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Jaarverslag Vereniging Avifauna 
Groningen 2016 

 
 
Vereniging-leden 
Op 1 januari 2016 waren er in totaal 303 leden (3 ereleden, 32 gezinsleden, 0 jeugdleden 
en 268 gewone leden). Dat zijn 8 leden minder dan een jaar eerder (3 ereleden, 36 
gezinsleden, 0 jeugdleden en 273 gewone leden). De trend van een dalend ledenaantal zet 
dus door en het valt dan ook te verwachten dat bij ongewijzigde omstandigheden het 
ledenaantal per 1 januari 2018 beneden de 300 zal uitkomen. 
In voorgaande jaarverslagen is over de dalende trend en achterliggende oorzaken al het 
nodige opgemerkt, wat hier niet zal worden herhaald. Deze oudere jaarverslagen zijn op de 
website te vinden. 
 
Op 14 april 2016 was de reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV)  te Groningen. De 
opkomst van 11 leden (inclusief bestuur) past in het normale opkomstpatroon van een 
ALV. De najaarsledenvergadering (NLV) op 14 december was gecombineerd met een 
filmvertoning voor de pauze. De opkomst bij de NLV was met 17 personen beter dan bij de 
ALV. Bij de filmvertoning waren overigens nog wat meer mensen aanwezig. 
Beide ledenvergaderingen werden gehouden in buurtcentrum ’t Vinkhuys te Groningen. Dit 
is al weer vele jaren onze vaste locatie voor de lezingen en de ledenvergaderingen. 
 
Bestuur 
 
Tijdens de najaarsledenvergadering in december trad Aart van der Spoel af.  

 

De voorzitter Egbert 

Boekema bedankt Aart 

van der Spoel voor zijn 

bijdrage aan de 

vereniging en het 

bestuur tijdens de NLV 

op 14 december 2016 
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Eerder was Aart ook al gestopt bij de redactie van De Grauwe Gors (als eindredacteur). 
Aart trad in november 2012 tot het bestuur toe samen met onze huidige voorzitter. Beide 
waren in het verleden al eerder vele jaren actief in de vereniging als bestuurslid (Egbert) en 
de redactie Grauwe Gors (Aart). In 2012 besloten zij beide om in het bestuur zitting te 
nemen om daarmee de ontstane crisissituatie in de vereniging te verlichten. Beide zullen 
toen niet hebben vermoed dat ze twee jaar later met een nieuwe crisis zouden worden 
geconfronteerd waarbij de vereniging op de rand van faillissement kwam te staan. 
Het was ook niet de bedoeling dat Aart zijn oude taak in de redactie van de Grauwe Gors 
weer zou oppakken, maar het is lovenswaardig dat hij dit toch heeft gedaan. Hij stond 
daarmee mede aan de wieg van de Grauwe Gors in zijn huidige vorm. 
Harm Jan Kiewiet bleek bereid om in plaats van Aart zitting te nemen in het bestuur. 
Daarmee blijft het statutair vastgelegde minimale aantal van vijf bestuursleden 
gehandhaafd. 
In het bestuur hadden gedurende 2016 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 tot 14 december 2016 
Jan Henk Venema lid 
Harm Jan Kiewiet lid met ingang van 14 december 2016 
 
Bestuursactiviteit 
Het bestuur kwam in 2016 opnieuw slechts twee keer bijeen. In vorige jaarverslagen is al 
aangegeven dat dit geringe aantal vergaderingen 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. 
Het gevoerde beleid houdt in dat de vereniging fungeert als (juridisch) paraplu voor de 
werkgroepen, die verder vrij zelfstandig kunnen opereren. Het bestuur fungeert daarbij met 
name op de achtergrond.  
De verwachting is niet dat het huidige beleid van beperkte bestuursactiviteit zal worden 
gewijzigd. Het is overigens wel zo dat vrijwel alle bestuursleden naast het bestuur ook nog 
anderszins actief zijn binnen de vereniging. 
Belangrijk is dat het voorgeschreven minimale aantal van vijf bestuursleden gehandhaafd 
blijft. Het voornemen is wel om dit minimaal verplichte aantal van vijf bestuursleden ooit te 
wijzigen. De daarvoor benodigde statutenwijziging is echter op de lange baan geschoven. 
De schaars beschikbare financiële middelen kunnen op dit moment beter worden ingezet 
binnen de vereniging. 
 
Vogelbescherming 
Aangezien de werkgroep Vogelbescherming nooit van start is gegaan en er ook binnen het 
bestuur niemand is die zich hier systematisch mee bezighoud houdt de vereniging zich 
alleen op ad-hoc basis bezig met natuur/vogelbescherming. Het is dus zeker niet zo dat er 
helemaal niets aan vogelbescherming wordt gedaan door Avifauna Groningen. Zo wordt 
vanuit de actieve werkgroepen het een en ander gedaan. En verder sluit de vereniging zich 
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aan bij door anderen getrokken acties, bv. die van de Natuur en Milieufederatie Groningen. 
 
