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Van de redactie

Van het bestuur

Hoewel het najaarsnummer traditioneel 
meestal wat moeizaam tot stand komt – er 
wordt over het algemeen weinig geschreven 
in de zomer – is er dankzij de grote inzet en 
werklust van de diverse auteurs uiteindelijk 
toch een mooie, zeer gevarieerde Grauwe 
Gors uitgekomen.

Er is in deze Gors uitgebreid aandacht voor 
het gebied rondom Kardinge dat, hoewel in
middels aardig ‘opgeslokt’ door de stad Gro
ningen, nog steeds een grote aantrekkings
kracht uitoefent op de lokale avifauna. Het 
gebied is niet alleen goed voor soorten die 
daar van oudsher al voorkwamen (bijvoor
beeld weidevogels), maar ook betrekkelijk 
nieuwe fenomenen als fanatiek trek tellen 

maken het een zeer interessant gebied voor 
vogelliefhebbers uit de stad. Plaatselijk 
 vogelaar en weidevogelbeschermer (en 
natuurlijk avifaunalid) Rob Lindeboom 
beschrijft in twee uitgebreide artikelen het 
wel en wee van de weidevogels in Kardinge 
en het gebruik door met name Scholeksters 
van de ‘soos’ die in dit gebied ligt.
Verder is er in dit nummer aandacht voor 
onder andere een interview met oud
gediende Harmjan Wight en een mooi ver
haal over Rietzangers bij het Leekstermeer.

Tot slot rest ons u te wijzen op het gewijzig
de excursieprogramma en op de oproepen 
van het bestuur. Meld u aan als u iets kunt 
en wilt doen voor de vereniging! 

Oproep
Zoals gebruikelijk beginnen we deze 
 rubriek met een of meerdere oproepen. 
Voor het  bestuur zijn we, na het aftreden 
van Marinus, op zoek naar iemand die 
zich vol  enthousiasme wil storten op de 
bescherming van de natuur en in het bij
zonder van de vogels in onze provincie. Van 
het net aangetreden kabinet hoeven we 
niets te verwachten op het gebied van na
tuurbescherming, hooguit verruiming van 
de mogelijkheden om de natuur om zeep 
te helpen. En de provincie staat ook niet 
bijzonder stevig als het gaat om natuurbe
scherming. Bescherming vanuit organisaties 
als de onze is daarom cruciaal! Meld je aan 
bij Theo Jager of Arjo  Bunskoeke als je de 
natuur in onze  provincie een warm hart 
toedraagt en wat tijd en energie wilt steken 
in de bescherming van vogels.
Een tweede oproep komt vanuit onze 

Wadvogeltelgroep. De Wadvogeltelgroep is 
op zoek naar mensen die willen helpen bij 
het tellen van wadvogels. Vijf keer per jaar 
wordt de gehele Noordkust geteld, en met 
grotere regelmaat wordt in steekproefge
bieden geteld. Heb je in elk geval een basale 
kennis van vogels, dan is aansluiting bij de 
Wadvogeltelgroep een uitgelezen kans om 
onze wadvogels (maar ook roofvogels, een
den enzovoort) beter te leren (her)kennen 
en jezelf te bekwamen in telmethodieken. 
En natuurlijk, gewoon lekker erop uit in een 
prachtig gebied! Meld je aan bij Marinus 
Brijker als je hiervoor belangstelling hebt.

Bestuursactiviteiten
De afgelopen periode (mei tot en met okto
ber) hebben de activiteiten van het bestuur 
vrijwel stilgelegen. Deels als gevolg van per
soonlijke omstandigheden, deels ook omdat 
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Voorts beginnen de voorbereidingen alweer 
voor een volgende vogelaarsdag die plaats 
moet vinden in het voorjaar van 2011. We 
zijn voornemens nu de weidevogels eens 
in het zonnetje te zetten. Deze ooit zo 
kenmerkende vogelgroep voor de provincie 
Groningen staat zwaar onder druk. Hoe is 
de situatie nu eigenlijk, objectief bezien, en 
zijn er nog kansen? Nadere informatie over 
deze vogelaarsdag volgt te zijner tijd.

Najaarsledenvergadering
Zoals afgesproken zal er dit najaar nog 
een extra ledenvergadering plaatsvinden 
voor het vaststellen van de begroting 2011. 
Op het moment van schrijven staat deze 
gepland op 16 december en is er tevens een 
toezegging voor een lezing deze avond.

de zomerperiode vaak een rustige periode 
is. Wel zijn we betrokken bij de ontwikkelin
gen rondom het terrein van de SuikerUnie 
tussen stad Groningen en Hoogkerk. Het 
gaat ons met name om de vloeivelden en 
de aangrenzende graslanden. Stadsnatuur, 
stadsboerderij, weidevogels, watervogels, 
alles komt hier samen. Wij zetten in op 
behoud, en dus ook een goed beheer, voor 
deze terreinen. Samen met het IVN afdeling 
Groningen/Haren hebben we een brief met 
onze visie gestuurd naar de gemeente Gro
ningen. Ook overleggen we regelmatig met 
de gemeente over ontwikkelingen rondom 
dit issue.
De Stadsvogelwerkgroep is in volle gang 
bezig met vogels in de stad. Vanuit het 
bestuur leveren we een bijdrage aan (het 
denken over) de activiteiten van de Stads
vogelwerkgroep.

Lezingen en excursies
Excursies 

Let op! Let op! Het excursieprogramma is 
gewijzigd. De uilenexcursie is verplaatst 
naar een vroeger tijdstip. De excursie naar 
de Lauwersmeer, die gepland stond voor 12 
februari 2011, komt daarmee te vervallen.

Half februari/half maart 2011
Avondexcursie uilen in Drenthe 

We kiezen een geschikte avond uit met 
goede weersomstandigheden om vooral 
uilen te kunnen horen. Misschien horen we 
de Bosuil, de Kerkuil of de Steenuil. Ook 
andere nachtdieren horen tot de mogelijk
heden. We maken dag en tijd via de website 
en per email op het laatste moment be
kend. Het kan dus ook een doordeweekse 
avond worden.
 

April 2011
Fietsexcursie Natura 2000

Fietsexcursie naar het Zuidlaardermeer, de 
Westerbroekstermadepolder en de Krops
wolderbuitenpolder, kortom Natura 2000.

Half mei 2011
Weekendexcursie Nederland-Duitsland

Weekendexcursie naar Ter Apel, het Bor
kener Paradies (Duitsland) en het Amster
damse veld/Bargerveen (en in principe gaan 
we kamperen).
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Voor het Leekstermeer zijn dit zes soorten 
vogels: drie soorten nietbroedvogels (Kol
gans, Brandgans en Smient) en drie soorten 
broedvogels (Porseleinhoen, Kwartelkoning 
en Rietzanger). Daarnaast zijn andere doe
len de zeggekorfslak en twee vegetatietypen 
(elzenbroekbossen en overgangs en tril
venen). Het instandhoudingsdoel voor de 
Rietzanger rond het Leekstermeer gaat uit 
van een geschikt leefgebied voor een popu
latie van tien broedparen (LNV 2007).

Begrenzing telgebied
De begrenzing van het telgebied waar in 
2010 Rietzangers zijn geteld, is gelijk aan 
de begrenzing van het Natura 2000gebied 
Leekstermeer. In figuur 1 is deze begrenzing 
weergegeven met grijs. Het gaat om een 
open veenweidelandschap van 1557 hectare. 
Vrij centraal in het gebied ligt het Leeks
termeer met een oppervlakte van circa 170 
hectare. Rond het meer ligt een rietkraag 
variërend in breedte van 5 tot 75 meter 
met daarachter bloemrijke en kruidenrijke 
graslanden en enkele elzenbroekbossen. In 
de sloten tussen de weilanden staat op ver
scheidene plaatsen riet.

In het telgebied bevinden zich twee proef
vlakken die al een aantal jaren worden on
derzocht (figuur 1). De proefvlakken worden 
geteld volgens de BMPmethode (Van Dijk 
2004). Het proefvlak Oeverlanden Leeks
termeer is ongeveer 220 hectare waarvan 
160 hectare in beheer is bij Het Groninger 
Landschap. Het ligt ingeklemd tussen het 
Leekstermeer, het Lettelberterdiep, de snel

Aanleiding
Het Leekstermeer en omgeving is een 
veenweidegebied dat aangewezen is als 
Natura 2000gebied. Het gebied heeft haar 
bekendheid voornamelijk te danken aan 
weidevogels en aan overwinterende ganzen 
(Van den Brink et al. 1996, Venema 2001). 
Minder bekend is dat het ook voor tal van 
moerasvogels een belangrijk broedgebied is. 
Jaarlijks broeden er meerdere paren Bruine 
Kiekendieven en de laatste jaren regelmatig 
Roerdompen (één paar in 2008, twee paar in 
2009). Ook zangvogels zijn talrijk aanwezig, 
zoals Kleine Karekiet, Blauwborst, Rietgors 
en Rietzanger.

Er is relatief weinig bekend over het voorko
men van Rietzangers bij het Leekstermeer. 
Om die reden is besloten in 2010 een inte
grale telling uit te voeren.
In dit verhaal worden de resultaten gepre
senteerd van deze integrale telling en de re
sultaten van tellingen in twee proefvlakken 
die al meerdere jaren worden geteld. Daar
naast worden de resultaten vergeleken met 
de doelen ten aanzien van de Rietzanger in 
het Natura 2000gebied Leekstermeer.

Beschermde status van het gebied
Het Leekstermeer is aangewezen als Vo
gelrichtlijngebied en heeft een beschermde 
status volgens de Natuurbeschermingswet. 
Tevens vormt het een onderdeel van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In 
 januari 2007 is het aangewezen als Natura 
2000 gebied en is bepaald welke natuur
waarden behouden moeten worden; de zoge
naamde instandhoudingsdoelen (LNV 2007). 

Rietzangers rond het 
Leekstermeer
rené oosterhuis (Het groninger Landschap)
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Landschap. 
Waarnemingen zijn met broedzekerheids
codes (Van Dijk 2004) op veldkaarten 
ingetekend. Er is alleen geïnventariseerd op 
dagen met gunstig weer, dus niet op dagen 
met regen en/of harde wind. Tijdens de 
inventarisaties is gelet op territorium en 
nestindicatief gedrag waarbij de nadruk 
heeft gelegen op zingende vogels.

Weersomstandigheden
Het weer is van invloed op de activiteit van 
vogels en daardoor op de doelmatigheid van 
het inventariseren. Veel territoriale activi
teiten nemen af bij nat en winderig weer. 
Vandaar een korte beschrijving van het 
weer in het broedseizoen (KNMI 2010).
Na een koude winter met veel sneeuw begon 
de lente in april met veel zon en relatief wei
nig neerslag. De aangevoerde lucht kwam 
vaak uit een noordelijke richting waardoor 
de maxima overdag gematigd bleven en het 
tijdens de nachten fl ink kon afkoelen.
De maand mei was koud, met temperaturen 

weg A7 GroningenDrachten en de Mun
nikesloot. Sinds 2006 wordt dit proefvak 
jaarlijks geteld. Binnen dit proefvak ligt het 
proefvlak de Lettelberterpetten, een elzen
broekbos met een oppervlakte van ongeveer 
30 hectare. Dit proefvlak is geteld in 1975, 
1978, 20012004, 20062010 (o.a. Lambert et 
al. 1975, Schipperijn & Bezema 1978, Ooster
huis 2008).

Telmethode
Half mei is de beste tijd om Rietzangers te 
tellen (Hustings et al. 1985). Veel vogels zijn 
dan terug uit hun overwinteringsgebieden 
en zingen volop in hun territoria. Het tel
gebied is in de periode 1022 mei, tijdens de 
vroege ochtenduren, door de auteur eenma
lig uitgekamd op Rietzangers. De rietkraag 
rond het meer is geteld op 14 mei 2010 met 
behulp van een kano. De rest van het gebied 
is lopend en op de fi ets bezocht.
Beide BMPproefvlakken zijn gedurende het 
gehele broedseizoen minimaal vijf keer be
zocht door vrijwilligers van Het Groninger 

Figuur 1. De begrenzing van Natura 2000-gebied Leekstermeer (grijs) en de ligging van twee proef-
vlakken aan de noordzijde van het Leekstermeer (Oeverlanden Leekstermeer gearceerd, Lettel-
berterpetten zwart).
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strook met onder andere zegge, pitrus, 
liesgras en rietgras. Deze strook wordt langs 
een deel van de oever beschermd door een 
raster zodat er geen vee bij kan komen (zie 
fi guur 3). Op de plekken waar het vee wel 
de rietkraag kan bereiken is de rietkraag 
smal en ontbreekt de kruidenrijke ruigte 
en is het aantal Rietzangers lager. Ook 
in de rietkragen langs de Matsloot en de 
Rodervaart zaten tientallen Rietzangers. 
Naast territoria in de rietoevers waren er 
ook diverse territoria in met riet begroeide 
sloten en overhoekjes in de rest van het 
gebied. De aanwezigheid van overjarig riet 
is een belangrijke eis waar het biotoop van 
de Rietzanger aan moet voldoen. Hierbij 
nemen ze al genoegen met enkele vierkante 
meters riet.
In fi guur 2 zijn enkele gebieden te zien 
waar de Rietzanger niet of nauwelijks voor
komt. Dit zijn weidegebieden waar geen 
riet  voorkomt of waar de sloten laat in het 
najaar worden geschoond. Het schonen van 
sloten zorgt ervoor dat er in het voorjaar 
geen overjarig riet aanwezig is om in te 
broeden.

ver beneden het langjarig gemiddelde. Ver
antwoordelijk voor de lage temperatuur was 
een hardnekkige noordelijke stroming met 
koele lucht. Bovendien was er weinig ruimte 
voor de zon. De hoeveelheid neerslag was 
gelijk aan het langjarig gemiddelde. Er wa
ren in de periode 1022 mei net voldoende 
dagen met geschikt weer om te tellen. Eind 
mei keerde het mooie voorjaarsweer terug 
met normale temperaturen voor de tijd 
van het jaar. Juni was een warme zomer
maand met veel zon. Er viel relatief weinig 
 neerslag.

Resultaten
Er zijn tijdens de integrale telling 235 terri
toria van Rietzangers vastgesteld (fi guur 2). 
Hiermee is het een veelvoorkomende broed
vogel in het Leekstermeergebied. De soort 
komt, verspreid in het gehele gebied, voor 
op vrijwel alle plekken waar riet aanwezig 
is. De belangrijkste concentratie bevindt 
zich in de rietzone langs het meer zelf met 
23 territoria per 100 meter rietoever. De 
dichtheden zijn het hoogst op plekken waar 
de rietkraag overgaat in een kruidenrijke 

Figuur 2. Territoria van Rietzanger in het Leekstermeergebied in 2010.



 de grauwe gors 2010–3 127

wezenlijk veranderd maar ook hier is het 
aantal territoria van Rietzanger verdubbeld. 
Hier spelen vermoedelijk populatieschom
melingen een belangrijke rol die te maken 
hebben met de omstandigheden in de over
winteringsgebieden (Zwarts et al. 2009).
 
Discussie

Telmethode
De aantallen zijn grotendeels gebaseerd op 
één bezoek in de goede tijd van het jaar. Zou 
het gehele gebied volgens de BMPmethode 
zijn geteld en dus ook minimaal vijfmaal 
zijn bezocht, dan zou het aantal territoria 
hoger zijn uitgekomen. Als we het proef
vlak Oeverlanden Leekstermeer bekijken, 
dat wel vijfmaal is bezocht, dan zijn de 
meeste waarnemingen verzameld tijdens 
één bezoekronde half mei. Er zijn toen 
77 Rietzangers vastgesteld. In de overige 
bezoekronden zijn slechts op vier andere 
plaatsen Rietzangers geteld. Dit betekent 
dat ruim 95% van de territoria is geteld 
tijdens de ronde van half mei. Met slechts 
één bezoekronde op het goede moment in 

In tabel 1 staan de resultaten uit beide BMP
proefvlakken. Het proefvlak Oeverlanden 
Leekstermeer laat een duidelijke toename 
zien van het aantal territoria in de laatste 
vijf jaar: van 37 territoria in 2006 naar 81 
territoria in 2010. Van het proefvlak Let
telberterpetten zijn gegevens beschikbaar 
uit negen recente jaren en twee uit de jaren 
zeventig. Tot en met 2007 schommelde het 
aantal territoria tussen 2 en 3, daarna is een 
stijging zichtbaar naar 89 territoria.
Toename van de aantallen in beide proef
vakken is deels te verklaren door een wij
ziging in het beheer. Sinds 2007 worden de 
sloten niet meer jaarlijks geschoond, maar 
alleen als het noodzakelijk is voor de aan/
afvoer van water. Gevolg is een toename van 
overjarig riet. Ook Blauwborst, Kleine Ka
rekiet, Grasmus, Bosrietzanger en Rietgors 
hebben geprofiteerd van het gevoerde be
heer en zijn allemaal in aantal toegenomen 
in de proefvlakken. Maar ook op plaatsen 
waar de laatste jaren geen wijziging van 
beheer heeft plaatsgevonden, is de Riet
zanger toegenomen. De rietkraag van het 
Leekstermeer is de afgelopen vijf jaar niet 

Tabel 1. Aantal territoria van Rietzanger in twee 
BMP-proefvlakken aan de noordzijde van het 
Leekstermeer (n.g. = niet geteld).

Jaar/proefvlak Oeverlanden
Leekstermeer

Lettelberter-
 petten

1975 n.g. 2

1978 n.g. 1

2001 n.g. 2

2002 n.g. 2

2003 n.g. 3

2004 n.g. 3

2006 37 2

2007 42 2

2008 67 5

2009 80 9

2010 81 8

Figuur 3. Uitgerasterde rietkraag langs de oever 
van het Leekstermeer, augustus 2010.
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huidige inrichtingsmaatregelen is het aan
nemelijk dat de soort de komende jaren nog 
fors zal toenemen. Een groot deel van het 
gebied wordt ingericht voor het bergen van 
water en hierdoor ontstaat op grote schaal 
geschikt broedbiotoop voor de Rietzanger.
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Beheer
De proefvlakken Lettelberterpetten en 
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rietkraag naar grasland is, hoe meer variatie 
en hoe meer foerageermogelijkheden de 
Rietzanger heeft. Het uitrasteren van de 
rietkraag blijkt een eenvoudige maar doel
treffende maatregel te zijn.

Doelstellingen Natura 2000
De doelstelling voor Rietzangers rond het 
Leekstermeer gaat uit van een geschikt leef
gebied voor een populatie van tien broedpa
ren (LNV 2007). Dit getal is gebaseerd op een 
rapport van SOVON, opgesteld aan de hand 
van gegevens uit 19992003 (SOVON & CBS 
2005). Hierin wordt een populatieomvang 
aangegeven voor die periode van gemid
deld twaalf territoria. Gezien de landelijke 
positieve trend (een verdubbeling van de 
populatie in de afgelopen twintig jaar, SO
VON 2010) en het huidige aantal territoria 
is er in het rapport van SOVON (SOVON & 
CBS 2005) sprake van een onderschatting 
van het aantal territoria geweest. Naar alle 
waarschijnlijkheid zaten er in 19992003 al 
vele tientallen territoria in het Leekster
meergebied.

