dochter (geboren 2013) van D07. In de volgende 
20 minuten doet BSB niets anders dan vlak onder de 
kop aan de nek van D07 knabbelen. Dit gedrag lijkt niet 
erg agressief. Als partner EUL ook naar de kop van D07 
wil pikken haalt BSB fel uit en pikt hem driemaal maal 
in de flank. Tien minuten later staat D07 op en gaat op 
1,5 m van het nest zitten. Daar gaat het knabbelen aan 
de nek door BSB nog even door en nu ook af en toe 
door EUL. Zes minuten later gaat BSB op haar nest zit-
ten om even later weer op te staan en opnieuw D07 in 
de nek te pikken. Kort daarop verlaat D07 het eiland en 
sluit zich aan bij haar partner SAG op het gazon om te 

Paar broedpaar Broedlocatie aantal gewonnen aantal verloren percentage gewonnen

BSB/EUL Ja westpunt eiland 24 3 89

BSC/CEX Ja midden op eiland 6 14 30

BSA/CET Ja oostkant eiland 15 3 83

D07/SAG Ja oostpunt eiland 33 4 89

CZG/EZR Nee 5 5 50

D97/EXT Nee 4 26 13

EGT/EXU Nee 3 13 19

Tabel 1. Het aantal gewonnen en verloren confrontaties in 2020.
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eten. Het viel op dat EUL nauwelijks ingreep en vrijwel 
bewegingsloos naast het nest bleef staan.
De houding van BSB boven op D07 en het knabbelen 
aan haar nek lijkt op de houding en het gedrag van man 
en vrouw tijdens de copulatie. Misschien dat daardoor 
(eventuele) agressie van BSB werd onderdrukt. De vol-
gende dag zit BSB weer gewoon te broeden. Rond begin 
mei broedt BSB onrustig en vanaf 6 mei helemaal niet 
meer, 10 mei wordt het legsel verlaten. Op dezelfde dag 
vinden wij in het verlaten nest nog 2 verse eieren (hel-
dere dooier, niet bevrucht) en naast het nest een ei met 
groot embryo. Ook hier lijkt eidumping plaats te heb-
ben gehad, eventueel door D07 in legnood? (zie aldaar). 

BSC/CEX
BSC/CEX zijn al vanaf het begin van het seizoen aanwe-
zig, maar komen zelden op het eiland. Als rond 10 mei 
BSB het broeden staakt en met EUL het eiland verlaat 
worden BSC/CEX wel actief en nestelt BSC vanaf 17 mei 
op het verlaten nest van BSB. Op 16 juni zijn er vier jon-
gen, die gezond opgroeien. 

BSA/CET
BSA nestelt 7 april ongeveer op dezelfde plek als het 
territorium van BSC in 2020 (gebied B, figuur 1). Op 9 
mei zijn er acht kuikens, waarvan drie verdwijnen. De 
overige vijf worden groot. 

CZG/EZR
CZG nestelt op 10 april op het uiterste puntje van het 
eiland, dat is in het oude territorium van D07/SAG 
 (figuur 1). Op 10 mei vinden wij zeven eieren in het nest 
en 13 mei zijn er vier jongen, waarvan één jong van een 
Boerengans en drie eigen jongen. Hier zijn dus één of 
meer eieren door Boerenganzen in hun nest gedumpt. 
Nog voor 17 mei sterft het Boerenganzenjong en twee 
van hun eigen jongen. Het laatste eigen jong wordt 
vliegvlug.

D07/SAG
D07/SAG zijn er niet in geslaagd zich te vestigen in hun 
oude territorium op de oostpunt, zoals in voorgaande 
jaren. Hun plek is ingenomen door CZG/EZR.
Wel blijven D07/SAG dagenlang rond de oostpunt actief. 

Op 26 april wordt D07, zoals we hebben gezien, zittend 
op het nest van BSB aangetroffen. Dit kan wijzen op 
een hoge broeddrang. Zo ook de waarneming op 9 mei 
als D07 een paar uur lang nestelt buiten het eiland op 
de zuidoever van de vijver. In dezelfde richting wijst de 
waarneming op 13 mei wanneer, als CZG/EZR met hun 
jongen definitief hun territorium hebben verlaten, dit 
onmiddellijk door D07/SAG wordt ingenomen en D07 
gaat broeden op het nest van CZG. D07 stopt ermee op 
27 mei.

EGT/EXU
Tot onze verrassing begint EGT op 19 april te nestelen 
in de begroeiing op de noordoever van de vijver. We 
vrezen dat het broedproces zal mislukken vanwege de 
vele wandelaars met honden die vlak langs het nest lo-
pen. Haar man EXU is een dappere vechter. Hij houdt 
hele groepen ganzen op afstand en treedt ook op tegen 
kinderen die nieuwsgierig te dicht bij komen. Op 20 
mei zijn er drie jongen.

Boerenganzen
Bij de nestcontrole op 10 mei vinden wij op dezelfde 
plek van nest no. 1 uit 2020 (figuur 1), op enkele meters 
naast het nest van CZG, opnieuw een nest van de Boeren-
gans, nu met 12 eieren, waarvan we vier laten liggen. Op 
3 juni verschijnt een Boerengans met drie kuikens op de 
vijver, waarvan één eigen en twee van een Canadese 
Gans blijken te zijn. Mogelijk zijn dit jongen van CZG. Zij 
groeien op bij de Boerenganzen en blijven, ook na het 
vliegvlug worden, in het park. Zij zijn geringd. 

