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Jaarverslag 2008 Avifauna Groningen 
 

 
Vereniging 
De vereniging telde per 1 januari 2008 417 leden (2 ereleden, 45 gezinsleden, 1 jeugdlid en 
370 gewone leden). Op 1 januari 2009 zijn dit 414 (2 ereleden, 50 gezinsleden, 1 jeugdlid en 
362 gewone leden), hetgeen een bescheiden afname betekent van 3 leden. 
Op 16 april 2008 werd er een Algemene Ledenvergadering gehouden in ‘t Vinkhuys te 
Groningen. Er waren 21 leden aanwezig. 
 

www.avifaunagroningen.nl  
Webbeheerder: Henk de Lange 
 
Gedurende het voorjaar is er door de webbeheerder hard gewerkt aan het overzetten van de 
oude site naar een nieuwe opzet. Het oude systeem voldeed niet meer aan de eisen en de 
bestaande opzet was ook aan de drukke kant, waardoor de beheersbaarheid minder werd. 
De vernieuwde website werd in juni werd gelanceerd. Uiteraard werd er ook daarna verder 
gewerkt aan de verbetering van de website. Extra vermeld moet worden dat Ana Buren veel 
geholpen heeft tijdens de overgang naar het nieuwe systeem en dat ze nog steeds veel 
bijdraagt met het maken/aan te passen van pagina’s. Zij verdient daarvoor ook alle credit! 
Van de rubriek waarnemingen wordt door velen gebruik gemaakt om hun waarnemingen 
door te geven en te bekijken. Er wordt nog steeds goed overleg gevoerd over een mogelijke 
samenwerking met het landelijke Waarneming.nl onder bepaalde voorwaarden. Als alles lukt, 
zou deze samenwerking ergens in 2009 zijn beslag kunnen krijgen. 
Ook de galerij met o.a. foto’s en filmpjes werd veelvuldig geraadpleegd en dagelijks 
aangevuld, terwijl via het Forum uitgebreide discussies plaatsvonden. 
 
De waarnemingen werden mede door Marnix Jonker bijgehouden, terwijl verschillende 
werkgroepen de eigen activiteiten op de website plaatsten. 
 
 

De Grauwe Gors 
Jaargang 36 van de Grauwe Gors bestond uit drie nummers met in totaal 160 pagina’s, wat 
gelijk is aan de vorige jaargang. Door verschillende omstandigheden verscheen Grauwe 
Gors 2008-2 een paar maanden later dan gepland. Hierdoor verscheen het laatste nummer 
van de jaargang in februari 2009. De redactie verwacht dat de Grauwe Gors in 2009 weer 
het normale verschijningsschema zal volgen. 
Hoewel aan alle drie de nummers van deze jaargang te zien is dat 2008 een jubileumjaar 
was voor de vereniging, kan vooral het tweede nummer worden beschouwd als hèt 
jubileumnummer. Deze Grauwe Gors was grotendeels in kleur uitgevoerd. 
Met jaargang 36 heeft de redactie weer een zeer fraaie jaargang van het verenigingsblad 
gemaakt. 
Halverwege het jaar zag Wouter Peters zich genoodzaakt om zijn werkzaamheden in de 
redactie te beëindigen. Ook Dušan Brinkhuizen verliet tussentijds de redactie. Hij vertrok 
voor langere tijd naar het buitenland. 
 
De redactie bestond in 2008 uit: 
Willem-Jan Fontijn (hoofdredacteur), Vera Jongman, Marnix Jonker, Harm de Mooij en 
Wouter Peters (t/m nr.2008-1).  
De waarnemingenrubriek na Grauwe Gors 2008-1 werd verzorgd door Martijn Bot, die deze 
taak overnam van Dušan Brinkhuizen 
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Werkgroepen 
 
Hieronder staan de verslagen van de aan Avifauna Groningen gelieerde werkgroepen voor 
zover ze actief waren in 2008. 
Voor verdere informatie (contactgegevens e.d.): zie www.avifaunagroningen.nl 
 
Gierzwaluwwerkgroep 
Coördinator: Rob Lindeboom 

 
Corpus den Hoorn 
In Corpus den Hoorn 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 geen nestgelegenheid kunnen vinden. Ook kunnen zij 
in de rijtjeshuizen met pannendaken veelal niet terecht. De dichtstbijzijnde 
gierzwaluwkolonies bevinden zich in de Gruno- en Rivierenbuurt. Om deze stadsvogel ook in 
wijken als Corpus den Hoorn in de toekomst een kans te geven, heeft 
woningbouwvereniging Nijestee bij nieuwbouw van rijtjeshuizen aan de Boerhave- en 
Pasteurlaan nestgelegenheid laten aanbrengen. In de noordelijke dan wel oostelijke kopse 
gevels van de vijf huizenrijen zijn elk 4 nestkasten ingemetseld en daarmee in totaal 20 
nestkasten.  
 
Oosterparkwijk 
De gemeente Groningen heeft Nijestee verzocht om in de nieuwbouw ter plaatse van het 
voormalige FC Groningen-stadion (woonwijk De Velden) broedgelegenheid voor stadsvogels 
en verblijfsgelegenheid voor vleermuizen aan te brengen. Dit ter compensatie van o.a. het 
verloren gegane groen. Intussen zijn de eerste twee blokken praktisch gereed. In de 
noordelijke kopse kanten van de woonblokken zijn gierzwaluwnestkasten ingemetseld, per 
woonhuis is in de oostelijke gevel een nestkast voor b.v. een koolmees of huismus 
ingemetseld en aan de kopse kanten aan de zijde van de overgebleven houtwal zijn 
vleermuisverblijven in de spouwmuur ingemetseld.  
 
