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Jaarverslag Vereniging Avifauna 
Groningen 2012

Vereniging-leden
De in het vorige jaarverslag vermelde ledenaantallen zijn enigszins bijgesteld. Per 1 januari 
2012 waren er 374 leden (3 ereleden, 47 gezinsleden, 0 jeugdlid en 324 gewone leden). 
Op 1 januari 2013 zijn waren dit volgens het huidige overzicht 371 leden (3 ereleden, 45 
gezinsleden, 0 jeugdlid en 323 gewone leden). Dit lijkt een minieme daling, 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 2012. De grafiek van de ledenaantallen laat zien dat er over een langere 
periode bekeken er wel sprake is van een duidelijke achteruitgang, maar dat de laatste 
jaren de ledenaantallen min of meer een gelijk blijven. Ook anno 2013 is afgemeten aan 
het ledenaantal Avifauna Groningen nog een redelijk grote vereniging.

Overzicht van de ledenaantallen van Avifauna Groningen per 1 januari van het aangegeven jaar.
Opmerkingen:  Er zijn geen gegevens gevonden van de jaren 1969-1975.
Statutair is iedereen lid per kalenderjaar, dus een nieuw lid in november is officieel lid per 1 januari van dat 
jaar. Het is daarmee wel lastig om een ledenaantal per 1 januari vast te stellen, daarom zijn nieuwe leden 
in het desbetreffende jaar in ieder geval bij de cijfers van de laatste jaren niet meegenomen. 
De ledenadministratie was in ieder geval de jaren 2008-2009 niet optimaal. De aangeven aantallen voor die  
jaren zijn dan ook te hoog (waarschijnlijk enige tientallen).
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Op 19 april 2012 was de reguliere Algemene Ledenvergadering te Groningen (’t Vinkhuys). 
De traditie van een lage opkomst werd ook bij deze vergadering helaas voortgezet: 
inclusief het bestuur waren 16 leden aanwezig.
In de loop van het jaar drong het besef door dat de vereniging het punt naderde dat 
opheffing een reële optie was. Dit leidde tot een hoge opkomst (45 personen tekenden de 
presentielijst) en een wat chaotische najaarsledenvergadering op 22 november. Uiteindelijk 
bleken er genoeg bestuursleden te zijn om de vereniging vooralsnog te continueren.
Hieronder een beeld van de zaal tijdens de vergadering in april (links) en in november 
(rechts).

Bestuur
In 2012 wijzigde de samenstelling van het bestuur door aftreden en verkiezing. In de ALV 
op 19 april werd Ronald Nuiver herkozen. Tijdens de najaarsledenvergadering traden zoals 
aangekondigd de voorzitter Theo Jager en het bestuurslid Willem-Jan Fontijn af. Willem-
Jan was tevens hoofdredacteur van de Grauwe Gors. In hun plaats werden Egbert 
Boekema en Aart van der Spoel verkozen, waardoor het minimale aantal van vijf 
bestuursleden gehandhaafd blijft. Beide waren al eerder actief in de vereniging.
In het bestuur hadden in 2012 de volgende personen zitting; achter de namen staan de 
hoofdtaken vermeld:
Theo Jager voorzitter tot 22 november 2012
Egbert Boekema voorzitter vanaf 22 november 2012
Arjo Bunskoeke secretaris
Ronald Nuiver penningmeester (herkozen 19 april 2012)
Willem-Jan Fontijn lid tot 22 november 2012
Berend Veenstra lid
Aart van der Spoel lid vanaf 22 november 2012

    Het bestuur in oude samenstelling tijdens de vergadering 
    op 19 april 2012: v.l.n.r. Ronald Nuiver, Willem-Jan Fontijn,
    Berend Veenstra, voorzitter Theo Jager en Arjo Bunskoeke.
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Bestuursactiviteit
Het bestuur kwam in 2012, vijf keer bijeen in de oude samenstelling en een keer in de 
nieuwe samenstelling, dus totaal zes keer. Er is getracht zo veel mogelijk zaken per e-mail 
af te handelen.

Natuurbescherming
Naast de interne problemen in de vereniging heeft het bestuur zich in 2012 ook bezig 
gehouden met verschillende natuurbeschermingszaken. Een deel van deze zaken 
speelden ook al in 2011 (zie het jaarverslag 2011), zoals de problematiek rond de 
windmolens bij Delfzijl, de plannen voor een buitendijks fietspad (Kiek over Diek) en 
verstoring van vogels met name van zwaluwen tijdens het broedseizoen. Bij veel van deze 
zaken werd samengewerkt met de Wadvogelwerkgroep en de Stadsvogelwerkgroep (zie 
hun jaarverslagen hieronder).
Van de behandelde zaken lijkt het verstoren van zwaluwnesten tijdens het broedseizoen 
een steeds terugkerend probleem te worden. Niet zozeer onwil als wel gebrek aan kennis 
ligt hieraan vaak ten grondslag. In 2011 waren het met name Gierzwaluwen die verstoord 
werden bij restauratiewerkzaamheden in Haren en elders in de provincie bij kerken van de 
St.Oude Groninger Kerken. Dit probleem keerde in 2012 niet terug, wat aanduidt dat het 
optreden in 2011 en de informatieverstrekking effect heeft gehad. In 2012 waren er o.a.  
problemen met boerenzwaluwen in Delfzijl en een grote huiszwaluwkolonie in Hoogezand.
Vooral in het laatste geval was er sprake van een ingewikkelde, maar snelle en succesvolle 
actie. Op zaterdag 30 juni kreeg Avifauna een tip doorgestuurd van een bureau uit Noord-
Brabant(!) dat men in Hoogezand een oud fabriekspand aan het slopen was waar een         

grote huiszwaluwkolonie aan zat. Ondanks het weekend 
wist voorzitter Theo Jager vanuit Antwerpen(!) de AID-
inspectie te bereiken die daar onmiddellijk is gaan kijken. 
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er aan een 
aangrenzend gebouw kunstnesten zijn aangebracht. 
Hoewel het sloopbedrijf en de eigenaar van het pand 
bereidwillig meewerkten aan een oplossing heeft de AID-
inspecteur wel een aanwijzing/proces verbaal opgesteld 
en ingediend bij de officier van Justitie.

