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Jaarverslag Vereniging Avifauna 
Groningen 2014 

 
 
Vereniging-leden 
Op het moment van schrijven staan er per 1 januari 2015 totaal 313 leden geregistreerd (3 
ereleden, 35 gezinsleden, 0 jeugdleden en 275 gewone leden). In ieder geval van de 
voorgaande drie jaar moeten de in eerdere jaarverslagen genoemde aantallen behoorlijk 
naar beneden worden bijgesteld: 
Per 1 januari 2012: 363 (3 ereleden, 47 gezinsleden, 0 jeugdlid en 313 gewone leden) 
Per 1 januari 2013: 354 (3 ereleden, 43 gezinsleden, 0 jeugdlid en 308 gewone leden) 
Per 1 januari 2014: 339 (3 ereleden, 37 gezinsleden, 0 jeugdlid en 299 gewone leden) 
 
De reden voor deze forse correctie is dat uit onderzoek van onze huidige penningmeester 
is gebleken dat zijn voorganger (ook) over de betaling van de contributie onjuiste informatie 
gaf. Een behoorlijk aantal leden heeft dankzij inspanningen van de nieuwe penningmeester 
inmiddels de achterstallige contributie alsnog betaald. Desondanks zijn er nog vele 
tientallen leden die vooralsnog als wanbetaler van de ledenlijst zijn gehaald vanwege het 
niet betalen van de contributie in 2014 en soms zelfs eerdere jaren. 
Dit proces is bij het samenstellen van het jaarverslag nog niet geheel uitgekristalliseerd. Er 
zijn nog steeds enkelingen die besluiten alsnog te betalen en derhalve dan weer, met 
terugwerkende kracht, op de ledenlijst komen. Het is dus heel wel mogelijk dat de 
vermelde aantallen in een volgend jaarverslag weer moeten worden bijgesteld, hoewel het 
dan waarschijnlijk enigszins naar boven zal zijn. 
Wel blijkt uit de huidige aantallen een duidelijk gestaag dalend ledenaantal. In het vorige 
jaarverslag werd ook al min of meer met verbazing geconstateerd dat het bijzonder was dat 
het ledenaantal op peil bleef gezien de economische crisis en het ontbreken van een actief 
wervingsbeleid. Nu blijkt dat er wel degelijk sprake is van een structurele daling. 
Echter zelfs met deze nieuwe kennis heeft Avifauna Groningen nog ruim meer dan 300 
leden, wat met alle problemen in de vereniging de afgelopen jaren toch zeker nog een 
redelijk aantal is voor een lokale vogelvereniging. 
 
 
Op 23 april 2014 was de reguliere Algemene Ledenvergadering te Groningen (’t Vinkhuys). 
De opkomst van 12 leden (inclusief bestuur) was een nieuw dieptepunt. Er werd daarom 
besloten om gezamenlijk rondom een tafel te gaan zitten en niet verspreid in de (grote) 
zaal. De opkomst bij de najaarsledenvergadering op 10 december 2014 was met 16 leden 
niet veel hoger. Tijdens beide ledenvergaderingen was er weer aandacht voor het 
Atlasproject van SOVON, waarvan in de zomer 2015 het veldonderzoek wordt afgesloten. 
Naast deze twee reguliere ledenvergaderingen was er op 30 oktober een extra 
ledenvergadering in verband met de affaire Ronald N. Aangezien op de vaste 
vergaderlocatie (’t Vinkhuys) geen zaal beschikbaar was werd deze vergadering in een van 
de zalen van de Immanuelkerk gehouden (Groningen-Zuid). Ondanks het heikele 
onderwerp van de vergadering was met een opkomst van 26 leden de belangstelling niet 
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bepaald uitzonderlijk te noemen. Tijdens deze extra ledenvergadering werd voor het eerst 
in de historie van de vereniging een bestuurslid uit zijn functie gezet en als lid geroyeerd. 
De leden werden tijdens de vergadering op de hoogte gebracht van de tot dan toe ontdekte 
wandaden door ex-penningmeester Ronald N. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 
 
In 2014 waren er enige wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. 
In het bestuur hadden gedurende 2014 de volgende personen zitting; achter de namen 
staan de hoofdtaken vermeld: 
Egbert Boekema voorzitter 
Arjo Bunskoeke secretaris, herkozen 23 april 2014 
Ronald Nuiver penningmeester tot 17 september 2014 

Geschorst als bestuurslid 30 oktober 2014 
Berend Veenstra lid tot 23 april 2014 
Aart van der Spoel lid 
Dick Veenendaal lid vanaf 23 april 2014; penningmeester vanaf 17 september 2014. 
Jan Henk Venema lid vanaf 30 oktober 2014 
 
 
 

Foto links: na afloop van de voorjaarsledenvergadering (23 april 2014). De opkomst was zo laag dat 

besloten werd gezamenlijk rondom een tafel te gaan zitten. 