De vereniging 
2016 was al met al zeker geen slecht jaar voor de vereniging. 
Een memorabel moment was zeker de presentatie van het door Egbert Boekema 
geschreven boek Vogels in Groningen op 9 april. Op het boek prijkt het logo van onze 
vereniging, hoewel de totstandkoming toch vooral een indrukwekkende solo-activiteit was 
van onze voorzitter. Het is verheugend dat er weer een boekpublicatie is over de vogels in 
onze provincie. 

De lezingen in 2016 werden goed bezocht. Dat is mede te danken aan de extra PR voor de 
lezingen door de lezingencommissie. Daarbij moet worden bedacht dat deze commissie 
maar uit 1 persoon bestaat!  
De Zwanenwerkgroep wist een significante subsidie binnen te halen, waarmee hun unieke 
langlopende onderzoek (sinds 1979!) aan de knobbelzwanenpopulatie in Groningen weer 
enige jaren kan worden voortgezet. 

Egbert Boekema bij de presentatie van zijn boek Vogels in Groningen op 9 april 2016 
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Ook de Wadvogelwerkgroep wist hun financiële situatie in 2016 te verbeteren door de 
verkoop van telgegevens. Desondanks is de financiële pijn van de affaire Ronald N. nog 
lang niet gecompenseerd. 
Wat betreft deze affaire: de afhandeling er van loopt nog steeds en de vraag is of deze 
zaak in 2017 wordt afgewikkeld of nog later. 
 
Toekomst 
Geen grootscheepse bespiegelingen over de toekomst dit keer. Het is op dit moment goed 
te constateren dat de vereniging weer min of meer normaal functioneert en het ziet er in 
ieder geval naar uit dat het jubileumjaar 2018 (50 jaar Avifauna Groningen) wordt gehaald. 
Dat vooruitzicht was de afgelopen jaren wel eens minder zeker. 
Het is op dit moment nog niet duidelijk of en hoe er aandacht zal worden besteed aan het 
jubileum in 2018. Wel zal er door de nog steeds precaire financiële situatie van de 
vereniging geen ruimte zijn voor een heel uitbundige viering. Daarnaast is het ook de vraag 
of er überhaupt mensen in de vereniging zijn die een actieve rol willen hebben in/voor dit 
jubileumjaar 
Het is min of meer een p.m.-post; daarom zal een oproep voor meer actieve leden hier niet 
worden herhaald: zie daartoe de vorige jaarverslagen. 
 

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. Ter aanvulling zijn door de secretaris voor enkele commissies/werkgroep 
beknopte teksten opgesteld om een wat completer beeld te geven voor 2016. 

De lezingen in 2016 

werden over het 

algemeen goed 

bezocht. De foto geeft 

een impressie van de 

zaal op 3 februari 2016 

toen Albert Beintema 

een lezing hield over de 

grutto (zie hierover het 

jaarverslag van de 

lezingencommissie 

hieronder). 
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 Redactie De Grauwe Gors 2016 

In maart 2016 kwam jaargang 43 uit van De Grauwe Gors 
(GG). Dit is de derde Grauwe Gors in dit formaat. Het nummer 
telt 79 pagina’s  
De redactie van deze GG bestond uit: 
Aart van der Spoel (eindredacteur), Bauke Koole 
Maricée Ten Bosch en Rob Lindeboom 

 
De meeste oude nummers zijn gedigitaliseerd door Naturalis 
en te vinden op http://natuurtijdschriften.nl/natuur 

Contactpersoon (namens Avifauna Groningen) hiervoor is: 
Klaas van Dijk 

 
Website 

www.avifaunagroningen.nl 

Webredactie en –beheer: Dieko Alting en Aaldrik Sillius. 
 

Vogel van het Jaar 2016 

Als Vogel van het Jaar 2016 werd de Grauwe Vliegenvanger verkozen. 
Zie de speciale webpagina: http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-
jaar/vogel-van-het-jaar-2016 
De ad-hoc commissie Vogel van het Jaar bestond uit Jan Henk Venema. 
 