Hoewel veel natuurbeschermingszaken vaak een lange adem vergen (zoals de 
windmolens bij Delfzijl) lukt het soms wel degelijk om ook snel en efficiënt op te treden.
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In het kader van het beleid om meer de nadruk te leggen op de werkgroepen zal het 
bestuur zich in de toekomst minder gaan bezig houden met natuurbeschermingszaken. Het 
ligt in de bedoeling dat deze taak zal worden overgenomen door op te richten werkgroep 
Natuurbescherming. Daarbij speelt ook het feit mee dat natuurbescherming binnen het 
(oude) bestuur voornamelijk een taak was voor Theo Jager, die ook de meeste kennis had 
op dit gebied.

De vereniging
De meeste tijd in 2012 werd door het bestuur besteed aan de problemen binnen de 
vereniging.
In het jaarverslag van 2011 is een en ander te lezen over de pogingen om om te gaan met 
het feit dat het steeds moeilijker wordt om leden te vinden die zich voor enige tijd actief 
willen binden aan bepaalde taken. Voor wat betreft de Grauwe Gors heeft dit geleid tot het 
besluit op de ledenvergadering op 29 november 2011 om over te gaan naar 1 jaaruitgave. 
Dat dit niet meteen als een negatief besluit moet worden gezien blijkt uit de voorbeelden in 
andere provincies, waar die stap al veel eerder is gemaakt.
Achteraf kan worden gezegd dat de al in het vorig jaarverslag genoemde bijeenkomst op 
17 januari 2012 een soort breekpunt is geweest. Het feit dat deze bijeenkomst voorafge
gaan werd door een weinig verheffende “discussie” op het forum van de website naar 
aanleiding van het besluit in de ledenvergadering van november heeft waarschijnlijk de 
kiem gelegd voor het mislukken van deze januari-bijeenkomst. Het was de bedoeling dat er 
op 17 januari 2012 door o.a. redactie Grauwe Gors, webteam en (enige) bestuursleden 
nader zou worden gepraat over de verdere invulling van de veranderingen. De bijeenkomst 
was een vervolg op de brainstormsessie in mei vorig jaar en het besluit van de 
ledenvergadering om terug te gaan naar 1 uitgave (jaarboek). Helaas werd de bijeenkomst 
overstemd door emoties, waardoor het uiteindelijke doel uit het oog werd verloren. Voor 
diverse personen was deze bijeenkomst aanleiding om (versneld) te stoppen.
Het is nu weinig zinvol meer om stil te staan bij deze januari-bijeenkomst. Het vervolg is 
meer van belang. Het al jaren dreigende tekort aan actieve leden werd namelijk nu heel 
acuut. Het probleem was nu zodanig dat er niet genoeg mensen meer zouden zijn om de 
vereniging op een zinvolle manier draaiende te houden. Het acute hiervan drong gezien de 
lage opkomst op de ledenvergadering in april maar langzaam door tot de leden, dit 
ondanks berichtgeving in/bij de Grauwe Gors en op de website. De hele discussie leek 
sowieso weinig beroering te geven onder de leden, althans het aantal personen dat hierop 
reageerde op het forum was zeer beperkt. Pas na de zomer toen onbedoeld ook berichten 
in lokale media verschenen over een dreigende opheffing van Avifauna drong het besef 
pas echt door. Dit uitte zich o.a. In een enquête die door een aantal leden werd 
georganiseerd en een goede opkomst tijdens de ledenvergadering in november.
Het is op zichzelf wat verwonderlijk dat sommige leden zich overvallen voelden door de 
problemen. De laatste jaren werd hierover al regelmatig gesproken & geschreven in de 
Grauwe Gors (o.a. In de bestuursrubriek), de website, de jaarverslagen en de 
ledenvergaderingen. Blijkbaar wordt het nog niet als een probleem gezien als een paar 
keer per jaar een mooi tijdschrift in de bus komt, er nog lezingen & excursies zijn, kortom 
als de vereniging nog gewoon lijkt te functioneren.
Het lukte het bestuur ook in 2012 niet om mensen te vinden die de vacatures wilden vullen. 
Door de secretaris werd voor de zomer een intern stuk opgesteld met een drietal (zwart-
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wit) scenario's, waarvan er twee het opheffen van de huidige vereniging inhielden. Deze 
zijn ook terug te vinden in de brief die de leden kregen bij de Grauwe Gors in het najaar.
Vanwege de onzekere toekomst besloot het bestuur op 30 september per direct een 
ledenstop in te stellen.

Zowel uit de genoemde enquête als tijdens de ledenvergadering in november bleek dat 
verreweg de meeste leden de vereniging niet wilden opheffen en dat ze zaken als bv. 
website en de Grauwe Gors erg waardeerden.
Bij de enquête hebben ook een aantal leden aangegeven wel 'wat te willen doen', alhoewel 
bestuurstaken daar niet onder vielen. Mede door de berichtgeving in de lokale media 
kwamen er wel diverse reacties van mensen die bestuurslid wilden worden. Helaas bleken 
ze af te haken als duidelijk werd dat het om een onbetaalde vrijwilligersfuncties ging....
Gelukkig bleken er bij de vergadering op 22 november 2012 toch twee leden bereid de 
taken van de beide vertrekkende bestuursleden over te nemen, waardoor anno 2013 
Avifauna als vereniging nog steeds bestaat.