Confrontaties in 2021
In de bijlage onderste helft zijn de 132 confrontaties uit 
2021 vermeld die broedvogels en niet-broedvogels met 
elkaar hebben gehad. Tabel 2 geeft een samenvatting. 
Wanneer we de dominanties van 2020 en 2021 vergelij-
ken dan vallen twee dingen op. Het paar CZG/EZR dat 
het territorium van D07/SAG heeft overgenomen, heeft 
in 2021 tien van de 16 keer van hun opponent gewon-
nen, tegenover nul keer in 2020. Zij waren in 2021 ook 
veel actiever tegen de niet-broedvogels en wonnen 23 
van de 35 gevechten tegen tegenstanders uit de groep 
van 13 niet-broedvogels (zie bijlage).

paar broedpaar Broedlocatie aantal gewonnen aantal verloren percentage gewonnen

BSB/EUL Ja westpunt eiland 33 1 97

BSC/CEX Ja midden op eiland 4 12 25

BSA/CET Ja oostkant eiland 18 3 86

D07/SAG Nee 19 10 66

CZG/EZR Ja oostpunt eiland 42 12 78

D97/EXT Nee 2 13 13

EGT/EXU Ja Oever 14 5 74

Tabel 2. Het aantal gewonnen en verloren confrontaties in 2021.
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Een tweede opvallend verschil met 2020 is de sterke 
stijging van het aantal succes-scores van EGT/EXU. Van 
de 14 gewonnen gevechten waren er tien met paren uit 
de groep van 13 niet-broedvogels (bijlage). Het nest 
van EGT/EXU lag op de oever en grensde aan een inten-
sief begraasd Het ging bij deze confrontaties vooral om 
vogels die te dicht langs hun nest liepen te grazen.

In de discussie zullen we nagaan of er samenhang is 
geweest tussen het broed- en dominantiegedrag van 
de ganzen in beide jaren en het territoriaal zijn.

Discussie

Dominantie is van belang bij meerdere facetten in een 
ganzenleven, zoals bijvoorbeeld bij het verkrijgen van 
de beste plek om te foerageren. Hier beperken wij ons 
tot de vraag of dominantie van belang is bij het verwer-
ven of handhaven van een broedterritorium.
De ganzen komen niet alle met hetzelfde doel naar het 
park. Jongere vogels (t/m drie jaar oud) zullen voor een 
deel aanwezig geweest zijn om een partner te vinden, 
of de onderlinge paarband te testen tegen mogelijk an-
dere kandidaten, misschien ook om het Boeremapark 
te verkennen als eventuele ruiplek. De broedvogels uit 
het voorgaande jaar zullen weer willen nestelen op het 
eiland. De vier relatief oude paren (AYG/AYB, AUZ/BSR, 
AUS/EUJ, BAZ/D96) die niet op het eiland kwamen, ver-
trokken uiteindelijk naar hun eigen territorium elders 
in Haren. Waarschijnlijk hadden alleen de drie paren 
EGT/EXU, D97/EXT en CZG/EZR in 2020 de intentie 
broedvogel te worden.

Dominantie van de broedvogels onderling
In 2018 t/m 2020 broedden alleen moeder D07 en haar 
drie dochters BSA, BSB en BSC op het eiland. Bij onder-
zoek aan in kolonies broedende Brandganzen is gevon-
den dat verwante vrouwen (moeders en dochters) on-
derling dichter bij elkaar broeden dan gemiddeld (van 
der Jeugd et al. 2002). De auteurs suggereren dat dit 
zou kunnen komen omdat familieleden bij interacties 
onderling minder agressie zouden vertonen dan tegen 
vreemden. Dat kan ook in het Boeremapark gespeeld 
hebben. Verwanten mogen dan onderling minder 
agressief zijn, ze hebben wel leefruimte nodig en blij-
ven elkaar mijden. Omdat de vier broedparen voor 
2020 al vaker dichtbij elkaar hebben gebroed, was in 
2020 hun dominantiepositie al bekend en zullen zij hun 
gedrag hierop hebben aangepast. 

BSB/EUL was de dominantste van de vier. Het paar 
BSC/CEX was in beide jaren zwakker, gezien de weinige 

gewonnen gevechten. Dit wetende zal het om confron-
taties met BSB/EUL te voorkomen, in 2020 het aanvan-
kelijke territorium A vlak naast BSB hebben verplaatst 
toen deze zelf ging nestelen. In 2021 is BSC pas met 
broeden begonnen toen het territorium van BSB/EUL 
vrij kwam. 
BSA/CET verloren in 2020 hun drie nog levende jongen 
aan BSB/EUL. In 2019 hadden BSC/CEX ook al jongen 
verloren aan BSB/EUL (Hulscher et al. 2020). De ach-
terliggende oorzaak van het overlopen van de jongen 
naar het paar BSB/EUL is niet duidelijk geworden. Ech-
ter, in 2021 bracht het paar BSA/CET wel vijf jongen met 
succes groot, terwijl BSB/EUL kinderloos bleef na een 
mislukt broedgeval. 
Vanaf 13 januari tot rond 20 februari 2021 was de vijver 
in het Boeremapark met ijs bedekt en waren er geen 
ganzen. Op 21 februari arriveerde het paar CZG/EZR, 
D07/SAG pas een dag later. CZG/EZR hadden onmid-
dellijk het territorium van D07/SAG uit 2020 op de 
oostpunt ingenomen en stonden dit niet meer af. CZG/
EZR waren in 2021 ook duidelijk sterker, zoals we ge-
zien hebben en heel actief tegen niet-broedvogels.

