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Jaarverslag Vereniging Avifauna 
Groningen 2013 

 
 
Vereniging-leden 
De in het vorige jaarverslag vermelde ledenaantallen zijn enigszins bijgesteld. Per 1 januari 
2013*** waren er 371 leden (3 ereleden, 45 gezinsleden, 0 jeugdlid en 323 gewone leden). 
Op 1 januari 2014 zijn er volgens het huidige overzicht 372 leden (3 ereleden, 42 gezins-
leden, 0 jeugdlid en 327 gewone leden). Hiermee blijft het ledental redelijk constant als 
gekeken wordt naar de laatste vijf jaar***. Het mag best bijzonder worden genoemd dat 
ondanks de economische crisis, de problemen in onze eigen vereniging de afgelopen jaren 
en het ontbreken van een actief wervingsbeleid het ledental op peil blijft.  
Avifauna Groningen blijft daarmee nog steeds een van de grotere lokale vogel-
verenigingen. 
 
*** Zie jaarverslag 2012 (te vinden op de website). In dit jaarverslag staat ook een grafiek met het 

verloop van het ledental over de jaren. 
 
 
Op 25 april 2013 was de reguliere Algemene Ledenvergadering te Groningen (’t Vinkhuys). 
Na een piek bij de belangrijke ledenvergadering in november 2012 was de opkomst weer 
redelijk traditioneel met 21 personen (inclusief bestuur). Dit was bij de najaarsledenverga-
dering op 27 november niet anders (20 personen). 
Vergeleken met ledenvergaderingen in voorgaande jaren verliepen de vergaderingen in 
2013 relatief rustig. Dit zal te maken hebben met het feit dat na de najaarsvergadering in 
2012 Avifauna Groningen weer in wat rustiger vaarwater lijkt te zijn gekomen, hoewel de 
personele problemen (voldoende vrijwilligers/actieve leden) blijven voortduren. 
Tijdens beide ledenvergaderingen was er bijzondere aandacht voor het Atlasproject van 
SOVON, waarvoor een derde deel van de tijd al is verstreken. De provincie Groningen 
scoort relatief slecht wat betreft getelde/geclaimde Atlasblokken. 
 
  

 

Overzicht van de zaal na afloop van de ALV 25 april 2013 
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Bestuur 
In 2013 bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd. 
In het bestuur hadden in 2013 de volgende personen zitting; achter de namen staan de 
hoofdtaken vermeld: 
Egbert Boekema voorzitter 
Arjo Bunskoeke secretaris 
Ronald Nuiver penningmeester 
Berend Veenstra lid 
Aart van der Spoel lid 
 
 
 

Overzicht van de opkomst bij ledenvergaderingen in de periode 1994-2013 (VJ=voorjaar: maart/april, 

NJ=najaar: september-december). De ledenvergaderingen tot en met 2003 werden gecombineerd met een 

lezing. Dit, samen met een wat hoger ledenaantal (zie grafiek in jaarverslag 2012), zal een verklaring zijn 

voor de gemiddeld hogere opkomst in die jaren. Ook de ledenvergadering in het najaar 2009 was 

gecombineerd met een lezing. De ledenvergaderingen in het najaar waren tot 2010 over het algemeen kort 

en met een bijzonder doel (bv. een bestuursverkiezing). Met ingang van de vergadering in het najaar 2010 

kreeg ook de najaarsledenvergadering een officieel doel, namelijk het vaststellen van de begroting voor het 

komende jaar. Tot die tijd werd de begroting van het lopende jaar pas vastgesteld in de ledenvergadering in 

het voorjaar (de Algemene Ledenvergadering). 
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Bestuursactiviteit 
Het bestuur kwam in 2013 vijf keer bijeen. Dit is vergeleken met een aantal jaren geleden 
een halvering van het aantal bestuursvergaderingen. De belangrijkste oorzaak is dat in 
toenemende mate zaken per e-mail worden afgehandeld. Ook het beleid om zoveel 
mogelijk zaken over te laten aan de werkgroepen en commissies maakt het minder 
noodzakelijk voor het bestuur om daadwerkelijk fysiek bijeen te komen. 
 