Foto rechts: Beeld van de extra ledenvergadering op 30 oktober 2014. De voorzitter en secretaris 

luisteren naar vragen uit de zaal na de presentatie van de resultaten van het onderzoek naar de 

wandaden van Ronald N. 
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Bestuursactiviteit 
Het bestuur kwam in 2014 vier keer bijeen. Dit is een verdere vermindering van 20% van 
het vorige laagterecord in 2013. Gezien de hele onrust rondom de affaire Ronald N. is dit 
toch wel opmerkelijk te noemen. Het is een duidelijk gevolg van het ingevoerde beleid om 
de uitvoering van taken door het bestuur te beperken en zaken over te laten aan de leden. 
Dit laatste gebeurt via de werkgroepen en commissies. Een andere belangrijke reden van 
de vermindering van het aantal fysieke bestuursvergaderingen is dat veel tegenwoordig op 
een andere manier, veelal per email, wordt afgehandeld. 
Dit betekent overigens niet dat de bestuursleden weinig tijd steken in de vereniging. 
Integendeel, zeker voor sommige bestuursleden was 2014 een jaar waarin de bestuurstaak 
als een zware belasting is ervaren. Het is dan ook zeker wenselijk dat er in de nabije 
toekomst nieuwe bestuursleden komen. 
 
Vogelbescherming 
Aangezien er nog niemand is gevonden die binnen het bestuur de taak van vogelbescher-
ming op zich wil nemen is de inzet vanuit het bestuur hiervoor vrij laag (zie daartoe ook het 
Jaarverslag 2013).  
Dat wil niet zeggen dat er door de vereniging niets wordt gedaan op het gebied van 
vogelbescherming. De werkgroepen hebben wel degelijk het nodige gedaan voor zover het 
binnen het werkgebied van de werkgroep viel. In de jaarverslagen van de werkgroepen 
(hieronder) is daarover meer te vinden. 
 
De vereniging 
Het jaar 2014 werd vooral gedomineerd door de affaire Ronald N. 
In dit jaarverslag zal daar echter niet verder op worden ingegaan. Ten eerste omdat een en 
ander nog niet is uitgekristalliseerd. Zo is inmiddels gebleken dat Ronald N. over veel meer 
zaken informatie heeft verstrekt die niet geheel conform de waarheid zijn en is er na de 
extra ledenvergadering in oktober vorig jaar nog aanvullende informatie ontdekt over de 
weinig verheffende handelingen van dit dubieus sujet. 
Ten tweede is de affaire onderwerp van onderzoek door de politie en derhalve is het nu 
niet verstandig daarover informatie te verstrekken in een openbaar beschikbaar document. 
Wellicht zal/kan in een toekomstig jaarverslag nog eens uitgebreid worden teruggeblikt. 
 
Een oproep voor meer actieve leden zal hier niet worden herhaald: zie daartoe de vorige 
jaarverslagen. 
 