Inmiddels is in januari 2010 door het minis
terie van LNV het instandhoudingsdoel bij
gesteld van 10 naar 70 territoria (LNV 2010). 
Hiermee wordt deels tegemoetgekomen aan 
de aanbeveling van de provincie Drenthe 
om het aantal bij te stellen tot 100 (Provin
cie Drenthe 2009). Het werkelijk getelde 
aantal (235 territoria in 2010) ligt veel hoger 
dan het instandhoudingsdoel en het zou 
dan ook wenselijk zijn hier in de toekomst 
rekening mee te houden. Zeker met de 
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met 20,0 gram bijna tweemaal zo zwaar is als 
een Pimpelmees (11,4 gram) (Perrins 1979).
Dit verschil in hakvermogen vinden we ook 
terug in een verschil in habitatkeuze in de 
winter tussen beide soorten, namelijk riet
landen, waar Pimpelmezen dan algemeen zijn 
en Koolmezen veel minder, zoals vogelaars 
wel weten. Pimpelmezen exploiteren daar een 
rijke voedselbron in de vorm van allerlei insec
ten die in de holle rietstengels als larve over
winteren. Ze lokaliseren de bewoonde stengels 
waarschijnlijk op het gehoor door hierop te 
pikken en te luisteren naar het resonantiepa
troon. Is de stengel bewoond, dan wordt deze 
geopend door hele repen van de stengelwand 
te scheuren, waarbij de larven bloot komen te 
liggen en worden opgegeten (Hulscher 1974).
Waar het de Pimpelmezen bij onze papavers 
om te doen was hebben we niet kunnen 
vaststellen. Ging het hier ook om larven van 
insecten, of om het zaad van de plant zelf? De 

In onze moestuin slaan geregeld exemplaren 
van de slaapbol op, een papaversoort Papaver 
somniferum. Toen deze in juli begonnen af te 
rijpen, bleken veel zaaddozen aangepikt te zijn 
en een of meer gaten te vertonen (zie fi guur 
1). De daders bleken jonge Pimpelmezen te 
zijn. Ze klampen zich met de poten aan de 
stengel vast vlak onder de zaadbol en begin
nen dan hierop te hakken. Helaas is het niet 
gelukt de vogels bij dit gedrag te fotograferen.
We vroegen ons af waarom we alleen maar 
Pimpelmezen zagen die dit gedrag vertoonden 
en niet ook Koolmezen die eveneens aanwezig 
waren. Het antwoord is waarschijnlijk de spe
cialiteit van Pimpelmezen. Onder de mezen 
hebben Pimpels relatief hoge en korte snavels, 
waardoor deze krachtig is en geschikt voor 
hak en breekwerk. Zo is de verhouding tussen 
de hoogte en de lengte van de snavel vanaf de 
snavelbasis (culmen) bij de Pimpelmees 0,47 
en bij de Koolmees 0,40, terwijl een Koolmees 

Pimpelmees hakt zaad-
dozen van papaver open
Jan & Marian Hulscher

Figuur 2. Bovenaanzicht van een dwarsdoor-
snede van een zaaddoos met de zaadmassa op 
de bodem van de hokjes en de centrale holte.

Figuur 1. Door Pimpelmees opengehakte zaad-
doos van papaver.
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die roepen om verdere waarnemingen. Of zou 
het gehak toch om verborgen insectenlarven 
gaan? We moeten het antwoord schuldig blij
ven. Bij het opensnijden van een tiental in
tacte, niet opengehakte zaaddozen vonden wij 
geen insecten. Papavers bevatten ook melksap. 
Uit het melksap van de nog groene zaaddozen 
wordt opium gemaakt. Zouden Pimpelmezen 
al lang van dit geheim op de hoogte zijn?
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P.S. Dit artikeltje was nog geen dag geleden ge
schreven of ik kreeg de geïllustreerde kalender 
van Annebet Stam, ‘Elk jaar weer’, onder ogen 
met daarop onder 18 augustus een aangepikte 
zaaddoos van onze papaver met als bijschrift: 
“slimme mezen pikken de papaverbollen van 
onderen leeg”. Zo zie je maar weer, alles is al 
eens gezien.

zaaddoos is door tussenschotten verdeeld in 
twaalf of meer hokjes die aan de binnenzijde 
in verbinding staan met een gemeenschap
pelijke holte. Het zaad aan de wanden van 
de tussenschotten verzamelt zich na rijping 
op de bodem van de hokjes en in de centrale 
holte als korrels in een suikerpot (zie figuur 2). 
Als de stengel door de wind bewogen wordt, 
kan het zaad door de poriën aan de top van 
elk hokje onder de stempelschijf (figuur 1) 
ontsnappen. Het zaad is eetbaar en wordt 
onder andere gebruikt als maanzaad om brood 
te garneren. De zaadproductie is overvloedig, 
duizend of meer zaden per vruchtdoos, maar 
deze zijn klein, ongeveer een halve millimeter 
per stuk. De diameter van de zaaddoos van 
figuur 2 bedraagt 30 mm, dus 15 mm tot het 
midden van de centrale holte. De lengte van de 
snavel bedraagt gemiddeld ruim 9 mm. We we
ten niet of een mees slechts één zaadje tegelijk 
kan oppikken of ook wel een bek vol. Mis
schien kan hij ook wel hangend aan de stengel 
door te schudden zaad vanuit het centrum in 
zijn geopende bek brengen. Vragen genoeg, 
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vogels. De Kluut was de vogel van de dag. 
Zelden zag ik zoveel Kluten bij elkaar. Af en 
toe gingen ze massaal de lucht in, met een 
fantastische witzwarte schitterende vlie
gende wolk tot gevolg. Verder volop stelt
lopers: Bonte en Drieteenstrandlopers, een 
enkele Kleine Strandloper, enkele Kemp
hanen, en verder veel Bergeenden, Winter
talingen, Krak en Slobeenden, Smienten 
en overvliegend vooral Grauwe Ganzen. 
Tussen al deze soorten schitterden vijf 
Kleine Flamingo’s, met hun rozerode kleur 
heel apart in dit landschap. Na een goed uur 
gewindstraald te zijn, deden we in de auto 
even de verwarming vol aan, om vervolgens 
een eindje naar het oosten te trekken naar 
het prachtige natuurgebied Noorderleegh, 
een gaaf buitendijks gebied ten noorden van 
Nije Syl (Nieuwebiltzijl). 
Noorderleegh: leeg en noorderlijk! Opnieuw 
alleen al een heerlijk landschap om in aan
wezig te zijn. Het is bijna toendraachtig, 
leeg en verlaten, een enorme ruimte om je 
heen, vlak, met slenken, kwelders, volop 

Om 10.00 uur verzamelden we in Groningen 
in het Hoornse Meer. Gelukkig bleken er 
net genoeg auto’s te zijn. Onderweg in onze 
auto vond ons groepje aanvankelijk dat 
10.00 uur als verzameltijd wel wat aan de 
late kant was voor echte (whatever that may 
be) vogelaars, maar na enig nadenken bleek 
dat hierover was nagedacht. Ons eerste 
doel, Zwarte Haan, is een zogenaamde HVP, 
oftewel een hoogwatervluchtplaats (mooi 
scrabblewoord), en daar aangekomen was 
het hoogwater en zaten er dus veel vogels 
relatief dicht bij de dijk. Over de vertrektijd 
was dus goed nagedacht. Ook het weer 
was door Bauke uitstekend gepland, want 
de zwaarste bui kregen we onderweg in de 
auto. Bij aankomst op de dijk scheen de zon. 
Alleen de wind had iets minder gekund, 
maar een beetje afzien is ook op zijn plaats 
om de beloning van de prachtige natuur 
vervolgens te ontvangen. Stralende zon, 
witte wolken en het mooie uitzicht over de 
Waddenzee waren op zich al een genot, en 
daarbij kwamen dan nog eens de duizenden 

Excursie Avifauna Groningen 
langs de Friese Waddenkust
Piet Jager

De mooie kust bij de pier van Holwerd

op zaterdag 2 september 2010 genoten onder de bezielende leiding van Bauke Koole 
twaalf vogelaars van avifauna van een fantastisch mooie dag aan de Friese waddenkust.
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volgorde deed, en nadat hij zich weer had 
aangekleed verder de vlakte op zwalkte. 
Hij scheen hier al 64 jaar te komen. Na wat 
aarzelen besloten wij Grunningers maar op 
onze schreden terug te keren en terug te 
wandelen, onderweg nog een Veldleeuwerik 
bekijkende.
Vervolgens weer de auto’s in en op weg naar 
de pier van Holwerd. Dit was onze laatste 
stop, en ook hier weer genieten, vooral aan 
de oostkant waar het licht nog heel mooi 
opstond. Een enkeling raakte zo enthousiast 
dat hij dubbel begon te zien en in de verte 
zelfs twee veerboten meende te ontwaren. 
Verder zagen we Zwarte Sterns, Visdiefjes 
in de lucht, op het Wad Tureluurs, Bontbek
plevieren, Kanoeten, talloze Bontjes, Steen
lopers, Bergeenden, Wulpen, een jagende 
Blauwe Kiekendief en meer. Een pieper 
met wat minder streping op de rug nabij de 
oever van het water bleek inderdaad … een 
Oeverpieper. Nadat we ook hier een goed 
uur van het landschap en de vogels hadden 
genoten, was het einde van de excursie aan
gebroken. Tegen half zes waren we terug in 
Groningen, met weer een prachtige ervaring 
in de natuur rijker, en een lijstje met circa 
60 vogelsoorten. Over ongeveer zes weken 
weer op pad, naar de Kraanvogels in Duits
land. Dat wordt vast ook weer geweldig.

vogels en een interessante flora. It Fryske 
Gea laat hier ook paarden rondlopen, wat 
wel een bijzonder gevoel geeft. Sommige 
daarvan werden een paar jaar geleden we
reldberoemd toen ze door het opkomende 
water waren ingesloten en zelfs op CNN 
te zien waren. Bauke legde ons wat van de 
beheersaspecten uit, over de delicate balans 
tussen niet laten begrazen en te intensief 
laten begrazen. Ook hier weer veel steltlo
pers, enorme zwermen Spreeuwen, driemaal 
‘tuuterende’ Groenpootruiters, Watersnip
pen, Zwarte Ruiters in de poelen, heel veel 
Torenvalken, een enkele Buizerd. De onge
twijfeld aanwezige Slechtvalk weigerde zich 
te tonen ondanks hardnekkig speuren door 
26 ogen geholpen door 8 telescopen en 13 
verrekijkers. Het doel van onze wandeling 
was een uitkijkgebouwtje, maar de laatste 
slenk die we moesten passeren was te groot. 
De brug lag te ver. Er lag wel een brug in, 
maar geen brug over. Hierbij bleek weer een 
nieuw handigheidje van een telescoop. Je 
kunt er ook mee peilen hoe diep het water 
is waar je door moet lopen alvorens de brug 
te bereiken. Te diep dus. Totdat er een ruige 
Fries langskwam, met een plunjezak aan een 
stok, die zijn schoenen en sokken uittrok, 
zijn broek oprolde en pontificaal door het 
diepe water de brug bereikte, hem overstak, 
aan de overzijde hetzelfde in omgekeerde 
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De brug in het water en de Friese diehard – Noorderleegh – 25 september 2010
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Beschrijving weidevogel-
beschermingsgebied
De oppervlakte, waarop vanaf 1997 aan 
weidevogelbescherming wordt gedaan, was 
tussen 1997 en 2002 35 hectare en vanaf 
2003 circa 50 hectare. 
Het gebied ligt direct ten zuidoosten van de 
woonwijk Beijum en wordt begrensd door 
het fi etspad Dwarsdijk (westgrens), het met 
Italiaanse populieren omzoomde fi etspad 
Kardingermaar (zuidgrens), de Noord
dijkerweg (oostgrens) en het Beijumerbos 
(noordgrens).

Midden in het gebied bevinden zich twee 
boerderijen, waarvan de noordelijke thans 
een zorgboerderij is en de zuidelijke een 
woonboerderij. Langs de westzijde van 
de Noorddijkerweg bevinden zich een 
loonbedrijf en een voormalige boerderij, 

Inleiding
Het Recreatiegebied Kardinge bevindt zich 
tussen en direct ten oosten van de Gronin
ger woonwijken Beijum en Lewenborg. Een 
deel van het recreatie/natuurgebied is nog 
een restant van het open kleiweidegebied 
dat zich vanouds in de directe omgeving 
van de buurtschappen Noorddijk en Beijum 
bevond. Delen van dit weidegebied waren 
zeer rijk aan weidevogels. In ieder geval 
de strook weidegebied ten oosten van de 
voormalige boerderij de Uilenborg was 
zeer weidevogelrijk. Door de aanleg van de 
intensieve en semiintensieve recreatie
zone van Recreatiegebied Kardinge zijn de 
weidevogels voor een deel verdwenen. Op 
dit moment bevindt zich nog een stabiele, 
levensvatbare populatie in een deel van het 
resterende weidegebied in Kardinge (exten
sieve recreatiezone).

Veertien jaar weidevogel-
bescherming in recreatie-
gebied Kardinge te Groningen
rob Lindeboom

Figuur 1. Het weidevogelbeschermingsgebied. 



 de grauwe gors 2010–3 135

Wilde Eenden, Meerkoeten en, soms, Slob
eenden, Zomertalingen en Krakeenden. 

Wijze van weidevogelbescherming
Tot en met 2009 heeft de weidevogelbe
scherming plaatsgevonden onder auspiciën 
van Landschapsbeheer Groningen. In 2002 
heeft er een grote verandering plaatsge
vonden in het landbouwkundige gebruik 
van het gebied en de wijze van weidevogel
bescherming. De redenen daarvoor en de 
wijze van verandering worden hieronder 
beschreven.

1997-2002
Vanaf 1997 zijn beschermingsafspraken ge
maakt voor circa 35 hectare van het gebied. 
Op deze 35 hectare was een melkveebedrijf 
gevestigd. Het betrof de percelen 1 t/m 18 
(zie fi guur 2). Het toenmalige melkveebe
drijf bevond zich ter plaatse van de huidige 
zorgboerderij. De overige percelen (later 19 
t/m 24) waren in bezit van een andere melk
veehouder die zijn bedrijfsgebouwen aan de 

beide met een bijbehorend woonhuis. Het 
gebied is door de aanwezigheid van (brede) 
sloten aan de noord, west en zuidzijde 
(praktisch) niet toegankelijk. Alleen via de 
Noorddijkerweg is het gebied, via twee ont
sluitingswegen naar de boerderijen midden 
in het gebied, te bereiken. Het Beijumerbos 
ten noorden is thans tussen de tien en 
vijftien jaar oud en is beplant met inheemse 
boomsoorten. Tussen bos en sloot bevindt 
zich een fi ets/voetpad met aan weerzijden 
bermen en vervolgens een mantellaag van 
struiken. Ten westen van de Dwarsdijk be
vinden zich enkele weilanden die onder be
heer van Natuurmonumenten extensief met 
Schotse Hooglanders worden begraasd. Ten 
zuiden van het fi etspad de Kardingermaar 
ligt de woonwijk Drielanden en ten oosten 
van de Noorddijkerweg bevindt zich een 
weidegebied dat qua oppervlakte iets meer 
dan de helft is van de thans beschreven 50 
hectare. In het beschreven gebied broeden 
jaarlijks Kieviten, Grutto’s, Tureluurs, 
Scholeksters, Kuifeenden, Knobbelzwanen, 

Figuur 2. Het aanvankelijke beschermingsgebied van 35 hectare. Donker en gearceerd zijn de be-
weide percelen. De percelen die op respectievelijk 1, 8 en 15 juni werden gemaaid, hebben verschil-
lende grijstinten.
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een soort vertrouwensrelatie met de onder
nemer opbouwen, onder andere door zijn 
bedrijfsvoering niet ter discussie te stellen, 
maar door met positieve adviezen te komen. 
Met andere woorden: alles staat of valt met 
de wijze van communiceren.
De weidevogelbescherming begon in 1997 
met het opsporen van kievit en grutto
nesten in het vroege voorjaar en vervolgens 
het bijhouden van de wetenswaardigheden 
van de nesten (hoeveel eieren, zijn de eieren 
uitgekomen, eventueel reden van verlies van 
het nest enzovoort). De nesten werden vlak 
voor het maaien of bemesten gemarkeerd 
door het plaatsen van stokjes aan weerszij
den van een nest; zie Tijd voor weidevogels 
(CLM 1999), Handvat voor weidevogelbescher-
ming en weidevogels en predatie (Landschaps
beheer Nederland 1999), Veldgids weidevogel-
bescherming (Landschapsbeheer Nederland 
2003) en Weidevogelbescherming in Groningen 
(Landschapsbeheer Groningen).

In 1997 en 1998 bleek dat:
Bepaalde percelen bijzonder in trek •	
waren bij nestelende weidevogels;
Nesten in met schapen, melkvee of •	

Noorddijkerweg had en tevens percelen aan 
de oostzijde van de Noorddijkerweg bezat. 
Beide bedrijven kwamen qua intensiviteit 
redelijk overeen met de landelijke normen 
voor veeteeltbedrijven op circa 40 hectare 
en kleiner en bezaten naast melkkoeien en 
jongvee ook schapen. De jaarlijkse bemes
ting van de meeste percelen vond in die tijd 
plaats met een mestinjecteur. Tevens werd 
op een aantal percelen (eveneens) kunst
mest gestrooid. Over het algemeen maaide 
de betreffende melkveehouder aanzienlijk 
later in het voorjaar dan andere melkvee
houders in het noorden van het land. De 
percelen van de melkveehouder waren door 
de vorm van graslandbeheer en de bodem
structuur rijk aan weidevogels.
In 1996 werd de boer door ondergetekende 
benaderd met het verzoek om mee te wer
ken aan weidevogelbescherming. Hij stond 
hier positief tegenover. Als weidevogelbe
schermer dien je eerst inzicht te krijgen in 
welke soorten, waar en waarom daar zitten. 
Tevens dien je na te gaan wat de conse
quenties van de bedrijfsvoering (bemesten, 
maaien en beweiden) zijn op de aanwezige 
weidevogels. Ten slotte moet je ook nog 

Jaartal Kievit Grutto Tureluur Scholekster
1997 - - - -

1998 6 1 - -

1999 5 1 2 -

2000 1 1 - -

2001 (MKZ) 5 3 - -

2002 (overgang) 5 1 - -

2003 * 3 1 - -

2004 3 5 - -

2005 7 5 - 1

2006 3 2 - 1

2007 3 0 2? -

2008 7 2 - 2

2009 4 1 - 2

2010 4 4 - 2

Tabel 1. Nesten op perceel 11 (vanaf 1999 bemest met ruwe stalmest en na 15 juni gemaaid).
- = niet bekeken  * = invoering mozaïekbeheer
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maaien) en enkele voorkeurspercelen zo laat 
als, qua afspraak, mogelijk was te maaien.

In overleg tussen boer en beschermer werd 
besloten voor perceel 11 (2,83 hectare) 
vanaf 1999 bij de Dienst Landelijk Gebied 
een beheersovereenkomst af te sluiten. Dit 
betekende bemesting met ruige mest, geen 
bewerking meer vanaf 1 april en pas maaien 
vanaf 15 juni.
De soorten weidevogels en het aantal 

jongvee beweide percelen veelal verlo
ren gingen door vertrapping;
Bamboestokken en nestbeschermers •	
in met schapen en koeien beweide per
celen juist opgezocht worden door de 
beesten om zich eraan te schurken met 
daarmee een grote kans op vertrapping 
van het nest;
Lammeren vaak onder nestbeschermers •	
kruipen;
Perceel 11, door het laat op gang komen •	
van de grasgroei en door zijn heteroge
niteit, in 1998 bijzonder in trek was bij 
nestelende Kieviten (zie ook tabel 1);
Het tijdstip van maaien in 1998 (8 mei) •	
gelijk viel met het moment dat net 
veel grutto en tureluurnesten waren 
uitgekomen, waarmee veel kleine dons
jongen dood gemaaid werden. 