 

 
 

Wadvogelwerkgroep 

De Wadvogelwerkgroep organiseerde in 2016 weer de tweewekelijkse 
tellingen in de Noordpolder ten westen van Noordpolderzijl. Verder werd 

bij de landelijk georganiseerde integrale wadvogeltellingen de gehele Groninger Noordkust 
geteld. De werkgroep houdt zich ook bezig met bescherming van het waddengebied. 
Met ingang van 2016 heeft Dieko Alting de coördinatie van de werkgroep overgenomen 
van Marinus Brijker. 
Coördinator Wadvogelwerkgroep: Dieko Alting 

 
 
 
 

 
EJB/20170401 

http://natuurtijdschriften.nl/natuur
http://www.avifaunagroningen.nl/
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2016
http://www.avifaunagroningen.nl/index.php/vogel-van-het-jaar/vogel-van-het-jaar-2016
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Jaarverslag 2016 Kokmeeuwenwerkgroep 

Het ring- en afleeswerk in en rond de stad Groningen is op dezelfde voet voortgezet. In dit 

gebied werden in het lopende seizoen 2016/17 (periode 1 juli - 7 maart) in totaal 72 

geringde Kokmeeuwen geïdentificeerd die in het buitenland waren geringd (73 individuen 

voor de periode 1 juli 2014 - 30 juni 2015, overzicht voor de periode 1 juli 2015 - 30 juni 

2016 momenteel nog niet beschikbaar). Deze 72 vogels waren in de volgende landen 

geringd (tussen haakjes het aantal uit het seizoen 2014/15): Duitsland 27 (18), Litouwen 9 

(9), Denemarken 8 (10), Finland 8 (5), Polen 5 (7), Zweden 5 (11), België 3 (0), Noorwegen 

3 (3), Kroatië 2 (1), Engeland 1 (3) en Estland 1 (0). In toenemende mate zijn het 

Kokmeeuwen die naast de metalen ring een individueel herkenbare kleurring dragen. Dit 

was in het seizoen 2016/17 het geval bij 45 van de 72 vogels (63%). Er zijn verder flinke 

aantallen gekleurringde Stormmeeuwen geïdentificeerd, vooral vogels die in een eerdere 

winter in de stad Groningen waren geringd. Tot slot zijn een heel stel geringde 

Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen , een enkele geringde Geelpootmeeuw en 

enkele geringde Pontische Meeuwen geïdentificeerd. Op het 3de NOU Congres in januari 

2017 is een korte lezing gegeven over de sex-ratio van in Nederlandse steden 

overwinterende Kokmeeuwen. Een flink deel van de op deze lezing gepresenteerde 

gegevens zijn in Groningen verzameld. Er was veel belangstelling voor deze lezing. Na 

afloop waren er flink wat vragen.  

Contactpersoon: Klaas van Dijk 
 
 

Excursiecommissie 2016 
 
Er zijn in 2016 twee excursies georganiseerd door de excursie commissie. 
 
Op 24 april werd er een bezoek gebracht aan het Borkener Paradies. Een verslag van de 
excursie is te vinden op de website van Avifauna 
http://avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/excursieverslagen/822-borkener-
paradies-mei-2016 
Op 1 oktober was er een excursie naar Rottumeroog (organisatie door Staatsbosbeheer). 
 
Een geplande excursie naar het Dwingelderveld en de bossen van Appelscha vond geen 
doorgang vanwege een gebrek aan belangstelling. 
 
De excursie commissie bestond in 2016 uit Bauke Koole, Dick Smid, Willemijn Pompe en 
Marcel Wolfs 

http://avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/excursieverslagen/822-borkener-paradies-mei-2016
http://avifaunagroningen.nl/index.php/excursies-lezingen/excursieverslagen/822-borkener-paradies-mei-2016
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Lezingencommissie 2016 
 
De lezingencommissie bestond in 2016 wederom slechts uit 1 persoon. Dat betekent dat 
deze commissie nog altijd op zoek is naar versterking. In totaal werden in 2016 vier 
lezingavonden georganiseerd. Deze werden allen georganiseerd in 't Vinkhuys te 
Groningen, Diamantlaan 94 in Groningen. Dit waren in 2016 achtereenvolgens: 
 
Wo. 13 januari:   Martijn Bot – Vijftig tinten blauw, een Antarctisch reisverhaal 
Wo. 3 februari:   Albert Beintema  – De Grutto: onze nationale vogel 
Wo. 12 oktober:  Koos Dijksterhuis  – De onbekommerde Spreeuw 
Wo. 16 november:  Jelmer Samplonius – Een jaar in het leven van de Bonte 
Vliegenvanger 
 
