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Jaarverslag 2007 Avifauna Groningen 
 

 
Vereniging 
De vereniging telde per 1 januari 2007 407 leden (1 erelid, 43 gezinsleden, 1 jeugdlid en 362 
gewone leden). Op 1 januari 2008 zijn dit 417 (2 ereleden, 45 gezinsleden, 1 jeugdlid en 370 
gewone leden), hetgeen een bescheiden groei betekent van 10 leden. 
Op 18 april 2007 werd er een Algemene Ledenvergadering gehouden in ‘t Vinkhuys te 
Groningen. Er waren 23 leden aanwezig. Tijdens de ALV werd Jan Allex de Roos benoemd 
tot erelid vanwege zijn verdiensten voor de vereniging in het bijzonder de Grauwe Gors. 
 

www.avifaunagroningen.nl  
Webbeheerder: Henk de Lange 
 
Ook in 2007 heeft zich de groei van het aantal bezoekers doorgezet; het aantal aangeroepen 
pagina’s is inmiddels de 1 miljoen al gepasseerd ! 
Van de rubriek waarnemingen wordt door velen gebruik gemaakt om hun waarnemingen 
door te geven en te bekijken.  Ook de galerij met o.a. foto’s en filmpjes werd veelvuldig 
geraadpleegd en aangevuld, terwijl via het Forum uitgebreide discussies plaatsvonden. 
De waarnemingen werden mede door Marnix Jonker & Dušan Brinkhuizen bijgehouden, 
terwijl verschillende werkgroepen de eigen activiteiten op de website plaatsten. 
Ook Ana Buren leverde in 2007 een belangrijke bijdrage aan de website door een deel van 
de pagina’s te maken/aan te passen waaronder de Reisverslagen. 
Webbeheerder Henk de Lange streeft er naar om in de loop van 2008 met een vernieuwde 
overzichtelijker website te komen. 
 

De Grauwe Gors 
In 2007 verschenen er volgens het nieuwe schema (verschijningsdata: maart, september, 
december) drie nummers van de Grauwe Gors met in totaal 160 pagina’s. Deze 35e jaargang 
is de eerste jaargang van de vernieuwde redactie. Er mag worden geconcludeerd dat de 
redactie uitstekend werk heeft verricht, zowel inhoudelijk als wat betreft opmaak. De Grauwe 
Gors is daarmee een fraaie visitekaart van onze vereniging. 
 
De redactie bestond in 2007 uit de volgende personen: 
Willem-Jan Fontijn (hoofdredacteur), Vera Jongman, Marnix Jonker, Harm de Mooij en 
Wouter Peters.  
De waarnemingenrubriek werd verzorgd door Dušan Brinkhuizen (tevens foto redacteur). 
 

Werkgroepen 
 
Hieronder staan de verslagen van de aan Avifauna Groningen gelieerde werkgroepen voor 
zover ze actief waren in 2007. 
Voor verdere informatie (contactgegevens e.d.): zie www.avifaunagroningen.nl 
 
Gierzwaluwwerkgroep 
Coördinator: Rob Lindeboom 

 
In het vorige jaarverslag is vermeld dat door toedoen van avifaunalid  A.J. Scheffer in 
oktober 2006 in het nieuwe Skills Lab van het UMCG tien nestkasten zijn ingemetseld. De 
nestkasten zijn ingemetseld in de noordelijke spouwmuur van de vierde verdieping, vlak 
onder de overstekende betonnen dakrand. De kasten zitten achter een rij verticaal 
gemetselde stenen met daarin een uitsparing naar elke kast. 
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Gezien de aanwezigheid van enkele gierzwaluwkolonies rondom het ziekenhuisterrein werd 
vermoed dat kolonisatie van de nieuwe kasten niet al te lang op zich zou laten wachten. 
Mede omdat A.J. Scheffer van plan was lokgeluiden te gaan afspelen in de nabijheid van de 
kasten. 
Dat kolonisatie inderdaad niet lang op zich liet wachten bleek op 15 juni 2007. Tijdens de 
opnames van een reportage over de ingemetselde gierzwaluwkasten voor de ziekenhuis-tv 
zag een van de aanwezigen twee gierzwaluwen uit de meest oostelijke nestkast komen. 
Toen we vervolgens op het dak stonden kwamen ook een aantal malen gierzwaluwen vlak 
langs het gebouw suizen. Latere waarnemingen van andere mensen bevestigen de 
aanwezigheid van gierzwaluwen in ten minste twee van de nestkasten. Een voorbeeld van 
een zeer snelle kolonisatie zonder dat er al lokgeluiden waren gebruikt.  
 
