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Jaarverslag Vereniging Avifauna 
Groningen 2015 

 
 
Vereniging-leden 
Op het moment van schrijven staan er per 1 januari 2016 totaal 311 leden geregistreerd (3 
ereleden, 36 gezinsleden, 0 jeugdleden en 273 gewone leden). Dat waren volgens het 
vorige jaarverslag op 1 januari 2015 totaal 313 geregistreerde leden (3 ereleden, 35 
gezinsleden, 0 jeugdleden en 275 gewone leden). Een bescheiden daling vergeleken met 
de vorige jaren. 
Zoals in het vorige jaarverslag stond aangegeven daalt het aantal leden al een paar jaar, 
hoewel de cijfers uit voorgaande jaren niet betrouwbaar waren door de onjuiste opgaven 
van de vorige penningmeester. Inmiddels is dankzij onze huidige penningmeester een en 
ander aardig opgeschoond. Wellicht dat er voor een volgend jaarverslag nog weer eens 
gekeken kan worden hoe het verloop is geweest van de ledenaantallen met de 
gecorrigeerde informatie. 
Avifauna Groningen doet al jarenlang niet actief aan ledenwerving. Toch zijn er elk jaar nog 
nieuwe aanmeldingen, die een deel van het ledenverlies compenseren. Daarbij moet 
worden aangetekend dat een deel van het ledenverlies ook komt door passieve 
lidmaatschapsbeëindiging vanwege het niet-betalen door de contributie. De 
penningmeester was in 2015 vrij effectief in het stimuleren van het betalen van de 
contributie. Dit heeft zeker bijgedragen tot de uiteindelijk geringe daling van het aantal 
leden. 
 
Op 15 april 2015 was de reguliere Algemene Ledenvergadering te Groningen (’t Vinkhuys). 
De opkomst van 11 leden (inclusief bestuur) past in het opkomstpatroon van de ALV. Om 
de opkomst te bevorderen en vanwege het relatief korte programma was de najaarsleden-
vergadering (NLV) op 9 december gecombineerd met een lezing. Met in totaal, volgens de 
presentielijst, 20 leden was de opkomst relatief goed. 
 
 
Bestuur 
 
In 2015 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. 
In het bestuur hadden gedurende 2015 de volgende personen zitting; achter de namen 
staan de hoofdtaken vermeld: 
Egbert Boekema voorzitter 
Arjo Bunskoeke secretaris 
Dick Veenendaal penningmeester 
Aart van der Spoel lid 
Jan Henk Venema lid 
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Bestuursactiviteit 
Het bestuur kwam in 2015 slechts twee keer bijeen, waarmee het laagterecord van 2014 
(vier vergaderingen) al weer werd verbroken. In vorige jaarverslagen is al aangegeven dat 
dit enerzijds een gevolg is van het beleid om de uitvoering van taken door het bestuur te 
beperken en zaken over te laten aan de leden (werkgroepen-commissies), maar ook 
doordat door het gebruik van email er minder behoefte is aan fysieke vergaderingen.  
In 2015 speelde verder mee dat de voorzitter verminderd beschikbaar was en zich moest 
richten op het voltooien van zijn nieuwe boek over de vogels in Groningen. Dit boek zal in 
2016 verschijnen. Er zal dan na vele jaren eindelijk weer een belangrijke publicatie zijn van 
Avifauna Groningen naast De Grauwe Gors. 
Het merendeel van de bestuursleden is ook anderszins zeer actief binnen de vereniging. 
Het ligt in de verwachting dat er de komende jaren bestuursleden zullen stoppen en nieuwe 
bestuursleden zullen dan nodig zijn. Op dit moment moeten er statutair nog steeds 
minimaal vijf bestuursleden aanwezig zijn. Een wijziging van de statuten waar in 
voorgaande jaren over is gesproken is op de lange baan geschoven. De financiële 
middelen ontbreken daarvoor. Dat betekent dat, in ieder geval op papier, er minimaal vijf 
bestuursleden nodig blijven. 
 
Vogelbescherming 
Binnen het bestuur is er momenteel niemand die zich specifiek bezig houdt met 
vogelbeschermingszaken. Een werkgroep met die taak is tot nu toe niet verder gekomen 
dan de spreekwoordelijke koelkastlade. Van een centraal actief vogelbeschemingsbeleid is 
op dit moment geen sprake. Er heeft zich inmiddels wel iemand gemeld die in deze wel 
een rol wil spelen. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe dit in de praktijk zal/kan 
uitpakken.  
Dat betekent zeker niet dat er nu niet aan vogelbescherming wordt gedaan. Op ad-hoc 
basis wordt het nodige gedaan, veelal via de werkgroepen.  
In de jaarverslagen van de werkgroepen (hieronder) is daarover meer te vinden. 
 
Er zijn helaas genoeg redenen van zorg wat betreft het beschermen van vogels. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor onze Waddenkust. Die zorg loopt van het bouwen van een theehuis van 
meerdere verdiepingen, voortdurende plannen om Noordpolderzijl uit te bouwen tot een  
soort pretpark en de aanleg van een buitendijks fietspad (Kiek over Diek) om het toerisme 
in de dorpen te bevorderen. Allemaal zaken die een negatieve impact hebben op de rust in 
het buitendijkse gebied, dat zo belangrijk is voor vogels. 
De bedreigende plannen komen soms uit onverwachte hoek. Zoals van een natuurbe-
schermingsorganisatie die het plan had opgevat om bij Noordpolderzijl op de kwelder een 
terp aan te leggen met een vaag historiserende argumentatie. 
Zorgwekkend is het buitendijkse fietspad dat onder de kreet “Kiek over Diek” inmiddels is 
aangelegd. Avifauna Groningen heeft al in een vroeg stadium al aangegeven tegen de 
aanleg van dit fietspad te zijn, omdat het zal leiden tot meer verstoring van het buitendijks 
gebied juist ook in de broedperiode. Het is ook onduidelijk hoe dit fietspad het toerisme in 
de dorpen, op enige afstand van de dijk, zal bevorderen. Bovendien loopt er al een prima 
fietsroute aan de landzijde van de dijk en zijn er genoeg punten waar men een blik over de 
dijk kan werpen. Helaas was het ook al snel duidelijk dat het fietspad er ondanks de 
bezwaren toch wel zou komen. Het is inmiddels aangelegd. 
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Alleen de aanleg van deze fietsroute is voor de initiatiefnemers (waaronder de provincie 
Groningen) nog niet voldoende. Er is nu besloten dat er een meerdaags festival zal komen 
om het project “Kiek over Diek” verder te bevorderen. Dit festival zal worden gehouden van 
3-6 juni 2016. Inderdaad ja, midden in het broedseizoen…. 
 
