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Van de redactie

Van het bestuur
Dringende oproep
Voor de continuïteit van de werkzaamheden 
ten behoeve van onze vereniging is voortdu-
rend nieuw bloed nodig. Mensen, kom uit je 
warme nestje en besluit tot inzet voor onze 
vereniging! Met zo weinig actieve leden is 
het bijna onmogelijk om een vereniging 
van ruim 400 leden nog langer draaiende te 
houden. Laat ons weten wat je interesses en 
mogelijkheden zijn, waar je denkt voor de 
vereniging zinvolle dingen te kunnen doen, 
en meld je aan! Denk aan alle mogelijke 
activiteiten binnen de vereniging: bestuur, 
Grauwe Gors, activiteiten en lezingen enzo-
voort. Ook als je denkt: ik wil wel eens wat 
aan een bepaalde soort vogel of groep van 
vogels doen in Groningen, praat dan eens 
met het bestuur om dit vorm te geven. Zo 
is onder meer de Stadsvogelwerkgroep (met 
daarin opgenomen nu ook de Gierzwaluw-
werkgroep) tot stand gekomen. Een soort 
die baat heeft bij specifieke bescherming 
is bijvoorbeeld de Oeverzwaluw. Er is nu 

niemand die deze soort in de gaten houdt 
en ontwikkelingen probeert te beïnvloeden, 
zoals Jan Glas dat 25 jaar lang met grote 
animo heeft gedaan.
Ook de Vogeltelgroep Noordkust Groningen 
heeft nieuwe mensen nodig. Sommige tel-
lingen kunnen niet meer gedaan worden 
omdat er onvoldoende tellers zijn. Er moe-
ten binnen onze vereniging toch voldoende 
mensen zijn die kustvogels (eenden, stelt-
lopers enzovoort) kunnen herkennen? En 
daarvoor zo af en toe een zaterdag willen 
vrijmaken? Meld je aan bij Marinus Brijker 
of Dick Veenendaal!

Ledenvergadering
Tijdens de najaarsledenvergadering op 16 
december j.l. werd de begroting 2011 vastge-
steld. Op verzoek van de vergadering werd 
het voorstel van het bestuur iets aangepast, 
zodat er nu sprake is van een sluitende 
begroting. De begroting is te vinden op de 
website. De contributie voor 2011 is gelijk 

Voor u ligt het eerste nummer van alweer 
een nieuwe jaargang van De Grauwe Gors. 
We zijn inmiddels toe aan jaargang 39. 
Volgend jaar bestaat de Gors 40 jaar en we 
hopen er iets moois van te kunnen maken. 
Er staat tot nu nog niet echt iets speciaals 
gepland, maar ideeën en eventueel hulp (zie 
ook bij ‘Van het bestuur’) zijn van harte 
welkom. Deze jaargang is overigens ook 
al een klein jubileum: het betreft de vijfde 
jaargang van de huidige redactie die in 2007 
van start ging. Het maken van de Gors is 
een erg leuke, mooie maar soms ook zware 
klus die uiteindelijk toch altijd weer veel 
voldoening geeft.

We hebben deze keer de deadline vrij strak 
aangehouden, vandaar dat het niet hele-
maal gelukt is om deze Gors goed vol te 
krijgen. In dit nummer is er natuurlijk weer 
aandacht voor de nieuwe Vogel van het Jaar, 
de Blauwborst. Een prachtige vogel waar 
veel leden plezier aan zullen beleven.  Verder 
in deze Gors onder andere een nieuwe 
aflevering van de ringrubriek, artikelen 
over Beflijsters in Groningen en de recente 
invasie van Witkopstaartmezen en weer een 
mooi interview met een oudgediende van de 
vereniging.
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gebleven aan die van 2010, hoewel de finan-
ciële reserves van de vereniging inmiddels 
erg laag zijn. Tijdens de Algemene Leden-
vergadering op 14 april zal daar verder over 
gesproken worden. De uitnodiging voor 
deze vergadering is al eerder rondgestuurd.

Contributie 2011
Bij deze Grauwe Gors vindt u ook het ver-
zoek tot betaling van de contributie 2011. 
U wordt verzocht deze zo spoedig mogelijk 
te betalen, zodat de penningmeester hier 
weinig nawerk van krijgt.

Beschermingsactiviteiten
Ondertussen zijn we nog steeds druk met 
bescherming van vogels en vogelgebieden 
in onze provincie. Voor de vloeivelden zijn 
we bezig, samen met andere organisaties als 
NMF, KNNV en IVN, een inrichtingsschets 
te ontwikkelen die de komende vijftien jaar 
kan standhouden, en waarin de vogels van 
dit gebied een goed leefgebied houden. In de 
loop van dit jaar zullen een boek (initiatief 
van de gemeente Groningen) en een ontwik-
kelingsschets het licht zien. We zullen daar 
dan in De Grauwe Gors ook aandacht aan 
besteden. De natuurwerkdag op 5 maart j.l., 
georganiseerd door IVN in samenwerking 
met Avifauna, KNNV en NMF is een succes 
geweest: bijna twintig mensen hebben hier 
een halve dag opslag van vooral wilgen ver-
wijderd. Dit zal zeker een vervolg krijgen.
Reconstructie van de N361, de weg van 
Groningen over Winsum naar Lauwersoog, 
is van de baan. De gemeente Winsum heeft 
hiervoor geen geld beschikbaar, terwijl ook 
de gemeente Groningen altijd tegenstander 
is geweest van dit plan. Lokaal zullen wel 
onveilige situaties moeten worden opgelost, 
maar een nieuw tracé door de Koningslaagte 
komt er (voorlopig) niet.
In Delfzijl is het bestemmingsplan voor de 
Schermdijk goedgekeurd door de gemeente-
raad, het bestemmingsplan dat windmolens 
op deze dijk/pier en op de Pier van Oterdum 
mogelijk maakt. Als Avifauna hebben we 
ons hier altijd zwaar tegenaan bemoeid, 
mede de reden waarom er nu door middel 
van pontons vervangende broedgelegenheid 

wordt gecreëerd voor Visdief en Noordse 
Stern. Vorig jaar bleken de Visdieven op het 
ponton een hoog broedsucces te hebben, 
terwijl dat in de voorgaande jaren op de 
Schermdijk achterwege bleef. Er zullen zich 
straks vogels doodvliegen tegen de wieken 
van die windmolens, maar we hopen met 
maatregelen in elk geval op populatieniveau 
een positief effect te sorteren. We blijven de 
ontwikkelingen hier volgen.

Kwelderbeheer
Mede op aandringen daartoe door Avifauna 
in het verleden zijn de grondeigenaren van 
de kwelders van de Groninger Noordkust, 
waaronder ook Het Gronings Landschap, 
een project gestart dat beoogt het begra-
zen met koeien op de kwelders weer in 
ere te herstellen. Omdat het niet meer op 
individueel niveau rendabel is, trekken de 
verschillende grondeigenaren nu samen op. 
Zij worden voor inrichtingsmaatregelen 
gesubsidieerd via het Waddenfonds. Inrich-
tingsmaatregelen betreffen het veranderen 
van slootprofielen, zodat deze minder ge-
vaarlijk zijn voor het vee, en het aanbrengen 
van hoogwatervoorzieningen, zodat het vee 
bij onverhoopt hoog water veilig kan wegko-
men. In 2011, 2012 en 2013 zullen er daarom 
tijdens het broedseizoen en kort daarna 
(april tot en met september) graafmachi-
nes op de kwelders te zien zijn. Voor de 
planvorming is gebruikgemaakt van kennis 
van onder andere de Telgroep Noordkust. 
De meest kwetsbare kwelderdelen worden 
in de broedtijd ontzien. Tevens werken de 
machines steeds bij elkaar op één plek, zo-
dat de omvang van de verstoring zo gering 
mogelijk is. Het werk wordt begeleid door 
ecologen die kundig zijn op het gebied van 
vogels. In een latere Grauwe Gors zullen we 
uitgebreider stilstaan bij het kwelderwerk.

Nagekomen bericht
Kort voor het naar de drukker sturen 
van deze Grauwe Gors kwam het trieste 
bericht binnen dat op 18 maart j.l. ons 
oud- bestuurslid Lucie Jellinek is overleden. 
In het volgende nummer zullen we haar 
gedenken.
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Lezingen en excursies
Lezingen

Voor de komende tijd staan geen lezingen 
meer gepland. Vanaf het najaar wordt weer 
met een nieuw programma gestart maar 
op het moment van schrijven zijn hier nog 
geen concrete plannen voor. Nadere infor-
matie hierover volgt in een volgende Grauwe 
Gors of anders via e-mail.

Excursies

23 april 2011
Fietsexcursie

Fietsexcursie door het Zuidlaardermeerge-
bied, waarbij onder andere de Westerbroek-
stermadepolder, de Kropswolderbuiten-

polder en de oostkant van het meer (Noord-
laren en Midlaren) bezocht zullen worden.

Vertrekpunt: NS-station in Haren
Vertrektijd: 8.00 uur
Opgave via e-mail: excursie@avifaunagro-
ningen.nl of tel 050-4062430

Half mei 2011
Weekendexcursie Nederland-Duitsland

Weekendexcursie naar Ter Apel, het 
 Borkener Paradies (Duitsland) en het 
 Amsterdamse Veld/Bargerveen (en in 
 principe gaan we kamperen).
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Broedvogel
In de jaren zeventig moest je voor de 
Blauwborst nog naar Flevoland, of wat 
dichterbij, naar het Bargerveen in Drenthe. 
In Groningen waren er zo weinig vogels dat 
eigenlijk niemand wist waar er een te scoren 
was. Na een aarzelend begin in de jaren 
tachtig in onder andere de Lauwersmeer is 
het broedvogelbestand van de Blauwborst 
in Groningen sinds 1990 geweldig toege-
nomen. Behalve in de moerasgebieden 
begon de opmars eind jaren tachtig ook in 
de akkers in Noord-Groningen. In Gronin-
ger broeden tegenwoordig vermoedelijk 
meer Blauwborsten in extensief beheerde 
kavelsloten op het Hogeland, in wijken in 
de Veenkoloniën en in de koolzaadvelden 
in het Oldambt dan in welke ander habitat 
dan ook. De Blauwborst is in zekere zin een 
akkervogel geworden, wat ook in een heel 
lang verleden eigenlijk al zo was. Daarnaast 
broeden ook aanzienlijke aantallen in de 
nieuwe natuurbouwgebieden en met name 
in moerasgebieden.

De Blauwborst begint gelijk in maart te zin-
gen, heeft een zangpiek in april, vervolgens 
een dipje in half mei met daarna een kleine 
opleving. In juli is de zang vrijwel afgelopen. 
Vogels zijn dan nog lang niet vertrokken 
maar moeilijk op te sporen omdat ze in de 
dekking blijven. Ze zitten dan vaak laag bij 
de grond, foeragerend op het slik tussen het 
riet.
 
Volgens de SOVON-handleiding voor Broed-
vogelonderzoek (Van Dijk & Boele 2011) 
kunnen we zingende Blauwborsten tussen 
1 april en 15 juli als potentiële broedvogels 
beschouwen. Een verdeling over het jaar 

De Blauwborst Luscinia svecica cyanecula 
(Witsterblauwborst) is in het zesde jaar 
verkozen tot Vogel van het Jaar. De discus-
sie over de soort van het jaar werd eigenlijk 
al een jaar eerder gevoerd tijdens de ver-
kiezing van 2010. Toen werd het de Patrijs. 
Mede omdat toen de Blauwborst als hele 
goede tweede uit de bus kwam en er weer 
een seizoensoort aan de beurt is, hebben we 
als werkgroep gekozen voor de Blauwborst.
Landelijk is de verspreiding van Blauwbor-
sten in Nederland door een sterk toegeno-
men oppervlakte moeras, moerasbos en 
verruigde gebieden ten gevolge van natuur-
bouwprojecten de afgelopen decennia spec-
taculair toegenomen. Veel nieuwe gebieden 
werden bezet en de aantallen schoten om-
hoog. Rond 1975 werden circa 1000 paren 
vastgesteld, in 1998-2000 werden er maar 
liefst tussen de 9000 en 11.000 vastgesteld 
(Meijer 2002). De soort is daarom in 2004 
van de Rode Lijst gehaald. De laatste paar 
jaar lijken de aantallen iets terug te vallen 
(figuur 1).

In Vogels van Groningen (Boekema et al. 
1983) wordt de Blauwborst een zeer schaar-
se broedvogel genoemd (een tot vijf paar). 
Er wordt echter wel vermeld dat uit oude 
publicaties blijkt dat Blauwborst ‘vroeger’ 
algemener was. De Vogelatlas van Groningen 
(Van den Brink et al. 1992) schat het aantal 
Blauwborsten op vijftien paar en spreekt 
van een reële toename. Uit de Atlas van de 
Nederlandse broedvogels (Meijer 2002) blijkt 
dat er ruim 700 paar in de provincie hebben 
gebroed! Zou deze opmars zich in Gronin-
gen nog doorzetten of is er nu misschien 
sprake van afname? Daar willen we graag 
een antwoord op hebben.

Blauwborst Vogel van het 
Jaar 2011
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indien mogelijk, een tweede waarneming te 
verkrijgen. Een van de waarnemingen zou 
bij voorkeur tussen de SOVON-datumgren-
zen moeten liggen, dat is dus van 1 april tot 
en met 15 juli. Noteer eventuele bijzonder-
heden. De Blauwborst komt ook als door-
trekker in aanzienlijke aantallen voor.
Geef de gegevens zo spoedig mogelijk door 
via de invoermogelijkheid die op de website 
staat. Deze waarnemingen worden dan 
direct op de kaart weergegeven. Je kunt de 
gegevens ook eventueel doorgeven door via 
het e-mailadres: vogelvanhetjaar@avifauna-
groningen.nl.
Bekijk op de website de kaart om zo online 
de dekking in de provincie mooi te kunnen 
volgen.

Wat doet de werkgroep?
Op de website van Avifauna wordt een spe-
ciale pagina aangemaakt met allerlei nuttige 
informatie over het project en de Blauw-
borst, zie hiervoor de link in het hoofdmenu 
‘Vogel van het Jaar’. Hier zijn ook de vorige 

van 580 zingende vogels laat zien dat de 
Blauwborst vooral in april actiever zingt dan 
in mei (figuur 2). We moeten er dus vooral 
in april bij zijn. Nuttig is het bovendien om 
op bepaalde plekken even wat beter rond 
te kijken, want er kunnen meerdere vogels 
dicht bij elkaar zingen.

De Roodsterblauwborst Luscinia svecica 
svecica is een echte zeldzaamheid in Gro-
ningen. Deze noordelijke ondersoort wordt 
sporadisch in mei op trek gezien. Wel is het 
frappant dat hij eenmaal heeft gebroed. 
In 1999 werd een nest gevonden in een 
veenkoloniaal fabrieksaardappelveld nabij 
Zuidwending. Het betrof een mannetje 
Roodsterblauwborst die gepaard was met 
een onbekend vrouwtje Blauwborst. De drie 
jongen werden geringd door Ben Koks.

Wat moet je doen?
Noteer plaats en datum van elke Blauw-
borst, man/vrouw en territoriumindicerend 
gedrag zoals zang, balts of paring. Probeer, 
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Figuur 1. Deze gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). Weergegeven 
is de jaarlijkse populatie-index en het betrouwbaarheidsinterval, gebaseerd op tellingen in steek-
proefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar zijn.
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Namens de werkgroep Vogel van het Jaar,

Egbert Boekema & Henk de Lange

Vogels van het Jaar te zien, met daarbij 
vermeld de resultaten.
De ingevoerde gegevens in de database 
worden door ons gecontroleerd en zo nodig 
aangepast (in overleg met de melder uiter-
aard).
De gegevens zijn op een kaart online te be-
kijken. De waarneming die ingevoerd wordt, 
is direct zichtbaar als een bolletje met 
daarin informatie betreffende de melding. 
In de loop van het broedseizoen hopen we 
een steeds vollediger beeld te krijgen van de 
verspreiding van de Blauwborst en de aan-
tallen waarin die voorkomt.
Aan het eind van het jaar doen we verslag 
van onze bevindingen in De Grauwe Gors, op 
de website en ook op een lezingenavond.

Tot slot
Wij hopen dat net als in voorgaande jaren 
weer veel mensen mee willen doen aan dit 
project, zodat we het aan het eind van het 
seizoen weer succesvol kunnen afsluiten. 
Heb je nog vragen, stel ze dan gerust via e-
mail: vogelvanhetjaar@avifauna groningen.nl.

0

20

40

60

80

100

120

Eind se
ptember

Half s
eptember

Begin se
ptember

Eind augustu
s

Half a
ugustu

s

Begin augustu
s

Eind ju
li

Half j
uli

Begin ju
li

Eind ju
ni

Half j
uni

Begin ju
ni

Eind m
ei

Half m
ei

Begin m
ei

Eind april

Half a
pril

Begin april

Eind m
aart

Half m
aart

Figuur 2. Zangactiviteit Blauwborst 1996-2010. Totaal aantal = 580.



 de grauwe gors 2011–1 7

groepen foeragerende Kraanvogels gaan 
bekijken. Een goede telescoop is wel een 
vereiste, want kom je dichterbij dan 300 me-
ter, dan gaan de Kraanvogels onherroepelijk 
weer de lucht in. Het valt voor ondergete-
kende, die is uitgerust met een bescheiden 
toneelkijkertje, daarom niet mee om het in 
de ANWB Vogelgids van Europa beloofde rood 
op hun koppen te aanschouwen. Gelukkig 
zijn er in de zeventien man tellende groep 
vogelsupporters voldoende telescopen 
aanwezig. Maar het blijft toch allemaal een 
beetje ver weg. Ik had verwacht dat wij deze 
beestjes dichter zouden kunnen benaderen.