Toekomst 
Na een aantal reeds moeizame jaren rees mede door de affaire Ronald N. opnieuw de 
vraag of Avifauna Groningen wel een toekomst heeft. Het uitkomen in februari 2015 van 
een erg dikke en fraaie Grauwe Gors laat zien dat onze vereniging ook het rampjaar 2014 
heeft overleefd. Ook waren er in 2014 toch wel positieve zaken. Zo werden er mensen 
gevonden die het stilgevallen werk van de excursiecommissie en de lezingencommissie 
wilden oppakken. Hoewel zeker de Lezingencommissie (momenteel maar bestaande uit 1 
persoon) zeker nog wel versterking nodig heeft, is het goed dat deze voor de vereniging 
belangrijke activiteiten in 2015 weer worden georganiseerd. 
Vooral binnen het bestuur moet in 2015 worden nagedacht over het toekomstige 
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(financiële) beleid. Niet alleen om weer een gezonde financiële situatie te krijgen, maar ook 
omdat dit een verplichting is voor de ANBI-status die Avifauna sinds begin 2015 (met dank 
aan de onze huidige penningmeester) heeft gekregen. Hiermee is onze vereniging een 
officieel door de Belastingdienst erkend goed doel. Het geven van giften aan de vereniging 
is daardoor aantrekkelijker, omdat die nu onder de daarvoor geldende voorwaarden 
aftrekbaar zijn voor de belasting. 
Het vinden van extra financiële middelen naast contributie-inkomsten is ook van belang, 
omdat de reguliere provinciale subsidies in 2014 zijn gestopt. Dit is zeker vervelend voor 
de Wadvogelwerkgroep, die ook al de volledige financiële buffer kwijtraakte door Ronald 
N., maar ook voor de Zwanenwerkgroep. De laatste werkgroep doet langlopend onderzoek 
naar de knobbelzwanen in de provincie en het zou buitengewoon jammer zijn als dit niet 
kan worden gecontinueerd. 
Een gevolg van de affaire Ronald N. is ook dat de voorgenomen statutenwijziging (zie 
jaarverslag 2013) even in de koelkast is terechtgekomen. Er is momenteel simpel genoeg 
geen geld voor. Gelukkig is het ook geen urgent probleem, omdat er op dit moment (net) 
voldoende bestuursleden zijn. Er zullen in 2015 wel een aantal andere zaken beter worden 
geregeld via aanpassing van het huishoudelijk reglement. 
 
Onze voorzitter Egbert Boekema is nagenoeg klaar met zijn boek over de vogels in 
Groningen. Het streven is om dit boek ergens in de tweede helft van 2015 uit te brengen. 
Echter ook dit zal afhangen van, hoe kan het ook anders, het vinden van voldoende 
financiële middelen. Het zal duidelijk zijn dat de vereniging in deze geen risico mag lopen. 
 
Iets om ook alvast naar uit te zien is het jaar 2018, wanneer Avifauna Groningen 50 jaar 
bestaat. Het goed om nu alvast er over na te denken hoe vorm te geven aan dat jubileum. 
 
Al met al kan er wellicht met een wat positievere blik naar de toekomst worden gekeken. 
2015 lijkt een beter jaar voor onze vereniging te gaan worden. Natuurlijk zal het aanmod-
deren blijven wat betreft het zoeken & vinden van actieve leden. Dit is niet een specifiek 
probleem van onze vereniging, maar een algemeen verschijnsel bij verenigingen en andere 
vrijwilligersorganisaties. Hopelijk zal wat dit betreft 2015 ook een goed jaar zijn. 

  
Financieel jaarverslag 

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

Verslagen redacties, commissies & werkgroepen 

Hierna volgende verslagen van de redacties, commissies en werkgroepen voor zover 
aangeleverd. Ter aanvulling zijn door de secretaris voor enkele commissies/werkgroep 
beknopte teksten opgesteld om een wat completer beeld te geven voor 2014. 
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Redactie De Grauwe Gors 2014 
In 2014 is door de redactie in samenwerking met de auteurs druk gewerkt aan de 
samenstelling van de volgende De Grauwe Gors (GG). Met name door de affaire Ronald 
N. waren er echter onvoldoende financiële middelen om een GG uit te brengen. De 
redactie heeft ook een duidelijke voorkeur om de jaarlijkse GG in het voorjaar uit te 
brengen, zodat het meeste redactionele werk in de wintermaanden valt. 
In november besloot Klaas van Dijk uit de redactie van de GG te stappen door verschil van 
inzicht met de overige redactieleden over een aantal zaken. 
De redactie is nog op zoek naar iemand die de fotoredactie wil doen 
De redactie bestond in 2014 uit: 
Aart van der Spoel (eindredacteur) 
Bauke Koole 
Maricée Ten Bosch 
Klaas van Dijk (tot november 2014) 
Rob Lindeboom 
 
In februari 2015 is de nieuwe GG uitgekomen. 

 
Excursiecommissie 2014 

 
Vanwege het ontbreken van excursieverslagen kon niet goed worden nagegaan wat de 
excursies zijn geweest in 2014. Voor zover bekend was er in het voorjaar 2014 
waarschijnlijk een excursie naar de Zuidlaardermeerpolders (12 april) en een meerdaagse 
excursie (28 mei-1 juni) naar het Elbe-gebied. 
Aangezien twee van de drie leden stopten met de werkzaamheden in de excursiecommis-
sie viel deze activiteit enigszins stil en waren er na de zomer geen excursies meer. 
Gelukkig werden er eind 2014 nieuwe mensen gevonden voor deze commissie. Inmiddels 
staan er voor 2015 weer diverse excursies ingepland. 
 
