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Door kijkers, nestkasten of telescopen bij buitenbedrijf BBZ te kopen

Of laat u zelf eens een dagje verwennen, door vogels in de hand te leren kennen.

Met de schoolklas naar het wad? Of heeft u het zelf even gehad?

Het  is allemaal  niet te duur, maar wel.....puur natuur!

Jan Doevendans,Verl. Grachtstraat 12-14, Groningen.
Telefoon: 050-3145027. e-mail: bbz@inn.nl
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Jubileumgors
Een belangrijk deel van deze Grauwe Gors 
staat in het teken van het 40-jarig jubileum 
van Avifauna Groningen. In het midden 
van deze Gors staat het hoofdartikel: de 
samenvattingen van de lezingen die gehou-
den werden op de vogelaarsdag en tevens 
jubi leumdag op 8 maart dit jaar. Dankzij 
een financiële toelage van de provincie 
Groningen was voor dit jubileumnummer 
extra budget beschikbaar waardoor enkele 
pagina’s met kleurenfoto’s konden worden 
afgedrukt. Onder het hoofdartikel treft u 
een tijdbalk aan met belangrijke of markan-
te gebeurtenissen uit de geschiedenis van 
Avifauna Groningen. Deze is samengesteld 
aan de hand van het archief van De Grauwe 
Gors (de gebonden Gorzen).
Overigens worden er nog twee jubilea 
gevierd die het vermelden waard zijn: De 
Grauwe Gors bestaat 35 jaar en Jan Allex 
de Roos heeft voor deze Gors zijn vijftigste 
Spotvogel geschreven, waarvoor hulde!

Wijzigingen binnen de redactie
Na het verschijnen van de eerste Gors 
van deze jaargang zijn twee redactieleden 
gestopt met hun werkzaamheden voor De 
Grauwe Gors. Wouter Peters heeft helaas 
aangegeven vanwege drukke werkzaamhe-
den het redactiewerk niet meer voldoende 

Van de redactie

aandacht te kunnen geven. Wouter heeft 
precies zes jaar deel uitgemaakt van de 
redactie. Ook Dušan Brinkhuizen heeft 
inmiddels afscheid genomen. Hij is voor 
onbepaalde tijd vertrokken naar Ecuador. 
Dušan heeft vanaf 2004 in de redactie geze-
ten, eerst alleen als fotoredacteur en later 
ook als samensteller van de waarnemingen-
rubriek.
Beiden worden hartelijk bedankt voor het 
vele werk dat zij voor de Gors hebben ge-
daan.

Vanaf het volgende nummer zal de waar-
nemingenrubriek worden verzorgd door 
Martijn Bot. Martijn stelt voor de Top of 
Holland-nieuwsbrief reeds een waarnemin-
genoverzicht samen (zie www.lauwersmeer.
com) en is dus goed op de hoogte van al het 
vogelnieuws in het noorden van het land. 
Zie voor zijn adres het colofon en de inlei-
ding van de waarnemingenrubriek. Martijn, 
succes met je nieuwe taak!

Vertraging
Door drukke andere werkzaamheden van 
de vormgever is dit nummer helaas later 
verschenen dan gepland. De redactie gaat 
zoeken naar oplossingen om dit in de toe-
komst te voorkomen.

Van het bestuur
Vereniging
Nu het inventarisatieseizoen in volle gang 
is, is het op het bestuursfront wat rustiger 
geworden. Toch zijn er enkele zaken die de 
aandacht vragen. Het gaat met name om 
de vervulling van enkele functies binnen de 
vereniging of bij SOVON.

Allereerst zoeken we, ter opvolging van 
Anne van der Zijpp, een kandidaat-
bestuurslid met als taak het onderdeel ‘pers 
en publiciteit’. We hebben een ambitieus 
pr-plan, maar dat dient nader ingevuld en 
uitgevoerd te worden. 
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Ook zoeken we iemand die op voordracht 
van Avifauna Groningen als districtscoördi-
nator voor SOVON wil optreden. 
Dan is er recent nog een vacature bij geko-
men, namelijk die van Wetlandwacht voor 
de Groninger Noordkust. 
Tenslotte zijn we op zoek naar een Avifau-
nalid dat op voordracht van Avifauna zitting 
wil nemen in de ledenraad van SOVON. 
Bent u wellicht geïnteresseerd of bereid één 
van deze functies op u te nemen: voor de be-
stuursfunctie kunt u contact opnemen met 
Theo Jager of Anne van der Zijpp, voor de 
functie van districtscoördinator met Theo 
Jager en voor de ledenraad van SOVON en 
voor de rol als Wetlandwacht met Marinus 
Brijker.

Op 8 maart j.l. was de akkervogeldag in 
Oudeschans. Deze vogelaarsdag was groots 
opgezet vanwege het jubileumjaar. Afgezien 
van de wat tegenvallende belangstelling van 
de media was de dag een groot succes met 
ruim 140 deelnemers en inspirerende voor-
drachten en discussies. De dag heeft in ieder 
geval als effect gehad dat gedeputeerde 
 Douwe Hollenga, die de hele dag aanwezig 
was, onlangs in een artikel in dagblad 
Trouw heeft gepleit voor een verandering 
in de verstrekking van landbouwsubsidies 
en wel zo dat een ruimer deel moet worden 
besteed aan de bescherming van akkervo-
gels. Een groot deel van dit nummer van De 
Grauwe Gors is gewijd aan de akkervogeldag.

Op 16 april j.l. was de jaarlijkse ledenver-
gadering in ‘t Vinkhuys in Groningen. 
Helaas ook dit jaar met een bedroevend 
lage opkomst. De jaarstukken gaven geen 
aanleiding tot veel vragen en discussies. 
De twee belangrijkste agendapunten van 
de avond waren de beleidsspeerpunten 
van het  bestuur en een jubileumlezing van 
Johan van Klinken over 40 jaar Avifauna 
 Groningen. 
Wat betreft de beleidsspeerpunten heeft 
het bestuur gekozen voor een minder ambi-
tieuze opzet dan enkele jaren geleden met 
de meerjarenvisie. Hierbij speelt ook mee 
dat het lastig is om leden te vinden die een 

(bepaalde) actieve rol willen spelen in de 
vereniging.
Johan van Klinken hield een boeiend ver-
haal met de nodige anekdotes over onze 
vereniging in de afgelopen 40 jaar. Avifauna 
Groningen telde bij de oprichting in 1968 25 
leden. Volgens de presentielijst waren er 21 
leden aanwezig op 16 april j.l. (NB: de ver-
eniging heeft nu over de 400 leden).

We kregen bericht van het plotselinge over-
lijden van Joke van Warners die de scepter 
zwaaide in het Zielhoes in Noordpolderzijl. 
Joke ontving de tellers van de Wadvogel-
werkgroep altijd gastvrij als ze na een telling 
soms nat en koud de warmte opzochten. 
Ook als er vergaderd moest worden, kon 
dat zonder problemen daar in het café. 
Haar dood ervaren we als een verlies en de 
Wadvogelwerkgroep heeft de familie haar 
medeleven betuigd.

Natuurbescherming
Op een vergadering van de commissie 
Ruimte en Mobiliteit van de Provinciale Sta-
ten van Groningen is door Avifauna Gronin-
gen ingebracht om de aanleg van een rond-
weg voor Noordhorn te voorkomen en een 
oplossing te kiezen die gebruikmaakt van 
de bestaande infrastructuur. De meningen 
vanuit Noordhorn zelf waren erg verdeeld, 
met voor- en tegenstanders van een rond-
weg. De inspraak had succes: uiteindelijk 
hebben Provinciale Staten gekozen voor een 
oplossing met de bestaande infrastructuur. 
Hiermee is een stuk aantasting van het dal 
van de Riet voorkomen.
Op dit moment gaat onze aandacht onder 
meer uit naar de weg door/langs Winsum. 
Hier zijn plannen voor een weg door het 
weidelandschap bij Winsum, met behalve 
voor weidevogels mogelijk ook schadelijke 
gevolgen voor de Koningslaagte.
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Lezingen en excursies
zen en Veldleeuweriken te verwachten. We 
wandelen kort bij de Duunsche Landen. Na 
de koffie in hotel Braam te Gieten maken we 
nog een rondje in het Gieterbos met onder 
meer mezen, vinkachtigen, spechten en 
kans op Kruisbek en Klapekster. 

Woensdag 20 t/m zondag 24 mei 2009
Kampeerexcursie naar het Elbegebied, 
Duitsland

Vertrek: vanuit Groningen (zie onder).
Kosten: € 35 voor het meerijden, verder nog 
kosten voor kampeerterrein, fiets en een 
keer samen uit eten.
Aanmelding: Wim Woudman, tel. 050-
4062430 of e-mail: wiminez@hetnet.nl.

LET OP! MAXIMAAL 25 DEELNEMERS.

Tijdens het Hemelvaartsweekend gaan we 
‘op herhaling’ naar het zogenaamde Wend-
land ter hoogte van het plaatsje Gartow in 
het stroomgebied van de Elbe.
In 2005 waren we hier ook, tot grote 
vreugde van alle deelnemers. Het is een zeer 
gevarieerd gebied met een indrukwekkende 
soortenrijkdom. 
Er zijn uitgestrekte uiterwaarden met 
rivierduingebieden, moerassen en geulen; 
er is een stukje oerbos, het Elbholz; er is 
een streek met kleinschalige landbouw, 
afgewisseld met bos, waar een soort brink-
dorpen liggen, Rundlinge, kerngebied voor 
Ortolanen en andere leuke soorten; er is het 
stroomgebied van het riviertje de Löcknitz 
met hoge duinen op de stuwwal nabij Len-
zen met z’n wat grauwe ex-DDR-karakter. En 
Seedorf met heerlijke vlaaien bij de koffie!
Enkele vogelsoorten: Ooievaar, Zwarte 
Ooievaar, Zeearend, Visarend, Rode Wouw, 
Kraanvogel, Watersnip, Grauwe Klauwier, 
(kans op) Sperwergrasmus, Grote Karekiet, 
Raaf, Bonte Kraai, Paapje, Nachtegaal, Or-

Lezingen

Voor eventuele wijzigingen zie de website. 
Lezingen vinden plaats in ’t Vinkhuys, 
 Diamantlaan 94, Vinkhuizen, Groningen.
 
Woensdag 26 november 2008
Lepelaars tussen Nederland en Mauri
tanië door Tamar Lok 
Tijd: 20.00 uur 

Sinds tweeëneenhalf jaar doet Tamar Lok 
als AIO bij de Rijksuniversiteit Groningen 
onderzoek aan Lepelaars. Ze kijkt daarbij 
niet alleen naar de prestaties van de kolonie 
op Schiermonnikoog, die intussen is uitge-
groeid tot 200 paar, maar volgt onze Lepe-
laars ook naar hun overwinteringsgebieden 
in Mauritanië. We krijgen dus een mooi 
inkijkje in zowel het leven van een indivi-
duele Lepelaar als de populatieontwikkeling 
van deze soort in Nederland.

Excursies

Zaterdag 28 februari 2009
Excursie Hunzedal en Gieten

Vertrek: 8.30 uur, vanaf Albert Heijn Hoorn-
semeer, S.O.J. Palmelaan en om 9.00 uur 
aansluiten op de Brink van Zuidlaren. 
Terug: in de loop van de middag. 
Aanmelding: Wim Woudman, tel. 050-
4062430 of e-mail: wiminez@hetnet.nl.

Het Hunzedal biedt in de winter op uitge-
breide schaal rust en ruimte aan overwinte-
raars van uiteenlopende aard. Belangrijkste 
groepen: zwanen (drie soorten mogelijk), 
ganzen (vele duizenden Kol- en rietganzen) 
en roofvogels. Tientallen Buizerds, een 
handvol Blauwe Kiekendieven, maar ook 
Slechtvalk, Smelleken en Ruigpootbuizerd 
worden hier regelmatig waargenomen. Wat 
betreft zangvogels zijn er groepjes Geelgor-
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tolaan en Europese Kanarie. ’s Nachts zijn 
boomkikkers te horen en (overdag) soms 
ook de roodbuikvuurpad.
Er zal gevogeld worden aan weerszijden 
van de rivier. Daarbij wordt deels gebruik-
gemaakt van gehuurde fietsen en pontjes, 
deels ook van de auto’s.

Geef u op tijd op. We gaan in principe kam-
peren op het terrein in het rivierduindorp 
Laasche. Er moet op de camping gereser-
veerd worden. In eerste instantie reserveren 
we voor tien standplaatsen. Wie niet wil 

Excursieverslag weekend
De Pomp 2325 mei
Virry schaafsma

Bontbekpleviertjes, en daarnaast Stelkluut 
en Grauwe Franjepoot. Je kunt daar kortom 
maar het best de hele middag blijven.
In de sloot naast de tent kwam een IJsvogel 
langs en de Boomvalken lieten zich weer 
mooi bekijken. ’s Nachts nog heel zacht 
een Roerdomp. Na op zondagmorgen op de 
vogelroute toch nog Baardmannetjes gezien 
te hebben, ondanks de stevige wind, was het 
weekend compleet. 
Tot slot: we hebben herhaaldelijk te maken 
gehad met een nieuwe soort: de ‘Bonte Kie-
kendief’.

Met z’n negenen verbleven we tot ieders 
genoegen op camping De Pomp bij de Lau-
wersmeer, aan de rand van de rietlanden. 
Het was een kleine groep, maar misschien 
daardoor extra gezellig.
Het begon direct bij aankomst met de Vogel 
van het Jaar van Avifauna: de Spotvogel. Dit 
kon niet meer misgaan! Ook vanuit de tent: 
de trouwe Zomertortel en Wielewaal en 
een over de vogelroute foeragerend paartje 
Boomvalken. Rond het Zomerhuisjesbos 
nog Waterral, Sprinkhaanzanger en diverse 
vleermuizen.
Op zaterdag hebben we een rondje rond de 
Lauwersmeer gemaakt, grotendeels fiet-
send, met een heel gevarieerd resultaat. Van 
onder andere Snor en diverse Roodborst-
tapuiten in de Kollumerwaard, Slechtvalk 
en Kleine Zilverreiger bij het Jaap Deensgat 
tot Kwartel, Rotganzen en Kemphanen. 
Bij de Ezumakeeg heeft niet iedereen het-
zelfde gezien omdat we daar niet allemaal 
tegelijk waren. Natuurlijk heel leuk waren 
Witvleugelstern en Zwarte Stern en vele 

kamperen kan ook terecht in de naaste om-
geving (Pevestorf, Gartow, Laasche). In dat 
geval graag zelf iets reserveren via internet. 
In Gartow huren we fietsen. Ook daarvoor 
is het handig te weten met hoeveel we zul-
len zijn. 
De reis: vanuit Groningen zou er vertrok-
ken kunnen worden op de woensdagnamid-
dag. De reis neemt ruim vier uur in beslag. 
Meerijden in overleg. Bij opgave graag aan-
geven of er een auto beschikbaar is en zo ja, 
hoeveel mensen er mee kunnen rijden. 
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Vink huizen gezien door Ellen Sandberg.
De vogel was geringd als nestjong op 
6 juli 2006 bij Jacobstad (Pietarsaari, Vaasa, 
63.38N/22.30E) in Finland en om die reden 
betreft het een Baltische Mantelmeeuw (van 
Dijk 2008).

Beschrijving
De beschrijving is gebaseerd op eigen foto’s 
en foto’s gepubliceerd op de website van 
Avifauna.

Grootte en bouw
Kleine ‘grote meeuw’ Larus, met relatief 
korte poten en lange vleugels die ver voor-
bij de staart steken. Snavel fijn en zonder 
 duidelijke gonyshoek. In vlucht vleugels 
lang en slank.

Verenkleed
Kop, borst en onderdelen wit, met donkere 
grijsbruine vlekking op de kruin, in de nek, 
op de zijborst en de flank. Veren van de bo-
vendelen bruin met vuilwitte randen, enkele 
schouderveren donkergrijs met lichtgrijze 
zoom.
Bovenvleugeldekveren bruin met vuilwitte 
tekening. Handpennen en handpendek-
veren zwartachtig, binnenste handpennen 
zonder ‘venster’. Ondervleugel vuilwit met 
bruine vlekking op met name de dekveren.
Boven- en onderstaartdekveren wit met 
donkere top. 
Staart wit met zwartbruine eindband, smal-
ler wordend naar de staartzijden.