Vogelbescherming 
Zoals aangegeven in voorgaande jaarverslagen is het beleid om binnen de vereniging 
zoveel mogelijk taken over te laten aan werkgroepen. Dit geldt ook voor het onderwerp 
natuur/vogelbescherming. Het beschermen van vogels in de provincie Groningen is een 
van de doelstellingen van de vereniging zoals nadrukkelijk staat vermeld in artikel 2 van de 
statuten. Tot in 2012 was dit een taak die door het bestuur werd uitgeoefend in 
samenwerking met vooral de Wadvogelwerkgroep en de Stadsvogelwerkgroep. 
In het kader van het beleid om meer nadruk te leggen op de werkgroepen lag het voor de 
hand dat ook deze taak door een aparte werkgroep zou worden uitgevoerd. Tijdens de ALV 
in april 2013 werd dan ook de werkgroep Vogelbescherming (of kortweg Bescherming) 
gepresenteerd. Het bestuurslid Berend Veenstra zou de coördinator worden van deze 
werkgroep. Helaas bleek al snel dat hij door veranderende persoonlijke omstandigheden 
niet in staat was invulling te geven aan deze taak. Ook zijn taak als bestuurslid wilde hij 

beëindigen. Gelukkig bleek hij bereidt om dit vertrek uit te 
stellen tot voorjaar 2014, zodat er niet meteen (weer) een 
acuut probleem zou zijn door een te laag aantal bestuursleden. 
Aangezien er (nog?) geen nieuwe coördinator voor de 
werkgroep Bescherming werd gevonden, blijft deze werkgroep 
vooralsnog alleen op papier te bestaan. Het gevolg was dat er, 
buiten wat op dit gebied gedaan wordt door de werkgroepen 
(zie jaarverslagen hieronder), er vrijwel geen activiteiten zijn 
ontplooid op het gebied van vogelbescherming. Een van de 
zaken die wel de aandacht had in 2013 was de voortdurende 
problematiek rond de bouw van windmolens, zoals bij Delfzijl. 
Dit leidde o.a. tot een opiniestuk van onze voorzitter in het 
Dagblad van het Noorden (1 juli). Wat betreft de bouw van 
windmolens is Avifauna, vanwege de negatieve effecten voor 
vogels, duidelijk minder positief dan de Natuur en 
Milieufederatie Groningen. 

 
 
De vereniging 
Evenals in 2012 werd in 2013 door het bestuur besteed aan de problemen binnen de 
vereniging. Het was voor de verandering prettig dat het wat betreft het aantal 
bestuursleden er in 2013 geen probleem was. Dit was anders wat betreft het webteam en 
de redactie Grauwe Gors (GG). De personele problemen bij deze beide verenigings-
onderdelen waren in 2012 al duidelijk. Uit de in dat jaar gehouden enquête bleken de leden 
zowel de website als de Grauwe Gors erg te waarderen en belangrijk te vinden. Dit werd 
bevestigd tijdens de najaarsvergadering in 2012. 
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Helaas leidde de waardering en het “belangrijk vinden” niet tot voldoende versterking bij 
het webteam en de redactie GG en naar mate het jaar 2013 vorderde begon het er steeds 
somberder uit te zien. 
Wat betreft de website werd zelfs overwogen dat deze wellicht op zwart zou moeten gaan 
met ingang van 1 januari 2014. Gelukkig werden eind november/begin december toch nog 
mensen gevonden die de website wilden helpen beheren, zodat er uiteindelijk een drieper-
soons sterk webteam was dat de taken van Henk de Lange en Ana Buren kon overnemen. 
 
Eenzelfde verhaal was er wat betreft de Grauwe Gors. Van het oude redactieteam waren 
aan het begin van het jaar nog maar twee personen overgebleven. Het was aanvankelijk 
wat onzeker of het zou lukken om in 2013 een GG te doen verschijnen. Aart van der Spoel 
bleek gelukkig bereid (aanvankelijk slechts voor 1 keer) hierbij een coördinerende rol te 
willen spelen en werd daarmee eigenlijk de nieuwe eindredacteur, een functie die hij in het 
verleden ook jarenlang heeft vervuld. Het team kon verder worden aangevuld met Bauke 
Koole, waarmee er een vierkoppige redactie was om de Grauwe Gors in 2013 tot stand te 
brengen. De beide leden van de oude redactie hadden echter aangegeven te zullen 
stoppen zodra de GG van 2013 min of meer drukklaar zou zijn. Eind 2013 waren 
uiteindelijk drie leden bereid het redactieteam te komen versterken, zodat er voor het 
nieuwe jaar een redactie was van vijf personen. 
 
Hiermee kon 2013 positief worden afgesloten met een voldoende aantal bestuursleden, 
een vernieuwd webteam en een vernieuwde redactie GG. 
 