Geleerd werd om de schapenbeweiding 
vooral op de (praktisch) nestloze percelen 
langs het Beijumerbos te concentreren, 
nestbeschermers zo min mogelijk toe te 
passen (en maar hopen dat het nest niet 
vertrapt zou worden), nesten pas te marke
ren vlak voor een bewerking (bemesten of 

Kievit onder Wibier-nestbeschermer
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Tabel 2. Het aantal nesten op 35 hectare (1997-2002) en vanaf 2003 op 50 hectare, met vanaf 2003 
tevens het aantal vliegvlug geworden jongen (tussen haakjes).
- = niet bekeken  * = invoering mozaïekbeheer

Jaartal Kievit Grutto Tureluur Scholekster
1997 17 7 16 4

1998 23 10 15 6

1999 22 7 4 9

2000 23 6 10 8

2001 (MKZ) 31 8 - -

2002 (overgang) 26 8 - 10

2003 * 36 (1) 13 (6) 15 (2) 10 (0)

2004 36 (10) 16 (15) 15 (11) 10 (5)

2005 33 (20) 19 (7) 15 (6) 10 (3)

2006 39 (13) 13 (17) 15 (15) 10 (4)

2007 22 (3) 7-10 (12) 10 (10) ? (0)

2008 27 (3) 14-17 (7) 10-15 (5) 11-12 (1)

2009 31 (2) 15-17 (25) 15 (12) 11 (1)

2010 15 (13) 15-17 (15) 15 (15) 11 (1)
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van terreingebruik en/of late broeden 
funest. Jonge Kieviten en, in mindere 
mate, jonge Tureluurs zoeken vooral de 
beweide en pas gemaaide percelen op. 
Jonge Grutto’s en scholeksternesten 
bevinden zich vooral in de te maaien 
weilanden;
Bij intensieve beweiding met melkvee, •	
jongvee en schapen (met lammeren) 
gaan veel nesten en jongen verloren 
door vertrapping; 
Het markeren van nesten voor het •	
bemesten of maaien leidde veelal wel 
tot het uitkomen van de gemarkeerde 
nesten, maar zei niets over het aantal 
jongen dat uiteindelijk vliegvlug werd. 
Indien een gruttonest bij het maaien 
ontzien werd doordat het gemarkeerd 
was, was vervolgens de kans dat de 
jongen na het uitkomen over het ge
maaide perceel het eerstvolgende hoge 
gras bereikten zeer klein.

2003-2010
Zoals hierboven al is aangestipt werden 
de percelen 1 t/m 24 in 2002 verkocht. Het 
bestemmingsplan liet echter slechts een 
agrarische bestemming toe. De percelen 
1 t/m 24 werden vervolgens verpacht aan 
drie boeren langs de noordrand van de 
stad Groningen. Deze pachters waren zelf 
ook weidevogelenthousiasten en op hun 
percelen aan de Wolddijk deden zij ook al 
aan weidevogelbescherming. Verder lagen 
hun eigenlijke productiepercelen aan de 
Wolddijk, waardoor ze uiteraard openston
den voor een minder intensief gebruik in 
Kardinge. Na overleg bleek dat de neuzen 
van pachters en weidevogelbeschermer in 
dezelfde richting stonden en dat we geza
menlijk een weidevogelbeheerplan zouden 
opstellen gebaseerd op mozaïekbeheer.

In 2003 richtte het weidevogelbeheerplan 
zich op de oorspronkelijke 33 hectare (perce
len 1 t/m 18), uitgebreid met perceel 19 (zie 
figuur 2). Onderscheid werd gemaakt tussen 
te beweiden percelen (jongvee of schapen) 
en percelen, die op respectievelijk 1, 8 en 
15 juni zouden worden gemaaid. Uiteraard 

nesten daarvan op de circa 35 hectare 
werd in betreffende jaren zo goed mogelijk 
bijgehouden, deels door fysieke opsporing 
en voor het resterende deel door een vorm 
van alarmtelling (zie tabel 2). Gedurende de 
jaren werd de auteur ook steeds bedrevener 
in het opsporen van vooral tureluur en 
scholeksternesten. Het opsporen van de 
kievit en gruttonesten lukte over het alge
meen al goed. 
In 2001 was sprake van de mond en klauw
zeerepidemie (MKZ), waardoor de weilanden 
en boerderij niet betreden konden worden. 
Globale inventarisatie van het aantal kievit 
en gruttonesten vond plaats met de verre
kijker vanaf de fietspaden rond het gebied. 
Het niet betreden van de weilanden gaf de 
mogelijkheid tot bezinning ten aanzien van 
het gevoerde weidevogelbeheer. Deze bezin
ning kon nog met een jaar verlengd worden, 
omdat in 2002 de percelen 1 t/m 24 evenals 
percelen ten oosten van de Noorddijkerweg 
verkocht werden. Beide melkveehouders 
stopten.

De ervaringen van de jaren 19972002 en de 
bezinning in 2001 en 2002 leidden tot de 
volgende inzichten betreffende weidevogel
bescherming in dit gebied:

Het bijhouden van de wetenswaardig•	
heden van een weidevogelnest vanaf 
de eileg tot het uitkomen is niet zinvol. 
Enerzijds doordat er door het betreden 
van het perceel een kans bestaat dat 
een predator geattendeerd wordt op 
het betreffende nest. Anderzijds is de 
essentie het beschermen van het nest 
tegen vernietiging door een landbouw
kundige bewerking en het vervolgens 
groot krijgen van zo veel mogelijk 
jongen;
De combinatie landbouwkundige inten•	
siviteit én het weer zijn vooral bepalend 
voor het aantal jongen dat groot wordt;
De Kievit en de Tureluur kunnen door •	
hun vroege broeden en/of wijze van 
terreingebruik nog redelijk uit de voe
ten met een intensieve bedrijfsvoering, 
maar voor Scholekster en Grutto is 
die bedrijfsvoering door hun wijze 
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Vanaf 2003 was de weidevogelbescherming 
vooral gericht op het inventariseren van de 
nesten met een verrekijker vanaf de om
ringende (fiets)paden. Per perceel werden 
vooral de Grutto, Kievit en Scholekster
nesten ingetekend. Incidenteel werd een 
perceel betreden om een nest te verifiëren. 
De wetenswaardigheden van de afzonder
lijke nesten werden niet langer bijgehouden. 
Wel werden bij een eventuele bewerking 
van een perceel de nesten vlak van tevoren 
gemarkeerd. Het ging vanaf nu vooral om 
het bijhouden van het aantal jongen dat 
vliegvlug werd.

In 2004 is het beschermingsgebied uitge
breid van 35 naar 50 hectare (percelen 1 t/m 
24). In de jaren 20042010 is het gevoerde 
mozaïekbeheer in grote lijnen gelijk geble
ven. Randperceel 21 is eind 2007 omgezet 
en vanaf die tijd wordt op dit perceel win
tergraan verbouwd. In 2008 zijn de randper
celen 6, 8 en 19 gebruikt voor de productie 
van zomergraan. Ondergetekende was 
daar vanzelfsprekend niet blij mee. Door in 
overleg te kiezen voor randpercelen, die in 
voorgaande jaren geen nesten bevatten, is 
de schade geminimaliseerd. Dit blijkt onder 
andere uit het aantal nesten en vliegvlugge 
jongen in die periode (zie tabel 2). In 2010 
is overgegaan tot beweiding met maximaal 
1,5 grootveeeenheid (gve) per hectare op 
de percelen 2, 5, 6, 8, 13, 16 en 18. Hiermee 
zouden de opgroeiomstandigheden voor 
met name jonge Kieviten, Tureluurs en 
Scholeksters verbeterd worden.

speelden de waarnemingen en resultaten 
uit voorgaande jaren een belangrijke rol 
bij de indeling: begrazing op percelen met 
geen of nauwelijks nesten (vooral langs 
het Beijumerbos en tussen boerderijen) 
en op 15 juni maaien op de meest nestrijke 
percelen. Het voorgaande beheer op perceel 
11 werd voortgezet waarbij pas vanaf 15 juni 
begonnen werd met maaien. Na het maaien 
bleven op enkele percelen in eerste instantie 
vluchtstroken langs de sloten staan.

In tabel 3 zijn de bewerkingen, perceels
nummers en oppervlakten schematisch 
aangegeven.

Aanvullend op het bovenstaande perceel
beheer zouden pachters en beschermer de 
volgende beschermingsacties verrichten op 
betreffende percelen:

Markeren van nesten op percelen waar •	
bewerkingen plaatsvinden;
Het verjagen van ouderparen met jon•	
gen uit te maaien percelen met behulp 
van lange stokken waaraan plastic zak
ken wapperen;
Maaien met een wildredder (een balk •	
met kettingen aan de maaimachine 
die in een eerdere maaigang eventueel 
aanwezige broedende vogels en hazen 
opschrikt);
Maaien in aanwezigheid van weidevo•	
gelbeschermer;
Het bijhouden van het aantal nesten en •	
oudervogels met jongen.

Tabel 3. Schema van  bewerkingen, perceelsnummers en oppervlakten.

Bewerking Perceelsnummers Oppervlakte in hectare
ruige mest (voor 1 april) 1-17 31,57

natte mest (voor 1 april) 18 en 19 4,57

Beweiden (vanaf circa 15 april) 1, 2, 5, 6, 8, 9 en 16 11,56

Maaien 1 juni 17-19 7,40

Maaien 8 juni 4, 12 en 13 5,65

Maaien 15 juni 3, 7, 10, 11, 14 en 15 11,53

Vluchtstroken (ca 2 meter breed) 3, 4, 7, 10-15 en 17 24,58
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 betreffende 35 hectare gemiddeld 21 kievit
nesten, 8 gruttonesten, 11 tureluurnesten 
en 7 scholeksternesten aangetroffen. In 
de betreffende jaren was er, afleidend uit 
het gedrag van paartjes en mannetjes, 
sprake van een nest van Zomertaling en 
een of twee nesten van Slobeend. In 1998 
heeft vermoedelijk ook een paartje Gele 
Kwikstaart en een paartje Graspieper in 
het gebied gebroed (maar daarna niet 
meer!). In 1998 bevond zich aan de huidige 
zorgboerderij tevens een kolonie van zes 
 huiszwaluwnesten (komt verderop terug).

2001 en 2002
In het MKZjaar (2001) en het ‘overgangs
jaar’ (2002) zijn de 35 hectare niet betreden. 
Wel is het aantal kievitsnesten en grut
tonesten bijgehouden. Dit gebeurde door 
vanaf de fietspaden met een verrekijker het 
aantal nesten bij te houden en in te tekenen 
op de perceeloverzichten.
Het aantal aangetroffen gruttonesten komt 
overeen met het gemiddelde van 1997
2000, namelijk acht (zie tabel 2). Het aantal 
kievitsnesten lag in beide jaren aanzienlijk 
hoger dan het gemiddelde van 19972000, 
namelijk respectievelijk 31 en 26. Mogelijke 
reden hiervoor zijn gunstige voedselom
standigheden ter plekke.

Resultaten

1997-2000
In tabel 2 staat per soort het aantal nesten 
aangegeven, dat in de betreffende jaren op 
35 hectare werd aangetroffen (Tureluur in 
1997 en 1998 geschat op basis van aangetrof
fen paartjes!). De nesten werden in het veld 
opgespoord en nagegaan werd of ze al dan 
niet uitkwamen. Indien ze niet uitkwamen, 
werd nagegaan wat hiervoor de oorzaak 
was (beweiden, maaien of predatie). Of en 
 hoeveel uitgekomen jongen overleefden 
werd niet bijgehouden. In die periode gin
gen vooral veel nesten verloren door inten
sieve beweiding of mestinjectie en jongen 
door beweiding of maaien. Predatie van 
nesten en jongen speelde een ondergeschik
te rol. Het plaatsen van nestbeschermers 
bij intensieve beweiding had door eerdere 
genoemde redenen weinig zin. Het plaatsen 
van bamboestokken bij de nesten voordat 
de mestinjecteur aan het werk ging, was 
niet altijd succesvol omdat de mestinjecteur 
een loonwerker was (extra communicatie
stap). Aangezien het maaien sterk gestuurd 
wordt door de weersverwachting en agra
rische ondernemers de beslissing over de 
data van maaien graag ongehinderd nemen, 
kwam het voor dat het gras al plat lag voor
dat ondergetekende het in de gaten had.
In de periode 19972000 werden op 

Tabel 4. Maandelijkse neerslagcijfers in millimeters in Eelde (bron: KNMI). Hoogste en laagste getal 
in periode 2003-2010 respectievelijk vet en cursief gemarkeerd.
* = invoering mozaïekbeheer

Jaartal januari februari maart april mei juni
2003 * 77,7 16,1 34,2 35,6 94,7 46,7

2004 125,2 77,1 43,2 41,7 28,7 93,6

2005 64,6 56,0 47,6 54,6 55,2 50,9

2006 21,1 30,1 69,7 42,0 76,5 16,7

2007 133,7 80,6 67,0 0,2 69,6 104,3
2008 125,8 46,2 105,8 33,5 18,7 37,8

2009 44,9 56,6 68,0 15,7 97,2 68,4

2010 32,4 55,3 37,7 38,4 75,9 24,0

gemiddelde 1971-2000 69,0 44,9 61,3 44,1 57,5 72,6
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het voor zichtig betreden van weilanden 
om vervolgens na te gaan waar broedende 
Grutto’s van het nest opvliegen.

Tureluurnesten zijn praktisch niet met de 
verrekijker te vinden. Het aantal nesten 
hiervan is vooral geschat door het aantal 
aanwezige paren bij te houden.
Uit tabel 2 blijkt dat in de periode 20032010 
het aantal nesten van Grutto, Tureluur en 
Scholekster op de 50 hectare met mozaïek
beheer behoorlijk constant is, namelijk 
respectievelijk circa 15, circa 15 en circa 10. 
Het aantal kievitnesten ligt in vijf van de 
acht jaren (dik) boven de 30 stuks. Alleen in 
de extreem droge voorjaren 2007 en 2008 
en na de extreem koude en droge winter 
2009/2010 (zie tabellen 4 en 5 voor neer
slagcijfers en temperaturen) is een kleiner 
aantal aangetroffen, respectievelijk 22 en 27 
en 15.

Kievit
De resultaten in tabel 2 wijzen erop dat 
sinds de invoering van het mozaïekbeheer 
in 2003 het aantal kievitnesten over het 
algemeen hoger is dan voor die tijd. Dit ligt 
echter iets genuanceerder. Voor 2003 werd 
slechts 35 hectare in de gaten gehouden en 
na 2003 50 hectare Tevens zullen kievitpa
ren uit de directe, deels verloren gegane, 
omgeving zich gevestigd hebben in het 

2003-2010
In tabel 2 staan vanaf 2003, achter het 
aantal per soort aangetroffen nesten op 
50 hectare, de globale aantallen vliegvlug 
geworden jongen (tussen haakjes). Het 
aantal nesten van Kievit en Scholekster is 
voornamelijk bepaald en ingetekend door 
met een verrekijker vanaf de (fiets)paden 
de nesten op te sporen en bij te houden. 
Deze soorten broeden bij voorkeur in kort 
gras en zijn daardoor goed op te sporen. 
Vroeg in het voorjaar lukt dat ook met een 
aantal gruttonesten. Maar omdat Grutto’s 
bij voorkeur broeden in een graspol in 
structuurrijk, hoger gras ligt dit moeilijker. 
De bepaling van het aantal nesten is bij deze 
soort een combinatie van daadwerkelijk 
met een verrekijker gevonden nesten met 

Tabel 5. Maandelijks gemiddelde temperatuur in graden Celsius in Eelde (bron: KNMI). Hoogste en 
laagste getal in periode 2003-2010 respectievelijk vet en cursief gemarkeerd.
* = invoering mozaïekbeheer

Jaartal januari februari maart april mei juni
2003* 1,8 0,4 6,3 9,2 12,6 17,1
2004 2,9 4,2 5,3 10,0 12,0 15,0

2005 4,6 1,8 4,9 9,7 11,8 15,4

2006 0,8 2,1 2,6 8,0 13,5 15,7

2007 6,4 5,0 7,6 11,8 13,0 17,0

2008 5,7 4,7 5,2 8,3 14,4 16,3

2009 0,9 2,7 5,4 11,7 12,6 14,7

2010 -2,0 0,0 5,4 8,8 9,5 15,1

gemiddelde in 1971-2000 2,0 2,1 4,9 7,5 11,9 14,4

Kuifeend met jongen
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vliegvlug geworden. Daarentegen was 2010 
qua aantal terugkerende Kieviten en daar
mee nesten (15) een dieptepunt. De strenge 
en droge winter 2009/2010 is hier uiteraard 
debet aan, maar of het geringe aantal ver
oorzaakt is door sterfte door de combinatie 
van kou en voedselgebrek of door het schie
ten van Kieviten in de Europese landen ten 
zuiden van ons is mij onbekend. Ondanks 
het geringe aantal nesten in 2010 is het 
aantal jongen dat vliegvlug is geworden niet 
slecht. Ook in 2010 was het relatief droog, 
maar is op de juiste momenten toch vol
doende regen gevallen.

Droogte in het voorjaar is mijns inziens 
echter niet de enige beperkende factor voor 
het aantal jongen dat vliegvlug wordt. Ook 
de concentratie van ouderparen met jongen 
op de begraasde percelen en de intensiviteit 
van begrazing is bepalend. Het voorjaar van 
2009 was daar een duidelijk voorbeeld van. 
Dit voorjaar kende voor jonge Kieviten per
fecte omstandigheden: bemesting met ruige 
mest, niet te droog (een buitje op zijn tijd) 
en niet te koud. Begrazing vond plaats op de 
randpercelen 2, 5 (beide met schapen), 6, 8, 
9 en 18 (jongvee) en, later, perceel 16 (scha
pen en enkele koeien). Op perceel 18 liepen 
vanaf 30 april vier tot vijf kievitparen met 
jongen, afkomstig van nesten op perceel 18 
en, vooral, perceel 19. Op 6 of 7 mei werden 
in dit perceel tien jonge koeien los gelaten, 
die de eerste dagen behoorlijk door het land 
‘stuiterden’. Toch waren er op een gegeven 

gebied. De voedsel en nestelgelegenheid is 
door het strooien van ruige stalmest op de 
meeste percelen nagenoeg optimaal. Daar 
komt bij dat de grasgroei op een aantal 
percelen laat op gang komt en de graslengte 
in een groot aantal percelen in het vroege 
voorjaar ook zeer kort is door begrazing 
met schapen in de winter. Hoe dan ook is 
het aantal van meer dan 30 kievitnesten 
op 50 hectare goed te noemen. Favoriete 
nestelpercelen zijn de percelen 7, 10 en 
11 (zie ook tabel 1 voor perceel 11) aan de 
noordwestzijde, 14, 15, 18 en 19 aan de 
zuidwestzijde en 17 en 23 ten oosten van de 
boerderijen. In de extreem droge voorjaren 
2007 en 2008 (april respectievelijk mei) was 
het aantal kievitnesten minder dan 30. Door 
de opvallende droogte was er vermoedelijk 
aanzienlijk minder voedsel aanwezig voor 
in eerste instantie de volwassen vogels en in 
tweede instantie voor de jonge vogels. Dit 
laatste blijkt tevens uit het beperkte aantal 
vliegvlug geworden jongen in beide jaren 
(3). Ook 2003 begon met een relatief droge 
maart en april, maar werd gevolgd door een 
koude en natte mei. Op het moment dat de 
jongen uitkwamen, was het koud en nat en 
begon het gras snel te groeien! In de jaren 
20042006 is een redelijk aantal jongen 

Kievitsnest met drie eieren; gezien de goede 
zichtbaarheid betreft het een vroeg legsel

Kievitkuiken
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Grutto
Sinds de start van het mozaïekbeheer doet 
de Grutto het in het gebied bijzonder goed. 
Gemiddeld zijn op de 50 hectare circa vijf
tien broedparen aanwezig. De gruttonesten 
bevonden zich voor de invoering van het 
mozaïekbeheer vooral in de percelen ten 
westen van de boerderijen (7, 10, 11, 14 en 
15). Na de invoering werden praktisch ieder 
jaar ook twee nesten aangetroffen in perceel 
17 en twee nesten in perceel 23.