EGT/EXU werden in 2021 voor het eerst broedvogel op 
de noordoever van de vijver. De andere broedvogels 
van het eiland hadden daar weinig te zoeken en EGT/
EXU hadden daarom weinig conflicten met hen. Alleen 
BSA/CET moesten oppassen. Die foerageerden bij 
voorkeur op het noordgazon, waar zij tweemaal verdre-
ven werden, evenals de niet-broedvogels. 

Tenslotte was het paar D97/EXT in 2021 wel veel aan-
wezig in het park, maar opvallend minder vaak (twee 
maal) betrokken in conflicten dan in 2020 (30 maal). 
Hierover valt verder weinig te zeggen.

Conclusies
Wat heeft het onderzoek nu opgeleverd? Waarschijn-
lijk mogen we zeggen dat broedende vogels in hun ge-
drag rekening houden met de dominantiekracht van 
hun buren. Zo lijken BSC/CEX de kans op broedsucces 
in 2021 te hebben verhoogd door pas te gaan broeden 
in het territorium van BSB/EUL toen dit vrijkwam, 
waarbij de druk van dit dominante paar op hen zal zijn 
verminderd. 
Een ander punt waarop we willen wijzen is de wisseling 
van territoriumbezitter op de oostpunt van D07/SAG in 
2020 naar CZG/EZR in 2021. Was hier het gezegde van 
toepassing “wie het eerst komt, het eerst maalt”? De 
wisseling ging gepaard met een toename in het aantal 
conflicten en verandering in de uitslag daarvan tussen 
beide paren. De achtergrond van deze omslag in 
krachtsverhoudingen is niet gemakkelijk te begrijpen. 



Het kan zijn dat, als je eenmaal een territorium hebt 
bezet de inzet waarmee je dit territorium wilt verde-
digen sterk omhoog gaat, omdat verlies ervan bete-
kent geen voortplanting. Een hogere motivatie zal ook 
gespeeld hebben bij het toegenomen winstpercentage 
van EGT/EXU in 2021, een verschijnsel dat heel alge-
meen zal zijn in de gedragsbiologie 
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jaar 2020

broedvogel

dominant totaal 
verlorensubdominant BSB/EUL BSC/CEX BSA/CET D07/SAG CZG/EZR D97/EXT EGT/EXU 2 anderen

BSB/EUL ja 0 2 1 0 0 0 0 3

BSC/CEX ja 4 3 6 1 0 0 0 14

BSA/CET ja 1 1 1 0 0 0 0 3

D07/SAG ja 3 0 1 0 0 0 0 4

CZG/EZR nee 0 1 2 2 0 0 0 5

D97/EXT nee 3 1 4 14 3 0 1 26

EGT/EXU nee 8 0 3 1 0 1 13

8 anderen nee 5 3 0 8 1 3 3 4 27

totaal gewonnen 24 6 15 33 5 4 3 5 95

jaar 2021

broedvogel

dominant totaal
verlorensubdominant BSB/EUL BSC/CEX BSA/CET D07/SAG CZG/EZR D97/EXT EGT/EXU 6 anderen

BSB/EUL ja 0 0 0 1 0 0 1

BSC/CEX ja 6 1 0 4 0 1 12

BSA/CET ja 0 1 0 0 0 2 3

D07/SAG nee 0 0 0 10 0 0 10

CZG/EZR ja 3 0 2 6 0 1 12

D97/EXT nee 3 0 6 1 3 0 13

EGT/EXU ja 1 1 0 2 1 0 5

13 anderen nee 20 2 9 10 23 2 10 9 76

totaal gewonnen 33 4 18 19 42 2 14 9 132

Bijlage

Alle confrontaties tussen de broedvogels en niet-broedvogels in het Boeremapark in 2020 (bovenste helft) en in 
2021(onderste helft). In 2020 zijn de duels van een groep van acht en in 2021 van een groep van 13 niet met naam 
genoemde niet-broedvogels samen genomen. 
Bovenaan horizontaal staan de paren als dominant en links verticaal dezelfde paren als subdominant. Voorbeeld: het 
paar BSB/EUL heeft als dominant tegen paar D07/SAG 3x gewonnen en als subdominant paar 1x tegen D07/SAG ver-
loren. In totaal heeft het paar BSB/EUL (zie laatste kolom) 3 gevechten verloren en 24x gewonnen (zie onderste regel).
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Vogeltrek over Groningen in 2021  Ton Bot

Uit tabel 1 valt af te lezen dat er voor sommige telpos-
ten behoorlijke verschillen in bezetting zijn tussen 
2020 en 2021. Langebosch Wildervank wisselde zo 
 ongeveer stuivertje met Heemtuin Muntendam, op De 
Noordkaap werd twee keer zo veel geteld als in 2020 
en ook in de Eemshaven werden flink wat meer teluren 
gemaakt. Op de Kardingebult werd dit jaar niet geteld, 
terwijl op Rottumeroog en Rottumerplaat weer voor-
zichtig werd gestart. Er kwamen twee nieuwe telpos-
ten bij, één in Groningen aan de stadsrand en een zee-
trektelpost aan de Kustweg, halverwege Lauwersoog 
en de Westpolder. De opnameapparatuur van Jacob 
Bosma in Beijum stond 523 uur aan. Zowel in voor– als 
najaar zijn langs de Eemshaven meer dan een miljoen 
vogels waargenomen en dit was ook het geval voor de 
Noordkaap in het voorjaar. Dit kwam nog niet eerder 
voor. Vanzelfsprekend zijn er ook veel seizoenstotalen 
van verschillende soorten door het plafond gegaan.