Toekomst
Met een nieuw voltallig bestuur zijn de problemen echter nog niet voorbij. Zo wordt er nog 
gezocht naar versterking voor het webteam en de redactie Grauwe Gors (jaarboek). Het is 
op dit moment nog niet zeker dat er in 2013 een Grauwe Gors zal (kunnen) verschijnen.
Het ingezette beleid om meer de nadruk te gaan leggen op de werkgroepen en minder 
zwaar op 'het bestuur' te leunen wordt voortgezet. Het idee hierachter is dat de drempel 
voor deelname aan werkgroepen waarschijnlijk lager is en hiermee tegelijkertijd de 
drempel voor een bestuursfunctie wordt verlaagd. Het functioneren van de vereniging 
wordt bovendien zo meer een taak van alle leden en minder van 'het bestuur'.
Het nieuwe bestuur is zich er van bewust dat dit wel inhoud dat de communicatie tussen 
bestuur en werkgroepen en commissies moet worden verbeterd.
Gelukkig kan nog steeds worden gezegd: wordt vervolgd.
 

Financieel jaarverslag

Het financiële jaarverslag zal apart worden gepubliceerd door de penningmeester.

Jaarverslag De Grauwe Gors 2012

  Het lukte de redactie in het najaar toch een sober uitgevoerde  
  Grauwe Gors uit te brengen in de jubileum-jaargang nr.40 (2012). 

Het was de laatste Grauwe Gors van deze redactie. 
Hoofdredacteur Willem-Jan Fontijn nam afscheid in de 
ledenvergadering in november, terwijl van de vormgever Harm 
de Mooij al in april afscheid werd genomen. De redactie bestond 
in 2012 uit: Willem-Jan Fontijn (hoofdredacteur tot nov.2012), 
Vera Jongman, Marnix Jonker, Harm de Mooij (vormgever tot 
april 2012) en Martijn Bot (waarnemingenrubriek tot nov.2012).
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Website in 2012

www.avifaunagroningen.nl

Webredactie en –beheer: Henk de Lange (webmaster) en Ana Buren. 

De bestuurspagina werd gebruikt om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten 
van het bestuur.
Middels de downloadpagina konden o.a. de stukken voor de ledenvergaderingen snel ter 
beschikking worden gesteld.
Ringpagina’s en werkgroepen: De ringers hielden hun ringgevens op de website
zoveel mogelijk up-to-date. 
Weblogs: in de lente/zomer werden er maar liefst 3 weblogs op de site geplaatst: 
Koningslaagte (Ana Buren), de Onlanden (Wim van Boekel) en de Koekoek (Martijn 
Bakker). In de herfst kwam daar nog een vierde weblog bij, verzorgd door de trektellers van 
de Kardingerbult.
Reisverslagen/verhalen/excursieverslagen: Er werd in deze categorieën weer een
aantal nieuwe teksten van leden toegevoegd. 
Forum: De onderwerpen die in 2012 duizenden malen gelezen werden waren:
- Zeearenden in Zuidlaardermeerpolders.
- De waarnemingenrubriek.
- De vogel van het jaar 2012.
- Het al of niet voortbestaan van Avifauna Groningen.
Het forum was ook dit jaar een uitermate geschikt medium om leden te betrekken bij de
ontwikkelingen betreffende vogelwaarnemingen, verenigingsperikelen en
natuurbeleid.

Uit de in oktober 2012 onder de leden gehouden enquête bleek dat de website hoog 
gewaardeerd werd. De meest populaire onderdelen van de website waren de rubrieken 
waarnemingen, forum, fotogalerij en verhalen/weblogs.
Waarnemingenrubriek: na een uitvoerige discussie in het forum werd ervoor gekozen om 
te gaan samenwerken met waarnemingen.nl. Het werkgebied werd er voor Avifauna 
Groningen uitgefilterd.
De leden werden via de site steeds tijdig op de hoogte gebracht van op handen zijnde
excursies en lezingen. Een nieuw fenomeen was de berichtgeving over een ‘ad hoc 
excursie’, zoals die naar de Peizermaden, waar een kleine 40 Avifauna-leden op af 
kwamen. 

Twitter: Marnix Jonker en André Sikkema verzorgden de feed. Hun streven was om 
minimaal één bericht per dag via twitter te versturen.

De webmaster verzorgde ook dit jaar tevens de nieuwsbrief die regelmatig naar de leden 
wordt verzonden om hen op de hoogte te houden van de meest actuele zaken.

http://www.avifaunagroningen.nl/
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Lezingencommissie

De lezingencommissie organiseerde in 2012 4 lezingen: 2 voor de zomer en 2 na de 
zomer. De eerste lezing op 19 januari een Nieuwjaarsdia-avond, waarbij een aantal leden 
aan de hand van foto's vertelden over hun omzwervingen in Groningen en het buitenland. 
In navolging van de Avifauna-uilenexcursie was er op 28 maart een lezingenavond over 
uilen door André Eijkenaar (voorzitter Kerkuilenwerkgroep Groningen) en Marnix Jonker.
Op 3 oktober hield René Oosterhuis een lezing over de huismus aan de hand van zijn 
eigen onderzoek aan deze soort die ooit de meest voorkomende vogel in Nederland was.
De tweede lezing door Alwin Hut (Het Groninger Landschap) met foto's van Ana Buren op 
28 november ging over de Kropswolderbuitenpolder. Mede dankzij de broedende 
witwangsterns zorgde dit gebied samen met de Onlanden voor een spectaculair voorjaar 
onder de rook van Groningen. 