Toekomst 
Ondanks die positieve afsluiting van 2013 zijn de personele problemen natuurlijk niet 
voorbij. Naar verwachting zullen er in 2014 minimaal twee nieuwe bestuursleden moeten 
komen om vertrekkende bestuursleden te vervangen. En verder worden er natuurlijk 
mensen, in het bijzonder een coördinator, gezocht om de werkgroep Vogelbescherming 
vorm te geven. 
Het meest urgent is echter op dit moment het probleem bij de lezingencommissie. De 
laatste lezing was in het voorjaar 2013. Beide leden van de commissie hebben het 
momenteel veel te druk met andere taken: zo is Aart van der Spoel bestuurslid & 
eindredacteur GG en Leon Peters is districtscoördinator voor het Atlasproject van SOVON. 
Er zijn dus dringend mensen nodig die de lezingen mee willen helpen organiseren. 
 
Het is niet zo vreemd dat bij een vereniging als Avifauna er een continue behoefte is aan 
leden die actief willen zijn. Hopelijk leidt de redelijk positieve afsluiting van 2013 tot 
navolging. Het zou, zeker met het naderen van het jubileumjaar 2018, mooi zijn als er 
voldoende vrijwilligers zijn om ook nieuwe initiatieven te ontplooien bijvoorbeeld op PR 
gebied. 
Hoewel het mogelijk (vanwege het verschoven accent naar de werkgroepen) en wenselijk 
(vanwege het terugkerende probleem van te weinig bestuursleden) is het minimum aantal 
bestuursleden te verlagen tot drie, is het te prefereren dat er meer bestuursleden zijn dan 
het minimum. Dit maakt het eerder mogelijk nieuwe initiatieven te ontplooien en 
werkgroepen te ondersteunen. Het contact tussen het bestuur en werkgroepen& 
commissies kan zeker beter. Op dit punt is er in 2013 niet veel ontwikkeling geweest. 
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Statutenwijziging 
Een van de zaken die bij het bestuur op de rol staan is een wijziging van de statuten. 
In artikel 9 lid 1 van de statuten staat dat het bestuur uit minimaal vijf en maximaal negen 
personen moet bestaan. Het vereiste minimum aantal van vijf bestuursleden heeft de 
afgelopen jaren te vaak tot problemen geleid. Het is dan ook wenselijk dat die 
onderdrempel wordt verlaagd naar drie personen, zodat het minder snel een knelpunt 
wordt. Voor de financiële dekking van de statutenwijziging is in de begroting 2014 een 
stelpost opgenomen. 
 
Hoe de statuten mogen worden gewijzigd staat aangegeven in artikel 15 & 16 van de 
statuten. Er mag worden aangenomen dat het in de praktijk nooit zal voorkomen dat op 
een ledenvergadering 2/3 van het aantal leden aanwezig is (artikel 15 lid 3). Dat betekent 
dat er altijd minimaal twee ledenvergaderingen nodig zijn voor het wijzigen van de statuten. 
De huidige statuten geven voor die tweede vergadering echter de beperking dat er 
minimaal 8 en maximaal 30 dagen mag zitten tussen beide vergaderingen (artikel 15 lid 4). 
Praktisch gesproken betekent dat voor een statutenwijziging eigenlijk een lezing nodig is 
met een voorafgaande (zeer) korte ledenvergadering gevolgd door een tweede ledenver-
gadering (eventueel weer met lezing gecombineerd) binnen de gestelde termijn (8-30 
dagen). 
Helaas lukt het momenteel niet om lezingen te organiseren, waardoor deze combinatie in 
het voorjaar van 2014 nog niet mogelijk is. Hopelijk lukt het in het najaar van 2014 wel en 
anders moet een minder praktische manier worden overwogen. 
 
Er zal bij de wijziging van de statuten artikel 9 lid 1 ook worden gekeken of andere 
wijzigingen ook wenselijk zijn. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor de bovengenoemde 
maximum termijn van 30 dagen zoals aangegeven in artikel 15 lid 4. 
 

  
Financieel jaarverslag 

Het financiële jaarverslag zal apart worden gepubliceerd door de penningmeester. 
 
 

Verslagen redacties, commissies & werkgroepen 

Hierna volgende verslagen van de redacties, commissies en werkgroepen voor zover 
aangeleverd. Een uitzondering zijn de beknopte teksten over de (redactie) Grauwe Gors, 
de lezingencommissie, de excursiecommissie en de Vogel van het Jaar, die zijn opgesteld 
door de secretaris. 
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Jaarverslag De Grauwe Gors 2013 

Eind 2013 (jaargang 41) kwam de eerste Grauwe Gors nieuw 
stijl uit: geheel in kleur, uitbestede opmaak, groter formaat. 
Totaal 60 pagina’s (inclusief kaft). 
De redactie voor deze Grauwe Gors bestond uit: 
Aart van der Spoel (eindredacteur) 
Vera Jongman 
Marnix Jonker 
Bauke Koole (vanaf april 2014) 
 
In november werd afscheid genomen van Vera en Marnix. Zij 
werden opgevolgd door: 
Maricée Ten Bosch 
Klaas van Dijk 
Rob Lindeboom 
 

De Grauwe Gors is met ingang van 2013 ook in de losse verkoop te verkrijgen. Vooralsnog 
op twee locaties in de stad Groningen (Boekhandel Godert Walter en Foto Sipkes) 

 

Tijdens de NLV op 27 november 2013 werden de vertrekkende redactieleden Vera Jongman en Marnix 

Jonker door Aart van der Spoel met bloemen en cadeaubon bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. 