Excursiecommissie: Virry Schaafsma, Wim Woudman (beide tot zomer 2014) en Bauke 
Koole. Eind 2014 werd de commissie versterkt met Willemijn Pompe, Dick Smid en Marcel 
Wolfs. 
 

 
 
Website 

 
www.avifaunagroningen.nl 
 
Webredactie en –beheer: Dieko Alting, Aaldrik Sillius en Bernadette Balten. 
 

http://www.avifaunagroningen.nl/
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Vogel van het Jaar 2014 

 
Door middel van een verkiezing via het internet werd de Groene Specht verkozen tot 
Vogel van het Jaar 2014. De waarnemingen werden verzameld via waarneming.nl.  
Zoals gebruikelijk voor de Vogel van het Jaar is ook voor de Groene Specht een speciale 
webpagina aangemaakt: 
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2014-menu 

 
De ad-hoc commissie Vogel van het Jaar 2014 bestaat uit Jan Henk Venema en Henk de 
Lange. 
 
 
 

Zwanenwerkgroep 
 
Er is van de Zwanenwerkgroep geen verslag ontvangen 
over 2014. Dit is echter wel het eerste jaar dat er geen 
(provinciale) subsidie meer beschikbaar is voor hun 
langjarig onderzoek aan de knobbelzwanen in Groningen 
(al meer dan 20 jaar!). Dat geld is met name nodig voor 
de (dure) ringen. Hopelijk lukt het om de financiële 
middelen te vinden om dit onderzoek voort te zetten. 

In het jaarverslag 2012 is een zeer uitgebreid overzicht te vinden van het onderzoek van de 
Zwanenwerkgroep. 
 
Contactpersoon: Theo Jager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJB/20150412x 

 
      

http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2014-menu
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Lezingencommissie 
 
De lezingencommissie kreeg in het najaar van 2014 een andere samenstelling: Jan Henk 
Venema nam bij zijn toetreding tot het bestuur het stokje over van Leon Peters en Aart van 
der Spoel, die door drukke andere werkzaamheden geen invulling meer konden geven aan 
de taken van deze commissie. 
Met het aantreden van Jan Henk is de lezingencommissie nog steeds op zoek naar 
versterking. Op woensdag 19 november werd de enige lezingenavond van 2014 
georganiseerd. Centraal hierin stond de Kemphaan in de provincie Groningen. Aan de 
hand van foto’s gemaakt door leden van Avifauna Groningen verzorgde Michel Krol, 
beheerder rayon Zuid bij het Groninger Landschap, een inleidende presentatie over het 
bijzondere Kemphaan broedgeval van 2014 in de Oostpolder bij het Zuidlaardermeer. 
Aansluitend hierop gaf Johan van Rhijn, bioloog en Kemphaan onderzoeker, een lezing 
met de titel: “De inspirerende Kemphaan: honkvast of pionier?” Een samenvatting van deze 
lezingen is te vinden op de website: 
 http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/lezingen-2014 

Mede door de publiciteit die aan deze lezingenavond was gegeven in de Groninger 
Gezinsbode* en de Westerkrant (wijkkrant Vinkhuizen),  almede aankondigingen op 
diverse websites, konden deze avond 55 toehoorders verwelkomd worden waaronder een 
groot aantal niet-leden. 
 

Lezingencommissie: Jan Henk Venema & Vacant 
 

  

De aankondiging van de lezing in de Groninger 

Gezinsbode (links) en een overzicht van de zaal 

tijdens de lezing (onder). Het was voor de 

eerste keer dat aan de aanwezigen een 

vrijwillige financiële bijdrage werd gevraagd 

met een collectebus bij de uitgang (rechts) 

http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/lezingen-2014
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Jaarverslag 2014 Kokmeeuwenwerkgroep 

  

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

rond de stad Groningen werden in het seizoen 2013/14 (periode 1 juli - 30 juni) in totaal 87 

geringde Kokmeeuwen geïdentificeerd die in het buitenland waren geringd (67 individuen 

voor de periode 1 juli 2014 - half maart 2015). Deze vogels waren in de volgende landen 

geringd (tussen haakjes het aantal in het lopende seizoen 2014/15): Duitsland 26 (16), 