Het jaar door: zeldzame soorten, hoge aantal-
len, mooie dagen

Ook dit jaar zijn er weer talloze telpostrecords gebro-
ken. Het is voor een kort overzicht ondoenlijk om die 
allemaal te vermelden en ook veel andere leuke waar-
nemingen zullen onbenoemd blijven.

•  Op 2 januari werd een IJseend gezien in de haven 
van Lauwersoog. Dat was de eerste van 15 exem-
plaren dit jaar, waarvan de meesten (6) in de Eems-
haven.

•  Voor het tweede achtereenvolgende jaar werden, 
landelijk gezien, de eerste Grutto’s geteld aan de 
Kustweg en wel op 31 januari.

•  Een 2e kj Grote Burgemeester vloog langs op 18 
 februari aan de Eemshaven. We worden de laatste 
jaren bepaald niet verwend met burgemeesters en 
zeker ook niet dit jaar. Op 23 oktober was er nog een 
waarneming op dezelfde post. De hele oogst van dit 
jaar.

•  Ook op 18 februari en eveneens in de Eemshaven 
passeerde een Bonte Kraai. Op 26 oktober vloog 
daar nog eens een ex. langs. Op 3 mei een ex. langs 
de Noordkaap. Naast een waarneming op 16 juni 
aan de Kustweg van een overzomerend ex. dat ook 
regelmatig op Schiermonnikoog werd gezien betrof 
de oogst dus maar 4 waarnemingen. In 2020 werden 
nog 8 ex. geteld. Het wachten is op het eerste schijn-
baar onvermijdelijke Bonte Kraai-loze jaar.

•  Op 18 februari passeren maar liefst 995 Holenduiven 
de Noordkaap, een landelijk voorjaarsrecord.

•  Een soort die we in Groningen bijna nooit te zien krij-
gen, maar dit jaar zelfs vier keer is de Zwarte Zeekoet: 

Meer dan 4000 uur is er afgelopen jaar geteld op de Groninger telposten, dat is flink meer dan in 2020. Meer dan 
4000 uur aan turen, tellen en tikken. En regelmatig ook aan afzien in barre weersomstandigheden. Maar de echte 
trekteller is ook, al dan niet enigszins, verslaafd en laat zich daarom niet gauw uit het veld slaan. Daar komt in 
deze tijd bij dat het een corona-proof tijdsverdrijf betreft en dat is mooi meegenomen. Wat al die uren hebben 
opgeleverd is allemaal terug te vinden op Trektellen.nl. De meest in het oog lopende waarnemingen van de pro-
vincie Groningen heb ik geprobeerd hieronder samen te vatten.

2020 2021

Lauwersmeer, Kustweg 1180 1144

Eemshaven (voor- en najaar) 774 1010

Langebosch, Wildervank 395 21

Noordkaap 263 568

Zuidveld, Sellingen 259 277

Punt van Reide en Oterdum Monument 238 194

Paterswoldse Meer 158 --

Kardingebult 115 0

Lauwersoog, Haven 101 185

Eemshaven (radarpost) 29 36

Onstwedde 20 49

Adriaan Tripbos 20 6

Heemtuin Muntendam 20 451

Lauwersmeer Kustweg 1e dijkopgang -- 126

Walfridusbrug, Groningen -- 155

Rottumeroog 0 48

Rottumerplaat 0 19

Totaal: 3572 uur 4289 uur 

Tabel 1. Aantal teluren per telpost.

Kustweg, 28 april 2021, belangstelling voor Foto: Jelle Visser
vogeltrek blijft onverminderd hoog, wat ook  
is te zien aan het aantal hits op trektellen.nl
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19 feb. Kustweg, 22 okt. Lauwersoog Haven, 23 + 29 
oktober in de Eemshaven.

•  Waarschijnlijk dankzij de felle winter begin februari 
was er massale voorjaarstrek van Kolganzen langs 
de Noordkaap toen de temperaturen weer hard op-
liepen. Op 20 en 22 februari, vlogen er resp. 10.120 
en 16.539 exemplaren langs de Noordkaap.

•  Op 20 februari kwam in de namiddag een Roerdomp 
langs aan de Kustweg, de allereerste voor deze post. 
De tweede Roerdomp voor de Eemshaven kwam van 
over zee aanvliegen op 19 maart.

•  Op 20 februari werd de eerste Roodhalsgans gespot 
aan de Kustweg van in totaal 7 exemplaren, ver-
deeld over Eemshaven en Lauwersmeer. Een waar-
neming van 2 exemplaren op 20 april, meevliegend 
met 24 Aalscholvers is zeker het vermelden waard.

•  De eerste van 6 Grauwe Gorzen wordt op 20 februari 
gezien en opgenomen aan de Kustweg. Alle waar-
nemingen op telposten aan de kust.

•  Op 21 februari kwamen 3 Witbuikrotganzen langs 
bij de eerste dijkopgang aan de Kustweg. In totaal 
dit jaar 14 ex, uiteraard allemaal aan de waddenkust.

•  Op meerdere telposten zoals bij Walfridusbrug pas-
seerden groepjes Kraanvogels, de grootste groep 
van 51 exemplaren kwam op 22 februari bij Zuidveld 
Sellingen langs.

