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Dankwoord
Zoals u wellicht hebt kunnen vernemen, 
heeft de redactie van de Grauwe Gors een 
aantal grondige wijzigingen ondergaan. In 
Gors 2006-3 had Jan Allex de Roos reeds 
zijn afscheid aangekondigd als hoofdredac-
teur en  redactielid. Daarnaast zijn ook Bert 
van Tol en Jantina Mulder gestopt met hun 
werkzaamheden als opmakers van de Grau-
we Gors. Allereerst willen wij als nieuwe 
redactie Jan Allex, Bert en Jantina bedan-
ken voor het vele werk dat zij de afgelopen 
jaren hebben verricht. Dankzij hun inzet en 
inspanning is er, zowel wat inhoud als ‘ui-
terlijk’ betreft, voor een stevig fundament 
gezorgd waar wij op verder kunnen bouwen. 
Nogmaals, bedankt!

Een nieuwe redactie, een nieuwe start
Tijdens een vergadering op 3 januari j.l., 
waarbij de voltallige redactie en een delega-
tie van het bestuur aanwezig waren, zijn een 
aantal beslissingen genomen ten aanzien 
van de Grauwe Gors. Vanwege onder andere 
het zoeken naar nieuwe redactieleden is veel 
tijd verloren gegaan. Daardoor is opnieuw 
een achterstand ontstaan in de planning ten 
aanzien van Gors 2006-4 en Gors  2007-1. 
Om verdere vertraging te voorkomen is 

Van de redactie
besloten Gors 2006-4 over te slaan en met-
een met een nieuwe jaargang te beginnen. 
Daarnaast is besloten het aantal Gorzen van 
vier naar drie per jaar terug te brengen. Op 
grond van de afgelopen jaren is gebleken 
dat vier nummers wellicht wat te veel van 
het goede is. Bovendien hopen we daarmee 
enigszins de (tijds)druk weg te nemen bij de 
redactie, auteurs et cetera, zodat de gestelde 
deadlines beter kunnen worden gehanteerd 
en de Grauwe Gors op tijd verschijnt. 
Ten slotte nog een opmerking over de toe-
komst van de Grauwe Gors. Er zijn hier en 
daar de nodige vragen gerezen omtrent het 
bestaansrecht van een gedrukte versie van 
de Gors. Het internet zou, met al z’n web-
logs, nieuwsbrieven en dergelijke, een goed 
alternatief zijn. Op de vergadering bleek 
echter al snel dat zowel de redactie als het 
bestuur deze mening niet deelt. De Grauwe 
Gors in zijn huidige vorm functioneert nog 
steeds prima (bijvoorbeeld als ‘archief’) en 
blijft dus gewoon zo bestaan.
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnfor-
meerd te hebben. Mocht u nog vragen of 
opmerkingen hebben, dan kunt u altijd con-
tact met ons opnemen. De redactie wenst u 
veel plezier bij het lezen van deze Gors!

Van het bestuur
Redactie Grauwe Gors
De nu voor u liggende Grauwe Gors is ver-
zorgd door een sterk vernieuwd redactie- en 
opmaakteam. Vera Jongman en Wouter 
Peters zijn ‘oudgedienden’ en blijven redac-
tiewerk verrichten. Willem-Jan Fontijn is de 
nieuwe hoofdredacteur; ook Marnix Jonker 
is toegetreden tot de redactie. De opmaak 
van de Grauwe Gors wordt vanaf nu ver-
zorgd door Harm de Mooij. We zijn blij dat 

we op korte termijn de nieuwe redacteuren 
en opmaker bereid hebben gevonden dit 
werk op zich te nemen en wensen ze veel 
succes bij hun werk voor Avifauna Gronin-
gen.

Excursie- en lezingencommissie
In tegenstelling tot voor het team van 
de Grauwe Gors zijn er nog geen mensen 
gevonden die zich willen inzetten voor 
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het organiseren van excursies en lezingen. 
Als bestuur zijn we actief bezig daarvoor 
enthousiaste mensen te vinden. Lees je dit 
en denk je: dat is misschien ook wel wat 
voor mij en ze bellen maar niet! Schroom 
dan niet om zelf met een van de bestuurs-
leden contact op te nemen. Het ontbreken 
van een voltallige commissie is ook de reden 
dat er op dit moment weinig tot geen le-
zingen en excursies gepland staan. Wel zijn 
de voorbereidingen voor de vogelaarsdag, 
die binnenkort zal plaatsvinden, in volle 
gang.

Vogelaarsdag
Op zaterdag 31 maart a.s. houden we onze 
tweede vogelaarsdag. Na het boeiende 
thema van de vorige keer, wadvogels, blijven 
we dit keer wat dichter bij huis, bij de tuin, 
bij de terrasjes, en gaan we het hebben over 
stadsvogels. Een belangrijk thema omdat 
ons land steeds meer verstedelijkt (veel 
geplande uitbreidingen ook in Groningen, 
zowel van de stad Groningen als van diverse 
plattelandsgemeenten). Lezingen gaan 
zowel over beleid en bescherming ten aan-
zien van stadsvogels (gemeente Groningen, 
provincie Groningen, Vogelbescherming) 
als over de inhoud van dit thema, met name 
over meeuwen (Klaas van Dijk) en Gier-
zwaluwen (Rob Lindeboom). Ook zal SOVON 
een presentatie geven die betrekking heeft 
op monitoring van stadvogels. Hiervoor 
lanceert SOVON in het voorjaar van 2007 
een nieuw project. Kortom, het belooft een 
boeiende dag te worden en we hopen dan 
ook dat de opkomst tenminste zo groot zal 
zijn als op de vogelaarsdag ‘wadvogels’. Deze 
dag zal worden gehouden in ’t Vinkhuys 
(Diamantlaan 94) te Groningen. De zaal is 
open vanaf 9.30 uur. Meer informatie is te 
vinden in de convocatie die aan alle leden is 
toegestuurd. 

Weidevogelbeleid
Met weidevogels gaat het al enkele decennia 
zeer slecht. Veel soorten zijn al vrijwel niet 
meer aan te treffen in onze graslanden en 
met veel andere soorten dieren en planten 
gaat het ook bergafwaarts. De provincie 

Groningen kent dit probleem, wil daar 
iets aan doen en heeft daarom een ‘ronde-
tafelgesprek’ georganiseerd, waar diverse 
deskundigen en betrokken partijen aan 
deelnamen. Sommige deskundigen zijn 
positief en menen dat met ‘mozaïekbeheer’ 
redding van weidevogels mogelijk zal zijn, 
maar anderen menen dat al het beleid en 
beheer (van de afgelopen 30 jaar) gefaald 
 heeft en zien eigenlijk geen toekomst meer 
voor weidevogels. Vanuit Avifauna Gro-
ningen hebben we aangedrongen op een 
efficiëntere inzet van beschikbare middelen. 
Het geld voor weidevogels moet terecht-
komen op plaatsen waar nog sprake is van 
een goede weidevogelstand, zodat met het 
geld ook daadwerkelijk resultaat geboekt 
kan worden. En het resultaat moet dan 
zijn: een gevarieerde weidevogelbevolking, 
waarvan diverse soorten (en dan niet alleen 
de  Grutto, waar de discussie zich momen-
teel vaak op toespitst) deel uitmaken én die 
goede broedresultaten kan behalen.

Beleid overzomerende ganzen
Landelijk neemt de schade door overzo-
merende ganzen (sterk) toe. In opdracht 
van het ministerie van LNV en enkele 
provincies heeft SOVON de problematiek 
geanalyseerd en voorspellingen gedaan over 
toekomstige ontwikkelingen. Ook in de 
provincie Groningen begint deze problema-
tiek te spelen, gezien de ontheffingen die 
de provincie vorig najaar heeft afgegeven 
voor afschot van Grauwe Ganzen. Op dit 
moment zijn er in Groningen echter maar 
weinig broedende ganzen en dat zijn dan 
ook nog vooral ‘boerenganzen’ en exoten 
(Canadese Gans, Nijlgans). Broedende wilde 
ganzen zijn in Groningen schaars en beper-
ken zich tot slechts enkele gebieden. Ook 
uit de verwachtingen van SOVON blijkt niet 
dat in Groningen een groot probleem zal 
ontstaan, maar dat hooguit lokaal overlast 
kan optreden. In een forumdiscussie met de 
provincie Groningen, SOVON, agrariërs en 
jagers heeft Avifauna Groningen er daarom 
op aangedrongen nu geen heksenjacht te 
starten op ganzen in onze provincie. De 
aanpak die wij voorstaan, en die ook door 



 de grauwe gors 2007–1 3

Oproep autoloze Big Day 

Er kunnen zich weer teams aanmelden voor 
de autoloze Big Day, die op 28 april 2007 
zal worden gehouden. Het wordt de laatste 
kans om het houten Ei (de wisseltrofee) te 
winnen, want na 11 keer houden we met 
deze wedstrijdvorm op! Voor degene die 
niet meer weet wat de spelregels zijn: de 
teams (van minimaal 2 personen) proberen 
tussen 0.00 en 19.30 uur zo veel mogelijk 
vogelsoorten te zien binnen de provincie 
Groningen, zonder gebruik te maken van 
auto ‘s (OV, fiets, wandelen of anders: ver-
der is alles toegestaan!). De teldag sluiten 
we af in een horecagelegenheid ergens in 
de stad Groningen, waar we zullen eten en 
ervaringen uitwisselen.

Aanmelden kan tot 21 april bij: 

Alco van Klinken 
Grachtwal 5 
9751 TL Haren
Tel: 050 - 5347059
a.c.van.klinken@provinciegroningen.nl

Lezing over Ecuador

Woensdag 11 april 2007
Aanvang 20.00 uur
Door Dušan Brinkhuizen

Afgelopen najaar verbleef Dušan Brink-
huizen voor zijn studie Biologie ruim drie 
maanden in Ecuador. Daar heeft hij inten-
sief veldonderzoek gedaan naar de zang van 
de Gray-breasted Wood-wren. De lezing zal 
echter gaan over vogels kijken in Ecuador 
in het algemeen. Tijdens het zoeken en het 
opnemen van de wood-wrens heeft hij de 
lokale avifauna goed leren kennen. Ook 
was er tijd voor enkele korte reizen waarbij 
diverse klimaatzones en habitats werden 
bezocht met als resultaat een hoge diversi-
teit aan waargenomen vogelsoorten. Aan 
de hand van foto’s zal hij verslag doen van 
zijn tijd in dit Zuid-Amerikaanse land. Met 
foto’s van o.a. Galapagosalbatros, Harpij, 
Hoatzin, Henna-hooded Foliage-gleaner, 
Blue and Yellow Macaw en nog veel meer. 
De lezing wordt gehouden in ’t Vinkhuys, 
Diamantlaan 94, Groningen.

Mededelingen

SOVON als meest effectief wordt beschouwd, 
is in eerste instantie het voorkómen van 
een te sterke groei van de  ganzenpopulaties 
door het beperken van opgroeigebieden 
voor ganzenkuikens.

Jaarvergadering
De algemene ledenvergadering zal dit jaar 
worden gehouden op woensdag 18 april in ’t 
Vinkhuys (Diamantlaan 94) te Groningen. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. De uitno-
diging en jaarstukken zijn bij deze Grauwe 
Gors gevoegd.
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Methode
Grote Zilverreigers verblijven overdag vaak 
in sloten en langs waterranden. Hierdoor 
worden bij tellingen vrij veel vogels gemist 
(John van Dort pers. med., eigen waarne-
mingen). Bovendien zitten de vogels over-
dag in een groot gebied rondom een slaap-
plaats, met lage dichtheden tot gevolg. Het 
organiseren van gebiedsdekkende tellingen 
overdag is hierdoor nauwelijks mogelijk. 
Om toch een goed beeld te krijgen, kun-
nen losse waarnemingen worden gebruikt. 
Verreweg de meeste waarnemingen in de 
provincie Groningen zijn afkomstig uit de 
periode vanaf 2000. Daarom zijn alleen 
waarnemingen verzameld die in of na dit 
jaar zijn gedaan. Er zijn waarnemingen ver-
werkt tot en met de zomer van 2006. Verder 
is alleen gebruikgemaakt van meldingen 
van vogels waarvan het kilometerhok van 
de waarnemingsplaats bekend is of van 
meldingen waarvan met grote zekerheid 
de plaats van de waarneming bepaald kan 
worden. Door het verzamelen van losse 
meldingen, zoals voor dit onderzoek, is het 
beeld van de verspreiding verre van volledig. 
Dit komt doordat vogelaars niet overal 
komen waar Grote Zilverreigers zitten en 
omdat niet specifiek op de reigers wordt 
gelet. Er is voor gekozen om een overzicht 

te maken van alle kilometerhokken waar 
Grote Zilverreigers zijn gezien. Door alle 
waarnemingen van de afgelopen jaren op 
een hoop te gooien is het verspreidingsbeeld 
aanmerkelijk vollediger dan de versprei-
ding in kortere perioden. Deze bijdrage 
gaat over de Grote Zilverreigers die in de 
provincie Groningen overnachten. Omdat 
de actieradius van de reigers groot is, zijn 
waarnemingen verzameld tot een maximale 
afstand van ongeveer 15 kilometer buiten de 
provinciegrens.
Voor een eerste overzicht van de kilome-
terhokken waar Grote Zilverreigers zijn 
gezien, zijn waarnemingen van diverse 
websites gebruikt (avifaunagroningen.nl, 
lauwersmeer.com en waarneming.nl) en 
is het archief van het Bijzondere Soorten 
Project (BSP) van SOVON geraadpleegd. Ter 
aanvulling op de gevonden gegevens is een 
aantal vogelaars gevraagd naar aanvullende 
waarnemingen. Om het aantal waarnemin-
gen nog verder te verhogen is een oproep 
geplaatst op de website van Avifauna Gro-
ningen.

Resultaten
Verspreiding
In totaal zijn waarnemingen gevonden uit 
347 kilometerhokken. In 28 van deze hok-

Verspreiding van
Grote Zilverreigers

in Groningen
Jeroen nienhuis

grote zilverreigers Casmerodius albus maken ’s nachts gebruik van 
 gemeenschappelijke slaapplaatsen. overdag spreiden ze zich als een 

 olievlek uit over een gebied rondom de nachtelijke verblijfplaatsen. hoe 
groot de actieradius van deze sierlijke vogels is, is onbekend. ervaringen in 

west-nederland laten zien dat grote zilverreigers kunnen foerageren tot in 
elk geval 15 kilometer rondom de slaapplaats (John van dort pers. med.).
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ken (8%) zijn uitsluitend overvliegende 
vogels waargenomen (figuur 1). De plaatsen 
waar Grote Zilverreigers zijn gezien lig-
gen niet willekeurig over het werkgebied 
verspreid. Met name in het oosten en zuid-
oosten van de provincie Groningen (Veen-
koloniën, Oldambt, Gorecht, Duurswold) en 
in de omgeving van het Lauwersmeer zijn 
op veel plekken zilverreigers waargenomen. 
Daarbuiten zijn vooral vogels gezien in de 
Drentse Veenkoloniën en langs de noord-
kust (Noordpolder). Wanneer meer in detail 
wordt gekeken, blijkt er een aantal gebieden 
te zijn waar de waarnemingen sterk zijn 
geclusterd. Dit is onder andere het geval 
in de Veenhuizerstukken, het Zuidlaarder-
meergebied en De Blauwe Stad. De grote 
slaapplaatsen in deze drie gebieden spelen 
hierbij uiteraard een belangrijke rol. Tevens 
zijn dit gebieden waar op vogelgebied veel 
te zien is en waar dus regelmatig vogelaars 
komen.
Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan 
van het voorkomen van de witte reigers. 