Zweden 12 (10), Denemarken 10 (10), Finland 10 (5), Litouwen 9 (8), Polen 6 (7), België 4 

(0), Engeland 4 (1), Estland 1 (0), Kroatië 1 (1), Letland 1 (1), Tsjechië 1 (2), Noorwegen 1 

(3), Zwitserland 1 (1), Spanje 0 (1) en Hongarije 0 (1). In oktober 2014 werd voor het eerst 

een Kokmeeuw met een Hongaarse ring in de stad gezien. In mei 2014 werd in de 

Eemshaven een Kokmeeuw gezien van bijna 32 jaar. In beide winters zijn daarnaast 

redelijke aantallen geringde Stormmeeuwen afgelezen. In het tijdschrift Dutch Birding is 

een artikel gepubliceerd met nieuwe leeftijdsrecords bij Kokmeeuwen (ook met nieuwe 

informatie uit de provincie Groningen), en met een nieuwe oproep om meeuwen niet langer 

te ringen met aluminium ringen. In het nieuwste nummer van De Grauwe Gors (uitgekomen 

in februari van 2015) is weer een nieuwe aflevering verschenen van de rubriek 'Geringde 

Vogels in Groningen' met daarin diverse gegevens over geringde meeuwen in de provincie 

Groningen.  

Contactpersoon: Klaas van Dijk 

In de stad Groningen overwinteren veel 

kokmeeuwen. Nabij elke stadsvijver, hier bij de 

Platinavijver in Vinkhuizen zijn dan concentraties 

te vinden 



Jaarverslag Vereniging Avifauna Groningen 2014  pg.9/15

   

         Werkgroep Ransuilen in Groningen 
 

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

                  

                       Jaarverslag 2014  
 
In 2014 bestonden de werkzaamheden van de werkgroep uit: 

 het inventariseren van de winterroesten seizoen 2013 - 2014 

 het in kaart brengen van jonge uilen 

 het uitbrengen van een digitale Nieuwsbrief  

 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 

 berichtgeving via de blogs op de website 
 
Jaarlijkse inventarisatie van de winterroesten 
In het vijfde telseizoen ( 2013-2014) werden er 306 uilen geteld op een totaal van 65 
roesten.  
Dat betekent een gemiddelde van 4,7 per roest. Het laagste gemiddelde tot nu toe. 
Opvallend was dat er op tien van de bij ons bekende roesten geen enkele uil werd 
aangetroffen. Het hoogste aantal uilen op een roest bedroeg 21. Precies hetzelfde aantal 
als het jaar daarvoor op deze zelfde roest. Slechts in acht gevallen was er sprake van meer 
dan 10 uilen op een roest. Het vorige seizoen was dat maar liefst 33 keer het geval. 
 
Ter vergelijking hieronder de cijfers van de afgelopen vijf jaar.  
 

De vijf telseizoenen  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Aantal meldingen         75       102        118        181        174 

Aantal roesten         42         59          68         70          65 

Aantal uilen       268       462        453        433        306 

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

 
 
Het in kaart brengen van jonge uilen 
We ontvingen 122  meldingen over 96 broedgevallen en/of jonge uilen. Het totale aantal 
gemelde jonge uilen bedroeg 232 en er was 41 keer sprake van 3 of meer jongen per nest. 
Na de dramatisch verlopen zomer van 2013 was er inderdaad sprake van een ware 
geboortegolf.  Zo schreef een lezeres: “Al tien jaar wordt onze tuin gebruikt als roestplaats. 
Maar dit jaar werden we verrast door een fenomeen dat we nog nooit eerder hadden 
waargenomen. Ongeveer drie weken lang zagen we zeven jonge uilen met elkaar 
“sparren”, spelen en donderjagen. Elke avond om negen uur kregen we dit spektakel 
ongeveer 30 minuten te zien. Vormen jonge ransuilen “puberklasjes” om elkaar te leren 
kennen zodat ze elkaar in de toekomst tolereren op hun roestplek?”  
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Ransuilenpresentaties  
In maart verzorgden we in het kader van de nationale boomplantdag een workshop voor 
groep 6 en 7 van de dr. K. Schilderschool in Bedum. Ransuilen zitten daar regelmatig in de 
bomen rond het schoolplein. Nadat de kinderen waren welkom geheten door de 
wethouder, verzorgden wij een les over ransuilen. Het was mooi om te merken hoe 
geïnteresseerd  de kinderen waren en hoeveel ze ook wisten over deze toch niet al te 
bekende uilensoort. 
Eveneens verzorgden we een presentatie voor het  kindertelevisieprogramma ‘Ranja met 
een rietje’ in het UMCG. Een mooie ervaring om de ransuil dichter bij ernstig zieke 
kinderen te brengen. We waren diep onder de indruk van de interesse van de kinderen en 
de professionaliteit van alle vrijwilligers die een dergelijk programma mogelijk maken en 
gestalte geven. 
 