Het zal duidelijk zijn dat nog genoeg te doen is in de provincie op het gebied van vogel- en 
natuurbescherming. 

 
 
De vereniging 
Na het turbulente jaar 2014 was het jaar 2015 gelukkig een gewoon jaar. Op de 
achtergrond speelt uiteraard nog steeds de affaire Ronald N. Op verzoek van de politie is 
eind augustus nog een aanvullende aangifte gedaan op basis van nieuwe informatie uit het 
politieonderzoek. Er is verder nog geen uitzicht op de afwikkeling van deze zaak. 
 
Een oproep voor meer actieve leden zal hier niet worden herhaald: zie daartoe de vorige 
jaarverslagen. 
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Toekomst 
In feit kan hier worden volstaan met een verwijzing naar het vorige jaarverslag. 
Naast de te verwachten uitkomst van het nieuwe boek over de vogels in Groningen van 
Egbert Boekema blijft het naderende jubileumjaar 2018 een potentieel interessant 
richtpunt. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en hoe daar speciale aandacht aan zal 
worden besteed. Ook dit zal afhangen van de bereidheid van leden om zich actief in te 
willen zetten. 
Nu de vereniging weer in wat meer normale en minder turbulente omstandigheden verkeert 
is het wellicht ook een goed moment voor het bestuur om zich nader te gaan bezinnen op 
het toekomstig beleid. 

 
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 2015. 
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Redactie De Grauwe Gors 2015 

In februari 2015 jaargang 42 uit van De Grauwe Gors 
(GG). Dit is de tweede Grauwe Gors in het nieuwe 
formaat. Het fraaie extra dikke nummer van 103 
pagina’s is in feite de gecombineerde jaaruitgave 
2014/2015. In 2014 is mede door de financiële situatie 
geen De Grauwe Gors verschenen. 
 De redactie heeft nog steeds behoefte aan versterking 
voor onder andere de fotoredactie.  
De redactie bestond in 2015 uit: 
Aart van der Spoel (eindredacteur), Bauke Koole 
Maricée Ten Bosch en Rob Lindeboom 
 
In maart 2016 is de nieuwe GG uitgekomen. 

 
Excursiecommissie 2015 

Er waren in 2015 drie excursies: 
1. Zaterdag 25 april – Vroege vogelexcursie Noordlaarderbos o.l.v. Aart van der Spoel 
2. Vrijdag-zondag 15-17 mei – Westerwolde en Ruiten Aa o.l.v. Bauke Koole 
Zie excursieverslag op website: 
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/167-vereniging/excursiesverslagen/802-
excursie-ruiten-aa-en-westerwolde 
3. Vrijdag-zondag 2-4 oktober – Waddenzwerftocht op De Bruinvisch 
Zie excursieverslag op website: 
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/167-vereniging/excursiesverslagen/806-
waddenexcursie-2015 
De excursiecommissie bestond in 2015 uit: Bauke Koole , Willemijn Pompe, Dick Smid en  
Marcel Wolfs. 
 

Website 

www.avifaunagroningen.nl 

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

Vogel van het Jaar 2015 

Door middel van een verkiezing via het internet werd de Gierzwaluw verkozen tot Vogel 
van het Jaar 2015. Zie de speciale webpagina: 
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2015 
De ad-hoc commissie Vogel van het Jaar bestaat uit Jan Henk Venema en Henk de Lange. 

 
 
 
EJB/20160409 

http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/167-vereniging/excursiesverslagen/802-excursie-ruiten-aa-en-westerwolde
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/167-vereniging/excursiesverslagen/802-excursie-ruiten-aa-en-westerwolde
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/167-vereniging/excursiesverslagen/806-waddenexcursie-2015
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/167-vereniging/excursiesverslagen/806-waddenexcursie-2015
http://www.avifaunagroningen.nl/
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2015
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Jaarverslag 2015 Kokmeeuwenwerkgroep 

Het ring- en afleeswerk van Kok- en Stormmeeuwen in en rond de stad Groningen is op 

dezelfde voet voortgezet. In dit gebied werden in het seizoen 2014/15 (periode 1 juli - 30 

juni) in totaal 73 geringde Kokmeeuwen geïdentificeerd die in het buitenland waren geringd 

(87 individuen voor de periode 1 juli 2013 - 30 juni 2014). Deze vogels waren in de 

volgende landen geringd (tussen haakjes het aantal uit het seizoen 2013/14): Duitsland 18 

(26), Zweden 11 (12), Denemarken 10 (10), Litouwen 9 (9), Polen 7 (6), Finland 5 (10), 

Engeland 3 (4), Noorwegen 3 (1), Tsjechië 2 (1), Kroatië 1 (1), Letland 1 (1), Zwitserland 1 

(1), Hongarije 1 (0), Spanje 1 (0), België 0 (4) en Estland 0 (1). In beide winters zijn ook 

redelijke aantallen geringde Stormmeeuwen afgelezen. Dit waren hoofdzakelijk vogels die 

in een eerdere winter in de stad Groningen waren geringd.  

Contactpersoon: Klaas van Dijk 



Jaarverslag Vereniging Avifauna Groningen 2015  pg.7/23

   

Lezingencommissie 2015 
 
Ondanks pogingen meerdere leden bij deze commissie te betrekken bestond de 
lezingencommissie in 2015 wederom slechts uit 1 persoon. Dat betekent dat deze 
commissie nog altijd op zoek is naar versterking. In totaal werden in 2015 vijf 
lezingavonden georganiseerd. Deze werden allen georganiseerd in 't Vinkhuys te 
Groningen, Diamantlaan 94 in Groningen. Dit waren achtereenvolgens: 
 
Do. 15 januari:  5 Avifauna Groningen leden: dia-avond / Nieuwjaarsborrel 
Wo. 29 april:   Jan Beekman – Knobbelzwanen werkgroep VAG 
Wo. 25 november:  Rick Wortelboer en Luit Buurma – Gierzwaluwen 
Wo. 11 november:  Petra de Goeij – Lepelaars 
Wo. 9 december:  Derick Hiemstra –  Noordse Sternen (combinatie met ALV) 
 
15 Januari: Dia avond annex Nieuwjaarsborrel door en voor leden 
Doelstelling was om op deze nieuwjaarsborrel te gebruiken om leden zelf de mogelijkheid te geven 
iets over hun vogelvakantie, -onderzoek, favoriete vogelgebied, etc. De 5 sprekers van deze avond 
waren achtereenvolgens Jacob Poortstra: “vogelfoto’s Spanje”, Egbert Boekema: “Japan en wat 
ongeregeld”, Frans Tijsterman: “Georgië en Kaukasus Plus: natuur zoals hij bedoeld is”, Aart van 
der Spoel: “Jaaroverzicht waargenomen zeldzaamheden provincie Groningen 2014”, en André 
Sikkema: “Ethiopië”. Ondanks de lage opkomst (14 personen) werd het een inspirerende avond 
waar we een jaarlijks traditie van willen maken. 