Rond 13.00 uur stelt Virry voor om even wat 
te gaan drinken in het café om de hoek. Dit 
blijkt een oude boerenkroeg te zijn, waar de 
tijd sinds de jaren zestig niet meer vooruit 
is gegaan. Edoch de bediening en de Glüh-
wein zijn, zoals altijd in Duitsland, prima 
voor elkaar.
Onder het genot deze versnapering kun-
nen wij eens goed nadenken over wat wij 
als vogelsupporters nu eigenlijk te zoeken 
hebben in een rustgebied van Kraanvogels. 
Want op deze zaterdag in november rijden 
of staan op elk landweggetje wel een paar 
auto’s met opgewonden vogelaars erin. Deze 
zorgen ervoor dat de vogels telkens weer 
hun eetpauze moeten onderbreken voor een 
nieuwe vluchtpoging.

Na de middagpauze worden de auto’s weer 
gestart om te vertrekken naar het hoogte-
punt van de dag: de kijkhut aan de rand van 
het Rehdener Geestmoor. Op de Moorweg 
maken wij een stop om ganzen te obser-
veren. In een akker verderop zijn wat boe-
renpummels aan het crossen in het zwarte 
land. Er is provisorisch schriklint geplaatst 

… dan verschijnen er een paar crossmotoren 
op het toneel. De bestuurders laveren behendig 
tussen de vogelaars door, die midden op het 
pad de horizon afspeuren. Als de klinkerstraat 
door het hoogveen vrij is, geven ze gas. De 
geluidsdempers op de uitlaten doen precies het 
tegenovergestelde van wat de naam suggereert. 
Een krachtig geronk van de motoren scheurt de 
stilte open. De verontruste Kraanvogels gaan 
op de vleugels. Een gigantische wolk van 9000 
vogels komt in het heldere middaglicht los van 
hun rustplaats. Een golf van verbijstering gaat 
door de honderden vogelaars.

De excursiegroep van Avifauna is op zater-
dag 6 november 2010 Groningen nog niet 
uit, of de eerste auto’s zijn al zoek. Virry 
Schaafsma, de begeleidster voor deze dag, 
raakt gelukkig niet in paniek. Ze gaat op 
zoek naar haar nieuwe mobiele telefoon. 
Deze heeft meer geheimen dan zij dacht en 
het lukt niet om nog voor de grens telefo-
nisch contact te maken met de achterblij-
vers. Temeer daar het vermoeden bestaat 
dat hun toestel niet is ingeschakeld. Ergens 
op de Duitse Autobahn vindt de hergroepe-
ring plaats. Bij de eerste plaspauze wordt 
ondergetekende op het toilet zelfs verrast 
door een deelnemer die ongezien de hele 
groep al heeft ingehaald.
Aangekomen bij de bestemming An der 
Dadau, wordt de hoofdweg verlaten.
Over een kapot gereden dijkje sukkelen een 
Volvo S60, een Citroën C5, een Ford Focus, 
een Citroën Xantia en een Toyota Corolla 
Verso het kraanvogelgebied binnen. Hier 
worden de eerste Kraanvogels vanuit de 
auto gespot op een akker en een weiland.

Tegen de middag klaart het weer op en kun-
nen wij verderop in het gebied rustig grote 

Excursieverslag:  
2 - 1 voor de Kraanvogels
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 duizenden voetbalsupporters opvliegen 
vanuit hun groene kuipstoeltjes.

Jacob van der Weij

Naschrift van de bijrijder
Genoten van deze geslaagde excursie. Een 
mooie regio die qua fauna veel te bieden 
heeft. 
Naast de Kraanvogels zijn er natuurlijk nog 
veel meer trekvogels gezien. Ook een royaal 
aantal roofvogels, waaronder enkele Blauwe 
Kiekendieven en zelfs een Rode Wouw. 
De Reeën hier lijken minder schuw dan 
de Kraanvogels. De Kraanvogels waren 
indrukwekkend, zowel in omvang als in 
getal. Geweldig hoe al die grote groepen zich 
verzamelden op de Rehdener Geestmoor in 
het prachtige late zonlicht.

om een baantje uit te zetten. Ergens begint 
het bij mij te wringen, crossmotoren in een 
rustgebied voor Kraanvogels.
Even later wringt het nog veel meer, 
wanneer wij ons een plaatsje proberen te 
veroveren in de observatietoren aan de 
rand van het natuurgebied. De toren, die 
eruitziet als een oude Romeinse wachttoren, 
bestaat uit verschillende etages. Aan de voet 
staan de auto’s schots en scheef in het wei-
land en langs de weg. Het parkeerplaatsje 
wordt volledig in beslag genomen door een 
camper, formaat slagschip.

Na een snelle rit over de Autobahn rijden 
wij aan het begin van de avond weer over 
de oostelijke ringweg Groningen binnen. 
Hier treff en wij geen Kraanvogels aan, 
maar 9000 automobilisten die op weg zijn 
naar het voetbalstadion van de plaatselijke 
FC. Later die avond, wanneer Andreas 
Granqvist de 2-1 scoort tegen NaC, zullen 
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volgende nummers zal echter een bijdrage 
worden gevraagd. Betalende begunstigers 
van STONe (en eventueel andere werk-
groepen) krijgen het volgende nummer 
automatisch thuisgestuurd. Voor niet-
begunstigers is er de mogelijkheid om een 
los abonnement te nemen van  7,50 per 
jaar ( 5,- exclusief verzendkosten). U kunt 
zich abonneren via e-mail: uilen@steenuil.
nl onder vermelding van ‘UIleN 2011’ en uw 
naam en adres.

In december 2010 werd het eerste nummer 
van UILEN gepresenteerd. Het is een nieuw, 
jaarlijks te verschijnen tijdschrift voor 
iedereen die op de een of andere manier 
geïnteresseerd is in uilen, dus niet alleen 
voor de actieve vrijwilliger of de professio-
nele onderzoeker maar gewoon voor iedere 
liefhebber van deze prachtige vogels.

Het tijdschrift is ontstaan uit de samen-
werking van de vier landelijke uilenwerk-
groepen die in Nederland actief zijn: STONe 
(Steenuilenoverleg Nederland), de KWN 
(Kerkuilenwerkgroep Nederland), de OWN 
(Oehoewerkgroep Nederland) en de Werk-
groep Ruigpootuilen.
Er wordt in Nederland veel onderzoek 
gedaan aan uilen, maar een goede mogelijk-
heid om al dat onderzoek te presenteren 
was er tot nu toe niet. Om in die behoefte 
te voorzien hebben de vier werkgroepen de 
handen ineengeslagen en is, naar het voor-
beeld van enkele andere tijdschriften, dit 
blad tot stand gekomen. Er wordt in UILEN 
nadrukkelijk aandacht besteed aan alle 
soorten uilen die in Nederland voorkomen, 
dus niet alleen die van de bovengenoemde 
werkgroepen. Zo komen in het eerste num-
mer ook de Ransuil en de Bosuil aan bod 
en in een volgend nummer bijvoorbeeld de 
Velduil. Kortom, een interessant en zeer 
gevarieerd tijdschrift dat bovendien fraai 
in magazinestyle wordt vormgegeven waar-
door de vele prachtige foto’s goed tot hun 
recht komen. Voor elke uilenliefhebber wat 
wils dus!

Dit eerste nummer werd dankzij fi nanciële 
bijdragen van diverse sponsoren gratis ver-
spreid onder vrijwilligers en donateurs van 
de samenwerkende werkgroepen. Voor de 

UILEN, een nieuw tijdschrift 
voor uilenliefhebbers
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Nederland wordt verwezen naar Van Dijken 
(1997) en vooral naar Jansen & Nap (2008). 
Het laatstgenoemde artikel staat ook online 
en is te downloaden op: http://www.dutch-
birding.nl/~dbaftp/wietze/Pagina%27s%20
van%20DB%2030(5)2008.pdf

Zoals gezegd is de determinatie niet een-
voudig. Uit het uitgebreide (balgen)onder-
zoek van Jansen & Nap (2008) is gebleken 
dat er eigenlijk maar één kenmerk is dat 
diagnostisch is voor een Witkopstaartmees: 
een geheel ongevlekte, zuiver witte kop. Er 
zijn nog wel enkele andere kenmerken die 
veel Witkopstaartmezen vertonen, maar 
deze kunnen ook voorkomen bij vogels met 
intermediaire kenmerken en zijn dus op 
zichzelf niet diagnostisch. Deze ondersteu-
nende kenmerken zijn (in vergelijking met 
een europaeus Staartmees): 1) wittere onder-
delen, 2) tertials met bredere witte randen, 
3) veel wit op de mantel, 4) witte toppen aan 
de middelste dekveren, 5) een langere staart 
bij sommige vogels en 6) de combinatie 
van een geheel witte kop met een scherp 
afgesneden zwarte nekband (Jansen & Nap 
2008). Een deel van de hierboven genoemde 
kenmerken is goed te zien op de verschil-
lende figuren in dit artikel, met bijvoorbeeld 
op figuur 1 de mooie, zuiver witte kop en 
op figuur 2 onder andere de scherpe af-
scheiding tussen de witte kop en de zwarte 
nekband.

In de populatie Staartmezen die in onze re-
gio voorkomt is dus een (soms aanzienlijk) 
percentage vogels aanwezig dat intermedi-
aire kenmerken vertoont. Van alle tot juli 
2008 ingevoerde foto’s van Staartmezen op 
waarneming.nl was circa 2% witkoppig (Jan-

Al vroeg in de herfst van 2010 werden trek-
tellers aangenaam verrast door grote aantal-
len IJsgorzen, Pestvogels en Gaaien, enige 
tijd later gevolgd door onder andere veel 
Vinken, Kepen en Zanglijsters (Hustings 
et al. 2010). In het kielzog van deze vogels 
tekende zich vanaf half oktober een invasie 
van Witkopstaartmezen af.

Alleen al in oktober en november werden 
ruim 600 exemplaren gemeld vanuit heel 
Nederland (Van den Berg & Haas 2010). 
Hoewel het merendeel van de vogels vooral 
op de Waddeneilanden en langs de Noord- 
en Zuid-Hollandse kust werd gezien, had 
ook Groningen een mooi aandeel in de 
invasie.
In dit artikel worden de waarnemingen van 
Witkopstaartmezen in de provincie Gro-
ningen van het afgelopen najaar opgesomd, 
waarbij vooral de nadruk ligt op de periode 
oktober-november 2010. Omdat er in de 
Gors nog niet eerder een artikel over deze 
ondersoort verscheen, wordt er ook aan-
dacht besteed aan onder andere de herken-
ning en enkele oude waarnemingen.

Herkenning
Ondanks dat de Witkopstaartmees Ae-
githalos caudatus caudatus een opvallende 
verschijning is, blijkt het in het veld vaak 
een moeilijk te determineren ondersoort. 
Problemen worden vooral veroorzaakt door 
‘witkoppige’ Staartmezen van ‘onze’ on-
dersoort europaeus die in sommige gevallen 
bedrieglijk veel op zuivere Witkopstaart-
mezen kunnen lijken. Hieronder wordt 
kort ingegaan op de herkenning van Wit-
kopstaartmees. Voor uitgebreide artikelen 
over de herkenning en het voorkomen in 

Invasie van Witkopstaart-
mezen in het najaar van 2010
willem-Jan Fontijn
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door zo sprekend op een Witkopstaartmees 
dat goede foto’s onontbeerlijk zijn voor de 
determinatie. Voorbeelden van witkoppige 
Staartmezen zijn onder andere te vinden in 
Jansen & Nap (2008) en in de fotogalerij op 
de website van Avifauna.

Verspreiding en voorkomen
Witkopstaartmees is een broedvogel van 
Noordoost-Europa, van Fennoscandinavië, 
met in Denemarken een gemengde broedpo-
pulatie met europaeus, via Noord-Duitsland 
en Polen (beide ook met gemengde popu-
laties) verder naar het oosten tot China en 
Japan aan toe (Jansen & Nap 2008).
De Scandinavische broedvogels zijn echte 
standvogels; bij Falsterbo worden ze bij-
voorbeeld maar zeer zelden op trek gezien. 
Bij invasies in de richting van Noordwest-
Europa zijn dan ook meestal vogels uit het 
oosten betrokken, maar deze komen vaak 
niet veel verder dan de Baltische staten en 
Polen (Van Dijken 1997). Zo kwam bijvoor-
beeld van de honderden terugmeldingen 
van ooit in Estland geringde vogels er nooit 

sen & Nap 2008). Volgens Glutz & Bauer 
(1993) kan het percentage zelfs oplopen tot 
10% (Van Dijken 1997). Deze witkoppige 
Staartmezen laten onderling ook weer een 
grote variatie in het verenkleed zien. Bij veel 
van zulke Staartmezen is vooral de tekening 
van de zwarte zijkruinstreep variabel, met 
bijvoorbeeld vogels met een wat smallere, 
maar duidelijk zichtbare zijkruinstreep, 
of vogels waarbij deze streep in meer of 
mindere mate vervaagd is, tot vogels waar 
de kop bijna helemaal wit lijkt te zijn en de 
zijkruinstreep gereduceerd is tot een paar 
zwarte vlekjes. Meestal kunnen zulke vogels 
als witkoppige Staartmees gedetermineerd 
worden omdat ze andere, ondersteunende 
kenmerken van Witkopstaartmees missen. 
Er zijn echter ook witkoppige Staartmezen 
die niet of nauwelijks van een zuivere Wit-
kopstaartmees te onderscheiden zijn. Zulke 
vogels vertonen naast een bijna geheel witte 
kop bijvoorbeeld ook een scherpe afschei-
ding tussen kop en nekband en hebben zeer 
witte onderdelen en veel wit op de mantel 
en in de vleugels. Deze vogels lijken daar-

Figuur 1. Witkopstaartmees – Eemshaven
31 oktober 2010

Figuur 2. Witkopstaartmees – Eemshaven
 31 oktober 2010
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ten (periode oktober-december) en waren er 
zo’n 70 vangsten. Verder werden gedurende 
de invasie vogels uit alle provincies gemeld 
met af en toe zeer opvallende waarnemin-
gen, zoals op 7 december 2010 toen in het 
Rembrandtpark in Amsterdam 44 exempla-
ren werden geteld (Slaterus & Van der Spek 
2011).

Waarnemingen in de provincie Gronin-
gen in 2010/2011
De waarnemingen die in tabel 1 zijn opgeno-
men zijn voornamelijk afkomstig van diver-
se websites, waaronder www.lauwersmeer.
com, www.avifaunagroningen.nl, trektellen.
nl en waarneming.nl. Op enkele dubbeltel-
lingen na (o.a. in de Indische Buurt) worden 
alle waarnemingen in oktober en november 
genoemd. Omdat in de maanden daarna 
de ‘echte’ trektijd voorbij is en de aantallen 
zich inmiddels min of meer lijken te stabili-
seren, wordt er van die maanden alleen een 
selectie van waarnemingen gegeven, bij-
voorbeeld van nieuwe plekken of grote(re) 
aantallen.

De invasie begint in Groningen met een 
waarneming in Nuis op 18 oktober waar een 
viertal Witkopstaartmezen in een groepje 
met gewone Staartmezen kortstondig in 
een tuin verblijft. Deze datum valt kort 
na het begin van de invasie toen vanaf 16 
oktober voornamelijk op Vlieland en Schier-
monnikoog veel vogels werden gezien. 
Vervolgens duurt het tot eind oktober voor 
de volgende waarnemingen worden gedaan 
maar dan komt de invasie in Groningen 
ook goed op gang. Tijdens de laatste dagen 
van oktober worden langs de Noordkust 
groepjes (van soms aanzienlijke omvang) 
gezien die af en toe gewoon van zee komen 
binnenvliegen. Vooral 31 oktober is een 
topdag, waarbij alleen al in de Eemshaven 
waarschijnlijk zo’n 30 vogels aanwezig zijn. 
In de eerste decade van november worden 
nog steeds groepjes doortrekkers gezien, 
maar vanaf de tweede helft van november 
worden de aantallen geleidelijk minder en 
lijkt van een massale binnenkomst geen 
sprake meer te zijn. Vanaf eind november 

één verder westelijk dan Noord-Polen. Het 
mooiste bewijs voor de oostelijke herkomst 
werd geleverd door de terugvangst van een 
vogel in de Groote Peel (Noord-Brabant) op 
2 november 2010. Deze vogel droeg een ring 
uit Litouwen en bevond zich in een groep 
van in totaal dertien Witkopstaartmezen.
De massale invasie van 2010 verspreidde 
zich over een groot deel van Europa en was 
niet alleen goed merkbaar in Oost-Europa, 
waar grote aantallen werden gezien en ge-
ringd, maar bracht zelfs vogels naar Frank-
rijk en Italië (Hustings et al. 2010). Eerdere 
invasies vonden onder andere plaats in 
1992, toen alleen al op één ringstation in 
Finland 2200 vogels werden geringd (Van 
den Berg 1992).

