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Vereniging-leden
De in het vorige jaarverslag vermelde ledenaantallen zijn enigszins bijgesteld. 
Per 1 januari 2011 waren er 376 leden (2 ereleden, 49 gezinsleden, 0 jeugdlid en 
325 gewone leden). Op 1 januari 2012 zijn waren dit volgens het huidige 
overzicht 377 leden (3 ereleden, 48 gezinsleden, 0 jeugdlid en 326 gewone 
leden). Dit lijkt een minieme stijging, maar de ervaring uit voorgaande jaren 
leert dat de aantallen uiteindelijk vaak iets moeten worden bijgesteld. Er kan wel 
worden geconcludeerd dat het ledenaantal ongeveer gelijk is gebleven over 
2011.

Op 14 april 2011 was de reguliere Algemene Ledenvergadering te Groningen (’t 
Vinkhuys). Opnieuw was de opkomst laag: er waren 19 leden aanwezig.
De najaarsledenvergadering was op 29 november 2011 eveneens in ’t Vinkhuis 
te Groningen. Naast het vaststellen van de begroting 2012 stonden wijzingen in 
de interne communicatie, in bijzonder de Grauwe Gors op het programma. Het 
concrete voorstel ter behandeling was een vermindering van de 
verschijnfrequentie van drie keer per jaar nu tot een soort jaarboek 1x per jaar. 
Dit voorstel werd met meerderheid ter vergadering aangenomen. Hieronder zal 
daarover nog wat meer worden gezegd. Ondanks het ingrijpende voorstel ten 
aanzien ons tijdschrift, was slechts ongeveer 4% van de leden (16 personen) op 
deze vergadering aanwezig. Hierin zijn direct betrokken actieve leden, zoals de 
redactie van de Grauwe Gors, de website en het bestuur ook nog meegeteld.

Bestuur
Samenstelling
In 2011 wijzigde de samenstelling van het bestuur door aftreden. In de ALV op 
14 april trad Carrie Wesselius tussentijds af en werd Berend Veenstra verkozen 
als nieuw bestuurslid. 
In het bestuur hadden in 2011 de volgende personen zitting; achter de namen 
staan de hoofdtaken vermeld:
Theo Jager voorzitter
Arjo Bunskoeke secretaris
Ronald Nuiver penningmeester/ledenadministratie
Carrie Wesselius lid tot 14 april 2011
Willem-Jan Fontijn lid
Berend Veenstra lid vanaf 14 april 2011

Bestuursactiviteit
Het bestuur kwam in 2011, net als in 2010, n totaal zes keer bijeen. Er is 
getracht zo veel mogelijk zaken per e-mail af te handelen.
De in het vorige jaarverslag gememoreerde moeilijkheden speelden ook in 2011 
in toenemende mate. Dit betekent dat ook in 2011 de activiteiten van het 
bestuur veelal tot het meest noodzakelijk werd beperkt.