Op de NLV konden de aanwezigen ook de proefdrukken bekijken van de nieuwe Grauwe Gors (foto 

rechts), waaronder de vorige hoofdredacteur Willem-Jan Fontijn (voorgrond rechts). 
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Lezingencommissie 

 
De lezingencommissie organiseerde in 2013 slechts 1 lezing op 14 maart (Goed geMUSt! 
door Jan Schoppers/SOVON) over 7 jaar MUS-project. 
Een verslag van de lezing is op de website te vinden: 
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/lezingenverslagen/743-
sovonlezing-goed-gemust-goed-bezocht 
 
Deels ook door andere omstandigheden, maar ook omdat de beide leden van de 
commissie het erg druk hebben (zie hierboven) lukte het niet om meer lezingen te 
organiseren. De commissie heeft dringend versterking nodig van mensen die de lezingen 
mede willen helpen organiseren. 
 
Lezingencommissie: Leon Peters & Aart van der Spoel 
 
 

Excursiecommissie 

 
De excursiecommissie organiseerde volgend aankondigingen en verslagen in 2013 vijf 
excursies: 

 9 februari 2013: Excursie naar het Hunzedal o.l.v. Wim Woudman 

 20 april 2013: Excursie naar de Hasbruch o.l.v. Nico de Vries 

 26 mei 2013: Excursie naar Borkener Paradies / Versen aan de Ems 

 4 juni 2013: Ad-hoc fiets excursie naar o.a. WBMP, KWBP o.l.v. Aart van der Spoel 

 27-29 september 2013: Excursie naar Helgoland o.l.v. Jeroen Niezen 
 
Verslagen van de meeste excursies zijn te vinden op de website: 
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/excursieverslagen 
 
Excursiecommissie: Virry Schaafsma, Wim Woudman en Bauke Koole. 
 
 

Vogel van het Jaar 2013 

 
Door middel van een verkiezing via het internet werd de Geelgors verkozen tot Vogel van 
het Jaar 2013. De waarnemingen werden verzameld via waarneming.nl.  
Zoals gebruikelijk voor de Vogel van het Jaar is ook voor de Geelgors een speciale 
webpagina aangemaakt: 
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2013 
 
De ad-hoc commissie Vogel van het Jaar bestaat onder andere uit Jan Henk Venema, 
Harm Jan Kiewiet en Henk de Lange. 

http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/lezingenverslagen/743-sovonlezing-goed-gemust-goed-bezocht
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/lezingenverslagen/743-sovonlezing-goed-gemust-goed-bezocht
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/excursieverslagen
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2013


Jaarverslag Vereniging Avifauna Groningen 2013  pg.8/17

   

 

Website in 2013 

 
www.avifaunagroningen.nl 
 
Webredactie en –beheer: Henk de Lange (webmaster) en Ana Buren (afscheid nemend); 
Dieko Alting, Aaldrik Sillius en Bernadette Balten (nieuwe beheerders). 
 
Dit jaar hebben Ana Buren en Henk de Lange afscheid genomen als beheerders van de 
website. Ze hebben nog wel het beheer verlengd om de nieuwe beheerders meer tijd te 
geven de website over te nemen. Ana is per 31-12-2013 volledig gestopt en Henk 
ondersteunt nog tot eind maart 2014. 
Onder de nieuwe beheerders, Bernadette, Aaldrik en Dieko, zijn de taken goed verdeeld. 
 