•  Eveneens op 22 februari werd aan de Noordkaap de 
eerste van 16 Grote Piepers waargenomen, in dit 
jaar verdeeld over 6 posten.

•  Op 14 maart werd de eerste Europese Kanarie geno-
teerd aan de Eemshaven. De eerste van 25 ex, waar-
van de meesten in de Eemshaven. 

•  19 maart was een bijzondere dag voor Kokmeeuwen. 
In de Eemshaven werden 36.737 meeuwen geteld 
en aan de Noordkaap zelfs 51.397! Landelijk gezien 
goed voor een 1e en 2e plek.

•  Op 19 maart trokken er 6 Zeearenden over Heemtuin 
Muntendam, op dat moment een landelijk telpost-
record. Vijfhoek Diemen heeft dit record in septem-
ber inmiddels alweer op 7 gesteld. Op naar de 10.

•  Op 19 en 20 maart was er ook massale trek van 
Spreeuwen langs de Noordkaap met resp. 39.770 
en 73.780 vogels.

•  IJsduikers worden gezien op 4 april in de Eemshaven 
en op 7 november langs de haven van Lauwersoog.

•  De Koereiger die op 30 maart langsvloog aan de 
Kustweg, was de allereerste voor deze post. Op 16 
mei vloog er nog één langs de Eemshaven, de vijfde 
voor deze post. En aan de haven van Lauwersoog 
werd een allereerste vogel naar West vliegend ge-
zien op 21 oktober. Vermoedelijk zal deze soort 
langzamerhand vaker waargenomen worden op de 
Groninger telposten.

•  Van de 16 in Nederland waargenomen Buidelmezen 
dit jaar passeerden er 10 aan de Kustweg, waarvan 
de eerste op 10 april. Dit doet vermoeden dat er wel-
licht sprake is van een broedgeval in de buurt van 
de post. Van de meeste waarnemingen zijn er ge-
luidsopnames.

•  Op 12 april kwam de Geelsnavelwouw, die een dag 
eerder in het gebied was ontdekt, mooi langs de 
post aan de Kustweg. Hierover elders in dit blad 
meer. 

•  Slechts 4 Duinpiepers konden genoteerd worden, 
de eerste op 19 april aan de Noordkaap.

•  De lang verwachte eerste Hop voor de Kustweg pas-
seert daar op 21 april. Jelle Visser was de gelukkige 
waarnemer.

•  Van de 9 Roodkeelpiepers werden er 8 waargeno-
men aan de Eemshaven. Een lastige soort: het sono-
gram van een opname van een ‘zekere’ Roodkeel-
pieper, opgenomen aan de Kustweg op 26 april, 
bleek toch niet te voldoen.

•  De eerste van 9 Steppekiekendieven werd dit jaar 
gezien op 25 april aan de Punt van Reide. Acht daar-
van trokken langs in het voorjaar.

•  Het was een jaar zonder topdagen voor de Boeren-
zwaluw. Bijzonder dat er desondanks op 5 dagen 
een Roodstuitzwaluw werd gespot, de vroegste aan 
de Kustweg op 28 april.

•  De Ortolaan van 28 april aan de Eemshaven was de 
eerste van een vijftal , waarvan drie in het voorjaar.

•  Op 1 mei werd aan de Kustweg een klein feestje ge-
vierd toen de eerste Zwarte Specht daar mooi, roe-
pend en wel, langskomt. Er werden dit voorjaar ook 
op andere onverwachte plaatsen in de provincie 
Zwarte Spechten gezien.

Roodhalsgans met Rotganzen,  Foto: Martin Olthoff
22 oktober 2022 Lauwersoog 
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•  Op 8 mei werden de eerste Paapjes waargenomen. 
Over het hele jaar zijn er niet meer dan 10 exempla-
ren gezien, een zorgwekkend laag aantal.

•  Ook maar twee Zwarte Ooievaars: 9 mei Onstwedde 
en 2 oktober Zuidveld, Sellingen.

•  Vijf keer werd een Lachstern waargenomen, de eer-
ste traditiegetrouw aan de Noordkaap op 9 mei.

•  Op 10 mei komt minimaal één Bijeneter langs aan  
de Kustweg (de geluidsopname geeft zekerheid), 
 alwaar op 5 juni nog eens een tweetal wordt gefoto-
grafeerd. Verder geen waarnemingen.

•  Ook op 10 mei: 125 Bruine Kiekendieven langs de 
Noordkaap.

•  Op 12 mei de eerste van drie Groninger Roodpoot-
valken. Het was weer een slap jaar voor deze soort, 
die landelijk ook op maar 13 posten werd gezien.

•  Op 13 mei trok een groepje van 5 Witvleugelsterns 
langs aan de Noordkaap. De enige voorjaarswaar-
neming. Augustus was een buitengewoon goeie 
trekmaand voor sterns aan de kust, waaronder ook 
in totaal 13 Witvleugelsterns.

•  Zes Witwangsterns vlogen op 14 mei samen langs 
de Walfridusbrug.

•  Het duurde even bij de waarnemers voordat het 
kwartje viel daar aan de Kustweg op 26 juni. Mede 
daardoor waarschijnlijk alleen gehoord en niet ge-
zien: minimaal twee Steltkluten. Wel een mooie 
 geluidsopname.