Woningbouwvereniging Nijestee is ook in 2007 weer actief geweest met het inmetselen van 
nestkasten in nieuwbouw. In de Wijert zijn in het nieuwe appartementengebouw aan de 
Potgieterstraat zes nestkasten geplaatst. Deze zijn ingemetseld in het bovenste deel van de 
noordgevel (Staringstraatzijde). In deze woonwijk bevinden zich, voor zover bij de 
Gierzwaluwwerkgroep bekend, geen gierzwaluwkolonies. Dit heeft alles te maken met de 
vele appartementengebouwen met platte daken, waarin de gierzwaluwen (tot voor kort) geen 
nestgelegenheid konden vinden. Om deze stadsvogel ook in wijken als de Wijert in de 
toekomst een kans te geven, is Nijestee gevraagd om bij nieuwbouw in de Wijert met nieuwe 
nestgelegenheid te komen. 
Tevens zijn door Nijestee in een nieuw appartementengebouw voor studenten aan de 
Bloemstraat een vijftal nestkasten ingemetseld. Vermoedelijk zullen ook deze nestkasten 
redelijk snel bezet worden, gezien de ervaringen op het dichtbij gelegen UMCG-terrein (zie 
boven). Daar komt nog bij dat de gierzwaluwkolonie onder het mansarde dak van het 
slooppand Villa B op het dichtbij gelegen CiBoGa-terrein ook over niet al te lange tijd 
zoekende zal zijn naar nieuwe nestgelegenheid in de buurt. Hopelijk houdt de gemeente er 
met de verstrekking van de sloopvergunning rekening mee dat betreffende pand niet in de 
broedperiode mag worden gesloopt en dat in de nieuwbouw ter plaatse compenserende 
nestvoorzieningen worden gecreëerd. Uiteraard is de gemeente van de kolonie op de hoogte 
gebracht. 
 
Het melden van aanwezige kolonies dan wel kolonies, die bedreigd worden in de stad en 
provincie Groningen wordt nog altijd zeer op prijs gesteld! 
 
 
Oeverzwaluwwerkgroep 
Coördinator: Jan Glas 

 
Het broedseizoen 2006 was een heel goed jaar voor de oeverzwaluwen. Het seizoen 2007 
verliep minder florissant, het aantal zakte met 37 % van 2234 naar 1438 broedpaartjes. Het 
gemiddelde aantal paartjes per kolonie van 72 naar 48. Hoe dit past in de landelijke trend is 
momenteel nog niet te zeggen, omdat een overzicht daarvan nog niet compleet is 
(med.SOVON). 
Een aantal bestaande nestplaatsen was verlaten. Er waren geen zwaluwen aanwezig in de 
Eemshaven-oost, Reitdiep-Poortje, N33 afslag -Meeden, Woortmanslaan – Veendam, Avebe 
– Ter Apelkanaal en bij Bourtange. Hier en daar waren depots opgeruimd, soms waren ze 
nog aanwezig. Nieuwe vestigingen waren aanwezig bij de Roeibaan – Harkstede, Jilt 
Dijksheide, Parc Eemlandermeer – Vlagtwedde, Stroobos, Driebond en  Wierumerschouw. 
Er vond één verplaatsing plaats in Eibersburen. Vorig jaar was er een kolonie van 129 paar 
in een groot zanddepot. In  een steile talud onder de vlakbij gelegen nieuwe brug zaten dit 
jaar 26 nesten, de rest was weg. De gezamenlijke kolonies in het Lauwersmeer telden maar 
278 nesten. Ten opzichte van voorgaande jaren een vermindering  van  ± 150 paar. Bij de 
Midwolderplas zaten vorig jaar 152 broedpaartjes. Dit seizoen was het depot ongeschikt 
gemaakt wat uiteindelijk resulteerde in 4 paartjes in een nieuw depootje. Aan de N33 bleef 
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de kolonie bij afslag Meeden leeg en bij Wildervank zakte het aantal  nesten van 134 naar 
34 . 
De kolonie op het  Avebe terrein te Ter Apelkanaal ging van 124 naar 0 en in Foxhol van 62 
naar 10 bezetten broedpijpen. Een positieve uitschieter is het Botjes zandgat. Hier is het 
aantal verdubbeld  tot 166 paar. Vorig jaar was de gegraven wand onstabiel  vanwege 
doorsijpelend grondwater. Door de wand voor  dit seizoen in een zigzag motief (van bovenaf 
gezien) uit te voeren waren er nu geen verzakkingen, met uiteindelijk een beter resultaat. 
Schade door predatie van een vos is vastgesteld in het Lauwersmeer in de kolonie bij de 
molen. Een steenmarter plunderde nesten op het terrein van de afgraving te Alteveer. 
Ringen: door de fam. Doevendans zijn in het Lauwersmeer ±150 oeverzwaluwen geringd. 
Leuke waarneming: Loek Scholtens zag op 21 september in de Kropswolderbuitenpolder 
zo’n 2000 à 2500 oeverzwaluwen, 100 boerenzwaluwen en 1 huiszwaluw  foerageren. 
Iedereen hartelijk dank voor de aangeleverde gegevens. 
 