Indische Buurt 
Een bewoner constateerde dat woningbouwvereniging IN de appartementen aan de 
Bandoeng- en Medanstraat niet zonder meer kon slopen t.b.v. nieuwbouw. In de betreffende 
gebouwen waren namelijk broedplaatsen van gierzwaluwen en huismussen aanwezig en 
vermoedelijke verblijfplaatsen van vleermuizen. Uit een Flora- en Fauna-onderzoek, dat IN 
liet verrichten, bleek dit daadwerkelijk het geval te zijn. Uit een bij het ministerie van LNV 
verkregen ontheffing bleek vervolgens dat alleen gesloopt mocht worden op het moment dat 
geen gierzwaluwen en vleermuizen aanwezig waren en dat in de nieuwbouw nieuwe 
broedvoorzieningen dan wel verblijfsvoorzieningen aangebracht dienden te worden.  
 
Voor verdere informatie zie www.avifaunagroningen.nl 
 
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 

 
Broedseizoen 2008 - 28 locaties met in totaal 1573 paartjes. Gemiddeld - 56. In 2007 waren 
dat 30 locaties met 1445 broedpaartjes. Gemiddeld - 48   Een vooruitgang van 10 %.  
Er waren geen zwaluwen aanwezig bij de plas aan de Damsterweg-Steendam, Reitdiep-’t 
Poortje, Driebond, Vuilstort Groningen, Roeibaan Harkstede, Midwolderplas, Blauwe stad, 
Friesche palen, Wildervank – AG kanaal en Ter Borg. Soms was het depot afgegraven en op 
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andere locaties als b.v. de plas aan de Damsterweg en op het terrein van Vuilstort 
Groningen zijn seizoen 2009 wellicht opnieuw mogelijkheden. Tegenover deze 10 onbezette 
locaties waren er 8 nieuwe vestigingen. In Eibersburen waren de zwaluwen terug. De kolonie 
bij PPG had zich verplaatst naar het tegenover liggend terrein van de gem. Hoogezand. Door 
het opnieuw laten meanderen van de Ruiten A vestigde zich een kolonie van 43 paar nabij 
Smeerling. “Een mooi stukje natuurontwikkeling”. Langs de A7 nabij Engelbert zaten 68 
nesten in een gronddepot. Verder enkele nieuwe kolonies: 33 paar te Scharmer,  4 paartjes 
bij het Van Starkenborgkanaal. Bij Zuidhorn werd een vestiging ontdekt met 9 nesten, en in 
Winsumermeeden zagen grutto-tellers een kolonie van 49 nesten. 
Voor overzicht van alle kolonies en namen medewerkers: zie de Grauwe Gors en de 
website. Iedereen die belde, schreef of mailde, hartelijk dank. 
 
De coördinator van deze werkgroep heeft aangegeven dat hij na het volgende broedseizoen 
(2009) zal stoppen: “In 1985 begonnen en nu na 25 jaar oeverzwaluwen in onze provincie te 
hebben geïnventariseerd wil ik het gaan beëindigen. (‘t Was mooi waark.) 
Botjes-zandgat en de gem.Slochteren blijf ik nog inventariseren.” 
 
Zwanenwerkgroep 
Coördinator: Jeroen Nienhuis 
 
In maart 2008 is een telling uitgevoerd van Knobbelzwanen in de provincie Groningen. Het 
aantal waargenomen Knobbelzwanen bedroeg 1.870, 100 meer dan in 2007. Er zijn 13 
dieren met halsbanden waargenomen, waarvan 1 die geringd was in de periode 1989-1993, 
7 uit 1999-2000 en 5 uit Duitsland. Het aantal Duitse ringen is iets hoger dan in voorgaande 
jaren. Dit kan het gevolg zijn van meer ringinspanning in Duitsland, maar ook van een wat 
hogere influx van overwinterende Duitse dieren in Groningen. 
In augustus zijn wederom de Knobbelzwanen in Groningen geringd. In totaal zijn 587 
zwanen gevangen. Er zijn 107 families met jongen geringd. De gemiddelde familiegrootte 
bedroeg 3,5, wat lager is dan in de voorgaande jaren. Negatieve factoren voor de 
voortplanting van zwanen zijn predatie door de Vos, maar nog belangrijker het toestaan door 
de Provincie Groningen van het uithalen van nesten. Avifauna heef hiertegen bezwaar 
gemaakt bij de Provincie naar aanleiding van voorstellen voor het nieuwe Faunabeheerplan. 
Ook in 2008 zijn monsters genomen om te bepalen of zwanen lijden aan vogelgriep. Er zijn 
geen voor mensen gevaarlijke varianten vastgesteld. De overige resultaten (niet-gevaarlijke 
varianten van vogelgriep zijn in omloop bij Knobbelzwanen) moeten nog verkregen worden. 
 