13 Januari: Martijn Bot: “Vijftig tinten blauw, een 
Antarctisch reisverhaal” 
 
"Het lege continent, het witte continent, het zevende 
continent; de bijnamen van Antarctica zijn legio. Maar voor 
vele natuurliefhebbers in het algemeen en vogelaars in het 
bijzonder zal Antarctica toch vooral het gedroomde 
continent zijn. En dat is volkomen terecht. Niet alleen is het 
landschap overdonderend, ook de zeezoogdieren en 
vooral de zeevogels zijn zeer tot de verbeelding sprekend, 
en het totaalplaatje is al helemaal onvergetelijk. 
Tijdens deze presentatie nam Martijn Bot ons mee op een 
reis die via Buenos Aires, Ushuaia en de avontuurlijke 
Drake Passage uiteindelijk naar Antarctica voerde. De 
vogels voerden in deze presentatie de hoofdrol, maar ook 
de Antarctische stilte, vijftig tinten blauw en de kick van de 
eerste Orka passeerden de revue. 
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3 februari:  Albert Beintema: “De Grutto: onze nationale vogel” 
 
Het gaat helemaal niet goed met onze nationale vogel, dat weten we allemaal al heel lang. 
We houden ons al een halve eeuw bezig met onderzoek en bescherming, op allerlei 
manieren, maar de aantallen grutto's in Nederland blijven gestaag teruglopen. In 2015 
verscheen van de hand van Albert Beintema het boek De Grutto (Atlas/Contact).  

 

Albert’s lezing ging niet alleen over de grutto 
zelf, maar ook over de mensen die zich de afgelopen vijftig jaar met deze vogel hebben 
beziggehouden, en de avonturen die zij daarbij beleefden in binnen- en buitenland. De 
achteruitgang van de Grutto staat niet op zichzelf. De grutto staat model voor de 
teloorgang van een rijke, bloeiende weidegemeenschap, die op wat restanten na uit 
Nederland verdwenen is. Overal zien we steriele grasvlaktes, waarin geen vogel meer te 
vinden is. Weg zijn soorten als Kemphaan, Watersnip, Zomertaling, Graspieper, 
Veldleeuwerik, Patrijs en ga zo maar door. Niet alleen de vogels zijn verdwenen, maar ook 
talloze soorten bloemen, vlinders, libellen en sprinkhanen. 
 

12 oktober: Koos Dijksterhuis: “De onbekommerde 
Spreeuw” 
De spreeuw is de vogel die vrouwen verleidt met een bloemetje, 
die voetbalwedstrijden heeft gefloten en muziek van Mozart heeft 
gecomponeerd. Het gezelligheidsdier dat in enorme zwermen 
door de lucht buitelt. De vogel die altijd neuriet en zingt. De 
onbekommerde flierefluiter, het zonnetje uit huis. 
De spreeuw is zo’n bijzonder dier, je kunt er een boek over 
schrijven! En dat is precies wat Koos Dijksterhuis heeft gedaan. 
In deze lezing bewees hij er ook meeslepend en humorvol over te 
kunnen vertellen. 
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16 november: Jelmer Samplonius: “Een jaar in het leven van de Bonte 
Vliegenvanger” 
 
De bonte vliegenvanger is een lange afstandstrekker, die wijd verspreid is in Europese 
bossen tijdens de lente. Als je hem ziet en niet bekend bent met vogels, zou je niet 
vermoeden dat dit vogeltje van 12 gram twee keer per jaar een waanzinnige reis van 
duizenden kilometers maakt tussen Europa en West-Afrika. Op zijn reis zijn er vele 
uitdagingen, waaronder een mammoetvlucht over de Sahara, maar ook het grootbrengen 
van een nest jongen in de broedgebieden. In Europa leren we veel over de bonte 
vliegenvanger door nestkastonderzoek. Zo weten we steeds meer over het dieet van de 
vliegenvangers en hoe ze zich aanpassen aan een veranderende omgeving. 
Buiten Europa weten we echter bar weinig van dit kleine vogeltje, maar ook daar krijgen we 
door de nieuwste technologieën steeds meer inzicht in. Door de vogels minuscule zenders 
van minder dan een halve gram mee te geven, krijgen we informatie over de trekroutes van 
bonte vliegenvangers die voorheen niet te verkrijgen was. In deze lezing nam Jelmer 
Samplonius ons mee in een jaar in het leven van de bonte vliegenvanger en hoe op het 
Dwingelderveld en Drents-Friese Wold onderzoek wordt gedaan naar dit fascinerende 
vogeltje. 

  
 
 
 
 
De publieke belangstelling in 2016 voor de lezingen was met 20 tot 55 personen goed te 
noemen. Aankondigingen van de lezingen via nieuwsbrieven en persberichten droegen 
hier aan bij.  
 