Sinds 2000 wordt er jaarlijks in maart een 
groot deel van de provincie Groningen en 
directe omgeving eenmalig en systematisch 
afgereden (figuur 1). Alle Grote Zilverreigers 
die waargenomen zijn tijdens deze rondes 

zijn opgeschreven. Binnen het onderzochte 
gebied is de waarnemingsinspanning ver-
gelijkbaar. De verspreiding van de systema-
tisch genoteerde waarnemingen komt goed 
overeen met de verspreiding van de losse 
waarnemingen. Het grootste verschil is te 
zien in het Gorecht en in Duurswold. Het 
aantal kilometerhokken met waarnemingen 
tijdens de systematische telling is hier laag 
vergeleken met de losse meldingen. Moge-
lijk heeft dit te maken met het kleine aantal 
zilverreigers dat in maart in deze regio’s 
overnacht.

Actieradius
In Groningen liggen vier grote slaapplaatsen 
(gebiedsmaxima van minimaal 10 vogels). 
De Veenhuizerstukken is met een maximum 
van 91 overnachtende vogels de belangrijk-
ste locatie (tabel 1). In de Oostpolder en de 
Midwolderplas slapen elk maximaal onge-
veer 20 vogels. Van de vierde slaapplaats, 
het Lauwersmeer, is niet bekend hoeveel 
Grote Zilverreigers er overnachten.

Van alle kilometerhokken met waarnemin-
gen van foeragerende of rustende vogels 
is de afstand tot de dichtstbijzijnde grote 
slaapplaats berekend (figuur 2). Hiervoor is 
gebruik gemaakt van de middelpunten van 
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Grote Zilverreiger – Lauwersmeer – 21 juli 2006
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de kilometerhokken. In alle vier kilometer-
hokken waarin de grote slaapplaatsen lig-
gen, zijn overdag Grote Zilverreigers gezien. 
In totaal 21 hokken met waarnemingen 
lagen één kilometer van een slaapplaats. 
Naarmate de afstand tot de slaapplaats 
toeneemt, neemt het aantal hokken met 
waarnemingen toe tot een maximum van 
27 op vijf kilometer van de dichtstbijzijnde 
slaapplaats. Bij afstanden groter dan vijf 
kilometer neemt het aantal waarnemingen 
geleidelijk af tot nul op 34 kilometer. Als 
de afstand tot een slaapplaats toeneemt, 
neemt ook de oppervlakte van het gebied 
waar de vogels kunnen zitten toe. Zo zijn er 

in Groningen maar vier kilometerhokken 
die op een afstand van nul kilometer van 
een slaapplaats liggen. Dit aantal neemt 
snel toe tot gemiddeld 250 hokken tussen 
negen en 24 kilometer van de dichtstbij-
zijnde slaapplaats. Daarna neemt het aantal 
weer af. Om hiermee rekening te houden 
zijn de frequenties uit figuur 2 gedeeld door 
het totale aantal kilometerhokken dat op de 
bijbehorende afstand tot de slaapplaatsen 
ligt. In figuur 3 staat het resultaat van deze 
berekening. In alle kilometerhokken waarin 
de grote slaapplaatsen liggen, zijn zilver-
reigers gezien (100%). Dit percentage neemt 
snel af met de toenemende afstand tot de 

SYSTEMATISCHE TELLING

FOERAGEREN/RUSTEN

ALLEEN OVERVLIEGEN

SYSTEMATISCH TELGEBIED

Figuur 1. Kilometerhokken waar vanaf 2000 waarnemingen van Grote Zilverreigers zijn 
gedaan (alleen overdag). Het lichtgrijze vlak geeft het systematisch getelde gebied aan. De 
cirkels geven een straal aan van 15 kilometer rondom de grote slaapplaatsen.
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slaapplaats. Op een afstand van zeven kilo-
meter van een slaapplaats worden in 10 pro-
cent van de hokken Grote Zilverreigers ge-
zien. Deze afname gaat door tot een afstand 
van 21 kilometer tot de dichtstbijzijnde 
grote slaapplaats. Op nog grotere afstanden 
zijn er piekjes rond 24 en 32 kilometer.
 
Discussie
Het gebruik van losse waarnemingen voor 
analyses kan een vertekend beeld opleveren. 
Een bekend fenomeen is de afnemende 
bereidwilligheid om waarnemingen door te 
geven naarmate een vogel algemener wordt. 
Om na te gaan of hiervan ook bij Grote 

Zilverreigers sprake is, is meer in detail 
gekeken naar de waarnemingen op een van 
de belangrijkste bronnen van informatie: 
de website van Avifauna Groningen. Het 
grootste deel van alle hier doorgegeven 
waarnemingen is afkomstig uit het Lau-
wersmeer (61%). Na een aanvankelijke 
toename neemt recent het aantal waarne-
mingen in dit populaire vogelkijkgebied 
gebied af. Iets wat niet overeenkomt met de 
werkelijke aantalsontwikkeling op basis van 
de maandelijkse tellingen. Waarschijnlijk 
wordt de reiger steeds meer als een normale 
verschijning gezien en daarom minder 
doorgegeven. Buiten het Lauwersmeer 

Tabel 1. Maximum aantal overnachtende Grote Zilverreigers op de vier grote slaapplaatsen in 
Groningen (bronnen: John van Dort, André Boven, eigen waarnemingen).

Figuur 2. Frequentieverdeling van de afstand 
tussen de plek van waarneming en de dichtst-
bijzijnde slaapplaats. Grijze staven geven de 
waarnemingen aan in de omgeving van Leek-
stermeer, Schildmeer en Noordpolder.

Slaapplaats Maximum
Veenhuizerstukken 91
Lauwersmeer ?
Midwolderplas 18
oostpolder, zuidlaardermeergebied 23

Figuur 3. Als figuur 2, maar nu uitgezet als 
percentage van het totale aantal kilometer-
hokken waar de vogels kunnen zitten.
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neemt het aantal waarnemingen nog steeds 
toe. Zo is bijvoorbeeld het aantal reigers 
tijdens de systematische tellingen in maart 
toegenomen van nul in 2000 tot 21 in 2006. 
Het kan zijn dat het steeds populairder 
worden van het melden van waarnemingen 
via websites een deel van de toename uit 
figuur 4 verklaart. Mogelijk speelt lokaal 
dezelfde ‘waarnemersmoeheid’ als in het 
Lauwersmeer. Het gebruik van locaties 
met waarnemingen, zoals in deze studie, 
in plaats van de waarnemingen zelf geeft 
waarschijnlijk een minder vertekend beeld 
van de verspreiding.

De dichtheid aan kilometerhokken met 
waarnemingen is het hoogst in de buurt 
van de grote slaapplaatsen. Hoe groter de 
afstand tot een slaapplaats hoe kleiner de 
kans om een zilverreiger waar te nemen 
af. Het is lastig te zeggen wat de maximum 
afstand is waarover Grote Zilverreigers 
naar een slaapplaats vliegen. Op basis van 
figuur 3 lijkt 15 tot 20 kilometer aanne-
melijk, hoewel het aantal vogels dat zulke 
afstanden aflegt beperkt zal zijn. Een deel 
van de vogels dat slaapt op grote afstand 
van de grote slaapplaats kan overnachten 
op een kleine slaapplaats. De clusters van 

Tabel 2. Overzicht van (mogelijke) kleine slaapplaatsen van Grote Zilverreigers in Groningen.

Figuur 4. Het aantal meldingen van Grote 
Zilverreigers (bron: avifaunagroningen.nl). 
De waarnemingen binnen en buiten het Lau-
wersmeer zijn apart weergegeven.

Slaapplaats Frequentie Maximum Bron
friescheveen (dr.) incidenteel 3 eigen waarnemingen
foxholstermeer incidenteel? 2 eigen waarnemingen
hondshalstermeer mogelijk avifaunagroningen.nl
Lettelberterpetten incidenteel? 5 avifaunagroningen.nl
Loosterveen mogelijk Leon Luijten
noordkust waarschijnlijk deze studie
schildmeer mogelijk deze studie
winsumerdiep, winsum eenmalig? 1 avifaunagroningen.nl
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waarnemingsplaatsen in de omgeving van 
het Leekstermeer, het Schildmeer en langs 
de Noordkust duiden op de aanwezigheid 
van een slaapplaats. De waarnemingen 
uit deze drie gebieden zijn herkenbaar 
aangegeven in de figuren 2 en 3. Wanneer 
rekening wordt gehouden met de ligging 
van kleine slaapplaatsen in deze gebieden, 
lijkt de actieradius van Grote Zilverreigers 
minimaal 16 kilometer te zijn. De vogels 
die verder van de grote slaapplaatsen foe-
rageren, slapen waarschijnlijk op andere 
kleine slaapplaatsen. In elk geval is van het 
Leekstermeer een slaapplaats bekend die 
incidenteel gebruikt wordt. Gezien het grote 
aantal waarnemingen langs de Noordkust 
en de grote afstand tot de dichtstbijzijnde 
slaapplaats (Lauwersmeer, circa 24 km) zal 
ook hier een slaapplaats in de buurt liggen. 
Mogelijk geldt hetzelfde voor de omgeving 
van het Schildmeer. Ook van andere plaat-
sen zijn slaapplaatsen bekend of aanneme-
lijk (tabel 2). In de meeste gevallen zal het 

om lage aantallen gaan (maximaal negen), 
in een enkel geval mogelijk om grotere aan-
tallen (Noordkust, Schildmeer).

Dankwoord
Los van de waarnemingen die op de 
verschillende websites zijn gemeld, zijn 
meldingen ontvangen van Wim Bergman, 
Egbert Boekema, André Boven, Hans van 
Ham, Bert Jongeling, Leon Luijten, Dietrich 
Meijer, Jeroen Nienhuis, Simone van der 
Sijs, Harold Steendam, Meile Tamminga, 
Theo van der Veen en Peter Volten. Zij wor-
den allen bedankt voor hun bijdrage aan dit 
overzicht. Joke Poel voorzag een eerdere 
versie van deze bijdrage van commentaar.

Jeroen Nienhuis
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Na een avondje Koninginnenacht in Gronin-
gen was het vroeg uit de veren. Om zes uur 
vertrokken we richting Oostvaardersplas-
sen.
Bij aankomst betrok de lucht, wat resul-
teerde in een plaatselijke fikse regenbui 
op het moment dat we in vogelkijkhut De 
Kluut verbleven. Het was een toepasselijke 
naam, aangezien we prima zicht hadden op 
een tiental Kluten. De hevige buien en de 
laagstaande zon zorgden voor een prachtig 
tafereeltje: onrustige Kluten in een gelige 
gloed onder twee prachtige volledige regen-
bogen met tussen de regenbogen een duide-
lijk zichtbare donkere band van Alexander. 
Prachtig!
Op weg naar de volgende hut hoorden we 
een Spotvogel en nog enkele zangvogeltjes. 
Er ontstond zelfs een discussie over de zang 
van een vogeltje, met voor ons een verba-
zingwekkende uitkomst; het is een zang-
vogel (waarvan mij de naam is ontschoten: 
overdosis informatie) met aan het eind een 
rifje dat hij geleerd moet hebben. Als leek 
begrijp je niet dat je uit al die verschillende 
geluiden kunt bepalen welk zangvogeltje 
het is, laat staan dat je kunt bepalen of een 
vogeltje een nieuw wijsje heeft geleerd. On-
voorstelbaar knap!
Daarna naar de volgende kijkhut met even-
eens een toepasselijke naam: De Krakeend. 
De Krakeenden werden vergezeld door een 
Bosruiter, Kuifeenden, een met z’n vleugel 
trekkende Kievit en (heel bijzonder) een 
ontsnapte gedomesticeerde Haan. 
Op weg naar de volgende hut hoorden we 
het niet graag gehoorde dondervogeltje 
en werden we op één verstandige man 
na overvallen door een onweersbui met 
hagel. De onweersbui zat direct boven ons, 
wat maakte dat we als makke schapen in-
eengedoken en bij elkaar gekropen zaten. 
Ondertussen werden we ook nog bekogeld 
door hagelstenen (ijsklompen is misschien 

beter verwoord). Tijdens de bui hoorden wij, 
tot onze verbazing, nog steeds kreten als: 
”Ik hoor een Dodaars!” Wat een fanatisme, 
geweldig!
Door het natte weer hadden vele kleine 
huisslakjes bedacht om het pad over te ste-
ken, wat resulteerde in een krakend geluid 
tijdens onze wandeling. Heel vervelend, 
maar je ontkomt er echt niet aan. Leuke 
en voor ons bijzondere waarnemingen 
tijdens de wandeling: Reeën, Edelherten, 
Sneeuwganzen (oh nee, een weerspiege-
ling van het water, overigens niet door ons 
leken gespot), een Blauwborst (in vol ornaat 
zingend, alsof zijn leven ervan afhing en 
met een duidelijk herkenbare, witte vlek op 
de borst), Lepelaars, Kleine en Grote Zilver-
reiger, Kleine Karekiet en Rietzanger (Wat 
heb je nu geleerd? Euhm … zelfde zang, 
de één gestreept de ander niet!! Maar wie 
nou de strepen wel had???). De Visarend 
en Zeearend die we graag wilden zien schit-
terden door afwezigheid. De eerste zwaluw 
brengt nog geen zomer, maar meerdere 
Gierzwaluwen maakten dat het weer toch 
steeds beter werd. Het resulteerde zelfs 
in heerlijk zonnen, met in het zicht twee 
ganzen met dertig donsballetjes. De meeste, 
doorgewinterde ornithologen onder ons 
wisten niet dat ganzen het fenomeen crèche 
hanteerden. 
Als afsluiter de mooiste hut met uitzicht 
op een honderdtal Aalscholvernesten en 
een aantal nesten van Blauwe Reigers. Drie 
jongen zaten in een scheefgezakt nest, 
waardoor we ze prachtig konden zien zitten. 
Erg bijzonder! 

Na een lang verhaal een samenvatting in 
twee woorden: Genoten en Verslaafd!
Avifauna Groningen heeft er twee nieuwe 
leden bij!

Klaas Pietersma en Germ Dijkstra

Twee leken op pad met 
 doorgewinterde ornithologen
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Op 14 april kwam de eerste waarneming 
binnen. Guido Meeuwissen meldde twee 
mogelijke broedgevallen in het Kloosterbos 
bij Ter Apel. Vanaf dat moment kwamen 
bijna dagelijks nieuwe meldingen binnen, 
waarvan nog een flink deel van Guido. Op 
14 juli kwam de melding van het laatste 
broedgeval binnen. Alco van Klinken had 
toen nog een broedgeval aan de Hesselink-
laan bij Westerbroek. Vanaf 19 april werden 
ook de eerste doortrekkers gemeld, de 
meeste uit de kustgebieden.

Broedvogels
Zoals verwacht werden de meeste broedvo-
gels gemeld uit de meer besloten delen van 
de provincie: Westerwolde, het Gorecht en 
het Zuidelijk Westerkwartier.
Vooral in tuinen met nestkasten komen 
veel Bonte Vliegenvangers tot broeden. De 
tuinen in Groningen, Haren en Glimmen 
zijn daarbij favoriet. In meer ‘natuurlijke’ 
gebieden, zoals de bossen van Westerwolde 
(Ter Apel en Sellingen), broeden de vogels 
ook in natuurlijke nestholten.

Aantallen
Het totaal aantal gemelde broedparen is 
194. De meeste vogels zijn gemeld als moge-
lijke broedvogel in geschikte broedbiotopen 
binnen de datumgrenzen zoals deze zijn 
vastgesteld door SOVON (eind april tot half 

juni). Buiten deze datumgrenzen zijn 44 
meldingen ontvangen, 11 daarvan zijn als 
zeker gemeld en 33 als mogelijk. Deze 33 
vogels zijn vaak zingend aangetroffen in 
geschikt broedbiotoop. Het is aannemelijk 
dat een groot deel van deze vogels broedvo-
gel is in de provincie. De meeste meldingen 
betroffen (zingende) mannetjes, soms 
paartjes. In Nederland komt de bruingrijze 
variant het meest voor. Tijdens het onder-
zoek zijn onder de broedvogels 12 donkere 
mannetjes gevonden, zo’n 6 procent van het 
totale aantal mannetjes.
In de provincie zijn dus 161-194 broedparen 
vastgesteld in 2006. 