Lezingencommissie: Leon Peters & Aart van der Spoel

Excursiecommissie

De excursiecommissie organiseerde in 2012 drie excursies, die alle drie in het voorjaar 
plaatsvonden. Twee van de excursies waren in de Onlanden.
De eerste excursie begin maart was een uilenexcursie door het noorden van Drenthe.
Op 21 april was er onder leiding van wetlandwacht Wim van Boekel een fietsexcursie door 
de Onlanden. Men kon toen nog niet vermoeden dat korte tijd later de Onlanden zouden 
uitgroeien tot een rallenparadijs met soorten als porceleinhoen, waterral en natuurlijk het 
kleinst waterhoen, waarvan er op het hoogtepunt 23 werden geteld. Deze ontwikkeling was 
aanleiding tot de eerste ad-hoc/last minute excursie die door Avifauna werd georganiseerd. 
Met een kleine 40 deelnemers was het zowel wat betreft deelnemers als waargenomen 
vogels een groot succes. Een verslag van deze excursie is te vinden op de website:
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/excursieverslagen/694-de-onlanden-
o-l-v-aart-van-der-spoel-2012

Excursiecommissie: Virry Schaafsma, Wim Woudman en Bauke Koole.

Vogel van het jaar 2012

Na een korte discussie op het forum werd de Koekoek verkozen tot Vogel van het jaar 
2012. Het is de zevende soort die verkozen werd als Vogel van het Jaar voor Avifauna 
Groningen. Gedurende het hele jaar kon men op een speciale pagina waarnemingen van 
koekoeken in Groningen invoeren, waarmee een actueel beeld werd verkregen van de 
verspreiding. Op de website werd in 2012 ook regelmatig verwezen naar het Engelse 
project van gezenderde koekoeken. Op de bijbehorende website van de BTO was de trek 
van de gezenderde vogels naar Afrika en weer terug goed te volgen. Het bleek hierbij dat 
deze jaarlijkse trek zeer gevaarlijk is. Voor meer info zie: 
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=675

http://www.avifaunagroningen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=675
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/excursieverslagen/694-de-onlanden-o-l-v-aart-van-der-spoel-2012
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/excursieverslagen/694-de-onlanden-o-l-v-aart-van-der-spoel-2012
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Werkgroep Ransuilen in Groningen
website: www. ransuileningroningen.nl
e-mail: info@ransuileningroningen.nl

Jaarverslag 2012

In 2012 bestonden de werkzaamheden van de werkgroep uit:
• het inventariseren van de winterroesten in de provincie
• het in kaart brengen van (losse) waarnemingen
• het uitbrengen van de digitale Nieuwsbrief
• overleg en uitwisseling van telgegevens met SOVON
• medewerking aan De Nacht van de Nacht
• briefwisseling en overleg met particulieren en gemeenten
  betreffende het kappen van roestbomen

Jaarlijkse inventarisatie van de winterroesten
In het derde telseizoen (2011-2012) verwerkten we 118 meldingen die betrekking hadden 
op 68 roesten met daarop een totaal van 453 uilen. Alhoewel het aantal roesten dit jaar 
hoger was dan in het vorige seizoen, bleef het aantal uilen daarbij iets achter. Het 
gemiddelde aantal uilen per roest kwam dit seizoen uit op 6,6, het vorige jaar was dat 7,8.
Bij de 68 roesten ging het om 46 reeds bekende roesten en 22 nieuwe. Voor de provincie 
Groningen beschikken we nu over een totaalbestand van 90 roesten.
Van deze roesten zijn er 28 alle drie de jaren geteld. In de Nieuwsbrief van augustus werd 
hier uitgebreid verslag van gedaan.

Het in kaart brengen van (losse) waarnemingen
Het aantal waarnemingen over het jaar 2012 bedroeg 66. Het gaat hier om uilen bij de 
broedplaats, baltsende uilen, jonge uilen, foeragerende uilen, verkeersslachtoffers en 
overvliegende uilen. Voor meldingen buiten de provincie Groningen werd, indien mogelijk, 
doorverwezen naar organisaties buiten de provinciegrenzen.

Publicatie en verspreiding van de Nieuwsbrief
Vier digitale Nieuwsbrieven zagen in 2012 het licht. In februari, mei, augustus en december 
werd de gratis Nieuwsbrief verstuurd naar circa 190 adressen.

Overleg Sovon
In september hadden we een boeiend gesprek met Olaf Klaassen van SOVON over 
uiteraard de uilen zelf, de toe- of afname van het aantal uilen op een roest gedurende het 
seizoen, de trek van ransuilen en het type boom dat de uilen kiezen om te roesten en/of te 
broeden. Naar aanleiding hiervan vragen we in ons meldingsformulier nu ook naar de soort 
boom. Wie weet kunnen we daar in de toekomst meer over melden. We maakten de 
afspraak om in een gezamenlijk verslag de (landelijke) telgegevens van het winterseizoen 
2011- 2012 te presenteren. Hierbij zullen ook de Werkgroepen in Friesland en Noord-
Brabant worden betrokken.
Nacht van de Nacht
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Zaterdagavond 27 oktober organiseerde de Gemeente Loppersum voor groepjes kinderen 
en begeleiders een tocht door het duister in het natuurgebied Hoeksmeer.
In een overvolle tent vertelden leden van de werkgroep over de ransuilen, verzorgden we 
een diapresentatie en deelden we kleurplaten en foto’s uit. Waarna de groepjes de 
donkere, regenachtige avond introkken om kennis te maken met de molenaar, de 
sterrenkijker en de boswachters die over het natuurgebied en de ganzen vertelden.