Kappen van roestbomen 
In april hielden we ons intensief bezig met de commotie rondom de bomenkap in de wijk 
Paddepoel in de Gemeente Groningen. In de Uranusstraat werd een groot aantal 
lindebomen gekapt waarin zich in voor- en najaar regelmatig ransuilen bevinden. We 
dienden, onder de paraplu van Avifauna, een bezwaarschrift in en reageerden op alle 
reacties die, na een artikel hierover in Het Dagblad v/h Noorden, bij ons binnen kwamen. 
Zelfs het televisieprogramma ‘Man bijt hond’ reageerde.  
Uiteindelijk liet de RVO, de dienst die de regelgeving van de Flora en Fauna wet beheert, 
weten dat voor zogenaamde voorverzamelplaatsen of tussenroesten geen ontheffing van 
deze wet nodig is en dat de gemeente dus haar gang kon gaan. En aldus geschiedde. Met 
de gemeente is ondertussen de afspraak gemaakt dat in toekomstige situaties vooraf 
overleg zal worden gevoerd met de Werkgroep.  
 
Digitale Nieuwsbrief en Website 
In mei 2014 verscheen de enige digitale Nieuwsbrief van dat jaar. Dit als gevolg van de 
gehalveerde menskracht van de Werkgroep in de tweede helft van 2014. 
Problemen waren er af en toe met de website. In augustus was daarover overleg met de 
voormalige webmaster. Gelukkig konden de problemen grotendeels worden opgelost. Op 
de website verschenen 3 blogs; in april, mei en september. 
 
Overige activiteiten: 
 
Publiciteit 
In januari, maart, april en mei verschenen er in het Dagblad v/h Noorden artikelen over 
respectievelijk de moeite die het kost om  provinciaal dekkend gegevens te verzamelen, de 
muizen schaarste in 2013 en de bomen kap in Groningen (twee keer). 
 
De toegezegde medewerking voor een artikel in De Grauwe Gors moest door de eerder 
genoemde halvering van menskracht worden teruggetrokken. 
Dit gold ook voor een artikel voor de website “Zet een boom op de kaart” van de Natuur en 
Milieu Federatie in Groningen. 
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Midzomerfestival Groninger Landschap 
In samenwerking met de Werkgroep Kerkuilen werd in juni medewerking verleend aan het 
midzomerfestival  in het bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep in Noorderhoogebrug.  
 
Ondersteuning Landschapsbeheer Groningen 
De voor 2014 toegezegde ondersteuning van Landschapsbeheer Groningen voor het 
verwerken en analyseren van de telgegevens van de afgelopen jaren bleef tot teleurstelling 
van de werkgroep achterwege. Tijdgebrek werd hiervoor als reden opgegeven 
 
Samenstelling Werkgroep 
In 2014 bestond de Werkgroep Ransuilen nog slechts uit twee leden.  
Gelukkig kreeg de werkgroep wederom ondersteuning van een aantal actieve 
veldmedewerkers.  
 
 
 

 
                                                                                                                (foto Ko Veldkamp) 

 

Maart 2015 
De Werkgroep Ransuilen in Groningen 
Trees Dik, coördinator roestmeldingen & waarnemingen, beheer website 
Gielje Timmer, contacten en public relations 
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Jaarverslag Stadsvogelwerkgroep 2014 