Naakte delen
Snavel met donkere punt en grauwroze ba-
sis. Oog donker. Poten roze.

Op 8 december 2006 zag Theo Bakker op de 
steigers bij Kaap Hoorn een eerste-kalen-
derjaar Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus 
met een rode kleurring waarvan de code 
met een ‘C’ begon. Deze kleur en  (begin)let-
tercombinatie wordt alleen gebruikt bij Fin-
se broedvogels en het moest dus eigenlijk 
wel een Baltische Mantelmeeuw  L. f. fuscus 
zijn. Op 18 december 2006 werd de vogel 
teruggevonden in het Noorderplantsoen in 
de stad Groningen en de kleurring kon door 
Klaas van Dijk nu geheel worden afgelezen 
(rood CN95). Later die dag vond Klaas van 
Dijk de vogel terug bij de Morgensterlaan in 
Paddepoel. 
In de weken erna werd de vogel bijna da-
gelijks gezien in de wijken Vinkhuizen en 
Paddepoel en vanaf begin januari 2007 ook 
weer op de steigers bij Kaap Hoorn. Op 
7 februari 2007 is de vogel voor het laatst in 

Nieuw voor Groningen:
Baltische Mantelmeeuw
rik winters

fo
to

: M
a

rn
ix

 Jo
n

ke
r

Baltische Mantelmeeuw
Groningen – 19 december 2006
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intermedius uit te sluiten. Alle genoemde 
kenmerken zijn typisch voor Baltische Man-
telmeeuw.

Verspreiding en voorkomen
Baltische Mantelmeeuw broedt in Noord-
Noorwegen, Zweden, Finland en het 
uiterste noordwesten van Rusland. De on-
dersoort is een langeafstandstrekker die via 
de Zwarte Zee en de Nijl naar de overwinte-
ringsgebieden in equatoriaal Afrika trekt.

Het voorkomen in Nederland is slecht 
bekend. De ondersoort is beperkt op kleed-
kenmerken op naam te brengen (Jonsson 
1998, Rauste 1999, Winters 2006) en alle 
aanvaarde gevallen in Nederland betreffen 
geringde vogels (van der Vliet et al. 2005, 
2007). Eerder zijn door de CDNA vijf waar-
nemingen aanvaard. De vogel van Gronin-
gen is het zesde aanvaarde geval van Neder-
land, waarbij opvalt dat nu de helft stamt 
uit het late najaar (oktober) en de winter 
(twee in december), de tijd van het jaar dat 
de vogels in Afrika horen te zitten. Eerder 
zijn mede op basis van deze overweging 
waarnemingen van geringde vogels van de 
Nederlandse lijst verwijderd (Hoogendoorn 
& Van Scheepen 1998). Bij nader inzien is 
dit waarschijnlijk voor tenminste enkele 
gevallen ten onrechte geweest.

Determinatie
Op basis van het voor ‘grote meeuwen’ 
kleine formaat en fijne structuur en de 
geheel donkere handvleugel kan de vogel als 
een Kleine Mantelmeeuw gedetermineerd 
worden. Het diagnostische ‘kenmerk’ van de 
vogel is de rode kleurring met code CN95.
De vogel was nagenoeg volledig in juveniel 
kleed, alleen de donkergrijze veren op de 
bovendelen (en mogelijk enkele veren op de 
zijborst) waren niet juveniel.

Soorten die ook een vrij donkere handvleu-
gel kunnen laten zien, zoals Geelpootmeeuw 
L. michahellis en in mindere mate Pontische 
Meeuw L. cachinnans, zijn aanzienlijk groter 
en behouden nooit hun juveniele kleed tot 
in december. De enige echte soort waarmee 
Baltische Mantelmeeuw verward kan wor-
den, is Heuglins Meeuw L. heuglini. Alhoe-
wel de kenmerken van deze soort onvolledig 
bekend zijn, is Heuglins Meeuw doorgaans 
wat groter en forser. 

De ondersoort kon bepaald worden aan 
de hand van de kleurring. Het formaat, de 
lange vleugels, korte poten, fijne snavel, 
de witte onderdelen en het bijna volledig 
juveniele kleed passen niet op de westelijke 
ondersoort graellsii, maar zijn onvoldoende 
om de hoofdzakelijk Noorse ondersoort 
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Naast de aanvaarde gevallen zijn er nog 
enkele waarnemingen bekend van onvol-
ledig afgelezen ringen en zijn er tientallen 
waarnemingen van vogels die kleedken-
merken vertoonden die tot op heden alleen 
voor Baltische Mantelmeeuw beschreven 
zijn, maar waarvan onzekerheid bestaat 
of die kenmerken ook bij de ondersoort 
intermedius kunnen voorkomen (Winters 
2006). Omdat de grote meerderheid van de 
Baltische Mantelmeeuwen niet geringd is, 
mag ook om statistische redenen worden 
aangenomen dat de ondersoort aanzienlijk 
talrijker is dan het aantal aanvaarde geval-
len doet vermoeden.
Ook in de provincie Groningen zijn al di-
verse malen vogels waargenomen waarvoor 
goede argumenten zijn aan te voeren dat 
het om Baltische Mantelmeeuwen ging, 
maar tot aan het hier beschreven geval was 
in geen enkel geval de herkomst onomsto-
telijk bewezen. De waarneming van een 
geringde vogel ondersteunt het al langer be-
staande vermoeden dat de ondersoort met 
enige regelmaat in de provincie opduikt, 
maar dit betreft het eerste en (voorlopig) 
enige door de CDNA aanvaarde geval.
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wil ons niets onthouden, kiest de mooiste 
paadjes en brengt ons ook nog op de hei, 
met Klapekster en Roodborsttapuit. Het 
landschap is zeer afwisselend en zo zijn ook 
de vogels. De Kraanvogels blijken bij nader 
inzien Grauwe Ganzen te zijn. Er vallen een 
paar spettertjes. 
Zeven soorten mezen? Stilstaan, luisteren. 
Matkop, Zwarte Mees, Staartmees, Glans-
kop plus die twee andere bekenden, dat zijn 
er zes! Nog steeds geen regen van betekenis. 
Stilstaan en kijken. Boomklever en Boom-
kruiper. De baltsroep van de Matkop klinkt 
zo’n beetje als de Boomklever, maar ijler en 
iets langzamer, leer ik vandaag. Fietsie fietsie 
zegt de Zwarte Mees.
Grote Lijster (heel eenvoudig) en Zanglijster 
(die van de herhaling en de korte frases 
met pauze). Enkele Kieviten, een groep 
Spreeuwen, Koperwiek. Meermalen hoog in 
de boomtoppen troepjes gonzende Sijzen! 
Soms samen met de Putter. Goed luisteren, 
Goudhaan. 
De groep is enthousiast en kiest unaniem 
voor de langste route. In het bos lopen we 
weer droog. Een Grote Bonte Specht rof-
felt, een Kraai krast. Het bos galmt. En dan 
geeft er iemand een showtje weg, op de 
valreep, in hetzelfde bos waar hij eerder is 
gesignaleerd: de Kleine Bonte Specht! Wat 
is ‘ie klein en leuk! Helaas geen kik, maar de 
show is erg goed.
Verder lopen. Water. Een Mandarijneend 
met zijn vrouwtje. Het lijkt wel theater te 
water. Met het slowmotionnummer van 
meneer N. loopt het bijna fout af als het 
boompje doorbuigt waaraan hij zich vast-
houdt om de greppel over te steken: een 
natte broek is alles wat hij er aan overhoudt, 
gelukkig geen blessure! Dat was wel anders 

Een zeer geslaagde dag en ondanks de barre 
weersvoorspellingen geenszins in het water 
gevallen! Wat en wie er allemaal wel in het 
water viel, daarover later meer.
Er melden zich veertien deelnemers bij het 
Hoornse Meer. We verdelen ons over een 
aantal auto’s, maar niet voordat er op het 
meer Kuifeenden, Futen, Grote Zaagbek-
ken, Kokmeeuw, Meerkoet en Aalscholver 
worden waargenomen. Bij terugkomst zat er 
nog een Brilduiker.
De snelweg opdraaiend moet Wim Woud-
man, die de excursie leidt, plotseling rem-
men voor een koppel Grauwe Ganzen. Op 
zowel de heen- als de terugweg zien we 
vanuit de auto Torenvalk, Buizerd, Kauw 
(boven of in de middenberm) en Wulp. 
Vlakbij Beetsterzwaag zit een Buizerdpaar 
liefdevol naast elkaar, fijn dichtbij ook. Nog 
een verrassing wacht ons in Beetsterzwaag: 
Ooievaars, circa twaalf! Op hoge nesten in 
oude eiken, op een geknakte windmolen, 
foeragerend in de weilanden, de hele weg 
lang. Geklepper en gecirkel alom. Een groep-
je Kramsvogels vliegt over, fraai tsjakke-
rend. Twee Canadezen houden zich schuil. 
De meeste ganzen zijn dit jaar vertrokken 
zonder dat Wim Woudman afscheid van ze 
heeft kunnen nemen. Dat zit hem toch een 
beetje dwars.
De eerste luisteroefening: Winterkoning, 
Roodborst, Kool- en Pimpelmees.
Nog een klein autoritje en de wandeling 
begint echt. Appelvink (pit!) en Groen-
ling. We gaan lopen. Het is droog! Merel, 
Ringmus, baltsende Wulp, Haan. Er volgt 
een prachtige wandeling van enkele uren 
door loof-, naald- en parkachtig bos, langs 
het Koningsdiep en door een inderdaad erg 
mooi coulissenlandschap. Wim Woudman 

Excursieverslag Beetster
zwaag op 16 maart 2008
Maricée ten Bosch
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voor de (onbekende) automobiel die in de 
sloot was geraakt (op de heenweg). De derde 
watertrapper was een man op een moun-
tainbike. Nadat hij eerst het golfterrein over 
was gecrosst, verdween hij met bike en al in 
een modderachtig slootje, om er even later 
weer uit op te duiken en er snel vandoor 
te gaan. Ik vind het eerlijk gezegd een wat 
kinderachtig gezicht, zo’n grote volwassen 
man crossend door het bos. Ga dan vogelen! 
Afijn, vlak voor de koffie in het dorp zien en 
horen we nog een troepje zingende Kepen. 
We zijn ze dicht genaderd en hebben ze op 
de keper beschouwd, wat erg fijn was. Nu 
zijn we er al bijna. De Nijlganzen hoef ik 
niet te noemen, heb ik begrepen. We zijn 
vrijwel droog als we de uitspanning in Beet-

sterzwaag binnengaan en ons op de koffie 
(met schwarzwalderkirchenoranjeküchen-
appelvinkentaart) storten. De regen klettert 
gezellig op het dak van de overdekte serre, 
wát een timing.
Ik heb genoten! En ik was volgens mij niet 
de enige. Met dank aan Wim Woudman en 
voor herhaling vatbaar (ik heb me direct lid 
gemaakt, dankzij V’s heldere uitleg over het 
verschil tussen het IVN en Avifauna).

NB. Het schijnt dat enkelen onder ons de 
eerste Tjiftjaf hebben gehoord. Een uitge-
put Tjiftjafje dat enkel één keer zijn korte 
 naampje tjiftjafte.

Impressie van het afwisselende landschap bij Beetsterzwaag
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vogel vloog door naar het westen en terwijl 
ik de vogel nakeek, kon ik nog heel lang de 
ronde witte vlekken op de anaalstreek zien. 
Deze ‘spiegels’ waren, toen de vogel al een 
heel stuk verder gevlogen was, nog steeds 
te zien.
 
In de auto heb ik altijd een paar vogelboe-
ken en tijdschriften liggen, op deze dag 
bijvoorbeeld de ‘Lajo’ (Jonsson 1993). Toen 
ik het plaatje in de ‘Lajo’ bekeek, zag ik dat 
de afgebeelde Koningseider in vlucht niet 
helemaal overeenkwam met wat ik had ge-
zien. Er stond maar één witte inkeping in, in 
de overigens zwarte rug, terwijl ik toch dui-
delijk twee ovale inkepingen in het zwart op 
de rug had gezien. Toen ik thuis de Collins 
Birdguide (Svensson et al. 1999) raadpleegde, 
zag ik dat de daar afgebeelde Koningseider 
in vlucht wel overeenkwam met wat ik had 
gezien. Het plaatje in de ‘Lajo’ klopt dus 
gewoon niet! 
Ik had al wel eens eerder Koningseiders 
gezien, maar nog nooit in vlucht.

Beschrijving

Grootte en bouw
De vogel vloog alleen, maar was toch rede-
lijk te vergelijken met drie Eiders die een 
stukje verder op zee vlogen, soms in het-
zelfde telescoopbeeld. Gedrongen bouw met 
kortere nek, rondere kop en iets kortere 
vleugels, waardoor vooral minder log en 
zwaar vliegend, bijna ‘on-eiders’. De vlucht 
was lichter dan die van een Eider met een 
iets snellere vleugelslag. 

Verenkleed
Kop: grijzig blauw of blauwachtig grijs. 
Wang licht grijzig.

De tweede helft van januari 2007 was ik 
vrij. Ik veranderde van baan en trakteerde 
mijzelf op twee weken vakantie. Die tweede 
helft van januari stond in het teken van veel 
wind en ook veel regen.
Op 29 januari besloot ik naar de Eemshaven 
te gaan om zeetrek te tellen. Het waaide al 
een paar dagen stevig uit west tot noord-
westelijke richting (W tot NW 6-8), maar 
het regende ook veel zodat het zeetrektellen 
op die dagen niet veel zin had. De verwach-
tingen voor 29 januari waren beter: NW 6 en 
droog met opklaringen.
Voor zeetrektellen in de Eemshaven zit 
ik meestal op de westelijke hoek van het 
west-terrein bij de meest noordwestelijke 
windmolen, zo ook nu. Je zit hier beschut 
en volledig uit de wind, zodat je comfortabel 
kunt tellen.
De zeetrek was redelijk: er vlogen een 
IJsduiker Gavia immer en enkele Roodkeel-
duikers G. stellata langs, en er vlogen veel 
Eiders Somateria mollissima.
Na bijna een uur viel tijdens het scannen 
mijn oog op een kleine gedrongen eend die 
vanuit het oosten langzaam mijn kant op 
kwam vliegen. Ik had de vogel goed in beeld, 
maar ik kon er eigenlijk niks van maken. 
Kleiner dan een Eider in ieder geval en met 
een snellere vleugelslag. Het duurde voor 
mijn gevoel lang voordat de vogel eindelijk 
dichterbij kwam. Pas toen de vogel nog 
maar een klein stukje rechts van mij was, 
zag ik dat het om een mannetje Koningsei-
der S. spectabilis ging! Toen kon ik de witte 
ovale vlekken in de zwarte bovenvleugel 
goed zien, ook de rare ronde kop en de witte 
ovale vlekken die tot op de rug doorlopen 
waren goed te zien. De vogel vloog zo dicht-
bij dat ik de dunne donkere dwarsbandering 
in de witte vlekken op de rug kon zien. De 

Nieuw voor Groningen:
Koningseider
Martin olthoff
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Verspreiding en voorkomen
De Koningseider is in West-Europa en 
Nederland een zeldzame verschijning. De 
soort broedt in het noorden van Alaska, 
Noord-Canada, Groenland, Spitsbergen 
en arctisch Rusland tot aan de Beringzee. 
Koningseiders worden ’s winters gezien in 
Noord-Noorwegen en IJsland (jaarlijks). In 
de Oostzee is het een zeldzame overwinte-
raar (Ogilvie & Young 1998).
In de winter van 2006/2007 zaten er vijf 
verschillende Koningseiders in Denemar-
ken, ook aan de westkust. Het zou een van 
deze exemplaren kunnen zijn, maar natuur-
lijk ook heel goed een andere vogel die door 
het slechte weer naar de Nederlandse kust is 
gedreven.
Dit is het dertiende geval voor Nederland en 
de eerste voor de provincie Groningen.