 
29 April: Jan Beekman: “De Knobbelzwanen Werkgroep van Avifauna Groningen” 
In deze lezing gaf Jan Beekman een overzicht van de door deze werkgroep verzamelde gegevens 
van de laatste jaren en de daaruit verkregen inzichten over de populatiebiologie van de 
Knobbelzwaan in de provincie Groningen. De aanwezige belangstellenden (25 personen) kregen 
een goed beeld van de werkzaamheden van deze werkgroep en de schat aan informatie die is 
verzameld over: overleving van volwassen broedvogels, leeftijd waarop zwanen gaan broeden, 
over de duur van de paarband, legdatum, legselgrootte, uitkomstsucces, 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, etc.  

 
11 November: Petra de Goeij: “De lepelaars in 
Nederland doen het goed. Maar wat is goed?” 
Het aantal lepelaars in Nederland neemt nog steeds toe. Geldt 
dat voor alle kolonies? Is er verschil tussen oude en nieuwe 
kolonies? Het jarenlange kleurringen van lepelaars door Harry 
Horn en Otto Overdijk  heeft een schat aan gegevens opgele-
verd over de overleving van de lepelaars op hun trekroute. In 
de lezing werd ingegaan op de verschillen in overleving  op de 
trekroute en door de tijd heen. Daarnaast werden de eerste 
patronen gepresenteerd  die de data van de met GPS-loggers 
uitgeruste lepelaars op Schiermonnikoog hebben geleverd. De 
spreker en de groepsomvang van toehoorders (13 personen) 
gaf volop ruimte voor discussie over kakelverse nieuwe data. 
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25 november: Rick Wortelboer en Luit Buurma: “Gierzwaluwen nader bekeken met 
behulp van camera’s bij nesten en radar” 
Voor de pauze vertoonde Rick Wortelboer (Gierzwaluwbescherming Nederland)  voor een goed 
gevulde zaal (45 personen) beelden die met behulp van camera’s het wel en wee van broedende 
Gierzwaluwen bij zowel natuurlijke nestplaatsen als in nestkasten volgden. De beelden die dit 
hebben opgeleverd gaven een unieke kijk in de gierzwaluwenhuiskamer. Met dit onderzoek konden 
diverse aspecten van het leven van deze intrigerende zomervogel bestudeerd worden zonder dat 
de vogels verstoord werden. 

 
Na de pauze werden door Luit Buurma radarbeelden getoond van de grote luchtverdedigingsradar 
van Defensie in Noord Friesland. Daarop waren reflecties van zwermen gierzwaluwen boven het 
IJsselmeer te zien. Het hoe en waarom van dit fascinerende verschijnsel boven het IJsselmeer, dat 
door de spreker al in 1979 op het radarscherm werd ontdekt, blijft nog altijd in nevelen gehuld.  
 
9 december: Derick Hiemstra: “Voor geel 9.0 is 90.000 km niet alleen een kwestie van 
0-en: het verhaal over een nieuwe recordreiziger, versie 2015” 

De resultaten van 6 jaren lang (kleur-)ringen 
van Noordse Sternen en 2 edities van werken 
met geolocatoren bij bekende broedvogels  
werden in deze lezing gepresenteerd aan de 
aanwezige leden (22 personen), die vooraf 
ging  aan de NLV.  In deze lezing was niet 
alleen oog voor de recordtrekker maar ook 
voor de successen van de verschillende 
Groningse Noordse Stern kolonies en de 
trends door de jaren heen. 
 
Uit de wisselende publieke belangstelling bij 
de verschillende lezingen bleek duidelijk dat 
aankondigingen uitsluitend vermeld op de 
verenigingswebsite van Avifauna Groningen 

veel minder belangstellenden trok dan wanneer alle leden via een nieuwsbrief van een lezing op de 
hoogte worden gebracht. Ook werkt een artikel in de Groninger Gezinsbode zeer goed. De com-
missie zal bij toekomstige lezingenavonden waar mogelijk van beide publiciteitskanalen gebruik 
gaan maken om zoveel mogelijk mensen (lid of geen lid) van een lezingavond op de hoogte te 
brengen. 
 

Lezingencommissie, maart 2016,  
Jan Henk Venema & Vacant 
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           Werkgroep Ransuilen in Groningen                          
 

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

 
                  

                       Jaarverslag 2015  
 
In 2015 beperkten de werkzaamheden van de werkgroep zich tot: 

 het inventariseren van de winterroesten seizoen 2014 – 2015 

 het in kaart brengen van waarnemingen  

 het uitbrengen van twee digitale Nieuwsbrieven  

 overleg met particulieren en gemeenten betreffende het kappen van roestbomen 

 het beantwoorden van vragen die via de website worden gesteld 
 
Jaarlijkse inventarisatie van de winterroesten 
In het zesde telseizoen ( 2014-2015) is de voorlopige stand 491 uilen op een totaal van 64 
roesten. Hetgeen een gemiddelde van 7,7 per roest betekent.  
Hieronder volgt de voorlopige score en daarin valt op dat er inderdaad een duidelijk herstel  
is opgetreden in het aantal ransuilen in onze provincie ten opzichte van het jaar 2013-2014. 
Het totaal aantal uilen dit  zesde telseizoen lag zelfs iets hoger dan in het topjaar 2010-
2011. Het behaalde hoog gemiddelde per roest is indicatief voor een goed broedseizoen. 
 
In de tabel hieronder de cijfers van de afgelopen zes telseizoenen. 
De zes telseizoenen  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Aantal meldingen         75       102        118        181       174        163 

Aantal roesten         42         59          68         70        65         64 

Aantal uilen       268       462        453        433       306        491 

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

 
Het hoogste aantal uilen op één roest bedroeg 24 (Slochteren), 3 meer dan het jaar 
daarvoor op de roest in Wagenborgen. Op 20 roesten was sprake van 10 of meer uilen. In 
het slechte jaar 2013-2014 waren dat er slechts 8. Het jaar daarvoor (2012-2013) maar 
liefst 33. 
 
Oproepen tot het tellen van uilen en het melden van roesten werden gedaan: 

 in de nieuwsbrief van de Werkgroep Grauwe Kiekendief 

 in de nieuwsbrief van de vereniging Avifauna 

 op het forum van de website van Avifauna 
 
Het in kaart brengen van waarnemingen in 2015 
Het aantal waarnemingen bedroeg 115.  
De waarnemingen betroffen met name: 

 nesten en (broedende) uilen in de tuin 

 baltsende uilen 
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 overvliegende en foeragerende uilen 

 jonge uilen en takkelingen 

 (verkeer)slachtoffers 
In een aantal gevallen werd verwezen naar andere organisatie aangezien het 
waarnemingen betrof buiten de Groninger provinciegrenzen. 
 