In 2014 is er veelvuldig overleg geweest met de Stuurgroep Gierzwaluw. Een groep 
mensen die vanuit de Denktank Stadsvogels bij elkaar komen met het doel meer 
nestkasten voor Gierzwaluwen in de stad Groningen op te hangen. De Denktank 
Stadsvogels is het platvorm van SVWG, stadsecologen, Avifauna- en IVN-leden. 
De Gemeente financiert het ophangen van de nestkasten in 2014 en 2015. De Stuurgroep 
bepaalt de ophanglocaties aan de hand van grootte en kwetsbaarheid van 
gierzwaluwkolonies en regelt de toestemming van de eigenaren van geschikte locaties 
voor het ophangen van de kasten. Jan Doevendans neemt deel aan de Stuurgroep en 
kreeg de opdracht van de gemeente om de nestkasten te leveren en op te hangen.  Eind 
april 2014 zijn zo’n 60 nieuwe nestkasten opgehangen, o.a. aan de Ganzevoortsingel 
(Hotel Asgaard), Westerhavenstraat, Hoendiepkade, De Ranitzstraat (Helperbad) en de 
Parkweg. 
 
Ook organiseerde de SVWG in 2014 een gierzwaluwtelling waarbij meer dan twintig 
vogelaars tussen 1 juni en 15 juli praktisch de gehele stad hebben afgekamd op zoek naar 
kolonies en invliegers. Eerder werd er geteld eind jaren tachtig van de vorige eeuw en in 
2002. In 2014 vond de derde telling plaats. De meeste tellers uit 2002 waren weer van de 
partij. Het doel van de telling was om een beeld te krijgen hoe het met bekende kolonies  
zou zijn gesteld. Zijn ze er nog, hoe groot zijn ze, in welke straten/huizen zitten ze, waar  
vestigen zich nieuwe kolonies en hoe is de verdere gierzwaluwstand van zaken in de stad? 
De SVWG heeft de telgegevens inmiddels grofweg uitgewerkt en is met een advies 
gekomen aan de Gemeente voor ophanglocaties van nestkasten. Dit wordt eind april 2015 
gerealiseerd. 
 
We kunnen voorzichtig vaststellen dat de Gierzwaluwen uit het centrum van de binnenstad 
verdwijnen en er zich in buitenwijken als Beijum en Lewenborg nieuwe kolonies vestigen. 
Mogelijk spelen renovatie van oude gebouwen en het voedselaanbod een rol in deze 
keuze.  
 
Verdere activiteiten van de SVWG: 
 
> de SVWG organiseerde tijdens de Nationale Vogelweek (17-25 mei) voor de derde keer 
een vogelwandeling door de Oranjebuurt. Er liepen zo’n vijftien mensen mee. 
 
> de contacten met woningbouwvereniging Nijestee betreffende inbouw neststenen in  
nieuwbouw in de Grunobuurt. Er zijn 19 stenen ingemetseld in het onlangs gebouwde 
appartementenblok aan het Noord-Willemskanaal. Tevens heeft Nijestee nieuwbouw aan 
de Zonnelaan en Laan Corpus den Hoorn op stapel staan, waarin ook neststenen worden 
ingemetseld. 
 
> de SVWG heeft een adviserende rol gespeeld bij een ander project van Nijestee in de 
Grunobuurt. Daar heeft de corporatie kunstenaar en bouwstudente Lena van der Wal 
ingeschakeld voor een project in het kader van buurtparticipatie. Lena heeft hiervoor de 
Vogelhuisroute ontworpen. De prachtig ontworpen en uitgevoerde (door maquettebouwer 
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Jaap Kraayenhof) design nestkasten worden in het eerste kwartaal van 2015 in de 
Grunobuurt opgehangen.  
 

Stadsvogelwerkgroep, Rob Lindeboom en Maricée Ten Bosch 
  

Tijdens de gier-

zwaluwtelling in 

2014 werden ook 

de aanwezige 

nestkasten & -

stenen geïnven-

tariseerd. Hier 

enkele voor-

beelden uit de 

noordelijke 

stadswijken van  

Groningen.  

Een deel is 

primair bedoeld 

als kunstobject. 
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Wadvogelwerkgroep, jaarverslag 2014 
 

Algemeen 
2014 was een jaar waarop de werkgroep met gemengde gevoelens terugkijkt. Enerzijds heeft de 
werkgroep in 2014 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. 
Anderzijds bleek in het najaar van 2014 de financiële buffer die de Wadvogelwerkgroep had 
opgebouwd, te zijn verdwenen als gevolg van frauduleuze activiteiten van de penningmeester van 
Avifauna. Daardoor was het niet mogelijk om de reiskosten van de tellers te vergoeden op de 
gebruikelijke manier. 
Er stonden bij de werkgroep iets minder dan dertig 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. 
De stuurgroep van de Werkgroep, bestaande uit Dick Veenendaal, (wetlandwacht), Dirk Blok 
(telmethoden), Jacob Poortstra (website), Marinus Brijker (algemene coördinatie), kwam een keer 
bijeen voor overleg. 