•  Maar 2 Grauwe Klauwieren konden worden bijge-
schreven : 24 mei een mannetje aan de Kustweg en 
3 sept een juveniel ex. bij de Heemtuin in Munten-
dam.

•  Op 2 juni werden er voor het eerst sinds 2012 weer 
eens 2 Strandplevieren opgemerkt aan de Eemsha-
ven en op 17 augustus vloog een exemplaar langs 
Lauwersoog Haven.

•  Nog een soort die op het punt staat niet meer gezien 
te worden op de Groninger telposten is de Zomer-
tortel. Maar twee vogels werden gemeld: 26 juni 
aan de Kustweg en 2 augustus Zuidveld Sellingen.

•  Op 2 juni vlogen 1210 ruitrekkende Grote Canadese 
Ganzen aan de Eemshaven richting wad. Een ver-
breking van het landelijk telpostrecord, dat een 
jaar eerder gevestigd was aan de Kustweg met 884 
ex. Een dag later, op 3 juni, kwam de Kustweg tot 
1155 ex.

•  In juni en juli trokken dit jaar opvallend veel Brildui-
kers langs de post aan de Kustweg. Op 7 teldagen 
werden in totaal 83 ex. gezien. De meesten op 4 juli, 
37 ex. Bekend is dat er jaarlijks een aantal brildui-
kers overzomeren en ruien in het Lauwersmeer-

gebied, in juli 2019 zaten er bijvoorbeeld 104 in de 
Vlinderbalg.

•  Op 13 augustus verbleef er enige uren een Grote 
 Karekiet voor de telpost aan de Kustweg en kon 
daar mooi op de foto gezet worden. Dit betreft, lan-
delijk gezien, pas de 5e waarneming van een grote 
kar op trek.

•  19 aug had een landelijk dagrecord Bontbekplevie-
ren aan de Kustweg: 1980 ex.

•  Twee Nonnetjes lieten zich mooi fotograferen op 3 
september aan de Kustweg. De vroegste najaars-
waarneming ooit.

•  Op 5 september gevolgd door een landelijk dagre-
cord Kleine Strandlopers met 53 ex.

•  Slechts vier waarnemingen van trekkende Blad-
koningen dit jaar, de eerste op 8 oktober aan de 
Eemshaven.

•  Een zeldzame soort op trektelposten is de Glanskop. 
Op 14 okt trokken er vijf langs op de telpost van 
Zuidveld Sellingen. Landelijk gezien goed voor een 
8e plaats. De soort is in Noordoost-Nederland recent 
toegenomen (Ennemaborg Midwolda, Haren)

•  Twee Klapeksters konden dit jaar worden bijge-
schreven: 30 okt Zuidveld, Sellingen en 4 november 
Eemshaven. Het houdt echter niet over.

•  Van de 1282 Fraters die in 2021 op Nederlandse tel-
posten zijn geteld komen er 1265 op naam van Gro-
ninger posten. Hoogste aantal op één dag in de 
Eemshaven met 123 ex. op 9 november.

•  Slechts drie waarnemingen van Vale Stormvogel-
tjes dit jaar en alle drie in de Eemshaven: 2 op 12 okt. 
en 1 op 22 okt.

•  Het Stormvogeltje, alias ‘stofje’ is een soort die bij 
veel vogelaars tot de verbeelding spreekt. In 2021 
werden er langs de Nederlandse kusten 10 gespot 
waarvan 6 op noordelijke telposten. De beste dag 
was 22 oktober met 2 ex. in de Eemshaven, verdeeld 
over de beide posten, en 2 ex. langs Schiermonnik-
oog. Op 21 nov. jakkert een exemplaar langs aan de 
Kustweg en wordt daar gefotografeerd door  Lazar 
Brinkhuizen.

Nonnetjes langs de Kustweg Foto: Martin Olthoff 
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•  Een nieuw fenomeen voor het Lauwersmeergebied 
(Haven, Kustweg) is dit jaar de trek van IJslandse 
Grutto’s. Tussen 2 okt en 19 dec worden er 119 ge-
teld met als hoogste aantal 27 op 18 november. Op 
Ameland werden in dezelfde tijd nog veel grotere 
groepen gezien (waarneming.nl).

•  Eemshaven vestigde op 21 november een landelijk 
dagrecord van de Pijlstaart met 5456 ex.

•  Ook op 21 november passeerden 15 duikers in een 
losse groep de Kustweg, 2 Roodkeelduikers en 13 
Parelduikers.

•  Een Papegaaiduiker snort langs de Eemshaven op 
23 november.

•  Opvallend veel novemberwaarnemingen van Boeren-
zwaluwen dit jaar. In de Dordtse Biesbosch werden 
er 18 nov. nog 24 geturfd! Een late Boerenzwaluw 
kwam langs de Eemshaven op 19 november. De rode 
lantaarndrager, ook landelijk, is het boertje dat na 
10 dagen tp foerageren (waarvan een aantal dagen 
met een soortgenoot) uiteindelijk op 25 nov. vertrok 
van de Kustweg.

Niet zeldzaam, maar wel intrigerend, een naar West 
langstrekkende Knobbelzwaan bij de Kustweg op 13 
november. Ingevoerd op de site Geese.org blijkt deze 
zwaan die eerder aan de Stadsweg bij Groningen zat, 
op 20 januari 2022 bij Bollingawier te pleisteren, hemels-
breed 18 km ten westen van de Kustweg.