In Nederland blijkt op basis van het artikel 
van Jansen & Nap dat Witkopstaartmees 
eigenlijk ronduit zeldzaam is. Hoewel er 
vrijwel jaarlijks vogels worden gemeld, lijkt 
het er volgens deze auteurs op dat door 
onder andere de onbekendheid met diag-
nostische kenmerken en een verkeerd beeld 
van het voorkomen – de ondersoort is zeer 
zeldzaam in bijvoorbeeld België en Groot-
Brittannië en (grootschalige) verplaatsingen 
lijken minder vaak voor te komen dan ge-
dacht – het aantal Witkopstaartmezen over-
schat wordt. Na alle waarnemingen, foto’s 
enzovoort bestudeerd te hebben, komen zij 
tot een kort lijstje van slechts van 15 geval-
len van in totaal 56 exemplaren. De overige 
waarnemingen zijn niet of onvoldoende 
gedocumenteerd en worden daardoor niet 
acceptabel geacht (Jansen & Nap 2008). Bij 
sommige van deze waarnemingen gaat het 
echter om grote(re) groepen witkoppen, wat 
kan duiden op een noordelijke herkomst. Zo 
werden bijvoorbeeld tijdens het invasiejaar 
1992 onder andere groepen van circa 10, 20 
en 30 gezien (Van Dongen et al. 1992), maar 
helaas zijn daar geen foto’s van gemaakt.
Het afgelopen najaar begon in Nederland 
de invasie op 14 oktober met vijf vogels 
nabij Barneveld (bron: waarneming.nl) en 
uiteindelijk liepen de aantallen op tot ruim 
boven de 600, met alleen al minstens 400 
exemplaren langsvliegend bij diverse telpos-
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Tabel 1. Waarnemingen van Witkopstaartmezen in Groningen van oktober 2010 tot en met begin 
maart 2011.

Datum Aantal Plaats Bijzonderheden
18 oktober 2010 4 nuis

29 oktober 2010 11 lauwersoog bij de haven

30 oktober 2010 5 termunterzijl vanuit zee overvliegend

31 oktober 2010 15 eemshaven parkeerplaats Kamstra

31 oktober 2010 5 eemshaven overvliegend bij de telpost

31 oktober 2010 3 eemshaven vangsten, in de singel op oost

31 oktober 2010 7-15 eemshaven in de singel op oost, waarschijnlijk 15 ex.

31 oktober 2010 3 lauwersoog minimaal drie nabij de jachthaven

1 november 2010 5 delfzijl eemshotel

1 november 2010 12 sellingen groep geheel uit witkoppen bestaand

2 november 2010 7 lauwersoog Jachthaven

3 november 2010 1 lauwersoog robbenoort

6 november 2010 1 stadskanaal

7 november 2010 10 groningen in de wijk gravenburg

9 november 2010 12 nieuwolda 

12 november 2010 3 Haren Biologisch Centrum

12 november 2010 1 lauwersmeer Zomerhuisbos

16 november 2010 1 lauwersmeer Ballastplaatbos, met foto en aluminium ring

16 november 2010 4 Haren rijksstraatweg

17 november 2010 1 groningen Parkweg, met foto

18 november 2010 1 groningen Boutenspad, mogelijk dezelfde als op de 17e?

19 november 2010 max. 5 groningen indische Buurt, tot ver in januari aanwezig

20 november 2010 2 groningen in de wijk selwerd

20 november 2010 4 sellingen

21 november 2010 2 delfzijl in de wijk Fivelzicht

27 november 2010 1 sellingen

28 november 2010 1 groningen selwerd, zelfde plek als 20 november

30 november 2010 1 groningen Plantsoenbuurt

30 november 2010 max. 4 midwolderbos meerdere waarnemingen tot in maart

2 december 2010 1 leek

4 december 2010 2 winschoten Hofstraat

18 december 2010 1 sellingen

5 januari 2011 4 Haren Zernikecollege

7 januari 2011 11 delfzijl met foto, nabij delfzicht

23 januari 2011 1 uithuizermeeden

7 februari 2011 1 noordlaarderbos

8 februari 2011 3 stadskanaal met foto, twee op 15 februari

12 februari 2011 1 winsum

25 februari 2011 1 Veelerveen langs de 3e dalweg

4 maart 2011 3 noordlaarderbos

5 maart 2011 6 groningen schilderswijk
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Tabel 2. Overzicht van waarnemingen uit de periode voor 2010.

Datum Aantal Plaats Bijzonderheden
21 oktober 2005 19 rottumerplaat met foto, Jansen & nap (2008)

22-26 december 2005 10 Hoornse dijk met foto, één vogel in Jansen & nap (2008)

21-22 december 2008 1 Pieterzijl met foto, in Grauwe Gors 37: 63

terugkerende vogels te worden gezien, soms 
zelfs op vetbollen in tuinen. Het is van al 
deze waarnemingen bijna onmogelijk om 
vast te stellen of het hier om ‘nieuwe’ of om 
rondtrekkende vogels gaat.

Het bepalen van een exact aantal voor 
Groningen is dus moeilijk in te schatten 
door zowel determinatieproblemen als 
rondzwervende vogels (dubbeltellingen). Bij 
meldingen van groepjes Witkopstaartmezen 
zal de determinatie meestal geen probleem 
zijn. Op waarneming.nl bijvoorbeeld wordt 
bij een groepje van drie of meer vogels de 
waarneming automatisch goedgekeurd 
omdat er bij zo’n aantal van uit kan worden 
gegaan dat het zuivere Witkopstaartmezen 

worden er nog nauwelijks groepjes zuivere 
Witkopstaartmezen gezien en begint er 
langzaamaan vermenging op te treden met 
groepjes gewone Staartmezen. Bovendien 
begint het probleem van de dubbeltellingen 
een rol te spelen. Vaak worden op nagenoeg 
dezelfde plaatsen gedurende langere tijd 
Witkopstaartmezen gemeld. Vooral in en 
rond de stad Groningen wordt door de vele 
vogelaars goed op Staartmezen gelet en 
met name in de Indische Buurt, Selwerd, 
de Plantsoenbuurt en het zuidelijk deel van 
de stad worden vaak groepjes en/of indi-
viduen gezien. Later in het jaar en in 2011 
lijken ook op andere plaatsen in de stad 
en onder andere in Haren, Delfzijl en de 
wijde omgeving van Lauwersoog regelmatig 

Witkopstaartmees – Eemshaven-Oost – 31 oktober 2010
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Hoewel de meeste waarnemingen dus on-
voldoende gedocumenteerd zijn, zijn er ech-
ter nog wel enkele gevallen het vermelden 
waard en die heel goed op Witkopstaartme-
zen betrekking zouden kunnen hebben. Zo 
wordt bijvoorbeeld in Vogels van Groningen 
(Boekema et al. 1983) melding gemaakt van 
groepen van acht (op 15 februari 1974 in 
Winschoten) en vier (op 14 november 1976 
in Haren). Van recentere datum is een waar-
neming van een uniforme groep van twintig 
Witkopstaartmezen kortstondig gezien bij 
Hoogwatum op 11 november 2001. Zo’n gro-
te groep kan eigenlijk alleen maar uit zui-
vere Witkopstaartmezen bestaan. Tijdens 
het najaar van 2003 werden op verschillende 
plekken in het Noord-Nederland groepjes 
Witkopstaartmezen gemeld, waaronder vijf 
vogels in de Eemshaven op 30 oktober en 
drie vogels in Lauwersoog op 1 november. 
Foto’s van het bekende groepje van zes zui-
vere Witkopstaartmezen uit Makkum, dat 
daar van november 2003 tot 18 januari 2004 
aanwezig was en door veel vogelaars werd 
bezocht, en foto’s van andere waarnemin-
gen uit de periode oktober 2003-maart 2004 
lijken erop te wijzen dat de aantallen hoger 
waren dan normaal (Jansen & Nap 2008). 
Verder is er nog een redelijk goed gefotogra-
feerde vogel uit Lauwersoog op 11 december 
2004. De vogel ziet er prima uit voor een 
Witkopstaartmees maar helaas zijn de foto’s 
net niet goed genoeg om te zien of de kop 
geheel ongevlekte wit is. Deze waarneming 
is daarom niet opgenomen in Jansen & Nap 
(2008) (Justin Jansen pers. med.). Ook ver-
bleef er op 21-29 januari 2006 een groepje, 
met meldingen variërend van drie tot zes 
exemplaren, tussen de vele Staartmezen 
op het Selwerderhof. Een van deze vogels 
werd gefotografeerd en deze lijkt een geheel 
witte kop te hebben. Andere meldingen, 
bijvoorbeeld van kleine groepjes (3-5 ex.) op 
doortrek langs de Noordkust, zijn eveneens 
interessant, maar hier speelt helaas het 
gebrek aan documentatie weer een rol.

Dankwoord
Albert-Erik de Winter wordt bedankt voor 
informatie over de vangsten in de Eems-

betreft. Bij waarnemingen van één of twee 
vogels, al dan niet in een groep gewone 
Staartmezen, kan het ook om witkoppige 
Staartmezen gaan. Bij een behoorlijk aantal 
van zulke waarnemingen staan op waarne-
ming.nl foto’s en/of goede beschrijvingen en 
af en toe wordt ook daadwerkelijk melding 
gemaakt van witkoppige Staartmezen. Het 
lijkt er dus op dat veel vogelaars inmiddels 
bekend zijn met de problematiek en goed 
opletten. En over het algemeen kloppen 
deze waarnemingen dan ook.
Enigszins gecorrigeerd voor dubbeltellingen 
worden in oktober en november minimaal 
132-140 exemplaren gezien, gevolgd door 
nog eens 35 exemplaren tot en met begin 
maart 2011 (zie tabel 1). Hoe groot het 
werkelijke aantal Witkopstaartmezen is 
dat in Groningen is waargenomen, is dus 
lastig te zeggen, maar een aantal van ruim 
200 vogels is waarschijnlijk een heel aardige 
schatting.

Eerdere waarnemingen in Groningen
Wanneer je de nodige literatuur en vooral de 
databases van diverse websites doorzoekt 
dan kom je een behoorlijk aantal waarne-
mingen tegen van Witkopstaartmezen. Van 
het overgrote deel van deze waarnemingen 
is echter nauwelijks enige documentatie 
beschikbaar (bijvoorbeeld een gedetail-
leerde beschrijving of goede foto’s) waardoor 
witkoppige Staartmezen praktisch niet uit 
te sluiten zijn. Gezien de zeldzaamheid van 
Witkopstaartmees, zeker buiten invasies om, 
zal een groot deel van de meldingen dan ook 
betrekking hebben op witkoppige Staartme-
zen. Het is daarom waarschijnlijk het beste 
om ook voor Groningen het ‘strenge’ lijstje in 
Jansen & Nap (2008) te volgen en er blijven 
dan maar twee waarnemingen over. Later 
volgt dan nog de fraai gefotografeerde vogel 
in Pieterzijl (zie tabel 2). Overigens moet 
aangetekend worden dat Jansen & Nap van 
het geval langs de Hoornse Dijk maar één vo-
gel ‘aanvaard’ hebben (er is slechts één vogel 
gefotografeerd), maar het betrof een groep 
van minstens tien exemplaren die allemaal 
de juiste kenmerken bezaten (Martijn Bot, 
Marnix Jonker pers. obs.).
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ding 30: 293-308.
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waarneming.nl.

haven en het beschikbaar stellen van de 
foto. Justin Jansen wordt bedankt voor 
aanvullende informatie over enkele waarne-
mingen.
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 wkeren dezelfde schrik op de hals gehaald 
door weer lijnrecht naar exact dezelfde 
plaats van de oude berkentak te vliegen. Een 
opvallend schouwspel van frustratie, gezien 
vanuit onze huiskamer.
We herinneren ons hetzelfde van een vorige 
strenge winter met sneeuw en ijsbedekking. 
Toen was het een klein groepje van naar 
ons idee verkleumde Spreeuwen dat nog 
probeerde te overwinteren, misschien een 
stuk of vier. Ze kwamen ook van ergens uit 
de buurt regelmatig rechtstreeks aangevlo-
gen om te foerageren op een plat voeder-
plateautje. Toen dat plateautje op een dag 
twee meter verplaatst was, zagen ze ken-
nelijk niets van die verandering. Ze wilden 
zonder te kijken landen op de vertrouwde 
plek, maar zakten wild fladderend in een 
‘gat’, in het niets. Ook zij waren hardleers 

De februaristorm van 2011 velde de dikke 
zijtak van de fraaie gevorkte berk. Die zijtak 
was al wekenlang de vaste landingsplek 
voor een paartje Houtduiven. Ze vlogen er 
steeds rechtstreeks naar toe om, na even 
rondgekeken te hebben, in onze tuin op de 
voerplaats te gaan foerageren. Maar nu: … 
weg vaste landingsplaats. Maar met een 
kennelijk automatisme komen ze weer aan-
vliegen, zien niets, willen gaan zitten, maar 
zakken naar beneden, vleugelklappend van 
verbijstering.
Met een antropomorfisme en een bekend 
verhaal: iemand wil in zijn of haar ver-
trouwde omgeving zonder te kijken gaan 
zitten op de vertrouwde stoel. Maar, oh 
schrik, iemand anders had de stoel even 
verzet. Het paartje Houtduiven was ook 
nog hardleers. Ze hebben zich nog meerdere 

Vliegen op de automatische 
piloot: Houtduif en Spreeuw
Johan & marry van Klinken
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verlaten was en legden het een paar meter 
verder op de grasmat om het schoon te 
maken. Prompt ging het mezenpaar er 
weer op af en vlogen er geagiteerd in en 
uit. Het verhaal van de Pimpelmezen is iets 
anders. De jongen waren uitgevlogen en de 
muurkast kon drie meter verder tijdelijk 
opgehangen worden om plaats te maken 
voor schilderwerk. Maar de jonkies kwamen 
de volgende dag terug en wisten het oude 
kastje aan een ander veel lager muurtje wel 
degelijk terug te vinden. Ze hebben het nog 
even van binnen geïnspecteerd voordat ze 
de plaats definitief verlieten.
Maar deze ‘nestvoorbeelden’ wijzen toch 
niet zo direct op een automatische piloot.

Commentaar is welkom.    
  

(verkleumd?). Het beeld herhaalde zich 
nog een paar dagen, totdat ze het eindelijk 
geleerd hadden.
Vogelpsychiaters: kunnen Spreeuwen en 
Houtduiven op een ‘automatische piloot 
blind vliegen’?

Er zullen wel meer van dergelijke waarne-
mingen zijn. We informeerden bij enkele 
Avifaunisten-vogelaars, maar die hadden 
het verschijnsel nooit bewust opgemerkt.
Misschien is er enig parallel verband met 
sommige soorten die bij het aanvliegen naar 
hun nest ook helemaal confuus zijn als dat 
nest twee meter verschoven is. En ze het 
niet terug kunnen vinden. Dat was overi-
gens niet het geval met een koolmezenpaar 
en met pas uitgevlogen Pimpelmezen. We 
meenden dat de nestkast van de Koolmees 

Berk na de stormBerk voor de storm, met de favoriete landings-
tak nog net te zien onder de bovenrand van de 
foto, horizontaal naar rechts 



18 de grauwe gors 2011–1

met een paar goede leraren. Met een zekere 
regelmaat kwam schoolbioloog Jo de Jonge 
langs. Hij wakkerde nieuwsgierigheid naar 
vogels en natuur aan bij de kleine Egge. ”Ik 
herinner me nog dat wij met drie jongens 
vogels gingen kijken in het Stadspark. En 
dat ik daar toen een Withalsvliegenvanger 
zag, hahaha!” Toch wist Egge blijkbaar 
als jongetje al van het bestaan van een 
Withalsvliegenvanger af. Het was 1954, 
Peterson’s Vogelgids was er nog niet (eerste 
druk in 1955). ”Je gebruikte Zien is kennen en 
Wat vliegt daar? van Dr. Van Dobben, met 
plaatjes van niks.” Een paar jaar later kreeg 
Egge de felbegeerde Peterson’s Vogelgids voor 
zijn verjaardag, de tweede druk.” Die kostte 
ƒ 13,-, dat was erg duur hoor voor die tijd.”
Opgroeiend in Helpman kon hij gemakkelijk 
naar buiten. Waar nu de wijk Coenders-
borg ligt, waren destijds tuinderijen en 
sportvelden. Richting het spoor was een 
plas-drasgebied waar Zwarte Sterns broed-
den. ”Ongelooflijk hè, maar toen vond je dat 
gewoon.”
Dat Egge al interesse voor vogels had, toont 
hij ons op een oude schoolfoto. Als achter-
grond koos hij namelijk een schoolplaat van 
Slijper: het Bosvolkje.

Wat was Jo de Jonge voor persoon?
Egge: ”Jo de Jonge was een zeer bemin-
nelijke, lieve man. In die eerste schooltijd 
was de verhouding meester-leerling, want 
je viel niet op. Vanaf 1973 ontstond een 

”Hij zat op het gras, vlak voor het huis, een 
mannetje. Zo mooi zien we hem toch niet 
vaak.” Egge Boerma neemt onze jassen 
aan. We maken kennis met hem en zijn 
vrouw Coby en nemen plaats in de ruime, 
lichte woonkamer. Het echtpaar Boerma 
woont riant. Waar je ook staat of zit in deze 
kamer, overal zie je tuinvogels af en aan 
vliegen op pindaslierten, vetbollen en voe-
derhuisjes. ”Er zit hier zoveel”, zegt Egge, 
”wat komt hier eigenlijk niet?” Elke ochtend 
een Goudvink bijvoorbeeld en deze winter 
opmerkelijk veel Kepen. Aan de gevel, vlak 
bij een zijraam, hangt een nestkast. Meestal 
broeden er Koolmezen, maar een aantal 
jaren geleden had een Boomklever er zijn 
onderkomen gevonden. Deze liet zich niet 
afschrikken door het echtpaar dat op een 
meter afstand achter het raam het broed-
proces volgde. ”Niet zo handig dat onze 
slaapkamer hier vlak boven ligt, wat een 
lawaaiig beestje.”
Het huis dateert van 1932. In het laatste 
oorlogsjaar werd het bewoond door de be-
zetter, na de bevrijding huisden er een poos 
40 Canadezen.
Met koffie en koekjes binnen handbereik 
gaan we aan het werk. Egge pakt zijn aante-
keningen erbij; hij heeft zich grondig voor-
bereid en steekt van wal.