Literatuur
Jonsson, L. 1993. Vogels van Europa, Noord-

Afrika en het Midden-Oosten. Stockholm. 
Wahlstrom & Widstrand.

Ogilvie, M. & S. Young 1998. Photografi c hand-
book of the wildfowl of the world. New 
Holland Publishers. London.

Svensson, L., P.J. Grant, K. Mullarney & D. 
Zetterström 1999. Collins bird guide. 
London.

Website: www.waarneming.nl.

Nek en borst: wit, geen zeemkleur gezien.
Bovendelen: rug zwart met aan de halskant 
twee grote witte veervormige (ovale) inke-
pingen in de zwarte rug. Deze inkepingen 
hadden een fi jne donkere (zwarte) dwars-
bandering. 
Bovenvleugels: zwart met witte diagonale 
grote witte vlek op de armpennen. De vlek 
raakte de vleugelranden niet en was dus 
zwart omzoomd en raakte ook de romp niet. 
Aan de rompkant nog wat donkere vlekjes/
veertjes in witte ovale vlekken aanwezig, 
duidend op een bijna adult kleed.
Onderdelen: buik zwart met scherpe rechte 
scheiding tussen het wit van de nek en het 
zwart van de borst. Aan het achtereind van 
de fl anken, op de anaalstreek, aan iedere 
zijde een opvallende grote ronde/ovale witte 
vlek, geheel omzoomd door zwart.

Naakte delen
Snavel niet goed gezien, in ieder geval geen 
knobbel gezien. Poten niet gezien.

Determinatie
Bovenstaande beschrijving wijst onmis-
kenbaar op een mannetje Koningseider. De 
zwarte veertjes in de witte vlekken van de 
vleugels en de koptekening wijzen op een 
jonge vogel. De overige kleedkenmerken 
passen op een adulte vogel. De vogel van 
de Eemshaven was dus een vrijwel adult 
exemplaar. 



Op het Forum Romanum moest ik denken aan de Vereniging Avifauna Gro-
ningen. Beide zijn oud, Avifauna 40 jaar, het Forum misschien wel 4000.

Een vreemde plek trouwens, die Romeinse Markt in Rome. Het bestaat uit 
een gat in de grond dat men heeft gepoogd te dempen door er een enorm 
aantal kerken en tempels in te bouwen, die vervolgens weer in stukken zijn 
geslagen. Het wordt tegenwoordig bevolkt door grote groepen Japanners, 
die ook niet snappen waarom er uitgerekend op een markt helemaal niets te 
koop is. Om het thuis na te vragen, maken zij van elke steen zorgvuldig een 
foto.

Gelukkig kijk ik naar vogels en kon ik me vermaken met de Blauwe Rots-
lijsters die zich tussen al dat puin prima op hun gemak leken te voelen. De 
vloeiende klanken van hun zang wisten soms het geklik van de camera’s te 
overstemmen. Het was zo warm dat de Huismussen, zoals de uitdrukking 
luidt, ‘dood van het dak vielen’. Nou, ik heb er scherp op gelet en de dakgoten 
zaten vol tsjilpende mussen, maar er viel niet één naar beneden. Dat van 
het dood naar beneden vallen is gewoon een mythe, neemt u dat maar van 
mij aan. Ook de Europese Kanaries vonden de hitte geen probleem, want zij 
paarden er links en rechts van de paden lustig op los. De stand van de Euro-
kanarie zal in Rome de komende jaren prima op peil blijven.

Het kaartje dat wij, gewaarschuwd als wij waren, al bij de ingang van het 
Forum hadden gekocht, gaf ook toegang tot het nabijgelegen Colosseum en 
zonder ons te bekommeren om de ellenlange rijen voor de ingang, liepen wij 
vlot dat bouwwerk binnen. Dit is ook weer zo’n vreemd verschijnsel. Het 
Colosseum is een soort theater van stenen, heel hoog, gebouwd door de Ro-
meinen, maar er is nog maar de helft van over en de vloer is zelfs helemaal 
verdwenen. Je kunt er dus niets, en toch wil iedereen naar 
binnen om te zien dat er niets te zien is. Ik 
vermaakte me prima met de 

Rome

68 de grauwe gors 2008–2



capriolen van de Torenvalken die in de nissen onder de kantelen broedden en 
hier en daar stak een Blauwe Rotslijster op de bovenlijst martiaal zijn kop 
omhoog (zie de tekening in de ANWB-gids als u niet begrijpt wat ik bedoel).

Vanaf het Colosseum is het maar een korte, doch hete, wandeling naar het 
grote, witte gemeentehuis dat beroemd is om zijn marmeren trappen en 
het grote ruiterstandbeeld van koning Victor Immanuël II. Tja, dat is ook 
weer zo’n gebouw ... het probleem van Rome is een beetje dat het bestaat 
uit allemaal gebouwen waar je niets mee kunt en die bovendien nogal wat 
beschadiging vertonen. Overigens is het gemeentehuis in prima staat en wij 
klommen helemaal naar boven, waar zich een restaurant bevond met uit-
zicht over alle vogels van de stad. Wat een geweldige plek! Overal jakkerden 
Gierzwaluwen op ooghoogte voor ons langs en ineens dook er een snelle fl its 
tussen. Ik geloofde mijn ogen niet: een klein mannetje Slechtvalk (onder-
soort brookei) had het plan opgevat nu eens origineel te gaan lunchen met 
een hapje Gierzwaluw. Helaas voor hem mislukten zijn duikvluchten keer op 
keer en moest hij na geruime tijd op het dak gaan zitten om weer op adem te 
komen. Het zal die middag wel weer Stadsduif geworden zijn. Maar jagende 
Slechtvalk, midden in de Eeuwige Stad, terwijl ik geniet van een heerlijke 
espresso, geweldig toch?

Voor de vogels is Rome een prima plek, vooral voor soorten die van kieren en 
gaten op onbereikbare plekken houden. En het is natuurlijk niet raar dat er 
hier en daar iets niet meer helemaal intact is, de stad is tenslotte 4000 jaar 
oud.

Zou Avifauna Groningen het ook zo lang volhouden? Intact?
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Op zaterdag 30 augustus j.l. is het oud-lid 
Hans Esselink aan een hartstilstand overle-
den. Hans had al enige tijd problemen met 
zijn hart, maar het is verbijsterend dat het 
nu allemaal voorbij is. Zelf heb ik Hans aan 
het eind van de jaren zeventig leren ken-
nen. We studeerden in die tijd biologie in 
Groningen en waren beiden actief in de toen 
net opgerichte Zwanenwerkgroep. Dat wa-
ren nog eens tijden! Tijdens strenge winters 
Knobbelzwanen vangen midden in de stad 
en tijdens de zomermaanden de provincie 
doorkruisen op zoek naar zwanenfamilies. 
Ik weet me nog goed te herinneren dat we 
eens bij een autosloperij uitkwamen. De 
slopers begrepen weinig van onze belang-
stelling, maar deden wel een bod op de auto 
van Hans. 
Hans was in die tijd eveneens actief met het 
ringen en het beschermen van roofvogels. 
De Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) 
bestond nog niet, maar Hans stond aan de 
basis van een van de voorlopers: de Werk-
groep Roofvogels Noord- en Oost-Neder-
land. Hans was roofvogelliefhebber in hart 
en nieren en een initiator om roofvogelver-

in memoriam

Hans Esselink
8 oktober 1954 – 30 augustus 2008

in memoriam

Prof. dr.  R.H. (Rudi) Drent 
24 april 1937 – 9 september 2008

volging goed in kaart te brengen. Veel leden 
zullen zich ook nog wel de prachtige lezing 
herinneren die Hans heeft gehouden over 
zijn onderzoek aan Visarenden in Canada.
In de jaren negentig verlegde Hans zijn 
belangstelling naar Grauwe Klauwieren in 
het Bargerveen. Hij richtte de Stichting 
Bargerveen op en zette hier, samen met tal 
van anderen, een uitgebreid en breed opge-
zet ecologisch onderzoek op naar Grauwe 
Klauwieren. In de loop der jaren is Avifauna 
diverse malen op excursie naar het Barger-
veen geweest en vaak zijn we met mensen 
van deze groep op pad geweest. Later heeft 
Hans het werkveld van de Stichting Barger-
veen sterk verbreed. Hij vond onderdak bij 
de Radboud Universiteit in Nijmegen en er 
ontstond een innige samenwerking, vooral 
op het vlak van het maken van natuurher-
stelplannen. Afgelopen najaar, tijdens de 
Landelijke Dag van SOVON, heb ik nog met 
Hans hierover gesproken. Hans zat, zoals 
altijd, vol plannen en ideeën. Dat is nu dus 
allemaal verleden tijd.

Klaas van Dijk

Het is in belangrijke mate zijn verdienste 
dat het vogelonderzoek aan de Groninger 
universiteit tot de absolute wereldtop be-
hoort. Onderzoek aan individuele vogels, de 
energetische kosten van gedrag en de gevol-
gen voor het nakomelingschap zijn enkele 

Nog niet gewend aan het feit dat Hans Esse-
link is overleden hoorde ik woensdagavond 
op de bestuursvergadering dat Rudi Drent 
de dag ervoor op dinsdag 9 september was 
overleden. Ornithologisch Nederland ver-
loor zo in korte tijd een tweede coryfee. 
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typerende kenmerken voor het Groninger 
universitaire vogelonderzoek. Veel hiervan 
is terug te vinden in het in 2000 verschenen 
boek De onvrije natuur dat aan hem is opge-
dragen. 

Rudi Drent was niet iemand die zo nodig 
in de schijnwerpers moest staan. Hij had 
echter de gave om mensen te stimuleren en 
inspireren. Vele tientallen promovendi en 
grote aantallen studenten kunnen hiervan 
getuigen. Hij wist vaak de juiste vragen te 
stellen op het juiste moment. Deze kwali-
teiten, samen met zijn gevoel voor humor, 
maakten hem geliefd en zorgden ervoor dat 
men vaak net die stap extra kon doen. 
Veel zaken en anekdotes spelen door mijn 
hoofd als ik aan Rudi Drent denk. Bijvoor-
beeld over zijn colbertje en zijn bewon-
dering voor David Lack. Mijn eerste ken-
nismaking met Rudi Drent was tijdens een 
voorlichtingsdag voor de studie biologie in 
het collegezaaltje van het oude Zoölogiege-
bouw. Hij had een verhaal dat geïllustreerd 
werd door een deel van een videofilm. Ik 
weet niet meer waar de video en zijn verhaal 
precies over gingen, maar wel hoe het ein-
digde. Na enkele vergeefse pogingen om de 
video te stoppen trok hij met een resoluut 
gebaar de stekker uit het stopcontact. Mis-
schien niet de normale weg om een video 
te stoppen, maar wel effectief. Later was hij 
mijn studiebegeleider en het is geen toeval 
dat ik een groot deel van mijn studietijd bij 

zijn onderzoeksgroep heb doorgebracht. Ik 
bewaar ook nog goede herinneringen aan 
een mondeling examen dat ik bij hem moest 
doen vlak voor mijn afstuderen. Als mentor 
was hij geweldig. Niet alleen de ‘professio-
nal’, maar ook de amateur-ornitholoog kon 
op zijn serieuze aandacht rekenen. Als voor-
zitter van de Nederlandse Ornithologische 
Unie heeft hij ook altijd getracht de uitwis-
seling tussen beide groepen te bevorderen. 
Zelf was Rudi Drent ook een bevlogen voge-
laar. Regelmatig was hij ‘zoek’, omdat hij de 
minder aangename kanten van het hoogle-
raarschap even wilde ontvluchten door de 
natuur in te gaan om vogels te kijken. Pro-
fessor Drent was geen lid van Avifauna en 
ik weet niet eens of hij dat ooit is geweest, 
maar in Groningen deed hij onder andere 
mee met de tellingen in de Lauwersmeer en 
de Dollard. Verder was hij ook betrokken 
bij de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Ook 
buiten de universitaire setting was hij een 
inspiratiebron voor vele vogelaars. 
 
De invloed van Rudi Drent in de ornitholo-
gie, vooral in Nederland, maar zeker ook in 
het buitenland, kan moeilijk worden onder-
schat. Diverse van zijn promovendi zijn zelf 
hoogleraar geworden. Zijn investering in 
zijn intellectuele nakomelingschap mag dan 
ook bijzonder succesvol worden genoemd. 
 
Mede namens het bestuur, 
Arjo Bunskoeke

Recensie
gert draaisma

Hans Dorrestijn, DORRESTIJNS VOGEL
GIDS, uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, 
ISBN: 9789038814513.

Ik ontving op mijn verjaardag de vogelgids 
van Hans Dorrestijn (1940). Nou moet je 
een gegeven paard niet in de bek kijken, 
maar ik ben altijd wat sceptisch bij vogel-

gidsen en wat weet die Dorrestijn nu van 
vogels? Voor wie hem niet kent, Dorrestijn 
is een wat cynische cabaretier, zanger en 
schrijver met een sombere inslag: “Jezus aan 
het kruis, had het beter dan ik thuis”. De 
meeste vogelgidsen zijn gewoon slecht en ik 
ben erg gehecht aan mijn ANWB-vogelgids. 
Andere vogelgidsen laat ik meestal links 
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natiekunsten, die hij niet volledig wijt aan 
een slechte verrekijker. “Wat ik kan, kunnen 
jullie zeker.” 

Dorrestijn heeft vele 
groepsvogelreizen ge-
maakt en beschrijft zijn 
vogelavonturen, maar 
tevens de mensen die 
hij ontmoet, en die zijn 
vaak net zo interessant 
als de vogels zelf. Dus 
zeker geen saaie be-
schrijvingen van vogel-
soorten, maar een vlot 
geschreven boek over 
het vogelen zelf. Toen 
Dorrestijn vogelsoorten 
beschreef die ik zelfs 
nog nooit gezien had, 
waren mijn twijfels weg. 
Dit is een leesboek over 
vogels kijken en die zijn 
er niet zoveel.

* Fotoservice
* Alle grote merken

compact/reflex/digitaal
* 80 Types verrekijkers

en telescopen op voorraad
* Ook astronomische telescopen
* Swift - Bynolyt - Zeiss
* Swarovski topdealer
* Vriend Stichting Het Groninger Landschap

Poelestraat 19 - 9711 PG Groningen
Telefoon (050) 312 86 84

p g

liggen. Vogelgids is echter een misleidende 
titel, want van een echte vogelgids is geen 
sprake. Het zijn vogelverhalen waarbij 
bepaalde soorten 
centraal staan. Werd 
 Dorrestijns sombere 
leven vroeger bepaald 
door een slecht huwe-
lijk en drank, sinds hij 
het vogelen heeft ont-
dekt, heeft zijn leven 
weer een positieve 
wending gekregen. Met 
drank en huwelijk is hij 
gestopt, en hij beleeft 
een hoop plezier aan 
de schoonheid van 
vogels, wat hem door 
zijn kroegvrienden 
niet altijd in dank 
werd afgenomen. In 
het boek beschrijft hij 
zijn slechte determi-
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uitgebreide lunch. Aan het eind kon worden 
teruggekeken op een zeer geslaagde dag, 
een waardig jubileumfeest voor Avifauna 
Groningen!

Op de volgende pagina's worden de samen-
vattingen weergegeven van de lezingen die 
deze dag werden gehouden.
Van lezing 2 (Successen en tegenslagen van 
het beschermingswerk: de Grauwe Kiekendief 
als vertrekpunt van nieuwe ontwikkelingen 
door Ben Koks) wordt mogelijk nog een 
samenvatting in het volgende nummer op-
genomen.