Digitale Nieuwsbrief en Website 
Twee digitale nieuwsbrieven werden in 2015 verzonden aan circa 210 abonnees. 
Nummer 13 zag het licht in januari, nummer 14 in december.   
Naar aanleiding van onze laatste nieuwsbrief publiceerde Het Dagblad v/h Noorden op de 
laatste dag van 2015 hierover een artikel. 
Wederom waren er problemen met de website. Gevolg hiervan was dat meldingen en e-
mails van bijna 2 maanden ons niet bereikt hebben. In de laatste nieuwsbrief riepen we 
daarom de lezers op om eventueel opnieuw te reageren met vragen en/of meldingen. 
 
Kappen van roestbomen 
Veel tijd werd dit jaar weer besteed aan overleg en mailwisseling met gemeenten en 
particulieren over het al dan niet kappen van (roest)bomen en eventueel benodigde 
vergunningen hiervoor. 
Dat niet iedereen weet wat onder roestbomen wordt verstaan, is nog wel een punt van 
aandacht voor de toekomst 
 
Website berichten en vragen om advies  
Dit betrof onder meer: 

 aanbod van en vraag naar braakballen 

 identificatie van uilen op foto’s 

 “verlaten” uiltjes en hoe te handelen 

 het toezenden van foto’s en filmpjes 

 verzoek om ons meldformulier voor roestmeldingen over te mogen nemen 

 vraag om advies over snoeiwerk i.v.m. roesten   

 melding van een woelmuisschedel in een ransuilenbraakbal 

 vervoer van jonge ransuilen naar vogelasiel “De Fügelhelling” te Ureterp door de 
Dierenambulance Stadskanaal 

 nestkast voor de ransuil? 

 Meerdere vragen om een handleiding voor het tellen van uilen 
 
Wijziging samenstelling van de werkgroep 
De werkgroep Ransuilen in Groningen, die sinds de oprichting bestaat uit Trees Dik en 
Gielje Timmer, kreeg met ingang van 1 december ondersteuning van Dieko Alting en Jan 
Henk Venema. Dit maakt het voor Trees en Gielje mogelijk de werkzaamheden, die zij al 
zes jaar met hun tweeën uitvoeren, op termijn over te kunnen dragen. 
Dieko zal de website gaan beheren en onderbrengen onder de website van de Vereniging 
Avifauna Groningen, waarvan Dieko het beheer ook mede in handen heeft. Hiermee komt 
een einde aan het hosten van de website bij Internetbureau Praes. Wij danken Jelger 



Jaarverslag Vereniging Avifauna Groningen 2015  pg.11/23

   

Visser van Internetbureau Praes hartelijk voor het belangeloos opbouwen, beheren en 
hosten van de website gedurende de afgelopen 6 jaar. 
Jan Henk zal zich samen met Gielje gaan bezighouden met de uitwerking van de 
doorgegeven waarnemingen en het voorlichtings- en beschermingswerk van de werkgroep. 
Trees blijft de binnenkomende meldingen en waarnemingen administreren en verwerken 
tot overzichtskaarten.  
De werkgroep kreeg in 2015 wederom ondersteuning van een aantal actieve 
veldmedewerkers. Zonder hen zou dit werk niet mogelijk zijn. Dank daarvoor. 

 
Maart 2016,   
De Werkgroep 
Ransuilen in Groningen 
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Jaarverslag 2015 
Stadsvogelwerkgroep Avifauna Groningen (SVWG) 
 
In 2015 is een vervolg geven aan de doelstelling van de Stuurgroep Gierzwaluw*) én heeft 
uitwerking plaatsgevonden van de resultaten van de gierzwaluwtelling in 2014.  
 
• De doelstelling van de Stuurgroep Gierzwaluw was het ophangen van 
gierzwaluwnestkasten in de omgeving van bedreigde kolonies. In het voorjaar van 2015 
heeft Jan Doevendans in opdracht van de gemeente en op aanwijs van de stuurgroep 
opnieuw nestkasten opgehangen. In 2015 zijn nestkasten opgehangen in Helpman (14), 
Rivierenbuurt (6), Schildersbuurt (4), Korrewegwijk (17) en Broerstraat (4 aan bibliotheek). 
Ook in 2014 waren al circa 60 nestkasten opgehangen (zie vorig jaarverslag). 
• De uitwerking van de in 2014 door circa 20 vogelaars verrichte gierzwaluwtelling in 
de stad Groningen heeft in 2015 bestaan uit het op een rijtje zetten van de resultaten en 
het schrijven van een artikel voor Grauwe Gors. Rond de tijd dat u dit jaarverslag krijgt zal 
de nieuwe Gors met het artikel ook in uw brievenbus vallen. De vogelaars, die wel 
meegeteld hebben maar geen lid van Avifauna zijn, zullen het artikel toegestuurd krijgen. 
• Aangezien er nog een aantal bedreigde gierzwaluwkolonies zijn waar nodig 
nestkasten opgehangen moeten worden, is het de bedoeling dat de Stuurgroep nog 
eenmalig in het voorjaar van 2016 bij elkaar komt. Betreffende bedreigde kolonies zijn de 
omgeving van de Gerbrand Bakkerstraat in de Oosterparkwijk, de Schildersbuurt, de 
omgeving van de Suikerbuurt in Hoogkerk en de omgeving van de Nieuwstraat in de 
Oosterpoort. 
  
Verdere activiteiten: 
 
In de Grunobuurt is het nestkastenproject van kunstenaar Lena van der Wal )zie volgende 
pagina) verder begeleid door onze werkgroep. De SVWG vindt het een geslaagd project 
tussen Nijestee en de kunstenaar. Er hangen 60 originele nestkasten. Het project kreeg 
landelijke aandacht. 
Tijdens de Nationale Vogelweek organiseerde de SVWG een wandeling voor 
belangstellenden langs de nestkasten (19 mei 2015). 
 
De SVWG zet zich in wanneer er zich problemen en verstoringen voordoen ten nadele van 
de vogels. Zo werden er in het Blauwe Dorp door Nijestee werkzaamheden aan huizen 
uitgevoerd tijdens het broedseizoen. Volgens de flora & faunawet is dit verboden. Nijestee 
heeft het werk op ons verzoek stil gelegd en na het broedseizoen afgemaakt, tevens een 
aantal nestkasten voor o.a. spreeuw opgehangen  als mitigerende maatregel. 
 
 
*) De Stuurgroep Gierzwaluw is een tijdelijke groep bestaande uit stadsecologen, leden 
van IVN Groningen-Haren en Avifauna Groningen die zich willen inzetten voor meer 
nestgelegenheden voor Gierzwaluwen in de stad.  
 