Als kleine jongen ging hij naar de lagere 
school in Helpman. Het was een progres-
sieve school in een Fins houten gebouw, 

Bijzondere vogel (5)
maricée ten Bosch & Virry schaafsma

Hier is het goed vogelen, denken wij, als we de Quintuslaan inslaan. dat de 
Bosuil hier wordt gehoord, weten we al van de waarnemingen op de site. Het 

is 22 januari, een grijze maar zachte zaterdagochtend. we horen een Houtduif, 
wat mezen, de felle roep van een Boomklever. als we het grindpad naar de 

woning van onze afspraak oplopen, klinkt plotseling het helder lachende 
klukluklukluklukluklukluklu van de groene specht. wat een mooi welkom. 
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ging speciale natuurgebieden in. Het moet 
in de trektijd geweest zijn. Ik zei tegen 
die boswachter: ”Wat zitten hier toch veel 
Duinpiepers. Welnee joh, zei die man, dat 
zijn Graspiepers!” Voor Egge het signaal om 
eens grondig uit te zoeken hoe dat zat met 
die piepers. Het zou hem niet meer overko-
men dat hij het verschil tussen een Duin- en 
een Graspieper niet zou weten. ”Ja”, vult 
Coby aan, ”als jij je ergens voor interesseert, 
dan interesseer je je ook ergens voor. Dat 
is met alles zo.” In de loop van het gesprek 
beginnen we deze opmerking te begrijpen, 
we spreken hier met een gedreven mens.

Texel neemt een belangrijke plek in zijn 
leven in. Hij ontmoette er Cees Boot, des-
tijds hoofd van Natuurmonumenten. Na Jo 
de Jonge zijn tweede leermeester. ”Ik heb 
ongelooflijk veel van hem geleerd, zoals het 
verschil te zien tussen een Visdiefje en een 
Noordse Stern. Natuurlijk, je ziet het aan 
de snavel, maar hij wees me vooral op het 
vliegbeeld. Zie je een mooi zwart randje 
langs de vleugeltips, dan is het een Noordse 
Stern; is het randje vuiler, dan is het een 
Visdief.”
Vliegbeelden van eenden leerde Boot hem, 
alles over steltlopers. Er ontstond een 
vriendschap die tot aan de dood van Cees 
Boot, in 1999, zou duren.
”Kijk, een eekhoorn in de boom.” Egge wijst 
naar een boom aan de overkant, waar een 
eekhoorn van tak naar tak roetsjt. Kepen op 
de voederplank.
Of we zijn tuinvogellijstje willen weten. Ja, 
natuurlijk willen wij dat, graag zelfs. Alle 
mezen komen er, laatst nog vijf Staartme-
zen op één vetbol, af en toe een Kuifmees, 
de Bosuil, maar wat is het lastig om uit te 
zoeken waar die broedt. Vorig jaar achter 
de witte flat aan de andere kant van de Ver-
lengde Hereweg. Tweemaal een Wielewaal, 
één keer een Nachtegaal (‘helemaal geen 
nachtegaalbiotoop hier’), Beflijster (‘één 
keer, daarna nooit meer gezien’), Appel-

meer gelijkwaardig contact. Hij is ook wel 
meegegaan naar Texel, maar daar komen we 
zo nog op.”
Dat laatste zinnetje zullen we vaker horen 
deze ochtend. Egge Boerma vertelt met 
verve, slaat geen detail over en doet een 
enthousiaste poging 40 vogeljaren in twee 
uur samen te vatten.
In 1962 kochten zijn ouders een huisje op 
Texel, ‘het’ vogeleiland bij uitstek. Daar zou 
hij nog vaak komen. Om vogels te kijken, 
ging hij met de boswachter mee. Zo ging 
dat toen. Dat er dicht bij huis ook veel te 
zien was, was nog helemaal niet bekend; je 

Egge Boerma, schoolfoto met op de achter-
grond Het Bosvolkje

Jo de Jonge, Alie Wight en Coby Boerma tijdens 
15-jarig jubleum van Avifauna – 26 augustus 1983
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verjaardag in 1972! Op die plek staat nu 
trouwens een bos.”
Tot op heden is Egge Boerma actief lid van 
de Club van Nederlandse Vogelkundigen 
(een sectie van de NOU). Dit jaar wordt het 
100-jarig bestaan gevierd. ”We zijn op het 
moment bezig een boek te schrijven over 
de historie.” Hij vertelt over de scheuring 
tussen jagers (voor de wetenschap) en be-
schermers. Jarenlang stonden de partijen 
tegenover elkaar, tot het professor Voous 
in 1957 lukte om ze met elkaar te verzoenen 
(zie www.clubvannederlandsevogelkundi-
gen.nl).
Zo’n 25 jaar maakt hij deel uit van het 
bestuur, de meeste tijd als secretaris. Hij 
schrijft vergaderingen uit in voor- en najaar, 
organiseert lezingen, zoekt een geschikte 
locatie en huurt de zaal. Daarnaast orga-
niseert hij de zogenaamde specials: losse 
lezingen en excursies. En hij legt contacten, 
dat is hem wel toevertrouwd.
De Club vergrijst en krimpt; er zijn nog zo’n 
60 leden, dat baart hem zorgen.
”Vroeger moest je voorgedragen worden om 
lid te mogen worden. Je kwam voor een bal-
lotagecommissie. Dat is nu natuurlijk niet 
meer zo, maar het blijft een beetje exclusief. 
We doen niet aan educatie, je moet je vogels 
echt wel kennen.”

Wil je eens vertellen wat je voor Avifauna hebt 
gedaan?
”Ze vroegen me voor het bestuur en ze had-
den tegelijk een hoofdredacteur voor De 
Grauwe Gors nodig. Dus dat deed ik dan, ik 
ben niet iemand die snel nee zegt.”
Egge heeft het acht jaar gedaan, van 1976 
tot en met 1984. ”Dat stencilen was een vie-
ze, kleverige, zwarte boel en dat deden we 
bij Harmjan op zolder. Die stencilmachine 
kwam van ons bedrijf: Van Wijk & Boerma. 
Wij kregen een modern kopieerapparaat en 
Avifauna kocht hem voor ƒ 25,-. Niemand 
had ervaring met het in elkaar zetten van de 
Gors. Ik had bij de zaak een secretaresse; zij 
typte de stencils buiten werktijd. We had-
den een Oost-Duitse typemachine, een Eri-
ka, dat was goedkoper. Loek Scholtens heeft 
er het boek Vogels van Groningen op getypt. 

vinken (regelmatig) en natuurlijk de Rood-
mus in 2003.
”Ik ontdekte hem, in diezelfde boom van 
de eekhoorn. Wat een volk daar toen op 
afkwam!” 
Hij moest maar niet te vaak iets melden, 
had Coby gezegd. Anderhalve dag zat de 
Roodmus in hun tuin en de directe omge-
ving. ”De Taigaboomkruiper heb ik aan jou 
te danken”, zegt Egge tegen zijn vrouw. ”Zij 
zat lekker in de beste stoel, met uitzicht, ik 
zat met mijn rug naar het raam.”
Hij is niet zo van de lijstjes. Alles wordt 
wel genoteerd, maar niet systematisch in 
de computer. Dat doet zijn maat Harmjan 
Wight wel (zie Grauwe Gors 38: 165-169).

In 1973 kwam Egge bij Avifauna Groningen, 
hierop attent gemaakt door Jo de Jonge, 
destijds secretaris. Het was, met tegen de 
honderd leden nog een vrij kleine club. Na 
de eerste vergadering die Egge bijwoonde, 
stapte Harmjan Wight op hem af; het zou 
het begin zijn van een vriendschap die tot 
op heden voortduurt. Al 36 jaar zijn het 
‘vogelmaatjes’. ”Weten jullie hoe vaak wij 
samen op pad zijn geweest?” Harmjan heeft 
het uitgerekend: circa 1250 keer!
Zoals in de vorige Gors beschreven, nam ook 
Egge Boerma deel aan het onderzoek naar 
de Ruigpootuilen in Drenthe. ”Uilen zijn 
fascinerend.”
Voor het boek Vogels van Groningen (Boe-
kema et al. 1983) werden de soortmono-
grafieën van Fazant, Korhoen, Kwartel en 
Patrijs door hem samengesteld.

Ook van de vogelafdeling van de KNNV werd 
hij lid. Jo de Jonge coördineerde de maan-
delijkse wadvogeltellingen namens de KNNV 
voor het traject Julianapolder-Negenboe-
renpolder. Avifaunaleden deden ook mee, 
vaak waren ze van beide verenigingen lid. ’s 
Winters kon het ijskoud zijn op de dijk. Het 
café in Hornhuizen ging speciaal voor hen 
open; opwarmen met hete chocolademelk of 
koffie na afloop.
”Daar zag ik mijn eerste Slechtvalk. Ik weet 
ook nog waar ik mijn eerste Roodhalsgans 
had: in de Lauwersmeer. En dat op mijn 
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De reizen
Helgoland trok hem aan, een ‘magische 
plek’. In 1973 ging hij er voor het eerst 
heen. In totaal reisde hij vijftien keer naar 
Helgoland, meestal voor een lang weekeind, 
soms iets langer. Herr Doktor Vauk had de 
leiding over het trekstation. Van hem en 
zijn medewerkers heeft Egge ook weer veel 
geleerd. Hij begon veldwerk te doen op het 
eiland: ’s ochtends vangen in Fanggarten, 
daarna vogels ringen. Een vergunning had 
hij niet. Jan-van-genten zaten er toen nog 
helemaal niet, ook geen Noordse Stormvo-
gels of Alken. ”Op een keer werd er gezegd: 
‘Und jetzt ist Herr Doktor Boerma dran.’ Er 
werd een vogel voor mij uit de zak gehaald, 
de eerste vogel die ik moest ringen. Het was 
nota bene een Sperwergrasmus! Dat was 
natuurlijk in scène gezet”, zegt hij lachend. 
Logeren deed hij meestal op het trekstation 
of in een van de ‘Fremdenzimmer’. Het wa-
ren mooie tijden.

De fotoboeken komen op tafel. We bekijken 
foto’s uit Istanbul, de Bosporus tijdens de 

Ik ben die machine toen twee jaar kwijt 
geweest, hij kwam totaal versleten terug, 
hahaha.” Het papier werd goedkoop inge-
kocht via het bedrijf. Dozen met stencils 
gingen naar zijn adres op de Thorbeckelaan. 
Met het in elkaar zetten van de Gors hielpen 
de studenten Jouke Prop, Mennobart van 
Eerden en Egbert Boekema mee, aangevuld 
met Han de Boer. Egge bezorgde de Gors 
tijdens werkpauzes eigenhandig bij de leden 
in de diverse stadswijken. De rest werd per 
post verzonden.
Wij krijgen een kopie van het verslag van 
de ledenvergadering van 29 maart 1984 
waarin hij bedankt werd voor zijn inzet. 
Citaat: ‘Ook bij de opzet en verbetering 
van De Grauwe Gors heeft men dankbaar 
gebruikgemaakt van zijn kwaliteiten. Met 
name het op een hoger peil brengen van De 
Grauwe Gors (…) is de laatste jaren duidelijk 
zichtbaar geworden.’ Daarnaast wordt ook 
zijn echtgenote bedankt voor onder andere 
het aannemen van de talloze telefoontjes en 
het meer dan eens af moeten staan van haar 
man aan de vereniging.

Foto links: Egge Boerma, bladerend door 
zijn aantekeningen in 'Birds of the world' van 
J.F. Clements (foto boven)
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het bewijs: een stralend gezicht onder een 
safarihoedje.

Welke vogel zou je zelf graag zijn?
Egge Boerma zou elke vogel wel willen zijn, 
maar Coby een Japanse Nachtegaal. ”Die 
herinnert mij aan mijn vader.” We praten 
over de Japanse Nachtegaal die ooit in hun 
tuin zat, tot Egge plotseling zegt: ”Toch 
het liefst een Albatros.” Waarom, willen 
wij graag weten. “Die wordt tenminste niet 
zeeziek!”
Als we ten slotte toch afscheid nemen: 
”Heer Bommel vind ik ook heel leuk.”

Extra tip van de kenner: wie een kijker 
zoekt, doet er goed aan een Minox te 
kiezen: een hoge kwaliteit voor een zeer 
redelijke prijs.

Met dank aan Egge en Coby Boerma en Han 
de Boer (foto’s).
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vogeltrek, Eilat (Israël), Afghanistan (Af-
ghaanse Sneeuwvinken). ”1978, het was nog 
voor de Russen, de meisjes van Kabul liepen 
nog in minirok.”
De reizen gingen naar Afrika (naar alle 
windstreken), naar Costa Rica, India, Vene-
zuela, Thailand, Tibet, de VS en Mexico. Een 
reiziger in hart en nieren. Als Egge de kans 
krijgt, pikt hij een ‘pelagic’, een boottocht 
om naar zeevogels en walvissen te kijken. 
Dat deed hij op verschillende plekken aan 
de Oost- en Westkust van de VS en bij 
Kaapstad. ”Alleen die zeeziekte … wat ben ik 
vaak beroerd geweest. Ik lichtte de beman-
ning altijd in van te voren, ook over welke 
vogels ik beslist wilde zien. Dan plukten die 
mannen me aan mijn haren omhoog, keek 
ik naar de vogels om daarna weer als een 
hoopje ellende in elkaar te zakken op het 
dek. Vreselijk.”
We komen weinig foto’s van vogels tegen in 
de fotoboeken. Als Egge ze maakt, gebruikt 
hij een eenvoudig cameraatje. ”Als je vogels 
kijkt, moet je niet fotograferen, vind ik. Ik 
kan dan tenminste niet serieus fotograferen 
en hetzelfde geldt andersom: als ik serieus 
zou fotograferen, zie ik geen vogel.”
Vogels kijken wordt door hem beschouwd 
als een ‘sociaal gebeuren’. We schreven het 
al: contacten leggen doet hij graag. Diverse 
namen van vogelaars en bekende ornitho-
logen rollen over de koffietafel. In de mu-
ziekwereld is hij al net zo thuis; hij ontmoet 
zangers en instrumentalisten en bezoekt 
binnen- en buitenlandse festivals. Op cultu-
rele reizen vergezelt zijn vrouw hem, maar 
als het een vogelreis is ‘gaat hij maar alleen’.
In feite horen Egge Boerma en Harmjan 
Wight bij de eerste vijftig ‘Dutch Birders’. 
Zijn plaats in de top 10 van Groningen wil 
hij graag houden, maar hij jaagt niet vaak 
achter de bijzondere soorten aan. Het tijd-
schrift vindt hij overigens erg fraai.

Wat is je allermooiste waarneming? 
Als je zoveel hebt gezien als hij, moet dit 
geen eenvoudige vraag zijn. Maar het 
antwoord komt verrassend snel: ”De Le-
pelbekstrandloper, Thailand. Ik ben nog 
nooit zó uit mijn dak gegaan!” De foto is 

Egge Boerma, na het zien van een Lepelbek-
strandloper
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toen wat lager dan nu. Dit is waarschijnlijk 
geheel toe te schrijven aan het toegenomen 
aantal waarnemers en aan het gemak waar-
mee tegenwoordig waarnemingen kunnen 
worden ingevoerd op websites. Er is geen 
enkele aanwijzing dat er in deze eeuw meer 
vogels doortrekken dan in de vorige. Het is 
zelfs eerder andersom. Mijn eigen onover-
troffen hoogste dagaantal staat al een tijdje, 
want dat is 105 op 2 mei 1976. Weliswaar op 
Helgoland, niet in Groningen, maar toch. 
Ook op Schiermonnikoog ligt het maximum 
al een tijdje terug in de tijd, namelijk op 
17-20 april 1968 met 150-200 exemplaren 
(Van Loon & Mooser 2005). Vermoedelijk 
trokken er 100 jaar geleden nog meer vogels 
door. Van Groningen weten we niets, maar 
bij de buren op de Oost-Friese Waddenei-
landen (vermoedelijk meest Borkum) zaten 
volgens Leege (1905) op goede trekdagen 
honderden vogels in de duinen. Dit is al lang 
niet meer het geval (Gerdes 2000).

Als we de waarnemingen van ongeveer 3000 
doortrekkende Beflijsters nader bekijken, 
zien we dat de doortrek in het voorjaar veel 
sterker is dan in de herfst (zie figuur 1). Dit 
heeft te maken met een verschil in trekbaan 
in voor- en najaar. Deze ligt in het najaar 

De Beflijster is in Groningen een schaarse 
trekvogel. Omdat het ook een vrij schuwe 
vogel is, spreekt de Beflijster tot de verbeel-
ding. Mogelijk heeft de soort hier in een 
grijs verleden gebroed, want volgens De 
Gavere & Van Bemmelen (1856) broedde 
de Beflijster verscheidene malen op “enige 
uren afstand van de stad Groningen”. Er 
zouden jaarlijks enkele paren in de provin-
cie Groningen gebroed hebben. Daarna zijn 
er nooit meer meldingen van (mogelijke) 
broedgevallen geweest.
In dezelfde literatuur wordt ook aangegeven 
dat de Beflijster in “kleinen getale in het 
najaar op den doortrek” voorkomt. Toch 
zijn de aantallen in het voorjaar altijd be-
duidend hoger geweest dan in de nazomer 
en de herfst, zowel in het binnenland als 
aan de kust. Aantallen per voorjaar fluctue-
ren nogal, met in deze eeuw gemiddeld 244 
per voorjaar. Een uitschieter naar boven 
was er in 2007 met 482 vogels, maar 2002 
en 2010 waren slappe jaren met slechts 151 
en 158 exemplaren. Ook in de vorige eeuw 
varieerden de jaarlijkse aantallen, met hoge 
en lage uitschieters van 266 in 1998 en 55 in 
1994 (voor bronnen van aantallen, ook hier-
onder in de tekst, zie het dankwoord). De 
gemiddelde totale jaarlijkse aantallen lagen 

De Beflijster in Groningen
egbert Boekema

Beflijster – Polder Breebaart – 2 mei 2010
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voorjaar relatief westelijk via Frankrijk door 
Nederland trekken (Lensink et al. 2002).