Wat betreft de nachtopnames in Beijum: Spectaculair 
waren de meer dan 5600 ‘Zanglijster-tiks’ in de nacht 
van 7 op 8 oktober. Heel bijzonder was een Breedbek-
strandloper die vier keer roepend overtrok op 10 juli. 
En leuk waren de minimaal 2 Morinelplevieren op 9 
september en de Drieteenstrandloper op 17 septem-
ber.

Benieuwd wat 2022 weer aan verrassingen te bieden 
heeft. Ik wens alle tellers in ieder geval veel vogels en 
vooral plezier!

Ton Bot, Groningen, tonbot@ziggo.nl

IJslandse Grutto’s, Kustweg,  Foto: Martin Olthoff
19 december 2021

Knobbelzwaan, Kustweg,  Foto: Martin Olthoff
13 november 2021

Jan-van-Gent 11 april 2021, Kustweg Foto: Martin Olthoff



Taigarietgans 
Deze Rietgans is tegenwoordig een 
hele moeilijke soort in Nederland. 
 Familiegroepen worden vrijwel niet 
meer gezien en dan is het zoeken naar 
de perfecte vogel tussen de Toendra-
rietganzen. Een exemplaar werd ge-
vonden in januari bij Onstwedde en 
twee exemplaren bij Spitsbergen in 
februari, na sterke vorststrek van 
Rietganzen vanuit het oosten.

Ringsnaveleend
De Ringsnaveleend zat in de winter 
van 2020/2021 weer voor zijn 5e winter 
op rij in Appingedam, maar zat zo nu 

en dan ook bij Bierum of Delfzijl. Op 8 
december werd de vogel wederom 
gevonden voor zijn 6e winter. Weer op 
een nieuwe plek, bij een plas op het 
landgoed Ekenstein nabij Eekwerd.

Amerikaanse Wintertaling
Een vogel werd op 5 mei gevonden 
in het Jaap Deensgat, Lauwersmeer 
en zou uiteindelijk voor het laatst 
worden gezien op 7 mei. De vorige 
Amerikaanse Wintertaling dateerde 
alweer uit 2017.

Klein Waterhoen
Een vrouwtje Klein Waterhoen werd 

op 15 mei roepend ontdekt in het 
Zuidlaardermeergebied. De vogel 
werd op 27 mei voor het laatst ge-
hoord. 

Kaspische Plevier
Nieuw voor de provincie Groningen 
en de 4e voor Nederland. Zie elders 
in dit nummer van De Grauwe Gors.

Grote Grijze Snip
In september werd een Grote Grijze 
Snip op Rottumerplaat gevonden 
die vijf dagen lang kon worden 
waargenomen door enkele Plaat-
wachters.

Zeldzame en schaarse soorten in de provincie    Groningen in 2021   Alwin van Lubeck en Jacob Bosma

Er zijn in 2021 weer genoeg schaarse en zeldzame soorten gezien in de provincie, maar zoals wel vaker waren er 
maar weinig zeldzaamheden waar we met z’n allen van konden genieten. Veel vloog over, riep alleen maar, moest 
worden stil gehouden, zat op het onbereikbare eiland Rottumerplaat of werd gevangen in de netten. De bijzonderste 
vogels zijn op een rij gezet.

Grote Grijze Snip, Rottumerplaat, 6 september Foto: Bram Ubels



Kleine Geelpootruiter 
De negende voor de provincie, in 
2008 werd de laatste gezien. Schit-
terende eenmanswaarneming op 
Rottumerplaat in september. 

Terekruiter
De Terekruiter is inmiddels een jaar-
lijkse soort in Groningen. De vogel 
die elk jaar in de Breebaartpolder 
zit, was weer aanwezig op 20 en 21 
mei. Een tweede vogel verbleef op 
het wad bij het Lauwersmeer op 22 
en 23 mei.

Zwarte Zeekoet 
Er werden wel drie exemplaren (2 
Lauwersoog, 1 Eemshaven) langs-
trekkend waargenomen dit jaar. Het 
blijft voor de provincie wachten op 
de eerste goed met foto’s gedocu-
menteerde vogel.

Papegaaiduiker
In januari werd een verzwakte vogel 
gevonden in de Eemshaven. Deze 
kon daar later weer gezond en wel 
worden losgelaten. In oktober werd 
er twee keer een langsvliegende vo-
gel opgemerkt in de Eems.

Stormvogeltje
Ondanks de weinige dagen met 
noordwestenwind werden er toch 
enkele Stormvogeltjes gezien. Zo 
vlogen er op 22 oktober 2 vogels 
langs de Eemshaven. Op 21 novem-
ber passeerde een exemplaar de 
telpost aan de Kustweg.

Ralreiger
Een vogel in adult zomerkleed  
werd vliegend opgepikt nabij het 

Heeresmeer op 7 juni. De Ralreiger 
vloog door in zuidwestelijke rich-
ting en kon niet meer worden terug-
gevonden. 

Slangenarend
De laatste jaren neemt het aantal 
waarnemingen van Slangenarend 
behoorlijk toe in Nederland. Vorig 
jaar waren er ook in Groningen meer-
dere waarnemingen. Zo werd er op  
7 mei een vogel gemeld in het Zuid-
laardermeergebied. Latere zoek-
tochten leverden helaas niks op. Op 
18 juli vloog een vogel over de Sel-
lingerbossen en een eveneens over-
vliegende vogel was er op 23 augus-
tus boven het Dannemeer. De soort 
zal de komende jaren vast nog vaker 
worden opgepikt in de provincie.