Werkgroep kokmeeuwen 
Coördinator: Klaas van Dijk 

 
De Werkgroep Kokmeeuw heeft zich het afgelopen jaar weer bezig gehouden met het ringen 
van Kok- en Stormmeeuwen in de stad Groningen en met het verzamelen van aflezingen 
van geringde meeuwen in en rond de stad Groningen. Winterse omstandigheden hebben 
duidelijk invloed op de activiteiten. Tijdens zachte winters worden weinig vogels gevangen en 
levert het aflezen vaak niet veel op. Tijdens vorst kunnen de meeuwen veel gemakkelijker 
gevangen worden en dan worden vaak veel grotere aantallen ringen afgelezen. De 
activiteiten van de Werkgroep zijn sinds enige tijd op de homepage van Avifauna Groningen 
terug te vinden.  
Sinds een aantal jaren worden van alle gevangen meeuwen zogenaamde griepmonsters 
genomen. De monsters worden opgekweekt door onderzoekers van de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam. Men wil met dit onderzoek meer inzicht krijgen in de verschillende typen 
griepvirussen die wilde vogels bij zich dragen en kijken of er ook ontwikkelingen in de tijd 
zijn. Voor een speciaal project zijn in 2008 tientallen Wilde Eenden in de stad Groningen 
gevangen, bemonsterd op griepvirussen en geringd en al weer losgelaten. Een aantal 
opvallende waarnemingen van geringde meeuwen zijn gepubliceerd in de Gors. Daarnaast is 
een kort artikel geschreven voor het tijdschrift Limosa over het eerste geval van een 
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overwinterende Baltische Mantelmeeuw in Nederland. Dit betrof een gekleurringde vogel die 
in de winter van 2006/2007 geruime tijd in en rond de stad Groningen werd gezien. 
 
Werkgroep Steenuilen 
Coördinator: Jan van 't Hoff 

 
De laatste jaren schommelt het aantal steenuilen zo rond de 15 paar. De meeste steenuilen 
komen voor in het noordelijk deel van de provincie. Mogelijk is de recente stabilisatie van het 
aantal broedparen te danken aan de zachte winters in de afgelopen 10 jaar. Gunstig is de 
situatie voor de steenuil allerminst. Daarvoor is teveel sprake van een sterk versnipperde, en 
dus kwetsbare, populatie. De Groninger steenuilen leven bovendien op grote afstand van de 
dichtstbijzijnde levensvatbare populatie in ZW-Drente.  
De belangrijkste activiteiten van de werkgroep bestaan uit de jaarlijkse monitoring van 2 
gebieden van ca. 5000 ha in de omgeving van Oldehove en Oosterwijtwerd, monitoring van 
bekende broedgevallen buiten de vaste monitoringgebieden, controle van nieuwe meldingen, 
nestkastcontroles, het pluizen van braakballen en lezingen. 
 
Meer informatie over het wel en wee van de steenuil in Groningen vind je op 
www.steenuilgroningen.nl . 
 
Werkgroep Ortolanen 
Coördinator: Nico de Vries 

 
In 2001 werd op initiatief van de toen nieuwe Werkgroep Ortolaan een projectgroep 
opgericht om de mogelijkheden voor verbetering van de leefgebieden van de ortolaan in 
Westerwolde te onderzoeken. Dit werd o.a. gedaan door de kleinschalige verbouw van rogge 
te bevorderen. Hierbij werd samengewerkt met agrariërs, SBB, Natuurmonumenten en de 
Provincie Groningen. 2008 was het laatste jaar van de projectgroep. 
Helaas is er over dit laatste jaar weinig goeds te melden. De boeren zijn weer helemaal op 
de oude toer zijn gegaan. Dit is hen ook niet geheel kwalijk te nemen. Het is gewoon erg 
moeilijk om in het gewone boerenbedrijf plaats in te ruimen voor een stukje kleinschaligheid. 
Subsidie is dan het middel maar die is veel te laag. Ook in 2008 zijn er geen ortolanen 
gevonden in Westerwolde. 
Dit betekent niet dat alle inspanningen niets hebben opgeleverd. Zo zijn er binnen de 
terreinen van de twee natuurbeschermingsorganisaties (NM en SBB) mooie kleinschalige 
akkers bij gekomen die misschien in de toekomst nog wel wat leuks gaan opleveren. Vogels 
als de grauwe klauwier, geelgors, graspieper en veldleeuwerik doen het in deze gebieden 
goed. Een hoogtepunt in 2008 was het eerste broedgeval van de rode wouw in de provincie. 
 
De vraag is hoe het nu verder moet na het beëindigen van de projectgroep. Er zijn 
momenteel contacten met duurzame landbouw en de Provincie. De toekomst zal uitwijzen 
wat dit gaat opleveren. Voorlopig is besloten om de werkgroep Ortolanen een slapend 
bestaan te laten leiden. Dit is dus het laatste jaarverslag 
 
 
Wadvogelwerkgroep 
Coördinator: Marinus Brijker 

 
Algemeen 
De Wadvogelwerkgroep heeft in 2008 haar activiteiten op dezelfde manier als in voorgaande 
jaren uitgevoerd. Die bestonden uit integrale tellingen langs de gehele noordkust, 
steekproeftellingen in de Noordpolder-West, een slaaptrektelling van regenwulpen, divers 
onderzoek, overleg met derden. Verslagen van tellingen zijn gepubliceerd op de website van 
de Werkgroep. 
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Een nieuwe ontwikkeling was dat adviesbureaus aanklopten voor telgegevens. In 2008 is 
vier keer gegevens geleverd. De onkostenvergoedingen kunnen gebruikt worden om in de 
reiskosten van tellers tegemoet te komen. Er is daarnaast overlegd met het bestuur van 
Avifauna over de systematiek van de vergoeding van reiskosten van tellers. De definitieve 
versie van de richtlijnen voor tellingen is aan alle tellers toegezonden. 
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 negen 
tellers beschikbaar. In 2008 hebben zich twee nieuwe (aspirant)tellers bij de werkgroep 
gevoegd. Twee tellers moesten helaas vertrekken, een in verband met zijn gezondheid en 
een door verhuizing naar elders. 
De stuurgroep van de Werkgroep bestond uit Dick Veenendaal, Gerben Veenstra (beiden 
wetlandwacht), Dirk Blok (telmethoden), Jacob Poortstra (website), Marinus Brijker 
(algemene coördinatie) 
 