Zowel in het voorjaar als de herfst is de trek 
aan de kust sterker dan in het binnenland. 
In topjaren moeten er op sommige dagen 
in april vele tientallen vogels in Groningen 
zitten, zoals op 29 april 2004 toen 32 over 

namelijk meer oostelijk. Onze trekvogels 
behoren voornamelijk tot de Noorse popu-
latie van enkele tienduizenden vogels. 
Deze trekken in het najaar richting zuid en 
zuidwest waardoor de meeste vogels ten 
oosten van Nederland passeren. In de win-
terkwartieren (Afrika, Spanje) verplaatsen 
ze zich naar het westen, waardoor ze in het 

Voor 2000 Na 2000 (heel Groningen) Na 2000 (heel Groningen)

Totaal 1034 2683 genormaliseerd

Begin februari - - -

Half februari - 1 -

eind februari - - -

Begin maart 3 - -

Half maart 1 - -

eind maart 5 15 6

Begin april 46 147 56

Half april 271 898 343

eind april 408 1081 413

Begin mei 107 176 67

Half mei 20 33 13

eind mei 1 - -

Begin juni - 1 -

Half juni - - -

eind juni - - -

Begin juli - - -

Half juli - - -

eind juli - - -

Begin augustus - - -

Half augustus - - -

eind augustus - - -

Begin september 1 - -

Half september 8 7 3

eind september 59 83 32

Begin oktober 41 85 33

Half oktober 25 85 33

eind oktober 14 51 20

Begin november 17 10 4

Half november 1 2 1

eind november 1 6 2

Begin december 3 1 -

Half december - - -

eind december 2 1 -

Figuur 1. Pleisterende Beflijsters in Groningen.
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open gebieden hebben de voorkeur, zoals 
het houtwallengebied tussen Onnen en 
Noordlaren waar ze vrijwel ieder jaar zitten. 
Ook op zeedijken en sportvelden pleisteren 
vaak vogels, het meest in de ochtenduren.

De roep wordt regelmatig gehoord. Dat is 
nuttig voor vogelaars, want als Beflijsters 
zich verstoppen verraden ze zich soms alleen 
door hun donkere roep, die het meeste lijkt 
op het geluid van twee stokken die op elkaar 
worden geslagen. In onoverzichtelijk ter-
rein in de vroege herfst is dit soms de enige 
manier om hun aanwezigheid vast te stel-
len. Het voorkomen in beschutte tuinen in 
bebouwde kommen en dicht bij huizen lijkt 
zich te beperken tot het najaar. Ook in mijn 
eigen voortuin van tien meter in de stad 
Groningen zat tweemaal een ‘herfstlijster’.

Dankwoord
Dit artikel is mogelijk gemaakt door de vele 
losse waarnemingen uit De Grauwe Gors, het 
waarnemingenarchief van Avifauna Gronin-
gen (tot 1983) en diverse websites te be-
werken. Het is dan ook opgedragen aan alle 
waarnemers die de moeite hebben gedaan 
hun Beflijsters hieraan door te geven.
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Rottumeroog vlogen en minstens 30 bij 
de Eemshaven werden gezien. Op 23 april 
2007 zaten en vlogen in de Eemshaven circa 
60 Beflijsters en op 20 april 2008 zaten er 
minstens 42 in de Lauwersmeer. Sterke, 
gestuwde trek hangt samen met een goede 
windrichting, en die is (zuid)oostelijk, zoals 
eigenlijk voor vrijwel alle soorten aan de 
kust. De najaarsaantallen liggen lager en de 
hoogste aantallen zijn: 30 op het Eemsha-
venterrein op 29 september 2007 en 15 op 
Rottumeroog op 11 oktober 2010. Aantallen 
van meer dan 10 zijn in het binnenland een 
uitzondering.

Vergelijken we de doortrek in deze eeuw 
met de vorige dan valt een kleine verschui-
ving te bespeuren. Hoewel de top van de 
trek nog steeds in eind april ligt, is het 
aantal vogels in mei met 63% afgenomen en 
in begin april met 12% en half april met 13% 
toegenomen. Berekend over alle april/mei 
waarnemingen gaat het om een verschui-
ving van circa vier dagen naar voren.

Gemiddeld trekken mannetjes in het voor-
jaar wat eerder door dan de vrouwtjes; voor 
de mannetjes is de gemiddelde datum 18 
april en voor de vrouwtjes 22 april (steek-
proef 192 exemplaren). Deze gemiddelden 
lagen in de vorige eeuw wat verder naar 
achteren, met als respectievelijke data 24 en 
27 april (steekproef 91 exemplaren).

Trekvogels zitten in het voorjaar sporadisch 
te zingen. De zang is vijf maal in april en 
zeven maal in mei gehoord, met als vroegste 
datum 20 april. De kans om een zingende 
Beflijster te horen wordt er niet groter op, 
aangezien ze steeds eerder doortrekken. Dat 
blijkt ook uit de zeven waarnemingen uit 
mei, waarvan er slechts één uit deze eeuw is.

Beflijsters pleisteren vaak maar kort, be-
halve op geschikte plaatsen met voldoende 
voedsel, waar het verblijf regelmatig enkele 
dagen kan omvatten. Ze zitten graag in het 
gras, op zoek naar wormen, maar dan wel 
op rustige plaatsen omdat het schuwe vo-
gels zijn die bij verstoring wegvliegen. Half 
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Ergens half januari 2011, het vroor en er lag 
ijs op het Reitdiep, reed ik op de fi ets van mijn 
werk op het Zernikepark naar mijn huis in 
Stad. Even ten zuiden van de Pleiadenlaan 
vond ik een vers dode juveniele Zilvermeeuw.
Ik stapte af en bekeek het beest van dichtbij. 
Uit de snavel stak een stijf bevroren, scherpe, 
maanvormige bovenkorst van een stuk wit-
brood (met kaas). Enkele van de foto’s die ik 
met mijn telefoon heb gemaakt zijn hier te zien.
Ik concludeer dat de jonge meeuw tijdens zijn 
laatste maaltijd is gestikt.

De een zijn brood is de ander zijn dood.

Dood 
door 

brood
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Het neusgat heeft een speciaal dopje om de 
lucht te breken bij hoge snelheden.
De onderkant van de tenen is zachter dan 
bij een Havik, met lange scherpe nagels. De 
combinatie zachte onderkant en scherpe 
nagels geeft beter grip. De poten van een 
Havik zijn krachtiger, daarom hoeft de on-
derkant niet zacht te zijn.
Een Slechtvalk kan ongeveer 15 jaar oud 
worden.

Rui
De rui vindt plaats tussen april en septem-
ber, in de broedtijd. Hoe noordelijker een 
vogel broedt, hoe later hij ruit (soms pas 
in juni). Arctische vogels ruien nog tot in 
december.
Als je ’s winters in Nederland een vogel ziet 
met een gat in zijn veren, is het een noorde-
lijke broedvogel. Zie je een gaaf exemplaar 
vliegen, dan is het er een die in ons land 
broedt.
In een jaar ruien ze alle veren. Alle valken 
doen dat. Ter vergelijking: een Buizerd ruit 
de helft van de veren.

Jacht en prooien
kijken en wachten1. 
aanvliegen zonder gezien te worden2. 
positie innemen3. 
jachtvlucht inzetten en snelheid maken 4. 
(3 + 4 worden herhaald)
wegknallen in duikvlucht5. 
prooi van onderen pakken (met de 6. 
klauwen in de zachte duivenborst), mee 
terugslepen, uithijgen

Jan begint zijn lezing met het tonen van 
een ketting van zo’n vijf meter lang, ge-
maakt van kleurringen van geslagen post-
duiven. Zo’n 25 belangstellenden kijken met 
de nodige verbazing toe.

De Slechtvalk
De Slechtvalk heeft een krachtig lichaam 
met lange, spitse vleugels en een relatief 
korte staart. De bovenzijde is blauwgrijs 
bij adulte en bruin bij juveniele vogels. De 
borst is licht met donkere streepjes. De 
kop is scherp getekend met een duidelijke 
afgeronde baardstreep op een witte wang. 
Het vrouwtje is groter dan het mannetje en 
weegt zo’n 1000 gram. Haar spanwijdte is 
110-114 cm, de zijne is 87-100 cm. De vleu-
gelbewegingen van de Slechtvalk zijn wat 
stijf en niet erg diep, meestal uitgevoerd 
vanuit de schouder. De andere grote valken 
– Giervalk, Lannervalk en Sakervalk – heb-
ben een elastischer vleugelslag, meestal met 
de hand uitgevoerd.
Slechtvalken zijn harde vliegers: 60 km 
per uur is de kruissnelheid (= economische 
vliegsnelheid). De maximale snelheid: 320 
km per uur (!) in duikvlucht (zie YouTube-
filmpjes).
De snavel heeft aan beide kanten een 
valkentand. Daardoor is deze vogel een 
snaveldoder. In tegenstelling tot een Havik 
of Sperwer die klauwdoders zijn. Een Slecht-
valk vangt alleen vliegende prooien en bijt 
deze direct in de nek dood. Vind je een vogel 
zonder kop, dan is de kans groot dat het om 
een slachtoffer van de Slechtvalk gaat.

Lezingverslag De Slechtvalk 
16 december 2010

Jan van dijk (lid van de werkgroep slechtvalk nederland - wsn) is de 
 spreker deze avond en heeft zoveel interessante informatie dat hij met 

gemak twee uur weet te vullen. Vanaf 1995 heeft hij prooien verzameld bij 
zijn werkgever electrabel in Zwolle.
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dat deze op de grond terechtkomt.
De eerste dagen na het uitvliegen zijn de 
jongen kwetsbaar, ze kunnen bijvoorbeeld 
nog niet landen. Een kleine twee maanden 
blijven de jongen nog in de buurt van de 
ouders en 50% overleeft het eerste jaar niet.

Overwinteraars
Onze overwinteraars komen uit Midden-
Zweden en uit de toendragebieden. Ze 
broeden daar op de grond in waterrijke 
gebieden, met weinig gevaar voor predatie. 
Vanaf september vliegen ze richting de Vlie-
hors, Noord-Friesland en Groningen, waar 
je ze ziet op kranen (havens), paaltjes, in 
kerkramen. Ze slapen onder en op bruggen 
en op hoogspanningsmasten.
Slechtvalken die hier broeden, verdedigen 
hun plek met hand en tand. Een overwinte-
raar zal moeten uitwijken naar een minder 
goede plek. Vaak keren ze elk jaar naar de-
zelfde plek terug. Denk aan de Slechtvalken 
op de Groene Toren in Helpman. Overigens 
hoeft dit niet per se een paar te zijn, het kan 
een gelegenheidsduo zijn dat in het voorjaar 
elk naar het eigen broedgebied terugkeert. 
Een man en vrouw verdragen elkaar, twee 
mannen of twee vrouwen niet.

Geschiedenis
Tot 1950 waren er diverse populaties: in 
Noord-Duitsland een Waddenpopulatie, in 
Noordoost-Duitsland boombroeders, op 
Schier en Rottum een populatie van grond-
broeders (1920-1940).
Tussen 1950 en 1980 zijn, behalve een kleine 
groep in Zuid-Duitsland, alle populaties 
verdwenen. Oorzaak: pesticiden. In Enge-
land ontdekte men de negatieve invloed 
van met name DDT op de eileg. De chloor-
verbinding had invloed op de kalkafzetting, 
waardoor de eischaal te dun werd. Na deze 
ontdekking zijn er kweekprojecten opgezet 
in Schotland, Zweden en Duitsland. In 1975 
was er in Nederland weer een broedgeval, 
op de Veluwe. Vanaf 1980 kwam het herstel 
langzaam op gang.

Habitat
Broedgevallen in steden en op gebouwen 

Een duif weegt gemiddeld 300 gram.
Een Slechtvalk eet voornamelijk postduiven, 
maar ook graag Spreeuwen (vooral tijdens 
de slaaptrek); tijdens de najaarstrek worden 
Houtsnippen, Koperwieken, Kramsvogels 
en andere lijsters het slachtoffer. Wordt een 
Slechtvalk aangevallen door een Buizerd, 
dan moet hij zich verdedigen en raakt hij de 
prooi vaak kwijt. Als er twee Slechtvalken 
samen zijn, helpen ze elkaar. De kop van 
een Spreeuw wordt helemaal uitgegeten, 
die van een duif niet. Er wordt ook ’s nachts 
gejaagd, bij kunstlicht, bijvoorbeeld op 
meeuwen (Maasvlakte).
Een Slechtvalk vreet eerst het borstvlees 
op; een Havik doet dit niet. Overwinteraars 
jagen op groepen eenden, die ter plekke 
worden opgegeten (te zwaar om mee weg 
te vliegen). Braakballen (‘gelukskoekjes’) 
kun je napluizen om te kijken wat de vogels 
gegeten hebben.

Broeden
De balts is in februari, de eileg in de loop 
van maart. Het nest is een kuiltje in het 
grind, vier (soms vijf) bruine eieren die 
om de dag gelegd worden. Man en vrouw 
broeden evenveel; de vrouw broedt ’s nachts 
en blijft tijdens het broeden wel jagen. Per 
dag wordt een duif of Spreeuw gepakt. Er is 
altijd voedsel, dat is tamelijk uniek.
Met nog weinig broedparen kunnen 
Slechtvalken de beste plekken kiezen. Een 
vreemde vogel kan de oorzaak zijn van het 
mislukken van een broedsel. Er breken 
gevechten uit op leven en dood, niet zelden 
kost dit slachtoffers.
Na drie weken worden de jongen geringd: 
oranje en zilver, twee letters en een cijfer.
Eerst dons, de veren zijn precies klaar als ze 
gaan uitvliegen; zouden die eerder komen, 
dan waren ze al versleten tegen de tijd dat 
ze uit gaan vliegen.
Na vier weken wordt er flink gewapperd met 
de nieuwe veren, waarbij een wolk van dons-
veertjes vrij komt. Jonge vogels hebben een 
blauwgrijze washuid.
Ouders gooien prooien de lucht in zodat de 
juvenielen kunnen oefenen. Als ze een prooi 
niet vangen, is de ouder al bij de prooi voor-
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doenlijk uit. De WSN heeft het nest naar een 
gunstiger plek in de mast verplaatst waarna 
het beter is gegaan. Het jong is geringd.
In de haven van Delfzijl heeft de Werkgroep 
een nestkast geplaatst, maar elk broedsel is 
tot nu toe mislukt.
Veel Nederlandse vogels broeden nu in 
Polen of in het Ruhrgebied (circa 120 paar), 
maar ook in Frankrijk. Vrouwtjes trekken 
het meest ver.

Aan het eind van de lezing bedankt Aart 
Jan voor de interessante lezing met veel 
nieuwe informatie en overhandigt hij hem 
de traditionele koek.

Maricée Ten Bosch

waren nooit gezien. Dat gebeurde pas vanaf 
1990. Toen broedde er een paar op de koel-
torens van de centrale in Zuid-Limburg, in 
een oud kraaiennest.
Slechtvalken hebben hoge gebouwen (rot-
sen) nodig en water in de buurt is belang-
rijk. De beste plek schijnt in Nijmegen te 
zijn, hoog op een schoorsteen. Hier wordt 
door diverse vogels om geknokt, maar een 
jong is er nog nooit groot gebracht.

Werkgroep Slechtvalk Nederland (WSN)
De WSN werd in 1993 opgericht. Zij brengt 
onder andere nestkasten aan op veilige 
plekken. In 1998 was de Werkgroep bij de 
Eemscentrale in de Eemshaven om daar een 
broedgeval te onderzoeken. Hij vertelt hoe 
zij een andere Slechtvalk in een rechte lijn 
over zagen vliegen, met prooi. Zo ontdekten 
zij, na lang zoeken, een tweede broedgeval 
in Spijk, op een hoogspanningsmast. Het 
jong lag er nat en koud bij en was er slecht 
aan toe. Jan laat foto’s zien, het ziet er aan-

Verrekijkerwinkel.nl
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sing op het nest gaat gepaard met uitbun-
dige en luidruchtige baltsrituelen. Meerkoe-
ten en Kokmeeuwen die het nest te dicht 
benaderen, worden bedreigd en aangevallen. 
Voor een leek is het onopvallende nest met 
het ineengedoken wijfje vaak moeilijk te 
ontdekken en ook de partner weet zich goed 
te verbergen op de plas en komt slechts met 
grote tussenpozen even te voorschijn, soms 
poetsend en duikend. In de literatuur wordt 
vermeld dat de wittige eieren op den duur 
de kleur van het nest aannemen, maar dat is 
mij niet opgevallen.
Ondertussen ontstaat op de Avifaunasite 
enige commotie over het feit of het wel 
zo verstandig is om dagelijks publiciteit 
te verspreiden over dit unieke Groningse 
broedgeval. Dit met het oog op verstoring 
door fanatieke eierenverzamelaars. Veel 
vogelaars besluiten om vanaf 12 juni hun 
vaak gedetailleerde waarnemingen en foto’s 
van de diverse vogelsites te verwijderen of 
onder embargo te plaatsen. Het Groninger 
Landschap haalt na overleg het eerder ge-
plaatste persbericht van haar website.
De Roodhalsfuten gaan ongestoord door 
met broeden; het broedpaar wordt op en bij 
het nest gemeld op 16 en 21 juni. Door de 
aanhoudende droogte in juni en de water-
onttrekking ten behoeve van de drinkwater-
voorziening begint de WBM-polder echter in 
ras tempo droog te vallen. De ondergelopen 
graslanden zijn eind juni veranderd in een 
kurkdroge gras- en pitrussteppe en de snel 
in omvang slinkende plas raakt nu groten-
deels bedekt met een dikke laag algen. Voor 
futen niet langer geschikt om in te duiken. 
Op 24 juni wordt het paartje Roodhalsfuten 
door een gids voor het laatst gezien, rond-
zwemmend voor de hut, zonder jongen. Het 

De meesten van ons kennen de Rood-
halsfuut van winterwaarnemingen en dan 
vooral uit de kuststreken zoals de Wadden-
zee, de haven van Lauwersoog en de Eems-
haven.
De Roodhalsfuut wordt bij het aanbreken 
van het broedseizoen echter ook op door-
trek in het binnenland gezien. Zoals bekend 
broedt de Roodhalsfuut vanaf ongeveer 
1980 jaarlijks in Drenthe: in de vennen van 
het Dwingelderveld en in de voormalige 
vloeivelden bij Diependal, Oranje (Van den 
Brink et al. 1996).