 
Zwanenwerkgroep 
Coördinator: Jeroen Nienhuis 

 
In 2007 heeft de Zwanenwerkgroep in maart een telling uitgevoerd van in de 
provincie Groningen aanwezige Knobbelzwanen; in augustus zijn Knobbelzwanen 
gevangen in het kader van het langlopende ringprogramma. 
Het aantal territoria / territoriale paren zwanen bedroeg 450/475 (gebaseerd 
op het Provinciale weidevogelmeetnet). Dat is meer dan in de voorgaande jaren. 
Het totaal aantal getelde Knobbelzwanen in maart bedroeg circa 1.750, iets 
minder dan in de voorafgaande jaren. 
In de zomer zijn 743 Knobbelzwanen gevangen, waarvan 205 (iets lager dan 
in de voorgaande jaren) al geringd waren en 538 (meer dan vorig jaar, maar 
vergelijkbaar met de afgelopen 10 zomers) een ring hebben gekregen.  Van 
deze nu geringde zwanen waren 485 juveniel. Dit is meer dan in de afgelopen 
2 jaren. Regionaal werden zeer weinig succesvolle paren vastgesteld als gevolg 
van een natuurlijke predator: de vos. Een deel van de broedende zwanen zijn 
van het nest gevangen en een deel van de paren zijn niet tot broeden overgegaan 
vanwege de aanwezigheid van vossen in de territoria.  
Tijdens het ringen zijn van vrijwel alle volwassen vogels cloacale uitstrijkjes 
genomen en opgestuurd ten behoeve van onderzoek naar aviaire vogelgriep. 
De ook voor mensen gevaarlijke vormen van vogelgriep (H5 en H7 varianten) 
zijn niet aangetroffen onder onze Knobbelzwanen. Het is momenteel nog niet 
bekend of er vogels besmet waren met een lichte, voor mensen ongevaarlijke, 
vorm van vogelgriep. 
 
Werkgroep kokmeeuwen 
Coördinator: Klaas van Dijk 

 
In 2007 is het werk op de gewone voet doorgezet. Onder andere door minder gunstige 
weersomstandigheden was het aantal afgelezen ringen was minder dan in andere jaren. 
Mede door de jarenlange intensieve afleesactiviteiten in Groningen is ondertussen de 
Kokmeeuw de soort met het hoogste aantal terugmeldingen in de databank van het 
Vogeltrekstation. De aflees- en vangactiviteiten van Stormmeeuwen waren ook minder goed, 
eveneens als gevolg van ongunstige weersomstandigheden (nauwelijks echt winterweer). 
Het schrijfwerk aan een artikel voor het landelijke tijdschrift Limosa over de 
geslachtsverhouding bij Kokmeeuwen in Nederlandse steden en de invloed van de 
vangmethode hierop heeft langere tijd stilgelegen. Binnenkort zal het schrijfwerk weer 
opgepakt worden en dan zal tevens veel nieuw materiaal (onder andere ook uit Groningen ) 
in het artikel worden verwerkt. 
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Werkgroep Steenuilen 
Coördinator: Jan van 't Hoff 