Tellingen 
De Werkgroep heeft 4 keer een integrale wadvogeltelling uitgevoerd langs de Groninger 
Noordkust. Over het geheel genomen waren de tellingen voldoende bemenst, al kostte het 
soms wat moeite om de integrale tellingen rond te krijgen. 
Voor de tweewekelijkse steekproef in de Noordpolder waren er meestal voldoende tellers. In 
2008 leek zich de lijn voort te zetten van nattere omstandigheden, waardoor er soms moest 
worden uitgeweken naar de zondag i.p.v. zaterdag (als vaste teldag) Evenals in 2007 
werden we in het voorjaar geconfronteerd met harde wind en extreem hoog water, waardoor 
vermoedelijk op de kwelder broedsels verloren gingen. De najaarsperiode november / 
december werd opvallend genoeg gekenmerkt door aanhoudende oostenwinden met lage 
waterstanden, waardoor een aantal tellingen maar met moeite kon worden uitgevoerd en 
zelfs een telling moest vervallen. De telgegevens van de integrale tellingen en de 
steekproeftellingen zijn ingevoerd in de database van SOVON. 
Voor 5 april was er een masterclass tellen gepland. De weersverwachting was echter van 
dien aard, dat besloten is om de dag af te gelasten. Een volgende datum is in 2008 niet 
gevonden. 
Op 26 april was er de slaaptrektelling van regenwulpen, georganiseerd door Ronald Jalving. 
Hieraan deden ongeveer 14 tellers mee. De telling liet zien dat Regenwulpen in een paar 
betrekkelijk smalle stroken de dijk overvliegen om in de kwelder te overnachten: de meeste 
in de hoek tussen de Westpolder en het Lauwersmeer en in het stuk van de Julianapolder en 
de Negenboerenpolder. De gekozen datum leek goed te zijn. 
Dick Veenendaal telde iedere twee weken het gebied Ruidhorn. Dick Veenendaal en Erik 
Schothorst namen deel aan het langjarige onderzoek naar stookolieslachtoffers en zochten 
35 keer een stuk van de Groninger noordkust af op dode vogels. 
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) 
 
Beschermingsactiviteiten 
In 2008 waren langs de Noordkust Dick Veenendaal en Gerben Veenstra actief als 
wetlandwacht. In het gebied Ruidhorn voert de wetlandwacht sinds 2005 een onderzoek uit 
naar verstoring tengevolge van passanten; een tussenverslag hiervan is in 2007 op de 
website van de werkgroep gepubliceerd. Helaas is aan dit onderzoek in het najaar van 2008 
een eind gekomen doordat de terreinopzichter zonder opgaaf van redenen de toegang tot 
een gedeelte van het terrein heeft ontzegd. In verband hiermee is de beheerder 
ingeschakeld. Mede in verband met uitbreidingsplannen voor de Ruidhorn is voor het conflict 
nog geen oplossing gevonden. 
Daarnaast heeft de werkgroep wederom overlegd met de rayonbeheerder noord van de 
Stichting het Groninger Landschap. Daarbij is vastgesteld het moment van inscharen van 
vee in de kwelder van de Negenboerenpolder toch een probleem is dat aandacht verdient. 
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Het broedsucces van Kluten in die kwelder hangt bijvoorbeeld daar meer dan ooit van af nu 
het er op lijkt dat grootschalige jacht op vossen de predatiedruk heeft verminderd. De kluten 
in de Klutenplas broedden dit jaar succesvol doordat predatie door vossen a.g.v. omrastering 
van de kolonie wegviel. 
In 2008 is het herstelprogramma van de Groninger kwelders gestart, de Werkgroep heeft 
aan de coördinator van het programma toegezegd gegevens beschikbaar te willen stellen. 
 
Overig 
De website ontving het afgelopen jaar iets minder bezoekers dan in 2007. In 2008 is een 
begin gemaakt het publiceren van uitgewerkte gegevens op de website. 
In het voorjaar hebben Marinus Brijker en Theo Jager gesproken met de Frank Saris en 
Kees Koffijberg van SOVON over de problematiek van de vergoeding van onkosten die 
tellers maken bij het verzamelen van gegevens. Ons standpunt, dat tellers hun onkosten 
vergoed moeten krijgen wanneer gegevens aan commercieel werkende derden worden 
geleverd, bepaalt nu mede de grenzen van het overleg dat de VOFF bij monde van SOVON 
voert met de Gegevensautoriteit Natuur over gegevenslevering. Op 4 oktober organiseerde 
Vogelbescherming Nederland voor ons land de jaarlijkse World Birdwatch. De 
Wadvogelwerkgroep bemande een telpost bij Noordpolderzijl en telde meer dan 10000 
passerende of pleisterende vogels. Een verslag daarvan is verschenen in de Ommelander 
Courant. 
 