Ondanks de beperkingen heeft het bestuur aandacht besteed aan diverse 
natuurbeschermingszaken. Een overzicht van de belangrijkste zaken staat verderop in 
dit jaarverslag. Vanuit het bestuur was het vooral Theo Jager die zich hiermee bezig 
heeft gehouden. Bij een aantal zaken werd samengewerkt met de wadvogelwerkgroep 
en de stadsvogelwerkgroep.
Het was de bedoeling dat er in het voorjaar van 2011 weer een vogelaarsdag zou zijn. 
Het thema hiervoor was weidevogels en de dag werd voorbereid met de Stichting het 
Groninger Landschap. Helaas moest de voorbereiding van de vogelaarsdag in een laat 
stadium worden gestaakt vanwege organisatorische problemen bij Het Groninger 
Landschap.
Op 15 mei werd door Avifauna deelgenomen aan een natuurmarkt in het kader van 
Frysk Fûgelpaad (organisatie Friese Milieufederatie) bij de Bosschuur van 
Staatsbosbeheer in de Lauwersmeer (het Groninger deel dus). Op vergelijkbare 
andere verzoeken is verder niet ingegaan enerzijds vanwege organisatorische 
problemen (bemensing van de kraam) en anderzijds omdat ledenwerving en PR door 
de voortschrijdende interne ontwikkelingen binnen onze vereniging geen hoge 
prioriteit hebben op dit moment.
In het voorjaar van 2011 werd duidelijk dat de meeste redactieleden van de Grauwe 
Gors niet langer door wilden gaan in de huidige situatie met drie nummers per jaar. 
Dit moment werd door Harm de Mooij ook aangegrepen om een discussie op gang te 
brengen over de interne communicatie van onze vereniging. Het in stand houden van 
de Grauwe Gors in zijn huidige vorm kost veel tijd en energie. Daarnaast werd er door 
onze vereniging nog veel te weinig gebruik gemaakt van nieuwere 
communicatievormen, zoals twitter, facebook en ook de website. Deze digitale media 
zijn veel beter geschikt voor snelle communicatie met de leden, terwijl teksten voor 
de Grauwe Gors geruime tijd voor publicatie binnen moeten zijn, waardoor inspelen 
op de actualiteit lastig is. Herhaalde oproepen aan de leden om actiever te worden 
hebben weinig effect, waardoor de vereniging draaiende moet worden gehouden door 
een beperkt actief kader. Het idee was dat door meer gebruik te maken van de 
nieuwere communicatievormen en een goede onderlinge afstemming tussen deze 
vormen van communicatie de betrokkenheid van de leden mogelijk kan worden 
verhoogd zonder dat dit leidt tot een grotere belasting voor de actieve leden.
Op 23 mei hadden bestuur, redactie van Grauwe Gors en website een discussieavond 
in t Vinkhuys over dit thema. Hoewel er verschillend werd gedacht over de precieze 
uitwerking was men van mening dat de inzet van sociale media onder bepaalde 
voorwaarden een stimulans zou zijn om leden meer bij de vereniging te betrekken. 
Het bleek die avond ook dat de redactie in zijn geheel langer wilde aanblijven als de 
frequentie van de Grauwe Gors naar 1 nummer (“ jaarboek”) per jaar zou worden 
teruggebracht en de plannen voor de interne communicatie verder zouden worden 
uitgewerkt. Als Groningen zouden wij daarmee ook aansluiten bij diverse andere 
provincies, waar de (gezamenlijke) vogelclubs ook al zijn overgegaan naar een 
jaarboek (Drenthe, Overijssel, Limburg). Besloten werd om de leden in de 
najaarsvergadering de plannen voor de Grauwe Gors voor te leggen en dat verdere 
uitwerking van de plannen in onderling overleg zal plaatsvinden.
De plannen ten aanzien van de Grauwe Gors kreeg na discussie de instemming van de 
meerderheid van de najaarsledenvergadering. De vereniging is verder inmiddels ook 
actief via Twitter en ook aanwezig op Facebook. Helaas moet worden geconstateerd 
dat de bedoeling om de rest van de plannen uit te werken, zoals de onderlinge 
afstemming van de diverse communicatievormen, is gestrand. Dit werd vooral 
duidelijk tijdens een vervolgbijeenkomst van bestuur, redactie Grauwe Gors en 
website op 17 januari 2012. Het is daarmee onduidelijk hoe een en ander vervolg gaat 
krijgen. Op dit moment is het zelfs onduidelijk of er nog een redactie is om zelfs maar 
1 Grauwe Gors (het “jaarboek”) per jaar te laten uitkomen. De ontstane impasse heeft 
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verschillende oorzaken en 1 ervan is helaas het feit dat het bestuur door de aan het 
begin aangehaalde moeilijkheden onvoldoende in staat is leiding te geven aan de 
ingezette veranderingen. Het is momenteel ook onduidelijk welke kant het op zal gaan 
met Avifauna Groningen: een gezapige, langzaam wegduttende vereniging die zichzelf 
over een paar jaar kan opheffen of een bruisende, goed herkenbare vogelvereniging 
waar niemand in Groningen (en omstreken) om heen kan of wellicht iets er tussen in.

Toekomstblik
Hierboven is al enigszins iets gezegd over de toekomst. En verder blijven alle in 
voorgaande jaarverslagen gemaakte opmerkingen over het geringe aantal leden dat 
actief is binnen de vereniging onveranderd actueel. Zelfs bij een aangekondigde 
discussie over de toekomst van de Grauwe Gors komt slechts 4% van het aantal leden 
opdagen (bijna allen behorende bij het toch al actieve kader) en ook een discussie 
hierover op het forum trekt wel veel kijkers, maar weinig deelnemers. Hoewel dit 
patroon niet ongewoon is bij veel verenigingen, is Avifauna Groningen nu eenmaal 
niet een vereniging die goed kan functioneren als een paar actieve leden de 
entertainment verzorgt voor de rest. Dat is in ieder geval ook niet de bedoeling 
geweest van de oprichters van de vereniging in 1968.  

Financieel jaarverslag
Het financiële jaarverslag zal apart worden gepubliceerd door de penningmeester.

Beschermingsactiviteiten

Suikerunie
Op het terrein van de Suikerunie is tweemaal, samen met het IVN Groningen/Haren 
en de KNNV afd. Groningen, een natuurwerkdag georganiseerd, waarbij begroeiing 
van voornamelijk wilgen langs de vijvers zijn verwijderd. Dit laat onverlet dat een deel 
van het terrein, de slibrijke vloeivelden het dichtst bij het (voormalige) 
bebouwingscomplex, al aardig is dichtgegroeid en zijn waarde voor vogels zoals 
eenden en steltlopers, aan het verliezen is.
Voorts is veel energie gestoken in het maken van een plan voor het terrein, waarmee 
we meedoen aan een prijsvraag. De uitslag daarvan is in 2012.

Kiek op’n Diek
Onder deze naam gaat een project schuil van de Provincie Groningen, waarin beoogd 
wordt een fietspad langs de Waddendijk aan te leggen van Dollard tot Lauwersoog. Dit 
fietspad moet deels op de dijk, deels binnendijks en deels buitendijks aangelegd 
worden. Dit kan een forse verstoring van vogels geven, broedvogels maar vooral 
overtijende watervogels van de Waddenzee. Dat conflicteert met de 
Natuurbeschermingswet. Vanuit Avifauna Groningen is Marinus Brijker voorgedragen 
(en neemt nu daaraan deel) voor lidmaatschap van een klankbordgroep. Marinus kan 
daarmee een vinger aan de pols houden.