Middels de downloadpagina konden o.a. de stukken voor de ledenvergaderingen snel ter 
beschikking worden gesteld. 
Ringpagina’s en werkgroepen: De ringers hielden hun ringgegevens op de website zoveel 
mogelijk up-to-date. 
Weblogs: in 2013 waren er twee weblogs. Gemaalverhaal 2013: onder aanvoering van Ana 
Buren hebben verschillende bezoekers van de Zuidlaardermeerpolders hun bijdrage 
geleverd. Daarnaast hadden we een Weblog van Derick Hiemstra over de Sterns uit Delfzijl 
en de Eemshaven en omgeving. 
Reisverslagen/verhalen/excursieverslagen: Er werd in deze categorieën weer een aantal 
nieuwe teksten van leden toegevoegd. 
Als Vogel van het jaar 2013 was de Geelgors gekozen via een korte enquête en de site. De 
verzamelde gegevens zullen in 2014 worden uitgewerkt. 
Het forum, een belangrijk onderdeel, wordt veelvuldig gebruikt om kennis op te doen en te 
delen over vogels en de beleving daarvan en alles wat daarmee te maken heeft. Er wordt 
goed gebruik van gemaakt en het is een belangrijke plek waarbij leden en niet-leden met 
elkaar van gedachten kunnen wisselen. 
De waarnemingenrubriek wordt in samenwerking met waarnemingen.nl afgenomen. Het 
werkgebied wordt er voor Avifauna Groningen uitgefilterd.  
 
De leden werden via de site steeds tijdig op de hoogte gebracht van op handen zijnde 
excursies en lezingen.  
 
Twitter: Marnix Jonker en André Sikkema verzorgden de feed. Hun streven was om een 
paar berichten per week via Twitter te versturen. 
 
De webmaster verzorgde ook dit jaar tevens de nieuwsbrief die 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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Jaarverslag 2013 Kokmeeuwenwerkgroep 

  

Het ring- en afleeswerk van Kok- en Stormmeeuwen werd op dezelfde voet voortgezet. In 

en rond de stad Groningen werden in het seizoen 2012/13 (periode 1 juli - 30 juni) in totaal 

103 geringde Kokmeeuwen geïdentificeerd die in het buitenland waren geringd (83 

geringde Kokmeeuwen voor de periode 1 juli 2013 - 5 maart 2014). Deze vogels waren in 

de volgende landen geringd (tussen haakjes het aantal in het lopende seizoen 2013/14): 

Duitsland 25 (26), Zweden 20 (12), Denemarken 14 (10), Finland 12 (9), Litouwen 9 (8), 

Polen 7 (6), Estland 4 (1), Engeland 4 (0), Kroatië 2 (1), België 1 (5), Letland 1 (2), Tsjechië 

1 (1), Noorwegen 1 (1), Wit-Rusland 1 (0), Spanje 1 (0) en Zwitserland 0 (1). Daarnaast 

zijn in beide winters redelijke aantallen geringde Stormmeeuwen afgelezen. Verder is in De 

Grauwe Gors een artikel gepubliceerd over het voorkomen in Noord-Nederland van 

Kokmeeuwen met een Spaanse ring. Een artikel in het tijdschrift SULA over dakbroedende 

Kokmeeuwen in de Eemshaven in 2011 is nog steeds niet verschenen. Een Engelstalig 

artikel over de sex-ratio van in Nederlandse steden overwinterende Kokmeeuwen is bijna 

afgerond en zal binnenkort worden aangeboden aan een internationaal tijdschrift.  

  

Contactpersoon: Klaas van Dijk 

 
Aanvullende opmerking: zie ook artikel over Spaanse kokmeeuwen in Noord-Nederland in 
de Grauwe Gors 2013 (jaargang 41) pg.48 e.v. 
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         Werkgroep Ransuilen in Groningen 
 

                         website:     www. ransuileningroningen.nl 
              e-mail:        info@ransuileningroningen.nl 

                  

                       Jaarverslag 2013  
 
In 2013 bestonden de werkzaamheden van de werkgroep uit: 

 het inventariseren van de winterroesten seizoen 2012 - 2013 

 het in kaart brengen van (losse) waarnemingen 

 het uitbrengen van de digitale Nieuwsbrief 

 overleg en uitwisseling van telgegevens met Landschapsbeheer Groningen 

 briefwisseling en overleg met particulieren en gemeenten betreffende het kappen 
van roestbomen 

 presentatie van het werk van de Werkgroep  

 het beantwoorden van vragen die via de website worden gesteld 
 
Jaarlijkse inventarisatie van de winterroesten 
In het vierde telseizoen (2012-2013) verwerkten we 181 meldingen. 
Ter vergelijking hieronder de cijfers van de afgelopen vier jaar.  
 

De vier seizoenen op een rij 2009 – 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

Aantal meldingen         75       102        118        181* 

Aantal roesten         42         59          68         70 

Aantal uilen       268       462        453        433 

Gemiddelde per roest        6,4        7,8         6,6         6,2 

 
* een aantal roesten is een tijdlang dagelijks geteld. Dat verklaart het hoge aantal meldingen van 181 

 

De 433 getelde uilen bevonden zich op 70 roesten. 16 roesten hiervan waren nieuw voor 
ons. Het totale aantal, nu bekende, roesten komt daarmee op 106. Het gemiddelde aantal 
uilen per roest was 6,2. Minder dus dan in de drie voorgaande jaren.  
Het hoogst getelde aantal uilen op één roest bedroeg 21. 
33 keer werden er meer dan 10 uilen op een roest gezien. 
 