Broedplaatsen en broedsucces
Van 137 paren is de nestplaats opgegeven. 
Hiervan broedden er maar liefst 129 (94%) 
in een nestkast. Acht paar (6%) broedde in 
natuurlijke nestholten. De Bonte Vliegen-
vanger is dus een echte nestkastenbroeder. 
Opvallend was verder dat waarnemers 
meldden geen Bonte Vliegenvangers aan-

Bonte Vliegenvangers in de 
provincie Groningen in 2006

Vorig jaar werd voor het eerst door avifauna groningen het project Vogel van 
het Jaar gehouden. de Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca stond tijdens 

dit project als soort centraal. tientallen mensen hebben aan het project mee-
gewerkt en meer dan tweehonderd waarnemingen van Bonte Vliegenvan-

gers werden doorgegeven, het merendeel hiervan betrof broedgevallen.

Bonte Vliegenvanger
Lauwersoog – 23 april 2006
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getroffen te hebben in biotopen die juist bij 
uitstek geschikt leken voor Bonte Vliegen-
vangers. Het ontbreken van nestkasten in 
deze biotopen was hiervan waarschijnlijk 
(mede) de oorzaak.

Alle waarnemers hebben het biotooptype 
opgegeven. De verdeling in categorieën ziet 
er als volgt uit:
Bos (meest gemengd)   33
Boomgaard     4
Moerasbos     1
Bossages en singels    11
Landgoed      8
Parken      9
Begraafplaatsen     2
Villatuinen en grote tuinen   40 
Tuinen (algemeen, dorp, boerderij) 78
Diversen (camping, volkstuintjes,
kwekerij)      8

De biotopen kunnen ook opgedeeld wor-
den in drie grovere categorieën: bos 34, 
kleinschalige open gebieden met opgaande 
beplanting 42 en tuinen 118. Dan blijkt pas 
hoezeer de Bonte Vliegenvanger een tuinvo-
gel is. Tuinen met nestkasten zijn essentieel 
voor onze vogels. Hier ligt dus duidelijk een 
verantwoordelijkheid voor ‘de mens’.
Helaas zijn er weinig vervolgwaarnemingen 
binnengekomen. Slechts van één broedgeval 
is gemeld dat er twee jongen waren. Hoe 
succesvol de Bonte Vliegen dit jaar waren is 
dus helaas niet te zeggen.

Een vergelijking met eerdere 
 inventarisaties
In 1937 broedde de Bonte Vliegenvanger 
voor het eerst in de provincie (Boekema 
et al 1983). De soort werd daarna steeds 
algemener met aan het begin van de jaren 
tachtig zo’n 140 paar en begin jaren negen-
tig minstens 370 paar (van den Brink et al 
1992). Tijdens het laatste Atlasproject in 
1998-2000 werden slechts rond de honderd 
paar geteld (Boele 2002). Er zijn aanwijzin-
gen (van de Dienst Milieu van de provincie) 
dat dit laatste getal aan de lage kant zou 
zijn. Het is dan ook opvallend dat er in 2006 
bijna 200 paar zijn gemeld.

Maar hoe betrouwbaar is dit getal? Zoals 
eerder gezegd is de broedzekerheid van 
de meeste meldingen groot. De dekking 
van de provincie berust echter voor een 
belangrijk deel op toeval. Veel meldingen 
komen bijvoorbeeld van een klein aantal 
zeer actieve vogelaars. Er is bovendien geen 
actie ondernomen om de ‘witte gebieden’ 
geteld te krijgen. De verspreidingskaart van 
het Atlasproject geeft dan ook een duidelijk 
ruimere verspreiding weer in de provincie 
Groningen. In de gebieden waar onze tellers 
actief waren, zijn echter veel meer Bonte 
Vliegenvangers vastgesteld dan ten tijde 
van het Atlasproject. Het is aannemelijk dat 
buiten de goed onderzochte gebieden nog 
Bonte Vliegenvangers broeden en de provin-
cie dus onderteld is. Tweehonderd broedpa-
ren is dus een minimum. Misschien kunnen 
we zelfs voorzichtig concluderen dat het 
wel goed gaat met de Bonte Vliegenvanger. 
In figuur 1 is de verspreiding van de Bonte 
Vliegenvanger in de provincie weergegeven. 
De stippen langs de kust en op Rottum 
betreffen allen doortrekkers. De rest betreft 
vrijwel allemaal broedvogels.

De Bonte Vliegenvanger en het klimaat
Uit onderzoek is gebleken dat er na een 
warme maart- en aprilmaand minder nest-
plaatsen worden bezet. Maart 2006 was een 
uitgesproken koude maand. Enkele BMP-
tellers konden ons meedelen dat ze meer 
vogels in hun gebied hadden dan in andere 
jaren. Dit zou erop kunnen duiden dat 2006 
misschien een goed Bonte Vliegenvanger-
jaar was. Wellicht dat onderzoekers van de 
Rijksuniversiteit Groningen hierover later 
uitsluitsel zouden kunnen geven.

Trekvogels
Er zijn slechts 18 waarnemingen van vogels 
op trek binnengekomen. In totaal ging het 
daarbij om 27 exemplaren. De eerste vogel 
werd waargenomen op 14 april, de laatste op 
16 september. Deze waarnemingen komen 
vrijwel allemaal uit de kustgebieden. Een 
erg leuke waarneming was er op 7 mei in de 
Eemshaven. Een donkere Bonte Vliegenvan-
ger liet zich toen goed bekijken, samen met 
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een licht mannetje Bonte Vliegenvanger, 
een Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata 
en een Kleine Vliegenvanger F. parva.

Literatuur
Boekema, E. J., P. Glas en J.B. Hulscher 1983. 

De vogels van de provincie Groningen.
Boele, A. 2002. Bonte Vliegenvanger Ficedula 

hypoleuca. pp 410-411 in: SOVON Voge-
londerzoek  Nederland 2002. Atlas van 
de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. 
Nederlandse Fauna 5. Leiden.

van den Brink, H., J. Furda, J. van Klinken & 
K. van Scharenburg 1992. Vogelatlas van 
Groningen. Groningen.

Dankwoord
De werkgroep Vogel van het Jaar wil een 
ieder bedanken die de moeite heeft geno-
men waarnemingen te verzamelen en door 
te geven. Daarbij moeten speciaal genoemd 
worden Guido Meeuwissen, Nico de Vries 
en Ronald Nuiver, die elk voor tientallen 
waarnemingen hebben gezorgd.

De Werkgroep Vogel van het Jaar:
Aart van der Spoel
Henk de Lange
Martijn Bakker
Ronald Nuiver

Figuur 1. Verspreiding van de Bonte Vliegenvanger in de provincie Groningen in 2006
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Even in het kort over de Dodaars in de pro-
vincie Groningen:

Broedvogels
De Dodaars is in Groningen altijd een 
schaarse broedvogel geweest. In het stan-
daardwerk Vogels van Groningen (Boekema 
et al 1983) en in de Vogelatlas van Gronin-
gen (van den Brink et al 1992) worden zo 
rond de twintig broedparen opgegeven. Uit 
gegevens van de Atlas van de Nederlandse 
Broedvogels blijkt dat er minimaal 35 paar 
in Groningen broeden (Vergeer 2002). Uit 
deze atlas blijkt ook dat, vergeleken met 
oude gegevens, er nogal wat verplaatsingen 
geweest zijn. Broedde de Dodaars vroeger 

vooral in het oosten en zuidoosten van de 
provincie, tegenwoordig broedt de soort 
meer verspreid met in het noorden twee 
belangrijke nieuwe broedplaatsen: het Lau-
wersmeer en het Eemshavengebied. Zelfs 
in de stad Groningen komt de soort tot 
broeden!
Uit figuur 1 blijkt dat de Dodaars de laatste 
tien jaar in Nederland in de lift zit. Ook in 
Groningen is dat het geval, maar in hoe-
verre precies is onbekend. In alle genoemde 
bronnen staat dat de Dodaars nogal eens 
over het hoofd gezien wordt. Hij broedt 
onopvallend en soms opvallend laat (tot in 
augustus). Zelfs in hele kleine plassen kan 
de Dodaars een territorium hebben. Het 

Dodaars
Vogel van het Jaar 2007
aart van der spoel

na het succesvolle project Vogel van het Jaar in 2006, met de Bonte 
 Vliegenvanger in de hoofdrol, is nu de dodaars aan de beurt. na oproepen in 
de grauwe gors en op het forum van de avifauna-site is naar voren gekomen 

dat veel mensen wel wat voelden voor de keuze van deze kleine fuut.
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Figuur 1. De trend uit indexcijfers van het 
aantal broedparen in Nederland. (1990 = 100)
© Netwerk Ecologische Monitoring SOVON-
CBS
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lijkt ons een leuke uitdaging dit eens uit te 
zoeken.

Doortrekkers en wintergasten
Wat voor broedvogels geldt, geldt ook voor 
doortrekkers en wintergasten. De soort 
is onopvallend en bij tellingen wordt de 
Dodaars sterk onderteld. Bovendien lijkt hij 
tegenwoordig meer verspreid door te trek-
ken dan vroeger. Op 29 oktober 1988 wer-
den bijvoorbeeld maar liefst 140 exemplaren 
geteld in het Lauwersmeer. Vogels van 
Groningen en de Vogelatlas van Groningen 
geven voor het najaar en de wintermaan-
den aantallen op tot 500 exemplaren in de 
hele provincie. De midwintertellingen van 
de laatste jaren geven slechts zo’n 30-40 
exemplaren voor de hele provincie op. Of 
die hoge aantallen van vroeger met grondig 
onderzoek nog geteld zullen worden is de 
vraag, maar een aantal van 40 exemplaren 
moet toch te overtreffen zijn.

Hoe gaan we verder te werk? 
Alle waarnemingen van Dodaarzen moeten 
zo spoedig mogelijk worden doorgegeven. 
Ze worden dan per maand verwerkt en ver-
volgens weergegeven op de Avifauna-site.
Het zou leuk zijn bijzonderheden te vermel-
den, zoals de grootste groep, gedrag, voed-
sel en van broedende vogels gegevens die de 

mate van broedzekerheid aangegeven, zoals 
roep, afleidingsgedrag, een pas gebruikt 
nest of gevonden eischalen en transport van 
nestmateriaal. Maar pas op! Er mag nooit 
naar nesten worden gezocht en er mogen 
nooit vogels worden verstoord!

Waarnemingen kunnen doorgeven via email 
naar vogelvanhetjaar@avifaunagroningen.nl 
of per post naar ‘Vogel van het Jaar’ p/a Van 
Deyssellaan 1, 9721 WS Groningen.
Informatie over het project is te verkrijgen 
via hetzelfde e-mailadres of tel. 050-
5266521.

Literatuur
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Namens de Werkgroep Vogel van het Jaar,
Aart van der Spoel

Dodaars – Eemshaven– 3 februari 2007
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Bloednerveus ben ik, want ik ga een heel bij-
zondere man ontmoeten: Rein Hofman, een 
topfotograaf. Van hem ga ik vandaag het 
kunstje afkijken. Het trucje waarmee hij het 
hem steeds flikt om zulke mooie foto’s te 
maken. Ik heb natuurlijk al stiekem op zijn 
website gekeken of er een foto van hemzelf 
op staat. En jawel: bij ‘under construction’ 
staat een heel erg schimmige foto die ik 
maar even ter opheldering door Photoshop 
haal. Ik zie het al: een echte Groninger.

Het weerbericht is niet beroerd: eerst regen, 
dan opklaringen en windkracht 4. De regen 
hebben we nu, dus zo meteen komen de op-
klaringen. Ik neem voor de zekerheid mijn 
hele garderobe maar mee, want straks moet 
ik misschien wel drie uur lang in weer en 
wind naar één vogeltje staren. Je weet maar 
nooit. Ik heb er geen idee van hoe professio-
nele vogeltjesfotografen te werk gaan.
Om één minuut voor acht ga ik van huis zo-
dat ik klokslag acht uur bij de Boteringebrug 
sta. Tegelijk met mij arriveert er een blauwe 
PT-Cruiser, dat is Rein. We doen allebei 
alsof het de gewoonste zaak van de wereld is 
dat we samen gaan vogelen.

Onderweg naar het Lauwersmeer klaart 
het druilerige Groninger landschap op en 

komen er pastelkleurige luchten voor in de 
plaats, mooie wolkennevels en een schuch-
ter zonnetje.
In het Lauwersmeer aangekomen ontmoe-
ten we collega-vogelfotograaf Toon de Smit, 
een Drent. Ik maak even kennis en dan gaat 
Rein aan de slag om de auto te verbouwen. 
Wat heeft die man een hoop spullen in de 
auto! Je kunt zien dat hij erin wóónt. Overal 
liggen rijstzakken. De beroemde plankjes 
komen tevoorschijn en worden aan het 
raam bevestigd. Daarbovenop twee rijstzak-
ken en de telescoop met camera. Ik ga leren 
‘omgekeerd digiscopen’, met de telescoop op 
zijn kop. Dat is handig als je een telescoop 
met een 45° inkijk hebt omdat je je in een 
auto in een lage positie bevindt. Wat wel 
weer ónhandig is, is dat de sluiterknop nu 
op een erg verkeerde plek zit.

Langzaam rijden we langs zijn vaste stek-
kies. Langs ‘zijn’ Buizerd die inderdaad niet 
erg door ons verontrust lijkt. Er vliegt een 
wolk vogeltjes voorbij.
‘Wat zijn dat?’, vraag ik, omdat het me niet 
lukt ze te identificeren.
‘Kieviten.’ Ja natuurlijk, dat had ik toch 
moeten weten.
Overal om ons heen zijn ganzen: Grauwe 
Ganzen, Kolganzen, Brandganzen, Canade-
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zen, duizenden zijn het. Mijn hart bloeit op, 
maar Rein heeft niet echt wat met ganzen. 
Hij is op zoek naar andere vogeltjes, een 
Pijlstaart of een Houtsnip, die zich echter 
tot zijn verdriet niet laten zien.
Als we langs een plas rijden horen we 
plotseling ‘ti ti’ en ja hoor: een prachtig 
IJsvogeltje raast aan ons voorbij. Midden 
boven de plas blijft hij even hangen om te 
bidden, alsof hij ons een lol wil doen, en dan 
schiet hij weer als een speer weg. Tevergeefs 
proberen we hem op te sporen.

In het dorp barst het van klein grut. Rein 
spot een Groenling in een rozenstruik en 
manoeuvreert zijn auto zodanig dat het 
beestje een mooie achtergrond heeft.
Nu is het uur van de waarheid gekomen: 
ik ga digiscopen, en wel omgekeerd! Via de 
display probeer ik het vogeltje voor de lens 
te krijgen. Maar waar zit dat beestje? Ik zie 
wel gele blaadjes en rozenbottels op het 
schermpje, maar een vogeltje ho maar.
‘Volgens mij is hij weggevlogen’, probeer ik. 
‘Nee hoor, hij zit er nog.’
Ondertussen gaat mijn display steeds op 
zwart en ik heb de handleiding nog niet 
helemaal doorgelezen zodat ik niet een twee 
drie weet hoe ik de exposuretijd kan ver-
lengen. Ik draai de telescoop maar weer om 

omdat ik gek word van het zoeken naar de 
sluiterknop. Ondertussen ratelt de sluiter 
van Rein zijn camera gestaag door.
Ik zoek me suf tussen de rozenbottels, maar 
ik zie geen Groenling op mijn schermpje 
verschijnen.
Dan krijg ik de melding ‘batterijen ver-
vangen’. Ha, daar had ik rekening mee 
gehouden! Dat zal mij niet overkomen dat 
ik ineens zonder batterijen kom te zitten 
tijdens mijn masterclass, dus ik heb acht 
extra batterijen meegenomen, waarvan vier 
spiksplinternieuw. En alles vers opgeladen 
natuurlijk. Dus ik vervang de vier batterijen 
en ga weer op zoek naar de Groenling. Ner-
gens te vinden en hij zit er nog steeds zie ik 
door mijn verrekijker. Het is om gek van te 
worden.
‘Zet hem eens scherp op een blaadje in die 
struik’, zegt Rein. 
Dat héb ik al gedaan, dus ik zit wel in de 
goede laag. Maar waar zit die vermaledijde 
Groenling?
Ondertussen gaat de display weer eens op 
zwart en als ik hem middels de sluiterknop 
weer wil activeren verschijnt opnieuw de 
tekst: ‘batterijen vervangen’.
Dit is foute boel! De camera geeft geen 
teken van leven meer. Ik haal de batterijen 
eruit en stop ze er weer in, maar het haalt 
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niks uit. De camera is zo dood als een pier. 
Met tegenzin haal ik de laatste vier batte-
rijen uit mijn tas en schuif ze in het toestel. 
En ja: met de plus en min op de juiste plek, 
want ik hóór u denken. 
De camera roept nog even ‘batterijen ver-
vangen’ en dan gaat definitief het licht uit.