Schermdijk Delfzijl
Voor de Schermdijk Delfzijl, en de Pier van Oterdum, is een 
Natuurbeschermingswetvergunning afgegeven voor het plaatsen van windmolens. De 
Raad van State heeft bezwaren hiertegen afgewezen, zodat dit definitief door zal 
gaan. Avifauna Groningen zet nu in op een goede ‘compensatie’ voor Visdieven, 
Noordse sterns en Bontbekplevieren. We zijn daarover in voortdurend overleg met 
Provincie Groningen, KDE/Millenergy, Eneco (die de bouw en exploitatie op zich 
neemt) en Groningen Seaports. Concrete resultaten voor een definitieve oplossing 
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voor de vogels zijn er nog niet. Wel is, evenals in 2011, door inspanning van de 
Provincie Groningen, wederom een broedponton geplaatst, waar vooral Visdieven en 
Kokmeeuwen van geprofiteerd hebben.

Kwelderbeheer
In 2011 is gestart met werkzaamheden op de kwelders van Groningen, om deze zo in 
te richten dat hierop weer gegraasd kan worden door koeien (en ook de veehouders 
daaraan willen meewerken). Door vertragingen in de vergunningverlening kon pas 
laat in het seizoen gestart worden met de werkzaamheden. Juist daaraan voorafgaand 
is door enkele hoge vloeden het broedseizoen van veel vogels beëindigd. Er zijn geen 
problemen geweest met de werkzaamheden contra broedende vogels. In het plan 
voor de kwelders zijn ook laarzenpaden opgenomen: routes over de kwelders waar 
mensen kunnen wandelen. Avifauna Groningen heeft aangekaart dat een dergelijke 
route door de Westpolder, zoals opgenomen in het plan, tot te grote verstoring van 
overtijende wadvogels zal leiden. Hier wordt door de Stuurgroep van het 
kwelderherstelproject nog naar gekeken.

Kwelder van de Noordpolder bij zeer hoog water tijdens de steekproeftelling van de  
Wadvogelwerkgroep op 24 december 2011. Op de foto steken her en der de kleibulten  
die ontstaan zijn bij de werkzaamheden op de kwelder nog net boven water. De  
bruine vlek rechts van het midden is een groep overtijende wulpen.

N361
Door de Provincie Groningen werd gepland een weg aan te leggen door het 
Reitdiepdal, door/langs de Koningslaagte. Door tegenstand van de Gemeente 
Groningen en, uiteindelijk, het uitblijven van financiering door de Gemeente Winsum, 
is dit plan niet doorgegaan en in de ijskast gezet. Nu maar hopen dat dit plan 
bevroren blijft en niet weer ontdooit.

Jaarverslag Avifauna Groningen 2011                                                                                                          pg.4/18 



Gierzwaluwen
Op enkele plaatsen in Groningen (o.a. Haren, Thesinge en Stitswerd) werden 
werkzaamheden aan kerken uitgevoerd, waarbij Gierzwaluwnesten verstoord werden. 
Op sommige plaatsen konden deze werkzaamheden nog tijdig gestopt worden, op een 
enkele plaats ook niet. Dit blijft een aandachtspunt voor de komende jaren.

De kerk van Thesinge heeft een van de grootste gierzwaluwkolonies van de provincie  
Groningen. De verstorende restauratiewerkzaamheden van de Stichting Oude  
Groninger Kerken werd op aanwijzing van Avifauna Groningen enige maanden  
stilgelegd tot na de broedperiode van de gierzwaluwen 
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Lezingen en excursies

Zowel de samenstelling van de lezingencommissie als de excursiecommissie bleef in 
2011 onveranderd. De lezingen vonden plaats in ’t Vinkhuys (Diamantlaan 94) in 
Groningen. Dit is de laatste jaren de vaste locatie voor zowel de lezingen als de 
ledenvergaderingen.

De excursiecommissie bestond in 2011 uit: Virry Schaafsma, Wim Woudman en Bauke 
Koole.
De lezingencommissie bestond in 2011 uit: Aart van der Spoel en Leon Peters.

Excursies

23 april 2011:  Fietsexcursie naar het Zuidlaardermeer o.l.v. Wim Woudman. Een 
uitgebreid verslag is te vinden op de website:
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=612&Itemid=437

17 juni 2011: Middag-avondexcursie naar Bargerveen/Amsterdamsche veld o.l.v. 
Frans Tijsterman

24 september 2011:  Wadvogelexcursie in de Noordpolder bij Noordpolderzijl o.l.v. 
Marinus Brijker. Een uitgebreid verslag is te vinden op de website:
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=637&Itemid=449

Lezingen

19 mei 2011: Vogels en windenergie, op land en in zee: van onderzoek naar 
voorspellingen en terug door Sjoerd Dirksen (Bureau Waardenburg). Een verslag van 
de lezing is te vinden in Grauwe Gors 2011-2. De lezing had aanvankelijk op 24 maart 
moeten plaatsvinden, maar moest toen wegens ziekte van de spreker worden 
afgelast.

12 oktober 2011: Grauwe en Canadese Ganzen in Nederland en in Groningen in het 
bijzonder door Berend Voslamber (SOVON).
Er waren ongeveer 30 personen aanwezig. Er is geen lezingenverslag, maar veel 
informatie over het lezingenonderwerp is te vinden in Grauwe Gors 2011-3.