Lezingencommissie, maart 2017,  
Jan Henk Venema & Vacant 
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           Werkgroep Ransuilen in Groningen                          
 

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

 
                  

                       Jaarverslag 2016  
 
Werkzaamheden van de werkgroep in 2016 

 het inventariseren van de winterroesten seizoen 2015–2016 

 het in kaart brengen van waarnemingen  

 het uitbrengen van een digitale Nieuwsbrief  

 overleg met particulieren en gemeenten betreffende het kappen van roestbomen 

 het beantwoorden van vragen die via de website worden gesteld 

 onderhoud en verplaatsing website 
 
Jaarlijkse inventarisatie van de winterroesten 
De werkgroep kreeg in 2016 wederom ondersteuning van een aantal actieve  
Veldmedewerkers en vaste waarnemers. Zonder hen zou dit werk niet mogelijk zijn. Dank 
daarvoor! Daarnaast werden oproepen tot het tellen van uilen en het melden van roesten 
gedaan via: 

 de nieuwsbrief van de Vereniging Avifauna Groningen (december) 

 de nieuwsbrief van de Werkgroep Grauwe Kiekendief (december) 

 op twitter, facebook en het forum van de website van Avifauna Groningen 

 via persoonlijke e-mails 
 
De niet doorgegeven ‘vaste’ roestplaatsen werden na afloop van het telseizoen nog 
telefonisch nagelopen om te controleren of deze inderdaad niet bezet zijn geweest. 
Uiteindelijk heeft dit het aantal van 454 uilen opgeleverd, een daling van bijna 10% ten 
opzichte van het topjaar 2014/15. Het gemiddelde aantal vogels per roest was met 7,8 
hoog. Dit duidde voor het tweede achtereenvolgende jaar op een goed broedseizoen met 
een flinke aanwas van jonge vogels. De grootste roest met 30 uilen bevond zich in 2015/16 
in een conifeer in de Groningse wijk Paddepoel. In de tabel hieronder staan de resultaten 
die te telling van de werkgroep afgelopen zeven seizoenen hebben opgeleverd.  

 
Tabel met de resultaten van de afgelopen zeven telseizoenen. 
De 7 telseizoenen  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Aantal uilen 276 470 423 448 298 500 454 

Gemiddelde / roest 6,4 8,2 7,3 7,0 5,7 7,5 7,8 

Aantal roesten 43 57 58 64 52 67 58 

Maximum aantal / roest 22 30 21 21 21 24 30 

 
Het in kaart brengen van waarnemingen in 2016 
Buiten de roestperiode betroffen de waarnemingen met name: 
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 nesten en (broedende) uilen  

 roepende en baltsende uilen 

 overvliegende en foeragerende uilen 

 jonge uilen (takkelingen) 

 (verkeers)slachtoffers 
In een aantal gevallen werd wederom verwezen naar andere organisaties aangezien het 
waarnemingen betrof buiten de Groninger provinciegrenzen. 
 
Digitale Nieuwsbrief 
Een digitale nieuwsbrief, de 15e in de reeks, werd op 15 december verzonden aan circa 
210 abonnees. Naast een oproep om weer roesten door te geven werden de lezers 
geïnformeerd over de voorlopige telresultaten van het seizoen 2015/16. Naar aanleiding 
van deze laatste nieuwsbrief publiceerde het Dagblad v/h Noorden, net als in 2015, het 
hieronder weergegeven artikel.  
 
Kappen van roestbomen 
Ook dit jaar werd weer overlegd met gemeenten en particulieren over het al dan niet 
kappen van (roest)bomen en eventueel benodigde vergunningen hiervoor. In één geval is 
de werkgroep meerdere malen poolshoogte gaan nemen om de actuele situatie van een 
kapaanvraag te beoordelen. Ook bereikten ons weer enkele meldingen van 
veldmedewerkers en waarnemers dat enkele vaste roestbomen afgelopen jaar gekapt 
waren. Kennelijk gaan niet alle gemeenten even zorgvuldig om met de bescherming van 
roestbomen volgens de Flora en Faunawet.  
 
Beantwoording vragen via website 
In 2016 wisten mensen, ook van buiten de provincie Groningen, onze werkgroep weer te 
goed vinden voor het stellen van allerlei vragen over Ransuilen en de bescherming 
daarvan. Daarbij ging het om het beoordelen van foto’s tot het geven van een verkoop 
advies van een huis in Duitsland met een roestboom in de tuin. 
 
Onderhoud en verplaatsing website 
In het najaar van 2016 is met hulp van Henk de Lange de website geüpdatet naar de 
nieuwste Joomla versie en is de site overgezet van Praes.nl naar de provider van de 
Avifauna Groningen website. Wij danken Henk hartelijk voor de vele uren die hierin zijn 
gaan zitten en voor zijn instructies zodat wij vanaf nu de website zelfstandig (met Henk als 
helpdesk) kunnen gaan beheren. De kosten voor het hosten van de website worden met 
goedkeuring van het bestuur vanaf nu gedragen door de Vereniging Avifauna Groningen. 