Het droge voorjaar van 2007 (vooral april) 
springt er qua aantal nesten negatief uit. In 
dat jaar was er niet alleen een grote variatie 
in de startdatum van de eileg, een aantal 
paren is dat jaar niet eens begonnen met 
broeden. Ook 2008 (vooral mei) had een 
droog voorjaar. Hoewel de meeste paren wel 
aan broeden zijn toegekomen, zijn er uitein
delijk weinig jongen groot gekomen. Moge
lijk dat de ouders verzwakt waren door een 
tekort aan voedsel. Toch hoeft een droog 
voorjaar en daarmee een droge bodem niet 
direct door te werken in een gering aantal 
vliegvlugge jongen. Zo laat 2007 zien dat 
van de zeven tot tien nesten toen toch nog 
twaalf jongen groot zijn gekomen. Dit heeft 
te maken met voldoende heterogeen lang 
gras, waarin voor de jongen wel degelijk 
voedsel in de vorm van insecten aanwezig 
is. Tabel 2 laat zien dat de invoering van het 
mozaïekbeheer zeer positief werkt op het 
aantal jongen dat jaarlijks vliegvlug wordt.
In Teunissen et al. (2007) wordt aangegeven 
dat per broedpaar 0,60,7 jongen vliegvlug 
moeten worden om een populatie in stand te 
houden. Uitgaande van het (maximale) aan
tal broedparen en vliegvlug geworden jongen 
uit tabel 2 zijn vanaf 20032010 respectieve
lijk 0,46, 0,94, 0,37, 1,31, 1,20, 0,41, 1,27 en 
0,88 jongen per broedpaar groot geworden. 
Dat betekent dat van de acht jaren er vijf 
zijn waarbij het aantal jongen per broedpaar 
boven de 0,7 ligt! In sommige jaren (2006 en 
2009) is het aantal vliegvlugge jongen zelfs 
extreem hoog en kan er gesproken worden 
van ‘overproductie’ in dit gebied. In ieder 
geval in 2006 is een ouderpaar waargeno
men met vier vliegvlugge jongen.

moment nog circa tien jongen aanwezig, 
waarbij al drie of vier bijna vliegvlugge. Op 
16 mei waren alle jongen van het perceel 
verdwenen. Mogelijk zijn enkele vertrapt. 
Uit directe waarnemingen viel op dat de 
oude vogels weliswaar gemeenschappelijk 
op vliegende rovers af gingen en ze verdre
ven, maar dat ze ook veel met elkaar aan het 
ruziën waren en op elkaars jongen doken. Ik 
vermoed dat het grote aantal interacties, er 
waren vijf paartjes op een perceel van 2,14 
hectare, nadelig is geweest voor de jongen 
qua verwarming en bescherming tegen 
predatie (reigers in de slootrand en Bui
zerds van grote hoogte). Verder is het zeer 
waarschijnlijk dat op het perceel te weinig 
voedsel aanwezig was voor vijf paartjes met 
jongen!
Kortom: veel paartjes met jongen op een 
kleine oppervlakte met intensieve begrazing 
kon wel eens een grote kans geven op ver
trapping, predatie of afkoeling van de jon
gen en/of een voedseltekort voor de jonge 
(en mogelijk ook oude) vogels. 
In 2010 is voor het eerst overgestapt op 
echt extensieve begrazing (maximaal 1,5 
gve per hectare) en is tevens perceel 13 als 
extra perceel extensief begraasd. Gezien het 
gemiddeld groot komen van bijna één jong 
per paar in 2010 kan voorzichtig afgeleid 
worden dat naast het weer ook de begra
zingsdruk en het aantal te begrazen perce
len zeer bepalend is voor het aantal jongen 
dat groot komt.

Fo
to

: r
o

B 
Li

n
d

eB
o

o
M

Grutto

Fo
to

: a
n

a
 B

ur
en



144 de grauwe gors 2010–3

gedrag en de bijna vliegvlugge Grutto’s zijn 
zelfs in het nietgemaaide gras bijna niet 
te missen. De Tureluurs met, vooral kleine 
jongen, zijn veel stiekemer. De oudervogels 
hebben weliswaar een voorkeur voor de 
kortere, begraasde percelen, maar de jongen 
bevinden zich vooral in de slootranden en in 
het hoge gras in het perceel aan de overkant 
van de betreffende sloot. De na het maaien 
nog aanwezige vluchtstroken (stroken 
gras, veelal langs slootranden, die niet mee 
gemaaid worden) zijn bij uitstek geschikt 
voor Tureluurs met jongen. De oudervogels 
foerageren op het korte, gemaaide gras en 
de jongen lopen af en toe op het korte gras, 
maar bevinden zich vooral in de vlucht
strook (uitstekende naam!).
Het aantal jonge Tureluurs dat uiteindelijk 
vliegvlug wordt is door de jaren redelijk 
stabiel (gemiddelde rond negen) met enkele 
negatieve uitschieters. Ook bij de Tureluur 
was 2003 een extreem slecht jaar qua aantal 
groot geworden jongen (zie voor de verkla
ring bij Kievit) en ook het droge voorjaar 
2008 hield niet over.
In 2010 is bij het opsporen van een scholek
sternest in de wintertarwe (perceel 20/21) 
vlak bij dit scholeksternest een tureluurnest 
aangetroffen. Beide nesten zijn met bam
boestokken gemarkeerd, zodat ze bij bespui
tingen ontzien konden worden.

Scholekster
De Scholekster weet zich al jaren te hand
haven met circa tien broedparen. Het aantal 
jongen dat vliegvlug wordt is vooral de laat
ste jaren verontrustend laag. De Scholekster 
is mijns inziens nog gevoeliger voor droge 
voorjaren dan de Kievit. Nesten en jongen 
worden vaak verlaten of gaan verloren. De 
slechte conditie die de oudervogels hebben 
door slechte voedselomstandigheden op het 
wad en/of slechte voedselomstandigheden 
in de weilanden door de droogte, doet de 
oudervogels eerst voor zichzelf kiezen. Het 
zijn vooral de Scholeksters die vroeg met 
broeden beginnen (half april), die een enke
le keer een jong groot krijgen. Scholeksters, 
die pas in de loop van mei gaan broeden, 
starten veelal een nest in een perceel dat be

Tureluur
De Tureluur broedt diep zittend in graspol
len. De nesten van deze soort zijn dan ook 
niet met een verrekijker vanaf een (fiets)
pad op te sporen en in te tekenen. Nesten 
worden alleen gevonden door de met kievit 
en gruttonesten bevolkte weilanden in te 
lopen en te letten op van het nest opvlie
gende Tureluurs. Vóór het mozaïekbeheer, 
toen ik regelmatig de weilanden in liep om 
de kievit en/of gruttonesten te controleren, 
vond ik veelvuldig tureluurnesten (in 2000 
zelfs tien). Sinds het mozaïekbeheer stuit 
ik door het geringe perceelbezoek zelden op 
een tureluurnest. Het aantal nesten wordt 
dan ook geschat op basis van het aantal aan
wezige paartjes, het aantal baltsende man
netjes en alarmtellingen. De tureluurstand 
in het gebied is al jaren constant op circa 
vijftien paar. Alleen in de droge voorjaren 
2007 en 2008 was het aantal tureluurnesten 
minder dan circa 15. De nesten van deze 
soort bevinden zich vooral in dezelfde per
celen waarin zich de kievit en gruttonesten 
bevinden (zie hierboven). Dit heeft te ma
ken met het feit dat de Tureluur graag de 
beschermende werking van de agressievere 
en sterkere Kieviten en Grutto’s opzoekt.

Het vaststellen van het aantal jonge Ture
luurs dat vliegvlug wordt, is moeilijker dan 
bij Kievit en Grutto. De Kieviten met jongen 
zoeken vooral de korte, begraasde dan wel 
gemaaide percelen op. De Grutto’s met 
jongen vertonen veel duidelijker alarmeer
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gebied aangetroffen. Van de circa tien paren 
die in het vroege voorjaar in de sloten aan
getroffen worden, broeden uiteindelijk maar 
enkele vrouwtjes in het gebied. Ze broeden 
vooral langs de brede sloot parallel aan het 
fietspad de Kardingermaar (met Italiaanse 
populieren). Eind mei/begin juni worden 
daar vaak enkele vrouwtjes met kleine jon
gen gezien.

Overige soorten
In en langs de sloten van het weidegebied 
broeden ieder jaar Knobbelzwanen (jaarlijks 
twee tot drie paar), Meerkoeten (naar schat
ting tien paar), Waterhoen (naar schatting 
een tot twee paar), Rietzanger (vooral in de 
sloten met overjarig riet) en Kleine Kare
kiet. Langs het pad naar de zorgboerderij 
broeden jaarlijks Fazantenhennen.
Rondom de boerderijen in het gebied wor
den onder andere Zwarte Roodstaart, Witte 
Kwikstaart, Holenduif, Houtduif, Ringmus, 
Huismus, Torenvalk, Putter, Merel en Boe
renzwaluw aangetroffen.

Huiszwaluw
Onder de oostelijke dakrand van de zorgboer
derij bevindt zich een huiszwaluwkolonie. 
In 1998 bestond de kolonie uit slechts zes 
bewoonde nesten. In de loop van de jaren is 
de kolonie uitgegroeid tot een van de groot
ste van Groningen en omstreken. In 2008 
bestond de kolonie uit 43 bewoonde nesten 
(7 juli 2008) en in 2009 uit 48 bewoonde 

weid wordt door jongvee of schapen, met als 
gevolg vertrapping. Indien ze omstreeks die 
tijd op een kalere plek in een laat te maaien 
weiland gaan broeden, komen of de jongen 
vaak net uit omstreeks het maaien of wordt 
bij het maaien om het nest heen gemaaid. 
In het eerste geval worden de jongen veelal 
dood gemaaid omdat ze niet gevonden kun
nen worden en in het tweede geval wordt 
het nest veelal alsnog verlaten.
Uit tabel 2 blijkt dat in de eerder genoemde 
jaren 2003, 2007 en 2008 geen jongen of 
slechts één jong groot zijn geworden. In 
2007 zijn ook lang niet alle paren gaan broe
den als er überhaupt al in dat jaar gebroed 
is. De jaren 2004, 2005 en 2006 waren wat 
betreft het aantal groot geworden jongen, 
net als bij de andere soorten, de betere 
jaren. Echter, het aantal groot geworden 
jongen in die jaren kon wel eens overschat 
zijn, omdat aan het eind van het weidevo
gelseizoen (na het vliegvlug worden van 
Grutto’s en Tureluurs) het veld aanzienlijk 
minder bezocht is.
In 2010 is met behulp van nieuw ontwikkel
de nestbeschermers een extra inspanning 
verricht om Scholeksters groot te krijgen 
(Lindeboom in prep.).

Slobeend, Krakeend, Zomertaling, 
 Kuifeend en Wilde Eend
In het gebied broeden veel eendensoorten. 
Van de Slobeend worden jaarlijks één en en
kele jaren twee nestaanwijzingen aangetrof
fen (paartjes in het vroege voorjaar, later in 
de sloot een wacht houdend mannetje).

De meeste jaren wordt ook een paartje 
Zomertaling aangetroffen. De laatste jaren 
wordt ook een paartje Krakeend aangetrof
fen. Van de Wilde Eend broeden ieder jaar 
tussen de tien en twintig paren in het ge
bied. Wild is natuurlijk betrekkelijk omdat 
de meeste van deze eenden aanwijzin
gen vertonen van ‘tam bloed’. De 
Kuifeend wordt veelvuldig in het 

Huiszwaluwkolonie aan zorgboerderij
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deze omvang en zo dicht bij het bebouwde 
gebied is vermoedelijk uniek voor ons land. 
Sinds de invoering van het mozaïekbeheer 
in 2003 komen de meeste jaren veel jonge 
Grutto’s groot.

Vestigings- en opgroeiomstandigheden
De combinatie van ruige mest, vochtige, he
terogene weilanden en laat maaien van een 
groot aantal percelen verschaft de Grutto 
optimale vestigingsomstandigheden en op
groeimogelijkheden voor de jongen. Boven
genoemde combinatie vormt ook optimale 
vestigingsomstandigheden voor Kievit, Tu
reluur en Scholekster. De optimale opgroei
omstandigheden voor de jonge Grutto’s kon 
wel eens ten koste gaan van de opgroeimoge
lijkheden voor vooral Kievit. Het late maaien 
van een groot aantal percelen betekent dat 
de Kieviten met jongen zich verplaatsen naar 
de veelal beweide percelen langs de rand van 
het gebied. De beweidingsdruk met jongvee 
dan wel schapen is zodanig dat daar weinig 
dekking is in de vorm van hogere graspollen 
en de kans op vertrapping van nesten dan 

nesten (6 juli 2009). De toename van het 
aantal nesten op deze locatie lijkt te worden 
veroorzaakt door het ‘ontmoedigingsbeleid’ 
door huizenbezitters in de aangrenzende 
woonwijken Zilvermeer en Drielanden. Voor
al in het oostelijk deel van Drielanden en het 
westelijk deel van Zilvermeer waren direct na 
de aanbouw enkele geschikte dakoverstekken 
die meteen door de Huiszwaluwen verkozen 
werden voor hun nesten. In de loop van de 
jaren zijn ze alle ‘weggepest’ in verband met 
de overlast van de uitwerpselen. Thans wordt 
in deze wijken geen enkel huiszwaluwnest 
meer aangetroffen.
De optimale voedsel en nestmateriaal
omstandigheden in Kardinge zijn mede de 
oorzaak voor de grote en bloeiende kolonie 
aan de zorgboerderij.

Discussie
Uit bovenstaande rapportage blijkt dat de 
weidevogeldichtheid in de beschouwde 50 
hectare in het Recreatiegebied Kardinge 
verrassend hoog is. Het grote aantal aange
troffen nesten op een kleiweidegebied van 

Figuur 3. Mozaïekbeheer in 2010 (Rob Lindeboom).
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Tureluurs en Scholeksters, gaan wel verloren 
door predatie van vooral Blauwe Reiger en de 
laatste jaren ook door Buizerd. Op het mo
ment dat de Blauwe Reigers en Buizerds zelf 
jongen hebben, neemt hun voedselbehoefte 
aanzienlijk toe. De reigers laten zich dan door 
de luchtmacht niet langer wegjagen en lan
den veelal langs de sloten in de kort begraas
de percelen. Juist langs deze slootranden 
bevinden zich voor voedsel en bescherming 
vaak de jonge Kieviten en Tureluurs. Buizerds 
laten zich incidenteel, door de aanwezigheid 
van de sterke luchtmacht, vooral van grote 
hoogte op een onoplettend jong vallen.
Geconcludeerd kan worden dat de hoge con
centratie aan alarmerende en attaquerende 
oudervogels in het gebied de vliegende pre
datie tot een minimum beperkt. Dit ondanks 
de aanwezigheid van bomen ten zuiden en 
ten noorden van het gebied en rondom de 
boerderijen. Grondpredators (vos, steenmar
ter, kat, bunzing, wezel en hermelijn) hebben 
tot nu toe nauwelijks invloed op de populatie 
gehad, maar hier speelt de factor geluk onge
twijfeld een grote rol. 
In 2009 en 2010 bleek dat in de oostelijke 
percelen (vooral 17 en 23), waar in de jaren 
daarvoor circa vier paar Grutto’s, vier paar 
Tureluurs, zeven paar Kieviten en vier paar 
Scholeksters tot broeden kwamen, nauwelijks 
meer vogels tot broeden kwamen. Er was op 
een of andere manier verontrusting door een 
grondpredator. Een stropende, verwilderde 
zwarte kat, afkomstig van de voormalige 
boerderij ter plaatse van de huidige zorgboer
derij, werd veelvuldig aangetroffen. Maar om 
dit beest de schuld te geven van de leegloop 
ging mij te ver, tot het moment dat ik deze 
kat een scholeksternest leeg zag roven.

Toekomst van het gebied
Al meer dan tien jaar geleden werd door 
sommigen aangegeven dat de aanwezigheid 
van weidevogels in het bovengenoemde ge
bied een aflopende zaak zou zijn, vooral door 
de aanwezigheid van het hoger wordende 
Beijumerbos aan de noordzijde en de Kar
dingermaar met Italiaanse populieren aan de 
zuidzijde. Tot nu toe is het aantal broedpa
ren eerder toe dan afgenomen. Wel kon een 

wel jongen hoog is. De hoeveelheid voedsel 
op dergelijke percelen zal door de aanwezig
heid van veelal meerdere oudervogels met 
jongen spoedig beperkend worden. Tevens 
leidt het grote aantal interacties tussen de 
oudervogels vermoedelijk tot een grotere 
kans op predatie van de jonge vogels door, in 
dit gebied, vooral Blauwe Reiger en Buizerd.
In 2010 is voor het eerst echt extensief be
weid in het gebied (zie figuur 3). De resulta
ten van 2010 wijzen erop dat de opgroeimo
gelijkheden voor jonge Kieviten, maar ook 
jonge Tureluurs en Scholeksters aanzienlijk 
verbeterd worden. Extensieve beweiding 
betekent minder kans op vertrapping van 
nesten en jongen en betere voedselomstan
digheden (verse mest) en schuilmogelijkhe
den (heterogene grasmat). Uiteraard moeten 
we ons realiseren dat we aan een groot aantal 
knoppen kunnen draaien, maar niet aan die 
van het weer en de predatiedruk.

Predatie
Uit het bijhouden van de lotgevallen van 
de kievit en gruttonesten in de periode 
19972000, maar ook door het bijhouden van 
de lotgevallen van nesten op afstand in de 
periode 20032010, blijkt dat er maar relatief 
weinig uitval was van nesten door predatie. 
Potentiële vliegende predators van nesten 
worden door de overweldigende luchtmacht 
van broedvogels als Grutto, Kievit en Schol
ekster al gauw geattaqueerd en vervolgens 
keurig het gebied uitgeleid. In de periode 
19972002 gingen aanzienlijk meer nesten 
verloren door agrarische werkzaamheden 
(slepen, mest injecteren en intensief bewei
den) dan door predatie. In de periode 2004
2009 ging nog af en toe een nest verloren 
door beweiding met jongvee of schapen, ook 
omdat ondergetekende de meerwaarde van 
de bestaande nestbeschermers bij jongvee en 
schapen niet langer inzag. Grondpredators 
zijn, behalve vooral ’s avonds (verwilderde) 
boerderijkatten en katten uit de wijk Beijum, 
zelden in het gebied aangetroffen. Wellicht 
dat de drukte op de fiets en voetpaden rond
om het gebied, ook van mensen met honden, 
hierbij een rol bij speelt.
Jonge weidevogels, en dan vooral Kieviten, 
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Het vlees zou aan bijvoorbeeld Beijumers 
en Lewenborgers aan de boerderij verkocht 
kunnen worden. Zo kunnen deze stadjers en 
hun kinderen ervaren waar en onder welke 
omstandigheden het vlees dat zij eten, ge
produceerd wordt. 
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het ondersteunen bij en het faciliteren van 
de weidevogelbescherming. Tevens dank 
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afname van het aantal broedparen van vooral 
Kieviten en Grutto’s geconstateerd worden 
ten oosten van de Noorddijkerweg. De 
oorzaak hiervoor ligt vooral in de afwezig
heid van bemesting en de aanwezigheid van 
intensieve schapenteelt op de betreffende 
percelen. Mijn verwachting is dat onder de 
huidige landbouwkundige omstandigheden 
de aanwezige sterke populatie weidevogels 
zich prima kan handhaven. De productie aan 
jongen is zodanig dat potentieel geschikte 
gebieden in de directe omgeving, zoals de 
weilanden ten oosten van de Noorddijkerweg 
ook weer volledig bezet kunnen worden. 
Door het invoeren van mozaïekbeheer met 
het opbrengen van ruige mest kan dat gebied 
net zo geschikt worden als het huidige be
schermingsgebied. In 2010 is al één perceel 
van meer dan drie hectare bemest met ruige 
mest en pas op 15 juni gemaaid.