23 november 2011: De jaarcyclus van de Veldleeuwerik: zingen, broeden, ruien, 
trekken en nog veel meer door Arne Hegemann (Dierecologie, Rijksuniversiteit 
Groningen). Een verslag van de lezing is te vinden in Grauwe Gors  2011-3.
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Jaarverslag van de redactie van De Grauwe Gors 2011

Jaargang 39 (2011) bestond volgens planning uit drie nummers. De eerste twee 
nummers verschenen redelijk volgens schema in april en september. Het derde 
nummer verscheen veel later dan gepland, pas in maart 2012. In totaal besloegen de 
drie Grauwe Gorzen uiteindelijk 176 pagina’s, vier pagina’s minder dan de vorige 
jaargang maar toch nog ruim meer dan de jaargangen daarvoor. Daar leek het in 
eerste instantie niet naar uit te zien omdat de kopij voor nummers een en twee 
enigszins achterbleef bij de verwachtingen. Dit werd echter ruimschoots goedgemaakt 
door het derde nummer dat met 68 pagina’s zelfs iets boven het maximum aantal 
pagina’s van een Gors zat.

Het eerste nummer was een zeer gevarieerde Gors, met artikelen over onder andere 
de nieuwe Vogel van het Jaar (Blauwborst), de opmerkelijke invasie van 
Witkopstaartmezen in het najaar van 2010, het eerste broedgeval van de 
Roodhalsfuut in Groningen, de 22e Ringrubriek en uiteraard weer een mooi interview 
van Maricée Ten Bosch en Virry Schaafsma met een bekende persoon van Avifauna, in 
dit geval Egge Boerma. Diverse kleinere bijdragen gingen onder andere over 
Beflijsters en Pestvogels en een in memoriam van Loek Scholtens.
In het tweede nummer was er ruim aandacht voor bijzonderheden, waarbij het zowel 
om vogels als om ‘gebeurtenissen’ ging. Zo waren er enkele artikelen over nieuwe 
soorten voor Groningen (Spaanse Mus, Bruinkeelortolaan en Struikrietzanger) maar 
ook de spectaculaire (roofvogel)trek langs de diverse trektelposten in het voorjaar van 
2011 werd beschreven. Verder in dit nummer onder meer nog een in memoriam van 
oud-bestuurslid Lucie Jellinek en wederom een fraai interview met Johan en Alco van 
Klinken.

De voorkanten van de drie nummers van de Grauwe Gors jaargang 39 (2011)
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Het laatste nummer van deze jaargang was min of meer een speciale Gors waarbij 
flink werd uitgepakt met veel artikelen van enkele bekende (Groningse) auteurs en 
onderzoekers. Dit leverde dus een extra dik nummer op maar kostte daardoor ook 
beduidend meer tijd. Het eindresultaat was het wachten echter meer dan waard. Deze 
Grauwe Gors stond voor een groot deel in het teken van watervogels, vooral Grote 
Canadese Ganzen, maar ook enkele artikelen over Grauwe Ganzen en Smienten. Ook 
werd met een uitgebreid artikel aandacht besteed aan het nieuwe, watervogelrijke 
gebied De Onlanden bij het Leekstermeer.

De redactie bestond in 2011 uit dezelfde personen als in de jaren hiervoor: Willem-Jan 
Fontijn (hoofdredacteur), Vera Jongman, Marnix Jonker, Harm de Mooij (vormgever) 
en Martijn Bot (waarnemingenrubriek). Er vonden verder geen personele wijzigingen 
plaats gedurende 2011.

De redactie (v.r.n.l. Harm de Mooij, Willem-Jan Fontijn, Vera Jongman, Marnix Jonker  
en de dochter van Harm) tijdens het inpakken van de Grauwe Gors in mei 2009. Een  
vast avondvullend ritueel ten huize Mooij bij vrijwel elke Grauwe Gors de afgelopen  
jaren. 
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www.avifaunagroningen.nl

Webredactie en –beheer: Henk de Lange (webmaster) en Ana Buren; waarnemingen: 
Marnix Jonker. 

Sociale media: Dit jaar werd voor het eerst gebruik gemaakt van de ‘sociale media’ 
(twitter, facebook): Marnix Jonker verzorgde de feed met dagelijks een aantal actuele 
berichten die een prominente plek op de website kregen.

In de lente/zomer werden er maar liefst 3 weblogs op de site geplaatst: Huismus 
(René Oosterhuis), Koningslaagte (Jörgen de Bruin) en Visdief-/Noordse Stern (Derick 
Hiemstra). In de herfst werd een veel gelezen weblog verzorgd door de tellers van de 
Kardingerbult.

Ringpagina’s en werkgroepen: De ringers hielden hun ringgevens op de website 
zoveel mogelijk up-to-date. De Kerkuilenwerkgroep van André Eijkenaar en Remo 
Sloof introduceerde zich op de website. 

Reisverslagen/verhalen/excursieverslagen: Er werd in deze categorieën een 
indrukwekkend aantal nieuwe teksten van leden toegevoegd. Ze werden veel gelezen.

Gebieden: de gehele tekst van het jubileumboek ‘Vogelgebieden in Groningen’ werd 
op de website opgenomen in het menu-onderdeel ‘gebieden’.  Zodoende kon dit 
actualiteitsgevoelige onderwerp steeds up-to-date gehouden worden. Tevens werden 
er  schrijvers gevonden die nog onvoldoende belichte vogelgebieden beschreven.