Kappen van roestbomen
Vanaf september 2012 proberen we contact te leggen met particulieren en gemeenten om 
te komen tot overleg en samenwerking wat betreft het (voorkomen van) kappen van 
roestbomen. In toenemende mate wordt melding gemaakt van het kappen van bekende 
roestbomen. Gewijzigd beleid lijkt dit in de hand te werken. Met de eerste gemeente, de 
gemeente Appingedam, heeft in 2012 overleg plaats gevonden. Wordt in 2013 vervolgd 
met de overige (22) gemeenten!

Overige activiteiten:

Publiciteit
Het Dagblad v/h Noorden besteedde in twee artikelen opnieuw aandacht aan het werk van 
de Werkgroep. In de regionale krant De Woldwachter (Termunten e.o.) verscheen een 
oproep om uilen en roesten te melden bij de Werkgroep.

Website
In september verscheen de website in een nieuw jasje. Het geheel is overzichtelijker 
geworden en de gegevens zijn gemakkelijker te verwerken.

Lezing over uilen
In het kader van de eigen deskundigheidsbevordering bezochten twee leden van de
Werkgroep een dubbellezing over meerdere soorten uilen door André Eijkenaar en Marnix 
Jonker. De lezing was georganiseerd door de lezingencommissie van Avifauna Groningen.

Samenstelling Werkgroep
In 2012 bestond de Werkgroep Ransuilen nog steeds uit drie leden. Wat betreft het 
veldwerk kregen we versterking van een aantal actieve vogelaars. Voor het aangeschafte 
pr materiaal, foto’s en visitekaartjes, mochten we gebruik maken van de ransuilenfoto’s van 
natuurfotograaf Ko Veldkamp. De vereniging ( Avifauna Groningen)  vergoedde de kosten 
van het materiaal.

Maart 2013
De Werkgroep Ransuilen in Groningen:
Trees Dik, coördinator roestmeldingen en waarnemingen
Gielje Timmer, contacten en public relations
Jelger Visser, webmaster
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Jaarverslag 2012 Stadsvogelwerkgroep

In 2012 is de Stadsvogelwerkgroep  (SVWG) betrokken geweest bij:

- een overleg met de Denktank, het platform waarin de SVWG, vogelaars van Avifauna 
Groningen en de stadsecologen de mogelijkheden, bescherming, problemen voor vogels in de stad 
bespreken. Onderwerpen o.a.: voortgang Mussengang, project nestkasten voor gierzwaluwen 
Noorderplantsoenbuurt, excursie voor wethouders om de natuurwaarden van het Suikerunieterrein 
kenbaar te maken, IJsvogelwerkgroep, nestkasten monitoring in De Velden en het organiseren van 
een expertmeeting. Dit laatste staat op de agenda om verder uitgewerkt te worden in 2013.

- de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De SVWG heeft voorlichting gegeven over 
bescherming van gierzwaluwen en afspraken gemaakt over het beleid tav restauratie en verstoring 
van gierzwaluwen in het broedseizoen. Het advies was vooraf een ecoscan uit te voeren. De SOGK 
heeft hiervoor Jan Doevendans ingeschakeld. 

- verschillende contacten met corporaties over plaatsing van nestkasten (in oud- en 
nieuwbouw); o.a. met Nijestee over Lewenborg, de Wijert-Zuid, De Velden, Innersdijk en in de 
Loppersumergang; met de Huismeesters over verstoring wegens werkzaamheden in het 
broedseizoen (Vinkenstraat); met Lefier over plaatsen van nestkasten voor de gierzwaluw aan het 
gebouw van De Studio (zonder resultaat). Er is voorlichting gegeven tijdens een verkoopmarkt voor 
ecowoningen met ingebouwde neststenen van Vastgoed Ter Steege en nav vragen van 
particulieren (o.a. over mussenflats).

- een dag voor stadsvogeladviseurs van VBN. Zij kwamen in juli een dagdeel naar Groningen 
om diverse projecten in de stad te bekijken: de Widartuin (Merwedestraat, Vrije School), de 
Wielewaalflat (132 ingebouwde nestkasten voor gierzwaluwen), wijk De Velden (eerste wijk met 
faunastenen aan elk huis) en het Blauwe Dorp.

- een projectaanvraag voor GoedIdee, waarvoor subsidie ontvangen is van € 650 voor het 
plaatsen van nestkasten voor de gierzwaluw in de Noorderplantsoenbuurt. De 14 kasten zijn 
gemaakt door leerlingen van het Alfa College. In april 2013 worden zij opgehangen aan particuliere 
woningen.

- een idee voor de Mussengang. De SVWG heeft samen met de stadsecoloog en de NMG 
(Natuur en MilieuFederatie Groningen) een idee ontwikkeld voor nestkasten voor de huismus op 
een blinde muur in de Mussengang. In het najaar van 2012 hebben ± 12 studenten van Academie 
Minerva ontwerpen gemaakt. Uit de ontwerpen is gekozen voor dat van Rozemarijn Groenewold en 
Dorienke Wekema met nestkasten en groen. In april 2013 wordt het gerealiseerd.