 
Sinds 1995 is het aantal steenuilen in Groningen gedaald van 64 naar 15 paar in 2007. Dat 
is nog slechts een kwart van ruim 10 jaar geleden. Het aantal broedparen holt dus achteruit. 
Een herstel of zelfs behoud van de populatie lijkt uitgesloten. 
De belangrijkste activiteiten van de werkgroep bestaan de laatste jaren uit monitoring, 
nestkastcontroles en het pluizen van braakballen. Het actualiseren van de site schiet er de 
laatste tijd echter wat bij in.  
In het kader van de landelijke monitoring worden jaarlijks 2 gebieden van ca. 5000 ha in de 
omgeving van Oldehove en Oosterwijtwerd onderzocht. Dit waren min of meer de laatste 
bolwerken van de steenuil in Groningen. Daar is nu niet veel meer van over. In deze 
gebieden broeden nu nog slechts enkele paren. Buiten deze 2 monitoringgebieden worden in 
de rest van de provincie ieder jaar de bekende broedlocaties bezocht en nieuwe meldingen 
gecheckt. Evenals in voorgaande jaren overtrof het aantal verlaten broedplaatsen in 2007 
het aantal nieuw ontdekte locaties. 
Ook de 200 nestkasten hebben deze achteruitgang niet kunnen keren. In een sterk 
gedecimeerde- en versnipperde populatie is dat eerlijk gezegd ook niet te verwachten. 
Gebrek aan geschikte broedgelegenheid is in Groningen dan ook niet de oorzaak van zijn 
verdwijnen. Dit is eerder toe te schrijven aan de matige kwaliteit van het habitat, d.w.z. aan 
het ontbreken van geschikte landschappen van voldoende oppervlakte voor een stabiele 
populatie. De versnippering van de populatie, met sterk toegenomen afstanden tussen de 
paren, geeft de soort het laatste duwtje over de rand. 
Ondertussen heeft de werkgroep een aardige braakbaldatabase opgebouwd. Naast 
gegevens uit de eigen provincie worden ook braakballen uit goede steenuilgebieden elders 
in het land verzameld. De werkgroep heeft een eigen analysemethode ontwikkeld, waarbij de 
aandacht vooral uitgaat naar de grootteklasse van insecten en het gewichtsaandeel aan 
regenwormen in de braakballen. 
 
Meer informatie over het wel en wee van de steenuil in Groningen vind je op 
www.steenuilgroningen.nl . 
 
Werkgroep Ortolanen 
Coördinator: Nico de Vries 

 
Ook in 2007 is weer intensief gezocht naar iets van een ortolaan in Westerwolde maar het 
resultaat was 0,0. Dus niets. 
Het project met de provincie, boeren, natuurmonumenten, vogelbescherming, duurzame 
landbouw en SBB loopt in 2008 ten einde. Wat er daarna gaat gebeuren moet worden 
afgewacht. In mei was er een symposium in Duitsland. Hier bleek dat ortolanen ook 
aardappelvelden best wel leuk vinden. Echter, uit onderzoek is ook gebleken dat als de 
ortolaan eenmaal uit een gebied is verdwenen deze moeilijk weer terug komt. Dat is geen 
positief nieuws voor Westerwolde, maar toch geen reden om te wanhopen. De ortolaan doet 
het in de buurt van de Elbe namelijk erg goed. Elders in Europa is het allemaal wel 
zorgwekkend. 
Niet zulke goede berichten maar het is niet anders. In 2008 zal opnieuw worden gezocht 
naar de ortolaan in Westerwolde. Hierbij kan de hulp van andere vogelaars goed worden 
gebruikt. 
 
 
Wadvogelwerkgroep 
Coördinator: Marinus Brijker 

 
De Wadvogelwerkgroep bestond in 2007 dertig jaar. In september vierde de werkgroep dit 
feit met een tel- en oefenweekend op Schiermonnikoog. Het aantal deelnemers was 
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weliswaar niet groot, maar het plezier en het aantal waargenomen vogelsoorten waren des 
te groter. 
In 2007 is de Wadvogelwerkgroep doorgegaan met het uitvoeren van tweewekelijkse 
steekproeftellingen in de Noordpolder-West, met integrale tellingen langs de gehele 
Noordkust en met een regenwulpenslaaptrektelling. 
Er stonden bij de werkgroep ongeveer veertig tellers op de lijst, waarvan er dertig met enige 
regelmaat aan de tellingen hebben deelgenomen. Voor de steekproeven waren er acht 
tellers beschikbaar. In 2007 hebben zich vier nieuwe (aspirant)tellers bij de werkgroep 
gevoegd.  
 