 

Werkgroep Ransuilen in Groningen 
maart 2017 
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Jaarverslag 2016 
Stadsvogelwerkgroep Avifauna Groningen (SVWG) 
 
In 2016 kreeg de werkgroep versterking van Lennart Zwart (milieudeskundige). 
Door verschillende omstandigheden is het een rustig jaar geweest. De werkgroepleden 
hadden dit jaar weinig tijd voor vrijwilligerswerk. Bovendien was er bij de gemeente nog 
maar één stadsecoloog doordat Wout Veldstra met pensioen ging en Mark Ronda elders 
een baan vond. Daardoor had overgebleven ecoloog Klaas van Nierop een zo volle 
agenda dat onze stadsvogelzaken moesten blijven liggen. 
Het ophangen van de resterende gierzwaluwkasten in een aantal Groninger wijken heeft in 
2016 hierdoor geen vervolg kunnen krijgen (zie artikel over Gierzwaluwen in Limosa van 
2016). 
Het goede nieuws is dat er een nieuwe afspraak gepland staat voor begin febr. 2017 met 
een uitgebreide Denktank Stadsvogels (gemeentelijke ecologen, betrokken vogelaars, de 
SVWG, een jurist).  
 In 2016 is er wederom contact met woningbouwvereniging Nijestee geweest over inbouw 
nestgelegenheid voor Huismussen en Gierzwaluwen in nieuwe projecten. Deze lijn loopt 
goed. De SVWG wordt regelmatig geraadpleegd, uitgenodigd aan tafel te komen en 
betrokken als nestkasten een plek hebben gekregen in nieuwbouw. Dit jaar was dat in 
gebouw De Trefkoel (Paddenpoel).  
Voor 2017 staat de Grunobuurt weer op de agenda (volgende fase). 
Het blijft moeilijk om andere corporaties te benaderen, maar dit is wel gelukt met 
Patrimonium, die thans oook aandacht besteedt aan compenserende nestgelegenheid in 
renovatiewoningen en nieuwbouw.   
 Op 18 mei is er een avondwandeling georganiseerd tijdens de Nationale Vogelweek. Doel: 
mensen bekend te maken met de stadsvogels.  
Er liepen ± 20 mensen mee en het was weer een geslaagde wandeling.  
 Rob heeft voor het verenigingsblad van Avifauna Groningen (De Grauwe Gors) een artikel 
geschreven: Gierzwaluwen in de stad Groningen. Hierin komt de stand van zaken wat 
betreft de stadse Gierzwaluwen aan de orde, waar de kolonies zich bevinden, de methode 
van tellen die gebruikt wordt, waar nestkasten en nestplaatsen zich bevinden en voor 
welke kolonies maatregelen nodig zijn. 
 2016 was ook het jaar waarin het tot een succesvol broeden kwam van een paartje 
Slechtvalken op het Gasuniegebouw. Een unieke gebeurtenis, waarbij de SVWG een 
adviserende rol speelde in met name hoe om te gaan met publieke aandacht zonder dat de 
vogels er hinder van zouden ondervinden.  
 En het was het jaar waarin een bewoner van de Noorderbuitensingel zag hoe het Bonte 
Boertje (Randy genaamd), die al jaren vrij rondvliegt in het Noorderplantsoen, een van de 
voor Gierzwaluwen opgehangen nestkasten heeft gekraakt als winter slaapplek. 
 
Maricée Ten Bosch, 
Rob Lindeboom, 
Lennart Zwart 
Februari 2017 
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Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen, 

jaarverslag 2016 

 

 

De Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen bestaat sinds 1979, heeft ca. 40-50 vrijwilligers 

en doet langlopend onderzoek naar de omvang van de populatie en langjarige trends, 

demografie, broedvogel- en winterverspreiding, predatie, voedselkeuze, dispersie en trek. 

Daartoe heeft de werkgroep inmiddels al ruim 22.000 zwanen gevangen en geringd. 

Daarnaast geven we voorlichting en advies aan boeren en het publiek en doen we aan 

natuureducatie door jonge vogelaars op te leiden in het veld. Ook bij maatschappelijke 

vraagstukken als landbouwschade en vogelgriep is de werkgroep betrokken.  

 

De Zwanenwerkgroep heeft in het kader van het project ‘Draagvlak voor knobbelzwanen’ 

voor de periode 2016-2019 een subsidie gekregen van de Provincie Groningen om het 
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populatie onderzoek aan de Groninger knobbelzwanen voort te zetten en aan voorlichting 

te werken. De subsidie is bedoeld om de komende vier jaar de kosten voor aanschaf van 

ringen, materiaalkosten en publiciteit te dekken. Bestaande activiteiten als het 

inventariseren van broedvogels, nesten volgen in het voorjaar en het ringen van 

zwanenfamilies in de nazomer worden uiteraard voortgezet, als onderdeel van de 

langlopende populatiestudie. Nieuwe/hernieuwde activiteiten vanaf 2016 zijn een 

uitgebreid kleurring programma (halsbanden en pootringen) en het uitvoeren van een 

aantal provincie dekkende wintertellingen om beter inzicht te krijgen in vermeende 

landbouwschade. Ook wordt gewerkt aan het opzetten van een eigen website en een korte 

promotiefilm van ons werk. 