Forum: De onderwerpen die in 2011 duizenden malen gelezen werden waren:
 Zeearenden in Zuidlaardermeerpolders (dit leidde tot een persbericht dat in 

verschillende media werd geplaatst).
 Ledenvergadering 29-11-2011: ontwikkelingen binnen Avifauna.
 Waterberging: wat zijn de gevolgen?

Het forum bleek hier een uitermate geschikt medium om leden te betrekken bij de 
ontwikkelingen betreffende vogelwaarnemingen, verenigingsperikelen en 
natuurbeleid.

Fotogalerij: De fotogalerij werd goed bekeken. Vogelfotografen stuurden dagelijks 
enthousiast hun foto’s in.

De leden werden via de site steeds tijdig op de hoogte gebracht van op handen zijnde 
excursies en lezingen. Ook is er regelmatig een nieuwsbrief uitgegaan naar de leden 
om hen op de hoogte te houden van de meest actuele zaken.
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Werkgroepen

Hieronder staan de aangeleverde jaarverslagen van de werkgroepen.

Kort verslag Zwanenwerkgroep 2011

In augustus en september 2011 zijn de meeste Knobbelzwanen-families in Groningen 
gevangen en nog niet geringde zwanen van een ring voorzien.
In totaal zijn 783 zwanen gevangen (170 meer dan in 2010). Daarvan waren 254 
adult en 529 juveniel. Van de 783 gevangen zwanen waren 65 adulten ongeringd; 
deze adulten en alle jongen zijn geringd. Bij de jongen waren 297 (56%) van het 
mannelijk geslacht en 232 (44%) van het vrouwelijk geslacht. 

Ieder jaar zien we dat er meer mannen dan vrouwen grootgebracht worden. Mannen 
zijn vaak betrokken bij heftige territoriale gevechten en leggen daarbij soms zelfs het 
loodje. Een hoger percentage mannen onder de jongen kan er dus mee te maken 
hebben dat mannen een hogere sterfte hebben dan vrouwen en dat daar al op 
geanticipeerd wordt bij de aanleg van eieren. Het is ook mogelijk dat de zwanen in 
Groningen qua populatieomvang aan hun top zijn; wanneer de populatie niet meer 
groeit, wordt meer geïnvesteerd in mannelijk nageslacht. Mannen trekken gemiddeld 
verder weg van hun geboorteplaats dan vrouwen. Zekerheid omtrent deze hypotheses 
is er echter (nog) niet, er is ook sprake van flinke immigratie van ongeringde vogels 
van buiten het studiegebied, hetgeen er op wijst dat het broedvogelbestand wellicht 
onvoldoende uit eigen jongen kan worden aangevuld.

De laatste jaren zien we dat steeds vaker zwanennesten worden verstoord door 
boeren of jagers (met vergunning daartoe van de Provincie); dat dit onzinnig is blijkt 
uit het feit dat de broedpopulatie steeds even groot blijft: opengevallen plaatsen 
worden ingevuld door dieren van elders. Ook is er meer sprake van natuurlijke 
predatie (met name door vossen) dan in de jaren vóór 2007.
Gemiddeld waren er 4,1 jongen per zwanenfamilie, vergelijkbaar met de laatste 
voorgaande jaren, maar minder dan in een verder verleden.

TJ/maart 2012
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Wadvogelwerkgroep, 
jaarverslag 2011

Algemeen
De Wadvogelwerkgroep heeft in 2011 haar activiteiten op dezelfde manier als in 
voorgaande jaren uitgevoerd. Die bestonden uit integrale tellingen langs de gehele 
noordkust, steekproeftellingen in de Noordpolder-West, divers onderzoek, overleg met 
derden. Verslagen van tellingen zijn gepubliceerd op de website van de Werkgroep.
Er stonden bij de werkgroep iets minder dan veertig tellers op de lijst, waarvan er 
vijfentwintig met enige regelmaat aan de tellingen hebben deelgenomen. Voor de 
steekproeven waren er in de loop van het jaar elf tellers beschikbaar. In 2011 hebben 
zich twee nieuwe (aspirant)tellers bij de werkgroep gevoegd. Een teller moest helaas 
vertrekken.
De stuurgroep van de Werkgroep, bestaande uit Dick Veenendaal, Gerben Veenstra 
(beiden wetlandwacht), Dirk Blok (telmethoden), Jacob Poortstra (website), Marinus 
Brijker (algemene coördinatie), kwam twee keer bijeen voor overleg.

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 meer moeite dan in voorgaande jaren om de integrale 
tellingen rond te krijgen.
Voor de tweewekelijkse steekproef in de Noordpolder waren er meestal voldoende 
tellers. We moesten ook dit jaar soms uitwijken naar de zondag of de maandag als 
teldag door extreme omstandigheden: regen, slecht zicht of extreem laag water door 
aanhoudende oostenwinden. Een enkele keer kon er door ongunstige omstandigheden 
helemaal niet geteld worden. Daarmee zette de trend voort die vanaf 2007 zichtbaar 
is geworden. De telgegevens van de integrale tellingen en de steekproeftellingen zijn 
ingevoerd in de database van SOVON.
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 september organiseerde de werkgroep een succesvolle dijkexcursie bij de 
Klutenplas voor Avifaunaleden.