De Werkgroep heeft 5 keer een integrale wadvogeltelling uitgevoerd langs de Groninger 
Noordkust. Over het geheel genomen waren de tellingen voldoende bemenst, maar vooral in 
mei en in juli kostte het kunst en vliegwerk om de integrale tellingen rond te krijgen. 
Voor de tweewekelijkse steekproef in de Noordpolder waren er voldoende tellers. Alle 
tellingen zijn goed uitgevoerd. De telgegevens van de integrale tellingen en de 
steekproeftellingen zijn ingevoerd in de database van SOVON. 
Op 5 mei was er de regenwulpentelling. De resultaten waren aan de magere kant, wat 
vermoedelijk zijn oorzaak heeft in de gekozen datum. De Regenwulpen waren kennelijk al 
voor een groot deel verder getrokken naar hun broedgebieden. Niettemin was het een 
waardevolle telling die zeker herhaald zal worden. 
Verslagen van tellingen zijn gepubliceerd op de website van de Werkgroep. 
De coördinerende verantwoordelijkheid voor de integrale tellingen lag bij: 
Joost Degenaar (Delfzijl – Eemshaven), Bart-Jan Prak (Eemshaven), Dick Veenendaal 
(Emmapolder, Lauwerpolder), Marinus Brijker (Noordpolder - Marnedijk), Willem de Ruiter 
(Marnedijk en Lauwersoog) 
In 2007 waren langs de Noordkust twee leden van de werkgroep actief als wetlandwacht. In 
het gebied Ruidhorn loopt sinds 2005 een onderzoek naar verstoring tengevolge van 
passanten; een tussenverslag hiervan is in 2007 op de website van de werkgroep 
gepubliceerd. Ook de resultaten van het afzoeken van een telstrook in de Eemshaven naar 
dode vogels in het kader van het Nationaal Stookolie Onderzoek werd op deze wijze 
wereldkundig gemaakt.  
Daarnaast heeft de werkgroep overlegd met de rayonbeheerder noord van de Stichting het 
Groninger Landschap en geadviseerd over de inrichting van Deikum als brakwater 
kwelgebied. 
De werkgroep heeft een nieuw logo in gebruik genomen om de herkenbaarheid te vergroten. 
Dit logo is te vinden op de website van de werkgroep: wadvogel.avifaunagroningen.nl 
Het aantal bezoekers van de website van de werkgroep steeg met 10% in 2007. 
Op 10 november kwam Bruno Ens bij ons op bezoek in het Zielhoes met een presentatie 
over tellingen van wadvogels bij laagwater. Dit deels in het kader van een onderzoek naar de 
relatie tussen gaswinning, hvp’s en laagwater fourageergebieden, deels als voorbereiding op 
het jaar van de Scholekster (2008). De werkgroep heeft haar medewerking aan onderzoek 
hiervoor toegezegd. Bij deze lezing waren vele tellers aanwezig, zodat de bijeenkomst als 
zeer geslaagd kon worden afgesloten. 
 
Werkgroep “Vogel van het jaar” 
Na de bonte vliegenvanger in 2006 was de dodaars in 2007 gekozen als Groninger vogel 
van het jaar. Gedurende het hele jaar werden veel waarnemingen verzameld van de dodaars 
in de provincie. Hieruit bleek onder andere dat de dodaars in de zomermaanden veel minder 
gezien wordt dan in het voor en najaar, maar dat de dodaars als broedvogel echter toch 
algemener is dan uit het laatste Atlasproject bleek. Op 20 februari 2008 was er ter afsluiting 
een bijeenkomst in ’t Vinkhuys waar de resultaten werden gepresenteerd en gecombineerd 
met een lezing over de dodaars en andere fuutachtigen in Nederland. 
Als vogel van het jaar 2008 is, mede na een discussie in het forum op de website, de 
spotvogel gekozen. 
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In de werkgroep hadden in 2007 de volgende personen zitting: Aart van der Spoel, Ronald 
Nuiver, Henk de Lange en Martijn Bakker. 
 
 

Activiteitencommissie 
Het lukte pas in de loop van 2007 om de activiteitencommissie te versterken. Daardoor 
waren er in het voorjaar weinig lezingen en geen excursies. 
De lezingen vonden allemaal plaats in ’t Vinkhuys in Groningen en werden over het 
algemeen door zo’n 20 à 30 personen bezocht. Een uitschieter was de lezing Tegenpolen? 
met meer dan 50 bezoekers. 
Henk de Lange heeft aangegeven m.i.v. 2008 te stoppen met de activiteitencommissie, dus 
enthousiaste nieuwe leden zijn nog altijd welkom!  
Hieronder een kort overzicht van de door de commissie georganiseerde activiteiten. 
 