Dit is slikken, maar ik probeer de meer zon-
nige kanten van het gebeuren in te zien. In 
ieder geval is het stressverlagend. Ik kan nu 
gewoon relaxed wat door mijn telescoop en 
verrekijker turen en plaatjes schieten met 
mijn Canon EOS 300D.
In een plasje onder de rozenstruik baden 
inmiddels allerlei vogeltjes dat het een lieve 
lust is. De Groenling spettert er van plezier 
en krijgt al snel gezelschap van Vinken en 
Sijzen.
Het leven kon veel minder.

Nu kan ik mij dus helemaal concentreren op 
mijn duivelse plan om Rein zijn geheim te 
ontfutselen.
‘Vogeltjes willen gewoon graag bij mij op de 
foto’, verklaart Rein plagend. ‘Je moet op de 
juiste tijd op de juiste plek zijn. Je hebt een 
gezegende mix van geduld en opportunisme 
nodig. En een auto met een plankje en een 
gordijntje; of schuilhutten zetten natuur-
lijk.’ 
Hij manoeuvreert zijn auto net zolang tot-
dat hij een goede achtergrond heeft. 
Hij vergelijkt het maken van een foto met 
het bereiden van een maaltijd. ‘Als je een 
goede maaltijd eet is het smaakvol, het ruikt 
lekker en het ziet er mooi uit op je bord; het 
totaal is meer dan de som der delen. Ieder-
een maakt met dezelfde ingrediënten een 
geheel andere maaltijd.’ Hm, ikzelf ben erg 
goed in eenpansgerechten, lekker alles door 
mekaar husselen. Die gedachte houd ik nu 
maar liever even vóór mij, want dat klinkt 
niet erg chic en is ook vast niet het ei van 
Columbus. 
Van al dat gepraat over lekker eten heb ik 
honger gekregen en ik zoek mijn toevlucht 
tot het gebruikelijke boterhammetje met 
een gebakken eitje.
‘Het is belangrijk om de essentie van het 

vogeltje eruit te laten komen. Bij het maken 
van een foto is het licht heel belangrijk. 
Vogeltjes zijn zacht dus daar hoort zacht 
licht bij. Een sluierbewolking, maar ook een 
dikke bewolking met regen kan heel mooie 
resultaten opleveren. Zware kleuren met 
een dikke verzadiging’.

Inmiddels is het werkelijk prachtig blauw 
weer geworden. Weer waar normale mensen 
een stralend humeur van krijgen. Maar Rein 
niet. Hij ziet het allemaal met lede ogen 
aan. Veel te hard licht. Waardeloos.
Daar komt weer een wolk vogeltjes aan. Wat 
zou dát nou weer zijn? Ik weet het niet.

‘Kieviten’, zegt Rein. Zucht, ik leer het 
nooit. Natuurlijk, het slordige gefladder van 
Kieviten, dat had ik inmiddels toch echt 
moeten weten.

We ontmoeten nóg een vriend en fotograaf: 
Jan Bosch, ook een begenadigd fotograaf, 
een Fries. Jan weet een mooi plekje waar 
Strandleeuweriken en Sneeuwgorzen zijn. 
Toon wordt gebeld en met drie auto’s rijden 
we naar de oostelijke kwelder van Wierum.
Boven op de dijk zien we ze al: tientallen 
Strandleeuweriken vliegen over de kwelder. 
De mannen stappen stoer met hun kanon-
nen van zeven kilo naar beneden en nemen 
een strategische positie in.
Ik probeer om niet als een opgewonden 
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stagiaire in stomme bewondering achter 
hen aan te struikelen.
Prachtige beestjes zijn het, met hun zwart-
gele koppies. Ze foerageren vlak voor onze 
ogen en laten zich niet erg door ons storen. 
Ik ben zielsgelukkig met mijn telescoop en 
word zo in beslag genomen door de schoon-
heid van deze wezentjes dat ik het helemaal 
niet erg vind dat mijn schoenen steeds 
dieper in het slik zakken zodat het water 
langzaam naar binnen sijpelt.

Op de terugweg gaan we nog even langs bij 
‘mijn’ IJseend in de haven van Lauwersoog. 
Ze schijnt over de tong te gaan op het inter-

net. Eerst verneem ik dat het een vrouwtje 
is, vervolgens dat het een juveniel is, en nu 
hoor ik dat het beide is: een meissie. Als het 
een jongetje zou zijn, zou hij nu iets van 
roze aan de snavelbasis moeten hebben en 
dat heeft mijn IJseend niet.
Ze bevindt zich weer in gezelschap van een 
familie Futen. Dat ontroert mij, dat zo’n 
vreemde eend in de bijt toch niet helemaal 
alleen wil zijn. Even later verdwijnt ze uit 
het zicht. Nog vóórdat Rein er een fatsoen-
lijk fotootje van heeft kunnen schieten.

Er vliegt weer een wolk vogeltjes langs.
‘Kijk! Kieviten!’ En deze keer heb ik nog 
gelijk ook!
Ik pak mijn spullen in, we gaan naar huis. 

Alle doppen op de lenzen en het etui weer 
dicht geritst. Dan stuit ik op een wel heel 
eigenaardig probleem: De lenshoes van mijn 
Swarovski past niet meer. Ik kan de druk-
knopjes niet bereiken, ik kom zo’n twee 
centimeter tekort! Het etui is gekrompen! 
Of de telescoop is gegroeid! Ik ben verbijs-
terd. 
Ik zit in het programma Kiekeboe, dat kan 
niet anders. Ik kijk schichtig om mij heen en 
probeer opnieuw tevergeefs de hoes om de 
lens te leggen.
Ik besluit om het maar gewoon aan Rein 
op te biechten. Ik krijg het etui niet meer 
om mijn telescoop en wacht gelaten op het 
laatste oordeel.
Hij duwt met een eenvoudig handgebaar de 
zonnekap naar binnen. 
‘Die had ik uitgetrokken.’
‘O, ik heb een zonnekap op mijn telescoop?!’
Voor het doen van een Groninger lacht hij 
uitbundig.

We zijn nu zo vertrouwd met elkaar dat ik 
vind dat ik het hem wel kan vragen.
‘Vond jij nou dat ik een ochtendhumeur had 
vanmorgen?’
Boze tongen beweren dat ik daar last van 
heb.
‘Nee, maar ik vermoed wel dat ze gelijk heb-
ben. Als je iemand voor het eerst ontmoet 
doe je natuurlijk erg je best’, voegt hij eraan 
toe.
Ja, dat is natuurlijk ook wel weer waar, 
maar bij hem viel me dat helemaal niet 
zwaar vandaag.

Dus nu weet ik wat het trucje is. Rein, kijk 
even de andere kant op, want je zei ‘als je 
het trucje achterhaalt wil ik het niet weten’.
Welnu: koop gewoon een Nikon D200, een 
Sigma 300-800 mm, twee schuiltentjes, 
twee camouflageschermen, timmer plank-
jes, naai rijstzakken en bid dan om een hele 
grote dosis geduld en enorm veel talent. 
Dan is het verder nog steeds geen fluitje 
van een cent, maar wat ik wél weet is dat de 
gebeden van Rein Hofman zijn verhoord.

Ana Buren
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Waarom?
De vogelbevolking in dorpen en steden 
is sterk in ontwikkeling. De moderne 
bouwstijl en inrichting van steden blijkt in 
toenemende mate onaantrekkelijk voor ooit 
karakteristieke broedvogels als Gierzwaluw, 
Huiszwaluw, Kuifleeuwerik en Huismus. De 
populaties van deze soorten nemen soms 
zelfs zo sterk af dat ze op de Rode Lijst zijn 
beland. Andere soorten doen het juist heel 
goed in stedelijke gebieden. Van de aantal-
len en trends van de vogelbevolking van 
onze steden en dorpen weten we echter 
weinig. Bebouwing is bij vogelaars niet erg 
in trek en het tellen van broedvogels vol-
gens de BMP-methode is in steden relatief 
moeilijk uitvoerbaar. Toch is kennis over 
verspreiding, aantalsontwikkelingen en 
dichtheden per stadstype en regio essentieel 
voor het effectief beschermen van onze 
stadsvogels. Ook voor het beschrijven van 
landelijke aantalsontwikkelingen is kennis 
over het stedelijk gebied voor veel soorten 
van belang. Immers 16% van Nederland 
bestaat momenteel uit stedelijk gebied en 
die oppervlakte zal in de toekomst alleen 
maar toenemen.
SOVON en Vogelbescherming Nederland 
zien mogelijkheden om het monitoren van 
vogels in bebouwd gebied te verbeteren 
door het opstarten van een nieuw arbeids-
extensief en laagdrempelig meetnet. In 
Groningen willen we dit project nog een 
extra duwtje geven door zo veel mogelijk 
mensen aan te sporen mee te doen. De 
Stadsvogelwerkgroep heeft dat in het verle-
den ook voor elkaar gekregen. Dat moet dus 
opnieuw kunnen, vooral omdat dit nieuwe 
project heel laagdrempelig is en relatief 
weinig tijd kost. Iedereen die de algemene 

stadsvogels en hun geluiden kent, kan 
meedoen. We hopen daarom op een grote 
deelname.

Een nieuw meetnet: MUS
Het Meetnet Urbane Soorten (kortweg 
MUS) gaat in het voorjaar van 2007 van 
start. Het project richt zich op alle soorten 
broedvogels in steden, dorpen, bedrij-
venterreinen, parken, volkstuinen en 
sport terreinen. De telmethode is relatief 
eenvoudig en de tijdsinvestering beperkt. 
Het veldwerk is enigszins vergelijkbaar met 
het PTT-project voor wintervogels en maakt 
gebruik van telpunten. De methode ziet er 
in het kort als volgt uit (uitgebreidere tel-
instructies volgen later):

- Gebaseerd op punt-tellingen, telduur 
(exact!) vijf minuten per telpunt.
- Minimaal 8 en maximaal 12 telpunten per 
telgebied, die minimaal 200 meter uit elkaar 
liggen.
- Drie tellingen per seizoen, één telling per 
periode: 1-30 april, 15 mei-15 juni en 15 juni-
15 juli.
- De eerste twee tellingen worden uitge-
voerd in de periode tussen een half uur voor 
zonsopkomst en twee uur daarna, de laatste 
telling wordt uitgevoerd tussen 19.00 en 
zonsondergang (gericht op Gierzwaluwen 
en andere in de ochtend minder actieve 
soorten).
- Alle waargenomen individuen worden 
geregistreerd zonder onderscheid naar 
leeftijd, geslacht of gedrag. Alléén overvlie-
gende vogels zonder terreinbinding worden 
buiten beschouwing gelaten.
-  Waarnemers kiezen zelf een telgebied 
op www.sovon.nl. Hierin zijn door SOVON 

MUS: een nieuw meetnet
voor broedvogels in 
 bebouwd gebied
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random 12 telpunten geselecteerd. Hiervan 
kiest de waarnemer er zelf minimaal 8 en 
maximaal 12 die jaarlijks worden geteld. De 
waarnemer kiest zelf een toegankelijke tel-
plek die zo dicht mogelijk bij de aangewezen 
telpunten ligt.
- De verwachte tijdsbesteding is drie keer 
maximaal anderhalf uur per seizoen per 
telgebied.

Hoe mee te doen?
Het meetnet stadsvogels wordt volledig 
digitaal uitgevoerd van de keuze van het tel-
gebied tot de terugkoppeling van de resulta-
ten. Er komt geen papierwinkel aan te pas! 
Om iedereen de kans te geven mee te doen 
is het aanmelden, het invoeren van de gege-
vens en de controle achteraf zo eenvoudig 
mogelijk gemaakt. Aanmelden kan nu op 
www.sovon.nl. Het Stadsvogelteam Gronin-
gen heeft de bereidheid om mee te doen bij 
een aantal Groninger vogelwerkgroepen al 
gepeild. Er is enthousiast gereageerd. Als je 

wilt meedoen, is het een goed idee om even 
met je lokale vogelwerkgroep contact op te 
nemen, zodat de beschikbare telgebieden 
goed kunnen worden verdeeld. Om de deel-
name in Groningen zo groot mogelijk te ma-
ken kun je bij problemen (bijvoorbeeld als je 
geen computer hebt of er niet uitkomt) hulp 
inroepen bij de lokale coördinator Henk van 
der Jeugd: tel. 024-6848117.
Op 31 maart wordt bovendien een speciale 
Avifauna/SOVON-dag georganiseerd die in 
het teken zal staan van stadsvogels (zie el-
ders deze Gors). Op deze dag zal meer infor-
matie worden gegeven over het nieuwe pro-
ject en iedereen die zich heeft aangemeld, of 
dit nog van plan is, wordt dan ook van harte 
aangeraden naar deze dag te komen!

Chris van Turnhout (SOVON)
Alco van Klinken (Stadsvogelteam 
Groningen)
Henk van der Jeugd (Stadsvogelteam 
Groningen/SOVON)

fo
to

: h
a

rV
ey

 V
a

n
 d

ie
k 

Huismus



22 de grauwe gors 2007–1

Vanaf het begin van de jaren negentig wer-
den onregelmatig territoria van Kortsna-
velboomkruiper vastgesteld in de omgeving 
van Ter Apel en Sellingen en vanaf 1997 
regelmatig [1]. Ook wordt de soort tegen-
woordig gemeld rond Emmen, Drenthe [2,3]. 
Het eerste bekende geval in de provincie 
stamt uit 1993 in het Meebos, Ter Apel 
(Martin Olthoff eigen waarneming e.a.). 
Gedurende het voorjaar had een paar hier 
een territorium en werd regelmatig zang 
gehoord. Een nest is echter nooit gevonden. 
Daarnaast zijn er enkele gevallen van vóór 
1993. Ook in deze gevallen ging het om zin-
gende exemplaren, maar ook toen konden 
geen nesten worden gevonden (Nico de 
Vries pers. med.). Pas in 2006 kon voor het 
eerst een broedgeval worden gedocumen-
teerd met een nestvondst. 