Beschermingsactiviteiten
In 2011 waren langs de Noordkust Dick Veenendaal en Gerben Veenstra actief als 
wetlandwacht. Daarnaast heeft de werkgroep wederom overlegd met de 
rayonbeheerder noord van de Stichting het Groninger Landschap. We constateren dat 
de klutenkolonie in de Negenboerenpolder elk jaar kleiner wordt en in 2011 nagenoeg 
is verdwenen. Ook in de Klutenplas broedden dit jaar minder paren dan in de twee 
voorgaande jaren. In de Noordpolder West daarentegen waren voor het eerste sinds 
jaren weer Kluten te zien in de broedtijd.
De Werkgroep heeft zich samen met de rest van de vereniging, tot nu toe vergeefs, 
ingezet tegen het project Kiek over de Diek: de plannen voor een fietspad over de 
kruin van de dijk en aan de buitenzijde van de dijk.  In de persoon van Marinus 
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Brijker zijn we intussen vertegenwoordigd in de provinciale klankbordgroep die de 
uitvoering van het project moet begeleiden.
De problematiek rond de visdievenkolonie in Delfzijl lijkt opgelost te gaan worden. In 
2011 is net als in 2010 een drijvend ponton met succes ingericht als 
broedvoorziening. Met de provincie, Groningen Seaports en Eneco voeren we 
gesprekken over een definitieve oplossing die in 2013 gereed moet zijn.
Er is ingesproken op de plannen om een buizenstraat tussen Delfzijl en de Eemshaven 
aan te leggen. In het algemeen is de toename van de industriële activiteit in en om de 
Eemshaven een bron van voortdurende zorg en aandacht. Een voorlopige eigen 
analyse van het aantalsverloop van enkele soorten laat vermoeden dat watervogels 
het Eemshavengebied in toenemende mate gaan mijden.

Overig
Het onderhoud van de website ondervond enige problemen als gevolg van wisseling 
van webhost en door de overgang op nieuwere besturingssystemen.
Het belang van de tellingen werd ook in 2011 duidelijk: er kwamen weer verzoeken 
binnen van adviesbureaus voor de levering van telgegevens. Er zijn met name 
gegevens geleverd van tellingen rondom het gebied van de Eemshaven. Voor de 
levering van gegevens hebben  de vragende partijen een geringe tegemoetkoming 
betaald in de onkosten, die de Werkgroep maakt bij de tellingen. Met het bestuur van 
de vereniging is afgesproken dat deze gelden door de penningmeester van de 
vereniging worden gereserveerd t.b.v. de dekking van toekomstige onkosten de 
Wadvogelwerkgroep maakt bij haar activiteiten. Het ligt in de bedoeling dat daarmee 
de activiteiten van de werkgroep niet drukken op het budget van de vereniging.

Marinus Brijker
Coördinator Wadvogelwerkgroep
Maart 2012.
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Jaarverslag 2011 stadsvogelwerkgroep (SVWG) 

Overleg Denktank, 2 x
9 februari : onderwerpen zijn oa. de gemeentelijke actie ‘Groningen knus voor de 
huismus’; het plaatsen van nestkasten op diverse plekken in de stad; plan voor het 
Suikerunieterrein; IJsvogel als nieuwe doelsoort voor 2011. Er is regelmatig contact 
met de NMG (Natuur en Milieufederatie Groningen) en de stadsecologen over 
mogelijkheden voor nesten in nieuwe en/of renovatie projecten.

26 oktober 2011: onderwerpen zijn oa. afronding actie Mus (2010), IJsvogel als 
gemeentelijke doelsoort, update huis- en gierzwaluwstand, prijsvraag 
Suikerunieterrein, verstoring nesten gierzwaluwen door restauraties oude kerken 
tijdens broedseizoen, contact met de corporaties en Burendag (Oranjefonds).

Project nestkasten Oosterpoort
Twee dames van huurdersvereniging Nijestee hebben het plan zoveel mogelijk 
nestkasten aan huurwoningen te laten plaatsen. Zij zochten contact met Klaas van 
Nierop (stadsecoloog). Klaas heeft mij erbij gevraagd, we zijn gaan praten en hebben 
een wandeling door de buurt gemaakt. In maart heb ik in de Oosterpoort een lezing 
over tuinvogels gegeven. Helaas is het contact erna gestagneerd door 
onduidelijkheden over de financiering van de nestkasten. 

Gierzwaluwen in de Grunobuurt
In het verleden heeft Rob Lindeboom contact gehad met Nijestee over vervangende 
nestruimtes voor de Gierzwaluwen in de Grunobuurt. Een groot stuk van de buurt is 
vorig jaar tegen de vlakte gegaan. Nieuwe nestmogelijkheden zijn in de eerste 
woningen niet gerealiseerd. Hiervoor is Nijestee op het matje geroepen. Als 
tussenoplossing is gezorgd voor een aantal kasten in de Stephensonstraat.  Het is 
jammer dat de kasten er pas vanaf begin juni hangen, waarschijnlijk te laat voor 
seizoen 2011. Nestkasten worden nu wel meegenomen in de plannen voor nieuwe 
woningen.