De commissie bestond eind 2007 uit:  
Virry Schaafsma, Wim Woudman, Bauke Koole (excursies) 
Dušan Brinkhuizen en Henk de Lange (lezingen) 
 
Activiteitenprogramma 2007 
Woensdag 11 april 2007  Lezing: Vogels kijken in Ecuador door Dušan Brinkhuizen 
In het najaar van 2006 verbleef Dušan Brinkhuizen voor zijn studie Biologie ruim drie maanden in 
Ecuador. Daar heeft hij intensief veldonderzoek gedaan naar de zang van de Gray-breasted Wood-
wren. De lezing ging echter over vogels kijken in Ecuador in het algemeen. Tijdens het zoeken en het 
opnemen van het geluid van de wood-wrens heeft hij de locale avifauna goed leren kennen. Ook was 
er tijd voor enkele korte reizen waarbij diverse klimaatzones en habitats werden bezocht met als 
resultaat een hoge diversiteit aan waargenomen vogelsoorten . Aan de hand van foto's deed hij 
verslag doen van zijn tijd in dit Zuid-Amerikaanse land. Met foto's van o.a. Galapagosalbatros, Harpij, 
Hoatzin, Henna-hooded Foliage-gleaner, Blue-and Yellow Macaw 
 
Zaterdag 8 september 2007  Excursie: Borkum o.l.v. Wim Woudman en Virry Schaafsma 
Ondanks het matige weer (harde wind !) een geslaagde fietsexcursie op dit Duitse waddeneiland 
excursie met zo’n 20 personen van jong tot oud. Voor een gemiddelde wadvogelteller misschien 
weinig bijzondere soorten (zelfs een slechtvalk is dan “normaal”), maar dit waddeneiland heeft 
duidelijk een ander karakter dan de Nederlandse waddeneilanden. Helaas nog weinig trek van 
zangvogeltjes. Opvallende gebeurtenissen: een ontspoorde trein, feest in “Ostland” en een langs de 
boot dobberende noordse stormvogel op de terugweg. 
 
Woensdag 24 oktober 2007 Lezing: Sri Lanka door Lieuwe van Welie 
Sri Lanka ligt onder India en is qua oppervlakte zo groot als Nederland en België samen. Lieuwe van 
Welie is inmiddels twee keer op dit eiland geweest, in maart 2006 en maart 2007. In 2007 was dit ter 
voorbereiding van een vogelreis die hij zal gaan begeleiden als gids. Tijdens de lezing vertelde hij met 
prachtige foto’s van Johan Bos over de grote verscheidenheid aan landschappen en het ongekend 
aantal vogels, (waaronder 30 endemische soorten), grote zoogdieren, veel vlinders en de 
eeuwenoude en rijke culturele historie. 
 
Woensdag 21 november 2007  Lezing: Tegenpolen ? door Arjen Drost 
Lezing over de overeenkomsten en verschillen tussen de Noord- en de Zuidpool, met uiteraard de 
nodige aandacht voor de vogelwereld. Een zeer goede opkomst en prachtige foto's zorgden voor een 
zeer geslaagde bijeenkomst. 
 
Zaterdag 1 december 2007  Excursie : ganzen kijken in de zuidwesthoek van Friesland o.l.v. 
Jan Hulscher 
Geslaagde excursie met 14 personen naar het belangrijkste overwinteringgebied van de kleine 
rietgans. Oefenen in het tellen van (grote) groepen ganzen, wat leidde tot zeer uiteenlopende 
resultaten. Naast de diverse soorten ganzen werden o.a. watersnippen, dodaars, grote zilverreiger, 
blauwe kiekendief, brilduikers, bergeenden, honderden goudplevieren, duizenden wulpen, storm-en 
Kokmeeuwen en kieviten gezien en als toetje een juveniele dwergmeeuw. 
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Bestuur 
Samenstelling 
In 2007 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. Anne van der Zijpp 
was volgens het rooster aftredend en werd op de ALV op 18 april herkozen. Hij heeft wel 
aangegeven de nieuwe termijn van vier jaar waarschijnlijk niet vol te maken.  
In het bestuur hadden in 2007 de volgende personen zitting: 
 
Theo Jager  voorzitter 
Arjo Bunskoeke secretaris 
Ronald Nuiver  penningmeester/ledenadministratie 
Marinus Brijker lid 
Anne van der Zijpp lid 
Pieter Tepper  lid 
 
Bestuursactiviteit 
Het bestuur kwam in 2007 tien keer bijeen. Vooral interne verenigingszaken vergden de 
nodige aandacht. Een blijvend probleem is het vinden van leden die voor wat langere tijd een 
actieve rol willen vervullen in de vereniging. Wat hierover in het vorige jaarverslag is 
geschreven is nog onverkort actueel.  
Hieraan gekoppeld is ook het afblazen van het plan om te komen tot een nieuwe grote 
publicatie over de avifauna van Groningen. Het bleek dat het niet lukt om binnen afzienbare 
tijd de benodigde menskracht hiervoor te mobiliseren.  
Een ander, wellicht meer positief onderwerp, waar veel tijd en energie in is gestoken is de 
voorbereiding voor het jubileumjaar 2008. Als eerste activiteit staat de vogelaarsdag begin 
maart 2008 gepland, die, in het kader van het jubileum, beduidend groter van opzet zal zijn 
dan de voorgaande keren. Met name Anne van der Zijpp heeft hierin een belangrijke 
coördinerende rol. 
Het bestuur heeft in 2007 ook het Huishoudelijk Reglement (HHR) vastgesteld. Deze is 
tijdens de ALV op 18 april aan de leden gepresenteerd en toegelicht. 
 