Feb 2016, Rob Lindeboom, Maricée Ten Bosch 
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Boven: Artikel dagblad van het Noorden 

(29 feb 2015) 

Rechts: vogelhuizen van Lena van der 

Wal tijdens expositie in ROEZ 

(Groningen) 
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Wadvogelwerkgroep, jaarverslag 2015 
 

Algemeen 
2015 was voor de werkgroep een jaar van herstel. De activiteiten van de 

werkgroep in 2015 waren als gebruikelijk: ze 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. 

Daarnaast heeft de werkgroep gegevens geleverd aan derde partijen als overheden en 

adviesbureaus. De vraag daarnaar blijft bestaan en laat duidelijk zien wat het belang is van het 

verzamelen gegevens. De onkostenvergoedingen voor het leveren van gegevens vormen de bron 

waaruit de onkosten van de tellers kunnen worden bekostigd. In 2015 was het dankzij de 

ontvangen vergoedingen mogelijk om de reiskosten van de tellers weer te vergoeden. 

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. In het najaar is de stuurgroep uitgebreid met Dieko Alting, die vanaf 2016 de 

algemene coördinatie van Marinus Brijker zal gaan overnemen. 

Joost Degenaar is als hoofdteller van het gebied tussen Delfzijl en Eemshaven is in 2015 definitief 

gestopt met zijn werkzaamheden. Het is tot nu toe niet gelukt om een opvolger te vinden. Het 

overleg met Sovon daarover gaat door. 

Tellingen 
De Werkgroep heeft 6 keer een integrale wadvogeltelling uitgevoerd langs de Groninger Noordkust: 

in januari, april, mei, juli, 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: 

Delfzijl – Eemshaven: vacant, Emmapolder, Lauwerpolder: Dick Veenendaal; Noordpolder – 

Marnedijk: Marinus Brijker;  Marnedijk en Lauwersoog: Willem de Ruiter. 

 



Jaarverslag Vereniging Avifauna Groningen 2015  pg.15/23

   

Resultaten van tellingen 

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 

Dick Veenendaal was in 2015 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, evenals in 2014, waargenomen door Marinus Brijker. We hebben moeten vaststellen dat het 

laarzenpad in de kwelder van de Westpolder regelmatig tot ernstige verstoring leidt. De geplande 

aanleg van een theehuis op de hoek van de Westpolder en het Lauwersmeer zal deze situatie 

alleen maar verslechteren. Helaas blijkt de provincie als verantwoordelijke handhaver niet op te 

treden. 

Ook elders langs de kust lijkt het dat het aantal verstoringen in de kwelder als gevolg van 

recreanten toeneemt, terwijl het ook voorkomt dat boeren de kwelder soms gebruiken als 

dumpplaats voor mest. 

De problematiek rond de visdievenkolonie in Delfzijl heeft zich verplaatst naar de Eemshaven. 

Marinus Brijker als vertegenwoordiger van de Wadvogelwerkgroep en Avifauna heeft een aantal 

keren deelgenomen aan 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. In 2015 zijn op het 

Eemshaventerrein een paar gebieden aangewezen en ingericht als broedgelegenheid. Het is de 

bedoeling dat in het kader van de verzwaring van de zeedijk langs de Oostpolder een permanente 

broedgelegenheid wordt gemaakt. Daarmee zijn in de nabije toekomst hopelijk de huidige 

problemen uit de wereld.   

Marinus Brijker 

Coördinator Wadvogelwerkgroep
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Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen, jaarverslag 2015 

 

 

Achtergrond  

De Zwanenwerkgroep van de vereniging Avifauna Groningen bestaat sinds 1979, toen een zeer strenge 

winter het noorden van ons land teisterde en de stadsgracht in Groningen vol knobbelzwanen zat. Deze 

vogels bleken veelal uit landen rond de Oostzee te komen, op de vlucht voor sneeuw en ijs. De 

Zwanenwerkgroep ontstond uit een groep enthousiaste biologie studenten die de vogels vingen en van een 

ring voorzagen om iets te weten te komen over herkomst en trek. In de tachtiger jaren werd het onderzoek 

naar overwinterende vogels voortgezet, door groepen knobbelzwanen bij wakken in het ijs te vangen en te 

ringen. Daarnaast werden vanaf 1984 ’s zomers in de hele provincie Groningen broedparen knobbelzwanen 

(al dan niet met jongen) opgespoord en geringd. Aanvankelijk was de vraag vooral of ook die vogels ’s 

winters in de stad hadden overwinterd, maar al snel ontstond een veel uitgebreider onderzoeksthema, 

namelijk populatiebiologie ofwel de aantalsontwikkeling. Knobbelzwanen  zijn interessant omdat ze tot de 

grootste vliegende vogels behoren, zeer oud kunnen worden, zeer trouw zijn in hun paarband en bovendien 

goed zichtbaar en dus makkelijk te bestuderen. Vanaf 1984 werd het onderzoek steeds meer gericht op de 

broedpopulatie en dat duurt tot op heden voort. Inmiddels heeft de werkgroep een van de langstlopende 

zwanenstudies ter wereld neergezet.  

Doelstellingen Zwanenwerkgroep 

De doelstellingen van de Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen zijn het doen van toegepast 

wetenschappelijk onderzoek, een bijdrage leveren aan de bescherming van deze prachtige moderne 

weidevogel, plus het geven van educatie, voorlichting en advies. Met de resultaten uit onafhankelijk 

(wetenschappelijk) onderzoek proberen wij een op feiten gebaseerd inzicht te krijgen hoe het aantal 

knobbelzwanen in de Groninger populatie gereguleerd wordt en welke factoren daarbij een rol spelen. Ook 

worden waarnemingen gedaan aan het gedrag en de voedselkeuze van de zwanen. Met die resultaten kan 

een onderbouwd wetenschappelijk populatiemodel gemaakt worden, dat inzicht geeft in beperkende 

factoren en dat kan voorspellen wanneer wel of niet kan en mag worden ingegrepen middels 

beheermaatregelen. Ook worden effecten op het ecosysteem en maatschappelijke vraagstukken (zoals 

gevolgen voor de landbouw) in beeld gebracht. 
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Maatschappelijke relevantie van het onderzoek 

De maatschappelijke relevantie van ons werk is groot. Knobbelzwanen worden bewonderd om hun 

schoonheid, hun kracht en partnertrouw, maar ook zijn er klachten uit de landbouw over schade aan 

gewassen. Zwanennesten worden op grote schaal vernield en er is een continue roep vanuit bepaalde 

kringen om afschot en aantalsreductie, dit vaak weer tot afschuw onder het brede publiek. Zo ontstond er in 

2015 ook erg veel commotie in de media over de illegale en ruwe praktijken van zogenaamde 

‘zwanendrifters’ in Zuid-Holland. Daarna volgde opnieuw ophef in de media over de dieronvriendelijke wijze 

waarop knobbelzwanen door jagers aldaar werden afgeschoten. Ook in Groningen zijn er voor- en 

tegenstanders van knobbelzwanen. De Zwanenwerkgroep probeert middels onderzoek en voorlichting een 

brug te slaan tussen de partijen, met als doel enig begrip, tolerantie en draagvlak te creëren. De 

Zwanenwerkgroep doet dat niet door de media op te zoeken, maar juist door in gesprek te gaan met alle 

betrokkenen en zich te baseren op onafhankelijke gegevens in plaats van emoties en meningen. De 

verzamelde kennis en inzichten zijn toepasbaar voor alle provincies in Nederland.  