Natuurlijk stond tijdens deze dag ook het 
40-jarig jubileum van Avifauna Groningen 
centraal. Avifauna heeft een lange traditie 
wat betreft akkervogels. Zo werd al in de 
eerste jaren van het verenigingsblad De 
Grauwe Gors regelmatig aandacht besteed 
aan dit onderwerp. Deze dag vormde dus 
een mooie gelegenheid om de huidige stand 
van zaken in akkervogelland eens goed 
 onder de loep te nemen.
De vogelaarsdag werd door in totaal zo’n 
150 mensen bezocht (waaronder veel leden 
van het eerste uur) en daarmee was de deel 
van de monumentale boerderij geheel ge-
vuld. Er werden zes boeiende en gevarieerde 
lezingen gehouden, allemaal uiteraard met 
akkervogels als onderwerp. Ter afsluiting 
werd onder leiding van dagvoorzitter Alco 
van Klinken een forumdiscussie gehouden. 
Voor het entertainment tekenden Koos 
Dijksterhuis en Bernart Wubbels. Koos 
presenteerde op humoristische wijze zijn 
nieuwe boek Te woord en Te beeld en Bernart 
zorgde met een aantal zelf geschreven en 
gecomponeerde liedjes voor de muzikale 
omlijsting.
Tussen de lezingen door was er volop gele-
genheid om bij te praten, herinneringen op 
te halen of de vele stands te bezoeken. Niet 
alleen ‘collega-vogelorganisaties’, zoals de 
Werkgroep Grauwe Kiekendief, SOVON en 
Vogelbescherming, maar ook verschillende 
boekhandelaren en kunstenaars waren aan-
wezig; voor ieder wat wils dus. Ook was er 
op deze door de vereniging goed georgani-
seerde dag gedacht aan de inwendige mens, 
met voor iedereen koffie en thee en een 

Vogelaarsdag 2008
op 8 maart 2008 werd door vereniging avifauna groningen voor de derde 
keer een vogelaarsdag georganiseerd. het thema was deze keer akker vogels 
en de dag vond, zeer toepasselijk, plaats in oudeschans, in conferentie

boerderij het wapen van oudeschans.

“DE GRAUWE GORS TERUG OP DE

GRONINGER AKKERS?”

40 jaar Avifauna Groningen

Akkervogelsymposium

“Het Wapen van Oudeschans”

Oudeschans

in

8 maart 2008
09.30u - 16.30u

www.avifaunagroningen.nl
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Akkervogels 
Onder akkervogels verstaan we alle broed-
vogelsoorten die in de akkergebieden 
voorkomen. Een aantal soorten broedt in 
de akkers, zeg maar de echte akkersoorten. 
Deze onderscheiden zich van de soorten 
die in elementen van het cultuurlandschap 
broeden, zoals sloten of struiken, de ele-
mentsoorten.
Van alle vogels die in het open cultuurland 
broeden, is de Grauwe Kiekendief de meest 
uitgesproken akkervogel. Soorten waarvan 
het populatieaandeel in de akkergebieden 
groter is dan in de graslanden (in Gro-
ningen) zijn Gele Kwikstaart, Graspieper, 
Kwartel, Kwartelkoning, Patrijs en Veldleeu-
werik. 

Situatie bij aanvang Akkervogelmeetnet
Hoewel kwantitatieve gegevens over het 
aantalverloop van akkervogels uit de peri-
ode voor aanvang van het Akkervogelmeet-
net ontbreken, is wel duidelijk dat het toen 
een aantal soorten niet bepaald voor de 
wind ging. De achteruitgang van Patrijs en 
Veldleeuwerik was in volle gang en soorten 
als Grauwe Gors, Kuifl eeuwerik en Ortolaan 
waren al vrijwel verdwenen.

Afwijkende trends sinds 1989
Soorten die sinds het eind van de jaren 
tachtig in de Groninger akkergebieden een 
duidelijk afwijkende trend laten zien ten 
opzichte van de akkergebieden in de rest 
van Nederland zijn Blauwborst, Grauwe 
Kiekendief, Geelgors en Grasmus. Deze 
vier soorten zijn in Groningen veel sterker 

Inleiding
Sinds 1989 worden de open akkerbouw-
gebieden in Groningen jaarlijks steekproefs-
gewijs op broedvogels gemonitord. In 2008 
dus voor het twintigste jaar. Daarmee is dit 
het langstlopende meetnet voor  akkervogels 
van ons land. De reeks is slechts eenmaal, in 
2001, onderbroken als gevolg van de MKZ-
crisis. De monitoring wordt uitgevoerd door 
de provincie, vooral in de beginjaren door 
een schare aan vrijwilligers (vooral leden 
van Avifauna) en is soms gedeeltelijk uit-
besteed. Bij de provincie Groningen maakt 
het Akkervogelmeetnet deel uit van het 
biologisch meetnet.
De broedvogelmonitoring wordt uitge-
voerd volgens de BMP-methode. Naast de 
broedvogels worden tevens relevante land-
schapskenmerken en gewassen gemeten. 
Het meetnet geeft zodoende niet alleen 
informatie over dichtheden en aantals-
veranderingen, maar ook over kenmerken 
waarmee het voorkomen van broedvogels 
in de akkergebieden in verband kan worden 
gebracht. Kennis die de basis vormt voor 
beleid en beschermingsmaatregelen. 
Aanvullende informatie over zeldzame of 
schaarse soorten in de akkergebieden, zoals 
de Grauwe Kiekendief en de Kwartelkoning, 
is afkomstig uit bronnen van derden zoals 
de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief 
en SOVON Vogelonderzoek Nederland. 
In deze bijdrage gaan we in op de belang-
rijkste aantalsveranderingen die sinds 1989 
in de akkergebieden in Groningen hebben 
plaatsgevonden en in hoeverre die afwijken 
van landelijke trends in akkers.

Wind mee of wind tegen  
trends bij akkervogels 
Jan van ’t hoff  (provincie groningen)

23 feb: oprichtingsvergadering 
avifauna groningen

15 mei: oprichting vereniging avifauna groningen
Bestuur: J. loterijman, J. de Jonge, dhr. rietberg

inventarisatie wordt als hoofddoel gesteld. start van 
de inventarisaties, maar een moeizaam begin.



 de grauwe gors 2008–2 75

1968 1969 1970 1971 1972 1973 19741967 1971 1972 1973 1974

de twee laatstgenoemde soorten laat vanaf 
2000 echter een kentering zien. Akker-
soorten die over de hele periode het hardst 
achteruit zijn gegaan, zijn Patrijs, Kwartel-
koning en Veldleeuwerik. De populaties van 
Gele Kwikstaart en Graspieper hebben zich 
na 2000 gestabiliseerd (fi guur 2).
Bij de elementsoorten zien we over de hele 
periode de sterkste toename bij Blauwborst, 
Geelgors, Grasmus en Kuifeend. En een 
sterke achteruitgang bij met name Kneu, 
Paapje, Bruine Kiekendief en Bosrietzanger 
(fi guur 3).

Veldleeuwerik 
Bij de bescherming van akkervogels gaat 
speciale aandacht uit naar de Veldleeuwerik. 
Een reden om de aantalsontwikkeling van 
deze soort er even uit te lichten. Tussen 
1989-2007 is de gemiddelde dichtheid in de 
Groninger akkers met ruim 50% teruggelo-
pen van dertien per km² naar zes per km². 
De sterkste achteruitgang vond plaats tot 
2000, daarna is de afname sterk afgevlakt 
en vanaf 2005 is er zelfs sprake van een 
licht herstel (fi guur 4). Dit lichte herstel 
treedt met name op in de zand- en veen-
gronden van Oost-Groningen (fi guur 5). 
In dit gebied liggen de dichtheden in 2007, 

toegenomen dan in de rest van het Ne-
derlandse akkerareaal. De verschillen bij 
deze soorten zijn ronduit spectaculair te 
noemen. Daarnaast vertoont de populatie 
Gele Kwikstaarten een afwijkende aan-
talsontwikkeling. In de Groninger akkers 
fl uctueert de populatie sinds 1989, maar in 
akkergebieden buiten Groningen is deze 
achteruitgegaan (fi guur 1).

Jaarlijkse veranderingen 
Een vergelijking van fi guur 2 en fi guur 3 laat 
een duidelijk verschil zien in de jaarlijkse 
populatieveranderingen bij akker- en ele-
mentsoorten. In beide fi guren worden de 
jaarlijkse populatieveranderingen gegeven 
tussen 1987-2005 en tussen 2000-2005. Het 
beeld bij de echte akkersoorten is minder 
rooskleurig dan bij de elementsoorten. Het 
aantal akkersoorten dat over de hele peri-
ode is achteruitgegaan (vijf), is gelijk aan 
het aantal dat toeneemt, stabiliseert of fl uc-
tueert (vijf). Bij de elementsoorten is het 
aantal soorten dat stabiel blijft of toeneemt 
(twaalf), tweemaal zo groot als het aantal 
dat achteruitgaat (zes).
Bij de akkervogels zijn over de hele periode 
drie soorten toegenomen, te weten Grauwe 
Kiekendief, Wulp en Kievit. De trend van 

Figuur 1. Populatieveranderingen in Nederland 
en Groningen 19892004.

Figuur 2. Jaarlijkse populatieverandering bij 
akkersoorten.
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inventarisatie wordt als hoofddoel gesteld. start van 
de inventarisaties, maar een moeizaam begin.

Verschijning van het eerste nummer van de grauwe 
gors.  de naam is bedacht door Jan hulscher.
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met  gemiddeld elf per km², ook aanzienlijk 
hoger dan op de kleigronden van Noord-
Groningen en het Oldambt met gemiddeld 
twee tot drie per km². De Veldleeuwerik is 
in het Oldambt het hardst achteruitgegaan. 
Er bestaan niet alleen duidelijke dichtheids-

Figuur 5. Jaarlijkse trends van de Veldleeuwerik 
per akkerregio in Groningen in 19892007.

Figuur 4. Jaarlijkse trend van de Veldleeuwerik 
in Groningen in 19892007.

Figuur 3. Jaarlijkse populatieverandering bij 
elementsoorten.
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van soVon (teixeira 1979)

g. harmsen (†1981) en J. de Jonge (†1990) 
erelid van de vereniging
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Ortolaan – Polen – 3 juni 2008

verschillen tussen de regio’s met afwijkend 
bodemtype en bouwplan, maar ook binnen 
deze regio’s, waarbij vooral de openheid van 
het landschap en de dichtheid aan geschikte 
akkerranden een rol speelt.



 de grauwe gors 2008–2 77

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19811978 1979 1980 1981

okt: start van het atlasproject voor win
ter en trekvogels van soVon (1987)

april: jubileumexcursie flevoland en jubileumavond 
o.a. sketches van ‘ornitoneelspelers’  egbert en han

okt: oprichting groninger comité winter
voedering o.l.v. het groninger landschap

lenie groen 
voorzitter
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sneltreinvaart af. De overheid kwam wel in 
beweging om het tij te keren, maar van een 
gedegen en doortastende aanpak was geen 
sprake. Pas toen de particuliere natuurbe-
scherming (Das & Boom) de overheid het 
mes op de keel zette door het indienen van 
een klacht bij de Europese Commissie, werd 
de bescherming van de hamster voortva-
rend aangepakt. Er kwam een plan en de 
benodigde middelen om dit plan uit te voe-
ren. Dit leidde uiteindelijk tot het opzetten 
van een fokprogramma en het uitzetten van 
de gefokte hamsters in negen hamsterreser-
vaten met een gemeenschappelijke opper-
vlakte van 200 hectare. Daarnaast werden 
boeren in de omgeving van deze reservaten 
in de gelegenheid gesteld om hamsterbeheer 
uit te voeren (totaal 300 hectare). Al spoedig 
bleek dat deze hamsterpakketten met enige 
kleine aanpassingen ook geschikt te maken 
zijn voor akkervogels. Dit geldt vooral in de 
winterperiode. In deze bijdrage zal nader 
ingegaan worden op dit wintereff ect.

Methode
Vanaf het gereedkomen van het eerste 
hamsterreservaat bij Sibbe (gemeente Mar-
graten) in 2002 werden in dit 150 hectare 
metende gebied (55 hectare reservaat en 95 
hectare beheersgebied) maandelijks (van ok-
tober tot en met februari) alle vogels geteld. 
De telling werd steeds rond 9.00 uur gestart 
en tussen 13.00 en 14.00 uur beëindigd. Alle 

Inleiding
De Zuid-Limburgse lössplateaus herbergden 
tot medio jaren negentig een goed ontwik-
kelde akkervogelgemeenschap. Tijdens de 
laatste vlakdekkende broedvogelkartering 
(1995-1996) van de Provincie Limburg werd 
er van de Veldleeuwerik een gemiddelde 
dichtheid van 7,5 paren per 100 hectare 
gevonden, met als absolute uitschieter een 
kilometerhok met 68 paren. Voor Patrijs 
en Gele Kwikstaart bedroeg de dichtheid in 
deze periode respectievelijk 1,5 (maximaal 
24 paar per km-hok) en 1,0 (maximaal 25 
paar per km-hok) paren per 100 hectare 
(Hustings et al. 2006). De populatie van de 
Grauwe Gors omvatte in die tijd op de pla-
teaus 20-30 territoria, waarvan momenteel 
vrijwel niets meer over is. Ook de andere 
akkervogels zijn er sterk afgenomen, al ont-
breekt een actueel vlakdekkend overzicht. 
In elk geval is er alle redenen tot ongerust-
heid ten aanzien van het voortbestaan 
van de akkervogelgemeenschap in dit deel 
van ons land. Om het tij te keren werd een 
akkerrandenbeheer uitgevoerd dat echter 
door de gebrekkige schaal en verkeerde 
samenstelling van de beheerspakketten 
(phaceliaranden) niet hielp. Uit onver-
wachte hoek kreeg de bescherming van ak-
kervogels echter een enorme impuls. Zoog-
dieronderzoekers constateerden dat het 
met een andere akkerbewoner, de hamster, 
ook slecht gesteld was. De populatie nam 
sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw in 

Eff ecten van akkervogel
beheer op overwinterende 
akkervogels in ZuidLimburg
Boena van noorden (provincie limburg)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19881981 1982 1983 1984

11 maart: Johan van klinken 
benoemd tot voorzitter

20 mei: overlijden van medeoprichter en 
eerste voorzitter Joop loterijman (70)

2 aug: presentatie Vogels van 
groningen (Boekema et al. 1983)
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vogels werden hierbij op kaart ingetekend. 
Vanwege de onoverzichtelijkheid van het 
terrein door de aanwezigheid van struweel 
op de graften werd steeds met twee tellers 
gewerkt die gezamenlijk optrokken. Uitein-
delijk resulteerde dit in een telreeks van zes 
winters (2002/03 tot en met 2007/08). Door 
onderzoekers van Alterra werd het areaal 
aan gewassen in kaart gebracht en tevens 
vastgesteld of de gewassen nog zaaddragend 
waren in de loop van de winter. 

Het beheer
Voor hamsters is voldoende dekking dé 
primaire levensvoorwaarde. Om voldoende 
dekking in het voorjaar te hebben, worden 
de kale graanstroken afgewisseld met stro-
ken luzerne van minimaal vijftien meter 
breed. Na de graanoogst valt ook een deel 
van de dekking weg (ongeveer de helft van 
het graan wordt geoogst) en ook dan is de 
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Figuur 1. Relatie tussen het aantal muizen (uit
gedrukt in de som van het aantal muizenetende 
vogels) en de relatieve afname van het aantal 
graanetende vogels gedurende zes winters 
(2002/03 tot en met 2007/08) in het hamster
kernleefgebied Sibbe (ZuidLimburg).

Figuur 2. Relatie tussen het aantal muizen (uit
gedrukt in de som van het aantal muizenetende 
vogels) en de relatieve afname van het aantal 
Kneuen gedurende zes winters (2002/03 tot en 
met 2007/08) in het hamsterkernleefgebied 
Sibbe (ZuidLimburg).

luzerne belangrijk voor de dekking. Ten 
behoeve van de overwinterende vogels blijft 
het niet-geoogste graan staan en het wordt 
pas aan het eind van de winter onderge-
werkt voor het zaaien van zomergraan. Op 
het overblijvende graan foerageren vooral 
Geelgorzen en Grauwe Gorzen. Veldleeuwe-
riken hielden zich het meest op in de open 
ingezaaide wintergraanpercelen. Verder 
werd aanvankelijk bladrammenas ingezaaid 
om de onkruiddruk in de open stukken van 
het reservaat te verminderen. Dit gewas 
vormt zaad als het uiterlijk in mei wordt 
ingezaaid. Het zaad bleek in de winter een 
zeer aantrekkelijke voedselbron voor Kneu, 
Groenling en Keep te zijn. Daarnaast wordt 
er vlas gezaaid om de akkervogels in de win-
ter van extra voedsel te voorzien. De zaden 
van dit gewas (lijnzaad) zijn vooral zeer 
gewild bij de Kneu.        