Contacpersonen: Maricée Ten Bosch  & Rob Lindeboom
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Jaarverslag 2012 
Wadvogelwerkgroep

Algemeen
De Wadvogelwerkgroep heeft in 2012 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 2012 heeft zich 
een nieuwe teller 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.

De situatie langs de Noordkust
De werkzaamheden in het kader van kwelderherstel zijn gestaag gevorderd. De grootste 
infrastructurele aanpassingen in de vorm van opgehoogde lanen en uitgegraven greppels 
zijn gereed. Marinus Brijker en Theo Jager waren aanwezig bij de feestelijke oplevering 
van het eerste stuk bij de landaanwinningswerken van de Emmapolder.

In de Klutenplas broedden dit jaar minder paren Kluten dan in de voorgaande jaren. In de 
Noordpolder West daarentegen waren voor het tweede achtereenvolgende jaar weer 
Kluten te zien in de broedtijd. Ook elders in de kwelder proberen Kluten weer te gaan 
broeden. Hetzelfde geldt voor Visdieven en Kokmeeuwen: na jaren van afwezigheid zijn er 
in 2012 verscheidene broedpogingen gemeld. 

Tellingen
De Werkgroep heeft 6 keer een integrale wadvogeltelling uitgevoerd langs de Groninger 
Noordkust: in januari, februari, mei, september, oktober en november. Over het geheel 
genomen waren de tellingen voldoende bemenst, in het algemeen lukte het vrij goed om 
de integrale tellingen rond te krijgen. Alleen de bemensing van het gebied tussen de 
Eemshaven en Delfzijl levert soms problemen op.
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Het kostte ook meer moeite dan in voorgaande jaren om de tweewekelijkse steekproef in 
de Noordpolder rond te krijgen. Een aantal keren moest de telling vervallen omdat er geen 
of te weinig ervaren tellers beschikbaar waren. Een enkele keer kon er door ongunstige 
omstandigheden 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)

Andere monitoringactiviteiten
Een aantal tellers van de Werkgroep heeft dit voorjaar meegewerkt aan de integrale BMP-
telling van de kwelders. Deze monitoring vindt eens in de zes jaar plaats. Ook in het kader 
van het atlasproject van SOVON zijn er tellers actief langs de Groninger Noordkust.

Beschermingsactiviteiten
In 2012 traden Dick Veenendaal en Gerben Veenstra weer op als wetlandwacht langs de 
Noordkust. Met name het werk van Gerben werd evenwel geremd door 
gezondheidsproblemen. 

De Werkgroep heeft middels Marinus Brijker geadviseerd bij de inrichting van 
laarzenpaden in het kader van het project Kwelderherstel. Hij heeft tevens zitting in de 
Klankbordgroep voor het plan “Kiek op diek”, die adviseert bij de eventuele totstandkoming 
van een recreatief fietspad langs de dijk. In die hoedanigheid heeft Marinus Brijker advies 
gegeven aan de Grontmij, die de ecologische effecten van dit fietspad in kaart moet 
brengen. Samen met Groninger Landschap en Natuurmonumenten is kritisch gereageerd 
op het concept-tracé van het pad.

De problematiek rond de visdievenkolonie in Delfzijl leek in 2012 opgelost te gaan worden. 
Omdat de bouw van de windturbines op de schermdam werd uitgesteld, dreigde er geen 
geld beschikbaar te zijn voor een hernieuwde inrichting van de broedponton. Op het laatste 
moment stelden GSP en de provincie de noodzakelijke middelen beschikbaar. Het 
resultaat was dat meer dan 300 paren Visdieven de ponton gebruikten. Het broedresultaat 
was onverminderd goed. Dit lijkt momenteel de enige kolonie in het Nederlandse 
waddengebied te zijn met een goed broedsucces. Het heeft er alle schijn van dat de 
Visdieven in toenemende mate het haventerrein van de Eemshaven opzoeken. In het 
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broedseizoen werd melding gemaakt van ernstige verstoring van broedende sterns en 
Scholeksters door bouwvakkers, die probeerden dekzeilen over reeds broedende vogels te 
trekken. Door tussenkomst van de gewaarschuwde AID en de provincie kwam er een eind 
aan deze verstoringen. Het is duidelijk dat een structurele oplossing in de vorm van een 
permanente broedvoorziening voor sterns steeds dringender wordt.

In het najaar bleek dat de bouw van de turbines in Delfzijl opnieuw is uitgesteld en dat 
bijgevolg de vooruitzichten voor een voortzetting van de ponton als voorziening slecht zijn. 
Er is daarom een brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten om de inzet van de provincie te 
activeren. Tevens is er steun gevraagd bij de Milieufederatie Groningen en bij 
Vogelbescherming Nederland.

Overig
Het belang van de tellingen werd ook in 2012 duidelijk: er kwamen weer verzoeken binnen 
van adviesbureaus voor levering van telgegevens. Er zijn gegevens geleverd van tellingen 
rondom het gebied van de Eemshaven en van de Noordpolder West en de Linthorst 
Homanpolder. Hiervoor is een geringe tegemoetkoming betaald in de onkosten, die de 
Werkgroep maakt bij de tellingen. Deze gelden worden door de penningmeester van de 
vereniging gereserveerd t.b.v. de dekking van toekomstige onkosten die de 
Wadvogelwerkgroep maakt bij haar activiteiten. De activiteiten van de werkgroep drukken 
daardoor niet op het budget van de vereniging.