Het in kaart brengen van (losse) waarnemingen 
Het aantal waarnemingen over het jaar 2013 bedroeg 81.  
Het jaar daarvoor was dit nog 61. 
17 keer werd melding gemaakt van uilen bij de broedplaats, baltsende uilen, parende uilen, 
naar elkaar roepende uilen en broedende uilen.  
Op 17, voornamelijk andere, broedplekken werden er ook daadwerkelijk jongen gezien en 
gemeld.  
9 keer ging het daarbij om één jong, in 8 gevallen om twee jongen. Bij de overige 47 
waarnemingen betrof het rustende, overvliegende of foeragerende uilen.  
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Publicatie en verspreiding van de Nieuwsbrief 
Drie digitale Nieuwsbrieven verschenen er in 2013. 
In april, augustus en december werd de gratis Nieuwsbrief verstuurd naar 204 adressen. 
Onderwerpen die in de Nieuwsbrief onder meer aan de orde kwamen: 

 de cijfers van de getelde uilen 

 eerste hulp voor gewonde uilen 

 brief naar 23 gemeenten 

 jonge ransuilen 

 braakballen voor het midzomerfestival 

 ransuilen presentatie in de gemeente Slochteren 
 
Overleg Landschapsbeheer Groningen 
In maart voerden we een gesprek met Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer 
Groningen. Dit gesprek leverde een verdere samenwerking met de Werkgroep Kerkuilen 
op en van daaruit de toezegging dat LG uit hun budget de beschikking krijgt over 40 uur 
ten behoeve van de ondersteuning van de Werkgroep Ransuilen. Deze 40 uur zullen 
worden besteed aan de verwerking en analyse van de telgegevens van de afgelopen vier 
jaar en het opstellen van een rapport. 
 
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. Van de 23 gemeenten die we benaderden, reageerden er elf op onze brief. 
Deze elf gemeenten zegden toe hieraan aandacht te willen besteden en in voorkomende 
gevallen ook contact met ons te willen zoeken. 
Van een aantal particulieren ontvingen we het verzoek om mee te willen denken en/of te 
adviseren over de kap, dan wel het snoeien van een uilenboom. 
 
Ransuilenpresentatie in de gemeente Slochteren 
Naar aanleiding van het contact met de gemeente Slochteren ging deze gemeente over tot 
het plaatsen van 10 kunstnesten in de verschillende dorpen. Tevens ontving de Werkgroep 
het verzoek om een presentatie over ransuilen te verzorgen.  
Een verzoek waaraan we graag voldeden. 
Aan een groep van 25 enthousiaste vogelvrijwilligers die in de Slochter dorpen de 
vogelnestkastjes beheren en inventariseren, vertelden we over onze fascinatie voor de 
ransuil, presenteerde onze veldmedewerker Ko Veldkamp een diashow en beantwoordden 
we de vele vragen van onze collega-vogelliefhebbers. 
Een zeer geslaagde avond waarop we de ransuil en het werk van de Werkgroep weer even 
voor het voetlicht konden brengen.  
 
Overige activiteiten: 
 
Publiciteit 
In januari gingen we op stap met een verslaggever van het Dagblad v/h Noorden. Er werd 
een aantal roesten bezocht en er vond een interview plaats met dhr. Dick van Schreven, 
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een van onze veldmedewerkers die wekelijks de roestaantallen aan ons doorgeeft. Het 
verslag met interview verscheen op 23 januari. 
Tevens besteedde de krant in april, augustus en november aandacht aan het tellen van de 
ransuilen en aan de werkgroep. 
In april werden we geïnterviewd voor een artikel in Golden Raand, het kwartaalblad van het 
Groninger Landschap. Het artikel verscheen in het zomernummer en had als achtergrond 
het verzamelen van 2500 braakballen voor het Midzomerfestival. 
 
Landelijke uilendag  
In oktober bezocht een lid van de werkgroep de landelijke uilendag in Meppel. In de 
wandelgangen werd gesproken over een eventuele oprichting van een landelijke 
werkgroep ransuilen. Gebrek aan initiatiefnemers en menskracht maken echter dat dit idee 
voorlopig niet wordt geconcretiseerd. 
 