Verspreiding en voorkomen
Kortsnavelboomkruiper is een ondersoort 
van Taigaboomkruiper Certhia familiaris. 
Deze vogels broeden en overwinteren 
vanaf Duitsland en Polen tot Zuid-Europa. 
De noordelijke nominaat familiaris komt 
grofweg ten noorden hiervan voor. Kort-
snavelboomkruiper lijkt zijn broedareaal 
langzaam in westelijke richting uit te brei-
den en kan vanaf 1993, toen 16 territoria in 

Zuid-Limburg werden aangetroffen, tot de 
Nederlandse broedvogels gerekend worden 
[4,5]. Inmiddels is deze ondersoort ook in 
andere delen van Nederland als broedvogel 
vastgesteld en kan tegenwoordig als een 
(zeer) zeldzame broedvogel worden be-
schouwd. De schatting van het aantal broed-
paren tijdens de atlasjaren 1998-2000 be-
droeg 75-100 paar, waarvan ruim driekwart 
in Limburg [1]. Het overgrote deel van de 
broedvogels wordt nog steeds aangetroffen 
in Zuid-Limburg waar vanaf 2003 jaarlijks 
circa 35 territoria worden vastgesteld [2]. 
In 2004 werd bij Schinveld, Limburg een 
klein aantal territoria vastgesteld [3,5]. Ook 
in Noord-Limburg, bij Venlo, bevindt zich 
inmiddels een kleine populatie [1,2].
In Groningen werd het aantal broedgeval-
len voor 2005 op maximaal vier geschat: 
één tot twee in de Ter Apelerbossen, 
één in de Sellingerbossen en één in de 
omgeving van Ter Borg [5]. Voorts heeft 
er in 2005 een gemengd broedgeval van 
Boomkruiper C brachydactyla en Taiga-/
Kortsnavelboomkruiper plaatsgevonden bij 
Olst, Overijssel [5].
In 2006 tenslotte werd in het gebied de Lon-
nekerberg het eerste broedgeval vastgesteld 
voor Twente, Overijssel [6]. 

Broedgeval van
Kortsnavelboomkruiper
in het Roelagebos in 2006
Martin olthoff, Marnix Jonker 

al vele jaren wordt in het zuidoosten van de provincie groningen het be-
staan vermoed van een kleine broedpopulatie van kortsnavelboomkruiper 

Certhia familiaris macrodactyla.
tot nu toe was er echter alleen sprake van een aantal territoria en kon geen 
enkel broedgeval worden bevestigd. uiteindelijk lukte het in 2006 om een 

zeker broedgeval vast te stellen en te documenteren. 
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Broedgeval Roelagebos
Op 19 maart 2006 was Martin Olthoff aan 
het vogelen in de bossen bij Ter Apel. In 
het Roelagebos vond MO twee Kortsnavel-
boomkruipers die de gehele waarnemings-
periode (ruim een uur) in hetzelfde perceel 
foerageerden. Beide vogels hadden contact 
met elkaar middels zachte hoge contac-
troepjes. Een van de vogels was heel zacht-
jes Goudhaan-achtig aan het zingen.  
Een week later, op 26 maart vonden Marnix 
Jonker en Willem-Jan Fontijn het paartje 
van het Roelagebos terug op dezelfde plek 
als waar MO de vogels had gevonden. De 
vogels waren erg stil en stiekem. Er werd 
een korte zangstrofe gehoord en verder 
weer zachte contactroepjes.
Weer een week later, op 2 april waren de 
vogels nog steeds aanwezig in hetzelfde 
stuk bos.
Het lukte Martijn Bot een foto te maken 
van een van beide exemplaren.
Op 16 april ging MJ opnieuw naar de 
Kortsnavelboomkruipers met als doel ze te 
fotograferen en om te proberen de zang op 
te nemen. Op de plek aangekomen duurde 
het toch nog ruim een half uur voordat 
de vogels door MJ werden gezien. Op een 
gegeven moment zag MJ een vogel telkens 
naar dezelfde boom terugkeren. De vogel 
verdween iedere keer aan de achterkant van 
de boom. Het was opvallend dat de vogel 
iedere keer als hij verdween lang wegbleef 
en pas na enkele minuten op dezelfde plaats 
weer tevoorschijn kwam. Toen MJ vanaf de 
zijkant de boom nader ging bekijken bleek 
zijn vermoeden waar; de vogels verdwenen 
telkens in een spleet in de boom, soms met 
een takje en een keer zelfs met een ‘poep-
luier’ in de snavel!
Het lukte MJ enkele matige foto’s te maken. 
Helaas waren de Kortsnavelboomkruipers 
vrij stil, zodat het niet lukte om geluidsop-
names van de zang te maken. Wel kon er 
een opname van het srrie-roepje gemaakt 
worden. Een fragment van deze opname is 
te beluisteren op onze website (www.avifau-
nagroningen.nl) in de geluiden-galerij.
Op 19 juni was MJ weer in Ter Apel en kon 
hij de nestboom controleren. De schors had 

iets losgelaten, maar het nest zat nog intact 
in de ruimte achter het stuk schors (zie 
foto). Er werden geen dode jongen of niet-
uitgekomen eieren in het nest aangetroffen 
en alles duidt erop dat dit broedgeval suc-
cesvol is verlopen.

Biotoop
Het nest bevond zich in een dode eik op een 
hoogte van anderhalve meter. Het omlig-
gende bos is een hoogopgaand eiken-beu-
kenbos grenzend aan een sparrenperceel. 
De vogels foerageerden in beide stukken 
bos.

Ter Apel – 16 juli 2006

Determinatie
Kortsnavelboomkruipers zijn lastig te de-
termineren. Het geluid helpt goed, maar is 
erg zacht en ook de zang is vrij zacht en ijl.
Op de foto’s is de lange achterteennagel 
goed te zien, evenals de korte snavel, de 
witte wenkbrauwstreep die boven de snavel 
samenkomt en die ver naar achteren door-
loopt. In directe vergelijking met Boom-
kruiper hadden de Kortsnavelboomkruipers 
relatief veel witte vlekjes op kruin en nek. 
Andere kenmerken zijn de relatief onopval-
lende witte tipjes van de handpennen, de 
spacing tussen P6 en P7, de onregelmatige 
traptrede op de vleugel, in sommige veldgid-
sen ook wel het ‘zwarte blokje’ genoemd en 
het ontbreken van wit op de buitenrand van 
de duimvleugel.
 
Het is lastig om met zekerheid vast te stel-
len dat beide vogels tot de Midden-Europese 
ondersoort macrodactyla behoren. Deze 
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vorm lijkt veel op de Noord-Europese vorm 
familiaris. Het gaat hier waarschijnlijk om 
de vorm macrodactyla vanwege de stuit van 
de vogel die niet sterk contrasteerde met 
de rug, de minder contrasterende schach-
ten van de staartpennen en de overall vrij 
warmbruine kleur. Een van beide vogels had 
een iets rossige tint op de onderstaartdek-
veren (wat op de foto te zien is). Dit is niet 
ongebruikelijk voor Kortsnavelboomkrui-
pers.

Andere gevallen in 2006
Op 19 maart vond MO in het Meebos even-
eens een Kortsnavelboomkruiper. In de tijd 
dat hij de vogel bekeek bleek deze vogel de 
gehele tijd samen op te trekken met een 
Boomkruiper. Onderling maakten deze 
vogels middels contactroepjes contact met 
elkaar. De gehele dag verbleef het paar in 
het zelfde stuk bos. Dezelfde vogels werden 
een week later ook weer gezien door MJ en 
WJF, waarbij ze samen in een groep mezen 
rondtrokken. Het is niet uitgesloten dat dit 
paar samen een broedpoging heeft onder-
nomen. Daarnaast heeft er vermoedelijk 
ook weer een broedgeval plaatsgevonden 
nabij Ter Borg.

Doortrek
Ook ’s winters zijn Kortsnavelboomkruipers 
in het gebied aanwezig, getuige waarnemin-
gen in de winter van onder andere 2004 en 
2006 [7]. Het is leuk om eens goed te letten 
op de Taigaboomkruipers die hier ’s winters 
worden gezien. Het overgrote deel hiervan 
behoord tot de noordelijke vorm, maar er 
zijn aanwijzingen dat ook de vorm macro-
dactyla af en toe verder naar het westen af-
dwaalt. Zo zijn er waarnemingen van exem-
plaren met kenmerken van macrodactyla op 
21 oktober 1997 op de ‘Friese parkeerplaats’ 
bij Lauwersoog en op 7 november 2003 in 
het Stadspark, Groningen.

Dankwoord
Nico de Vries wordt bedankt voor het ver-
strekken van informatie en het doornemen 
van een eerdere versie van dit artikel.
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Recensie
Jan allex de roos

Don Stap, VOGELZANG,
uitgeverij Atlas, ISBN 90 450 1042 9.

Kort na het verschijnen van Mark Obmas-
ciks HET GROTE VOGELJAAR heeft uitgeverij 
Atlas uit Amsterdam het weer aangedurfd 
een vertaling van een echt vogelboek op de 
Nederlandse markt te brengen. Werkelijk 
uitstekend vertaald door Gerrit Jan Zwier 
ligt nu Don Staps BIRDSONG uit 2005 als 
VOGELZANG in de boekhandels.

Het boek gaat eigenlijk over twee dingen. 
Ten eerste geeft Stap informatie over de 
geschiedenis van het onderzoek naar hoe en 
waarom (zang)vogels zingen en ten tweede 
beschrijft hij het werk en de carrière van 
Don Kroodsma, een Amerikaanse vogel-
zangexpert van Nederlandse afkomst, die 
met zijn pure veldwerk aan mezen, winter-
koningen en klokvogels onze kennis van de 

vogelzang niet alleen enorm heeft verrijkt, 
maar die ook keer op keer aantoont dat het 
traditionele, gecontroleerde onderzoek met 
gekooide vogels in laboratoria vaak niet 
deugt.

Don Stap, die met zijn vorige vogelgerela-
teerde boek A PARROT WITHOUT A NAME 
uit 1990 in kringen van vogelaars al zeer 
bekend was, is een uitstekend schrijver die 
zijn lezers voortdurend meevoert naar de 
plekken waar het echte onderzoek wordt 
gedaan - vaak ‘s morgens in alle vroegte en 
met behulp van allerlei soorten recorders 
en antennes. Tegelijkertijd is dit voor de 
Nederlandse/Europese lezer misschien 
een van de minder interessante aspecten 
van het verhaal, want bijna alle vogels die 
uitgebreid aan bod komen zijn Amerikaans: 
de mezen en winterkoningen zijn soorten 
uit Noord-Amerika en de klokvogels komen 
voor in Midden- en Zuid-Amerika. De land-
schappen die in het boek zo uitstekend wor-
den beschreven, zijn geen van alle Europees.

Ik heb het boek in één adem uitgelezen, iets 
wat ik niet had gedacht toen ik het ter hand 
nam, want vogelzang is niet mijn grote pas-
sie. Don Stap weet echter van begin tot eind 
te boeien, waarbij het ook een compliment 
waard is dat hij wederom een hanteerbaar 
boek heeft geschreven en geen bijbeldikke 
verhandeling. Als er mensen zijn die nog 
dieper in dit onderwerp willen duiken, 
dan kunnen die nu Kroodsma’s eigen boek 
bestellen, dat recent is uitgekomen onder 
de titel THE SINGING LIFE OF BIRDS. Of dit 
ook vertaald gaat worden is mij niet bekend 
– wel weet ik dat Atlas nadenkt over een 
vertaling van Staps eerste boek.
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De eerste vogels (in beide gevallen een 
tweetal) werden ’s middags ontdekt in de 
provincies Zeeland en Noord-Holland. 
Groningen volgde in de loop van de avond 
met eveneens twee vogels. In dit artikel 
wordt de Groningse waarneming uitgebreid 
beschreven, maar vanwege het bijzondere 
karakter worden daarnaast ook de andere 
waarnemingen in Nederland belicht.

Dollard, 6-9 mei 2006
Op zaterdag 6 mei was Kees Koffijberg 
broedvogels aan het inventariseren op de 
Dollardkwelder. Rond 19:30, ongeveer ter 
hoogte van het voormalige Ambonezen-
kamp, zag hij twee meeuwen die hij vrijwel 
direct herkende als Dunbekmeeuwen. Met 
enig ongeloof belde hij André Boven die 
hem uiteraard meteen kon verzekeren dat 

Nieuw voor Groningen: 
Dunbekmeeuwen in de
Dollard in mei 2006
willem-Jan fontijn

zaterdag 6 mei 2006 zal in het geheugen van iedere fanatieke vogelaar 
gegrift staan. er werden op deze dag op maar liefst drie verschillende 

plaatsen in nederland dunbekmeeuwen Larus genei waargenomen. Bo-
vendien betrof het in alle gevallen ook nog eens twee of in een geval zelfs 

drie exemplaren van deze mediterrane meeuwensoort. dunbekmeeuw 
was tot dan toe zelfs nog nooit in nederland vastgesteld! 
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dit zeker niet vreemd was gezien de andere 
twee waarnemingen van Dunbekmeeuwen 
in de rest van het land. André spoedde zich 
naar de Dollard en kon binnen enkele mi-
nuten de waarneming bevestigen. Intussen 
waren meerdere vogelaars gewaarschuwd 
en even later konden ook de eerste foto’s 
worden gemaakt. Gedurende de rest van de 
avond bleven de Dunbekmeeuwen ter plaat-
se voor ‘het kamp’ waar ze foerageerden in 
een aantal plasjes op de kwelder. Vanwege 
het late tijdstip kon slechts een klein aantal 
vogelaars genieten van deze waarneming. 
Desondanks presteerde een viertal Gronin-
ger twitchers het om na de twee Dunbek-
meeuwen van Enkhuizen (zie onder), ook 
nog de twee vogels van de  Dollard te zien. 
Zij zagen dus vier verschillende Dunbek-
meeuwen op één dag in Nederland! Vlak 
voordat het donker werd vlogen de twee 
vogels richting de Eems, vermoedelijk om 
daar te gaan slapen. 
De volgende morgen stonden de eerste 
vogelaars al om 05:00 op de dijk om de 
Dunbekmeeuwen bij het eerste licht op te 
wachten. Na ongeveer een half uur was het 
Dick Brinkhuizen die de twee Dunbekmeeu-
wen heel ver weg in een plasje op de kwelder 
zag zitten. Even later kwamen beide vogels 

dichterbij gevlogen en landden weer in een 
van de vertrouwde plasjes voor het kamp. 
Gedurende de rest van de dag bleven de 
vogels hier aanwezig maar verplaatsten zich 
ook regelmatig enkele kilometers in ooste-
lijke richting waarbij ze ongeveer de oude 
sluis bereikten. De twee Dunbekmeeuwen 
bleven vervolgens nog tot in de avond van 
9 mei aanwezig op de kwelder en werden, 
ondanks de andere twee waarnemingen, 
toch nog druk bezocht door veel vogelaars 
uit het hele land.

Beschrijving
De beschrijving is gebaseerd op veldaan-
tekeningen en op foto’s van onder andere 
Dušan Brinkhuizen en Bas van den Boo-
gaard en is van toepassing op beide vogels.

- Grootte en bouw: In vergelijking met 
 Kokmeeuw L. ridibundus nauwelijks groter, 
maar wel sierlijker en meer langgerekt 
gebouwd. De lange nek (vooral bij gestrekte 
nek en tijdens foerageren opvallend), vleu-
gels en staart maakten dat de vogels zeer 
langgerekt overkwamen. Dit voorkomen 
werd verder nog geaccentueerd door de op-
vallende kopvorm met de platte kruin, het 
lage voorhoofd en de lange, dunne snavel. 
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Poten relatief lang in vergelijking met Kok-
meeuw. 

- Verenkleed: Kop en hals geheel wit. Witte 
bevedering ver doorlopend op de bovensna-
vel. Bovendelen, armpennen en binnenste 
handpennen (P 1-6) lichtgrijs, iets lichter 
dan bij Kokmeeuw. Buitenste handpennen 
(P 7-10) wit. Buitenvlag van buitenste hand-
pen zwart. Buitenste zeven handpennen 
met zwarte punt, een donkere achterrand 
aan de handvleugel vormend. Donkere 
onderhandvleugel sterk contrasterend met 
lichte ondervleugel. Onderdelen geheel wit 
met onder gunstige lichtomstandigheden 
een nog enigszins zichtbare roze gloed. Dit 
was bij de ene vogel iets duidelijker te zien 
dan bij de ander. Staart wit.

- Naakte delen: Oog op afstand donker, van 
dichtbij en op enkele foto’s iris lichtbruin. 
Snavel zeer donkerrood, op afstand zwart 
lijkend. Poten eveneens donkerrood, iets 
lichter dan de snavel. 