De randvoorwaarden voor behoud en uit
breiding van het weidevogelbeschermings
gebied in Kardinge zijn: 

Handhaving van de huidige infra•	
structuur rondom en in het gebied 
(met andere woorden geen extra fiets 
of voetpad door het gebied of extra 
 recreatie in het gebied);
Handhaving van de sloten in en rond•	
om het gebied;
Geen uitgebreiding van de opslag van •	
oppervlaktewater of helofytenfilter in 
het gebied;
Handhaving van het huidige extensieve •	
gebruik van bijvoorbeeld de zorgboer
derij;
En natuurlijk de huidige combinatie •	
van mozaïekbeheer met extensieve 
veeteelt voortzetten en uitbreiden.

Dit alles zou uitstekend kunnen door de 
vestiging van een vleesveebedrijf in het 
gebied. Een winteronderkomen voor het 
vleesvee is in de vorm van de huidige zorg
boerderij al in het gebied aanwezig (voor
malig melkveebedrijf). In de voormalige 
boerderij zouden het opkweken van vlees
vee, zorg, educatie en weidevogelbeheer 
uitstekend gecombineerd kunnen worden. 
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Numbers
I have now been birding for over 30 years and I am beginning 
to realize that, at the wrong side of 50, time is slowly but 
inexorably running out. Just the other day I sat counting my 
WP-list and the tally stopped well short of 450. Th e result 
was a sleepless night.

Th is will not do, of course, but how on earth (I mean: how in 
the Western Palearctic) am I going to fi nd the time and the 
means to tick the remaining 450 or so species? Just imagine 
what it would take.
I would have to visit Kurdish Turkey, which would be do-
able in itself, but for the two snowcocks, the Eastern Rock 
Nuthatches and the Great Rosefi nches I would have to climb 
some formidable mountains, which is considerably less do-
able for someone of my age and weight. I would have to trek 
all the way up to Northern Scandinavia for Steller’s Eider 
and so on, and I hate Scandinavia and not just because the 
beer is too expensive. Iceland costs a fortune to get to and it 
would yield just the trio of Harlequin Duck, Barrow’s Gold-
eneye and Black Guillemot. Th en there is Morocco … well 
okay, Morocco does not sound too bad. I hear that in spite 
of all that funny religious stuff  they do sell beer there and 
the climate is nice. Algeria for that endemic nuthatch: not 
bloody likely, I am not getting arrested by fundamentalists, 
not me. Sardinia for two species only, albeit endemics, too. 
Siberia, Oman, Kazakhstan, Holterberg. Pff , listing it like 
this it looks like a lot of hardship and fi nancial outlay. I hate 
Nunspeet and, moreover, I do not believe those Black Grouse 
are really wild.
It is not as if there have not been some successes over the 
past year or two. One success in particular is fi nally fi nding 
the Orphean Warbler after having tried for it a hundred 
times in the last two decades. Fifty times, certainly. Okay, 
ten times, defi nitely. I had missed it in France, Spain, Italy, 
mainland Greece and Croatia but on the island of Lesvos it 
promised to be a dead cert and, moreover, I was there in early 
spring, the best time of the year. I got out of bed at ungodly 
early hours, birded high and low all across the island, found 
thousands of birds ranging from Avocets to Sombre Tits, but 
no Orphean Warblers. Just one day before our fl ight home 
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my wife and I hired mountain bikes and went for a ride in 
the interior. It was hot and we were resting by the side of the 
track, when I heard a bird singing from the top of an olive 
tree. I was sure it was a song I had never heard before and 
that could only mean one species. I left my wife (just for the 
time being, of course) and chased the songster across a dry 
river bed. Finally I nailed it: full view of adult male, high up 
in some bush. Th is bird turned out to be my WP-number 429.
Lesvos (I think they now call it that rather than the other-
wise perfectly acceptable ‘Lesbos’ because of sexual con-
notations and American sensitivities) had already yielded 
numbers 426, 427 and 428. Krüper’s Nuthatch turned out to 
be ridiculously easy. Just drive up to the tree as described in 
the book by Steve Dudley and Bob’s your uncle. All those cars 
parked around it, bristling with telephoto lenses, are a great 
help, too. Th e lenses point right at the nesting hole of number 
426. You might want to remember this for your visit to the 
island.
Th e next one, 427, also turned out to be much easier than I 
had expected. While my wife was admiring a petrifi ed tree 
I was enjoying great views of the male Cinereous Bunting 
that was singing its lungs out on top of it. After long years 
of honing it to perfection my kids’ mum and I now have this 
fl awless symbiosis, each of us acting as the other’s epiphyte. 
What a shame this will not last forever. But I must not turn 
maudlin here.
Th e next one was a bird like 429, a bundle of feathers chased 
high and low from Spain to Greece to Macedonia to Israel 
and never found. At one point I had become convinced that 
it was a hoax devised by the likes of Larsses Jonsson and 
Svensson to pad their identifi cation guides and increase 
sales. But Lesvos proved me wrong. I had cleverly spotted my 
next-door neighbour in the resort as a birdwatcher (well, the 
binoculars around his neck, the fi eldguide in his pocket and 
his ceaseless scanning of the skies were, I do admit, a bit of a 
giveaway) and we decided to combine forces. We got up much 
too early, left our wives (just for the time being, of course) 
and hit the saltpans, which in Lesvos means loads of Greater 
Flamingos and Black-winged Stilts, but also the chance of 
just about anything else that fl ies in the Western Palearctic. 
Ignoring the throngs of birders who were shown myriads of 
Wing-winged Black Terns and Glossy Ibis by someone who 
looked uncannily like Emo Klunder we pushed on right up to 
the seashore, for here it was that we hoped to fi nd out target 
bird, the elusive Rufous Bush Robin.
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And on that bottle-strewn beach I experienced something of 
an anticlimax, because after all those years of exasperation 
my phantom bogey bird just sat there, up in a scraggy bush, 
blaring out to the females that he, and he only, was the 
perfect fertilizer of eggs and what not. I hope you enjoy my 
companion’s great photograph of this bird.
So much for the bagging of WP-428. The one after 429, 
Olive-tree Warbler WP-430, which I had managed to miss 
in Lesvos, turned up on an island off the Croatian mainland 
as the fortunate spinoff of an unfortunate basketball tour-
nament and 431 just fell into my hands during a non-birding 
cycle tour of Vlieland. Some members of the much-maligned 
Dutch Birding Association had found the bird in a village 
garden and all I had to do was pedal up and there it was, 
a Siberian Stonechat, looking for all the world like a small 
female Wheatear.

But there you are, you see. Just six new birds in the entire 
year of our Lord 2010, which in actual fact was quite a 
good year. I have had much worse, probably on account of 
not  visiting islands. At this rate I will have to live to a very 
ripe 127 to clock up all the breeding birds of the Western 
 Palearctic, but I fear my number will be up long before then.

Rufous Bush Robin – Lesvos – May 2010
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Het gebied wordt niet alleen gebruikt als 
slaapplaats, maar overdag rusten er ook 
vogels, waaronder dus diverse soorten stelt
lopers. Bij de Scholekster spreekt men in 
zo’n geval van een soos. In dit artikel wordt 
het telgebied (fi guur 1) in het vervolg ‘soos’ 
genoemd. Sozen van scholeksters bevinden 
zich veelal bij een meer of een kanaal.

Op het moment dat Scholeksters terug
keren uit de overwinteringsgebieden (de 
Zeeuwse Delta of het Waddengebied) naar 

Inleiding
Het uitroepen van het jaar 2008 tot het ‘Jaar 
van de Scholekster’ door Vogelbescherming 
Nederland en SOVON Vogelonderzoek Neder
land was reden voor de auteur om in datzelf
de jaar te starten met slaapplaatstellingen 
van steltlopers in recreatiegebied Kardinge. 
Slaapplaatsen zijn plekken waar Scholeksters 
en/of andere steltlopers gemeenschappelijk 
de nacht doorbrengen. Op de slaapplaats in 
Kardinge verblijven niet alleen Scholeksters 
maar, in mindere mate en gedurende kortere 
tijd, ook Grutto’s en Tureluurs.

Rustende scholeksters 
en andere steltlopers in 
 recreatiegebied Kardinge 
rob Lindeboom

Figuur 1. Situering van het telgebied in recreatiegebied Kardinge (bron: Google Maps).

rondom de stad groningen bevinden zich enkele locaties waar in het 
voorjaar steltlopers gemeenschappelijk rusten en slapen. Bekende rust- en 

slaapplaatsen voor de scholekster zijn bijvoorbeeld de ruskenveenseplas, de 
Hoornseplas en het recreatiegebied Kardinge. een bekende rust- en slaap-

plaats voor de grutto is de Koningslaagte (Van dijk 200).
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broedparen de laatste jaren (bijna) geen 
jongen vliegvlug krijgen. Hoewel het aantal 
broedparen in Kardinge de laatste jaren 
nog niet noemenswaardig afneemt, rijst de 
vraag of de geringe aanwas van vliegvlugge 
jongen ook consequenties heeft voor de 
aantallen Scholeksters op de soos. Reden 
om na drie jaar soostellingen de eigen re
sultaten en tevens de resultaten van andere 
tellers op papier te zetten en uit te werken. 
Met dit artikel wil ik tevens aantonen dat 
de soos van groot belang is voor de Schol
eksters van de stad Groningen en voor de 
Grutto’s en Tureluurs van Kardinge en om
streken. Daarom pleit ik aan het eind voor 
het nemen van enkele eenvoudige, relatief 
goedkope aanpassingen van de soos om 
verstoring te minimaliseren en de inrichting 
te optimaliseren.

Gebiedsbeschrijving 
Tussen de Groninger woonwijken Beijum en 
Lewenborg bevinden zich twee fietspaden, 
de Dwarsdijk en het Koerspad. Omstreeks 
1990 is ten westen van het Koerspad het 
Zilvermeer (Kardingerplas, een zwemplas) 
aangelegd en ten oosten daarvan een visvij
ver. De soos ligt aan de zuidoostelijke oever 
van de visvijver. Voor zover mij bekend is 

de sozen, bestaan deze vooral uit terri
toriumvogels. Gaandeweg het voorjaar 
zullen de territoriumvogels steeds meer tijd 
gaan doorbrengen in hun territorium, om 
ten slotte helemaal niet meer op de soos 
terug te keren. De territoriumhouders zul
len vermoedelijk tot aan het moment dat 
het broeden start nog wel ’s avonds op de 
gemeenschappelijke slaapplaats komen.

Ens et al. (2009) constateren zowel in het 
Waddengebied als in het binnenland een 
alarmerende afname van het aantal Schol
eksters. Deze afname is omstreeks 1990 
gestart en als gevolg daarvan is in de afge
lopen vijftien jaar de broedpopulatie met 
50% afgenomen! Deze neerwaartse trend in 
het aantal Scholeksters wordt uiteraard ook 
op sozen en slaapplaatsen geconstateerd 
(Kleefstra 2008). Gesteld wordt dat nog 
onduidelijk is of de afname een gevolg is van 
voedselschaarste in het overwinteringsge
bied, intensieve agrarische bedrijfsvoering of 
klimaatfactoren, of dat het gaat om een com
binatie van deze factoren (Ens et al. 2009).

Uit de weidevogelbescherming in recreatie
gebied Kardinge (Lindeboom 2010, elders 
in dit nummer) blijkt dat de daar aanwezige 

Locatie van de soos op zuidoostelijke oever van de visvijver
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Jaartal Datum Tijd Scholekster Grutto Tureluur
2008 04-03* soos 150 1 1

24-03* soos 140 35 0

27-03* soos - 36 0

27-04* soos 9 0 0

2008 23-03 slaapplaats 200 60 40
27-03 slaapplaats 155 55 35

10-04 slaapplaats 115 20 12

2009 08-02 soos 7 0 0

14-02 soos 6 0 0

22-02 soos 52 0 0

01-03 soos 122 5 0

07-03 soos 166 0 0

18-03* soos 140 41 0

20-03* soos 110 8 0

2009 08-03 slaapplaats 210 0 0

13-03 slaapplaats 168 20 2

18-03 slaapplaats 215 35 1

24-03 slaapplaats 195 67 16

28-03 slaapplaats 191 58 35
01-04 slaapplaats 185 17 2

06-04 slaapplaats 133 4 2

10-04 slaapplaats 115 2 0

23-04 slaapplaats 79 9 9

10-05 slaapplaats 50 0 6

2010 27-02 soos 101 44 0

07-03 soos 11 151 0

13-03 soos 142 48 0

18-03* soos 160 26 5

02-04 soos 117 58 36

09-04* soos 120 34 0

15-04* soos 51 - -

18-04 soos 5 0 0

2010 07-03 slaapplaats 93 126 0

13-03 slaapplaats 182 120 0

19-03 slaapplaats 115 60 4

23-03 slaapplaats 143 64 18

26-03 slaapplaats 169 56 11

03-04 slaapplaats 147 27 36
06-04 slaapplaats 116 15 26

07-04* slaapplaats 115 10 -

09-04 slaapplaats 135 28 32

13-04 slaapplaats 114 40 22

15-04* slaapplaats 80 25 -

17-04 slaapplaats 90 26 15

Tabel 1. Resultaten van steltlopertellingen op de soos bij Kardinge in 2008-2010. Onderscheid is 
gemaakt tussen tellingen overdag (‘soos’) en slaapplaatstellingen (‘slaapplaats’). Jaarlijkse maxima 
zijn vetgedrukt. * = telling door Klaas van Dijk; - = niet bekeken.
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Meerkoeten (per soort tussen 50 en 150 
exemplaren). Ook zitten ieder voorjaar 
Slobeenden, Krakeenden, Tafeleenden en 
Wintertalingen op de vijver (regelmatig 10
20 exemplaren van iedere soort).

Methode van tellen 
In het voorjaar van 2008, 2009 en 2010 zijn 
gestandaardiseerde slaapplaatstellingen 
tijdens de avondschemer uitgevoerd. De 
tellingen zijn uitgevoerd conform de hand
leiding Lokaliseren en tellen van slaapplaatsen 
van SOVON. De telgegeven zijn doorgegeven 
aan SOVON en worden gebruikt voor het 
Meetnet Slaapplaatsen. Daarnaast heb ik 
vanaf de winter van 2008/2009 regelmatig 
overdag steltlopers op de soos geteld. Ver
der zijn telgegevens gebruikt van Klaas van 
Dijk (2006, 20082010), Eduard Koopman 
(19992010) en René Oosterhuis (2003 en 
2004). Veelal waren dit tellingen die overdag 
werden uitgevoerd (soostellingen).

Resultaten van de vogeltellingen
In tabel 1 staan de resultaten van de tel
lingen in 20082010. In de drie onderzoeks
jaren werden maxima geteld van respectie
velijk 215 Scholeksters (18 maart 2009), 151 

de soos, voor wat betreft de Scholeksters, 
ontstaan op het moment dat de visplas is 
gegraven.

De visvijver wordt aan de oost en zuidzijde 
begrensd door vochtige kleiweiden. Deze 
weilanden worden al jarenlang extensief 
begraasd door Schotse Hooglanders. Door 
het gebied loopt een voetpad. Het gebied 
wordt sinds enkele jaren beheerd door Na
tuurmonumenten (voorheen door de Dienst 
OCSW van de gemeente Groningen). Honden 
moeten worden aangelijnd, maar dit wordt 
ondanks duidelijk aanwezige bebording 
vaak ‘vergeten’.

In het vochtige weilanddeel, direct ten 
zuiden van de visvijver, bevindt zich sinds 
het ontstaan van de huidige situatie circa 
twintig jaar geleden een jaarlijkse broedpo
pulatie van 34 paar Tureluurs, circa 10 paar 
Kieviten en 12 paar Scholeksters (in 2010 
zelfs 5 paar). Tevens bevindt zich hier al 
sinds de sloop van de boerderij de Uilenborg 
aan het Koerspad een populatie Soepganzen 
van (de laatste jaren) circa 50 stuks. In de 
vijver, grenzend aan de soos, bevinden zich 
in het voorjaar Kuifeenden, Smienten en 

Scholeksters met Grutto op soos
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gekleurringde Scholeksters, die broeden 
in Kardinge, bevinden zich aanvankelijk 
overdag op de soos en ’s avonds op de slaap
plaats. De gekleurringde Scholekster op 
bovenstaande foto heeft al ten minste drie 
jaar een territorium direct ten zuiden van 
de soos en weet daarin ieder jaar een of 
twee jongen vliegvlug te krijgen. 

In maart is enkele malen op (praktisch) 
dezelfde dag zowel een soos als een slaap
plaatstelling uitgevoerd. Bijna altijd zaten 
overdag aanzienlijk minder Scholeksters 
op de soos (40 tot 80) dan ’s avonds op de 
slaapplaats (zie figuur 2 voor de situatie in 
2010). Dat betekent dat de ontbrekende 
Scholeksters al in hun territorium verblijven 
of elders in groepen foerageren (persoon
lijke waarnemingen). Oosterhuis (2004) 
constateerde bij zijn onderzoek naar de 
scholeksterterritoria in de stad Groningen 
dat de eerste paartjes al begin maart hun 
territorium van vorig jaar weer bezochten.

Omstreeks half mei zullen de meeste ter
ritoriale Scholeksters de slaapplaats niet 
meer gebruiken omdat ze tegen die tijd in 
hun territorium blijven en starten met het 

Grutto’s (7 maart 2010) en 40 Tureluurs (23 
maart 2008). In tabel 2 staat het maximale 
aantal Scholeksters weergegeven dat in de 
jaren 19992010 door Eduard Koopman op 
de soos is aangetroffen.

Scholekster 
De Scholekster is de meest voorkomende 
steltloper op de slaapplaats. De soos in 
Kardinge vormt in de periode half februari 
tot ten minste half mei een belangrijke rust
plaats voor Scholeksters. In de strenge win
ter van 2010 werden op 27 februari al 101 
Scholeksters geteld tussen de Smienten en 
Meerkoeten op het ijs van het Zilvermeer. 

De Scholeksters op de rustplaats in Kar
dinge hebben hun territorium in het agra
rische gebied ten noord en zuidoosten van 
de stad Groningen en (deels) in de stad zelf. 
Dit laatste wordt door Oosterhuis (2004) 
onderschreven. Uit onderzoek aan geringde 
Scholeksters op twee slaapplaatsen in de 
buurt van Arnhem (Hageman 2008) blijkt 
dat vooral lokale broedvogels op de slaap
plaatsen verblijven, met een gemiddelde 
afstand tussen broedplaats en slaapplaats 
van 4,5 km (maximum 7 km). Ook twee 

Jaar Datum Aantal

1999 31-03 400

2000 23-03 420

2001 14-03 500

2002 07-03 440

2003 10-03 350

2004 15-03 380

2005 25-03 250

2006 26-03 250

2007 17-03 240

2008 23-03 120

2009 17-03 160

2010 20-03 160

Tabel 2. Het maximale aantal Scholeksters op 
de soos op grond van de telreeks van Eduard 
Koopman.