Werkgroep “Vogel van het jaar” 
Niet zo algemeen als eerdere “vogels van het jaar”  was de uitverkoren vogelsoort voor 
2008: de spotvogel. Desondanks zijn er gedurende het jaar toch de nodige waarnemingen 
verzameld. In het voorjaar 2009 zal tijdens een lezing in ’t Vinkhuys de resultaten worden 
gepresenteerd. Voor 2009 is na een korte discussie op de website de zomertortel gekozen 
als “vogel van het jaar”. 
Eerdere “Vogel van het Jaar”: 2006 (bonte vliegenvanger), 2007 (dodaars) 
In de werkgroep hadden in 2008 de volgende personen zitting: Aart van der Spoel, Ronald 
Nuiver, Henk de Lange en Martijn Bakker. 
 
 
 

Activiteitencommissies 
Het feit dat de excursiecommissie weer uit voldoende mensen bestaat vertaalde zich in 2008 
in een gevarieerd excursieprogramma in voor- en najaar, dat ook diverse nieuwe leden 
aantrok. 
Henk de Lange had vorig jaar aangegeven m.i.v. 2008 te stoppen met de lezingencom-
missie, maar heeft nog wel twee lezingen medegeorganiseerd in het voorjaar van 2008. 
Aangezien Dušan Brinkhuizen in het voorjaar ook moest stoppen vanwege vertrek naar het 
buitenland was er geen lezingencommissie meer. Gelukkig bleken Aart van der Spoel en 
Leon Peters bereid deze draad op te pakken. 
De lezingen vonden allemaal plaats in ’t Vinkhuys in Groningen en werden vooral in het 
najaar goed bezocht. Dit zal in eerste instantie te danken zijn aan het programma zelf. Een 
andere reden is de bescheiden publiciteit naar buiten toe (o.a. wijkkrant), waardoor er ook 
niet-leden naar de avonden kwamen en zo kennis konden maken met onze vereniging. 
. 
Lieuwe van Welie is eind 2008 gestopt met de excursiecommissie. De excursiecommissie 
bestond eind 2008 uit: Virry Schaafsma, Wim Woudman, Bauke Koole. 
De lezingencommissie bestond uit: Henk de Lange, Dušan Brinkhuizen (beide tot voorjaar 
2008), Aart van der Spoel en Leon Peters. 
 
Hieronder volgt een korte opsomming van de lezingen en excursies in 2008. Van de meeste 
excursies en lezingen zijn uitgebreide verslagen verschenen in de Grauwe Gors of na te 
lezen op de website. 
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Activiteitenprogramma 2008 
Zaterdag 19 januari 2008.  Excursie: snertwandeling Grolloo o.l.v. Bauke Koole 
Na wat vervoersproblemen trotseerden negen personen de regen om met Bauke op stap te gaan door 
de bossen bij Grolloo (Grolloërveen) op zoek naar standvogels en overwinteraars. De excursie 
eindigde in Café Restaurant Hofsteenge met snert, roggebrood en spek. Een uitgebreid Ana-iaans 
verslag is te vinden op de website. 
 
Woensdag 23 januari 2008. Lezing: Vogelsringen in Groningen door René Oosterhuis en Derick 
Hiemstra 
Deze avond, waarbij ongeveer 20 personen aanwezig waren, stond in het teken van het vele ringwerk 
wat in de provincie plaats vindt. De avond begon met een algemene inleiding door René over (bijna) 
100 jaar vogels ringen in Nederland. Zowel Derick als René doet een zogenaamde RAS-project, dat 
mede als doel heeft overlevingskansen te berekenen. Derick ging in op zijn RAS-project met Vis-
dieven en René op zijn project met Huismussen in Leek. 
 
Woensdag 19 februari 2008. Lezing: Dodaars Vogel van het jaar 2007 door Egbert Boekema en 
Arend van Dijk 
Het wordt langzaamaan een vast punt in het activiteitenprogramma: de door de Vogel-van-het-jaar-
commissie georganiseerde lezing waarin verslag wordt gedaan van de Vogel van het jaar in het 
voorgaande jaar. In dit geval was dat de Dodaars. Egbert Boekema presenteerde de resultaten. 
Daarna ging Arend van Dijk (SOVON) eerst in op de landelijke en Europese ontwikkelingen bij 
Dodaarzen en andere futen en vervolgens op algemene broedvogelontwikkelingen in Nederland (de 
‘winners’ en ‘losers’). Iets meer dan 20 personen waren aanwezig. 
 
Zondag 16 maart 2008. Excursie: excursie naar Beesterzwaag o.l.v. Wim Woudman 
In grauwe, maar gelukkig niet al te natte weersomstandigheden gingen 14 personen met Wim 
Woudman wandelen door het afwisselende landschap bij het Friese Beesterzwaag. Het voorjaar 
kondigde zich aan door een niet door iedereen waargenomen eerste Tjiftjaf. 
 
Weekend 23-25 mei 2008. Excursie: weekend De Pomp, Lauwersmeer o.l.v. Virry Schaafsma 
Vanaf de SBB-camping De Pomp verkenden een negental personen een weekend lang met name het 
westelijke deel van de Lauwersmeer. 
 
Zaterdag 6 september 2008. Excursie: fietsexcursie Natura-2000-polders, 
Zuidlaardermeergebied o.l.v. Wim Woudman 
Een groepje van 10 personen vertrok op deze dag vanaf station Haren om op de fiets een tocht te 
maken door de Gorechtpolders, oost van de Hondsrug. Geslaagde excursie met veel leuke soorten. 
 