Daarnaast is het onderzoek relevant voor andere maatschappelijke vraagstukken, zoals het risico op 

verspreiding van vogelgriep door wilde populaties watervogels en dan met name door zwanen. De 

economische gevolgen van een vogelgriepuitbraak zijn immers enorm. Ook voor vernieuwend 

wetenschappelijk onderzoek is het werk van de Zwanenwerkgroep interessant, doordat onze gemerkte, 

wilde populatie met knobbelzwanen van bekende (vaak hoge) leeftijd de mogelijkheid biedt om genetische 

en fysiologische processen rond veroudering te bestuderen. Inzicht in deze processen zijn ook voor de mens 

zelf belangrijk. 

Samenwerking met andere organisaties 

De Zwanenwerkgroep werkt samen met o.a. Provincie Groningen (beleidsadvisering -zie onder- en ook 

handhaving groene wetten), met het Groninger Landschap (predatieonderzoek, o.a. zeearend), het 

Vogeltrekstation (ringonderzoek, certificering voor vogelringers), SOVON Vogelonderzoek Nederland 



Jaarverslag Vereniging Avifauna Groningen 2015  pg.18/23

   

(monitoring), Alterra (modellering), de Zwanenwerkgroep Flevoland (uitwisseling expertise), de 

Rijksuniversiteit Groningen (verouderingsonderzoek) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (onderzoek 

vogelgriep). 

Vrijwilligers van de Zwanenwerkgroep 

De werkgroep bestaat uit ca. 40-50 vrijwilligers, met hele diverse achtergronden en in leeftijd variërend 

tussen 12 en 60 jaar. Deels zijn dit ecologen, maar ook andere ornithologen en geïnteresseerde 

natuurliefhebbers uit allerlei gelederen van de maatschappij, zoals (semi-) overheid, maatschappelijke 

organisaties, onderwijs en het bedrijfsleven. In totaal werden in 2015 door de werkgroepsleden samen 

ongeveer 250 mandagen in het veld besteed, door sommigen zelfs tientallen dagen, allemaal in hun vrije 

tijd! De borging van de wetenschappelijke kwaliteit van het zwanenonderzoek is in handen van 

professioneel opgeleide ecologen. Het onderzoek wordt financieel gesteund door een jaarlijkse bijdrage van 

de provincie Groningen voor materiaal (ringen) en reiskosten. 

 

Behaalde resultaten uit onderzoek 2015 

Het onderzoek aan de Groninger knobbelzwanen richtte zich in 

2015 op twee pijlers, namelijk onderzoek naar broedbiologie en 

populatieonderzoek door zwanenparen met hun jongen te 

vangen en te ringen en daarbij allerlei basisgegevens te 

verzamelen die gebruikt voor om demografische parameters 

(leeftijdsafhankelijke overleving, broedsucces, emigratie en 

immigratie) te berekenen.  

In het voorjaar werden ca. 80 nesten intensief gevolgd in de 

kleiweidegebieden tussen Hoogkerk en Winsum (60) en in de 

veenkoloniën tussen Hoogezand en Stadskanaal (20). Aangezien 

een groot deel van de broedvogels geringd is en daarmee ook 

vaak hun leeftijd bekend is, werd dit jaar met name gefocust op 

de broedprestaties (legdatum, legselgrootte, uitkomstsucces) in 

afhankelijkheid van de leeftijd van de broedvogels. De leeftijd varieert tussen 3 en 25 jaar. Vogels met enige 

jaren broedervaring beginnen vroeg met leggen en produceren grote legsels (6-9 eieren) terwijl jonge vogels 

(3-5 jaar) bij hun eerste en tweede broedpoging vaak later beginnen en slechts 3-5 eieren leggen. Oude 

vogels (17+ jaar) starten van jaar op jaar later met de eileg en geleidelijk neemt ook de legselgrootte af. 

Bovendien vermindert het uitkomstsucces van oude vogels merkbaar. Vogels die ouder zijn dan 22 jaar 

leggen zelden eieren meer en vaak komen die eieren ook niet meer uit omdat de vruchtbaarheid van 

dergelijke oude vogels sterk vermindert. 

Jaarlijks in augustus worden in de gehele provincie Groningen alle knobbelzwanen opgespoord en vrijwel 

allemaal gevangen en geringd. Het betreft met name broedparen, al dan niet met jongen. In 2015 werden 

860 zwanen  gevangen. Het betrof onder andere 175 broedparen, waarvan 52 mislukte broedparen zonder 
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jongen en 123 succesvolle broedparen met jongen. Het aantal jongen per familie varieerde van 1 tot 9, 

gemiddeld 4,1 jongen per succesvol broedpaar. In totaal werden 351 adulte vogels gevangen, 6 subadulten 

en 503 jongen. Het broedsucces in 2015 was daarmee gemiddeld tot vrij goed: minder goed dan 2014, toen 

ruim 600 jongen geringd konden worden, maar beter dan 2013, toen er slechts 400 jongen uitvlogen. Over 

de lange termijn is er geen toe- of afname in het aantal succesvolle broedparen of grootgebrachte jongen. 

Dat is echter wel opvallend, omdat het aantal broedparen nog lijkt te groeien en er dus steeds meer nesten 

mislukken. 

Het aantal terugvangsten van reeds geringde vogels bedroeg 290. Deze geringde vogels leveren belangrijke 

informatie over overleving en rekrutering. Daarnaast werden 67 (sub-)adulten nieuw geringd (60% man, 

40% vrouw). De geslachtsverhouding van de 503 geringde jongen bedroeg eveneens 60% man en 40% 

vrouw. Dergelijke verschillen zijn interessant voor verder onderzoek naar het dispersie- en 

vestigingspatroon van nieuwe rekruten in de broedpopulatie.  