Schreeuwarend
De derde aanvaarde Schreeuw-
arend voor Groningen vloog op 4 
juni in de buurt van Nieuw-Beerta.

Dwergarend
Een jong exemplaar werd op 25 sep-
tember waargenomen boven de 
Marnewaard. De vogel wilde de 
Waddenzee niet trotseren en keer-
de uiteindelijk in zuidwestelijke 
richting het binnenland in.

Geelsnavelwouw 
Een Geelsnavelwouw werd op 11 
april opgemerkt boven de Marne-
waard. Een zoektocht dezelfde 
avond leverde geen vervolg op. Het 
idee dat de vogel in de Marne-
waard zou zijn gaan slapen, werd 
de volgende dag bevestigd. Een 
aantal gelukkige vogelaars bij de 
Kustweg zag de vogel opvliegen en 
verder trekken naar het noordoos-
ten. De vogel zou later nog worden 
opgemerkt in Duitsland en Dene-
marken. Indien aanvaard zou het 
een nieuwe soort voor Nederland 
betekenen. 
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Geelsnavelwouw, Marnewaard, 11 april  Foto: Anne van der Wal

Schreeuwarend, Finsterwolde, 4 juni Foto’s: Koos Dijksterhuis



Hop 
Er werden ook weer enkele Hoppen 
gemeld. Noemenswaardig is de vo-
gel die op 25 februari bij Uithuizen 
werd gevonden.

Kortteenleeuwerik
Een vogel was in mei enkele dagen 
ter plaatse op Rottumerplaat

Cettis Zanger
De expansiedrift van Cetti’s wil nog 
niet echt doorzetten naar Gronin-
gen. In 2021 werden er wel weer 
 enkele vogels gehoord. Alleen een 
vogel in het Zuidlaardermeergebied 
kon worden opgenomen.

Noordse Boszanger
Een Noordse Boszanger werd op 18 
en 19 september gehoord bij Ter 
Wupping. Vanwege de locatie werd 
er niet veel ruchtbaarheid aan gege-
ven. Indien aanvaard zou het pas de 
tweede voor de provincie betekenen. 

Pallas’ Boszanger
De Pallas’ Boszanger wordt niet ie-
der jaar gezien, maar in 2021 waren 
er tenminste twee.

Humes Bladkoning
Twee Humes Bladkoninkjes dit na-
jaar in Groningen. In de Eemshaven 

hing een vogel in het net en in Rob-
benoort werd een vogel in het veld 
gevonden. 

Sperwergrasmus:
De vijfde vangst van een Sperwer-
grasmus door het VRS Eemshaven 
was op 8 september.
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Pallas Boszanger, Eemshaven, 25 oktober Foto: Sybrand de Bruin

Kortteenleeuwerik, Rottumerplaat, 16 mei.  Foto: Rik Winters



Orpheusspotvogel
De vaste stekjes langs de Kustweg 
werden ook in 2021 weer door een 
Orpheusspotvogel bemand. Ook 
waren er zingende vogels bij Wes-
singhuizen en Noordpolderzijl.

Krekelzanger
Zingende vogels waren aanwezig bij 
Westerbroek van 3 t/m 29 juni en 
ruim een kilometer zuidelijker op 27 
juni in de Westerbroekstermade-
polder. Dat kan mogelijk dezelfde 
vogel zijn geweest.

Graszanger
Een goed jaar voor Graszangers in 
de provincie. Er werden zingende 
vogels gevonden bij Warffum, Höf-
te en Woudbloem.
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Sperwergrasmus, Eemshaven, 8 september  Foto:  Lex Tervelde

Humes Bladkoning, Eemshaven, 11 oktober  Foto: Lex Tervelde
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Blauwstaart, Rottumerplaat, 26 september Foto: Martijn Bunskoek

Dwerggors, Eemshaven, 11 oktober Foto: Lex Tervelde



Blauwstaart
De laatste jaren worden er steevast 
enkele Blauwstaarten gevonden in 
Nederland. In Groningen blijft ook 
dit een moeilijke soort. Na de eer-
ste in 2017 werden in 2021 jaar de 
nummers 2 en 3 gevonden. Het 
exemplaar op 26 september op Rot-
tumerplaat betekende zelfs nog de 
vroegste ooit in Nederland, wat be-
treft het najaar dan. Op 14 oktober 
hing er een vogel in de netten van 
het VRS Eemshaven. 

Dwerggors
De derde vangst van een Dwerg-
gors door VRS Eemshaven was op 
10 november.

Bosgors
Een schitterend mannetje werd op 
27 mei gefotografeerd op Rottumer-
plaat. De vogel was nog even aan 
het zingen, maar de volgende dag 
was ie gevlogen.

Bijzondere aantallen  
in 2021

Op 3 juni bevonden zich 3 zingende 
Roodmussen in de Eemshaven en 1 
Roodmus in Spijk.

Een groep van 46 Morinelplevieren 
was een aantal dagen aanwezig in 
de Emmapolder.

9 Dwergganzen (waarvan een deel 
gezenderd en afkomstig uit Zweden) 
waren een paar dagen aanwezig 
tussen Toendrarietganzen op een 
akker nabij Wildervank. 

Maximaal 9 Koereigers verbleven 
eind 2021 in het Zuidlaardemeer-
gebied.

Alwin van Lubeck,  
alwinvlubeck@gmail.com
Jacob Bosma,  
jacobbosma@tiscali.nl
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Bosgors, Rottumerplaat Foto: Frank Oosterhoff
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