Gekleurringde Scholekster bij Kardinge
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Figuur 2. Tellingen van Scholeksters op de soos bij Kardinge in 2010 overdag (‘soos’) en ’s avonds 
(‘slaapplaats’), zie tabel 1 voor details.

Figuur 3. Aantalsverloop van de Scholekster op de slaapplaats in 2009.

0

25

50

75

100

125

150

175

200

soos

slaapplaats

30-04
20-04

10-04
31-03

20-03
11-03

01-03

0

25

50

75

100

125

150

175

200

30-04
20-04

10-04
31-03

20-03
11-03

01-03

225

Fo
to

: a
n

a
 B

ur
en



158 de grauwe gors 2010–3

Door veertien jaar weidevogelbescherming 
in recreatiegebied Kardinge (Lindeboom 
2010) ben ik ervan overtuigd geraakt dat de 
in de inleiding genoemde potentiële facto
ren (Ens et al. 2009) samen de oorzaak zijn 
van de afname. Het begint er met de huidige 
landbouwmethoden op te lijken dat de aan
was van Scholeksters in het binnenland vrij
wel uitsluitend afkomstig is van paren die op 
(platte daken op) bedrijfsterreinen broeden 
(Dijkstra 2008). Ook in de stad Groningen 
zijn er diverse broedparen die jaarlijks een of 
meer jongen weten groot te brengen (Ooster
huis 2004, Klaas van Dijk pers. med.).

Grutto 
Vanaf 2008 is ook nauwgezet het aantal 
Grutto’s op de rustplaats in Kardinge bij
gehouden. Omstreeks eind februari/begin 
maart arriveren de eerste Grutto’s in het 
recreatiegebied. 
In 2008, 2009 en 2010 zijn na half maart 
maximaal respectievelijk 60, 67 en 64 
exemplaren op de slaapplaats aangetroffen. 
Gedragswaarnemingen overdag en waarne
mingen aan een in februari 2009 in Zuid
westFrankrijk gekleurringde broedvogel in 
Kardinge wijzen erop dat vanaf half maart 
de soos uitsluitend door de lokale broedvo
gels van het recreatiegebied gebruikt wordt. 

broeden. Tabel 1 en figuur 3 laten zien dat 
op 18 maart 2009 het maximale aantal van 
215 exemplaren voor dat jaar op de slaap
plaats is aangetroffen, terwijl op 10 mei 
(niet in de grafiek) nog maar 50 individuen 
zijn aangetroffen. Vonk (1997) constateerde 
in recreatiegebied Het Hulsbeek bij Olden
zaal ieder jaar een vast patroon in het ver
loop op de slaapplaats, namelijk: de meeste 
vogels komen aan omstreeks begin/half 
maart en omstreeks eind april is het aantal 
nog minimaal.

In de loop van de tijd is het scholeksteraan
tal op de soos dramatisch afgenomen (tabel 
2, figuur 4). In de eerste vier jaren (1999
2002) bedroeg het jaarmaximum gemiddeld 
440 (uitersten van 400 en 500), maar in de 
laatste vier jaren (20062010) bedroeg het 
jaarmaximum gemiddeld 170 (uitersten van 
120 en 240). In iets meer dan tien jaar is het 
maximale aantal Scholeksters op de soos 
dus met meer dan de helft afgenomen.

De afname van de aantallen bij Kardinge 
komt overeen met de elders in Nederland 
geconstateerde afname (Ens et al. 2009). In 
Friesland werd in ongeveer dezelfde periode 
een afname van circa 30% gevonden (Kleef
stra 2008). 

Figuur 4. Ontwikkeling van het maximale aantal Scholeksters op de soos in Kardinge in 1999-2010 
op grond van de telreeks van Eduard Koopman.
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op het ijs van het Zilvermeer. In dat jaar 
werd ook een fenomeen waargenomen dat 
in 2008 en 2009 niet is waargenomen. Op 
7 en 13 maart bevonden zich ’s avonds circa 
125 Grutto’s op of om de slaapplaats (fi
guur 6). Er wordt bewust ‘op of om’ gezegd 
omdat de vogels zeer onrustig waren en de 
meeste in de schemering in een grote groep 
over beide plassen vlogen. Af en toe stonden 
ze enige tijd in het ondiepe water langs het 
strand van het Zilvermeer. Op 7 maart telde 
Klaas van Dijk overdag in het gebied zelfs 
151 Grutto’s (’s avonds 126). In die periode 
was dé slaapplaats voor Grutto’s, de Koning

Deze constatering wordt onderschreven 
door Klaas van Dijk, die tot 2010 nooit IJs
landse Grutto’s op de soos heeft gezien.

In 2009 nam vanaf begin april het aantal 
Grutto’s op de slaapplaats snel af omdat ze 
in hun territoria blijven en het broedproces 
is gestart (figuur 5). In 2010 is dit minder 
duidelijk te zien (figuur 6). Vermoedelijk 
wordt dit veroorzaakt doordat 2010 een 
koud voorjaar kende, waardoor de meeste 
vogels aanzienlijk later zijn gaan broeden 
(Lindeboom 2010).
Op 27 februari 2010 stonden al 44 Grutto’s 

Figuur 5. Aantalsverloop van de Grutto op de slaapplaats in 2009.

Figuur 6. Aantalsverloop van de Grutto op de slaapplaats in 2010.
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gen bevestigen dat de op de slaapplaats 
aanwezige Tureluurs uit de directe omge
ving komen.

Discussie 
De tellingen maken duidelijk dat de soos 
in recreatiegebied Kardinge in het voorjaar 
gedurende enkele maanden door enkele 
honderden steltlopers (Scholekster, Grutto 
en Tureluur) dagelijks als rustplaats wordt 
gebruikt. Zichtwaarnemingen en aflezingen 
van gekleurringde vogels maken duidelijk 
dat hoofdzakelijk de lokale broedvogels, 
vooral uit recreatiegebied Kardinge, op de 
soos rusten en slapen. De soos speelt dan 
ook een belangrijke rol bij het behoud van 
de weidevogelpopulatie in recreatiegebied 
Kardinge en van de scholeksterpopulatie 
in het oostelijke deel van de gemeente 
 Groningen.
Daarnaast zitten in het voorjaar ook regel
matig andere vogelsoorten op de soos om 

slaagte, nog geheel met ijs bedekt. Vermoed 
wordt dat een aantal van de normaal daar 
aanwezige Grutto’s zich nu in Kardinge be
vond (Klaas van Dijk pers. med.).

Tureluur
Tureluurs arriveren later in het seizoen op 
de slaapplaats, namelijk eind maart/begin 
april, en zijn vervolgens maar zeer kort 
aanwezig voordat de broedterritoria in de 
omgeving worden opgezocht en ze daar 
ook blijven (figuur 7). In de periode dat de 
slaapplaats wordt gebruikt, wordt de soos 
overdag slechts zelden gebruikt. Ook bij de 
Tureluur blijkt dat door het koude voorjaar 
van 2010 de vogels in april aanzienlijk langer 
de slaapplaats bleven bezoeken (figuur 8).

De maxima op de slaapplaats zijn stabiel 
(respectievelijk 40, 35 en 36) en komen min 
of meer overeen met het aantal broedparen 
in Kardinge (2025 paar). Zichtwaarnemin

Figuur 7. Aantalsverloop van de Tureluur op de slaapplaats in 2009.

Figuur 8. Aantalsverloop van de Tureluur op de slaapplaats in 2010.
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Het IVN Groningen/Haren heeft de beheer
der van het gebied twee jaar geleden voorge
steld om tussen de soos en het voetpad een 
ondiepe, watervoerende geul te graven met 
aan weerszijden een open verbinding met de 
visplas. Deze geul vormt een belemmering 
voor de verstorende invloed van honden, 
vissers en grondpredators, terwijl de Schotse 
Hooglanders er rustig doorheen kunnen 
blijven banjeren en de soos blijven begrazen, 
waarmee kort gras gewaarborgd is. Dit laat
ste voorkomt de tweede bedreiging, namelijk 
het dichtgroeien van de soos. De begrazing 
door de runderen is en blijft essentieel om 
het gebied voldoende open te houden. De 
soos en de directe omgeving daarvan ‘verdis
telt’ echter de laatste jaren. Het is onduide
lijk of dit met het ’s winters bijvoeren van de 
Schotse Hooglanders heeft te maken dan wel 
met het te extensief beheren.

De bij het graven van de ondiepe geul vrij
komende grond kan voor de steile oever 
in het water geplaatst worden, zodat de 
vogels overdag én ’s nachts ook met de 
poten in het water kunnen staan (vooral 
voor Grutto’s van belang). In fi guur 9 is de 

te rusten en/of te poetsen. Het gaat onder 
andere om watervogelsoorten als Aalschol
ver, Bergeend, Kuifeend, Smient, Meerkoet, 
Kokmeeuw, Stormmeeuw en Kleine Mantel
meeuw.

De soos kent twee bedreigingen: verstoring 
en opgaande begroeiing. 
Uit directe waarnemingen blijkt dat de rust 
op de soos in toenemende mate verstoord 
wordt door mensen met loslopende honden 
en door vissers. Wandelaars op het voetpad 
zorgen niet voor verstoring, ook niet met 
een aangelijnde hond. Het is verboden ter 
plaatse de hond niet aangelijnd te hebben! 
Echter bij het aanspreken van betreff ende 
baasjes op hun gedrag hebben ze of ‘de 
bordjes niet gezien’ of moet je soms vrezen 
voor je eigen hachie. Handhaving is geen 
(voldoende) optie, want dan kan je daar een 
handhaver wel het hele weekend laten pos
ten. Gedragswaarnemingen op een aantal 
avonden in 2009 wezen uit dat er vermoe
delijk ook verstoring plaatsvond door de 
aanwezigheid van een grondpredator in het 
gebied (hoewel ondergetekende de predator 
zelf nooit gezien heeft).

Figuur 9. Locatie ondiepe geul en locatie voor overtollige grond (bron: Google Maps).
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 bedachte locatie voor de ondiepe, perma
nent watervoerende geul (dikke lijn) en de 
locatie voor de vrijkomende grond (dunne 
lijn) aangegeven.

Aanvullend op de bovengenoemde beheer
maatregelen is het aan te bevelen om de 
begroeiing op het meest zuidelijke eiland 
kort te houden door minimaal een keer in 
de paar jaar jonge bomen te verwijderen 
(beginnend eind 2010). Door eventueel het 
eiland intensief te laten begrazen, wordt het 
eiland een uitwijkmogelijkheid bij eventuele 
verstoring op de soos.
Voor de duidelijkheid: vissers worden bij de 
visvijver alleen ontmoedigd ter plaatse van 
de soos, alle overige oevers zijn en blijven 
toegankelijk.

Dankwoord
Klaas van Dijk, Eduard Koopman en René 
Oosterhuis dank ik voor hun soostellingen. 
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Vogelen op de tiende van 
de tiende van de tiende; het 
moet toch niet gekker worden
Hans Beek

opzichte van hun neef de Blauwe Reiger. Het 
moet toch niet gekker worden dacht ik. In 
het water was het op de gebruikelijke eenden 
na rustig. Aan de overkant was de Slechtvalk 
niet te zien, die wilde blijkbaar uitslapen op 
de zondagmorgen.
Ik ging verder en via de Ballastplaat, waar 
ook al grote groepen ganzen te zien waren, 
bereikte ik het Nieuwe Robbengat. Daar 
stond ook een vogelaar. Ik kuierde op hem 
af en vroeg wat hij had gezien. Hij wees 
naar het water maar ik zag niets. “Komt 
zo  boven”, zei hij. En ja hoor, na een halve 
 minuut kieperde er een puntgave Kuif
duiker uit te water. “Fraai”, zei ik, “is een 
tijd geleden dat ik dat mooie beestje gezien 
heb”. De vogel was mak en liet zich door 
onze aanwezigheid totaal niet van de wijs 
brengen. De Kuifduiker liet zich dan ook 
fraai bekijken zoals dat zo mooi in het jargon 
heet tegenwoordig. Ik vertelde mijn mede
vogelaar dat ik zojuist in het Jaap Deensgat 
vijf Grote Zilverreigers had gezien en terwijl 
ik dat zei, bedacht ik mij de unieke waarde 
van deze mededeling. Een uitgesproken 
zuidelijke soort en een redelijk uitgesproken 

Op tien oktober jongstleden besloot ik, zeker 
ook uitgenodigd door het prachtige weer, een 
heerlijk dagje te gaan vogelen. Via de beken
de vogelsites wist ik dat het op de eilanden 
stikte van de leuke soorten maar ik besloot 
toch om naar het Lauwersmeersgebied te 
gaan. Ik wilde niet al te veel tijd verdoen met 
een eind in de auto te rijden en met de boot 
te varen. Het was rustig in het gebied. Dat is 
vaak zo. Wanneer je denkt dat de omstandig
heden optimaal zijn, valt het vaak tegen en 
andersom is dat ook geregeld het geval. 
Ik had me voorgenomen om het hele gebied 
een beetje door te struinen en nadat ik een 
grote groep Brandganzen had waargenomen 
op het Zoutkamperril, liep ik in het zonnetje 
naar de kijkhut in het Jaap Deensgat. Een 
stuk of vijf Baardmannen begroetten mij met 
hun luide chenk. Het riet puilde uit van de 
zaadjes en de vogels genoten van een feest
maal. In de hut was het rustig. Ik speurde de 
randen af en al gauw ontwaarde ik een paar 
Grote Zilverreigers. In het riet liepen er nog 
meer. Toch altijd weer bijzonder, die gasten 
uit het zuiden. Ik realiseerde me opeens dat 
de zilverreigers in de meerderheid waren ten 

Hageman, M. 2008. Terugmeldingen van 
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Giesbeek. Vlerk 25: 50-56.

Kleefstra, R. 2008. Sozende Scholeksters in de 
Frieswykpolder. Twirre 19: 84-88.

Lindeboom, R. 2010. Veertien jaar weide-
vogelbescherming in Recreatiegebied 
Kardinge te Groningen. De Grauwe Gors 
38:  134-148.

Oosterhuis, R. 2004. Groninger Scholeksters, 
van wadvogel tot stadsvogel? De Grauwe 
Gors 32: 7-13.

Vonk, H. 1997. Broedende en doortrekkende 
Scholeksters rond Oldenzaal. Steltlopers 
1: 49-61.
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noordelijke soort op nauwelijks 500 meter 
van elkaar verwijderd. Het moet toch niet 
gekker worden. Wat kan vogelen boeiend 
zijn en wat leven we toch in een mooi gebied. 
Het lijkt wel of Nederland het centrum van 
de vogelwereld is getuige ook de recente 
zogenaamde nieuwe soorten voor Nederland. 
De (Amerikaanse) Noordse Waterlijster was 
de vijfhonderdste soort voor Nederland, het 
gaat hard nu.
Met deze gedachten vervolgde ik mijn weg. 
De Bladkoning waar ik op hoopte bleef uit 
maar er waren opvallend veel Putters. Ook 
de Graspiepers lieten zich niet onbetuigd. Ik 
besloot langs de dijk naar het waterstaats
gebouwtje te rijden, misschien waren er nog 
tellers op de telpost bij de Kustweg. Kalmpjes 
reed ik over de zonovergoten weg, het weer 
was prachtig met voor oktober waanzinnig 
hoge temperaturen. Bij het waterstaats
gebouwtje besloot ik een lange wandeling 
langs de dijk te maken. Ik hoopte stilletjes op 
een paar IJsgorzen. Er was op dit moment 
een aardige influx gaande van deze mooie 
noordelijke soort. Op mijn tocht over de dijk 
werd ik steeds vergezeld door Graspiepers 
en Witte Kwikstaarten. De  IJsgorzen lieten 
zich niet zien maar ik meende ver in de kwel
der het korte heldere roepje te horen. Op 
het slik, heel ver weg, zag ik een hele grote 

groep, eerst ondefinieerbare vogels staan. 
De verrekijker gaf uitsluitsel. Er stonden 
honderden Wulpen, hun lange snavels in het 
verenpak gestoken en ze hielden blijkbaar 
een heerlijke siësta in het warme zonnetje. 
Zou de Kleine Regenwulp van België er ook 
tussen zitten bedacht ik me. Het zou toch 
niet gekker moeten worden.
Na een paar kilometer gewandeld te hebben 
kwam ik bij de snuffelpaal van de Universi
teit van Groningen, daar opgesteld om de 
kwaliteit van de lucht en de atmosfeer te 
meten. Nou, die is wel goed daar, de frisse 
zeewind waaide heerlijk om mijn oren. In de 
bosjes van het gebouwtje wemelde het van 
de vogels. Veel zangvogels, een noordelijke 
Roodborst, een Gekraagde Roodstaart en een 
late Zwartkop. Opeens vlogen er twee lijs
terachtigen weg. De een was een Koperwiek 
en de ander moet, aan het postuur te zien, 
een Beflijster zijn geweest, maar het ultieme 
kenmerk van de bef miste ik. Waar kwamen 
ze vandaan en waar gingen ze naartoe? Op 
de terugweg scheen het zonnetje mij recht in 
het gezicht. De Wulpen waren weg, een Bui
zerd zat verveeld op een paal en een Toren
valk sloeg een muis. South meets North, East 
meets West op de tiende van de tiende van de 
tiende. Het moet toch niet gekker worden.

Kuifduiker – Nieuwe Robbengat – 10-10-10
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Spoorwegen, standplaats Amsterdam. In 
1971 werd dat Groningen en verhuisde hij 
met het gezin naar Hoogkerk. Daar ont
moette hij al gauw Fop I. Brouwer, directeur 
van de tuinbouwschool in Laanhuizen, 
alom bekend van zijn radioprogramma ‘Wat 
groeit en bloeit en ons altijd weer boeit’. 
Fop raadde Harmjan aan lid van Avifauna 
Groningen te worden. Daar ontmoette hij 
vervolgens Jo de Jonge, de schoolbioloog, 

Er staat een stormachtige wind als wij op 
15 september naar Hoogkerk fi etsen. De 
weeïge lucht van de suikerbieten roept her
inneringen op aan Groningse herfsten.
We zijn te laat. Zo vaak komen we niet in 
Hoogkerk. Natuurlijk verdwalen we in de 
buurt. Het geoefende oog van de waarnemer 
heeft ons al in de gaten voordat wij hem 
zien. We zien een heer in een pullover met 
kleurige strepen op de stoep staan en weten 
direct: dit is Harmjan Wight. Gek, want wij 
hebben hem nooit ontmoet. We maken ken
nis en even later kunnen wij uitblazen in de 
gezellige woonkamer.
“Harmjan”, beginnen wij, “jouw naam werd 
vaak genoemd.” Harmjan trekt een wenk
brauw op en lacht. Het is waar, zijn naam 
viel regelmatig. Wij werden nieuwsgierig, 
wie is deze man die zich zo zelden, althans 
aan ons, laat zien? We gaan het horen.
In het boek van professor Voous (Voous 
1995) hebben wij gelezen dat Harmjan ge
fascineerd raakte door Notenkrakers. “Is dat 
waar?”, vragen wij.
“Ik woonde toen in Amsterdam Osdorp, 
op een fl atje, vier hoog. Ik keek al wel naar 
vogels, onder andere in de Osdorperpolder. 
Tijdens een vakantie in Camperduin was 
er een Notenkrakerinvasie. Ik dacht: wat 
zijn dat voor dingen?” De eigenaar van het 
vakantiehuisje tipte hem en samen met zijn 
vrouw is hij gaan kijken. De ware vogelaar 
werd wakker en zou vanaf dan wakker blij
ven. “Als ik naar de tandarts ga, gaat mijn 
kijker bij wijze van spreken mee.”
Hij werkte destijds al bij de Nederlandse 

Bijzondere vogel (4)
Maricée ten Bosch & Virry schaafsma

Hij is geboren in nieuwe Pekela, heeft als stuurman op de kust- en de 
kleine handelsvaart gevaren (12-10), was hoofdconducteur bij de 

 nederlandse spoorwegen (10-1) en al vanaf begin jaren zeventig 
actief lid van onze vereniging. Het was niet zo moeilijk om een afspraak 

met hem te maken: “ik ben een miljonair in tijd, zeg maar wanneer.” 