- Gedrag: Beide vogels verbleven voortdu-
rend in elkaars nabijheid en waren meestal 
alleen op grote afstand te zien. Ze foerageer-
den, zowel lopend als zwemmend, vooral 
in de vele ondiepe plassen en geulen aan 
de rand van de kwelder. De voor Dunbek-
meeuw zeer karakteristieke ‘topzware’ hou-
ding was tijdens het foerageren goed te zien: 
de lange nek volledig gestrekt (giraffen-nek) 
en schuin naar voren gehouden met kop en 
snavel daarbij iets naar beneden gericht.

Determinatie
Het langgerekte en sierlijke postuur met de 
opvallend lange nek, de platte kop met de 
lange dunne donkerrode snavel en de geheel 
witte kop wijzen onmiskenbaar op Dun-
bekmeeuw. Het verenkleed vertoonde geen 
tekenen van onvolwassenheid (bijvoorbeeld 
donkere tekening op veren van vleugels en 
staart) waardoor beide vogels als adult zo-
merkleed zijn te determineren. Gezien hun 
gedrag vormden beide vogels waarschijnlijk 
een paartje. 
Wat grootte en verenkleed betreft is eigen-

lijk alleen verwarring met een Kokmeeuw 
in adult winterkleed mogelijk. Hoewel erg 
zeldzaam voor de tijd van het jaar (begin 
mei hebben vrijwel alle adulte Kokmeeuwen 
een volledig bruine kopkap), lijkt dit kleed 
enigszins op dat van een Dunbekmeeuw. 
Kokmeeuw is echter iets kleiner en com-
pacter van postuur met een ronde kop en 
een fijnere en kortere snavel. De kop is niet 
geheel wit en vertoont onder meer donkere 
tekening op de kruin en een donkere vlek 
op de oorstreek (‘koptelefoontje’) (cf Grant 
1986, Olsen & Larsson 2004). 

Waarnemingen elders in Nederland
De eerste berichten over Dunbekmeeuwen 
werden bekend om ongeveer 15 uur. Als 
eerste werden twee gemeld uit het gebied 
De Blikken bij Groede, Zeeuws-Vlaanderen. 
De twee adulte vogels verbleven daar de 
gehele avond en werden waargenomen door 
circa 100 vogelaars.  
Een van de twee bleek te zijn geringd met 
onder andere een groene kleurring, wat 
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duidt op een herkomst uit de Camargue, 
Bouches-du-Rhône, Frankrijk. 
De tweede melding volgde enkele minuten 
na de eerste en betrof eveneens twee Dun-
bekmeeuwen waargenomen nabij vuurtoren 
De Ven enkele kilometers ten noorden van 
Enkhuizen. Deze vogels waren rond 14 uur 
ontdekt op het IJsselmeer. Na enige tijd uit 
beeld te zijn geweest werden vanaf 17 uur 
de twee vogels onafgebroken gezien, zowel 
op het IJsselmeer als op een binnendijks 
gelegen plas. Na ongeveer anderhalf uur 
vlogen de twee weg in noordelijke richting 
en werden niet meer waargenomen. Gezien 
het grootteverschil betrof het hier een 
paartje. De ene vogel was in volledig adult 
kleed. De andere vogel vertoonde enige 
donkere tekening op de staart en tertials 
waardoor deze als subadult kon worden 
gedetermineerd. Later die avond vloog twee 
keer een solitaire adulte Dunbekmeeuw 
langs de vuurtoren waardoor de indruk 
bestond dat het hier waarschijnlijk om drie 
verschillende vogels ging. Dit vermoeden 

werd bewaarheid na het weekend toen bleek 
dat op 5 mei op De Kreupel, een nieuw en 
ontoegankelijk vogeleiland voor de kust van 
Medemblik, drie Dunbekmeeuwen waren 
gefotografeerd door de Zuidlaarder vogelaar 
Eelke Schoppers. Zowel de vogels van De 
Blikken als de vogels van Enkhuizen werden 
de volgende dag niet meer aangetroffen. 
Van 9 tot 11 mei verbleven vrijwel zeker de 
twee Dunbekmeeuwen van Zeeland in Het 
Zwin, West-Vlaanderen (eerste waarneming 
voor België). Een van deze twee vogels was 
geringd met een groene kleurring. 
Naast deze fotografisch gedocumenteerde 
waarnemingen waren er nog minimaal twee 
meldingen: op 7 mei werden twee adulte 
Dunbekmeeuwen langsvliegend gezien ach-
ter de veerboot van Schiermonnikoog naar 
Lauwersoog en op 17 mei werd kortstondig 
een eerste-zomer vogel gezien bij Den 
Oever, Noord-Holland. Deze twee gevallen 
werden helaas niet gefotografeerd (Ebels et 
al 2006).

Verspreiding en voorkomen
Dunbekmeeuw is voornamelijk een broed-
vogel van zoute of brakke kustwateren 
en broedt zeer verspreid in onder andere 
West-Afrika (circa 22.500 individuen), het 
Middellandse Zeegebied en de Zwarte Zee 
(123.000-237.000 individuen) en verder 
oostwaarts in Centraal-Azië en noordwest 
India (circa 150.000 individuen) (Ottens 
2006).
In het najaar trekt de populatie uit het 
westelijke Middellandse Zeegebied voor-
namelijk naar Noord- en West-Afrika, 
terwijl de populatie uit de Zwarte Zeegebied 
grotendeels overwintert langs de Noord-
Afrikaanse kust, vooral van Egypte tot 
Tunesië. Een aantal vogels verblijft onder 
meer in Griekenland en Israël. De Aziatische 
broedvogels overwinteren met name op 
het Arabisch Schiereiland (Olsen & Larsson 
2004, Ottens 2006).

Ondanks de nabijheid van de broedgebieden 
is Dunbekmeeuw ten noorden van het ver-
spreidingsgebied een zeer zeldzame dwaal-
gast met slechts enkele gevallen in onder 
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andere Groot-Brittanië (7), Duitsland (6), 
Zweden (2) en Finland (1). Een opvallende 
trend zijn echter de invasies die de laatste 
10 jaar plaatsvinden. Deze invasies zijn 
vooral merkbaar in Centraal Europa en dan 
met name in Duitsland, Frankrijk, Oosten-
rijk en Zwitserland. Zowel in mei 1997 als in 
mei 2001 werden in deze landen een groot 
aantal Dunbekmeeuwen waargenomen (43 
respectievelijk 44 exemplaren). Bijzonder 
daarbij was dat het meestal groepjes van 
vier of meer exemplaren betrof in plaats 
van de tot dan toe meer gebruikelijke een-
lingen of duo’s. In enkele gevallen werden 
zelfs zeer grote groepen gezien. Zo werd 
een groep van 20 vogels waargenomen (en 
gefotografeerd) bij Les Grangettes, Vaud, 
Zwitserland op 14 mei 1997 en een groep 
van 17 vogels in Desnes, Jura, Frankrijk op 
13 mei 2001 (Ottens 2006). 
Ook in het voorjaar van 2006 vond een 
invasie plaats en dit leverde weer record-
aantallen voor Centraal Europa op. In totaal 
werden meer dan 25 exemplaren waargeno-
men. Naast de 10 gemelde exemplaren uit 
Nederland waren er nog meldingen uit on-
der andere Duitsland (4), Oostenrijk (5) en 
Zwitserland (7) (van den Berg & Haas 2006).
Opvallend bij deze drie invasies is het voor-
komen van (grote) groepen in de maand 
mei en dat het vrijwel allemaal adulte vogels 
betreft die vaak broedgedrag vertonen 
(baltsende paartjes en zelfs paring is vast-
gesteld). Waarschijnlijk gaat het hier vooral 
om dispersie van broedvogels die op zoek 
zijn naar geschikte broedgebieden. Een 
verklaring waarom Dunbekmeeuwen zo ver 
buiten hun broedgebieden worden gezien is 
echter moeilijk te geven. Mogelijk kunnen 
omstandigheden in de wintergebieden ertoe 
leiden dat sommige vogels hun trekroute 
in noordwaartse richting wijzigen. Daarbij 
zou zelfs klimaatverandering een rol kun-
nen spelen. Vernietiging van broedhabitat, 
zoals in het Zwarte Zeegebied (verlies van 
wetlands), zou eveneens een oorzaak kun-
nen zijn. Broedvogels uit deze regio trek-
ken dan naar het westen om daar te gaan 
broeden, met als gevolg dat de druk op de 
al bestaande populaties in deze gebieden 

dan (te) explosief toeneemt. Al deze oorza-
ken leiden tot veel bewegingen tussen de 
broedkolonies in de verschillende landen. 
Een eenduidige oorzaak is dus moeilijk aan 
te wijzen en dient bij voorkeur onderzocht 
te worden in het gehele verspreidingsgebied 
(Ottens 2006).

Dunbekmeeuw was – zoals boven al vermeld 
– nog niet eerder vastgesteld in Nederland. 
Op het moment van schrijven zijn de 
vogels van De Blikken, Enkhuizen en de 
Dollard inmiddels aanvaard door de Com-
missie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna 
(www.dutchbirding.nl/cdna). De andere 
gevallen (waaronder een aantal nieuwe 
waarnemingen uit 2006) rouleren nog bij de 
CDNA. Dunbekmeeuw kan daarmee officieel 
aan de Nederlandse en Groningse lijsten 
toegevoegd worden.

Dankwoord
Bas van den Boogaard wordt bedankt voor 
het beschikbaar stellen van de foto’s. André 
Boven en Marnix Jonker voorzagen een 
eerdere versie van commentaar.
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Net als veel andere (sub)culturen, hebben 
vogelaars een eigen jargon dat door buiten-
staanders vaak moeilijk te volgen is. Begin-
nende vogelaars komen al snel in aanraking 
met afkortingen van soortnamen. Kwik-
staart wordt al snel afgekort tot ‘kwik’. Dit-
zelfde geldt voor Kiekendief, wat een kiek 
wordt. Of namen worden niet afgemaakt, 
zo wordt Pijlstormvogel al snel Pijl, Vaal 
Stormvogeltje Vaaltje, Buizerd wordt Bu-tje 
en Temmincks Strandloper gewoon Tem-
mincks of Temminckje. Daarnaast heb je de 
eindeloze afkortingen. De meeste mensen 
kennen Tova of TV wel voor Torenvalk, Tuto 
en Zoto voor Turkse Tortel en Zomertortel, 
Wita en Zota voor Winter- en Zomertaling. 
Binnen de meest fanatieke groep soortenja-
gers (de twitchers – weer jargon) is dit hele-
maal doorgeslagen. Zij zien Bláko’s, Pábo’s, 
Nona’s, Rofra’s en Gráfi’s. Volgt u me nog? 
Dit zijn respectievelijk Bladkoninkjes, Pallas 
Boszangers, Noordse Nachtegalen, Rosse 
Franjepoten en Grauwe Fitissen. Dit kan 
nog verder gaan met minder voor de hand 
liggende afkortingen als Krekeza, Blavluta 
en wat te denken van de nog nooit in Neder-
land waargenomen Blawiwa? Enig idee? Dit 
zijn Krekelzanger, Blauwvleugeltaling en de 
Black-and-white Warbler, een zangvogel uit 
Noord-Amerika.
Toch zijn het wel min of meer afgesproken 
namen, want niemand weet waar je het over 
hebt als je zegt dat je zojuist een Zwámé 
hebt gezien voor een Zwarte Mees of een 
Gropi voor een Grote Pieper. Maar ook 
bekende plaatsen waar regelmatig gevogeld 
wordt worden al snel verbasterd tot de 

Vogelaarsjargon
Marnix Jonker

Lauwers, met de Keeg of de Mavla voor de 
Maasvlakte.
Verder ‘dippen’ twitchers als de vogel die 
al enkele dagen ter plaatse is, net die dag 
gevlogen is. Vaak wordt er dan gesproken 
van een ‘diptrip’ (voor niets naar een paar 
atlasblok- coördinaten ergens in het land 
gereden). Of men zit in de ‘mongolenwaaier’ 
(ik heb het niet verzonnen). Dit zijn de 
mensen die niet meteen van het werk weg 
konden of andere verplichtingen hadden 
en dus een paar dagen later pas bij een 
goede soort aan komen zetten. En kent u de 
‘stringer’ al? Nee, niet iemand die in lingerie 
loopt, maar een vogelaar die beweert iets 
gezien te hebben wat door anderen die dit 
komen checken niet gevonden kan worden. 
De vraag is dan of de waarneming wel klopt. 
Heeft hij of zij wel die ene, vaak speciale 
soort gezien? Of is het een vergissing? Een 
keer vergissen kan iedereen overkomen. 
Een tweede keer vergissen ook. Maar heel 
vaak dit soort (eenmans)waarnemingen 
doorgeven levert al snel het stempel strin-
ger op, omdat hij ‘er op los stringt’.
Veel van dit soort termen zijn overgenomen 
uit het Engels. In Groot-Brittannië is vogels 
kijken immers de nationale volkshobby, 
voorafgegaan door tuinieren. Ook daar wor-
den vogelsoorten afgekort en getwitched, 
gestringd en gedipt. 
Zo, nu kunt u de volgende keer in de 
Lauwers ook meepraten als u een Wita 
gezien hebt in de Keeg en dat u hoorde 
dat er iemand een Blako gestringd heeft in 
 Lauwersoog.
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De waarnemingenrubriek wordt samen ge steld 
door Dušan Brinkhuizen. De waarnemingen 
zijn voornamelijk afkomstig van www.avifau-
nagroningen.nl, www.lauwersmeer.com en van 
waarnemers die waarnemingen rechtstreeks 
doorgeven aan de samensteller.
Wat betreft de volgorde van de lijst en de status 
van soorten  in de provincie Groningen wordt 
  www.vogelsvan groningen.nl gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 januari t/m 
30 april 2007 graag zo spoedig mogelijk instu-
ren naar: Koninginnelaan 18a, 9717 BT Gro-
ningen, e-mail: d.m.brinkhuizen@gmail.com 
of tel. 050-3113727. De waarnemingen kunnen 
uiteraard ook online worden doorgegeven op de 
Avifaunasite.

Sneeuwgans
Er werden zes vogels doorgegeven die 
waarschijnlijk van wilde herkomst zijn. Een 
exemplaar werd op 10 februari gemeld bij 
de Veenhuizerstukken, Stadskanaal en op 
18 februari werd een vogel waargenomen 
bij de Anjumerkolken, Lauwersmeer. Op 27 
februari werd een vogel gemeld uit de Eems-
haven. Op 18 maart was een vogel aanwezig 
bij Nieuwe Statenzijl. Op 19 en 24 november 
werd een vogel gezien aan de Groninger 
kant van het Lauwersmeer. Deze vogel was 
geringd met een aluminium ring. De laatste, 
een ongeringde vogel werd op 26 november 
gezien nabij Jipsinghuizen.

Ross’ Gans
Op 1 januari werd een vogel waargenomen 
op de akkers ten zuiden van de Kwelderweg 
bij de Kollumerwaard, Lauwersmeer. Op 2 
en 3 januari werd de vogel waargenomen ten 
noorden van Dokkumer Nieuwe Zijlen in 

de Engwierumerpolder. Op 26 maart werd 
een vogel ontdekt op de Dollardkwelder ten 
noorden van de Carel Coenraadpolder. De 
vogel werd hier op 2 april nog waargeno-
men. Op 8 april werd de vogel gezien vlak 
bij Nieuwe Statenzijl net over de grens in 
Duitsland; daar kon worden vastgesteld dat 
de vogel ongeringd was.

Witbuikrotgans
Deze soort blijft redelijk schaars in Gronin-
gen met waarnemingen bij Noordpolderzijl 
op 22 januari (een), 25 maart (twee), 9 april 
(drie) en 15 april (een). Op 3 maart verble-
ven twee vogels op Rottumerplaat en op 8 
april vier vogels op Rottumeroog. Daarnaast 
vloog op 1 november een exemplaar in een 
groepje Rotganzen langs Lauwersoog.