In onze provincie wordt op 20 maart 2010 
een Roodhalsfuut waargenomen in de 
Blauwestad en op 10 april een adulte vogel 
in zomerkleed op de vloeivelden van de 
Suikerunie.
Op 19 mei 2010 fotografeert Egbert Boe-
kema een Roodhalsfuut in zomerkleed 
vanuit de kijkhut in de Westerbroekster-
madepolder (= WBM-polder). Op 5 juni volgt 
een melding van dezelfde Roodhalsfuut met 
nestindicerend gedrag op een pol met pitrus 
op ongeveer 150 meter afstand van de hut. 
Vanaf deze datum (of eerder) wordt er door 
het paartje gebroed op een nest met twee 
of drie eieren. Het nest ligt op een eilandje 
met pitrus en biezen en is geheel omgeven 
door water. Het ligt er redelijk veilig en is 
vooralsnog onbereikbaar voor landpredato-
ren. In de dagen erna krijgen verschillende 
vogelaars nu ook beide Roodhalsfuten in 
beeld en wordt het nestelgedrag op foto’s 
vastgelegd. Vanuit de hut is goed te zien dat 
het wijfje een grote broedvlek vertoont op 
de buik, de eieren keert en met haar partner 
regelmatig het nest met de eieren ophoogt 
en verstevigt met plantenmateriaal. Aflos-

Een broedgeval van de 
Roodhalsfuut in Groningen
guido meeuwissen
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In tegenstelling tot de WBM-polder waren de 
Roodhalsfuten in de vloeivelden van Die-
pendal, zoals ieder jaar, weer erg succesvol. 
Na de winter volgde in Diependal een lange 
reeks van meldingen: de eerste vogel op 8 
maart, op 2 april twaalf vogels, op 24 mei 
zes vogels (waarvan twee juvenielen) en op 
18 juli zes adulte en zes juveniele vogels.

Literatuur
van den Brink, H., A. van Dijk, B. van Os & P. 

Venema 1996. Broedvogels van Drenthe. 
Assen.

Buren, A. 2010. Lente in Westerbroek. Website 
Avifauna Groningen.

  

 

   
 

nest oogt leeg en platgetrapt. Het lijkt erop 
dat ook de Geoorde Fuut, aanvankelijk aan-
wezig met 8-10 broedparen, de polder begin 
juli heeft verlaten. Van deze soort wordt 
slechts één jong waargenomen en dat is in 
eerdere jaren wel eens beter geweest. 
Voor mij wordt het slechts gissen naar de 
oorzaak van het mislukken van het broedsel 
van de Roodhalsfuut. Het nest is mogelijk 
verloren gegaan door predatie, door een vos, 
Zwarte Kraai, Blauwe Reiger of Nijlgans. Of 
het broedbiotoop is na de verdroging van 
de plas onaantrekkelijk geworden voor de 
Roodhalsfuten. Onervarenheid van het paar 
kan ook nog een rol gespeeld hebben bij de 
mislukte broedpoging. Misschien gaat het 
het komende voorjaar toch lukken, als we 
een nat voorjaar krijgen tenminste.

Roodhalsfuten bij het nest – Westerbroekstermadepolder – 8 juni 2010
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Loek Scholtens op de telpost in de Eemshaven – 25 februari 2008
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nauw betrokken bij dit boek van Avifauna; 
zo schreef hij van diverse soorten de teksten 
en ook typte hij de manuscripten van dit 
boek. In de vereniging was Loek verder on-
der andere actief als lid van de redactie van 
De Grauwe Gors (1979-1986), waarvoor hij 
ook diverse artikelen schreef (o.a. Scholtens 
1979, 1983), en was hij een bekend gezicht 
tijdens de vele excursies.

Loek maakte met een aantal vogelkamera-
den regelmatig reizen. Zo kwam hij vaak in
Falsterbo en Rügen. Hier reisde hij al vlak 
na de val van de Berlijnse Muur naartoe. 
Hij was onder de indruk van het toen nog 

Als kind was Loek al geïnteresseerd in 
vogels. Zijn eerste dagboekjes in school-
schriften vermelden al waarnemingen van 
vogels. Het vastleggen van gegevens is hij 
zijn hele verdere leven blijven doen. Zijn 
jaarboekjes zijn een waar tijdsbeeld wat 
betreft informatie over het voorkomen van 
vogels in vooral de provincie Groningen en 
zijn eigen gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
Hij legde werkelijk (bijna) alles vast en 
verfraaide dit in zijn dagboeken met foto’s 
en krantenknipsels. Veel van zijn waarne-
mingen zijn ook terug te vinden in het boek 
Vogels van Groningen (Boekema et al. 1983). 
Als redactiemedewerker was hij overigens 

in memoriam

Loek Scholtens
15 januari 1942 – 12 oktober 2010
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Hij knoopte gemakkelijk een praatje met 
anderen aan en zo wist hij meer van de 
aanwezigheid van bepaalde soorten in de 
omgeving.
Gedurende zijn ziekte maakte hij nog re-
gelmatig meerdaagse tochtjes. Zijn laatste 
tocht ging naar Zuid-Limburg. We zagen 
hoe de ziekte hem sloopte. Zijn wil om een 
goede jaarlijst te vergaren gaf hem de kracht 
tot het laatst door te gaan. Uiteindelijk kon 
Loek het niet winnen van deze ziekte. Hij 
overleed op dinsdag 12 oktober 2010.

Ik zal zijn gedrevenheid en kameraadschap 
missen.

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

De vogels van de provincie Groningen. 
Groningen.

Scholtens, L. 1979. Een ontmoeting met de Vis-
arend, het blijft een sensatie. De Grauwe 
Gors 7 (1): 6-10.

Scholtens, L. 1983. Over de grenzen. Falsterbo, 
een vogelmekka in Zuid-Zweden. De 
Grauwe Gors 11 (1): 39-41.

Emo Klunder

vrijwel onbedorven landschap, met op veel 
maïsakkers Kraanvogels. Ook kwam hij in 
Florida, Israël (inclusief Palestijns gebied) 
en India. In New York kwam hij niet speci-
aal om te vogelen. Toch kon hij het ook daar 
niet laten. Op een vroege ochtend was hij 
in Central Park, toen hij onverwacht werd 
aangesproken door Barry Gibb (van The 
Beegees). Deze verveelde zich en vroeg Loek 
wat hij aan het doen was. Loek legde het 
uit en Barry bleef vragen. Na korte tijd zei 
Loek dat hij verder moest. Het vogelen was 
voor hem nog net even belangrijker dan dit 
onderonsje.
Nederland en omgeving waren zeker ook in-
teressant voor hem. Zo kwam hij in de herfst 
regelmatig op een van de Waddeneilanden. 
Hier zijn in die tijd immers veel en bijzon-
dere soorten te vinden. Van al zijn tripjes en 
reizen maakte Loek prachtige en uitgebreide 
verslagen. In het nog internetloze tijdperk 
maakten andere vogelaars dankbaar gebruik 
van zijn informatie. Het was prettig om Loek 
mee te hebben op reis. Niet alleen was hij 
een aimabel persoon, hij wist overal, waar 
hij al eens geweest was, feilloos de weg te 
vinden. Ook de kleinere weggetjes.
Loek was vaak te vinden op de telpost in de 
Eemshaven en in het Lauwersmeergebied.

Insectenvangende Pestvogels
leo stockmann

gen. Bijzonder was daarom dat enkele van de 
Meerwijckse vogels vanuit de toppen van de 
bomen op vliegenvangerachtige wijze insec-
ten vingen: opvliegen, insect pakken en weer 
landen op nagenoeg dezelfde plek van opvlie-
gen, soms wat verder daarvandaan. Met een 
telescoop was te zien dat een vogel een insect 
van bromvliegachtige grootte had gepakt.

Uiteraard waren we opgetogen over het zien 
van de Pestvogels (voor de meeste cursisten 

Geheel passend bij de invasie van Pestvogels 
die in het najaar gaande was, werd er tijdens 
een vogelexcursie op 6 november 2010 (in 
het kader van een vogelcursus van de Volks-
universiteit onder leiding van Henk van den 
Brink) een groep van achttien Pestvogels 
gezien in de toppen van hoge populieren in 
Meerwijck, gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
Pestvogels worden haast altijd gezien als 
besseneters, zie ook de vele foto’s op verschil-
lende websites, ook die van Avifauna Gronin-
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Foto boven en onder: Pestvogel, insecten vangend – Korrewegwijk, Groningen – 6 november 2011
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 gradually  according to weather and abun-
dance of insects (…). Insects caught mainly 
by flycatching from tops of trees, shrubs, 
telegraph poles, etc (…). Rokitansky (1959) 
described three methods: steep rise, return-
ing to same or nearby tree; flight through 
gentle arc, gliding to distant tree; fluttering 
bat-like flight-path.”

Omdat ik denk dat dit gedrag van de Pest-
vogel niet algemeen bekend is, lijkt het me 
aardig dit eens te melden in De Grauwe Gors.

Met dank aan Henk van den Brink.

was het de eerste keer), maar Henk en ik 
waren ook verrast door dit vliegenvangerge-
drag. En trekkende Pestvogels eten blijkbaar 
dus niet alleen bessen, die ze meestal op het 
lagere niveau van struiken vergaren.
Toch blijkt dat het eten van insecten en 
het vliegenvangergedrag van de Pestvogels 
al is beschreven. In Handbook of the Birds 
of  Europe, the Middle East and North Africa 
(Cramp 1988, deel V) kunnen we onder 
‘Food’ lezen: “In summer, mainly insects, 
especially mosquitoes (Culicidae); in winter, 
chiefly fruit, also buds and flowers. Change 
from insects to fruit (and back again) occurs 
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Onderzoek nestplaatskeuze
Doel: inzicht in veranderingen in 
nestplaats keuze, leefgebiedkwaliteit en 
populatiegrootte.
Hoe: het herhalen van een in 1993 uitge-
voerd onderzoek naar nestplaatskeuze. Aan 
de hand van een beknopte vragenlijst alle 
mogelijke geschikte broedobjecten in een 
gekozen kwartblok (2,5 x 2,5 km) inventari-
seren en de gegevens digitaal doorgeven.
Wanneer: eenmalige telling tussen 20 mei 
en 15 juni.

Publiekstelling
Doel: inzicht in verspreiding, trend in aantal 
tweede broedsels.
Hoe: iedereen die toegang heeft/krijgt 
tot een erf kan hier het aantal bewoonde 
boerenzwaluwnesten tellen en online door-
geven.
Wanneer: eerste telling tussen 20 mei en 15 
juni; (facultatief) tweede telling tussen 1 en 
20 juli.

Meer deelnemers aan bestaande 
 boerenzwaluwonderzoeken
Er zijn vier onderzoeken naar broedsuc-
ces, dispersie en overleving van boeren-
zwaluwen: BMP, nestkaart, pullen ringen en 
adulten ringen. Het aantal deelnemers aan 
deze projecten willen we graag vergroten. 
Daarom organiseren we praktijkdagen voor 
geïnteresseerde tellers.

Meer informatie en aanmelding voor de 
verschillende onderdelen of voor de digitale 
nieuwsbrief kan via: www.jaarvandeboeren-
zwaluw.nl of boerenzwaluw@sovon.nl.
Hier zijn ook stickers, T-shirts, posters en 
flyers te bestellen. Doen!

www.jaarvandeboerenzwaluw.nl

SOVON Vogelonderzoek Nederland en 
 Vogelbescherming Nederland besteden in 
2011 extra aandacht aan de Boerenzwaluw. 
Deze sierlijke ambassadeur van een natuur-
rijk landelijk gebied komt nog algemeen 
voor, maar zit wel in de knel. De stand 
kelderde in veertig jaar met 50% en inmid-
dels staat de soort dan ook op de Rode Lijst. 
Boerenzwaluwen leven altijd in de buurt 
van mensen.
Je zou dus veronderstellen dat de belang-
rijkste oorzaken voor de achteruitgang al 
bekend zijn. Dat is echter niet het geval. 
Daarom willen we in 2011 met hulp van 
zo veel mogelijk mensen, dus vogelaars, 
vrijwilligers, boeren en buitenlui, de kennis 
verzamelen die nodig is om de Boerenzwa-
luw beter te beschermen. Dus ook jullie 
hulp is welkom!

Doe mee aan het onderzoek dat bij je past.

2011 het Jaar van de 
 Boerenzwaluw
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Oude Ebbingestraat 53
9712 HC  Groningen

050-312 25 23
info@godertwalter.nl
www.godertwalter.nlGODERT WALTER

BOEKHANDEL

Boeken over vogels en zoogdieren,
over insecten en planten, over
paddenstoelen en schelpen en nog veel
meer. Ook veldgidsen en flora’s.
Grote voorraad KNNV-boeken.

TIP:

Verschijnt in juli 2011 - KNNV 3,95

KNNV 29,95

Illustraties Jip Kooijmans e.a.
Een vogelgids met handige waarnemingstips.
KNNV 16,95

Checklist - Vogels van Nederland

Basisboek Natuurfotografie

Zakgids Vogels van Nederland

Jack Folkers

Edo van Uchelen en
Bart Siebelink

Luc Hoogenstein en
Ger Meester

€

€

€

Natuur & Landschap
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Verspreiding van de Spreeuw in Noord-Neder-
land in 2010. De stipgrootte is de maat voor het 
aantal Spreeuwen per postcodegebied. 

den vrij zijn en kunt u zich ook aanmelden 
voor uw eigen gebied.
MUS blijkt een leuk project te zijn om als 
vogelwerkgroep op te pakken. Er zijn enkele 
steden en dorpen, zoals Groningen, Almere, 
Zoetermeer en Bunschoten, die vrijwel vlak-
dekkend ‘geMUSt’ worden. Ook in Rotterdam 
en Den Haag en omgeving is MUS gepromoot, 
waardoor er in Den Haag bijna 40 postcode-
gebieden zijn geteld in 2010. MUS is een 
telling waarmee eenvoudig de verspreiding 
en aantalontwikkeling van de stadsvogels 
gevolgd kunnen worden. De tellingen kosten 
weinig tijd (slechts twee ochtenden en een 
zomeravond en twee uur per telling) en 
door de laagdrempelige opzet kunnen ook 
vogelaars met weinig telervaring meedoen. 
Voorwaarde is dat men de algemene soorten 
stadsvogels op zicht en geluid kan herkennen. 
Om hierbij te helpen heeft SOVON de MUS-
cursus opgezet: een vogelherkenningscursus 
die met name ingaat op geluiden kennis en via 
internet individueel te volgen is, zie http://
www.sovon.nl/default.asp?id=454. 

Elke MUS-teller kan, indien ingelogd, kaart-
jes maken van alle soorten, zowel landelijk 
als per provincie. Hierbij als voorbeeld een 
kaartje van de Spreeuw in Noord-Nederland 
in 2010. De soort zit al vanaf het begin van 
MUS in een neerwaartse trend en solliciteert 
voor opname op de volgende Rode Lijst. 
Gelukkig zitten niet alle stadsvogels in de 
min zoals in de volgende SOVON-Nieuws is 
te lezen.

Jan Schoppers
Coördinator MUS
mus@sovon.nl

Het Meetnet Urbane Soorten gaat alweer 
zijn vijfde jaar in. Dit stadsvogelmeetnet is 
opgezet door SOVON Vogelonderzoek Ne-
derland en Vogelbescherming Nederland om 
de aantalontwikkeling en verspreiding van 
broedvogels in bebouwde gebieden beter in 
beeld te brengen. Het is een laagdrempelige 
telling geschikt voor ervaren en minder 
ervaren tellers. De resultaten van de eerste 
vier jaar zien er goed uit en in diverse arti-
kelen en nieuwsbrieven is dat op de MUS-
pagina uit de doeken gedaan, zie http://
www.sovon.nl/default.asp?id=367.

Zelf meedoen, individueel of als vogel-
werkgroep
Als u interesse heeft om mee te doen, kunt 
u meer informatie vinden op de website van 
SOVON. Daar kunt u ook een postcodegebied 
in de buurt uitzoeken, zie opnieuw http://
www.sovon.nl/default.asp?id=367. Via ‘aan-
melding’ kunt u zien welke postcodegebie-

SOVON stadsvogelmeetnet 
MUS gaat het vijfde jaar in: 
doe ook mee in 2011
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ari 2011 zagen Willem-Jan Fontijn en Peter 
Volten hem bij Slochteren. Afstand 1090 
km, richting WZW.