Harmjan Wight
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tien onder begeleiding van iemand van de 
fabriek naartoe gebracht.
Nadat de ingang in Hoogkerk werd afgeslo
ten, is Harmjan gestopt met de tellingen; 
via Groningen gaan vond hij niks.

Er wordt op het ogenblik nagedacht over een 
nieuwe bestemming voor het terrein van de 
Suikerunie. Heb jij misschien een voorstel?
“Ik ben bang dat naar onze mening niet 
wordt gevraagd … Het zou leuk zijn er een 
soort moerasplan van te maken. Toen ik 
voor het eerst op de velden kwam, lagen 
veel putten gewoon dicht of half vol, dat 
was een mooie tijd. Daarna moest alles uit
gebaggerd en beschoeid worden, helaas. Het 
waren volledig economische velden, maar 
nu is het gebeurd …”.

Veel is Harmjan opgetrokken met Leny 
Groen, de toenmalige voorzitster van 
Avifauna. Zij overleed in december 2009. 
Harmjan heeft haar tot op het laatst ver
zorgd. “Leny was mijn vogelmaatje.”
Wij hadden haar graag nog ontmoet. Wat was 
zij voor een vrouw?
“Zij heeft enorm veel voor de vereniging 
gedaan. Ze was medeoprichter van de club, 
jaren bestuurslid, zelfs het eerste vrouwe
lijke bestuurslid in Nederland van de NOU, 
Nederlandse Ornithologische Unie. Het 
Bedumerbos is er dankzij haar. Ze was ook 
een heel sportieve vrouw, ging vaak naar 
Vlieland en met excursies mee. Ze was, net 
als ik, lid van de Club van Nederlandse Vo
gelkundigen (een sectie van de NOU, red.). 
Een vrolijke vrouw ook en geëmancipeerd 
tot en met. Een hekje kon je voor haar niet 
openhouden. Ze banjerde net zo hard mee 
als iedereen.”
Harmjan reed vaak met haar mee, ze wist 
heel veel van vogels en had daarnaast een 
brede belangstelling voor onder andere 
kunst. Totdat ze dementerend werd.
“Ze leed aan suikerziekte. Terwijl ze dokter 
was, had ze dat bij zichzelf verwaarloosd. 
Leny is 83 jaar geworden. Kijk, daar ligt haar 
verrekijker.” Op een tafeltje bij het raam ligt 
een Swarovski.
Ook Harmjan heeft het een en ander voor 

waarmee hij heel veel op stap is gegaan. Jo 
had een auto, Harmjan niet. De Jonge leer
de hem alle mooie plekjes van Groningen 
kennen. Daarna vroeg hij hem mee te doen 
met inventariseren langs de Noordkust, 
eens per maand (19731981). Harmjan telde 
de Negenboerenpolder en de Julianapolder 
en heeft de tellingen een tijd lang gecoördi
neerd. De telgegevens werden opgestuurd 
naar Staatsbosbeheer. “We liepen met een 
man of vijf, ook mensen van de KNNV, het 
werd goed geregeld en het was een mooie 
periode. Toen ik ermee ophield, kreeg ik 
als beloning een weekje op Rottumeroog, 
samen met een bomenman uit Limburg. Dat 
was een fantastische week.”

Vertel eens iets over de vloeivelden van de 
 Suikerunie, daar heb je heel lang geteld.
“Vanaf 1974 tot 2004 was ik in het bezit van 
een vergunning voor de vloeivelden. Om de 
week of om de tien dagen ging ik erheen. 
Dan liep ik mijn ronde over de vloeivelden 
en schreef alles op. Waar ik vooral op lette, 
was de aankomst van steltlopers als Grutto 
en Scholekster.” Meer dan 180 soorten heeft 
hij op de velden gezien. De resultaten van 
de waarnemingen werden onder andere 
gebruikt door Jan Glas (oeverzwaluwonder
zoek) en voor het boek Vogels van Groningen 
(Boekema et al. 1983).

Had je er ook bijzondere waarnemingen?
“Voor mij althans was dat een eenmalige 
waarneming van een Velduil.” Verder noemt 
Harmjan: Zwarte Ooievaar, Smelleken, 
Slechtvalk, Havik, Boomvalk, Witoogeend, 
Steltkluten, Witgatjes en Bokjes. Twee of 
drie keer Patrijzen en heel bijzonder wa
ren twee Gestreepte Strandlopers en een 
Grauwe Franjepoot.
“De allermooiste waarneming was een 
Kleine Toppereend. Daarover kreeg ik een 
sms’je: op jouw vloeivelden zit een Kleine 
Topper. Wij waren namelijk op vakantie. 
Dat was pech, maar niet iedereen ziet op 
dat moment een Lammergier. Dat was ook 
leuk, maar toch…”. De Kleine Toppereend 
was de eerste waarneming voor Groningen. 
De vogelaars werden er in groepjes van 
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kastje, of een Torenvalk en eens een Kerk
uil.” Vogels die door de trein waren geraakt 
en er nog goed uit zagen, bracht hij naar het 
Natuurmuseum in Groningen.
“Er lag een schaap op de rug, ergens tus
sen Warff um en Uithuizen. Als ie er straks 
nog ligt, dan stoppen we, zei ik tegen de 
machinist. Zo gezegd zo gedaan. Ik sprong 
over de sloot, heb het schaap rechtop gezet, 
dat even suffi  g tegen mijn been aan leunde 
en sprong terug de trein weer in.” De vol
gende dag werd hij op het matje geroepen 
bij de baas: of hij wel wist hoeveel mensen 
er gedupeerd waren omdat hij zo nodig een 
schaap moest redden? “Hoe weet je dat?, 
vroeg ik. Staat in de krant, zei de directeur, 
hahaha. Toen kon dat allemaal nog.”

Een spannend en belangrijk onderzoek was 
het ruigpootuilonderzoek met prof. Voous, 
Leny Groen, Egge Boerma, Jan Hulscher en 
Piet van Dorsen.
Wat hield dat precies in?
“Dat zal ik jullie vertellen”, begint Harm
jan. “ ’s Morgens ging ik met de trein naar 
Assen, op een vrije dag en vandaar met de 
bus naar de Gietener en Gasselter Bossen. 
Daar was Roel Jonker boswachter en met 
zijn fi ets ging ik vervolgens alle vakken af. 
Alles werd ingetekend op een kaart, ’s mid
dags at ik mijn broodje op bij Jonker in het 
bos en ’s avonds om een uur of negen kwa
men dan Leny en Egge. De dag eindigde zo 
rond middernacht, dan kon ik weer met 
Leny mee terug rijden.” Er werden bomen 
met spechtengaten gezocht. “Even zachtjes 
krabbelen met je vinger, niet te hard anders 
schrikken ze.” Uiteindelijk (in 1974) werd 
er een nest gevonden, in een boom met 
twee gaten boven elkaar. De Ruigpootuil 
zat in het onderste gat op een nest met 
drie eieren. In het bovenste gat zat een 
eekhoorn. “Die sjouwde alles erin, takken, 
troep en mos en zo. Dat zakte gestaag naar 
beneden, totdat die Ruigpootuil er nog net 
uit kon, dus dat werd geen succes.” En dan 
te bedenken dat dit het enige broedgeval in 
Nederland was! Een jaar of twee later vond 
het groepje een tweede nest. Het vrouwtje 
bleef heel lang op het nest en kwam op een 

Avifauna gedaan. “Ik was nog maar net een 
beetje op mijn plekkie hier, of ze vroegen 
me al om penningmeester te worden. Dat 
heb ik jaren gedaan. Er waren zo’n 200 le
den toen.”
Hij kan zich dat aantal nog goed herin
neren omdat hij samen met Egge Boerma 
de Gors in elkaar zette. Het hele gezin werd 
erbij ingeschakeld. De keukentafel lag dan 
bezaaid met papieren. In die tijd werd er 
nog gestencild. “Ik heb de machine nog op 
zolder staan. Het was een leuke klus, we 
hadden veel lol.” Onlangs nog heeft hij een 
hele stapel oude Gorzen uitgeleend voor 
het digitaliseren. “Ze waren verrast dat ik 
er nog zoveel bewaard had. Zelfs het eerste 
exemplaar had ik nog, uit 1968, met slechts 
vijf blaadjes. Er verscheen er toen maar één 
per jaar.”
Voor het boek Vogels van Groningen schreef 
hij de hoofdstukken over de Purperreiger, 
Roerdomp, Zwarte Ooievaar en Velduil.
Ook aan broedvogeltellingen heeft hij mee
gewerkt, onder andere rond Mensingeweer. 
Het moest wel met de dienst uitkomen, er 
waren volop onregelmatige diensten bij het 
spoor.
We hebben gehoord dat je het in de trein 
omriep als er een Ooievaar te zien was.
Lachend: “O ja hoor, dat gebeurde wel. Ik 
zag een Visarend toen we langs het Naarder
meer reden en toevallig stond ik net bij de 
intercom, dus riep ik: Visarend links. Mijn 
maten noemden mij ‘de vogelmepper’. Dan 
hing er weer een Buizerd aan het (kleding)

Redactieleden rond het stencilapparaat (vlnr, 
Han de Boer, Jouke Prop, Egge Boerma en 
 Egbert Boekema) – maart 1978
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werd alles genoteerd in opschrijfboekjes 
(overigens doen Harmjan en menig ander 
vogelaar dit nog steeds zo), werd er veel 
getelefoneerd en werden gegevens doorge
stuurd per post.
Tegenwoordig vult hij elke dag op de pc 
in wat hij gezien heeft, ook vogels in zijn 
eigen tuin.
 “Dankzij mijn kinderen kan ik met de com
puter overweg. Zij hebben direct gezegd: 
Pa dat is iets voor jou, dat moet je meteen 
leren.”
Voor Harmjan geldt: als je er maar plezier 
in hebt, het maakt echt niet uit als je pas 
later met vogelen begint. Dat stelt ons 
gerust. Goed kijken en stil blijven staan, is 
zijn advies. “Het heeft totaal geen nut om 
te gaan rennen.” Zo vond hij eens tijdens 
een excursie op Schier een Waterspreeuw, 
terwijl bijna iedereen eraan voorbij gelopen 
was. “Vogelen is veel luisteren, de geluiden 
zijn erg belangrijk. En je moet ook weleens 
geluk hebben in je leven.” Zo zat Rudi 
Drenth eens in de trein, die de laatste twee 
boeken van Voous had kunnen bemachti
gen en er een kwijt wilde. “Hier staat een 
koper voor je, zei ik tegen hem. Ik was dol
gelukkig met dat boek: Owls of the Northern 
Hemisphere.” 

Waar denk je aan als we het over bijzondere 
waarnemingen hebben?
“Dat was toch wel de ontdekking van een 
Daurische Klauwier. Of was het een Tur
kestaanse? Het zal wel een Turkestaanse 
geweest zijn, de Daurische zat bij Lauwer
soog.” Harmjan staat op en loopt naar een 
klokje in de kast. Hij tilt het op en kijkt aan 
de achterkant. Wij volgen zijn bewegingen, 
maar begrijpen doen we het niet. “Het was 
de eerste voor Nederland, op Texel. Op 
Vlieland hadden ze ‘m de dag ervoor alleen 
zien vliegen.” Harmjan kwam de volgende 
ochtend bij het reddingsboothuisje op Texel 
en zag de vogel zitten. Binnen tien minuten 
stonden er vijftig mensen, het was ‘Dutch 
Birdingweek.’ “Als dank kreeg ik dit klokje.” 
Nu zien we het: ‘Dutch Birder of the week’, 
staat erop, Turkestaanse Klauwier, Texel 
2000.

gegeven moment niet meer terug. “Voous 
stelde voor dat iemand de eieren zou pak
ken zodat ze naar Leiden gestuurd konden 
worden voor onderzoek. Een klein handje 
moest dat zijn. Jennifer, mijn dochter van 
elf, is toen meegegaan. Ze was niet bang, 
ging hup het trapje op en haalde er drie 
eieren uit. Later bleek uit het onderzoek 
dat ze onbevrucht waren. Het hoogtepunt 
in die jaren waren negen roepende man
netjes in Gieten.” Later nam dat aantal af. 
De oorzaak was waarschijnlijk predatie 
van Haviken of Bosuilen. Het waren sensa
tionele ontdekkingen vanaf 1971. Nog niet 
eerder waren er broedende Ruigpootuilen 
in Nederland geweest. “De allereerste keer 
dat ik mee ging, vloog er een uiltje heel 
geagiteerd over m’n hoofd, hij raakte me 
nét niet.” Tussen 1973 en 1983 gingen de 
nachtelijke bezoeken regelmatig door. 
Helaas heeft de groep nooit succesvolle 
broedgevallen mogen ontdekken. Het eer
ste geslaagde broedgeval is pas onlangs (in 
2008) ontdekt (Van Manen et al. 2009).
Voous, professor in Amsterdam, logeerde 
soms in hotel Bieze in Borger. Iedereen 
werd dan een avond uitgenodigd en er 
werden geanimeerd ervaringen uitgewis
seld. Nu gaat het meeste digitaal, in die tijd 

Fo
to

: M
a

ri
cé

e 
te

n
 B

o
sc

H



 de grauwe gors 2010–3 169

oude hutkoffer worden opzij geschoven en 
dan wordt van achter een gordijntje een log 
gevaarte zichtbaar. De zwarte hoes wordt 
eraf gehaald en de Gestetner 300 toont zich 
in volle glorie. Dat doet ons toch wel wat. 
Met vertederde blik staan we er een poosje 
naar te kijken. We willen het ding zelfs aan
raken, maken foto’s en dan gaat de hoes er 
weer overheen.

Weer beneden hebben wij nog een vraag: welke 
vogel zou je zelf graag zijn?
Daar hoeft Harmjan niet lang over na te 
denken: “Ik ben een uilenman.” Het wordt, 
hoe kan het ook anders, een Ruigpootuil. 
Hij wijst op zijn verzameling handgemaakte 
uiltjes. Ze staan er allemaal: Oehoe, Steen
uil, familie Ruigpootuil, Bosuil en als laatste 
aanwinst een Sperweruil. Enkele exem
plaren komen uit de erfenis van Leny. “De 
vrouw van Nico de Vries in Sellingen heeft 
een oergezellig en prachtig theehuis, waar 
zij onder andere deze beeldjes van Frits Jan 
Maas verkoopt. Zet dat er maar in.”

Met dank aan Harmjan en Alie Wight en 
aan Egge Boerma, die enkele foto’s beschik
baar stelde.
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Ga je erop af als je een bijzondere melding 
krijgt?
“Alleen als het in de buurt is.” Op de Gro
ningse ranglijst van Lauwersmeer.com staat 
Harmjan met 342 vogels op een gedeelde 
derde plaats. We zien hem tijdens het ge
sprek regelmatig naar buiten kijken. Het is 
geen man om lang binnen te zitten, buiten 
trekt altijd. “Achter de geraniums zie je mij 
voorlopig nog niet zitten.” Harmjan en zijn 
vrouw Alie kamperen graag. Zijn vrouw 
houdt erg van wandelen, vogelen vindt ze 
ook leuk, vooral als zij de vogels ontdekt. 
“Ze ziet álles, aan haar heb ik al heel wat 
leuke soorten te danken.” Zij komen veel in 
Drenthe: Balloo, Fochteloo, Gasterseduinen. 
Of in de Lauwersmeer, de Ezumakeeg is een 
favoriete plek. “Afgelopen zaterdag zaten er 
twee Zeearenden op het gras voor de hut. 
Dan zie je pas wat een bulken dat zijn! Twee 
Visarenden bij Achter de Zwarten, verder 
Grauwe Kieken, Buizerds, een Torenvalk, 
dat is genieten.”
Naast het vogelen, fotografeert hij graag: 
vogels en vlinders.
Inventarisaties doet hij niet meer, maar hij 
telt wel mee in de Eemshaven. “Leuk tussen 
de jongens.”

We zijn nog even nieuwsgierig: de naam Wight 
horen we niet vaak, waar komt die eigenlijk 
vandaan?
Het blijkt dat Harmjan ruige voorouders uit 
Schotland heeft, net boven Edinburgh. Het 
waren huursoldaten in Schotse brigades. 
“Als ze ergens in Europa ruzie hadden, gin
gen er ongeveer 16.000 mannen en vrouwen 
heen. Het doop en geboorteregister werd 
precies bijgehouden, je kunt alles nalezen.” 
Toen Harmjan geopereerd werd aan een her
nia, had hij een mooie afleiding door zich 
in de geschiedenis van zijn voorouders te 
verdiepen. In Schotland is hij ook geweest, 
op de vaart. Hij is trots op zijn naam.

Mogen we de stencilmachine zien?
Harmjan gaat ons voor en trekt een vlizo
trapje naar beneden. Op de zolder duikt hij 
een donker hoekje in, waar hij een poosje 
aan het rommelen is. Matrassen en een 
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Algemene soorten
Het totale aantal getelde vogels lag met 
267.495 exemplaren veel lager (bijna 25%) dan 
het gemiddelde in de jaren 20042008 (355.497 
vogels). In tabel 1 staat de top 30 van soorten 
die het meest werden geteld. De talrijkste 
soort was de Wilde Eend, gevolgd door Bonte 
Strandloper en Scholekster. De invloed van 
de koude(re) winter was vooral te merken aan 
het aantal ganzen. Zo werden er vooral min
der Brandganzen geteld (2008: 26.366), enkele 
grote groepen zaten nog in de Eemspolder 
(1265) en de Reiderwolderpolder (900). Ook 
de aantallen van Kolgans, Toendrarietgans, 
Grauwe Gans en Smient lagen lager.

Een jaarlijks terugkerend fenomeen in 
januari is de midwintertelling. Honderden 
mensen tellen dan (vrijwel) gelijktijdig de 
watervogels in zo veel mogelijk gebieden 
in de provincie Groningen en de rest van 
Nederland. Dankzij deze inspanningen krij
gen we een compleet beeld van de aantallen 
en verspreiding van watervogelpopulaties. 
Overigens gebeurt dit niet alleen in ons 
land, maar ook internationaal (andere delen 
van Europa, Afrika en Azië). 

Hieronder wordt kort teruggeblikt op de 
Groningse telling in het weekend van 1619 
januari 2009 (43e editie). Daarna volgt een 
eerste impressie van de jongste telling in 
2010.