Halsbanden en (kleur)ringen bij knobbelzwanen 

In de nazomer van 2016 zijn in de provincie Groningen bijna 1.000 knobbelzwanen, 

waarvan 585 jongen, gevangen en voorzien van (kleur)ringen. In de komende jaren worden 

meer knobbelzwanen van een kleurring voorzien. Doel van dit onderzoek is het verkrijgen 

van inzicht in verplaatsingen/trekbewegingen tijdens de winter en ruiperiode, emigratie 

naar andere broedgebieden en de overleving van knobbelzwanen. Ook wordt zo inzicht 

verkregen in de sociale relaties (partnerkeuze en partnertrouw, ouderzorg, duur van 

familieverbanden etc.).  
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Elke gevangen vogel krijgt een metalen ring van het Vogeltrekstation, daarnaast krijgen 

alle vogels een witte kleurring met een individuele code om de poot. De kleurringcode 

bestaat uit een letter gevolgd door drie cijfers. Bij wijze van steekproef krijgen jaarlijks 100 

jonge vogels een gele halsband met individuele code. De halsbandcode bestaat uit twee 

letters gevolgd door twee cijfers. Halsbandvogels krijgen een gele pootring met 

corresponderende code. De kleurringen en halsbanden zijn goed afleesbaar met een 

verrekijker of telescoop. Bijgaande foto’s geven een indruk hoe de ringen er uit zien. 

 

Waargenomen of gevonden ringen kunnen op verschillende sites ingevoerd worden. Je 

wordt verzocht de ringen als volgt te melden: 

 Kleurringen (witte pootringen en gele halsbanden) kunnen worden ingevoerd op 

www.geese.org, waarna je geïnformeerd wordt over de ringlocatie en –datum, maar 

ook waar de door jou waargenomen vogel nog meer is gezien, door middel van een 

zogenaamde life-history lijst van alle waarnemingen van de betreffende vogel, 

alsmede een kaart met de waarnemingslocaties. NB. we hechten ook veel waarde 

aan voedselkeuze, groepsgrootte en familie relaties, dus voer die ajb ook in als dat 

je hebt kunnen zien. 

http://www.geese.org/
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 Metalen ringen (terugvondsten of –vangsten van dode of levende vogels én 

aflezingen) kunnen gemeld worden bij het Vogeltrekstation via www.griel.nl. Je krijgt 

dan informatie over de ringplaats en ringdatum. 

 

Inmiddels zijn al een paar duizend meldingen binnengekomen van door ons gekleurringde 

knobbelzwanen. Van de halsbanden is 90% terug gemeld, van de plastic pootringen 

ongeveer 70%, dankzij de inspanningen van vele vrijwillige aflezers. Daarbij geldt 

overigens de 80-20 regel: 80% van alle meldingen is afkomstig van 20% van de aflezers. 

De meeste meldingen komen nog uit Groningen zelf, maar dat gaat straks veranderen als 

de jongen naar de ruiplaatsen in Nederland, Duitsland en Denemarken gaan. Tijdens de 

winter zijn evenwel al enkele vogels teruggemeld uit Drenthe en Friesland en ook twee uit 

Duitsland, eentje van Borkum en eentje langs de Ems. Het kleurringproject aan onze 

knobbelzwanen belooft dus zeer succesvol te worden. 

Wintertellingen knobbelzwanen 

Om een beter beeld te krijgen van de actuele winterverspreiding van onze Groninger 

knobbelzwanenpopulatie gaan de Zwanenwerkgroep in samenwerking met Sovon de 

komende drie winterseizoenen (2016/17 tot en met 2018/19) tellingen uitvoeren met de 

bedoeling een provincie dekkend beeld te krijgen.  

We sluiten aan bij de reguliere mid-maandelijkse Ganzen- en zwanentellingen van Sovon 

en gaan de witte gebieden opvullen om zo compleet mogelijke getallen te krijgen over de 

populatie omvang, de verspreiding, groepsgrootte en gewaskeuze. De speciale 

zwanentellingen vinden drie keer per seizoen plaats, namelijk in november, februari en 

april. Deze momenten zijn strategisch gekozen om eventueel optredende landbouwschade 

in te kunnen schatten. Het daarbij aflezen van gekleurringde vogels maakt de tellingen 

extra spannend, omdat we dan ook iets over de herkomst van de vogels kunnen zeggen. 