Het bestuur tracht ook op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van natuur 
en landschap door te investeren in contacten met andere organisaties. Er zijn goede 
contacten met provinciale instanties zoals de Milieufederatie Groningen, het Groninger 
Landschap, de waterschappen en de provincie Groningen, maar ook met landelijke 
organisaties als Natuurmonumenten, SOVON en Vogelbescherming Nederland (VBN). 
Marinus Brijker zit als vertegenwoordiger van het district Groningen in de ledenraad van 
SOVON. 
Het bestuur hecht veel waarde aan deze contacten, omdat, zo mogelijk al in een vroeg 
stadium, de belangen van vogels en natuurbescherming kunnen worden ingebracht bij 
plannen en projecten. 
 
Voor wat betreft natuurbeschermingszaken is het bestuur mede afhankelijk van zaken die 
door leden of derden onder de aandacht worden gebracht. De nadruk lag in 2007 op de stad 
Groningen. 
De tweede vogelaarsdag in ’t Vinkhuys in Groningen op 31 maart had als thema stadsvogels. 
Naast het creëren van positieve aandacht voor deze groep vogels was het mede de 
bedoeling om deze dag te gebruiken om de stadsvogelwerkgroep te heractiveren. De dag 
zelf was, ondanks de wat tegenvallende opkomst van zo’n 50 personen, een redelijk succes. 
Dankzij de aanwezigheid van een wethouder kon contact worden gelegd tussen het 
gemeentebestuur en Vogelbescherming Nederland, die in 2006 het actieplan stadsvogels 
presenteerde. Met dit actieplan wil VBN gemeenten stimuleren om meer te doen voor 
stadsvogels. 
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De gemeente Groningen droeg ook bij aan deze dag door een belangrijk deel van de kosten 
te subsidiëren. 
Het vervolg was helaas minder positief. Het is (nog?) niet gelukt de werkgroep stadsvogels 
te heractiveren. Daar staat tegenover dat de participatie aan het nieuwe MUS-project van 
SOVON in de provincie Groningen redelijk hoog is. 
Ronduit negatief bleek in de loop van 2007 de houding van het gemeentebestuur van 
Groningen ten opzichte van stadsvogels en stadsnatuur. De sluiting van het Natuurmuseum 
is hiervan een goed voorbeeld. Om niet geheel duidelijke gronden heeft de gemeente 
gekozen voor marginalisering van de natuur- en milieueducatie. Samen met andere natuur- 
en milieuorganisaties heeft Avifauna, tevergeefs, fel geprotesteerd tegen de sluiting van het 
Natuurmuseum. Ook bleek dat de vogelaarsdag over stadsvogels tot geen enkel vervolg 
heeft geleid bij de gemeente Groningen. Tijdens de tweede Stadsvogelconferentie op 8 
november bleek dat de gemeente al ruim voor de zomer de contacten met VBN had 
afgebroken. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat de gemeente Groningen als een 
van de weinige grote gemeenten schitterde door afwezigheid op deze conferentie. 
Gezien deze houding van het gemeentebestuur is er dan ook grote zorg over een aantal 
projecten in de stad, zoals de verbeterde ontsluiting van het Stadspark voor autoverkeer en 
de toekomstige hoogbouw op de Kempkensberg, die een potentiële bedreiging is voor het 
restant van het Sterrebos. Er is een min of meer regulier overleg tussen o.a. Avifauna en het 
gemeentebestuur (het zogeheten BOS-overleg), maar ook hier blijkt het gemeentebestuur 
over bepaalde zaken niet te willen praten. Deelname aan dit overleg door Avifauna is  
daarom heroverwogen met als voorlopige conclusie hier vooralsnog mee door te gaan. 
 
Natuurlijk waren er elders in de provincie ook zaken die de aandacht van het bestuur 
vroegen. Zo is er met de provincie Groningen gesproken over de afschotvergunningen. 
Helaas moet worden geconstateerd dat afgegeven vergunningen steeds beter in elkaar 
steken, zodat er weinig tegen te doen is. 
Andere zaken die de aandacht vroegen zijn o.a. de besteding van de gelden uit het 
Waddenfonds, de dreigende aantasting van de Harksteder Broeklanden en de plannen voor 
windmolens bij de Eemshaven. 
 