Weekje 13-17 september 2008. Excursie: najaarstrek over Falsterbo o.l.v. Lieuwe van Welie 
Het Zweedse Falsterbo is een van dè plekken om de vogeltrek in het najaar te ondergaan. Ook in het 
binnenland van Skane is het goed toeven voor vogelaars. Hierdoor en vanwege de goede 
bereikbaarheid trekken jaarlijks altijd veel vogelaars naar Falsterbo. In totaal 13 personen gingen mee 
met deze vijfdaagse buitenlandse excursie. 
 
Donderdag 30 oktober 2008. Lezing: Geluiden van trekvogels - opgenomen door mens en vogel  
door Magnus Robb 
De in Schotland geboren Magnus Robb is een van de personen van The Sound Approach en mede 
auteur van het recente, baanbrekende boek 'The Sound Approach to Birding', dat door zijn focus op 
geluiden voor veel vogelaars een nieuwe wereld opende. Inmiddels is Magnus dé autoriteit op het 
gebied van het opnemen en analyseren van vogelgeluiden in Nederland, hoewel hij onlangs naar 
Engeland is verhuisd. Meer dan zestig (62) personen werden tijdens een boeiende lezing over het 
imiteren van standvogels door trekvogels en vice versa, en het registreren van trekvogelgeluiden door 
de mens ondergedompeld in de wereld van vogelgeluiden. 
 
Zaterdag 1 november 2008. Excursie: Kraanvogels in de Diepholzer Moren o.l.v. Nico 
Vogelzang en Virry Schaafsma. 
Een tweede buitenlandse excursie, hoewel dit keer niet zo ver over de grens. Het voormalige 
hoogveengebied (nu voornamelijk akkerland) ten zuidoosten van Bremen trekt steeds grotere groepen 
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vogels aan en is inmiddels een belangrijke pleisterplaats voor kraanvogels. Een groep van 14 
personen weerstond de koude om de honderden soms zelfs nog ‘dansende’ kraanvogels te zien. 
 
Woensdag 26 november 2008. Lezing: Lepelaars tussen Nederland en Mauritanië door Tamar 
Lok 
Opnieuw een zeer goede opkomst (52 personen) bij deze lezing. Tamar Lok is al bijna drie jaar bezig 
met promotieonderzoek aan lepelaars. Ze vertelde uitgebreid over de lepelaars hier in Nederland, in 
de overwinteringsbieden en over de trek tussen broed- en wintergebied.  
 
 
 

Bestuur 
Samenstelling 
In 2008 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. Ronald Nuiver en 
Marinus Brijker waren volgens het rooster aftredend en werden op de ALV op 16 april 
herkozen.  
In het bestuur hadden in 2008 de volgende personen zitting; tussen haakjes staan de 
hoofdtaken vermeld: 
 
Theo Jager  voorzitter 
Arjo Bunskoeke secretaris 
Ronald Nuiver  penningmeester/ledenadministratie 
Marinus Brijker lid (natuurbeschermingszaken) 
Anne van der Zijpp lid (pr/publiciteit) 
Pieter Tepper  lid (contact met werkgroepen) 
 
Bestuursactiviteit 
Het bestuur kwam in 2008 acht keer bijeen. Er is getracht zo veel mogelijk zaken per email 
af te handelen. 
Opnieuw vergden interne verenigingszaken veel 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 vorige jaarverslagen is geschreven is nog onverkort actueel. 
Voordat hierover gesomberd wordt, is het belangrijkste voor de vereniging dat 2008 een 
jubileumjaar was waarin de middelbare leeftijd van veertig jaar werd bereikt. 
In 1968 besloot een aantal personen om een vereniging op te richten om te komen tot een 
publikatie over de vogels (avifauna) van Groningen. De afgelopen decennia is deze 
vereniging uitgegroeid tot een club met meer dan dan vierhonderd leden. Avifauna 
Groningen behoort daarmee tot de grotere vogelclubs in Nederland. 
De afgelopen veertig jaar is er veel gebeurd. Op de –helaas traditioneel slecht bezochte- 
Algemene Ledenvergadering (ALV) in april 2008 leidde Johan van Klinken ons door deze 
geschiedenis. 
Een belangrijk punt in het jubileumjaar was de vogelaarsdag op 8 maart in Oudeschans met 
als thema “Akkervogels”. De voorbereidingen hiervoor waren reeds vroeg in 2007 begonnen. 
Vanuit het bestuur was het vooral Anne van der Zijpp die als coördinator voor deze dag er 
veel tijd en energie in heeft gestoken. De dag zelf was een groot succes. Meer dan 140 
personen waren aanwezig en hoorden een varia aan lezingen discussies aan van mensen 
uit de (provinciale) politiek, natuur(beschermings)organisaties en de landbouw. De weergave 
van dag is terug te vinden in Grauwe Gors 2008-2, die grotendeels in kleur is uitgevoerd. 
De tijd zal moeten uitwijzen of de aandacht voor akkervogels en het samenbrengen van 
verschillende groepen om hierover met elkaar van gedachte te wisselen de beoogde impact 
heeft gehad. 
Een van de beleidspeerpunten van het bestuur is PR/publiciteit. Er is daarom ook veel 
energie gestoken in het benaderen van de pers voor de vogelaarsdag. Helaas moet worden 
geconstateerd dat het resultaat van deze inspanning mager moet worden genoemd. Het 
bestuur wil daarom met behulp van deskundigen dit beleidspeerpunt verder vorm geven. 
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Op de ALV in 2008 heeft het bestuur de beleidspeerpunten toegelicht en bediscussieerd met 
de aanwezige leden. Deze beleidspeerpunten zijn een opvolging van de eerdere 
Meerjarenvisie en is minder ambitieus van opzet. Bovendien zullen de beleidspunten jaarlijks 
worden getoetst (ook op haalbaarheid) en vastgesteld. Op de ALV in 2009 wordt de 
speerpunten voor het komende jaar besproken. 
In 2007 moest worden besloten om de plannen voor een nieuwe Avifauna van Groningen 
voorlopig in de koelkast te zetten. De benodigde menskracht voor dit project kon niet worden 
gevonden. Als een afgeleide hiervan is daarop bekeken of het mogelijk was om in het kader 
van het jubileum te komen tot twee wat meer kleinschalige publikaties. Helaas is het niet 
gelukt om dit in het jubileumjaar tot stand te brengen, maar in 2009 zal in ieder geval 1 
publikatie verschijnen; een soort vogelkijkgids voor Groningen. 
Een tweede project, een boekje over de Groninger vogelaar in al zijn facetten, is voorlopig op 
de op de lange baan geschoven. De benodigde menskracht hiervoor kon niet worden 
gevonden. 
 