Marinus Brijker

Coördinator Wadvogelwerkgroep
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Jaarverslag 2012 Kokmeeuwenwerkgroep

Het ring- en afleeswerk van Kok- en Stormmeeuwen is ook dit jaar op dezelfde voet 
voortgezet. In het winterseizoen 2011/12 werden in totaal iets meer dan 100 verschillende 
Kokmeeuwen afgelezen die in het buitenland waren geringd; in het winterseizoen 2012/13 
ging het om iets minder dan 100 verschillende Kokmeeuwen met een buitenlandse ring. 
Daarnaast zijn in beide winters flinke aantallen geringde Stormmeeuwen afgelezen. Verder 
is een artikel geschreven voor het tijdschrift Sula over een hoog aantal dakbroedende 
Kokmeeuwen in de Eemshaven in 2011. Het artikel zal in het komende nummer van Sula 
verschijnen. 

Contactpersoon: Klaas van Dijk

Jaarverslag 2012 Zwanenwerkgroep

Inleiding
De Zwanenwerkgroep, onderdeel van de Vereniging Avifauna Groningen, beoogt 
onafhankelijk onderzoek te doen naar factoren die de aantallen Knobbelzwanen in de 
provincie Groningen reguleren. Zowel natuurlijke factoren als menselijk ingrijpen zijn 
belangrijk in deze aantalsregulatie.
De door de Zwanenwerkgroep verzamelde gegevens en inzichten zijn niet alleen van 
wetenschappelijke betekenis, maar ook van belang in de beleidsontwikkeling van de 
Provincie Groningen. Het betreft dan met name beleid ten aanzien van bestrijding van 
mogelijke schade door Knobbelzwanen in winter en voorjaar.
Tijdens het veldwerk in het voorjaar en de zomer geven de werkgroepleden voorlichting 
aan boeren over mogelijkheden om overlast te voorkomen en schadevergoeding.
Bovendien heeft de werkgroep een educatieve doelstelling: jonge natuurliefhebbers 
worden tijdens het veldwerk in aanraking gebracht met onderzoek en natuurbescherming, 
waarbij het raakvlak van belangen tussen natuur en landbouw brede aandacht krijgt. Ook 
burgers en passanten worden desgewenst voorgelicht.
In dit verslag wordt ingegaan op de activiteiten van de Zwanenwerkgroep in 2012.

Activiteiten in 2012
In het jaar 2012 zijn door de Zwanenwerkgroep de volgende activiteiten verricht:
1. Broedbiologie, monitoring nesten
2. Ringen van vrijwel alle van de in 2012 in de provincie Groningen geboren
Knobbelzwanen, augustus en september;
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Broedbiologie, monitoring van nesten
Elk voorjaar volgt de Zwanenwerkgroep een groot aantal nesten vanaf de nestbouw, eileg 
en broeden totdat de jongen uitkomen. Daarbij wordt ook de identiteit van de ouders 
vastgesteld door hun ringnummers af te lezen. De informatie die hiermee verzameld wordt 
betreffen legdatum, legselgrootte, uitkomstsucces en overleving van de kuikens, gegevens 
die kunnen worden gekoppeld aan biotoop, strengheid van de winter, 
weersomstandigheden in het voorjaar, predatie en leeftijd en ervaring van de ouders. 
Doordat de ouders individueel gemerkt zijn met een ring krijgen we ook gedetailleerde 
informatie over overleving van volwassen broedvogels, over de leeftijd waarop zwanen 
gaan broeden, over de duur van de paarband etc. Al deze parameters kunnen bijdragen in 
de modellering van populatieveranderingen van de Groningse knobbelzwanenpopulatie. 
Ook het effect van ingrijpen door de mens (uithalen of schudden van eieren) wordt zo 
bestudeerd.

Ringen
In 2012 is het grootste deel van de Knobbelzwanenfamilies in de provincie Groningen 
gevangen en geringd. Naar verwachting zijn in de graslandgebieden in de provincie het 
grootste deel van de families gevangen; in met name het (zuid)oosten zullen families 
gemist zijn. De verwachting is dat 80 tot 90 % van alle families in de provincie Groningen 
gevangen zijn.
De resultaten van het ringen zijn:

 ·er zijn 120 families met jongen geringd (vergelijkbaar met 2011), voorts zijn 19 paar 
zonder jongen en enkele solitaire vogels geringd;

 in totaal zijn 726 zwanen gevangen, waarvan 240 al geringd waren en 486 nu een 
ring hebben gekregen;

 van de nieuw geringde zwanen waren 31 adult (3e kalenderjaar of ouder) en 455 
juveniel (in het algemeen ligt het aantal jongen ongeveer tussen 500 en 550; het 
aantal jongen is in 2012 lager);·

  bij de nieuw geringde adulten waren, evenals in voorgaande jaren, meer mannen 
dan vrouwen (21 man, 10 vrouw); Het aandeel nog ongeringde adulten in de 
broedpopulatie is een maat voor immigratie van dieren uit de omgeving naar de 
provincie Groningen;

 · bij de juvenielen waren, ook vergelijkbaar met voorgaande jaren, mannetjes sterk 
in de meerderheid (252 juveniele mannen tegenover 203 juveniele vrouwen);

 ·van de jongen hadden 331 een grauw verenkleed, 127 een wit verenkleed. 