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19881985 1986 1987 1988

fred Bosman benoemd 
tot voorzitter
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noordlaarderbos (Van den Brink & lanjouw 1983).



beschikbaar zijn. Het gevaar bestaat dat in 
muizenrijke winters akkervogels te weinig 
voedsel kunnen vinden. Om dit te voorko-
men kan enerzijds extra voedsel worden 
aangeboden in de vorm van graan dat is 
blijven staan op reguliere landbouwperce-
len middels een beheerovereenkomst. De 
muizenstand in gangbare landbouwpercelen 
is veel lager, waardoor de graanvoorraad 
minder snel wordt uitgeput. Anderzijds kan 
er actief worden bijgevoerd, liefst buiten het 
muizenrijke reservaatgebied. Hiermee zijn 
in België met Grauwe Gorzen goede resulta-
ten behaald (mond. med. R. Guelinckx).  
Bij de tellingen in de laatste winter viel op 
dat de hoeveelheid Kneuen wel op peil bleef. 
Kennelijk heeft deze soort minder of geen 
last van concurrentie van muizen. In fi guur 
2 is weergegeven wat de relatie is tussen de 
hoeveelheid muizen (uitgedrukt in de som 
van het aantal muizenetende vogels) en de 
afname van de Kneu. Deze relatie is ver te 

Eff ecten en aanbevelingen voor beheer
Tijdens de tellingen werden we verrast door 
de uitzonderlijke aantallen overwinterende 
vogels. In tabel 1 zijn de maxima op één 
telling weergegeven gedurende de zes jaar 
dat we de telling hebben uitgevoerd. Het 
bleken voor de zangvogels aantallen te zijn 
die in geen 25 jaar meer in Limburg waren 
vastgesteld. Ook de aantallen roofvogels 
bleken voor zo’n klein gebied uitzonderkijk 
hoog te zijn. Zelfs voor Zuid-Limburg zeer 
schaarse roofvogels als de Blauwe Kieken-
dief, Velduil en Ruigpootbuizerd wisten het 
muizenrijke reservaat te midden van de zee 
van ecologische armoede te vinden. Door 
het voortdurende hoge aanbod aan voedsel 
werd er een bijzonder hoge muizenstand 
in het gebied opgebouwd, die in de laatste 
winter haar maximum bereikte. In deze 
winter viel op dat het aantal graanetende 
zangvogels al vroeg in de winter sterk 
terugliep. Een verband werd vermoed met 
de grote hoeveelheid muizen. Helaas is 
gedurende de onderzoeksperiode verzuimd 
om de muizenstand en de hoeveelheid voed-
sel in de loop van de winter te monitoren. 
Om hier toch een vinger achter te krijgen 
is gewerkt met indirecte parameters voor 
de hoeveelheid muizen en de hoeveelheid 
beschikbaar graan. Voor de hoeveelheid 
muizen is per winter (oktober tot en met 
januari) de som van het aantal muizeneters 
(Blauwe Kiekendief, Blauwe Reiger, Buizerd, 
Torenvalk en Velduil) genomen. Als parame-
ter voor de beschikbaarheid van de hoeveel-
heid graan is de procentuele afname van het 
aantal graaneters (Geelgors, Grauwe Gors, 
Huismus en Ringmus) tussen november 
en februari genomen. In fi guur 1 zijn deze 
parameters per winter tegen elkaar uitgezet. 
Hieruit blijkt dat in muizenrijke winters de 
afname van het aantal graaneters groter is. 
De correlatie tussen de twee variabelen is 
vrij goed (correlatiecoëffi  ciënt -0,6632) maar 
waarschijnlijk niet signifi cant. Het gevolg 
is dat de graanvoorraad voor het eind van 
de winter is uitgeput. De aanwezige vogels 
zullen dan op zoek moeten naar alterna-
tieven, die gezien het steriele karakter van 
de moderne landbouwpercelen nauwelijks 

Blauwe kiekendief 5 december 2007

Buizerd 13 november 2007

geelgors 2023 december 2003

grauwe gors 122 februari 2004

groenling 719 januari 2007

havik 1 o.a. november 2007

huismus 115 oktober 2007

keep 740 februari 2006

kneu 731 januari 2005

Patrijs 21 oktober 2006

rietgors 163 oktober 2003

ringmus 315 december 2003

ruigpootbuizerd 1 oktober 2007

slechtvalk 1 o.a. december 2006

sperwer 3 oktober 2005

smelleken 1 oktober 2002

torenvalk 14 oktober 2007

Veldleeuwerik 367 februari 2003

Velduil 11 februari 2005

Tabel 1. Overzicht van het maximaal aantal 
getelde akkervogels in het hamsterkernleef
gebied Sibbe (ZuidLimburg) gedurende de 
winters van 2002/03 tot en met 2007/08.
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zoeken getuige de correlatiecoëffi  ciënt van 
0,1033. De Kneu blijkt dan ook niet op graan 
maar vooral op de zaden van bladrammenas 
en vlas te foerageren. Muizen hebben hier 
kennelijk weinig interesse in. De zaden 
van graan zijn niet in trek bij de Kneu. Dit 
blijkt onder andere uit het feit dat in de 
beginjaren van het hamsterbeheer, waarin 
geen rammenas of vlas werd verbouwd, na 
oktober nauwelijks Kneuen werden geteld. 
De Provincie Limburg gaat naar aanleiding 
hiervan in het kader van de PSAN-regeling 
een overstaande-graanrandenpakket en een 
rammenaspakket introduceren.
Met belangstelling worden de ontwikkelin-
gen van de triorand in Groningen gevolgd. 
Na afl oop van de driejarige pilot in 2008 zal 
dit naar verwachting leiden tot een goed 
randenpakket waarvan ook de akkervogels 
in de broedtijd zullen profi teren. De Provin-
cie Limburg zal dan ook niet aarzelen om 
deze rand op te nemen in de PSAN.

Dankwoord
Deze bijdrage was niet tot stand gekomen 
zonder de inzet van Ruud van Dongen 
die me nagenoeg elke telling vergezelde. 
Maurice La Haye, Ruud van Kats en Gerard 
Müskens (allen werkzaam bij Alterra) lever-
den waardevolle aanvullende gegevens. Zij 
worden dan ook hartelijk bedankt voor hun 
medewerking. 
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zowel boeren als burgers, en tientallen vrij-
willigers. Enkele belangrijke projecten van 
Wierde&Dijk komen hier aan de orde.

Duoranden en trioranden
Het project Duoranden wordt uitgevoerd 
ten noorden van Kloosterburen. Het gaat 
om randenbeheer voor Veldleeuweriken. Op 
akkerranden van zes tot twaalf meter breed 
is een mengsel van grassen en kruiden 
ingezaaid. De helft van de rand wordt door 
maaien kort gehouden. Het levert een struc-
tuurrijk biotoop op dat nestgelegenheid 
biedt en waar voedsel te vinden is. De dicht-
heid van de Veldleeuwerik neemt door deze 
randen toe tot zes broedparen per 100 hec-
tare tegenover nul tot twee in vergelijkbare 
gebieden zonder duoranden. Het project 
wordt vanaf 2008 met een aangepast beheer 
in de vorm van trioranden voortgezet. Het 
project is een uitstekend voorbeeld van op 
ecologische kennis gebaseerd randenbeheer. 
Een geconcentreerde ligging van de randen 
in de meest kansrijke gebieden is van groot 
belang. De inpasbaarheid in de bedrijfsvoe-
ring is groot en een goede compensatie van 
opbrengstverliezen is nodig. Dit laatste is 
een voornaam knelpunt, vooral bij de op-
schaling van succesvolle projecten. De ran-
den zijn binnen en buiten het broedseizoen 
ook van betekenis voor andere vogels. Dat 
bleek ook uit de vestiging van de Grauwe 
Kiekendief in het gebied.

Na de weidevogels gaan nu ook de akker-
vogels achteruit. Oorzaken zijn een afne-
mende diversiteit aan gewassen, de omscha-
keling van zomer- naar wintergranen, een 
sterke afname van meerjarige gewassen, 
veel geringere kruidenrijkdom, afname van 
onrendabele randen en overhoeken en ui-
teraard een groot aantal ruilverkavelingen. 

Verenigingen voor agrarisch natuurbeheer 
spannen zich in om het tij te keren. Inzet is 
het verenigen van de agrarische bedrijfsvoe-
ring met de zorg voor natuur en landschap. 
Het accent ligt sterk op het weidevogelbe-
heer; het akkervogelbeheer is betrekkelijk 
nieuw. In Groningen vindt akkervogelbe-
heer plaats op 0,5% van het bouwlandareaal, 
tegenover 10% van de graslanden dat onder 
zwaarder agrarisch natuurbeheer ligt. Qua 
inzet van middelen is de verhouding iets 
minder scheef omdat akkervogelbeheer per 
hectare ongeveer vier keer zo duur is als 
zwaar weidevogelbeheer.

In Groningen zijn gebiedsdekkend acht 
verenigingen actief met in totaal bijna 
1000 boerenleden. In heel Nederland zijn 
er ongeveer 140 verenigingen, 10% van alle 
agrariërs is lid van een landelijke vereni-
ging. Wierde&Dijk heeft als werkgebied 
Noord-Groningen, voor zover gelegen boven 
Winsum, groot 40.000 hectare. Het is een 
groot, open cultuurland met overwegend 
akkerbouw. De vereniging heeft 230 leden, 

Agrarisch natuur en 
 landschapsbeheer: kansen 
en beperkingen
fred Bosman (wierde&dijk)
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29 april: overlijden van medeoprichter, 
eerste secretaris en erelid Jo de Jonge
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meestal om lichte pakketten (nestbescher-
ming), maar soms ook om zwaarder beheer 
op grasland met uitstekende resultaten. De 
inzet van vele vrijwilligers bij dit project is 
van groot belang.

Lering uit projecten
Goed onderzoek en ecologische kennis zijn 
belangrijk voor agrarisch natuurbeheer. 
Jan van ’t Hoff  en Ben Koks dragen daar 
bij Wierde&Dijk sterk aan bij. Ook Vogel-
bescherming Nederland ondersteunt de 
vereniging. Beheer voor ‘echte akkervogels’ 
is vaak kostbaar omdat oogstverliezen, 
bijvoorbeeld als gevolg van de aanleg van 
randen, gecompenseerd moeten worden. 
Sommige vormen van extensivering, zoals 
in het project Kaantjes en Raandjes, vergen 
geen compensatie van oogstverliezen. Bo-
vendien zijn sommige natuurwaarden ook 
realiseerbaar zonder extensivering. Voor 
Kerkuilen, zwaluwen en vogels van kleine 
elementen als erven en overhoeken zijn 
geen structurele subsidies nodig. Bij agrari-
ers blijkt er bovendien veel draagvlak te zijn 
voor dit soort natuur- en landschapsbeheer. 

Knelpunten
Een groot knelpunt is het tekort aan mid-
delen. Een oplossing is een geleidelijke 
overheveling van een deel van de EU-gelden 
voor agrarische inkomenssteun naar het 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Een 
groot knelpunt is ook de schaalvergroting 
die zich de komende jaren meer en meer 
zal doen gelden. Dit vraagt om een veel 
sterker sturend beleid op het gebied van de 
ruimtelijke ordening. De kwaliteit van het 
agrarische natuurbeheer ondervindt kritiek. 
Er zal de komende jaren een kwaliteitsslag 
moeten plaatsvinden dat moet leiden tot 
betere pakketten en een monitoring van de 
eff ecten van die pakketten. LNV voert een 
beleid waarin alle opties mogelijk zijn. In de 
praktijk betekent dat vooral kiezen voor een 
zeer grootschalige, meer geïndustrialiseerde 

Kaantjes en Raandjes
In het project Kaantjes en Raandjes gaat 
het om het natuurvriendelijk beheer van 
sloten en watergangen door het laten staan 
van oud riet, een vorm van extensivering 
van het beheer. Uit meerjarige onderzoek 
is gebleken dat de dichtheid aan rietvogels 
in dergelijke sloten met een factor vier 
toeneemt. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
Blauwborsten en Rietzangers. Het project 
leent zich goed voor een geplande gebieds-
dekkende opschaling. Het is nagenoeg zon-
der subsidie van de overheid uitvoerbaar. 
Dit beheer blijkt goed inpasbaar in de agra-
rische bedrijfsvoering en is niet duurder, 
eerder goedkoper voor de boer. Het water-
schap heeft inmiddels voor een deel van 
haar watergangen en maren een systeem 
van alternerend schonen ingevoerd. Daar 
blijft oud riet dus ook gedeeltelijk al staan. 
De vereniging heeft een meerjarenplanning 
voor de werving en voorlichting op het 
gebied van slootbeheer. In voorbereiding is 
ook een onderzoek naar de rol van sloten 
met oud riet voor het sterker terugdringen 
van de nitraatbelasting in agrarische sloten 
(helofytenfi lter).

Struweel met vogelgekweel
Het project Struweel met vogelgekweel is 
gericht op het weer terugkrijgen van soli-
taire struiken in het gebied, langs kavelpa-
den, wegen, dijken en dergelijke, uiteraard 
zonder afbreuk te doen aan de openheid 
van het landschap. De positie en werkwijze 
van agrarische natuurverenigingen leent 
zich goed voor zulke projecten. Langzamer-
hand groeit het draagvlak voor dit project, 
niet alleen bij boeren en burgers maar ook 
bij gemeenten en natuurbeschermings-
organisaties.

Weidevogels
Het project Weidevogels betreft vier col-
lectieven van in totaal 32 agrariërs die aan 
weidevogelbescherming doen. Het gaat 
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te bedilzucht. Belangrijk in het agrarische 
natuur- en landschapsbeheer is het kiezen 
van heldere en bereikbare doelen. Het inzet-
ten op (uitsluitend) doelen die verwijzen 
naar een landbouw uit de jaren vijftig is niet 
realistisch en gedoemd te mislukken. 
Het draagvlak voor het behoud van het cul-
tuurlandschap met de daarbij behorende na-
tuurwaarden is groeiende. Het verzet tegen 
ongewenste vormen van schaalvergroting, 
bijvoorbeeld de megavarkens- en kippenbe-
drijven in de landbouw, de verrommeling 
van het platteland en de oprichting van de 
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 
getuigen daarvan. Natuurorganisaties als 
Avifauna Groningen kunnen aan dat draag-
vlak bijdragen. 

Fred Bosman 
Bestuurslid Wierde&Dijk (vereniging voor 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
Noord-Groningen), oud-voorzitter Avifauna 
Groningen en Milieufederatie Groningen

landbouw met op de bedrijven op termijn 
mogelijk ook een forse scheiding tussen 
kapitaal en arbeid in de meest letterlijke 
zin. Negatieve externe eff ecten voor het 
milieu, de natuur- en landschapswaarden 
en het verlies van recreatief en toeristische 
potentieel zijn het gevolg. In het beleid leidt 
dat steeds tot een strategie van ‘inpassing’, 
geen helend maar hooguit een pijnstillend 
medicijn. LTO is sterk verbonden met dit 
beleid en behartigt ook de belangen van 
het agrarische natuurbeheer. Boerennatuur 
en de koepelorganisatie Natuurlijk Plat-
teland Nederland spelen daarbij een weinig 
transparante en meestal volgende rol. Het 
agrarische natuur- en landschapsbeheer is 
gebaat bij een veel sterkere, meer zelfstan-
dige belangenvertegenwoordiging en bij 
intensievere betrekkingen met andere na-
tuurbeschermingsorganisaties, waaronder 
Avifauna Groningen. Als knelpunten moe-
ten ook genoemd worden de vaak starre en 
gebrekkige regelingen, te krappe budgetten, 
een overmaat aan bureaucratie en regelrech-
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braak te liggen, verloedert het landschap en 
zijn we voor ons voedsel straks afhankelijk 
van het buitenland.’ Zo kijken de meeste 
Nederlanders naar de landbouw, maar klopt 
dat beeld wel? Is er echt landbouwgrond 
over, nu en straks? Of worden Nederland en 
de wereld juist te klein om te voldoen aan 
de vraag naar voedsel en bio-energie door 
de sterk groeiende wereldbevolking? En wat 
zijn daarvan dan de eff ecten op natuur en 
landschap?