Brandgans Branta leucopsis
[MOSKWa CS 002703 met lichtgroen 7 // 
wit =] Geringd op 17 juni 2003 als na 1e kj. 
bij de Kolokolkova baai (68°35’ N, 52°20’ O) 
in Noord-Rusland. Op 22 februari 2004 zat 
de vogel bij de Leybocht in het Duitse deel 
van de Waddenzee en in 2004, 2005, 2007 
en 2008 werd hij tijdens de broedtijd in het 
broedgebied in Noord-Rusland gezien. Dick 
Veenendaal zag hem op 21 januari 2011 op 
de kwelders langs de Noordpolder, 2890 
km naar WZW. Later werd hij op 30 januari 
en op 2 februari bij Anjum gezien. Deze 
gekleurringde Brandgans uit Noord-Rusland 
was nog nooit in Nederland gezien, terwijl 
verreweg de meeste bijna jaarlijks in Neder-
land worden gezien. Vermoedelijk was het 
strenge winterweer ook hier aanleiding om 
uit te wijken, in dit geval naar Nederland.

Witbuikrotgans Branta hrota
[oranje/oranje // rood/witte kleurring JI] 
Geringd op 29 januari 1995 als na 2e kj. in 
Lindisfarne in NO Engeland (55°41’ N, 01°50’ 
W). Op grond van het gedrag is het een 
mannetje. Lindisfarne is een vast overwin-
teringsgebied voor de Witbuikrotganzen die 
op Spitsbergen broeden, en de vogel werd in 
alle zeven daarop volgende winterseizoenen 
een of meerdere malen in Lindisfarne ge-
zien. Tot aan 2002 werd hij in drie voorjaren 
ook in Denemarken gezien: op 7 en 29 april 
1995, op 22 en 29 mei 1997 en op 19 en 20 
maart en 15 mei 1999. Na 5 februari 2002 

In deze aflevering wat extra aandacht voor 
Goudplevieren (Wilsters). Naamgeving en 
volgorde is hoofdzakelijk conform eUrINg. 
Notatie bij vogels met meerdere kleurrin-
gen: eerst links en daarna rechts en geschei-
den door //; eerst boven en daarna onder 
en gescheiden door /. Nieuwe meldingen 
kunnen worden opgestuurd naar Klaas van 
Dijk, Vermeerstraat 48, 9718 SN Groningen, 
telefoon 050-3182924, e-mail klaas.vdijk@
hetnet.nl.

Knobbelzwaan Cygnus olor
[arNheM 693R en arNheM 420X] Deze vo-
gels zijn al jarenlang met elkaar gepaard. De 
man (693R) werd in 1999 geringd als nest-
jong in de Winsumermeeden en de vrouw 
(420X) werd in 2004 geringd als broedvogel 
ten oosten van Bedum. Ze waren toen al 
met elkaar gepaard en ze hadden dat jaar 
jongen. Het paar broedt ieder jaar in deze 
omgeving en in 2010 werden vijf jongen 
geringd. Op 3 februari 2011 kwam er een 
melding dat 693R en 420X langs de Seine bij 
Rouen (Frankrijk) zaten, een kleine 600 km 
naar zuidwest. Beide vogels zaten hier toen 
al 2-3 weken, maar pas op 3 februari werden 
de ringen afgelezen. De Zwanenwerkgroep 
krijgt zelden zulke verre terugmeldingen en 
alleen in winters met veel sneeuw.

Wilde Zwaan Cygnus cygnus
[rIga EM175 met blauwe halsband 1E75] 
Geringd op 25 juli 2010 als nestjong (man-
netje) bij Remte in Letland (56°46’ N, 22°46’ 
O). Op 4 november werd de vogel hier nog 
gezien. Daarna zat hij op 28 en 30 december 
bij Westergeest in Friesland en op 13 febru-

Geringde vogels in 
 Groningen (aflevering 22)
Klaas van dijk
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Nijlgans Alopochen aegyptiacus
[helgOlaND E 06059 met gele halsband 
6A] Geringd op 11 juni 2009 als nestjong 
(mannetje) in Jever (53°35’ N, 07°54’ O) in 
Duitsland. Het broedsel telde vijf jongen en 
de vogel werd hier op 20 augustus voor het 
laatst gezien. Op 12 september zat hij bij 
Aurich (20 km WZW) en op 13 maart 2010 bij 
Holler Sandberg (55 km zuidoost van Jever). 
Vervolgens zat hij op 18 mei in de Konings-
laagte (120 km west van Holler Sandberg) 
en vanaf half juni bij de Floresvijver in de 
stad Groningen. De vogel was gepaard en op 
19 juni werd vastgesteld dat zijn vrouwtje in 
een eendenhokje midden op de parkvijver 
nestelde. Door slecht weer op 12 juli spoelde 
het eendenhokje weg en daardoor is het 
broedgeval in de late eifase mislukt. Het 
broedpaar werd op 13 juli voor het laatst 
bij de Floresvijver gezien. Daarna zag Peter 
Volten de vogel op 21 november bij Kiel-
Windeweer en Ko Veldkamp zag hem op 30 
december bij Scharmer. De broedlocatie ligt 
96 km WZW van de geboortelocatie.

werd hij meer dan acht jaar niet meer gezien 
of gemeld. Pas op 5 maart 2010 werd hij 
weer in Denemarken gezien. Hij was toen de 
witte kleurring JI verloren. Vervolgens werd 
de vogel op 26 december 2010 door Gerjon 
Gelling ontdekt in de Eemshaven en hij 
werd hier op 31 december ook gezien door 
Peter Volten. De vogel is ondertussen zeker 
al 17½ jaar oud. Hij was gepaard, maar het 
paar had geen jongen bij zich. Het strenge 
winterweer leidde in 2010/11 wederom tot 
een forse infl ux van Witbuikrotganzen, zie 
afl evering 21 (Gors 38: 93) voor een eerder 
geval.

Nijlgans Alopochen aegyptiacus
[arNheM 8.018.708 met wit V // geel 7] 
Geringd op 10 september 2010 als nestjong 
door Frank Majoor bij de Hamburgervijver 
(stad Groningen). Het broedsel telde vijf 
jongen en de vogel werd hier op 28 oktober 
voor het laatst gezien. Op 2 januari 2011 zag 
Sieds Boersma de vogel langs de Kaepwei 
bij Gaastmeer (Friesland). Afstand 77 km, 
richting WZW.

Witbuikrotgans – Eemshaven – 26 december 2010
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Nijlgans Alopochen aegyptiacus
[helgOlaND E 06311 met gele halsband 6C] 
Geringd op 3 augustus 2010 als 1e kj. man-
netje in Jever. Op 15 en 17 november 2010 
zag Emo Klunder deze vogel bij Wildervank, 
90 km zuidwest. Drie gevallen die aangeven 
dat Nijlganzen flinke omzwervingen kun-
nen vertonen.

Havik Accipiter gentilis
[arNheM 6.106.510] Geringd op 8 juni 2001 
door Thijs van Galen als nestjong (man-
netje) bij Nijeholtpade (Friesland). Op 21 
januari 2002 door Albert-Erik de Winter als 
verkeersslachtoffer dood gevonden bij het 
viaduct over de Eemshavenweg bij Huizinge. 
Afstand 60 km, richting noordoost.

Goudplevier Pluvialis apricaria
[leIDeN 288169] Geringd op 10 december 

1954 als adult bij Zuidwolde en teruggemeld 
als geschoten op 3 juni 1955 bij Norilsk 
(69°20’ N, 88°15’ O) in het Aziatische deel 
van Rusland, afstand 4300 km, richting 
NNO. Dit is de meest oostelijke terugmel-
ding van een Wilster die in Nederland 
is geringd. Tevens is het de enige elders 
geringde Goudplevier die uit het district 
Taimyr is teruggemeld (en er zijn ook geen 
terugmeldingen van elders van vogels die 
hier waren geringd).

Goudplevier Pluvialis apricaria
[arNheM 1294368 en 1294373] Beide geringd 
door Jurrie Ottens op 28 november 1992 als 
1e kj. bij Stitswerd. Die ochtend werden hier 
33 Wilsters gevangen. De eerste vogel werd 
op 1 januari 1995 teruggemeld als geschoten 
bij Alcáçovas in het zuiden van Portugal 
(38°23’ N, 08°08’ W), afstand 2012 km, rich-

Nijlgans – Floresvijver, Groningen – 18 juni 2010
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Wilsters gevangen. De eerste vogel, een na 
2e kj., werd terugggemeld op 1 januari 1997 
als geschoten bij Entradas in het zuiden van 
Portugal (37°45’ N, 07°58’ W), afstand 2067 
km, richting zuidwest. De tweede vogel, een 
2e kj., werd door een ringer teruggevangen 
op 27 oktober 2007 bij Jorwert in Friesland, 
afstand 63 km. De tweede vogel was in 1994 
geboren en was dus toen al ruim dertien 
jaar oud.

Goudplevier Pluvialis apricaria
[arNheM 1352894] Geringd op 18 oktober 
1997 door Jurrie Ottens als 1e kj. bij Fraam-
klap en teruggevangen bij Adorp op 18 okto-
ber 2007 door ringer A. Groeneveld. Afstand 
11 km. Precies tien jaar na de ringdatum 
weer teruggevangen.

Goudplevier Pluvialis apricaria
[arNheM 1403630] Geringd op 30 septem-
ber 2001 door Jurrie Ottens als na 1e kj. bij 
Fraamklap en op 30 augustus 2003 dood 
gevonden door Albert-Erik de Winter in de 

ting zuidwest. De tweede vogel werd op 13 
september 2005 dood teruggemeld van het 
Kola schiereiland bij Tumannyi in Noord-
Rusland (68°49’ N, 35°35’ O), afstand 2294 
km, richting NNO. De meldingen uit Rusland 
komen uit het broedgebied en de vogel van 
het Kola schiereiland is de enige terugmel-
ding uit het broedgebied van de door Jurrie 
Ottens geringde Wilsters.

Goudplevier Pluvialis apricaria
[arNheM 1319721] Geringd op 1 december 
1994 als na 1e kj. door Jurrie Ottens bij Ten 
Boer. Die ochtend werden hier 21 Wilsters 
gevangen. Op 11 augustus 2007, twaalf jaar 
en acht maanden na de ringdatum, door 
hemzelf teruggevangen bij Ten Boer. De 
vogel was in 1993 of eerder geboren en was 
dus al minimaal veertien jaar oud.

Goudplevier Pluvialis apricaria
[arNheM 1319762 en 1319763] Beide geringd 
op 22 maart 1995 door Jurrie Ottens bij 
Stitswerd. Die namiddag werden hier 38 

Nijlgans – Hamburgervijver, Groningen – 3 oktober 2010
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twee jongen in het nieuwe plas-drasgebied 
bij Ellerhuizen. Afstand 980 km, richting 
noordoost. In dit natuurreservaat van de 
lPO (de Franse vogelbescherming) wordt 
veel onderzoek gedaan aan steltlopers. 
Men heeft er sedert 2002 al 1050 Tureluurs 
geringd. Een andere vogel (ParIS ge 45383) 
was hier op 13 juli 2007 als 1e kj. gekleur-
ringd en werd op 5 juli 2009 door Arne 
Hegemann in de Ezumakeeg gezien. Ook de 
al twee jaar bij Kardinge broedende gekleur-
ringde Grutto (aflevering 20, Gors 38: 45) 
was in hetzelfde Franse gebied geringd.

Kokmeeuw Larus ridibundus
[ZagreB la 19947 met wit S297] Geringd 
op 31 januari 2010 door Luka Jurinovic als 
2e kj. op de vuilstort van Zagreb in Kroatië 
(45°45’ N, 16°01’ O). Tussen 12 december 
2010 en 26 januari 2011 regelmatig gezien 
langs de Leegeweg bij de wijk Vinkhuizen 
(stad Groningen). Afstand 1075 km, richting 
noordwest. Het eerste geval van een Kok-
meeuw uit Kroatië in Groningen.

Kokmeeuw Larus ridibundus
[MOSKWa PS 12043] Geringd op 22 juni 2010 
als nestjong bij Moermansk (Rusland, 68°59’ 
N, 33°10’ E). Op 19 december 2010 door 
Henk Oosterhuis in Leek afgelezen en hier 
later die dag door René Oosterhuis gevan-
gen. De vogel, een vrouwtje op grond van 
de kopmaten (koplengte 74,8 mm, snavel-
hoogte bij nok 7,4 mm), kreeg een kleurring 
(wit lND) en werd ook op 20 en 21 december 
in Leek gezien. Afstand 2216 km, richting 
zuidwest. De meest noordelijk geboren 
Kokmeeuw die tot nu toe in Groningen is 
gezien.

Stormmeeuw Larus canus
[MOSKWa eS 16674] Geringd op 19 juli 2010 
als nestjong op een eilandje in het Ladoga-
meer in Rusland (61°20’ N, 30°57’ O). Op 18 
december 2010 door Frank Majoor gevan-
gen bij de Oostersluis in de stad Groningen. 
De vogel kreeg een kleurring (wit E8VV) en 
op grond van maten en andere kenmerken 
is het een vrouwtje van de ondersoort canus. 
Afstand 1697 km, richting WZW.

Tureluur – Ellerhuizen – 17 mei 2010
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weilanden bij Middelstum als verse plukrest 
van een roofvogel.

Goudplevier Pluvialis apricaria
[arNheM 1469031] Geringd op 13 november 
2004 als na 1e kj. bij Ten Boer door Jurrie 
Ottens en teruggemeld op 28 januari 2008 
als geschoten in Hamford Water in Enge-
land (51°52’ N, 01°15’ O), afstand 401 km 
richting WZW.
Een selectie uit de vele terugmeldingen van 
de 6233 Goudplevieren die tussen 1992 en 
2010 door Jurrie Ottens in de provincie 
Groningen zijn geringd, zie verder de wil-
sterpagina op www.avifaunagroningen.nl.
 
Tureluur Tringa totanus
[ParIS ge 47555 met kleurringen] Geringd 
op 4 juli 2008 als na 2e kj. in het Réserve 
naturelle de Moëze-Oléron (45°54’ N, 01°02’ 
W) in het zuidwesten van Frankrijk. In 
mei 2010 door Rob Lindeboom ontdekt als 
broedvogel bij Ellerhuizen. De vogel zat 
in de tweede helft van mei met minimaal 
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kolonies L. a. kolonia genoemd. Groen 86P1 
werd op 18 april 2009 weer in de broedko-
lonie gezien en werd toen geïdentificeerd 
als Pontische Meeuw. Peter de Boer zag de 
vogel op 16 november 2010 in de haven van 
Lauwersoog, afstand 870 km, richting west. 
Vervolgens zag Carl Zuhorn op 22 januari 
2011 tijdens de midwintertelling de vogel op 
het strand van Vlieland.

Pontische Meeuw Larus cachinnans kolonia
[gDaNSK DN 18606 met geel PDhN] Geringd 
op 27 mei 2010 als nestjong bij Paczków in 
het zuidwesten van Polen (50°29’ N, 16°58’ 
O). In deze gemengde kolonie broeden 
vooral Pontische Meeuwen en de nestjon-
gen worden daarom L. c. kolonia genoemd. 
Dick Veenendaal zag de vogel op 10 au-
gustus 2010 in de Eemshaven, afstand 764 
km, richting WNW. Vervolgens werd hij op 
19 oktober 2010 in Den Haag gezien (zie 
foto). Een andere vogel, gDaNSK DN 18723 
met geel PDUS, werd ook op 27 mei 2010 

Stormmeeuw Larus canus
[MOSKWa PS 11681] Geringd op 22 juni 2009 
als nestjong op een eilandje in de Witte Zee 
bij Kandalaksha in Rusland (67°04’ N, 32°29’ 
O). Op 3 en 4 maart 2010 zag Klaas van Dijk 
deze vogel in het Noorderplantsoen in de 
stad Groningen. Afstand 2079 km, richting 
zuidwest.

hybride Zilvermeeuw x Pontische 
Meeuw Larus argentatus kolonia
[gDaNSK DN 13659 met groen 86P1] Geringd 
op 18 mei 2006 als nestjong bij Włocławek 
in het midden van Polen (52°39’ N, 19°08’ 
O). In deze kolonie broeden Zilvermeeuw, 
Pontische Meeuw, Geelpootmeeuw en hy-
briden door elkaar en meestal is het daarom 
niet mogelijk de juiste naam aan nestjongen 
te geven. De moeder van groen 86P1 leek 
sterk op een Zilvermeeuw. In deze kolonie 
broeden vooral Zilvermeeuwen en volgens 
voorschriften van de Poolse Ringcentrale 
worden nestjongen in dergelijke gemengde 

Pontische Meeuw, geel PDHN – Den Haag – 19 oktober 2010
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W). Afstand 1010 km, richting zuidwest. Pas 
de eerste melding uit het buitenland van 
de Visdieven die al een aantal jaren door 
Derick Hiemstra bij Delfzijl en in de Eems-
haven worden gekleurringd.

Kerkuil Tyto alba
[helgOlaND 4247254] Geringd op 24 
augustus 2000 als nestjong bij Minden 
in Duitsland (52°19’ N, 08°52’ O). Op 26 
februari 2002 door Albert-Erik de Winter 
als raamslachtoff er vers dood gevonden in 
Toornwerd. Afstand 189 km, richting noord-
west. Er zijn meer vondsten in Groningen 
van Kerkuilen die als nestjong in Duitsland 
waren geringd.