Zo worden totale aantallen, groepsgroottes, verspreiding en voedselkeuze in 

landbouwgebieden in beeld gebracht, om eventuele conflicten inzake gewasschade, 

afschot en legselbeperking te evalueren. Met deze gegevens kunnen provincie en andere 

belanghebbenden geadviseerd worden, kan draagvlak gecreëerd worden en kunnen 

knobbelzwanen beter worden beschermd. 

http://www.griel.nl/


Jaarverslag Vereniging Avifauna Groningen 2016  pg.18/20

   

 

De resultaten van de eerste telling in november 2016 waren erg leuk. Er werd een zeer 

grote dekking (zij het nog niet volledig) bereikt en het aantal getelde knobbelzwanen 

bedroeg bijna 1200 vogels, tegen zo’n 400 in voorgaande jaren. De grootste concentraties 

bevonden zich op de kleigraslanden ten noorden van de stad, terwijl de 

akkerbouwgebieden vrijwel leeg waren. Daar kan dan dus ook geen schade aan gewassen 

optreden.  

Getelde groepsgroottes laten ook een interessant beeld zien. In de grafiek is de 
procentuele verdeling van groepsgrootte van 259 groepen/groepjes knobbelzwanen 
weergegeven. Meer dan de helft van de groepen betreft paren en individuele zwanen, ruim 
40% betreft families en kleine groepjes van minder dan 10 zwanen. Groepen van boven de 
10 zijn zeldzaam, de grootste groep betrof 38 knobbelzwanen. Als je dan bedenkt dat 20 
knobbelzwanen samen evenveel eten als een koe, dan kan er in november eigenlijk niet of 
nauwelijks sprake zijn van schade. 



Jaarverslag Vereniging Avifauna Groningen 2016  pg.19/20

   

 

 

Uiteraard doen leden van de zwanenwerkgroep mee aan deze tellingen, net als de 

reguliere tellers van Sovon. Tellers krijgen over de resultaten een nieuwsbrief via Sovon.  

Daarnaast zoeken we nog extra Avifauna-leden die het leuk vinden om mee te doen. Die 

kunnen zich aanmelden bij Jan Beekman (zie onder).  

Publiciteit 

In 2016 is de Zwanenwerkgroep diverse keren in de publiciteit geweest, zie de volgende 

links: http://www.gezinsbode.nl/nieuws/63388/jan-beekman-kent-alle-zwanenparen-in-

stad/; http://www.rtvnoord.nl/nieuws/166771/Zwanen-ringen-lijkt-raar-maar-ze-hebben-er-

geen-last-van; http://www.veendammer.nl/nieuws/38207/we-volgen-de-zwanen/. 

 

Meedoen met ons onderzoek? 

De Zwanenwerkgroep is altijd op zoek naar nieuwe leden voor haar veldactiviteiten, zoals 

het inventariseren van nesten in het voorjaar, (kleur)ringen lezen, meedoen met zomer- en 

wintertellingen en natuurlijk ook met het zoeken, vangen en ringen van de zwanenparen en 

families in augustus en september. Met name jongere enthousiaste vogelaars zijn welkom. 

Jouw inzet in het veld helpt om de knobbelzwanen beter te kunnen beschermen en jij leert 

van alles over zwanen, over onderzoek doen en het ringen van vogels en over 

natuurbeheer. Wij zorgen voor spannende avonturen en een goede sfeer. Meedoen? Meld 

je dan aan bij Jan Beekman (zie hieronder). 

http://www.gezinsbode.nl/nieuws/63388/jan-beekman-kent-alle-zwanenparen-in-stad/
http://www.gezinsbode.nl/nieuws/63388/jan-beekman-kent-alle-zwanenparen-in-stad/
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/166771/Zwanen-ringen-lijkt-raar-maar-ze-hebben-er-geen-last-van
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/166771/Zwanen-ringen-lijkt-raar-maar-ze-hebben-er-geen-last-van
http://www.veendammer.nl/nieuws/38207/we-volgen-de-zwanen/
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Contactgegevens: 

Jan Beekman 
Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen 
06-27062232 (graag alleen ’s avonds bellen) 
adajan@xs4all.nl 
 
 
 
Kleurringen en halsbanden van knobbelzwanen kun je melden via www.geese.org 
Metalen ringen meld je via www.griel.nl 

 

Subsidie en samenwerking 

Het onderzoek van de Zwanenwerkgroep wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen 

van: 

 

  

In het onderzoek werkt de zwanenwerkgroep samen met : 

          

De Zwanenwerkgroep wordt verder gefaciliteerd door: 

 

 

 

mailto:adajan@xs4all.nl
http://www.geese.org/
http://www.griel.nl/