Knobbelzwanen kennen verder twee kleurfases (witte en 

grauwe jongen), een eigenschap die gekoppeld is aan het 

geslachtschromosoom. In Nederland is het aandeel witte 

jongen veel hoger dan in de rest van Europa en de vraag is 

of er ook verschillen bestaan in het succes (overleving, 

broedsucces) van de  kleurfasen. In 2015 was van de jonge 

vogels 25% wit en 75% grauw. Dit aandeel verschuift in de 

loop van onze langlopende studie heel geleidelijk in het 

voordeel van de grauwe kleurfase.  

 

 

Al enige jaren wordt samengewerkt met de RUG (Dr. J. 

Boonekamp) in een onderzoek naar veroudering bij vogels, 

aan de hand van telomeer lengtes (stukjes DNA) en 

veranderingen daarin. In augustus 2015 werden tijdens het 

ringen een aantal broedvogels van een grote leeftijdsrange 

voor de 2e of 3e keer onderzocht door  

(herhaal)bloedmonstertje te nemen. Deze monsters worden 

momenteel geanalyseerd in het laboratorium, waarna ze 

samengevoegd worden met allerlei gegevens over de 

individuele zwanen (geslacht, leeftijd, 

broedsucces over de tussenliggende 

jaren, gewicht, snavelkleur etc.). 
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Educatie 

Eigen vrijwilligers zijn vaak als jongere of student al aangesloten bij de Zwanenwerkgroep en hebben daar 

veel geleerd over de natuur in het algemeen en vogelonderzoek in het bijzonder. Sommigen hebben 

vervolgens een professionele, natuur gerelateerde baan gevonden (o.a. als bioloog/ecoloog, onderzoeker, 

docent, medewerker natuurbeheer of boswachter bij terrein-beherende organisaties of dierverzorger in een 

dierentuin). De ervaringen die zij opdeden bij de Zwanenwerkgroep hebben hen mede geholpen om richting 

te geven aan hun carrière. 

Tijdens de vangacties van de Zwanenwerkgroep worden jaarlijks ook mini-excursies gehouden voor kleine 

groepjes kinderen, zoals o.a. jongeren van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en de 

Jeugdboswachters van het Groninger Landschap. Daarbij mogen de jongeren zelf onder begeleiding een 

zwaan leren vangen, mogen snuffelen aan het onderzoek door zwanen te hanteren en kunnen al hun vragen 

stellen. Dat leidt vaak tot bijzonder leuke en interessante discussies, die jongeren veel nieuwe inzichten 

opleveren. Wanneer gevangen wordt aan de rand van de bebouwde kom, komen er vaak ouders met kleine 

kinderen kijken. Dan mogen de kinderen een zwaan aaien, mogen ze er mee op de foto en geeft de ringer 

van de werkgroep een mini-demonstratie over de lichaamsbouw van zwanen (functie en werking snavel, 

oren, neus, vleugels, zwemvliezen, vetklier etc.). Na afloop krijgen alle kinderen een grote zwanenveer als 

aandenken mee. 

In 2015 heeft de Zwanenwerkgroep meegewerkt aan het Junior Informatieboekje over Zwanen van 

Noordhoff Uitgevers bedoeld voor kinderen uit het basisonderwijs (groep 5-7). Ook hier is getracht op 

objectieve wijze bestaande vooroordelen over zwanen te relativeren door correcte informatie te 

verstrekken. 

Voorlichting/advies 

Vrijwilligers delen kennis en informatie over 

knobbelzwanen met het grote publiek en met 

agrariërs. Dit gebeurt vaak in het veld tijdens 

inventarisaties, tellingen, nestbezoeken en 

vooral ook tijdens het ringen van 

zwanenfamilies. Het blijkt dat in de agrarische 

wereld veel vooroordelen over zwanen 

bestaan. De grappigste is wel dat een zwaan 

per dag evenveel gras (60-80 kg) zou eten als 

een koe, terwijl een zwaan slechts 10-12 kg 

weegt. Specifiek in één op één gesprekken met 

boeren worden niet alleen de nadelen, maar 

ook de positieve aspecten van zwanen onder 

de aandacht gebracht. Zo adviseren wij om de broedparen met rust te laten omdat die grote groepen 

zwanen uit hun territorium verjagen en zo voorkomen wordt dat er gewasschade ontstaat. Deze vorm van 

biologische bestrijding werkt goed en boeren die dit begrepen hebben en toepassen zijn erg tevreden. In 
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akkerbouw gebieden wordt soms gewezen op slimme vormen van teeltplannen, waarbij de zwanen van 

kapitaalintensieve gewassen naar groenbemesters gelokt of gejaagd kunnen worden. 

De Zwanenwerkgroep werkt ook goed samen met de Provincie Groningen door allerlei beleidsadviezen te 

geven. Zo hebben partijen in het verleden samen een zeer succesvol gedoogexperiment uitgevoerd, 

waardoor knobbelzwanen niet meer afgeschoten hoefden te worden bij optredende schade, de boeren niet 

continu groepen zwanen van hun land naar de buren hoefden te jagen en wel snel en gegarandeerd de 

geleden schade uitgekeerd kregen. Helaas heeft dit experiment destijds geen vervolg gekregen, ondanks 

grote tevredenheid onder de betrokken agrariërs. In 2012 heeft de Zwanenwerkgroep geadviseerd bij een 

beleidsvoornemen om afschot van zwanen in Groningen niet langer toe te staan. Het stoppen van afschot 

heeft daarna niet geleid tot een toename van landbouwschade en ook niet tot een toename van de 

zwanenpopulatie. 

In 2015 heeft de Provincie Groningen de Zwanenwerkgroep om advies gevraagd inzake een voorgenomen 

ontheffing Flora- en faunawet voor afschot en legselbeperking, gebaseerd op een aanvraag die afkomstig 

was van de Faunabeheereenheid (FBE). De Zwanenwerkgroep heeft toen een analyse gemaakt van de 

populatieontwikkeling (huidige omvang en langjarige trend) en ook van de omvang en langjarige trend van 

de uitgekeerde schadebedragen, de gewassen en de locaties waar schade optreedt. Daaruit bleek dat de 

huidige productie van jonge zwanen verre van voldoende is om te compenseren voor jaarlijkse sterfte en 

om de populatie op peil te houden, een gevolg van grootschalige illegale vernietiging van zwanennesten in 

de provincie. In feite blijkt de Groninger zwanenpopulatie een zogenaamde ‘sink’-populatie, die afhankelijk 

is van immigratie van buitenaf (liefst 50% van de Groninger broedvogels is afkomstig van buiten de 

provinciegrenzen!). De gunstige staat van instandhouding van de knobbelzwaan is daarmee niet 

gewaarborgd en dan is het juridisch niet toegestaan om beheermaatregelen zoals afschot of legselbeperking 

toe te staan. Bovendien bleek de uitgekeerde schadevergoeding gemiddeld slechts € 6000,- per jaar te 

bedragen  en was het aantal gevallen van wezenlijke schade zeer beperkt. De Zwanenwerkgroep heeft de 

Provincie er vervolgens op gewezen dat een ontheffing voor afschot en legselbeperking juridisch geen stand 

zou kunnen houden. Begin 2016 heeft de Groninger gedeputeerde H. Staghouwer op grond van het advies 

van de Zwanenwerkgroep besloten om  voorlopig af te zien van ontheffingverlening. 