Pimpelmees Parus caeruleus
[arNheM aP 44615] Geringd op 3 oktober 
2010 door Derick Hiemstra als 1e kj. man-
netje in Koartwâld bij Surhuisterveen. Op 
13 december 2010 door onderzoekers van 
de rUg tijdens een nachtelijke nestkastcon-
trole teruggevangen in nestkast 1201 in het 
Vlinderbalgbos in de Lauwersmeer. Afstand 
21 km, richting NNO.

als nestjong in deze kolonie geringd en 
werd door Holmer Vonk op 10 september 
2010 na afl oop van een wadvogeltelling op 
Schiermonnikoog gezien (afstand 809 km, 
richting WNW).
Het op naam brengen van ‘grote meeuwen’ 
die in Polen zijn geboren is vaak erg lastig 
en dat bleek ook hier het geval te zijn. Dick 
Veenendaal en Holmer Vonk dachten allebei 
een jonge Zilvermeeuw gezien te hebben, 
maar zie de foto van geel PDhN die later in 
Den Haag werd gemaakt. Peter de Boer had 
groen 86P1 als Pontische Meeuw geïdentifi -
ceerd, maar Carl Zuhorn had hem als Zilver-
meeuw genoteerd.

Visdief Sterna hirundo
[arNheM Z 053524 met wit CeF] Geringd op 
14 juni 2010 in de Eemshaven door Derick 
Hiemstra als broedvogel op het nest. Het 
nest bevatte een ei en een pas uitgekomen 
jong. De vogel is na de ringdatum niet meer 
in of rond de broedkolonie gezien. Op 9 en 
10 oktober 2010 zag Olivier Laluque de vo-
gel op de noordpunt van Ile d’Oléron in het 
zuidwesten van Frankrijk (46°02’ N, 01°24’ 
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overduidelijk blijken in de volgende editie 
van de Gors!

Witbuikrotgans
De winterse omstandigheden in de traditio-
nele overwinteringsgebieden van deze soort 
(o.a. Denemarken) leidde dit jaar wederom 
tot grote aantallen bij ons. Ook Groningen 
pikte haar graantje mee. De eerste melding 
kwam op 7 november van Rottumerplaat, 
waarna er meldingen volgden uit de West-
polder (14 november), de Dollardkwelder 
(een groep van 19 vogels op 12 december), 
Eemshaven (twee exemplaren vanaf 26 de-
cember, waarvan één vogel geringd in NO-
Engeland), Reiderwolderpolder (vijf vanaf 
27 december) en Lauwersoog (negen bij de 
sluizen op 29 december).

Roodhalsgans
De eerste verscheen dit jaar op 12 oktober 
in de Bantpolder. Daarna werd het, op een 
melding op 16 oktober van de Dollardkwel-
der na, door de stevige sneeuwval rustig op 
het (Roodhals)ganzenfront. Het duurde tot 
27 december, toen de sneeuw en de vorst 
aan het verdwijnen waren, tot er weer een 
vogel opdook in de Reiderwolderpolder.

Ringsnaveleend
Op 8 november zou er tijdens een telling 
een adult mannetje zijn gezien in de (ontoe-
gankelijke) vaargeul achter de Ezumakeeg.

Grote Zee-eend
Op 22 en 24 oktober vloog er een vogel langs 
Rottumeroog, op 24 en 25 oktober werden 
er losse exemplaren gezien langs Lauwers-
oog en op 9 december vlogen hier tevens 
drie vogels gezamenlijk langs.

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 januari 
t/m 30 april 2011 graag zo spoedig mogelijk 
 insturen naar: Leverkruid 12, 9801 LR Zuid-
horn of per e-mail: waarneming@avifauna-
groningen.nl. De waarnemingen kunnen 
uiteraard ook online worden doorgegeven op de 
website van Avifauna.

Sneeuwgans
Tussen 1 september en 20 november waren 
er steeds tot maximaal twee vogels aan-
wezig in en rond de Lauwersmeer. Verder 
werd er op 16 september een vogel gezien bij 
Beerta en vloog op 24 september een vogel 
over Hornhuizen.

Dwerggans
Op 3 oktober vlogen er drie adulte vogels, in 
gezelschap van ruim 4000 Kolganzen, over 
Beijum, Groningen. Een dag later werd een 
juveniel opgemerkt in een groep Kolganzen 
boven de Kardingebult, Groningen.

Taigarietgans
Hernieuwde aandacht voor deze soort, en 
de overvloedige sneeuwval, leidde tot rela-
tief vroege waarnemingen van vogels nabij 
Sellingen (twee) en Kropswolde (zeven) op 
27 december en bij Stadskanaal (twee) op 28 
december. Dat dit slechts het begin was, zal 

Waarnemingen
van 1 september tot en met 31 december 2010
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Noordse Pijlstormvogel
Ook dit jaar was het weer mogelijk om vanaf 
het Groningse vasteland een Noordse Pijl-
stormvogel te zien, en wel langs Lauwersoog 
op 24 oktober.

Grauwe Pijlstormvogel
Op 17 september vloog er een vogel langs 
de Eemshaven en op 20 oktober werd een 
exemplaar gemeld langs Lauwersoog. Verder 
vloog op 24 oktober nog een vogel langs 
Rottumeroog en op 12 november opnieuw 
langs Lauwersoog. Grauwe Pijlen op de 
Waddenzee zijn nog steeds zeer schaarse 
gebeurtenissen, hoewel het lijkt alsof het 
aantal meldingen de laatste jaren toch lang-
zaam maar zeker toeneemt.

Vaal Stormvogeltje
Diverse zeetrektellers meldden dit najaar 
tussen 16 september en 25 oktober vanaf de 
bekende Groningse trektelposten in totaal 
‘slechts’ 11 vogels, met als beste dag 25 okto-
ber, toen er alleen al langs Lauwersoog vijf 
exemplaren werden gezien.

IJseend
Op 9 oktober werd een vogel gezien vanaf 
Rottumeroog, en tussen 1 en 22 december 
verbleven er maximaal twee vogels op het 
wad bij Lauwersoog.

IJsduiker
De enige twee waarnemingen in deze pe-
riode stammen van dezelfde dag, namelijk 
24 oktober. Er werden toen zowel vanaf de 
telpost in de Eemshaven (één) als vanaf 
Rottumeroog (twee) langsvliegende vogels 
gezien.

Geelsnavelduiker
Er was een melding van een exemplaar 
vliegend naar oost langs Rottumeroog op 
11 oktober. Indien aanvaard betreft dit een 
nieuwe soort voor de provincie Groningen.

Kuifduiker
Tussen 2 en 23 oktober zwom er een exem-
plaar bij Blauwestad, en tussen 8 en 20 ok-
tober was een vogel aanwezig in het Nieuwe 
Robbengat in de Lauwersmeer.

Kuifaalscholver, eerste-winter – Eemshaven – 28 november 2010
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 provincie; het is daarom vrijwel onmogelijk 
iets te zeggen over de exacte aantallen.

Roodpootvalk
Op 1 oktober cirkelde een juveniel boven de 
Marnewaard in de Lauwersmeer.

Kraanvogel
Op 6 november vloog er ’s nachts een groep-
je over Groningen, op 16 november werd 
een groep van 25 vogels gezien boven Leek 
en op 18 december verschenen er drie vogels 
boven de bossen van Ter Apel.

Strandplevier
Op 1 en 8 september zaten twee vogels in de 
Rommelhoek in Eemshaven-West en op 15 
september werd nog een vogel gezien in de 
Ezumakeeg.

Morinelplevier
Op 12 september zat er een juveniele vogel 
op Rottumerplaat.

Breedbekstrandloper
Tussen 12 en 19 september werd een juve-
niel exemplaar gemeld in de Ezumakeeg.

Rosse Franjepoot
Er waren weer aardig wat mogelijkheden tot 
het zien van deze leuke soort, hoewel het 
gros van de waarnemingen langsvliegende 
vogels betrof. In totaal ging het om circa 40 
vogels; de absolute topdag was 24 oktober, 
toen er alleen al langs Lauwersoog 14 exem-
plaren vlogen (sommige daarvan waren ook 
kort ter plaatse).

Grauwe Franjepoot
Begin september was, zoals gebruikelijk, erg 
goed voor deze soort. Illustratief was 5 sep-
tember, toen er alleen al in de Lauwersmeer 
19 vogels konden worden gevonden en 
een bezoek aan Ruidhorn ook nog eens 
zes exemplaren zou hebben opgeleverd. In 
totaal ging het in deze periode om ongeveer 
35 verschillende exemplaren, waarbij een 
melding uit de Onnerpolder op 9 september 
vermeldenswaard is.

Kuifaalscholver
Op 8 oktober werd een dood exemplaar 
aangetroffen op Rottumerplaat. Op zowel 
21 als 28 november werd een onvolwassen 
vogel gezien in de Eemshaven.

Koereiger
Op 26 en 27 november foerageerden twee 
vogels langs de Osdijk in het Zuidlaarder-
meergebied. Opmerkelijk genoeg is dit 
dezelfde locatie als waar vorig jaar ook een 
vogel langdurig aanwezig was.

Zwarte Ooievaar
De enige meldingen uit deze periode be-
troffen een juveniel, waargenomen op 12 
september nabij Westerbroek, en een vogel 
langstrekkend langs de Eemshaven op 23 
september.

Zeearend
Naast het bekende stelletje uit de Lau-
wersmeer waren er meldingen van exem-
plaren in de Carel Coenraadpolder en de 
Dollardkwelders (vanaf 3 oktober), Rot-
tumeroog en -plaat (8 en 9 oktober) en de 
Westerbroekstermadepolder en omgeving 
(tussen 22 en 28 november).

Visarend
Er werden nog zo’n 20 exemplaren opge-
merkt. Vijf daarvan vlogen op 3 oktober 
over telpost ‘De Hop’ bij Zuidveld.

Rode Wouw
Er werden ‘maar’ zes vogels her en der in de 
provincie gezien, alle overvliegend.

Zwarte Wouw
De enige waarneming uit deze periode 
kwam uit Beerta op 18 september.

Ruigpootbuizerd
Zoals iedereen die in deze maanden buiten 
is geweest ongetwijfeld gemerkt zal heb-
ben, was het een ongekend goed jaar voor 
deze soort. Landelijk waren de aantallen 
ongeëvenaard en ook Groningen deelde 
mee in de feestvreugde. Vele tientallen mel-
dingen kwamen vanuit alle hoeken van de 
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Koereiger – Oostpolder, Zuidlaardermeer – 27 november 2010



 de grauwe gors 2011–1 49

Zwarte Zeekoet
Een adulte vogel, ruiend naar winterkleed, 
vloog naar west langs Rottumerplaat op 24 
oktober. Het betreft pas de tweede waarne-
ming voor Groningen.

Kleine Alk
Het najaar telde slechts twee goede dagen 
voor deze fascinerende soort, namelijk 24 
en 25 oktober. Op de 24e ging het slechts 
om hooguit 20 exemplaren, maar op de 25e 
werd melding gedaan van rond de 200 vo-
gels langs Lauwersoog binnen enkele uren 
in de ochtend. Ook vlogen er op deze dag 
nog twee langs de Eemshaven.

Bijeneter
Op 3 september vloog er een vogel over de 
Oostpolder in het Zuidlaardermeergebied.

Middelste Bonte Specht
Het heeft wellicht iets langer geduurd dan 

Gestreepte Strandloper
Tussen 1 en 12 september zat er juveniel in 
de Ezumakeeg.

Kleinste Jager
Op 16 september vloog een adult samen met 
een juveniel langs Lauwersoog, terwijl op 18 
september eerst een exemplaar werd gezien 
langs de Eemshaven en later langs Lauwers-
oog. Op 27 september vloog er wederom een 
vogel langs de Eemshaven.

Vorkstaartmeeuw
Een mager najaar voor deze soort dat in to-
taal zo’n acht verschillende, langsvliegende 
vogels opleverde.

Kleine Burgemeester
Op 1 november vloog een adult winterkleed 
langs de telpost op het oostelijk Eems-
haventerrein.
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Middelste Bonte Specht – Klooster, Ter Apel – 19 december 2010
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Duinpieper
Op 13 september vloog een vogel over de 
Eemshaven en op zowel 23 september als 19 
oktober vloog een vogel over Zuidveld.

Grote Pieper
Het was niet zo’n heel goed najaar voor 
deze schaarse doortrekker; er bereikten ons 
slechts zo’n tien meldingen van doortrek-
kende vogels.

Roodkeelpieper
Her en der in de provincie werden in totaal 
acht overtrekkende exemplaren gemeld.

Pestvogel
Reeds halverwege oktober begonnen zich op 
de Waddeneilanden de eerste contouren af 
te tekenen van een invasie van deze mooie 
soort, en met name gedurende de laatste 
twee weken van oktober en de eerste twee 
van november liep ook Groningen aardig 
vol. Meerdere grote groepen, met maxima 

menigeen vooraf dacht, maar de kolonisatie 
van Groningen (en de andere noordelijke 
provincies) door de ‘Mibo’ lijkt nu toch echt 
begonnen. Op 5 december werd de eerste 
vogel gevonden in het Roelagerbosch bij Ter 
Apel en twee weken later was het alweer 
raak met een exemplaar nabij het klooster 
van Ter Apel. De volgende waarnemingen-
rubriek zal aantonen dat het hierbij niet is 
gebleven.

Draaihals
Op 5 september foerageerde een vogel op 
het pad naar de hut van het Jaap Deensgat 
in de Lauwersmeer, op 13 september zat een 
vogel in de Kamstra-singel in de Eemshaven 
en op de 14e zat er een vogel bij de sluizen 
van Lauwersoog.

Kuifleeuwerik
Op 17 oktober kwam er een melding van 
een overvliegende vogel uit de haven van 
Lauwersoog.

Pestvogel – Delfzijl – oktober 2010
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jaar. Er werden wel aardige aantallen gezien, 
maar dat circus speelde zich met name af op 
de Waddeneilanden. Groningen moest het 
doen met slechts acht waarnemingen.

Pallas’ Boszanger
De enige waarneming van deze ‘parel van 
het najaar’ kwam op 7 november van Rot-
tumerplaat.

Witkopstaartmees
Deze ondersoort zorgde voor een positieve 
uitzondering wat betreft de zangvogels dit 
najaar. Nog nooit beleefden we een najaar/
winter met zo veel goede en goed gedo-
cumenteerde gevallen als dit jaar. Overal 
doken groepjes op, soms volledig bestaand 
uit ‘Witkoppen’, soms mengden ze zich in 
groepen met gewone Staartmezen. Het is 
lastig om iets te zeggen over de aantallen, 
maar het zou zo maar om meer dan 200 
vogels kunnen gaan (zie ook het artikel op 
pagina 10).

Buidelmees
Tot 18 september werden er enkele vogels 
waargenomen aan de Groninger zijde van de 

tot ongeveer 70 vogels, werden in alle 
uithoeken van de provincie gezien. Na half 
november werden de aantallen geleidelijk 
minder, maar ook in december werden nog 
steeds her en der vogels opgemerkt, zij het 
in bescheiden aantallen.

Sperwergrasmus
Op 9 september werd een juveniele vogel 
gevangen bij Amsweer. Dit is voor zover be-
kend pas de derde vangst voor de provincie. 
Op 12 september werd een juveniele vogel 
kortstondig waargenomen bij Lauwersoog.

Braamsluiper
Tussen 22 en 24 oktober werd een Braam-
sluiper, met de kenmerken van Vale Braam-
sluiper (ondersoort halimodendri of blythi), 
waargenomen op Rottumeroog. Een defi-
nitieve identificatie van dergelijke vogels is 
erg lastig vanwege het grote aantal taxa en 
het bestaan van brede overgangszones tus-
sen de verschillende taxa.

Bladkoning
Zoals voor bijna alle zangvogels gold, was 
het ook voor Bladkoningen een mager na-
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Lauwersmeer en op 24 september zat er een 
individu in de Eemshaven.

Taigaboomkruiper
Naast de bekende vogels in het Roelager-
bosch (ondersoort macrodactyla, Kortsna-
velboomkruiper) werd er melding gemaakt 
van vogels in de jachthaven van Lauwersoog 
(17 oktober), Robbenoort (7 november) en 
Groningen (15 november).

Raaf
Op 21 september vloog een vogel over de 
Dollardkwelders.

Europese Kanarie
Op zowel 25 oktober als 2 november werd 
een exemplaar gezien vanaf de Kardingebult 
in Groningen.

IJsgors
Normaal gezien zou deze soort niet in het 
waarnemingenoverzicht voorkomen, maar 
de aantallen van dit najaar zijn toch wel een 
vermelding waard. Net als bij de Pestvogel 
begon de invasie al relatief vroeg (tweede 
helft van september), maar bereikte een ab-

soluut hoogtepunt in de koude tweede helft 
van november. Zo werd er naar aanleiding 
van een melding van ruim 300 vogels op een 
akker aan de westkant van de Lauwersmeer 
op 21 november gericht naar de soort ge-
zocht op de akkers langs de Groninger Wad-
denkust. Dit leverde zomaar ruim 800 vogels 
op, waaronder een groep van ruim 350 vogels 
nabij Uithuizen, een absoluut record! In de 
weken hierna werden nog steeds abnormaal 
grote groepen gemeld, zoals 550 exemplaren 
ten noordwesten van Uithuizen op 26 decem-
ber. De vroege aankomst wijst mogelijk op 
vogels van Groenlandse origine, aangezien 
IJsland en Schotland begin september ook 
‘overspoeld’ werden door IJsgorzen.

Ortolaan
Op 1 september vloog een vogel over Zuid-
broek en op 17 september deed een andere 
vogel hetzelfde bij de sluizen van Lauwersoog.

Grauwe Gors
Op 5 oktober vloog een exemplaar over de 
trektelpost ‘De Hop’ bij Zuidveld en op 11 
oktober trok een vogel langs de telpost op 
het oostelijk Eemshaventerrein.

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
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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
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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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