 
Tellingen 
De Werkgroep heeft 4 keer een integrale wadvogeltelling uitgevoerd langs de Groninger Noordkust: 
in januari, mei, september en november. Over het geheel genomen waren de tellingen voldoende 
bemenst. De bemensing van het gebied tussen de Eemshaven en Delfzijl levert echter geregeld 
problemen op, waarvoor een oplossing moet worden gevonden. De tellingen op het terrein van de 
Eemshaven zijn nagenoeg onmogelijk geworden vanwege de slechte toegankelijkheid van het 
havengebied. 
 
De tweewekelijkse steekproef in de Noordpolder was i.h.a. goed rond te krijgen. Een enkele keer 
kon er door ongunstige omstandigheden niet geteld worden. Daarmee zette zich 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), Dick Veenendaal (Emmapolder, Lauwerpolder), Marinus 
Brijker (Noordpolder - Marnedijk), Willem de Ruiter (Marnedijk en Lauwersoog) 
 

 

Een blik vanaf de dijk van de Noordpolder in 

oostelijke richting ongeveer halfweg het 

steekproefgebied van de Wadvogelwerkgroep. 
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Resultaten van tellingen 
In 2014 is een begin gemaakt met het uitwerken van telgegevens vanaf 1994. Sovon heeft 
daarvoor berekeningen aangeleverd. Gezien de omvang van het werk is overleg gaande over 
verdere steun door Sovon. 
Een eerste analyse 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 voor 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 langs de Noordkust 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 nam het aantal af van 
ongeveer 5500 naar minder dan 2000. In de aanpalende Lauwerpolder nam in 2012 het aantal 
overtijende Scholeksters echter met een factor vijf toe. Dit is vrijwel zeker een gevolg van de 
bouwactiviteiten in de Eemshaven. In de Noordpolder West is er geen duidelijke trend te zien, in de 
Negenboerenpolder nam het aantal overwinteraars echter weer toe. Alle reden om hier verder 
onderzoek naar te doen. 

 
Beschermingsactiviteiten 
In 2014 trok Gerben Veenstra zich terug als wetlandwacht. Daarmee was Dick Veenendaal in 2014 
de enige wetlandwacht langs de Noordkust, nl. in het stuk tussen Noordpolderzijl en de 
Eemshaven. Het werk in het deel tussen Noordpolderzijl en het Lauwersmeer werd waargenomen 
door Marinus Brijker. Het ging daarbij vooral over overleg met de projectgroep Kwelderherstel. De 
herstelwerkzaamheden van de kwelder zijn geheel afgerond. Helaas moeten we vaststellen dat met 
name het laarzenpad in de kwelder van de Westpolder de verstoring oplevert die was verwacht. De 
projectgroep is uitgebreid geïnformeerd over deze verstoring en er is geadviseerd om het 
laarzenpad zo aan te passen dat het met normaal hoog water niet toegankelijk is. Verder is 
aangedrongen op sluiting van het laarzenpad in de broedtijd. Deze adviezen zijn niet overgenomen 
en daarmee is in wezen de situatie ontstaan dat het laarzenpad strijdig is met de Flora- en 
faunawet. De Werkgroep beraadt zich op mogelijkheden tot actie. 
 
De problematiek rond de visdievenkolonie in Delfzijl is in 2014 opgelost door de aanleg van een 
broedeiland op de driehoek van Oterdum. De plek is in 2014 in gebruik genomen en bleek in het 
eerste jaar matig succesvol: er hebben vooral Kokmeeuwen gebroed en ruim 50 paren Visdieven. 
In december heeft Marinus Brijker als vertegenwoordiger van de Wadvogelwerkgroep en Avifauna 
deelgenomen aan een overleg tussen de provincie, natuurorganisaties, Groningen Seaports en 
bedrijven in de Eemshaven om te komen tot een duurzame oplossing voor het steeds groter 
wordende aantal broedende Visdieven en Noordse Sterns in de Eemshaven. We verwachten dat 
de sterns in 2015 en daarna gelegenheid krijgen om ongestoord te broeden op het haventerrein.   
 

Marinus Brijker 
Coördinator Wadvogelwerkgroep 

 