Nederlands beleid ten aanzien van land-
bouw en landelijk gebied gaat uit van ver-
keerde vooronderstellingen. Dat stelt Leo 
Lamers, werkzaam bij Arcadis, in zijn boek 
Het Grote Groene Misverstand. Volgens 
Lamers is niet de vermeende krimp van de 
landbouw een bedreiging voor natuur en 
landschap, maar juist de grote omvang en 
de neiging tot verdere groei van de land-
bouwsector. 

‘Dagelijks stoppen in Nederland tien boeren 
met hun bedrijf. Daardoor neemt de land-
bouwproductie af, komt landbouwgrond 

Het grote groene
misverstand 
leo lamers (arcadis)

Figuur 1. Minder landbouwbedrijven, meer 
landbouwproductie. 

Figuur 2. Landbouw is en blijft veruit de groot
ste ruimtegebruiker.
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Nederland blijven (fi guur 2).
De wereldbevolking zal de komende decen-
nia nog met vijftig procent toenemen en 
daarmee neemt de vraag naar voedsel en 
bio-energie uit landbouwgewassen enorm 
toe. In 2007 verdubbelde de wereldgraan-
prijs en steeg de wereldzuivelprijs met tien-
tallen procenten. De prijs van landbouw-
grond in Nederland steeg in 2007 met meer 
dan twintig procent. Volgens het Milieu 
en Natuur Planbureau (Nederland en een 
duurzame wereld, 2007) wordt de wereld 
te klein om te voldoen aan de vraag naar 
ruimte voor voedsel, biobrandstoff en en het 
behoud van de natuur.
Het energierendement van bio-energie uit 
landbouwgewassen is laag, want teelt en 
verwerking van maïs en koolzaad tot brand-
stof vergen de helft of meer van de energie 
die het oplevert. Effi  ciëntere milieuvrien-
delijke energiebronnen zijn zon, wind en 
waterkracht. Het is beter de schaarse ruimte 
in de wereld in de eerste plaats te gebruiken 
voor voedselvoorziening en behoud van 
biodiversiteit, dus natuurgebieden. 

Natuur nog meer onder druk 
Met de natuur in Nederland en in de wereld 
gaat het al niet zo goed en dat dreigt eerder 
nog slechter te gaan dan beter. Om de na-
tuur te verbeteren worden in Nederland 
bestaande natuurgebieden vergroot en ver-
bonden tot de Ecologische Hoofdstructuur. 
Dat gaat minder snel en goed dan gepland, 
vooral omdat het moeilijk is om daarvoor 
landbouwgrond beschikbaar te krijgen. Bo-
vendien blijven de lucht- en waterkwaliteit 
in veel natuurgebieden nog decennia onder 
de maat, met name door de milieudruk van 
de grote landbouw. Wereldwijd dreigt de 
vraag naar voedsel en biomassa ten koste 
te gaan van ruimte voor natuur. Er wordt 
nog steeds tropisch oerwoud omgezet in 
landbouwgrond.

Minder boeren, meer landbouw
productie
Sinds 1940 daalde het aantal landbouwbe-
drijven in Nederland van een half miljoen 
naar minder dan honderdduizend nu. In 
dezelfde periode werd de landbouwpro-
ductie in Nederland meer dan vier keer zo 
groot. Dit door hogere opbrengsten per 
hectare, door een spectaculaire groei van 
de veestapel met import van veevoer uit 
het buitenland en door groei van de (glas)
tuinbouw. De groei van de veehouderij is 
tot staan gekomen door milieugrenzen 
(mestoverschot, water- en luchtkwaliteit), 
niet door economische malaise of door dier-
ziekte-uitbraken. Het kleine Nederland is 
de op een na grootste agrarische exporteur 
ter wereld. We exporteren de helft tot twee 
derde van de productie van vlees, zuivel en 
eieren. 
Grond en productierechten (melkquotum, 
dierrechten) van bedrijven die stoppen wor-
den overgenomen door groeiende bedrijven. 
Zo krijgen we minder maar wel grotere 
landbouwbedrijven. De belangrijkste oor-
zaak daarvan is vergroting van de arbeids-
productiviteit: één persoon kan steeds meer 
werk aan door automatisering en grotere 
machines (fi guur 1).

Geen landbouwgrond over 
Het toekomstperspectief voor de landbouw 
in Nederland en in de wereld is zo goed 
dat er nu al een ware strijd woedt om de 
ruimte tussen landbouw en andere functies 
(natuur, steden). Die strijd zal de komende 
decennia alleen maar heviger worden. Nu 
is ongeveer twee derde van Nederland in 
gebruik als landbouwgrond. Dat aandeel zal 
tot 2020 afnemen tot ongeveer 55 procent 
van Nederland omdat er ruimte nodig is 
voor verdere verstedelijking, natuur (afron-
den van de Ecologische Hoofdstructuur) 
en meer ruimte voor water. Daarmee zal de 
landbouw in Nederland tot 2020, en wellicht 
ook daarna, de grootste grondgebruiker in 
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Nu al is de melkveehouderij in Gronin-3. 
gen (met gras en maïs) minstens zo 
groot als de akkerbouw. Deze vergroe-
ning van Groningen kan nog verder 
doorzetten als de melkquotering in 
2013 wordt afgeschaft. Want volgens 
het Landbouw Economisch Instituut 
kan dan de melkproductie in Nederland 
wel eens met tientallen procenten 
toenemen. In hoeverre dat gebeurt zal 
vooral afhangen van de toekomstige 
prijsverhoudingen tussen akkerbouw-
producten en melk. 
Als de teelt van bio-energie doorzet 4. 
kunnen op de Groningse akkers meer 
energiegewassen als koolzaad en ener-
giemaïs verschijnen. 
Omdat er geen landbouwgrond over is, 5. 
verdwijnt het nut van de braakregeling.
De gestegen prijzen voor landbouwpro-6. 
ducten betekenen dat de belangstelling 
voor akkerrandenbeheer kan afnemen. 
Het betekent in elk geval dat de ver-
goedingen voor akkerrandenbeheer 
omhoog zullen moeten om aantrek-
kelijk genoeg te blijven ten opzichte van 
landbouwproductie.
Er ligt een kans om de 7. EU-inkomens-
steun voor de landbouw na 2013 meer 
te koppelen aan milieu- en natuurvrien-
delijker akker(randen)beheer. Daarvoor 
moeten de natuurorganisaties zich nu 
in het internationale debat over dit 
onderwerp melden.

U ziet, er ligt nog wel werk voor Avifauna 
Groningen voor nog eens 40 jaar. Veel suc-
ces daarmee!

Landbouw is niet de redder van natuur 
en landschap
Er komt dus geen landbouwgrond vrij. Maar 
daarmee zijn de akkervogels en het land-
schap nog niet gered. Landbouw houdt wel 
akkers en weilanden in stand als bijproduct 
van landbouwproductie. Maar behoud en 
beheer van groene landschapselementen 
als houtwallen en akkerranden is allerminst 
gewaarborgd. Dit omdat er veel te weinig 
geld is om landbouwbedrijven daarvoor een 
redelijke vergoeding te geven. Het in stand 
houden van een houtwal is niet gewaar-
borgd zolang het hebben van die houtwal 
fi nancieel minder interessant is dan het 
telen van bieten of gras op dezelfde opper-
vlakte. Daarom ligt het voor de hand om de 
huidige inkomenssteun aan de landbouw 
(gemiddeld bijna 500 euro per hectare per 
jaar) meer te koppelen aan prestaties voor 
natuur, landschap en milieu. Ook regionale 
initiatieven kunnen geld organiseren voor 
natuur en landschap. Goede voorbeelden 
daarvan zijn de gebiedsfondsen die hier 
en daar al opgericht zijn, bijvoorbeeld het 
Groene Woud in Brabant (www.streekreke-
ning.nl) en Via Natura bij Nijmegen. Zoiets 
kan natuurlijk ook in Groningen.

Samenvatting consequenties voor de 
akkervogels

De schaalvergroting naar minder maar 1. 
wel grotere landbouwbedrijven zal nog 
wel even doorzetten. Dat kan leiden tot 
grotere percelen met minder perceel-
randen. 
Het gebruik van een hectare akker- of 2. 
weiland zal wellicht niet intensiever 
worden met bijvoorbeeld meer bemes-
ting of bestrijdingsmiddelen. Maar veel 
extensiever zal het ook niet worden. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092006 2007 2008 2009

4 maart: vogelaarsdag, 
thema wadvogels

31 maart: vogelaarsdag, 
thema stadsvogels

Jan allex de roos 
benoemd tot erelid

8 maart: vogelaarsdag, thema akker
vogels en viering 40jarig jubileum
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Wat, waar en hoeveel?

Wat?
Wat we moeten doen is in grote lijnen wel 
bekend en al in de andere bijdragen aan de 
orde gekomen. Het gaat om maatregelen 
die het biotoop in stand houden en de 
reproductie en overleving van soorten op 
het voor een stabiele populatie benodigde 
 niveau brengen. Dit betekent het handha-
ven of herstellen van de grootschalige open-
heid, het verbeteren van het voedselaanbod 
en het veilig stellen van de broedgelegen-
heid, waardoor bijvoorbeeld een Veldleeu-
werik aan zijn 2-3 benodigde broedsels per 
jaar kan komen.

Waar?
Het aantal broedvogels van een soort in een 
bepaald gebied in een bepaald jaar wordt 
bepaald door het aantal van het jaar ervoor, 
plus geboorte en immigratie en min sterfte 
en emigratie. De begrippen immigratie en 
emigratie geven al aan dat een populatie 
niet op zichzelf staat. Een dierpopulatie 
bestaat vaak uit een lappendeken van deel-
populaties. ‘Bronpopulaties’ met een hogere 
reproductie dan nodig is voor de instand-
houding ervan en ‘putpopulaties’ met een 
te geringe reproductie. ‘Bronpopulaties’ 
kunnen als emigratiebron voor de ‘putpo-
pulaties’ fungeren. De omvang van de totale 
populatie wordt bepaald door de verhouding 
tussen de ‘bron- en putpopulaties’ (o.a. Pul-
liam 1988).
Dit inzicht is belangrijk voor de inzet van 
onze schaarse middelen. Daarmee zou je 
het liefst ‘bronpopulaties’ willen behouden 
of creëren. Een scenarioberekening voor de 
Veldleeuwerik kan dit illustreren. Deze is 
gebaseerd op een populatiemodel met zes-

Inleiding
De akkervogelgemeenschap kwam oor-
spronkelijk voor in natuurlijke biotopen 
als steppen, droge graslanden, kwelders en 
meer- en rivieroevers. Kenmerkend voor 
deze biotopen zijn de grootschalige open-
heid, droge grazige en kruidenrijke vegeta-
ties en natte laagten. Met de opkomst van 
de landbouw vele duizenden jaren geleden 
werden grote delen van Europa ontbost en 
ontgonnen en ontstonden met de natuur-
lijke omstandigheden vergelijkbare agra-
rische biotopen. Veel akkervogelsoorten 
grepen hun kans en vestigden zich daar. 
Door schaalvergroting en intensivering, met 
name na de Tweede Wereldoorlog, werd het 
agrarische landschap eenvormiger. Elemen-
ten verdwenen, de kruidenrijkdom nam af 
en gemengde gebieden werden omgevormd 
tot louter grasland of bouwland. Gevolgen 
voor de akkervogels waren een afname van 
broedgelegenheid, dekking en voedsel, zo-
wel binnen als buiten het broedseizoen. Dit 
had weer een negatief effect op de reproduc-
tie en de overleving, waardoor veel soorten 
in aantal afnamen. Dergelijke ontwik-
kelingen vonden onder invloed van de EU-
landbouwpolitiek tot nu toe vooral plaats 
in West-Europa, maar met de uitbreiding 
van de EU vindt in Zuid- en Oost-Europa nu 
hetzelfde plaats. 

In Nederland proberen we al enige decennia 
de teloorgang van de cultuurlandvogels te 
stoppen. Dat begon met de weidevogels, 
maar het laatste decennium komen ook de 
akkervogels meer in beeld, het eerst in Gro-
ningen. Ik ga in mijn bijdrage in op de fac-
toren die de prijs daarvan bepalen, namelijk 
het ‘wat’, ‘waar’ en ‘hoeveel’. Dit wordt geïl-
lustreerd aan de hand van de Veldleeuwerik.

Akkervogels, hoeveel en 
tegen welke prijs?
kees van scharenburg (provincie groningen)
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Veldleeuwerik – Winschoten – 24 februari 2008 
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beeld populatiestabilisatie, te bereiken. Ook 
hier kan een scenarioberekening inzicht 
verschaffen. Daarvoor is eenzelfde veldleeu-
werikmodel gebruikt als boven. Het verschil 
is dat de aanvangsdichtheid van alle zestien 
subpopulaties nu tien paar per 100 hectare 
bedraagt. De vraag is hoe groot het popula-
tieaandeel is dat je als ‘bronpopulatie’ moet 
beheren om voor de totale populatie stabili-
teit of groei te krijgen. In figuur 2 is te zien 
dat dan minimaal 10-15% van de populatie 
als zodanig beheerd moet worden.

Merk op dat het om het populatieaandeel 
gaat. Dit is niet hetzelfde als het oppervlak-
teaandeel. Hoe geconcentreerder een popu-
latie voorkomt, hoe minder areaal er nodig 
is om hetzelfde resultaat te bereiken.
Dit verklaart ook de uitkomsten in de vorige 
paragraaf (‘Waar?’). Als je inzet op de popu-
laties met de hoogste aantallen, beheer je in 
dit theoretische voorbeeld bijna 50% van de 
populatie, bij ‘polderen’ beheer je 25% en bij 
inzet op populaties met lage aantallen be-
heer je maar 5% van de totale populatie. Wat 
weer de snellere groei, langzamere groei en 
afname verklaart.
Vergelijk het met sparen: hoe hoger de inleg 
bij een gelijke rente, hoe sneller je een ge-
wenst kapitaal bij elkaar spaart.

Nu is dit theorie en dus is de vraag gerecht-
vaardigd of de praktijk ook zo werkt. Daar 

tien samenhangende populaties: vier met 
hoge aantallen (tien paar per 100 hectare), 
vier met lage aantallen (een paar per 100 
hectare) en acht met gemiddelde aantallen 
(vijf paar per 100 hectare). De parameters 
(reproductie, overleving en dispersie) zijn 
gebaseerd op literatuur (o.a. Donald 2004). 
Informatie uit Nederland is beperkt om-
dat het onderzoek pas onlangs op gang is 
 gekomen. 
Stel dat er geld is om vier populaties als 
‘bronpopulatie’ te beheren. Welke kies je 
dan om het hoogste rendement te halen? 
Dat is te zien in figuur 1.
Inzet op de vier populaties met lage aantal-
len leidt tot verdere afname. Inzet op de 
populaties met de hoogste aantallen leidt 
tot de snelste groei. Inzet op één populatie 
met hoge aantallen, één populatie met lage 
aantallen en twee populaties met gemid-
delde aantallen (een typisch Nederlandse 
‘polderoplossing’) leidt ook tot stabilisatie, 
maar met een tijdvertraging van ongeveer 
tien jaar. Dus het meeste rendement is te 
behalen bij populaties met hoge aantal-
len. Deze zijn in Groningen te vinden in 
Zuidoost-Groningen, de graslandpolders 
van het Gorecht en delen van het Oldambt 
en Noordwest-Groningen.

Hoeveel?
Een belangrijke vraag is verder hoeveel je 
moet doen om een bepaald doel, bijvoor-

Figuur 1. Effect plaats, inzet en beheer op de 
Veldleeuwerikpopulatie.