Opvallend blijft het grote aantal mannen onder de gevangen juvenielen, circa 25% meer 
dan vrouwen. In de jaren 2000 - 2004 was dit percentage steeds zo’n 40%, in 2005-2007 
circa 25 tot 30%, en daarna weer zo’n 40%; opmerkelijke verschillen. Een  mogelijke 
verklaring voor het hoge percentage mannen is dat de populatie bijna aan z’n maximum zit 
(grens draagkracht van het leefgebied bereikt). Dit fenomeen is ook bekend bij andere 
vogelsoorten, maar de functie ervan lijkt vaak verschillend. Bij Knobbelzwanen investeren 
ouders bij hoge populatiedichtheden meer in het voortbrengen van mannetjes dan 
vrouwtjes, omdat mannetjes vaak uit het broedgebied emigreren en dan elders de genen 
van hun ouders verspreiden. We noemen dit dichtheidsafhankelijke geslachtsgebonden 
dispersie. Nader onderzoek naar deze verklaring is wenselijk.
In de navolgende figuur is de grootteverdeling van de gevangen families weergegeven
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(zowel de wél geringde families als de niet-geringde families in Groningen zijn in de figuur 
opgenomen).

De gemiddelde familiegrootte van de geringde families bedraagt circa 3,85 en is daarmee 
iets lager dan in de voorgaande jaren.
Door de ontwikkelingen in aantallen jongen, familiegroottes, geslachtsverdeling, etc. 
langjarig te volgen ontstaat op termijn een steeds beter beeld van populatiedynamische 
factoren die de aantallen Knobbelzwanen in de provincie verklaren. Naast de 
wetenschappelijke betekenis van deze kennis, is dit ook van belang bij het beheer van 
Knobbelzwanen, zoals het beleid ten aanzien van het gedogen van Knobbelzwanen in 
winter en voorjaar.

Terugvangsten van ringen
In 2012 zijn 4 zwanen met halsbanden teruggevangen (codes PJ50, PJ99, PK73 en 
PK77), waarvan 3 deel uitmaakten van families met jongen en de vierde (PK73) wel 
gepaard was, maar geen jongen had.
Doordat we al zeer lang Knobbelzwanen ringen in de provincie Groningen, kunnen we de 
leeftijdsverdeling vaststellen van de broedpopulatie in Groningen. Dit jaar vingen we 7 
vogels van meer dan 20 jaar oud en circa 25 vogels van meer dan 16 jaar oud. 12% van 
de adulte zwanen in Groningen is ouder dan 15 jaar.

Natuurlijke predatie
Predatie van zwaneneieren en met name kleine kuikens treedt regelmatig op. Eieren 
worden incidenteel gegeten door vossen en mogelijk marterachtigen. Kleine kuikens 
worden door diverse predatoren gegeten. Zo zijn kraaien en roofvogels (buizerd, bruine 
kiekendief) gezien met kuikens en ook grote snoeken grijpen vermoedelijk regelmatig 
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kuikens, hoewel dat maar zelden rechtstreeks wordt waargenomen. Bruine ratten doden 
soms pasgeboren kuikens op het nest, maar vaak zonder ze op te eten. Een in 2007 nieuw 
geconstateerd fenomeen is het feit dat vossenpredatie een natuurlijke factor is die 
verspreiding en mogelijk aantallen van Knobbelzwanen in de provincie Groningen 
beïnvloedt. Hoewel predatie van zwanennesten door vossen incidenteel wel bekend was, 
werd in 2007 plotseling duidelijk dat vossen dat jaar op grotere schaal Knobbelzwanen 
predeerden. Niet alleen werden eieren gegeten, maar ook volwassen vogels (zowel op het 
nest als ook in de nawinter) en jongen die minstens halfwas waren 
Navraag bij boeren en andere bewoners in het buitengebied leverde op dat vrijwel overal 
vossen waren opgedoken gedurende 2007 en 2008. Dit hangt vermoedelijk samen met het 
feit dat de verleende ontheffing van de Flora- en faunawet voor afschot van vossen was 
aangevochten, waardoor er twee jaar lang geen vossenbestrijding heeft plaatsgevonden in 
de provincie en de vossenstand kennelijk flink is uitgebreid. De vos vormt thans geen 
bedreiging voor de Knobbelzwanenpopulatie in Groningen omdat de populatie groot 
genoeg is en predatie niet in alle regio’s op even grote schaal plaatsvindt. Wel is het 
mogelijk dat de vos een rol heeft gekregen in de regulatie van de omvang van de 
populatie, door toegenomen sterfte en een verminderd broedsucces van de zwanen. 
Wellicht zal dat de schadeproblematiek door zwanen wat verlichten, en kan afschot van 
zwanen beperkt worden.
Overigens blijkt sinds 1999 het percentage paren dat niet succesvol jongen groot brengt, 
gestaag toe te nemen. Dit heeft deels waarschijnlijk te maken met predatie door vossen, 
maar andere vormen van verstoring van het broedproces spelen een veel belangrijkere rol. 
Het aantal verstoorde nesten (uithalen, schudden of vernielen van eieren) door jagers en 
boeren neemt toe (tot wel 60% van de nesten!), mede door de mogelijkheden die het 
Faunabeheerplan hiervoor biedt. Op dit moment lijkt de jongenproductie zodanig te zijn 
afgenomen dat de broedpopulatie vanuit eigen aanwas onvoldoende wordt aangevuld.
Hoe zinloos het verstoren van nesten is blijkt uit het feit dat de broedpopulatie bij 
afnemende jongenproductie gewoon wordt aangevuld door vogels van buiten de regio. 
Ook zal rekrutering door jonge vogels bij vrijkomende territoria op jongere leeftijd 
plaatsvinden zodat er netto geen verandering in populatiegrootte bereikt wordt.

Publicaties
Op dit moment ligt een wetenschappelijk manuscript gereed voor verzending aan het 
tijdschrift Condor. Het betreft een artikel over het gebruik van lichaamsreserves (eiwit, vet 
en energie) door vrouwtjeszwanen tijdens de eileg en broedperiode.

Contactpersoon: Theo Jager
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