Zwarte Rotgans
Op 19 februari werden twee vogels waarge-
nomen bij Ruidhorn, Uithuizen. Op 3 maart 
werd een vogel gezien op Rottumerplaat.

Hutchins’ Canadese Gans
Een mogelijke Hutchins’ Canadese Gans 
werd op 17 april waargenomen en gefotogra-
feerd in een groep Brandganzen bij het Jaap 
Deensgat, Lauwersmeer. Indien aanvaard 
gaat het om de derde waarneming voor 
de provincie Groningen. De twee andere 
gevallen betroffen vogels die langere tijd in 
Friesland verbleven en die kortstondig vlie-
gend boven Gronings grondgebied werden 
waargenomen.

Witoogeend
Op 18 oktober werd een adult mannetje 
waargenomen op de vloeivelden bij Ter 
Apel.

Waarnemingen
van 1 januari tot en met 31 december 2006
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Eider
Een vrouwtje Eider zwom op 25 december 
op de Piccardhofplas in de stad Groningen.

Zwarte Zee-eend
Grote aantallen werden met name gemeld 
vanaf Rottumeroog met 600 exemplaren 
zowel op 3 maart als op 10 april. Op 10 mei 
vlogen zelfs 960 vogels langs. In het bin-
nenland werden twee vogels opgemerkt: op 
24 april op plas Langebos bij Wildervank en 
maar liefst twintig vogels overvliegend over 
Hoogkerk op 4 november.

Grote Zee-eend
Op 28 maart, 20 april en 16 september vlo-
gen telkens twee vogels langs Rottumeroog. 
Een vogel vloog langs het westelijk Eemsha-
venterrein op 29 oktober. Twee vogels vlo-
gen langs Lauwersoog op 1 november, ook 
werd op deze dag een langsvliegend vrouw-
tje opgemerkt op het Leekstermeer. Op 12 
november vlogen maar liefst veertig vogels 
langs Lauwersoog. Dit is voor de Waddenzee 
een respectabel aantal.

IJseend
Op 28 januari vloog een onvolwassen 
mannetje langs Lauwersoog. Een prachtig 
adult mannetje vloog op 5 maart langs over 

het wad bij de Bantpolder. Van 4-29 april 
verbleef een mannetje in eclipskleed in de 
Ezumakeeg. Zowel op 27 maart als op 6 mei 
werd een vogel gemeld vanaf Rottumeroog. 
Op 25 oktober werd een vogel opgemerkt 
langs de trektelpost in de Eemshaven. Langs 
Lauwersoog vlogen op 1 november een 
vogel en op 3 november drie vogels. Vanaf 
4 tot 25 november verbleef een juveniel 
exemplaar in de haven van Lauwersoog. 
Drie IJseenden vlogen op 9 november langs 
Lauwersoog. Op 12 november vloog zowel 
langs de Eemshaven als Lauwersoog een 
exemplaar.

Amerikaanse Wintertaling
Op 9 april werd een woerd ontdekt op een 
plasje in de Bantpolder. Op 16 april ontdek-
te dezelfde waarnemer opnieuw een man-
netje Amerikaanse Wintertaling. Deze vogel 
bevond zich kortstondig op de binnendijkse 
plasjes van Ruidhorn bij Uithuizen. Op 22 
april werd nog een woerd ontdekt op het 
Jaap Deensgat in het Lauwersmeer. Deze 
vogel werd hier op 27 april voor het laatst 
waargenomen. De vogels van Ruidhorn en 
het Jaap Deensgat betreffen hier respectie-
velijk het zesde en zevende geval voor de 
provincie Groningen.

Witbuikrotgans– Noordpolderzijl– 22 januari 2006
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IJsduiker
Op 7 oktober werd een langsvliegende vo-
gel van Rottumerplaat gemeld. Een ander 
exemplaar vloog op 4 november langs de 
trektelpost op het oostelijk Eemshaventer-
rein. Voor het eerst sinds lange tijd kon 
weer eens een pleisterende vogel bekeken 
worden: een onvolwassen IJsduiker werd 
vanaf 9 december tot in januari 2007 regel-
matig waargenomen in het havencomplex 
van de Eemshaven.

Noordse Stormvogel
Deze soort werd in 2006 opvallend weinig 
gemeld, zo ook in de provincie Groningen. 
Mogelijk dat de slechte broedseizoenen van 
de laatste jaren daar de oorzaak van zijn. 
Er werden drie waarnemingen doorgeven: 
op 28 maart vlogen drie exemplaren langs 
Rottumeroog en op 1 augustus twee vogels 
langs Rottumerplaat. De enige waarneming 

vanaf het vasteland werd op 7 september 
gedaan vanuit de Eemshaven.

Grauwe Pijlstormvogel
Op 7 oktober werden drie langsvliegende 
vogels gemeld van Rottumeroog. Op 8 okto-
ber vloog hier nog één langs. De teller staat 
momenteel op veertien waarnemingen voor 
de provincie Groningen.

Stormvogeltje
Twee exemplaren werden op 1 november 
waargenomen vanaf Lauwersoog. Op 12 
november vloog een vogel langs de Eems-
haven; mogelijk dezelfde vogel vloog later 
langs Lauwersoog. Dit betreffen de 4e tot en 
met de 8e vogel voor de provincie. Waarne-
mingen van Stormvogeltjes op de Wadden-
zee zijn zeer uitzonderlijk, meer hierover in 
een volgende Gors.

IJsduiker – Eemshaven Emmahaven –  24 december 2006
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Vaal Stormvogeltje
Er werden dit najaar vijftien vogels gemeld, 
met het zwaartepunt tijdens de stormen in 
november. Er werden elf vogels bij Lauwers-
oog gezien en vier bij de Eemshaven.

Jan-van-gent
Grote aantallen werden gemeld vanaf Rot-
tumeroog met 39 langsvliegende vogels op 
11 mei en 49 exemplaren op 7 oktober. Op 
de Waddenzee blijft de soort schaars met 
meestal slechts enkele vogels. Tijdens de 
stormen van 1 en 12 november werden vier 
respectievelijk acht vogels gezien vanaf 
Lauwersoog.

Kuifaalscholver
Vanaf 3 december werd een juveniele vogel 
regelmatig gezien in het havencomplex van 
de Eemshaven. Vanaf 23 december kreeg 
deze vogel gezelschap van een adult exem-
plaar. Beide vogels bleven tot ver in januari 
2007 aanwezig.

Kwak
Rond 20 april vloog een vogel over Rot-
tumerplaat. Een adult en een onvolwassen 
exemplaar werden tussen 9 en 17 mei on-
regelmatig waargenomen in wilgjes bij de 
sluis van Dokkumer Nieuwe Zijlen. Op 19 
mei vloog een onvolwassen vogel over de 
Ezumakeeg. Op 13 juni werd een onvolwas-
sen vogel gezien en gehoord bij het Foxhols-
termeer.

Koereiger
Op 27 augustus werd een vogel waar-
genomen op een akker bij de Zoutkamper-
plaat  in het Lauwersmeer.

Purperreiger
Vogels werden gemeld op 23 juni bij het 
Schildmeer, op 30-31 juli bij Achter de Zwar-
ten, Lauwersmeer, op 12 augustus bij Woud-
bloem, op 31 augustus in de Eemshaven en 
op 10 september bij het Hondshalstermeer. 
Hiermee is 2006 een uitzonderlijk goed jaar 
voor deze soort.

Zwarte Ooievaar
Dit jaar werden in totaal dertig vogels 
gemeld, waarvan de meeste overvliegende 
exemplaren betroffen.

Zwarte Ibis
Een overvliegende vogel werd waargenomen 
op 20 augustus vanaf de telpost in de Eems-
haven.

Zwarte Wouw
De Zwarte Wouw deed het aardig met 32 
gemelde exemplaren in 2006. De piek lag bij 
deze soort in het voorjaar, want er waren 
slechts twee najaarswaarnemingen.

Rode Wouw
Er werden over geheel 2006 maar liefst 62 
vogels doorgegeven verspreid over de gehele 
provincie. De piek lag ook hier in het voor-
jaar met 51 gemelde vogels. De eerste vogel 
werd al gemeld op 8 januari in de Eemsha-
ven, de laatst gemelde vogel kwam eveneens 
van de Eemshaven op 3 december.

Zeearend
Er werden ongeveer twaalf vogels gezien in 
heel 2006. De meeste meldingen kwamen 
uit het kustgebied. Binnenlandwaarnemin-
gen waren er op 15 januari bij Eenrum en 
Noordbroek.

Steppekiekendief

Er werden dit voorjaar maar liefst vier adul-
te mannetjes gemeld. Op 5 mei werd een 
vogel gefotografeerd in de Eemshaven (foto) 
en op 6 mei was een vogel kort aanwezig 
boven een akker in Bellingwolde. Op 8 mei 
werden twee vogels gemeld: een vogel werd 
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langsvliegend gezien in de Reiderwolderpol-
der, een andere adulte man vloog langs de 
telpost van de Eemshaven.

Roodpootvalk
Er werden in het voorjaar twaalf vogels 
gemeld, allen tussen 7 en 21 mei. Opvallend 
was een vrouwtje op 7 en 8 mei nabij Sloch-
teren. Verder zijn de zeven vogels (waaron-
der een groepje van vijf) noemenswaard die 
op 10 mei over de Eemshaven vlogen.

Steltkluut
Bijzonder is de waarneming van een 1e win-
ter Steltkluut op 18-21 januari bij de plasjes 
van Ruidhorn, Uithuizen. Dit is waarschijn-
lijk dezelfde vogel die van 15-28 december 
2005 bij Holwerd, Friesland verbleef.

Vorkstaartplevier
Vanaf 17 juni tot 5 juli werd onregelmatig 

een Vorkstaartplevier waargenomen in het 
Lauwersmeergebied. De vogel bevond zich 
voornamelijk in de Ezumakeeg maar werd 
op 1 en 2 juli ook waargenomen bij Achter 
de Zwarten. Het betreft hier de derde waar-
neming voor de provincie Groningen.

Woestijnplevier
In de avond van 6 augustus werd een 
onvolwassen Woestijnplevier ontdekt en 
gefotografeerd in de Rommelhoek op het 
westelijk Eemshaventerrein. Gezien de 
lange, stevige snavel van de vogel ging het 
hier hoogstwaarschijnlijk om de ondersoort 
crassirostris. De Woestijnplevier foerageerde 
tussen Bontbekplevieren en werd tot aan 
het donker gezien. De volgende dag, en de 
dagen erop, kon de vogel niet worden terug-
gevonden. Het betreft hier een nieuwe soort 
voor Groningen.

Zwarte Ooievaar – Hornhuizen – 18 augustus 2006
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Morinelplevier
Rond 20 mei werd een adult vrouwtje 
waargenomen op Rottumerplaat. Op 29 
mei vloog een vogel langs de telpost van de 
Eemshaven. Op 26 augustus vlogen hier drie 
vogels langs.

Bonapartes Strandloper
Vanaf 16 juli tot 25 juli werd met regelmaat 
een adult zomerkleed Bonapartes Strand-
loper waargenomen in zowel het noordelijk 
als het zuidelijke deel van de Ezumakeeg. 

Gestreepte Strandloper
Er werden vier waarnemingen doorgegeven 
uit het Groningse deel van de Lauwersmeer. 
Op 16 juli en 8 september was een vogel 
aanwezig bij Achter de Zwarten. Van 9 tot 
en met 24 september en op 3 oktober wer-
den maximaal twee juveniele vogels gezien 
op het Jaap Deensgat.

Breedbekstrandloper
Vanaf 16 mei tot 30 september werden 
op bekende steltloperplekken regelmatig 
Breedbekstrandlopers gemeld. Vaak ging het 
om exemplaren die waarschijnlijk langere 
tijd in een gebied verbleven en daardoor is 
het exacte aantal vogels moeilijk in te schat-
ten. In totaal gaat het waarschijnlijk om 
ongeveer twintig verschillende individuen. 
Bij de rommelhoek in de Eemshaven werd 
een waarneming gedaan tijdens hoogwater. 
Verder waren alle waarnemingen afkomstig 
uit de Lauwersmeer of de Breebaartpolder. 

Poelruiter
Op 1 mei vloog een Poelruiter langs de 
telpost van de Eemshaven. Vanaf 18 juni 
tot 29 september werden regelmatig twee 
vogels waargenomen in de Ezumakeeg. Op 
18 juni werd ook een vogel gezien op het 
Jaap Deensgat, Lauwersmeer. Deze vogel 
(of een andere?) werd hier ook gemeld op 26 
juni en opnieuw van 2-6 juli. Op 4 juli werd 
een Poelruiter gezien bij Achter de Zwarten, 
Lauwersmeer.

Grauwe Franjepoot
In mei en juni werden in het Lauwersmeer-
gebied minimaal 25 verschillende exem-
plaren waargenomen. De belangrijkste 
gebieden waren de Ezumakeeg, het Jaap 
Deensgat en Achter de Zwarten. Op 1 juli 
werd een vogel gezien in de Westerbroek-
stermadepolder. Bij Ruidhorn werden de 
volgende waarnemingen gedaan: twee juve-
niele vogels op 13 augustus, een groepje van 
vijf vogels op 23 augustus en op 2-3 septem-
ber twee juveniele vogels. Op de Dollard-
kwelder werd nog een juveniele vogel gezien 
op 3 september. Van 7 juli tot 14 oktober 
werden in het Lauwersmeergebied in totaal 
ongeveer dertig verschillende exemplaren 
gezien, het betreft hier uiteraard een schat-
ting. Op 1 november werd nog een vogel 
langsvliegend gezien langs Lauwersoog en 
een zeer laat exemplaar verbleef op 28 no-
vember bij Tetjehorn.

Rosse Franjepoot
Een adulte vogel ruiend naar winterkleed 
bevond zich op het Jaap Deensgat, Lau-
wersmeer van 7-8 juli. Deze vogel werd op 
8 augustus gezien in de Ezumakeeg en op 
14-15 augustus bij Achter de Zwarten, Lau-
wersmeer. Dankzij een aantal NW-stormen 
was het een goed najaar voor Rosse Fran-
jepoot. Tussen 29 oktober en 12 november 
werden langs Lauwersoog en de Eemshaven 
zestien respectievelijk tien exemplaren 
langsvliegend waargenomen. Topdagen wa-
ren 1 november (zes Lauwersoog, een Eems-
haven) en 2 november (vijf Lauwersoog, vier 
Eemshaven). Bijzonder waren twee waarne-
mingen in het binnenland: op 1 november 
werd een exemplaar langsvliegend gezien 
bij het Leekstermeer en op 9 december was 
een exemplaar kortstondig aanwezig op de 
vloeivelden van de Suikerunie, Groningen.

Middelste Jager
Naast enkele losse vogels werden duo’s 
gezien op 8 september langs de trektelpost 
op het oostelijk Eemshaven terrein en op 7 
oktober langs Rottumeroog. Verder zijn de 
vijf vogels die op 1 november langs Lauwers-
oog vlogen het noemen waard.
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Kleine Jager
De enige voorjaarswaarneming werd gedaan 
op 8 mei, twee vogels vlogen toen langs Rot-
tumeroog. Grotere aantallen werden gezien 
op 4 en 8 september toen telkens vier vogels 
langs de Eemshaven vlogen. Op 7 oktober 
vlogen twaalf exemplaren langs Rottumer-
oog. Langs de Eemshaven vlogen op 14 en 
29 oktober zeven respectievelijk vier vogels.

Kleinste Jager
Tussen 2 en 9 september werden negen 
vogels gemeld, allen vanaf het oostelijk 
Eemshaventerrein.

Grote Jager
Naast meldingen van enkele solitaire vogels 
of duo’s, vlogen op 7 oktober dertien vogels 
langs Rottumeroog en op 1 november ze-
ventien exemplaren langs Lauwersoog.

Vorkstaartmeeuw
Er werden ‘maar’ twee waarnemingen van 
deze nearctische meeuw gemeld: een adult 
vloog op 7 september langs de trektelpost 
in de Eemshaven en een onvolwassen 
exemplaar verbleef op 7 oktober tussen de 
Kokmeeuwen en sterns bij Oterdum.