Figuur 2. Effect omvang van beheer op de Veld
leeuwerikpopulatie.
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benodigde inspanningen en daarmee het 
prijskaartje.

Benodigde inspanningen
De huidige inspanningen op akkervogelge-
bied zijn samengevat in tabel 1.
Daarnaast worden veel uren geïnvesteerd 
door vrijwilligers van de Stichting Werk-
groep Grauwe Kiekendief (SWGK) en agrari-
sche natuurverenigingen. Alleen al de SWGK 
besteedt jaarlijks 9000 vrijwilligersuren aan 
bescherming en onderzoek. Wanneer we 
dat kapitaliseren op twintig euro per uur, 
dan gaat het om een extra investering van 
€ 180.000.

Met deze inspanningen is het volgende 
bereikt:

er wordt 800 à 1000 hectare faunarand, •	
natuurbraak et cetera beheerd (minder 
dan 1% van het akkerareaal)
herstel van de populatie Grauwe Kie-•	
kendieven 
lokaal behoud/herstel van Patrijs, Veld-•	
leeuwerik
lokaal behoud/herstel van elementsoor-•	
ten (sloten, ruigten).

Daarnaast zien we een autonome toename 
van roofvogels, zangvogels van opgaande 
beplantingen en ruigten en foeragerende 
ganzen en zwanen. Ganzen en zwanen leve-
ren problemen op voor de landbouw, waar-
voor schadevergoedingen worden betaald.

zijn enkele aanwijzingen voor. 
Eind jaren tachtig/begin jaren negentig lag 
10-15% van het akkerareaal in het Oldambt 
braak. Daar kwamen veldleeuwerikdicht-
heden voor van 20-50 paar per 100 hectare, 
wat betekent dat veel meer dan 15% van de 
totale populatie in deze ‘optimaal beheerde’ 
gebieden te vinden was. De Oldambtpopu-
latie was toen stabiel. Na het afschaffen van 
de grootschalige braak nam de populatie 
snel af (Provincie Groningen 2007).
De Grauwe Gors toont hetzelfde beeld. In de 
voormalige DDR nam de soort toe toen daar 
15-20% van het akkerareaal braak kwam te 
liggen en daarmee een aanzienlijk deel van 
de populatie optimaal werd beheerd. Bij 
afname van het braakareaal tot 10% vond 
geen verdere groei meer plaats, maar bleef 
de populatie stabiel. In het westen van 
Duitsland, met een zeer gering aandeel ex-
tensieve braak, bleven de aantallen afnemen 
(NABU 2008).
En vergeet onze Grauwe Kiekendief niet. 
Daarvan is vrijwel de gehele Groninger 
populatie onder beheer (nestbescherming, 
verbetering voedselaanbod). Tezamen met 
enige immigratie leidde dit binnen vijftien 
jaar tot herstel en groei (SWGK 2008). 

De conclusie is dat plaats en schaal waarop 
het beheer wordt ingezet van groot belang 
zijn, maar ook afhankelijk van wat je wilt 
in welk tijdsbestek. Dit is bepalend voor de 

Figuur 3. Effect beheerinvesteringen op de po
pulatie Veldleeuweriken in Groningen na 25 jaar.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30milj10milj5milj1.5milj20071985

A
A

N
TA

L

SCENARIO

Programma Beheer € 1.350.000

overige projecten € 195.000
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populatieomvang uit 1985 en 2007 weerge-
geven. De zwarte staven laten het effect van 
de jaarlijkse beheersinvesteringen na 25 jaar 
zien.

Een investering van anderhalf miljoen euro 
(in feite een voortzetting van de huidige 
inspanningen) leidt tot verdere afname van 
de populatie. Pas bij een investering van 10 
miljoen euro zal de afname op lange termijn 
substantieel geringer zijn en bij investe-
ringen in de orde van 30 miljoen euro zal 
herstel optreden. 

Tot slot
Willen we de verdere afname van de 
Veldleeuwerik op termijn voorkomen of 
beperken dan zal er aanmerkelijk meer geld 

Veel soorten blijven echter op provinciale 
schaal in aantal afnemen. 

Voor de Veldleeuwerik is het effect van 
enkele beheerscenario’s op een termijn van 
25 jaar berekend. Bedenk dat naast de Veld-
leeuwerik ook Gele Kwikstaart, Graspieper, 
Patrijs, muizen en roofvogels meeprofiteren 
van dit beheer. De hoogte van de bedragen 
wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
de hectarevergoedingen voor braak en/of 
faunaranden. Deze moeten concurrerend 
zijn met de opbrengsten voor reguliere 
akkerteelten. In dit geval is conform Het 
Programma Beheer gerekend met een ver-
goeding van € 1800 per hectare. 
De resultaten van de berekeningen staan in 
figuur 3. Daarin is met de witte staven de 

Grauwe Gors – Eemshaven – 24 april 2008
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het publiek blijft alert en opgewekt. Dat 
mag ook wel, want het debat sluit een feest 
af: Avifauna bestaat 40 jaar. 
‘Die stelling klopt van geen kant’, meent 
CDA-gedeputeerde Douwe Hollenga. ‘De 
boer zijn dood is de akkervogel zijn dood!’ 
Grauwe Kiekendief-expert Ben Koks knikt: 
‘Je hebt renderende landbouw nodig om 
agrarisch natuurbeheer te kunnen ontwik-
kelen.’ Ruimteadviseur Leo Lamers van 
Arcadis zegt het zo: ‘De akkervogel kan en 
moet de broodwinning van de boer zijn. 
Als boeren hun brood konden verdienen 
met natuur en landschap ...’ Volgens Fred 
Bosman van de agrarische natuurvereniging 
Wierde & Dijk is een deel van de bedrijfs-
voering inderdaad alleen te combineren met 
natuur als de samenleving daar de kosten 
van vergoed. ‘Maar voor een deel zijn die 
twee ook zo al goed te combineren, hoor.’ 

Of de Grauwe Gors terugkeert in Gronin-
gen? Het is niet uit te sluiten. Maar laten we 
ons richten op behoud van wat Groningen 
nog heeft aan akkernatuur. Concentratie 
van de inspanningen in kansrijke gebieden 
levert het meest op. Mits er brede akker-
randen blijven. Het draagvlak onder boeren 
is belangrijk en we willen geen nieuwe 
varkens en kippen meer! Dat is op 8 maart 
de opgewekte teneur in Oudeschans tijdens 
het slotdebat over akkervogels, ter viering 
van de veertigste verjaardag van Avifauna 
Groningen.

‘De boer zijn brood is de akkervogel zijn 
dood’, stelt dagvoorzitter Alco van Klinken 
als hij een kort maar flitsend debat opent. 
De ongeveer 150 toehoorders spitsen hun 
oren. Die oren hebben al acht lezingen of 
praatjes over akkervogels beluisterd, maar 

Forumdiscussie  Akker
vogels en brood voor boeren
koos dijksterhuis

voor het beheer nodig zijn dan nu het geval 
is. En dit geld zal voor een lange periode 
beschikbaar moeten komen. Mogelijkhe-
den zijn een andere inzet van Europese 
landbouwsubsidies (GLB-gelden) en/of een 
compensatie voor de nu weggevallen braak-
leggingsvergoedingen. 
De kans is echter groot dat er geen of onvol-
doende extra middelen beschikbaar komen. 
Wat kunnen we dan doen? Mogelijkheden 
zijn het zo efficiënt mogelijk inzetten van de 
wel beschikbare middelen door aanpassing 
en verbetering van de beheermaatregelen, 
het beter benutten van de mogelijkheden in 
de agrarische bedrijfsvoering en het inzet-
ten van beheergelden in gebieden die de 
meeste kans op succes bieden.
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chemische gewasbescherming wordt aan 
banden gelegd.’ En schaalvergroting hoeft 
akkernatuur niet te schaden. ‘Het is een 
misverstand dat vogels kneuterig cultuur-
land moeten hebben’, zegt Koks. ‘In groot-
schalig akkerland lukt het met veel soorten 
ook. Niet met Grauwe Gorzen, maar wel 
met Kneuen, kwikstaarten, leeuweriken en 
kiekendieven. Zolang je maar goede akker-
randen inzaait. Minimaal zes meter breed. 
Ik zie kiekendieven verdwijnen uit gebieden 
waar de randen zijn versmald tot drie me-
ter. De vogel die op Loeters’ land uit het ei 
kroop, zag ik terug in Mali. Hij ging zelf een 
heel eind verderop broeden, waar meer en 
betere randen zijn.’ Loeters werpt korzelig 
tegen dat die smalle randen niet door boe-
ren zijn bedacht, maar door de overheid. 
Koks beaamt dat, hevig knikkend.
Toch vindt iedereen dat de immigratie van 
Achterhoekse en Brabantse (pluim)veehou-
ders met megastallen vol varkens en kippen 
moet stoppen. Die vorm van intensivering 
dreigt de pan uit te rijzen. Naar en van die 
bedrijven rijden vrachtwagens af en aan, 
met veevoer of mest. Lamers waarschuwt 

Zelfs voorzitter Rein Loeters van LTO-Noord 
kan daarin meegaan: ‘Wij boeren hoeven 
echt niet altijd het onderste uit de kan. 
Maar als de boer er een boterham mee kan 
verdienen, zal hij zeker bereidwilliger zijn 
aan natuurbeheer mee te werken. De kosten 
ervan stijgen, dus moet de vergoeding mee-
stijgen.’
Die kosten stijgen vanwege de stijgende 
brandstof- en voedselprijzen, en in het 
bijzonder de stijgende graanprijzen. Daarbij 
komt de voortschrijdende schaalvergroting 
en intensivering van de landbouw, zodat 
het voor vogels steeds lastiger wordt zich 
te handhaven. En de maatregelen om ze te 
behouden worden ingrijpender en dus duur-
der. Een boerenzoon in het publiek vindt 
dat de trend in de landbouw 180 graden 
moet draaien: ‘terug naar kleinschaligheid.’
Maar daar valt volgens Loeters wel wat 
op af te dingen: ‘De schaalvergroting gaat 
inderdaad verder, akkerbedrijven moeten 
groeien. Maar met de intensivering is 
het wel voorbij. De landbouw is juist aan 
het verduurzamen. Kijk maar naar het 
mestbeleid van de laatste jaren. En ook de 

Opinieartikel in Trouw, dinsdag 29 april 2008 
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voor de stank: ‘Moderne stallen weten twee-
derde van de emissies te filteren’, zegt hij. 
‘Dat klinkt goed, maar het betekent dat je 
bij een varkenshouderij met 30.000 zeugen 
nog altijd 10.000 zeugen ruikt.’ Hij pleit 
voor een stop: ‘Het rijk stelt maxima aan het 
aantal intensieve veehouderijbedrijven. Dat 
kan de provincie toch ook doen?’ De provin-
cie wil inderdaad geen nieuwe megastallen 
meer, verzekert Hollenga, ‘maar bestaande 
bedrijven mogen nog wel uitbreiden.’

De debaters zijn het over bijna alles roerend 
met elkaar eens en toch is het een spannend 
debat. Omdat er niet om de brij heen wordt 
gedraaid. De vijf debaters zeggen wat ze te 
zeggen hebben, maar meer ook niet. En dat 
zorgt voor vaart. Een toehoorder vraagt 
hoe gedeputeerde Hollenga de akkervogels 
denkt te gaan helpen. 
‘We formuleren nu het provinciale omge-
vingsplan, waarvoor we de provincie in 
gebieden indelen naar kansen voor akker-
natuur. We hebben zes à zeven miljoen euro 
rijksgeld voor agrarische natuur en betalen 
uit eigen zak twee ton voor proeven met 
duo- en trioranden. Verder zijn we aan het 
lobbyen voor extra geld.’ 
Met de duo- en trioranden doelt Hollenga 
op de akkerranden van Wierde & Dijk, in 
Noord-Groningen. De akkerbouwers lopen 
natuursubsidies mis doordat ze de rand in 
twee of drie lange stroken splitsen, waarvan 
ze de helft laten woekeren en de andere 
helft kort houden. Veldmuizen gedijen in 
het lange gras, maar zijn voor roofvogels 
en uilen makkelijker te zien en vangen in 
het korte gras. Bovendien blijken Veldleeu-
weriken die gemaaide stroken op prijs te 
stellen. De veldjes wintertarwe die hier en 
daar in Groningen en Drenthe blijven staan 
als winterkost voor zangvogels, blijken ook 
gunstig te zijn voor Veldleeuweriken.
Hoewel akkerbouwer Cors Onnes er in de 
Reiderwolderpolder bij de Dollard andere 
ervaringen mee had: ‘Voordat er een Geel-
gors kwam, was het wintergraan al opgege-
ten door ganzen. Mijn collega’s leden meer 
schade door die ganzen dan ze vergoed 
kregen. Er is met de provincie geen oplos-

sing gevonden. Nu is dat gedogen gestopt 
en moet ik weer aan de gang met vlaggen en 
afschot.’
Gedeputeerde Hollenga vindt het erg jam-
mer dat de proef met het ganzengedoog-
gebied is mislukt en probeert in Den Haag 
geld los te peuteren. ‘Dat valt niet mee. 
Sommige provincies hebben weliswaar gan-
zengeld over, maar die staan niet te dringen 
om dat aan Groningen te geven.’ 
Daar raakt Hollenga een punt dat eerder die 
dag door vogelexpert Kees van Scharenburg 
van de provincie Groningen werd aange-
roerd. Er is een bepaald budget beschikbaar 
en dat wil je zo rendabel mogelijk inzetten. 
Ganzen gedogen kost geld, dat dan niet 
voor leeuweriken beschikbaar is. En leeu-
weriken help je het best door de schaarse 
middelen te concentreren in kerngebieden. 
Zo werkt het Groninger kiekendievenmodel 
van Ben Koks en daar is Hollenga voorstan-
der van. Nu zit het Hollenga natuurlijk mee 
dat veel kerngebieden voor akkernatuur in 
zijn provincie liggen. Maar als je Europese 
gelden gaat concentreren, is het misschien 
raadzaam dat in de succesvolle akkernatuur 
van Noord-Duitsland te steken. Of in het 
behoud van de nog niet platgewalste akkers 
van Oost-Europa. Behoud is goedkoper dan 
herstel en de grondprijzen zijn daar lager, 
dus zijn er voor dezelfde euro meer leeuwe-
riken te redden. 
‘Maar je moet waken voor het draagvlak’, 
meent Bosman van Wierde & Dijk. ‘Als je de 
middelen concentreert, kunnen elders zeer 
gemotiveerde boeren het nakijken hebben. 
Dat bevordert het draagvlak niet.’
Ben Koks krijgt het laatste woord. ‘Is de 
Grauwe Gors te redden? Vergeet het maar’, 
roept hij, meteen gevolgd door: ‘Geloof 
mij niet! Geloof geen enkele zelfbenoemde 
expert die zulke stellige uitspraken doet. 
Ecologie kan verrassen! Voor het eerst zien 
we in Oost-Groningen Geelgorzen en met-
een honderden. Twintig jaar geleden stond 
in alle bladen dat het afgelopen was met de 
Grauwe Kiek. En kijk nu eens: 47 paar. Ik 
hoop dat we hier over twintig jaar weer zijn 
en kunnen terugzien op een waanzinnig 
succesverhaal voor akkervogels.’
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volgorde van de lijst en de status van soorten 
in de provincie Groningen wordt www.vogels-
vangroningen.nl gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 mei t/m 31 
augustus 2008 graag zo spoedig mogelijk in-
sturen naar: Leverkruid 12, 9801 LR Zuidhorn, 
e-mail: waarneming@avifaunagroningen.
nl. De waarnemingen kunnen uiteraard ook 
online worden doorgegeven op de website van 
Avifauna.