Presentaties en publicaties 

De resultaten van het zwanenonderzoek worden o.a. gepresenteerd op 

landelijke Ganzen- en Zwanendagen van SOVON Vogelonderzoek 

Nederland en op de International Swan Symposia in Engeland, Letland en 

de Verenigde Staten. In april 2015 gaf de werkgroep een avondvullende 

presentatie voor de leden van Avifauna Groningen. Voorts wordt 

onregelmatig gepubliceerd in De Grauwe Gors (het lijfblad van Avifauna 

Groningen) en de proceedings van symposia (o.a. Wildfowl). Er is een 

wetenschappelijk artikel in voorbereiding over het gebruik van lichaams-

reserves van knobbelzwanen tijdens het broeden (Condor) en ook een 

artikel over knobbelzwanen en landbouwschade (De Levende Natuur). 
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Toekomstplannen 

Het langlopende onderzoek aan de Groninger knobbelzwanenpopulatie wordt uiteraard voortgezet. Voor de 

periode 2016-2020 staan, naast het reguliere nest- en ringonderzoek, een aantal belangrijke nieuwe 

activiteiten op het programma.  

In de eerste plaats probeert de Zwanenwerkgroep gedetailleerdere 

informatie over demografie (paarband, overleving, broedsucces) en 

trek/dispersie te verkrijgen. Met alleen het gebruik van metalen ringen 

van het Vogeltrekstation zijn de gegevens onvolledig omdat deze ringen 

buiten de broedtijd en buiten Groningen niet of nauwelijks (kunnen) 

worden afgelezen.  Om meldingen van dergelijk gemerkte vogels te 

verkrijgen moeten ze meestal terug gevangen worden of dood 

gevonden. Dat levert onvoldoende gegevens op voor betrouwbare 

kwantitatieve schattingen van demografische parameters. Daarom 

zullen vanaf 2016 alle knobbelzwanen -naast een metalen ring- een 

plastic ring krijgen met een grote, veel makkelijker afleesbare 

individuele code. Dit zal het aantal terugmeldingen naar verwachting 

met een factor 10 doen toenemen. Tevens zullen jaarlijks 100 jongen 

voorzien worden van een nog grotere, afleesbare plastic halsring met 

individuele code. Dit zal het aantal meldingen nog verder doen stijgen, 

met name van onvolwassen vogels die ruien in gebieden met groot open water, zodat ook kennis 

beschikbaar komt over de veranderingen in ruitrek en verblijfsduur op natuurlijke vegetaties van 

ondergedoken waterplanten. De plastic ringen kunnen straks gemeld worden op een online invoerportaal 

www.geese.org, zodat waarnemers direct inzicht krijgen in gegevens over ringplaats en – datum, maar ook 

van andere meldingen (rapportage met kaartje). Op deze manier zal veel nauwkeuriger informatie 

verkregen worden over overleving en trek, maar ook over emigratie van in Groningen geboren jonge 

knobbelzwanen (een belangrijke maar nu nog onderbelichte demografische parameter!), over rekrutering 

als broedvogel (locatie, leeftijd, partnerkeuze) en over de ‘whereabouts’ van vogels die nooit of pas heel 

laat tot broeden komen (sommige vogels met alleen metalen ringen verdwenen meer dan 20 jaar uit 

beeld!).  

Een andere nieuwe activiteit van de Zwanenwerkgroep betreft het opzetten van een eigen website. Daaraan 

wordt momenteel hard gewerkt door een kleine taskforce uit eigen gelederen. Doel van de website is het 

informeren van een breed publiek (vogelaars, natuurliefhebbers, beleidsmakers, boeren, omwonenden, 

dierenambulances etc.). Hier kunnen mensen  informatie vinden over de biologie van zwanen, maar ook 

over ons onderzoek, de regels omtrent bescherming van knobbelzwanen, waar ze terecht kunnen met 

meldingen over ringen, zieke, gewonde of dode zwanen. Daarnaast kunnen mensen contact met ons leggen 

als ze vragen hebben (inclusief FAQ rubriek) en zal er een foto galerij komen. Bovendien wordt gedurende 

het broedseizoen 2016 hard gewerkt aan een promotiefilm over knobbelzwanen in het oude 

waddenlandschap benoorden de stad Groningen en over het onderzoek van de Zwanenwerkgroep. Deze 

promotiefilm zal vervolgens een prominente plek krijgen op de homepage van onze website. Het is de 

http://www.geese.org/
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bedoeling dat de eerste versie van de website in de zomer van 2016 online gaat en in 2016/2017 steeds 

verder uitgebreid wordt. Met de website hopen wij een groot publiek te bereiken en meer draagvlak te 

creëren voor een natuurvriendelijk en duurzaam samengaan van mens en knobbelzwaan in het 

buitengebied van de provincie Groningen en de rest van Nederland.   

Financiering 2016-2020 

Voor het zwanenonderzoek is voor de komende vijf  jaar ca. € 30.000,- benodigd. De Zwanenwerkgroep 

heeft hiertoe een begroting opgesteld waarin alle kostenposten inzichtelijk gemaakt worden. Het betreft 

uitsluitend materiaalkosten (aanschaf ringen en onderhoud vangmiddelen). Een flink deel hiervan zal 

wederom van de Provincie Groningen moeten komen, die het zwanenonderzoek altijd gesubsidieerd heeft. 

Aangezien de knobbelzwaan als schadesoort gezien wordt en de Provincie verantwoordelijk is voor de 

afhandeling daarvan ligt financiële steun uit die hoek voor de hand. Voorts probeert de Zwanenwerkgroep 

financiering te vinden via subsidieaanvragen bij fondsen en andere overheidsinstanties en middels 

sponsoring door bedrijven/maatschappelijke organisaties. Hierbij zal het feit dat de vereniging Avifauna 

Groningen de ANBI-status voor goede doelen heeft nadrukkelijk onder de aandacht gebracht worden en 

wordt met sponsoren overlegd over ‘exposure’ op onze website dan wel andere tegenprestaties. De 

vereniging Avifauna Groningen zelf zal benaderd worden voor een kleine financiële bijdrage voor de 

website.  

Coördinator: Jan Beekman 

Alle veldfoto’s zijn genomen tijdens het vangseizoen in augustus 2015-EJB 