Dunbekmeeuw
Bijzonder was de ontdekking van twee adult 
zomerkleed Dunbekmeeuwen op 6 mei 
op de Dollardkwelder ter hoogte van het 
voormalige Ambonezenkamp. De vogels 
foerageerden op de kwelder bij enkele zout-
waterplasjes en werden hier voor het laatst 
gezien op 9 mei. Het gaat hier om de eerste 
waarneming voor Groningen. Zie het artikel 
elders in deze Gors.

Baltische Mantelmeeuw
Op 8 december werd een 1e winter Baltische 

Witwangsterns – Groningen Suikerunie – 10 mei 2006
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Mantelmeeuw ontdekt op de steigers bij 
de Hoornse Meer. De vogel droeg een rode 
kleurring, van de code kon alleen een C wor-
den afgelezen. Op 18 december werd de vo-
gel teruggevonden in het Noorderplantsoen 
in de stad, de kleurring kon nu wel volledig 
worden afgelezen (CN95). Daarna werd de 
vogel regelmatig waargenomen in Paddepoel 
en Vinkhuizen. Vanaf eind december tot 
begin januari 2007 verscheen de vogel weer 
regelmatig op de slaapplaats bij de Hoornse 
Meer. De vogel is als nestjong geringd in 
Pietarsaari aan de westkust van Finland in 
juli 2006 en is daarmee geografisch gezien 
een zekere Baltische Mantelmeeuw. Het 
betreft hier een nieuwe ondersoort voor 
Groningen.

Pontische Meeuw
Er was sprake van een ware influx van deze 
soort in de eerste maanden van 2006. Zo 
werden er op 11 februari maar liefst negen 
verschillende vogels gemeld vanaf de vuil-
nisbelt Stainkoeln in de stad Groningen. 
Veel Pontische Meeuwen konden worden 
gefotografeerd en er leek sprake te zijn van 
een behoorlijke doortrek met steeds weer 
andere individuen. In totaal hebben er 
vermoedelijk ruim zestig vogels rondom de 
stad gezeten.

Kleine Burgemeester
Een 1e zomer vloog op 9 mei langs de telpost 
van de Eemshaven.

Grote Burgemeester
Een langsvliegende vogel werd op 5 mei 
waargenomen vanaf Rottumeroog. Op 28 
november werd een 1e winter gezien bij 
Noordpolderzijl.

Drieteenmeeuw
Tijdens de novemberstormen werden voor 
de Waddenzee goede aantallen gezien vanaf 
Lauwersoog met 74 langsvliegende vogels 
op 1 november en meer dan 70 vogels op 12 
november.

Lachstern
In het voorjaar werden zeven langstrek-

kende vogels gemeld. Opvallend waren de 
twee vogels die op 6 mei langs Nieuw Beerta 
vlogen. In het najaar werden zes vogels 
gemeld. Een adulte en juveniele vogel wer-
den op 31 juli in het nieuwe natuurgebied 
Tusschenwegen bij Winschoten gezien. Mo-
gelijk werden dezelfde vogels op 17 augustus 
in de Veenhuizerstukken gezien.

Witvleugelstern
Op 10 mei werd een adult zomerkleed vogel 
waargenomen voor de hut in de Breebaart-
polder. In het Lauwersmeer vlogen op 1 mei 
twee vogels rond bij het Jaap Deensgat. 
Waarschijnlijk dezelfde vogels werden die 
dag kort waargenomen in de Ezumakeeg. 
Op 30 juni werd een adult gezien in de 
Tjamme bij Beerta. Juveniele vogels wer-
den dit najaar waargenomen in het Lau-
wersmeer, bij Lauwersoog, in de Eemshaven 
en bij Delfzijl.

Witwangstern
Op 6 mei werden vier zomerkleed Witwang-
sterns waargenomen op de vloeivelden van 
de Suikerunie in Groningen. Vanaf 10 tot 
14 mei werden hier zelfs zeven exemplaren 
waargenomen. Op 10 mei bevonden zich vijf 
exemplaren boven het Hondshalstermeer en 
twee vogels vlogen rond bij de Blauwe Stad 
in Midwolda. Van 11 tot 14 mei waren bij de 
Blauwe Stad maximaal vijf vogels aanwezig. 
Tussen 6 en 14 mei vlogen langs de telpost 
in de Eemshaven in totaal 21 exemplaren, de 
grootste groep bestond uit negen vogels op 
14 mei. Op 12 juni en 27 juli werden vogels 
waargenomen in de Ezumakeeg. Juvenielen 
werden waargenomen op 25 en 26 augustus 
in de Bantpolder en twee vogels op 7 sep-
tember in de Eemshaven.

Alk
Tijdens de zware NW-storm van 1 november 
vlogen drie vogels langs Lauwersoog. Op 
12 november vloog hier ook nog een vogel 
langs. In de provincie zijn zo’n vijftig geval-
len bekend.

Kleine Alk
Tijdens de storm op 1 november trokken 
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maar liefst 133 vogels langs bij de sluizen 
van Lauwersoog. De daaropvolgende dagen 
werden ook nog Kleine Alken gemeld maar 
in veel lagere aantallen.

Papegaaiduiker
Op 2 november vloog een Papegaaiduiker 
langs Lauwersoog. Op 12 november vlogen 
exemplaren zowel langs de Eemshaven als 
Lauwersoog.

Nachtzwaluw

In Pieterzijl werd op 27 mei een Nachtzwa-
luw ontdekt in de achtertuin van een voge-
laar (foto). Deze door veel mensen bezochte 
vogel kon die dag uitstekend worden beke-
ken en gefotografeerd. Op 3 en 7 juni werd 
een vogel waargenomen in de Ezumakeeg.

Bijeneter
Twee vogels werden op 25 mei kortstondig 
waargenomen langs de vogelroute in de 
Kollumerwaard. Op 3 juli werd een overvlie-
gende vogel opgemerkt in de Eemshaven.

Hop
Rond 20 april zou een Hop zijn gezien op 
Rottumerplaat. 

Kortteenleeuwerik
Op 2 oktober was een Kortteenleeuwerik 
kort ter plaatse op de zeedijk bij de telpost 
op het oostelijk Eemshaventerrein. De vogel 
vloog daarna, samen met enkele Graspie-
pers, het binnenland in.

Kuifleeuwerik 
Van 5 tot 7 mei werd een Kuifleeuwerik 
waargenomen in de haven van Lauwers-

oog. De vogel bevond zich voornamelijk 
rondom de terrasjes van Sterkenburger Vis 
en Schierzicht. Kuifleeuweriken zijn tegen-
woordig een zeldzame verschijning in de 
provincie.

Roodstuitzwaluw
Vanaf de telpost in de Eemshaven werden 
op 5, 8 en 12 mei langsvliegende vogels 
gemeld. Op 5 mei werd ook een langstrek-
kende vogel waargenomen op Rottumeroog. 
Op 13 mei was een exemplaar kort aanwezig 
in de Ezumakeeg en diezelfde dag werd 
een overvliegende vogel opgemerkt boven 
Hoogkerk.

Grote Pieper
Gedurende het najaar werden zestien vogels 
gemeld. Een goede dag was 9 oktober, toen 
vlogen vier vogels langs de trektelpost in de 
Eemshaven.

Duinpieper
Er werden dertien vogels gemeld, de meeste 
vaak overvliegend langs de Eemshaven. Op 
25 april werden hier drie vogels gezien.

Roodkeelpieper
Ook deze pieper werd meestal vanuit de 
Eemshaven gemeld, in totaal acht vogels 
werden waargenomen. Verder werden 
vogels gezien in de Lauwerpolder, overtrek-
kend over Zuidveld bij Sellingen en over-
trekkend over Hoogkerk.

Citroenkwikstaart

Op 23 april werd een vrouwtje Citroenkwik-
staart waargenomen en gefotografeerd in de 
Eemshaven (foto). Het betreft hier de derde 
waarneming voor de provincie Groningen.
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Roodsterblauwborst
Een mannetje Roodsterblauwborst werd op 
27 mei waargenomen en gefotografeerd op 
Rottumeroog.

Izabeltapuit
Een Izabeltapuit werd op 31 augustus ont-
dekt op een omgeploegde akker nabij de 
rotonde op het oostelijk Eemshaventerrein. 
De vogel foerageerde in gezelschap van 
gewone Tapuiten en kon goed bestudeerd 
en gefotografeerd worden. De vogel werd 
hier op 4 september voor het laatst waarge-
nomen. De vogel is inmiddels aanvaard en 
betreft de vijfde Izabeltapuit voor Neder-

Kuifleeuwerik – Lauwersoog – 5 mei 2006

Izabeltapuit – Eemshaven– 1 september 2006
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land, de vroegste ooit en de eerste voor de 
provincie Groningen.

Waterrietzanger
Er werd dit najaar slechts een vogel gemeld: 
deze werd op 20 augustus waargenomen in 
de bakken op het oostelijk Eemshaventer-
rein.

Grote Karekiet
Op 13 mei was een doortrekker kortstondig 
aanwezig bij het plasje van Doevendans 
op het westelijk Eemshaventerrein. Een 
zingende Grote Karekiet was aanwezig tus-

sen 14 en 28 mei in de rietkraag langs de 
roeibaan bij Harkstede. Vanaf 6 juni werd 
een zingende vogel waargenomen tegenover 
het paviljoen van Oostmahorn. Deze werd 
hier voor het laatst gemeld op 20 juni. Op 
10 juni was een zingende vogel aanwezig 
langs de kustweg in het Lauwersmeer en 
op 27 september werd weer een exemplaar 
waargenomen in de bak van Doevendans in 
de Eemshaven.

Vale Braamsluiper
De Braamsluiper die op 4 januari werd 
gevangen en geringd in de Mangaanstraat 

Kleine Vliegenvanger – Eemshaven West – 7 mei 2006
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in Vinkhuizen, werd hier op 2 november 
opnieuw aangetroffen. De vogel foera-
geerde weer op de vetbollen in de tuinen en 
werd hier tot in ieder geval februari 2007 
regelmatig waargenomen. Het DNA van de 
vogel kon succesvol worden geïsoleerd en 
gesequenced in het genetisch lab te Leiden. 
Hieruit kon worden geconcludeerd dat de 
vogel tot de ondersoort halimodendri be-
hoort, hoewel niet tot de klassiek geachte 
vorm van halimodendri. Op dit moment 
doet men veel onderzoek naar de taxonomie 
binnen het Braamsluiper-complex en het is 
goed mogelijk dat de nu bekende ondersoor-

ten gaan verschuiven en in de toekomst een 
andere naam gaan krijgen.

Grauwe Fitis
Een zingende vogel werd op 4 juni gemeld 
op het oostelijk Eemshaventerrein.

Pallas Boszanger
Een vogel werd waargenomen op 21 oktober 
in de singel bij de telpost op het oostelijk 
Eemshaventerrein.

Siberische Tjiftjaf
Op 18 en 28 oktober werd een roepende 
Siberische Tjiftjaf gezien en opgenomen in 
de brede singel op het oostelijk Eemsha-
venterrein. Op 18 november werd een vogel 
waargenomen bij Achter de Zwarten in het 
Lauwersmeer.

Kleine Vliegenvanger
Een onvolwassen mannetje werd op 7 mei 
waargenomen in de singel bij de bak van 
Doevendans op het westelijk Eemshaventer-
rein.

Buidelmees
Er werden dit jaar in totaal dertien actieve 
nesten gevonden in de provincie Groningen 
en het Lauwersmeer. Daarvan kon slechts 
bij drie nesten een succesvol broedgeval 
worden vastgesteld. De vogels werden waar-
genomen en bestudeerd in de Kollumer-
waard, het Foxholstermeer, het Zuidlaarder-
meer en de Veenhuizerstukken.

Taigaboomkruiper
Er werden dit jaar een aantal Taigaboom-
kruipers gemeld in Groningen. Op 18 janu-
ari werd een exemplaar gezien in een groep 
mezen in het Stadspark. Op 5 februari werd 
een gemeld in Hoogkerk en op 19 februari 
werd een vogel gezien langs de Eemsgolaan. 
Op 22 oktober werd een Taigaboomkruiper 
gevangen en geringd in Helpman.

Kortsnavelboomkruiper
Dit jaar vond een broedgeval plaats in de 
bossen bij Ter Apel. Daarnaast werden 
broedverdachte vogels opgemerkt bij Ter 
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Borg en opnieuw bij Ter Apel. Zie het artikel 
elders in deze Gors.

Raaf
Op 17 februari werden twee vogels overvlie-
gend gezien bij Hoogkerk en op 29 septem-
ber werd een exemplaar waargenomen bij de 
Stainkoeln in de stad.

Roze Spreeuw
Adulte Roze Spreeuwen vlogen op 3 mei, 

30 mei en 18 juni langs de telpost in de 
Eemshaven. Tussen 6 en 8 oktober werd een 
juveniele vogel waargenomen bij de huisjes 
van Robbenoort in Lauwersoog. In de Eems-
haven werd op 8 oktober een juveniel waar-
genomen op de hekken rondom de centrale.

Europese Kanarie
Maar liefst achtien vogels werden verspreid 
over 2006 gemeld vanaf de trektelpost op 
het oostelijk Eemshaventerrein. Ter plaatse 

Roze Spreeuw – Lauwersoog Robbenoort– 6 oktober 2006
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werden slechts twee vogels opgemerkt: op 
15 april was een zingende vogel kort aanwe-
zig bij het gebouwtje van Rijkswaterstaat in 
de Eemshaven en op 18 april werd een vogel 
gezien in de Oosterpoort net ten zuiden 
van het Centraal Station. De vogel zong hier 
regelmatig vanaf de draden boven het spoor.

Witstuitbarmsijs
Tot en met 5 februari werd een Witstuit-
barmsijs onregelmatig waargenomen langs 

de Spaanse Aakstraat in Selwerd in de stad 
Groningen. Ook werd de vogel af en toe 
waargenomen in elzen bij de Noorderbe-
graafplaats en bij het winkelcentrum in 
Paddepoel. Vanaf 18 tot 23 maart liet een 
Witstuitbarmsijs zich goed bekijken in een 
klein groepje Grote Barmsijzen op de kwel-
ders bij Noordpolderzijl. Er waren tussen 
januari en februari meerdere meldingen van 
Witstuitbarmsijzen in de provincie, maar 
deze werden helaas niet gefotografeerd en 
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Witstuitbarmsijs – Noordpolderzijl – 19 maart 2006

Europese Kanarie – Groningen Oosterpoort – 18 april 2006
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konden niet teruggevonden worden.

Roodmus
Vanaf 23 mei werd onregelmatig een 
zingend mannetje waargenomen op het 
oostelijk Eemshaventerrein. Op 3 juni werd 
hier zelfs een paartje aangetroffen bij het 
gebouwtje van Rijkswaterstaat. Op 27 en 28 
mei zong een 1e zomer mannetje op Rottu-
meroog en op 10 juni werd een onvolwassen 
vogel waargenomen in een tuin in Hoog-
kerk. Nog een onvolwassen vogel werd op 11 
juni gezien en gehoord langs de vogelroute 
in de Kollumerwaard. Op 12 juni werd op-
nieuw een zingend mannetje waargenomen 
in de Eemshaven en tussen 3 en 8 juli werd 
een zingend mannetje gezien in Nieuwolda.

Ortolaan
Er werden negen vogels doorgegeven, het 
merendeel is afkomstig uit de kuststreek.

Dwerggors
Op 30 oktober werd een overvliegende vogel 
opgemerkt boven Hoogkerk.

Grauwe Gors
Op 3 mei werd een Grauwe Gors samen met 
een Ortolaan waargenomen in een groep 
Gele Kwikstaarten in de Bantpolder, Lau-
wersmeer. Vanaf de telpost in de Eemsha-
ven werden dit jaar minstens zes langstrek-
kende vogels gemeld.
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