Naast bovenvermelde zaken heeft het bestuur zich opnieuw met veel 
natuurbeschermingszaken bezig gehouden. 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. Een goed netwerk is hierbij van belang. Dat betekent ook dat een deel 
van de verantwoordelijkheid hierbij bij de leden ligt om het bestuur op tijd op de hoogte te 
stellen van zaken die spelen in de provincie. 
Hieronder volgt een korte opsomming door Marinus Brijker van diverse natuurbeschermings-
zaken waar het bestuur mee bezig is geweest. 
 
Korte samenvatting natuurbeschermingsactiviteiten 2008 
Jan 2008: 
per brief aan B&W Delfzijl zienswijze ingediend inzake de MER Windmolenpark Delfzijl. 
Daarin aangegeven dat de MER ten onrechte geen rekening houdt met de sternkolonie in de 
haven en is gebaseerd op onvoldoende gegevens. Er is alleen met wintertellingen gerekend 
en niet met broedvogelinventarisaties, hoewel die wel voorhanden zijn.  
In september kreeg dit een vervolg in een verzoek om ondersteuning door een provinciale 
ambtenaar die belast was met de beoordeling van de MER. Deze is de weg gewezen naar 
relevante gegevens. 
 
Februari: 
gesproken met Harrie Miedema over de vraag hoe invloed te krijgen op de politieke 
besluitvorming aangaande afschotvergunningen. Dit vindt zijn vervolg in het leggen van 
contact met een aantal statenfracties. 
 
April: 
Brief gestuurd naar provincie waarin VAG bezwaar maakt tegen het tracé van de nieuwe 
rondweg om Noordhorn ivm de gevolgen voor weidevogels. Theo heeft daarover 
ingesproken op een hoorzitting. De aanleg volgens het aangewezen tracé gaat inmiddels 
niet door. 
 
Bijeenkomst van een delegatie van het bestuur, de Groninger Wetlandwachten en een 
vertegenwoordiger van VBN. Afspraak: elkaar actief inlichten over ontwikkelingen in de 
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provincie waar het vogelbescherming betreft. Afspraak om zo’n bijeenkomst jaarlijks te 
houden. 
 
September: 
onderzoek naar de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen een afschotvergunning van 
Roeken in Z.-O Groningen leidde tot de conclusie dat daar geen formeel juridische 
mogelijkheden zijn.  
 
Oktober: 
H. vd Brink is afgevaardigd namens VAG in provinciale begeleidingscommissie Weide- en 
Akkervogels 
 
November: 
steun uitgesproken aan de afwijzing door de MFG van de nieuwe N361 door de 
koningslaagte. Provincie heeft inmiddels het tracé toch aangewezen, gemeente Groningen 
verzet zich. 
 
 
Korte toekomstblik 
Een tweetal zaken zullen een rol blijven spelen. Ten eerste het verbeteren van de 
PR/Publiciteit naar buiten. Een betere naamsbekendheid zal er toe leiden dat mensen de 
vereniging makkelijker kunnen vinden, waardoor ongetwijfeld zaken betreffende 
natuurbescherming eerder onder de aandacht komen en de invloed van de vereniging hierbij 
wordt vergroot. Samen met de website bepaalt de Grauwe Gors voor een belangrijk deel het 
gezicht van de vereniging naar buiten. Dankzij de inzet van de webmaster, de redactie en 
anderen is de kwaliteit van beide hoog. Het bestuur zal met webmaster en redactie bekijken 
hoe ook in de toekomst deze kwaliteit kan worden gehandhaafd of nog verder verbeterd. 
 
Ten tweede zal een rol blijven spelen dat er gezocht wordt naar leden die actief willen zijn in 
de vereniging. Menskracht is mede sterk bepalend voor wat gedaan kan worden. Alle leden 
hebben hierbij een verantwoordelijkheid; een vereniging bestaat niet alleen uit een bestuur. 
In 2009 zullen twee bestuursleden terugtreden. Er is 1 nieuw kandidaat-bestuurslid. Ook 
voor het bestuur geldt de gemaakte opmerking over menskracht. 
 