In verband met een langdurig verblijf in het 
buitenland van Dušan Brinkhuizen is ook deze 
waarnemingenrubriek samengesteld door de 
redactie. Martijn Bot zal vanaf het volgende 
nummer de waarnemingenrubriek verzorgen. 
Let dus op het nieuwe adres voor het insturen 
van waarnemingen. De waarnemingen zijn 
voornamelijk afkomstig van www.avifaunagro-
ningen.nl, www.lauwersmeer.com en van waar-
nemers die hun waarnemingen rechtstreeks 
doorgeven aan de samensteller. Wat betreft de 

Waarnemingen
van 1 januari tot en met 30 april 2008

Amerikaanse Smient – Veenhuizerstukken – 3 mei 2008
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23 maart waren de bekende Krooneenden 
(twee mannetjes en een vrouwtje) weer aan-
wezig bij de Hoornse Plas. Na enkele dagen 
bleef een paartje over. Een woerd verbleef 
op 12 april in de Blauwe Stad.

Grote Zeeeend
Van 2-12 januari werd een vrouwtje gezien 
op het Wad bij Lauwersoog. Op 13 januari 
werd een vogel gezien in de Eemshaven en 
op 22 januari zwom een vrouwtje of on-
volwassen vogel tussen de Meerkoeten bij 
Kaap Hoorn.  

IJseend
Maximaal twee IJseenden werden tot 
28 januari waargenomen op het Wad aan de 
oostkant van de haven van Lauwersoog. Op 
de Vlinderbalg en het Oude Robbengat in 
de Lauwersmeer verbleef een vrouwtje nog 
tot eind februari. Van 12 april tot ver in mei 
werd wellicht dezelfde vogel gezien op het 
Nieuwe Robbengat, Lauwersmeer.

Amerikaanse Smient
Een woerd Amerikaanse Smient was samen 
met enkele Smienten van 28 april tot 4 mei 
aanwezig voor de kijkhut van de Veenhui-
zerstukken.

Amerikaanse Wintertaling
Voor het derde opeenvolgende voorjaar 
werd een mannetje Amerikaanse Winterta-
ling ontdekt in de Lauwersmeer. Ditmaal op 
het Oude Robbengat op 13 april. Pas vanaf 
30 april werd deze vogel hier weer opge-
merkt en bleef tot in mei.

Grote Aalscholver
Op 5 januari werden twee onvolwassen 
Aalscholvers gefotografeerd bij Kaap Hoorn, 
Haren, die kenmerken vertoonden van de 
noordelijke ondersoort carbo. Een vogel 
werd nog tot 16 januari waargenomen. 

Dwerggans
Op 29 februari werd bij het Schildmeer een 
adulte Dwerggans waargenomen tussen de 
vele Kolganzen. Bij het Hoeksmeer werden 
twee vogels gezien op 4 februari, drie vogels 
op 28 februari en één vogel op 5 maart. 
Ten slotte werden vier adulte ongeringde 
Dwergganzen waargenomen op 8 maart, 
opnieuw bij het Hoeksmeer.

Roodhalsgans
Er werden diverse vogels gezien deze peri-
ode. De meeste waarnemingen kwamen uit 
de Dollard en de Lauwersmeer. De grootste 
groep betrof zes vogels in de Dollard op 12 
april. Binnenlandse vogels werden gezien 
nabij De Tjamme, van 3-5 januari en nabij 
het Hoeksmeer van 8 tot en met 24 maart.

Witbuikrotgans
Zowel bij Morra als in de Anjumer Kolken 
werd telkens één Witbuikrotgans gezien, 
voornamelijk in januari en februari. Op 25 
februari werden vijf vogels gezien op de 
westpier in de Eemshaven. In maart en april 
werden maximaal vijf vogels opgemerkt in 
de wijde omgeving van de Bantpolder, Lau-
wersmeer, en op de kwelder bij Paesens. Bij 
Noordpolderzijl werd één Witbuikrotgans 
opgemerkt tussen de vele Rotganzen op 6 
april.
 
Zwarte Rotgans
Aan de westkant van het Lauwersmeerge-
bied verbleven gedurende de winter maxi-
maal drie Zwarte Rotganzen. Eveneens drie 
vogels (mogelijk dezelfde?) werden gezien 
op de kwelder bij Ruidhorn op 6 april. Op 
13 april werd een vogel gezien op de kwelder 
van de Westpolder.

Krooneend
Een vrouwtje werd bij de Zoute Kwel, Lau-
wersmeer, waargenomen op 5 januari. Vanaf 
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en februari, maar vermoedelijk ging het 
hier om Grote Zilverreigers. Echte Kleine 
Zilverreigers werden gemeld op 12, 23 en 27 
april langs de Eemshaven en 18 april in de 
Lettelberter Bergboezem.

Roodhalsfuut
Op 29 en 30 maart was een baltsend paartje 
in nagenoeg zomerkleed aanwezig op het 
Hoornse Meer. Op 6 en 12 april werden 
adult zomerkleed vogels gezien op het Old-
ambtmeer, Blauwe Stad.

Kuifduiker
De enige dit voorjaar gemelde Kuifduiker 
zwom op 12 april in gezelschap van de Rood-
halsfuut op het Oldambtmeer, Blauwe Stad.

Indien aanvaard betreft het hier een nieuwe 
ondersoort voor de provincie Groningen. 

Kwak
Van half februari tot half april was een 
adulte Kwak aanwezig nabij Pieterzijl. De 
vogel bevond zich meestal langs een sloot 
op of nabij een boerenerf. Het geval is stil 
gehouden in verband met mogelijk te ver-
wachten drukte. 

Koereiger
Op 7 april vloog een Koereiger laag over 
Hoogkerk in westelijke richting.

Kleine Zilverreiger
Er werden enkele vogels gemeld in januari 
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Grote Aalscholver – Groningen – 6 januari 2008
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zijn de negen vogels die op 24 april langs de 
Eemshaven vlogen.

Zeearend
De gehele periode waren maximaal twee 
vogels net als vorig jaar overdag aanwezig 
in de Kropswolderbuitenpolder en de Wes-
terbroekstermadepolder. ’s Avonds sliep in 
elk geval een van deze vogels regelmatig in 
het Friescheveen. Ook de gehele periode 
waren twee of drie vogels aanwezig in het 
Lauwersmeergebied. Spectaculair was de 
waarneming van een volledig adulte vogel 
op 16 februari op de dijk van de Carel Coen-
raadpolder, Dollard. Daarnaast werd nog 
een vijftal vogels op de terugreis naar het 
noorden overvliegend gezien.

Zwarte Wouw
De eerste Zwarte Wouw van het voorjaar 
werd overvliegend gezien in Polder Lap-
penvoort, bij het Friescheveen op 24 maart. 
Tot en met 30 april werden in totaal zo’n 
30 exemplaren gezien in de provincie. Noe-
menswaard zijn de zes vogels die op 27 april 
langs de Kustweg bij Lauwersoog vlogen.

Rode Wouw
Al op 28 januari vloog een Rode Wouw langs 
de telpost op het Eemshaventerrein. Vooral 
in maart en april werden veel vogels gezien. 
In totaal ging het om 61 exemplaren tot 
en met 30 april. Het zwaartepunt van de 
waarnemingen lag vooral in de oostelijke 
helft van de provincie. Vermeldenswaard 
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Kwak – Pieterzijl – 16 februari 2008
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Terekruiter in Polder Breebaart op 2 januari 
(zie vorige waarnemingenrubriek). De vogel 
werd daarna onregelmatig waargenomen en 
werd op 21 januari voor het laatst gemeld.

Kleine Jager
Op het Simonszand, bij Rottumerplaat, 
werd op 12 januari een Kleine Jager gezien. 
Op 20 april vlogen twee vogels langs de 
Eemshaven.

Drieteenmeeuw
Op 26 januari vloog een eerste-winter vogel 
langs Eemshaven-west en op 29 januari 
vlogen twee vogels langs Lauwersoog. Op 6 
februari werd eveneens bij Lauwersoog een 
Drieteenmeeuw gezien en op 14 februari 
was een adult winterkleed Drieteenmeeuw 
ter plaatse op de Vlinderbalg, Lauwersmeer.

Zwartkopmeeuw
Een adult winterkleed vogel werd op 29 
januari gemeld uit Delfzijl. Reeds op 15 
maart was een Zwartkopmeeuw aanwezig in 
de Kokmeeuwenkolonie in de Blauwe Stad, 
het betrof een tweede-zomer vogel. Later 
werden op deze plek regelmatig twee paar-
tjes gezien. Vanaf 1 april vlogen met enige 
regelmaat weer vogels langs de telpost in de 
Eemshaven.

Ruigpootbuizerd 
De ‘invasie’ uit de vorige periode druppelde 
nog na, met in deze periode in elk geval 32 
gemelde vogels. 

Visarend
De eerste van het voorjaar werd waargeno-
men bij de Borgmeren bij Harkstede op 31 
maart. Daarna werden tot en met 30 april 
nog 27 vogels waargenomen.
 
Kraanvogel
Het was een erg goed voorjaar om over-
trekkende Kraanvogels waar te nemen. Er 
werden er ruim 250 gemeld. De grootste 
groepen bedroegen 53 vogels op 7 maart 
over Veendam en ongeveer 50 vogels op 9 
maart over Delfzijl.

Morinelplevier
Een vogel was op 27 april in de ochtend ter 
plaatse in de Johannes Kerkhovenpolder, in 
de Dollard. 

Kleine Strandloper
Opvallend waren enkele waarnemingen 
in januari. Maximaal zes vogels verbleven 
lange tijd in Polder Breebaart.

Terekruiter
Verrassend was de herontdekking van de 

Kraanvogels – Nieuwolda – 23 februari 2008
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richting, maar kon niet meer worden terug-
gevonden.

Grote Burgemeester 
Bij Noordpolderzijl werd op 5 januari 
een Grote Burgemeester waargenomen. 
Waarschijnlijk dezelfde vogel werd op 8 
januari gezien bij Westernieland. Ook op 8 
januari werd een vogel gezien op het wes-
telijk Eemshaventerrein. Van 19-22 januari 
werd een Grote Burgemeester gezien op 
de meeuwenslaapplaats bij Kaap Hoorn. 
Op 9 februari vloog een vogel over bij het 
Oude Robbengat in de Lauwersmeer. Op 
8 april vloog een Grote Burgemeester over 
Noordpolderzijl in oostelijke richting. Bij 
de vloeivelden van de Suikerunie ten slotte 
vloog een vogel over op 18 april. Mogelijk 
dezelfde vogel werd op 23 april gemeld bij 
Kaap Hoorn. Alle waarnemingen hebben 
betrekking op eerste-winterkleed vogels.

Lachstern
Er werden drie langstrekkende vogels ge-
meld deze periode. De eerste vloog op 20 
april langs de trektelpost in de Eemshaven. 
Hier vloog drie dagen later een ander exem-
plaar langs. Wellicht dezelfde vogel werd 
later die dag opgemerkt langstrekkend bij 
de Punt van Reide.

Geelpootmeeuw
De adulte vogel van Termuntenzijl werd 
hier op 5 januari nog waargenomen. Op 
13 januari werd een eerste-winter gezien 
op het oostelijk Eemshaventerrein. In 
januari en februari was een eerste-winter 
Geelpootmeeuw regelmatig aanwezig op de 
slaapplaats bij Kaap Hoorn. Op 26 januari 
werden hier maar liefst drie vogels gezien 
(een eerste-winter en twee tweede-winter 
vogels), samen met twee tweede-winter 
Pontische Meeuwen! Op 5 maart ten slotte 
werd een tweede-winter vogel gezien, even-
eens bij Kaap Hoorn.

Pontische Meeuw
Minstens 12 verschillende Pontische Meeu-
wen werden deze periode waargenomen, 
verspreid over de hele provincie. De meeste 
vogels werden gezien in de stad Groningen 
en omgeving. Bij Kaap Hoorn werden regel-
matig een eerste-winter en een tweede-win-
ter vogel waargenomen, en soms een adult 
en een andere tweede-winter. Een leuke bin-
nenlandwaarneming was een eerste-winter 
bij Laudermarke op 24 februari.

Kleine Burgemeester
Op 10 februari werd een eerste-winterkleed 
Kleine Burgemeester overvliegend gezien bij 
Noordpolderzijl. De vogel vloog in oostelijke 
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Kortteenleeuwerik
Een vogel werd kort gezien en gehoord 
langs de vogelroute in de Kollumerwaard op 
19 april.

Kuifleeuwerik
Vanaf 16 februari werd een Kuifleeuwerik 
waargenomen bij Nieuwolda. Kuifleeuwerik 
is in Groningen inmiddels een zeer zeld-
zame verschijning geworden en de vogel 
kon dan ook op veel belangstelling rekenen. 
De Kuifleeuwerik werd tot ten minste 27 
februari waargenomen.

Hop
Op 20 april werd een langstrekkende vogel 
gezien vanaf de trektelpost in de Eemsha-
ven.

Draaihals
Er werden 14 vogels gemeld deze periode. 
Tien ervan werden gemeld vanuit Lauwers-
oog. De eerste vogel werd op 17 april gezien 
langs de Hoornse Dijk in de stad. Andere 
binnenlandse vogels werden gezien op 21 
april bij Nieuwolda en op 23 april wederom 
in de stad Groningen.

Draaihals – Borgsweer – 21 april 2008

Roodstuitzwaluw – Lauwersoog – 27 april 2008 (collage)
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Duinpieper
Van 21 tot en met 24 april vloog er dagelijks 
een Duinpieper langs de trektelpost op het 
oostelijk Eemshaventerrein. Op 30 april 
werd een overvliegend exemplaar gemeld 
over Hoogkerk.

Pallas’ Boszanger
In het Noorlaarderbos werd op 10 januari 
een Pallas’ Boszanger gemeld. De vogel trok 
op met een groepje mezen en Goudhaantjes, 
maar kon in de dagen daarna niet meer 
worden gevonden.

Roodstuitzwaluw
Er werden twee vogels gemeld deze periode. 
De eerste vloog op 27 april langs de trektel-
post langs de Kustweg bij Lauwersoog en 
deze vogel kon ook gefotografeerd worden. 
Het betreft pas het eerste gefotografeerde 
geval voor de provincie. De andere vogel 
vloog een dag later langs de trektelpost in 
de Eemshaven.

Grote Pieper
Een winterse Grote Pieper werd kortstondig 
waargenomen op de dijk bij Polder Bree-
baart op 13 januari.

Klapekster – Blauwe Stad – 24 februari 2008
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Raaf
Bij Noorderhoogebrug werd een overvlie-
gende Raaf opgemerkt op 23 februari. Op 9 
maart werd een Raaf gemeld bij Leek.

Europese Kanarie
Er werden deze periode 10 vogels gemeld, 
alle overvliegend en de meeste langs de twee 
trektelposten. De eerste twee vogels werden 
op 5 april over Hoogkerk gemeld. Een ander 
binnenlands exemplaar vloog op 22 april 
over het huis van een vogelaar in de stad.

Ortolaan
Op 23 april werd een vogel gemeld vanaf het 
oostelijk Eemshaventerrein. 

Grauwe Gors
Op 21 april werd een overvliegend exem-
plaar gemeld langs de trektelpost op het 
oostelijk Eemshaventerrein en op 30 april 
langs de trektelpost langs de Kustweg.

Taigaboomkruiper
In een tuin aan de Quintuslaan in de stad 
Groningen werd een Taigaboomkruiper 
gezien op 26 februari. Op 5 maart werd een 
zingende vogel gemeld uit het Noorder-
plantsoen, eveneens in de stad.

Kortsnavelboomkruiper
Op de bekende plekken in het zuidoosten 
van de provincie werden dit vroege voorjaar 
weer enkele Kortsnavelboomkruipers waar-
genomen.

Klapekster
Zowel bij Muntendam als bij de Blauwe 
Stad bleven de gehele winter Klapeksters 
aanwezig. Ook in het Lauwersmeergebied 
werden de gehele periode een of meerdere 
Klapeksters waargenomen, vooral langs 
de Kustweg. Bij Ter Wupping verbleef een 
vogel van 5 januari tot ten minste 18 maart. 
Op 12 januari werd een Klapekster gezien bij 
Winschoten. Op 30 maart en van 8-11 april 
werd een vogel gezien bij de trektelpost in 
de Eemshaven en op 9 april was een Klapek-
ster aanwezig bij Bourtange.
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