Korte toekomstblik 
Het jaar 2008 is een jubileumjaar voor de vereniging. Het is de bedoeling om dit jaar diverse 
activiteiten te organiseren**, die mede als doel hebben om de bekendheid van de vereniging 
te vergroten. 
Het bestuur is verder het afgelopen jaar bezig geweest met het toekomstige beleid in het 
kader van een herziening van de meerjarenvisie. Gekozen wordt voor een minder ambitieus 
speerpuntenbeleid. Dit beleid zal op de ALV in 2008 nader worden toegelicht. 
 
 
**de eerste activiteit, de vogelaarsdag/symposium over akkervogels heeft op 8 maart plaatsgevonden.
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Financieel overzicht Avifauna Groningen 2007 
inkomsten subtotaal totaal uitgaven subtotaal totaal 

Beginsaldo    Grauwe Gors 4066,77   

giro 5990,11   Porti Grauwe Gors 610,65   

spaarrek 1861,24   Zaalhuur en lezingen 640,90   

Asn Bank 4606,38   Contributies en Donaties 22,69   

Asn Bank gereserveerd 2000,00   onk akkervogeldag 2008 769,61   

  14457,73  Bijdrage Werkgroepen 343,58   

    Website 476,00   

Contributies 2008 6197,90   Representatie/afscheid 221,36   

Contributies 2008 72,00   Kosten Girotel 84,92   

GR Gors Advertenties 409,00   acceptgiro.s 311,68   

Opbrengst akkervogeldag 360,00   Onk Ledenvergadering 494,68   

  7038,90  onk vogeldag 2007 244,64   

    Kamer van Koophandel 48,62   

Rente    Bestuurskosten 0,00   

rente spaarrek 16,84     8336,10  

rente ASN 85,71       

  102,55  onkosten werkgroepen 2006 2475,00   

    onkosten werkgroepen 2007 6365,30   

      8840,30  

subsidies werkgroepen 2007 5290,00       

  5290,00      

        

    Eindsaldo    

    giro 5117,61   

    spaarrek 378,08   

    asn bank 2217,09   

    asn bank gereserveerd 2000,00 9712,78  

   26889,18    26889,18 

Opmerking: Er waren in 2007 374 betalende leden; 46 leden hebben (nog) niet betaald. 
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Begroting 2007 
 
inkomsten  (sub)totaal uitgaven  (sub)totaal 

Beginsaldo        

 giro 5990,00  Grauwe Gors  4000,00  

 kapitaalrek 1860,00  Porti gors  700,00  

 asn bank 4600,00  Zaalhuur & Lezingen  500,00  

 reserves 2000,00 14450,00 Contributies & Donaties  50,00  

    Bestuurskosten  200,00  

Contributies  6750,00  Reservering Bijdrage Werkgroepen  500,00  

Adv gr gors 2006  400,00  Website  300,00  

    Onk ledenvergadering  300,00  

nog te ontvangen sub 2006  1100,00  Vogeldag 31-03  250,00  

    Verzekering  50,00  

    nog te bet onk Werkgroepen 2006  2500,00  

   8250,00    9350,00 

        

    Eindsaldo    

Rente ASN & Kapitaalrek  165,00   giro 725,00  

     spaarrek 1875,00  

     asn bank 8250,00  

     reserves 2500,00 13350,00 

        

   22700,00    22700,00 
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Begroting 2008 
 
inkomsten  (sub)totaal Uitgaven  (sub)totaal 

Beginsaldo        

 giro 5117  Grauwe Gors  4200  

 kapitaalrek 378  Porti gors  700  

 asn bank 2217  Zaalhuur & Lezingen  600  

 reserves 2000 9712 Contributies & Donaties  50  

    Bestuurskosten  200  

Contributies  6850  Reservering Bijdrage Werkgroepen  500  

Adv gr gors 2007  400  vogel vh jaar  200  

nog te ontvangen cont 2007  500 7750 Website (zit al in jaarrek 2007)  0  

    Onk ledenvergadering  300  

nog te ontvangen sub 2007  1100  Akkervogeldag 08-03  6000  

subsidie akkervogeldag 08-03  4250  Verzekering  50  

   5350 Repressentatie  250  

    Girokosten  50  

       13200 

        

    Eindsaldo    

Rente ASN & Kapitaalrek  100 100  Giro 5150  

     spaarrek 382  

     asn bank 2280  

     reserves 2000  

        

   22912    22912 

 
 