IJsvogelsymposium
Op 1 april vindt er een symposium plaats over de IJsvogel, doelsoort van de 
gemeente in 2011, georganiseerd door NMG en de gemeente. Een van de sprekers is 
Jelle Harder, ijsvogelspecialist en bekend van oa. Beleef de Lente. Naar aanleiding van 
deze middag is er in het najaar een aparte ijsvogelwerkgroep opgericht, ± 12 
mensen; de werkgroep is op 2 november op initiatief van de NMG bij elkaar geweest 
en bestaat uit ijsvogelliefhebbers en twee mensen van de groendienst van 
Selwerderhof. De werkgroep gaat zich bezig houden met het monitoren en 
onderhouden van zoveel mogelijk ijsvogelwandjes in de stad. De SVWG werkt hieraan 
mee.
De door de stadsecologen gerealiseerde nieuwe wand aan het Helperdiepje wordt in 
het voorjaar van 2012 officieel geopend door wethouder Jannie Visscher.

Tellen van kolonies Huiszwaluwen en Visdief
Bauke Koole nodigt mij uit met hem Huiszwaluwen en Visdiefjes te tellen. Op 6 juli 
gaan wij in bedrijvengebied Eemspoort kijken bij Stiho en Hettema. Bij Hettema 
hangen de nesten onder een afdak; ± 30 bewoonde nesten. De kolonie wordt er met 
rust gelaten.
Bij Stiho tellen wij ± 25 bewoonde nesten op en onder steunbalken en overhangende 
dakrand. De poep geeft wat irritatie, maar er wordt binnen het bedrijf naar 
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oplossingen gezocht. De kolonie wordt met rust gelaten. Binnen in de loods een nest 
van Zwarte Roodstaart.
Van Stiho krijgen we toestemming het dak op te gaan om Visdieven te tellen. 
De Visdieven broeden op de platte grinddaken van Medaillehuis Suurd. We tellen zes 
paartjes, met zes bijna vliegvlugge jongen. 

Foto 1: Bauke op het dak van Stiho

Foto 2 : Prooiresten op het dak
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Eind juli gaan we naar Hoogkerk. Aan de Suikerunie aldaar tellen wij  ± 40 bewoonde 
nesten. De kolonie wordt met rust gelaten. 
Icopal aan het Hoendiep. De kolonie Huiszwaluw bestaat hier uit  ± 20 bewoonde 
nesten. De nesten hangen aan zogenaamde ‘nardinemengers’ .  Een ongelooflijke plek 
met veel stank, lawaai en vuiligheid. Een dood jong ligt op de grond, beklemd 
geraakt, horen wij van een werknemer. Het is bijzonder dat de kolonie zich hier  in 
stand weet te houden. Oud zullen de vogels op deze plek vast niet worden. Verder 
zien wij zeven paartjes Boerenzwaluw, verspreid over de loodsen.

Smurfit Kappa, kartonfabriek.  De grootste kolonie van Groningen zit hier. Aan een 
prachtig rood bakstenen gebouw, industrieel erfgoed. Het gebouw doet geen dienst 
meer, er wordt naar een andere bestemming gezocht. De Huiszwaluwen zitten er 
uitstekend: hoog en droog. Aan de noordkant tellen wij ± 60 bewoonde nesten, aan 
de zuidkant 30. De kolonie is minder groot dan in het verleden. Tussen 2005 en 2008 
telde Bauke gemiddeld 110 nesten. Een oorzaak zou kunnen zijn het dichtslibben van 
de vloeivelden van de voormalige Suikerunie Groningen.
Er zijn nieuwe plannen voor dit gebouw en ik heb contact gezocht met de afdeling 
monumenten van de gemeente. Zij zijn op de hoogte van de kolonie en houden er 
rekening mee in de plannen.

Foto 3: Smurfit Kappa in Hoogkerk

Sukerlaand

De SVWG heeft samen met acht natuurorganisaties meegedacht aan het plan voor 
invulling van het terrein van de voormalige suikerunie. Het terrein is sinds deze herfst 
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eigendom van de gemeente Groningen. De gemeente heeft een prijsvraag 
uitgeschreven voor ideeën voor de komende vijftien jaar. Eind november hebben wij 
het plan met de titel ‘Sukerlaand’ ingediend. Er is met name nagedacht over de 
voormalige vloeivelden en tarrabakken (onderdeel van de SES – Stedelijke 
Ecologische Structuur). Wij willen ze zoveel mogelijk behouden en hier en daar open 
stellen voor stadjers, zodat zij het kunnen mee beleven, zonder verstoring van de 
vogels. Er zijn 170 inzendingen ingediend. Meer over wat ons ‘Sukerlaand’ inhoudt, is 
te lezen op de site van de NMF:

www.nmfgroningen.nl/MilieufederatieGroningen/Nieuws/Natuurenlandschap/Natuuror
ganisaties_doen_mee_aan_prijsvraag_Suikunieterrein.aspx 
Inmiddels is bekend dat Sukerlaand niet genomineerd is. 