Website 
Het aantal bezoekers van de website is ook dit jaar weer gestegen. 
Daarbij ging het onder andere om: 

 verzoeken om workshops te begeleiden 

 de vraag naar braakballen 

 waar uilen te melden buiten de provincie 

 identificatie van uilen op foto’s 

 vraag naar bezoeken aan en fotograferen van uilen op bij ons bekende roesten 

 van honger stervende jonge uilen 

 overzicht van roestplaatsen in Zeeland 

 inventarisatie slaapplaatsen van ransuilen op 63 kerkterreinen van de Stichting 
Oude Groninger Kerken 

 het toezenden van uilenfilmpjes 
 
Samenstelling Werkgroep 
Tot november 2013 bestond de Werkgroep Ransuilen wederom uit drie leden. Vanaf dat 
moment trad Jelger Visser terug en werd het beheer van de  website overgenomen door 
Trees Dik. Jelger blijft voorlopig echter op de achtergrond aanwezig om eventuele hulp te 
bieden. 
Daarnaast had de werkgroep opnieuw ondersteuning van een aantal actieve 
veldmedewerkers. Waarvoor onze hartelijke dank. Zonder hen hadden we al het werk niet 
kunnen doen. 
 
 
Maart 2014 
 
De Werkgroep Ransuilen in Groningen 
 
Trees Dik, coördinator roestmeldingen & waarnemingen, webmaster vanaf november 
Gielje Timmer, contacten en public relations 
Jelger Visser, webmaster (tot 1 november 2013) 
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Jaarverslag Stadsvogelwerkgroep 2013 

 

In 2013 is de Stadsvogelwerkgroep (SVWG) betrokken geweest bij de organisatie van dan 

wel heeft georganiseerd: 

 overleg van de Denktank Stadsvogels (platform van SVWG, vogelaars van Avifauna 
en IVN en stadsecologen) op 12 februari waarbij o.a. onderstaande 
onderwerpen/acties aan de orde zijn geweest: 
 
het ophangen van 14 gierzwaluwnestkasten op 12 april in de Noorderplantsoen- 
buurt. Dit m.b.v. een subsidie van GoedIdee.  
Leerlingen van het Alfa College hebben de kasten gemaakt en ze, met behulp van 
een hoogwerker van de gemeente Groningen, opgehangen in de Kerklaan, 
Kalverstraat, Parallelweg, Tuinbouwstraat en de Akkerstraat. Wethouder Jan Seton 
en de stadsecologen waren aanwezig bij de start die ochtend.  

 

 de opening van 21 nestkasten voor de huismus in de Mussengang in de binnenstad 
van Groningen op 26 april. Hierbij werd samengewerkt met Academie Minerva. Het 
ontwerp voor de muur is gemaakt door de studenten Rozemarijn Groenewold en 
Dorienke Wekema.  
 

 een rondgang over het Zerniketerrein op 26 april i.h.k.v. het project de “RUG krijgt 
vleugels” met Klaas van Nierop (stadsecoloog) en Arjo Bunskoeke (RUG en 
Avifauna). Doel van deze rondgang was te inventariseren op welke manieren het 
Zerniketerrein vogelvriendelijk gemaakt kan worden. Hierbij kan gedacht worden 
aan het ophangen van nestkasten voor gierzwaluwen, koolmezen, pimpelmezen 
etc., vlotjes met schelpen (visdiefjes en scholeksters), natuurvriendelijke oevers, 
aanplanten van heggen en struiken en het aan brengen van gevelbeplanting. Het 
verzoek van de RUG voor de inventarisatie is afgerond met een adviesrapportage. 
 

 een wandeling op 7 mei door de Noorderplantsoenbuurt tijdens de Nationale 
Vogelweek. 
 

 een rondgang over het bedrijfsterrein Euvelgunne op 26 juni met Klaas van Nierop 
(stadsecoloog). Doel van deze rondgang was te inventariseren op welke manieren 
het bedrijfsterrein vogelvriendelijk gemaakt kan worden. Deze rondgang is tot nog 
toe nog niet afgerond met een rapportage, mede omdat er geen concreet verzoek 
lag. 
 

 het ophangen van 17 gierzwaluwnestkasten aan de watertoren tussen de Nieuwe 
Ebbingestraat en het Noorderplantsoen op 4 november. Dit i.h.k.v. van de 
restauratie van deze watertoren. Er werd consensus bereikt met een groot aantal 
partijen o.a. Stichting Oude Groninger kerken, de aannemer Jurriëns, het Groninger 
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Monumentenfonds, gemeente Groningen en de toekomstige huurders. De aanschaf 
van de nestkasten is uiteindelijk deels gefinancierd met crowdfunding en deels met 
een restant van de subsidie voor GoedIdee. 
 

 overleg van de Denktank Stadsvogels op 10 december waarbij o.a. aan de orde zijn 
geweest: inventarisatie van gierzwaluwen in de stad Groningen in 2014, kansrijke 
locaties voor het ophangen van gierzwaluwnestkasten in de stad, voortgang van het 
project “RUG krijgt vleugels”, natuur op bedrijventerreinen en ecologische inrichting 
groengebied De Waard.  