 
 

Financiën 
 
Hieronder volgen respectievelijk de jaarrekening 2008, de begroting 2008 (ten behoeve van 
de vergelijking) en de begroting 2009. 
Het grote negatieve saldo van de werkgroepen in de jaarrekening ontstaat doordat de 
subsidies voor de werkgroepen pas worden uitgekeerd nadat een verslag is ingediend over 
hun werkzaamheden. De overige opbrengsten betreffen onkostenvergoedingen voor het 
leveren van gegevens aan derden. 
Bij de begroting 2009 kan worden opgemerkt dat het negatieve saldo van inkomsten en 
uitgaven (4650,--) grotendeels wordt veroorzaakt door 1) het gebruiken van een reservering 
van 2000,-- voor het boek ‘Vogelskijken in Groningen’ en 2) van een reservering van 1000,-- 
voor de digitalisering/archivering van de Grauwe Gors. Een bedrag van 7370,-- dat is 
ingeboekt bij de werkgroepen in 2008 staat gereserveerd voor de werkgroepen die dat 
hebben ingebracht. 
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Financieel overzicht Avifauna Groningen 2008 

inkomsten 
totaal 

inkomsten Saldo (+) 
uitgaven 

totaal 

uitgaven Saldo (-) 

Contributies 2007 266,50   Grauwe Gors 2753,35   

Contributies 2008 6804,92   Porti Grauwe Gors 814,71   

GR Gors Advertenties 450,00   Zaalhuur en lezingen 812,10   

Bijdrage vogelaarsdag 40,00   Contributies en Donaties 37,69   

Subsidie vogelaarsdag 4250,00   onk akkervogeldag 2008 5861,95   

  11811,42  Bijdrage Werkgroepen 100,42   

    Website 268,00   

Rente    Kamer van Koophandel 26,14   

rente spaarrek 3,78 3,78  Kosten Girotel 95,07   

    acceptgiro.s 250,00   

    Onk Ledenvergadering 286,15   

    Bestuurskosten 66,05   

Totaal inkomsten  11815,20  Totaal uitgaven  11371,63  

        

Saldo inkomsten en 
uitgaven 

  443.57 
 

   

        

subsidies werkgroepen 2008 755,00   onkosten werkgroepen 2008 6210,81   

Saldo werkgroepen 1       5455,81 

Overige opbrengsten wg 7370,00       

        

Totaal inkomste wg 8125,00   Totaal uitgaven wg 6210,81 6210,81  

Eindsaldo werkgroepen   1914,19     

        

Beginsaldo    Eindsaldo    

giro 5117,61   giro 7471,59   

spaarrek 378,08   spaarrek 381,86   

Asn Bank 2217,09   asn bank 2217,09   

Asn Bank gereserveerd 2000,00   asn bank gereserveerd 2000,00   

Totaal 9712,78 9712,78 2357,76 Totaal 12070,54   



Jaarverslag Avifauna Groningen 2008         pg. 12 /13 

Begroting 2008 
 
inkomsten  (sub)totaal Uitgaven  (sub)totaal 

Contributies 2009  6850      

Advertenties Gr. Gors 2007  400  Grauwe Gors  4200  

nog te ontvangen contr. 2007  500  Porti gors  700  

   7750 Zaalhuur & Lezingen  600  

nog te ontvangen subs. 2007  1100  Contributies & Donaties  50  

subsidie akkervogeldag 08-03  4250  Bestuurskosten  200  

   5350 Reservering Bijdrage Werkgroepen  500  

    Vogel van het Jaar  200  

    Website (zit al in jaarrek 2007)  0  

Rente ASN & Kapitaalrek  100  Onkosten ledenvergadering  300  

   100 Akkervogeldag 08-03-08  6000  

    Verzekering  50  

    Representatie  250  

    Girokosten  50  

   13200    13200 

        

Beginsaldo    Eindsaldo    

 Giro 5117   Giro 5150  

 kapitaalrek 378   spaarrek 382  

 asn bank 2217   asn bank 2280  

 reserves 2000   reserves 2000  

        

   22912    22912 
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Begroting 2009 
 

Inkomsten  totaal Uitgaven  totaal 
Contributies 2009  6850  Grauwe Gors  4200  

Advertenties Gr Gors 2009  400  Porti Grauwe Gors  900  

nog te ontvangen contr. 2008  350  Zaalhuur & Lezingen  800  

Bijdrage vogeldag 2009  400  Contributies & Donaties  75  

Rente ASN & Kapitaalrek  100  Bestuurskosten  200  

    Reservering Bijdrage Werkgroepen  500  

    Vogel vh jaar  200  

    Website 2010  250  

    Onk ledenvergadering  250  

    Vogelaarsdag 2009  1100  

    Verzekering  50  

    Representatie  100  

    Girokosten  75  

    Boek ‘Vogelskijken in Groningen’  2000  

    Digitalisering/archivering GG  1000  

    Introductiecursus  350  

    Onvoorzien  600  

    Acceptgiro’s  100  

        

Totaal  8100 + 8100 Totaal  12750 - 12750 

        

Werkgroepen    Werkgroepen    

Nog te ontv. subsidies 2008   
5300  

Declaraties voor gemaakte 
onkosten  

5300  

Subsidievoorschot 2009  4240      

Totaal inkomsten wg  9740 + 9740 Totaal uitgaven wg  5300 - 5300 

        

Kassaldi begin 2009  12070,54 + 12070,54 Kassaldi eind 2009  11860,54 + 11860,54 

Som van inkomsten en saldi   29910,54    29910,54 

 