 Vlieg in Vlieg uit

De SVWG is betrokken bij een project voor buurtbewoners uit de wijk Corpus den 
Hoorn: Vlieg in Vlieg uit. Het project is in handen van Alette de Groot, beeldend 
kunstenaar. Op 13 oktober heeft de SVWG  een lezing verzorgd over de vogels uit de 
buurt en hoe deze te beschermen. 
Zie voor meer op: www.contrapost.nl/vlieginvlieguit 

Maricée Ten Bosch 
Rob Lindeboom

Februari 2012 
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Werkgroep Ransuilen in Groningen:  Jaarverslag 2011

Zoals aangekondigd in het jaarverslag 2010 richtte de werkgroep zich in het jaar 2011 
met name op:

 de jaarlijkse inventarisatie van de winterroesten
 het in kaart brengen van waarnemingen in de lente/zomer periode 
 publicatie en verspreiding van de Nieuwsbrief, eens per kwartaal
 alle direct daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

De jaarlijkse inventarisatie van de winterroesten

Het verzamelen en analyseren van telgegevens met betrekking tot de winterroesten 
rekent de werkgroep tot haar belangrijkste activiteit. Telgegevens over meerdere 
jaren zijn nodig om een beeld te krijgen van de stand van de ransuil in de provincie 
Groningen.  
Dit jaar werd hiervoor samengewerkt met SOVON (Vogelonderzoek Nederland) die de 
ransuil gekozen had als zogenaamde meeliftvogel van het jaar 2011. Wat betekent 
dat SOVON waarnemers/tellers tijdens hun gebruikelijke winterse slaapplaatsentelling 
deze keer ook aandacht besteedden aan de roestplaatsen(slaapplaatsen) van 
ransuilen. Met SOVON werd de afspraak gemaakt dat voor de provincie Groningen 
SOVON tellers hun gegevens zouden doorgeven op de website van onze werkgroep. 
Op een later tijdstip zullen SOVON en de Werkgroep de gegevens met elkaar 
uitwisselen, waarbij privacy van tellers en geheimhouding van de roestplaatsen 
centraal staat.
Hieronder alvast een korte impressie van de eerste cijfers. Dit is exclusief de cijfers 
die misschien nog binnenkomen via SOVON. De cijfers hebben betrekking op de 
telperiode die loopt van november 2011 t/m februari 2012. 
We ontvingen 102 meldingen die betrekking hadden op 59 roesten met daarop totaal 
396 uilen ( telkens uitgegaan van de hoogste score per roest).

Het in kaart brengen van waarnemingen in de lente/zomer periode 

Het aantal waarnemingen in de periode maart t/m oktober 2011 bedroeg 64. Dat 
betekent 3,5 keer zoveel als het jaar daarvoor. Ook op dit gebied weten steeds meer 
mensen de website te vinden.
De waarnemingen betroffen:

 de territoriale roep van uilen
 broedplaatsen en broedende uilen
 baltsende uilen
 foeragerende uilen
 jonge uilen 
 (verkeer)slachtoffers

In drie gevallen werd doorverwezen naar andere organisatie aangezien het 
waarnemingen betrof buiten de Groninger provinciegrenzen.

Publicatie en verspreiding van de Nieuwsbrief, eens per kwartaal

Vier digitale Nieuwsbrieven zagen in 2011 het licht.
In januari, april, augustus en november werd de gratis Nieuwsbrief verstuurd aan 
abonnees en organisaties op aanverwante terreinen.
Eind 2011 betrof het aantal abonnees 125. 
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Alle direct daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden.

 Publiciteit
Het Dagblad v/h Noorden besteedde via haar vaste verslaggever in vier 
artikelen aandacht aan het werk van de Werkgroep Ransuilen. In de regionale 
kranten Eemslander en Eemsbode werd aandacht gevraagd voor het tellen en 
doorgeven van roesten.  Op persoonlijke titel van een van de werkgroepleden 
verscheen in de dorpskrant Schildjer Proat  een verhaal over ransuilen in 
Overschild.

 Website
Op de website werden meldingen en waarnemingen op de kaart van de 
provincie Groningen zichtbaar gemaakt. Hierbij dient vermeld dat de vlaggetjes 
nooit op de exacte plek worden geplaatst. Ook wordt geen melding gemaakt 
van nesten en het aantal jongen. Van 8 personen ontvingen we foto’s om op de 
website te plaatsen. De fotogalerij bevat ondertussen 72 foto’s van in totaal 26 
personen.

 Vraag en advies
Vraag en aanbod van braakballen werden bij elkaar gebracht. Meerdere scholen 
werden door onze bemiddeling voorzien van braakballen. Vragen om roesten te 
mogen bezoeken c.q. te fotograferen werden consequent niet gehonoreerd. 
Vragen werden beantwoord over het risico van het snoeien van roestbomen, 
werkzaamheden in gebieden waar wellicht uilen zi6en, het plaatsen van 
kunstnesten en gehoorde uilengeluiden. De werkgroep bemiddelde/verwees 
door bij aanvragen voor sprekers voor vogelwerkgroepen in het land.

 Lezing Ransuilen
In het kader van de eigen deskundigheidsbevordering bezochten leden van de 
Werkgroep de lezing van Harry Wijnandts, die in het verleden onderzoek deed 
naar ransuilen in de provincie Groningen. Een lezing die was georganiseerd 
door De Werkgroep Natuur en Landschap Duurswold (Werkgroep NLD).

 Contact
Contact, veelal digitaal, werd onderhouden met tellers en adviseurs.

De werkgroep bestond in 2011 wederom uit de volgende drie leden:
Trees Dik, coördinator waarnemingen en roestmeldingen.
Gielje Timmer, contacten en public relations.
Jelger Visser, webmaster.

Maart 2012
De Werkgroep Ransuilen in Groningen
info@ransuileningroningen.nl
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