Resultaten 2009
In dit overzichtje staan de voorlopige re
sultaten uit de gehele provincie (inclusief 
Lauwersmeer, Waddenzee en Noordzee 
kustzone). Een uitvoerige rapportage van de 
tellingen staat in het jaarlijks verschijnende 
watervogelrapport, dat naar de betrokken 
tellers wordt toegezonden.
Na een reeks van (zeer) zachte winters was 
de winter van 2008/2009 de koudste in 
twaalf jaar. De winter telde één echte vorst
periode (26 december11 januari), waarna de 
dooi werd ingezet. Tijdens het telweekend 
rond de 17e januari lagen de meeste wateren 
echter nog vol met ijs. Hierdoor waren 
sommige soorten aangewezen op wakken, 
terwijl een deel van de vogels was wegge
trokken naar warmere oorden.

Midwintertelling: een 
 terugblik op 2009 en een 
eerste indruk van 2010
Jelle Postma (soVon)
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meter hoogte. Maak daarbij de optelsom 
van glibberige wegen, lage temperaturen, 
een harde koude wind op de 16e en mist en 
regen op de 17e en 18e, dan mag duidelijk 
zijn dat het niet meeviel. Verschillende 
gebieden waren onbereikbaar, in de andere 
gevallen kostte het vaak flink wat moeite 
om te tellen. Ten minste twee waarnemers 
(waaronder ondergetekende) kwamen vast 
te zitten met de auto, die door een tractor 
losgetrokken moest worden. Weer een an
dere teller was voorbereid door een sneeuw
schuiver mee te nemen. Sommige tellers 
kregen het zelfs voor elkaar om op de fiets 
te gaan tellen (zie foto).
Niet alles is al binnen, dus een compleet 
beeld is nog niet te geven. In sommige 
gebieden vielen de aantallen in ieder geval 
flink tegen. Bij de eenden was het ook 
dit jaar weer voornamelijk een kwestie 
van wakkentellen. De ganzen waren het 
noorden deels ontvlucht op zoek naar 
plekken zonder sneeuw. Tot nu toe werd 
slechts melding gemaakt van twee IJsvogels 
(stadspark Groningen en Ruiten Aa nabij 
Sellingen), dit tegenover gemiddeld vijftien 

Bijzondere soorten
Enkele krenten in de pap staan in tabel 2. 
De Bronskopeend (zandwinning Sellinger
beetse) en Witoogeend (VinkhuizenSel
werd te Groningen) betroffen escapes. Het 
aantal Grote Zilverreigers ligt hoger dan het 
gemiddelde in de voorgaande vijf seizoenen, 
maar flink lager dan het maximum van 120 
getelde exemplaren in 2008. In 2008 stond 
de Kluut dankzij de zachte omstandigheden 
nog in de top 30 met 4060 exemplaren, 
in 2009 trotseerden slechts 365 vogels de 
winter. Meer dan de helft van het aantal in 
Nederland getelde Fraters en Sneeuwgorzen 
was aanwezig in Groningen.

2010
Op en rond zaterdag 16 januari 2010 beleef
den we de 44e editie van de midwintertel
ling, een telling die we niet zo snel zullen 
vergeten. De ijsbedekking was vergelijkbaar 
met 2009, maar nu hadden we ook nog 
te maken met een flink sneeuwdek. De 
harde wind in het weekend ervoor leidde 
tot sneeuwjacht, in Groningen werden zo 
 plaatselijk sneeuwduinen gevormd tot een 
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exemplaren in periode 20042008. Grote 
Zilverreigers werden opvallend veel gezien 
in ZuidNederland, een teken dat de soort 
het noorden en midden van het land was 
ontvlucht. De aantallen in Groningen lagen 
inderdaad lager dan voorgaande jaren, 
toch waren er achterblijvers (tot nu toe 22 
exemplaren tegenover 120 in januari 2008). 
Een dood exemplaar werd gevonden in de 
Kloosterpolder bij Slochteren.

Dank
Elk jaar wordt de midwintertelling moge
lijk gemaakt dankzij de fantastische inzet 

Tabel 1. Top 30 voor de midwintertelling 2009 in de provincie Groningen op volgorde van talrijk-
heid. Per soort staat het aantal in 2009 en het gemiddelde in de seizoenen 2004-2008 weergegeven 
(beide niet gecorrigeerd voor verschillen in wel of niet getelde gebieden).

Soort 2009 2004-2008 Soort 2009 2004-2008
1 wilde eend 51.182 45.050 16 Brandgans 2.959 21.975

2 Bonte strandloper 48.121 32.909 17 Pijlstaart 2.699 2.735

3 scholekster 27.526 40.485 18 Kuifeend 2.170 3.825

4 wulp 19.332 22.453 19 grote canadese gans 1.183 785

5 stormmeeuw 16.258 23.638 20 Knobbelzwaan 1.139 1.288

6 smient 15.056 26.014 21 tureluur 1.081 1.345

7 Bergeend 14.168 14.509 22 grauwe gans 949 3.203

8 Kolgans 12.643 30.753 23 Frater 808 315

9 toendrarietgans 11.142 22.672 24 wintertaling 762 2.718

10 Meerkoet 8.222 9.925 25 slobeend 632 609

11 Kokmeeuw 6.097 7.865 26 drieteenstrandloper 621 671

12 eider 5.908 8.334 27 soepgans 614 750

13 soepeend 4.018 2.613 28 waterhoen 526 637

14 Zilverplevier 3.636 3.771 29 sneeuwgors 457 561

15 Zilvermeeuw 3.460 6.841 30 aalscholver 419 806

Tabel 2. Selectie van (inclusief voor de tijd van het jaar) bijzondere soorten tijdens de telling in 2009 
en het gemiddelde aantal in de periode 2004-2008.

Soort 2009 2004-2008 Soort 2009 2004-2008
grote Zilverreiger 62 51 slechtvalk 15 23

roerdomp 1 4 Kluut 365 1.416

roodhalsgans 1 0 iJsvogel 16 15

Bronskopeend 1 0 strandleeuwerik 28 157

witoogeend 1 1 grote gele Kwikstaart 4 3

Blauwe Kiekendief 25 35 Frater 808 315

ruigpootbuizerd 4 6 iJsgors 3 8

smelleken 3 4 sneeuwgors 457 561

van een groot aantal tellers. Dankzij deze 
inspanningen kan er jaarlijks een heel mooi 
beeld worden gegeven van de aantallen wa
tervogels (en extra soorten) in de provincie 
Groningen. Daarom nogmaals veel dank 
voor al jullie werk!
Nieuwe tellers die volgend jaar ook willen 
meedoen zijn van harte welkom en kunnen 
contact opnemen met de RC.

Jelle Postma

RC midwintertelling Groningen
Email: jelle.postma@sovon.nl
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bijna elk jaar) een mannetje tussen de vele 
Wintertalingen in de Ezumakeeg.

Roze Pelikaan
Tussen 25 juli en ten minste 29 augustus 
verbleef een uit de Beekse Bergen ontsnapte 
vogel met een groene ring (‘Groenerick’) in 
de omgeving van Lettelbert.

Kwak
Op 12 juli vloog er een vogel over de Jacht
laan in Haren en op 1 augustus werd een 
juveniele vogel gezien en gefotografeerd in 
een tuin in Uithuizermeeden.

De waarnemingenrubriek wordt samengesteld 
door Martijn Bot. De waarnemingen zijn 
voornamelijk afkomstig van www.avifauna-
groningen.nl, www.lauwersmeer.com en van 
waarnemers die hun waarnemingen recht-
streeks doorgeven aan de samensteller. Wat 
betreft de volgorde van de lijst en de status van 
soorten in de provincie Groningen wordt   
www.vogelsvangroningen.nl gevolgd.

Waarnemingen over de periode 1 september 
t/m 31 december 2010 graag zo spoedig mo-
gelijk insturen naar: Leverkruid 12, 9801 LR 
Zuidhorn of per e-mail: waarneming@avifau-
nagroningen.nl. De waarnemingen kunnen 
uiteraard ook online worden doorgegeven op de 
website van Avifauna.

Sneeuwgans
Het begint haast een traditie te worden: zo
merse Sneeuwganzen. Ook dit jaar was het 
weer raak met dubieuze vogels op 28 juli in 
de Breebaartpolder en zo’n beetje de gehele 
maand augustus twee in het Jaap Deensgat 
in de Lauwersmeer.

Roodhalsgans
Een ander bekend fenomeen is de steeds 
langere aanwezigheid van Roodhalsganzen 
in het Lauwersmeergebied. Dit jaar waren 
er tot ver in mei vogels te bewonderen op de 
bekende plekken, met onder andere nog vijf 
vogels op 15 mei op de kwelders in de Dollard.

Zwarte Rotgans
Op 5 en 8 mei zat er nog een vogel bij 
Noordpolderzijl.

Amerikaanse Wintertaling
Tussen 2 en 14 mei zat er (zoals inmiddels 

Waarnemingen
van 1 mei tot en met 31 augustus 2010
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Kwak – Uithuizermeeden – 1 augustus 2010
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vruchteloze eerste broedpoging. Het stel 
werd op 13 juni en 3 augustus kortstondig 
vergezeld door een juveniele vogel. Op 4 
juni werd een adulte vogel gezien in de 
Oostpolder bij Haren en op 16 juni vloog 
een exemplaar over Groningen.

Visarend
Er werden in deze periode ongeveer 30 vo
gels opgemerkt.

Rode Wouw
Het aantal waarnemingen van deze soort 
bleef beperkt tot ongeveer 13.

Zwarte Wouw
Er werden in totaal tien meldingen van deze 
soort doorgegeven.

Roodpootvalk
Op 15 mei vloog een onvolwassen vogel over 
Noordhorn en op 24 mei werd een adult 
mannetje gezien bij Nieuwe Statenzijl.

Steltkluut
Op 1 mei werden twee vogels gezien bij 

Purperreiger
Op 1 juni zat er een vogel in de Krops
wolderbuitenpolder, terwijl op 3 juni een 
vogel werd gemeld vanuit Veendam. Op 13 
juni werd een vogel opgemerkt in het Jaap 
Deensgat, op 4 juli verscheen een/de vogel 
in de Ezumakeeg en ten slotte zat er op 29 
juli een vogel bij Tetjehorn.

Zwarte Ooievaar
Het was een aardige zomer voor de soort 
met in totaal 29 waarnemingen; het betrof
fen uiteraard voornamelijk overtrekkende 
exemplaren.

Flamingo
Op 25 mei zat er een groepje van drie Eu
ropese en twee Chileense Flamingo’s in de 
Oostpolder bij het Zuidlaardermeer. Tussen 
17 en 19 juli zaten er twee vogels op verschil
lende plekken aan de Groningse kant van de 
Lauwersmeer.

Zeearend
Het paartje van de Lauwersmeer bleef de 
gehele periode aanwezig en deed een helaas 
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Flamingo's en Chileense Flamingo's – Oostpolder, Zuidlaardermeer – 15 mei 2010
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Gestreepte Strandloper
Gedurende de gehele periode werden er 
vogels gezien in de Lauwersmeer (met het 
zwaartepunt in de Ezumakeeg), met op 
sommige dagen zelfs twee vogels bij elkaar. 
Op 12 en 14 augustus verscheen er tevens 
een exemplaar in de Breebaartpolder. 

Grijze Strandloper
Tussen 14 en 16 augustus werd een exem
plaar van deze hersenbreker onder de 
steltlopers gedetermineerd bij Achter de 
Zwarten in de Lauwersmeer. Indien aan
vaard betreft het een nieuwe soort voor de 
provincie Groningen.

Terekruiter
Tussen 24 juni en 6 juli zat er een adulte 
vogel in de Ezumakeeg. Met wat geduld 
toonde de vogel zich vaak erg mooi en kon 
zo nu en dan ook roepend rondvliegend 
worden waargenomen.

Poelruiter
In de maanden juni en (begin) juli konden 

Tetje horn, en tussen 7 en 12 juni werden we
derom twee vogels gezien in de Ezumakeeg. 

Strandplevier
Gedurende de gehele peiode werden er on
regelmatig losse exemplaren waargenomen 
in de Lauwersmeer, en vanaf 24 augustus 
zaten er tot maximaal drie vogels in de 
Rommelhoek in EemshavenWest.

Morinelplevier
Op 8 mei werden in de Westpolder net 
buiten de Lauwersmeer vier Morinelple
vieren gezien. Op zowel 10 (één) als 15 mei 
(twee) werden langsvliegende vogels gemeld 
langs de telpost in de Emmapolder. Op 21 
augustus zat er een juveniele vogel in de 
Ezumakeeg.

Breedbekstrandloper
Het Nederlandse zwaartepunt wat betreft 
deze soort zat weer eens ouderwets in de 
noordelijke provincies. Groningen tekende 
voor in totaal (ongeveer) tien adulte en vijf 
juveniele vogels.

Breedbekstrandloper – Eemshaven-West – 24 augustus 2010
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Grauwe Franjepoot
De twee traditionele plekken voor Grauwe 
Franjepoten, de Lauwersmeer en Ruidhorn, 
stelden ook dit jaar niet teleur. Met regel
maat werden er op beide plekken vogels 
gezien, met veruit de hoogste aantallen in 
de tweede helft van augustus. Topdag in de 
Lauwersmeer was 27 augustus met waar
nemingen van in totaal 17 vogels, terwijl 
Ruidhorn op 20 augustus goed was voor vijf 
vogels.

Kleinste Jager
Op 30 augustus vloog een juveniel exem
plaar langs de Eemshaven.

Lachstern
Op 27 mei vlogen er twee vogels langs de 
telpost in de Emmapolder. De Lauwersmeer 
nam waarnemingen op 10, 11 en 23 juli voor 
haar rekening. Op 27 augustus werd een 
langsvliegende vogel opgemerkt in Lauwers
oog.

Witvleugelstern
Geen grote aantallen dit jaar, helaas, we 
moesten het doen met slechts een handvol 
waarnemingen. Op 18 mei, 1 augustus en tus
sen 13 en 16 augustus waren exemplaren te 

vrijwel dagelijks vogels worden gezien, met 
zelfs drie vogels op 4 juli. Tevens zat in de 
Breebaartpolder op 19 juni een zomerkleed 
exemplaar.

Blonde Ruiter
Inmiddels bijna jaarlijks maar toch steeds 
weer leuk, deze NoordAmerikaanse soort 
die op het eigen continent vaak verras
send moeilijk te zien is. Op 8 en 9 mei zat 
er een vogel bij Tetjehorn (een erg leuke 
 binnenlandwaarneming!) en tussen 24 juli 
en 4  augustus verbleef een adulte vogel in 
de Ezumakeeg. Zes dagen later werd een/
dezelfde vogel (her)ontdekt bij Achter 
de Zwarten in de Lauwersmeer, om daar 
vervolgens tot en met 16 augustus te ver
toeven.

Grote Grijze Snip
Tussen 28 mei en 8 juni zat een adulte vogel 
in zomerkleed in de Ezumakeeg, terwijl op 
28 augustus een eveneens adulte vogel werd 
ontdekt in het Jaap Deensgat. Dit exem
plaar zou daar ruim een week aanwezig 
blijven, en betekende ‘slechts’ het vierde 
geval voor de provincie Groningen (indien 
aanvaard) en pas de eerste waarneming 
sinds 1992.

Terekruiter – Ezumakeeg – 1 juli 2010
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waard in de Lauwersmeer en op 16 augustus 
boven Beijum in de stad Groningen (twee).

Draaihals
Er werden in totaal acht vogels gemeld her 
en der in de provincie. De vogel die van 3 tot 
en met 10 mei aanwezig was in de Indische 
buurt in de stad Groningen trok verreweg 
het meest bekijks.

Roodstuitzwaluw
Op 1 mei vloog een exemplaar langs de 
telpost aan de Kustweg in de Lauwersmeer, 
terwijl er een dag later een vogel kort werd 
gezien in de Ezumakeeg.

Duinpieper
Er bereikten ons slechts twee meldingen 
van deze soort: een vogel op 21 mei in het 
Oude Robbengat in de Lauwersmeer en een 
vogel uit Haren op 20 augustus.

Roodkeelpieper
Ook van deze soort moesten we het met 
slechts twee meldingen doen: op 5 mei bij 
Ruidhorn en op 16 mei bij Achter de Zwar
ten in de Lauwersmeer.

zien in de Lauwersmeer. Op 22 augustus werd 
een juveniel opgemerkt in de Eemshaven.

Witwangstern
Op 19 mei vloog er een exemplaar bij 
 Blauwestad en op 28 mei kwamen vanuit 
het niets ineens niet minder dan tien exem
plaren langsvliegen in de Ezumakeeg. Op 
1 juni, ten slotte, was het weer raak in de 
Keeg, ditmaal betrof het slechts één vogel.

Nachtzwaluw
Op 13 juni werd een vogel waargenomen 
op de Zoutkamperril in de Lauwersmeer. 
De soort blijft uiterst schaars op Gronings 
grondgebied.

Hop
Op 13 mei zat een vliegerig exemplaar van 
deze charismatische soort bij het Vledder
bos nabij Stadskanaal.

Bijeneter
Overvliegende vogels werden gezien dan 
wel gehoord op 23 mei boven Sappemeer, 
op 24 mei bij Opende (twee), op 3 juni bij 
Noordpolderzijl, op 27 juni in de Marne

Grote Grijze Snip – Ezumakeeg – 28 mei 2010
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Citroenkwikstaart
Op 7 juni, erg laat voor de soort, werd een 
vrouwtje gevonden in de Ezumakeeg.

Krekelzanger
Tussen 6 en 22 juni zong er een vogel nabij 
de Piccardhofplas in de stad Groningen.

Grote Karekiet
Op 24 mei zong er een vogel nabij de gaslo
catie van Rijpema (nabij Harkstede).

Buidelmees
Gedurende bijna de gehele periode werden 
er her en der in de Lauwersmeer tot maxi
maal vijf vogels bij elkaar gezien. Buiten de 
Lauwersmeer bleef het aantal waarnemin
gen helaas op nul staan.

Roodkopklauwier
Op 28 juli werd kortstondig een vogel 
gemeld bij de Piccardthofplas in de stad 
 Groningen.

Krekelzanger – Piccardthof, Groningen – 12 juni 2010

Ciroenkwikstaart – Ezumakeeg – 7 juni 2010
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Europese Kanarie
Op 14 mei vloog een vogel langs de telpost 
in de Eemshaven.

Roodmus
Op 30 en 31 mei zat een onvolwassen man
netje te zingen nabij Muntendam.

Roodmus – Muntendam – 30 mei 2010
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Ortolaan
Op 5 en 23 mei vlogen er solitaire exempla
ren over de Eemshaven.

Grauwe Gors
Op 11 mei vloog een vogel langs de telpost 
in de Eemshaven.

KOFFIEDRINKEN
(2e kopje gratis!)

en tegelijk het
laatste vogelnieuws lezen in het 

VOGEL-

LOGBOEK
In het vogellogboek kunt u uw leuke

waarnemingen bijschrijven.
Tevens kunt u lezen of er nog iets leuks gezien

is door een collega-vogelaar.

Op deze manier blijft elke vogelaar op
de hoogte van

Het laatste vogelnieuws
Haven 8a - Lauwersoog

Tel. 0591-349200 - Fax 0591-349443

Restaurette

Schierzicht

V

g



Zeiss, Swarosvki
Tento, Bausch & Lomb

Gekr. Roodstaart
Kerkuil, Oeverpieper

Slagnetten
Lifetraps

Koffie
Geluidsinstallaties

Mussenpotten
Rechtszaken

Lezingen
Persoonlijke aandacht

Columns
Binoculairs

Vakantiewoningen
Opticron Optolyth

Kowa Bresser
Gier- & Huiszwaluw

IJsgors
Mag-Litelampen

Vangdagen
Loupes

Spreeuwenpotten
Voederschalen

Excursies
Statieven

Verhalen in 3 talen
Geboortes

Boeken
MER-rapportages

Geef vogels een kans met

J
D
an

oevendans
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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