 
Rob Lindeboom, 
Maricée Ten Bosch 
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Wadvogelwerkgroep, jaarverslag 2013 
 

Algemeen 
De Wadvogelwerkgroep heeft in 2013 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. Het tellersbestand is 

qua omvang tamelijk stabiel, al is er sprake van een lichte uitbreiding. 

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 formeel afgerond. De grootste 

infrastructurele aanpassingen in de vorm van opgehoogde lanen en uitgegraven greppels 

zijn gereed. Marinus Brijker en Gerben Veenstra waren aanwezig bij de feestelijke 

oplevering in het Zielhoes in Noordpolderzijl. Helaas moeten we vaststellen dat met name 

het laarzenpad in de kwelder van de Westpolder de verstoring oplevert die was verwacht. 

Daarover zijn nog gesprekken gaande met de projectgroep. 

Voor de plannen m.b.t. de aanleg van een fietspad deels op de kruin van de dijk, deels op 

het buitentalud, deels binnendijks is een NB-wetvergunning afgegeven. Avifauna heeft daar 

helaas geen rol gespeeld.  

Tellingen 
De Werkgroep heeft 5 keer een integrale wadvogeltelling uitgevoerd langs de Groninger 

Noordkust: in januari, mei, augustus, september 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. 

Het kostte ook dit jaar moeite 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 
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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) 

Een overzicht van de telresultaten vanaf 2005 laat zien, dat er aantalsverschuivingen langs 

de Noordkust optreden. De aantallen van vrijwel alle steltlopersoorten nemen in het gebied 

tussen de Eemshaven en Delfzijl af. Dat geldt ook de Bergeend. Dat is opmerkelijk omdat 

die langs de Noordkust als geheel in die tijdsspanne in aantal toeneemt. Dat geldt alle 

maanden van het jaar. In september een vervijfvoudiging van 5000 naar 25000, in 

november nagenoeg een verdubbeling van 13000 naar 28000, in mei een toename van 

625 naar 725. 

In schril contrast daarmee staat de ontwikkeling van de Scholekster. Tussen 2006 en 2012 

halveerde de overwinterende populatie van ruim 25000 naar minder dan 12000 

exemplaren. Er zijn echter grote verschillen per telgebied. Tussen de Eemshaven en 

Delfzijl zijn de overwinterende Scholeksters nagenoeg verdwenen. In de Emmapolder 

namen het aantal af van ongeveer 5500 naar minder dan 2000. In de Lauwerpolder en de 

Noordpolder West is er geen duidelijke trend te zien, of het moest zijn dat in de 

Lauwerpolder en de Negenboerenpolder het aantal overwinteraars zelfs toeneemt. Alle 

reden om hier verder onderzoek naar te doen. 

Beschermingsactiviteiten 
In 2013 traden Dick Veenendaal en Gerben Veenstra weer op als wetlandwacht langs de 

Noordkust. Met name het werk van Gerben werd evenwel geremd door gezondheids-

problemen.  

De problematiek rond de visdievenkolonie in Delfzijl lijkt in 2013 opgelost te gaan worden. 

Er zijn concrete plannen voor een broedeiland op de driehoek van Oterdum. De plek ligt 

erg dicht bij de geplande windturbines en er is actie ondernomen om door evt. stilleggen 

tijdens (een deel van) het broedseizoen de sterftekans door aanvaringen met de 

rotorbladen te verkleinen. 

 

Marinus Brijker 

Coördinator Wadvogelwerkgroep 
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Kort verslag Zwanenwerkgroep 2013 

 

In augustus en september 2013 zijn de meeste Knobbelzwanen-families in Groningen 

gevangen en nog niet geringde zwanen van een ring voorzien. In totaal zijn 692 zwanen 

gevangen. Daarvan waren 291 adult en 401 juveniel. Van de 692 gevangen zwanen waren 

51 adulten ongeringd; deze adulten en alle jongen zijn geringd. Bij de jongen waren 227 

(57%) van het mannelijk geslacht en 173 (43%) 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 3,4 jongen per zwanenfamilie, lager dan in de laatste voorgaande 

jaren. 

 

Contactpersoon: Theo Jager 

 


