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Van de redactie
Het heeft even extra tijd en moeite gekost, 
maar daar is het resultaat dan ook naar. Dit 
lijvige nummer staat voor een groot deel in 
het teken van watervogels, met uitgebreide 
artikelen over Canadese en Grauwe Ganzen, 
maar ook over Smienten. Deze artikelen 
zijn geschreven door enkele vaste, ervaren 
auteurs en onderzoekers en behandelen 
diverse aspecten van deze soorten. Dank aan 
de  auteurs voor hun inzet en het mooie re
sultaat! Verder onder andere in dit nummer 
nog een mooi verhaal van Wim van Boekel 
over het nieuwe watervogelgebied bij het 
Leekstermeer: De Onlanden. 

Toekomst Gors
Onlangs zijn tijdens de najaarsledenvergade
ring van afgelopen november enkele beslui
ten genomen over de toekomst van Avifauna 
en daar maakte De Grauwe Gors onderdeel 
van uit. In de toekomst zal er dus in principe 
nog één dik nummer per jaar verschijnen. 
Voor een uitgebreidere uitleg zie hierna bij 
‘Van het bestuur’.

Vanwege het grote aanbod aan kopij voor 
deze Gors (waarvoor hulde en dank overi
gens!) was het noodzakelijk keuzes te maken 
en enkele artikelen door te schuiven naar 
een volgend nummer. Omdat dit met één 
nummer per jaar erg lang zou gaan duren, 
zal waarschijnlijk ergens in het komende 
voorjaar een extra nummer verschijnen met 
daarin het overgebleven materiaal en wel
licht nog enkele aanvullingen.

Nieuwe vormgever gezocht
Dit nummer is tevens het laatste nummer 
dat door Harm de Mooij is vormgegeven 
en opgemaakt. Na vijf jaargangen met 15 
nummers vindt Harm het tijd om het stokje 
door te geven. We zoeken daarom een nieuw 
enthousiast redactielid met interesse in 
vormgeving en dtp, om samen te werken aan 
de vernieuwde opzet van de Gors.

Errata vorig nummer
In het artikel over de telpost Noordkaap •	
wordt het aantal van negen Slechtvalken 
vermeld als een nationaal dagrecord. Er 
blijkt echter ooit een nog hoger aantal 
vastgesteld te zijn, namelijk op de telpost 
in de Eemshaven op 7 mei 2002. In totaal 
twaalf vogels vlogen toen over en dit aan
tal is volgens trektellen.nl in Nederland 
tot op heden nog niet overtroffen (Piet 
Pepers pers. med.).
In de waarnemingenrubriek staat in het •	
onderschrift bij de foto van de Steppe
kiekendief een verkeerde datum vermeld 
(28 april). Dit moet 22 april zijn.
Uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag •	
van de CDNA (Dutch Birding 33: 357376) 
is gebleken dat de Spaanse Mussen van 
de Eemshaven inmiddels officieel zijn 
aanvaard. In tegenstelling tot wat in het 
artikel in het vorige nummer van de Gors 
werd vermeld (vier mannetjes en vijf 
vrouwtjes), gaat het uiteindelijk om vier 
mannetjes en zes vrouwtjes.
Vanwege grote haast en de nodige pro•	
blemen is er bij het tot stand komen van 
het artikel ‘Vogeltrek langs de kust van 
Groningen’ het een en ander misgegaan 
en is bovendien niet de juiste zorgvuldig
heid betracht. Een latere natelling leverde 
bijvoorbeeld een nog hoger aantal roofvo
gels op dan in de figuren staat vermeld (in 
totaal zeker 61 exemplaren extra). Verder 
ontbreekt in het artikel een dankwoord 
aan de vele tellers en die was gezien de 
geleverde inspanning van velen wel op 
zijn plaats geweest. Zonder iemand tekort 
te doen, geldt dit laatste in het bijzonder 
voor Harry Blijleven en Piet Pepers die 
samen vrijwel geheel verantwoordelijk 
zijn voor de tellingen in de Eemshaven. 
Verder was het beter geweest om vooraf 
te overleggen en toestemming te vragen 
voor het gebruik van hun gegevens, waar
voor onze excuses aan beide tellers.
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Najaarsledenvergadering
De verwachting was dat de agenda voor de 
najaarsledenvergadering op 29 november 
jl. wel zou zorgen voor een hoge opkomst. 
Niets bleek minder waar: inclusief bestuur 
waren er zestien leden aanwezig, ongeveer 
vier procent van de leden dus. Dat was toch 
enigszins teleurstellend.

Op het forum heeft u inmiddels kunnen 
lezen dat er is besloten om de frequentie 
van De Grauwe Gors te verlagen tot waar
schijnlijk één (dik) nummer. Dit is een 
situatie die ook in veel andere provincies al 
bestaat (onder andere in Drenthe, Overijs
sel en Limburg). Daarnaast zal er meer 
worden ingezet op digitale media, zoals de 
website, sociale media als twitter (uiter
aard) en de nieuwsbrieven per email. Een 
belangrijk deel hiervan bestond ook al, 
maar de nadruk verschuift dus wat meer 
naar de digitale media. Deze bieden meer 
flexibiliteit voor bijvoorbeeld het aankondi
gen van lezingen en excursies, nieuws, het 
plaatsen van IM’s et cetera. Ook de uitnodi
gingen voor de ledenvergaderingen zullen 
in het gevolg per email gebeuren. Hoewel 
volgens recente cijfers meer dan 90% van 
de huishoudens in Nederland over internet 
beschikt, zal er uiteraard een uitzondering 
worden gemaakt voor de huidige leden die 
niet de beschikking hebben over internet 
en email. Zij zullen de uitnodigingen en 
ook de nieuwsbrieven met aankondigingen 
van lezingen en dergelijke op papier blijven 
ontvangen. Er zal nog wel worden getracht 
ontbrekende emailadressen in het leden
bestand aan te vullen om dit aantal zo veel 
mogelijk te beperken.

We zitten nu in een transitiefase, met meer 
gebruik van digitale middelen. We hopen 
daarmee een meer interactieve, en ook voor 
de jongere generatie interessante club te 
worden.

Het bestuur heeft ook het voornemen om 
de leden vaker te informeren via de website 
en de nieuwsbrieven. We hopen hiermee 
beter en sneller te kunnen laten zien waar 
we mee bezig zijn. Dit geeft jullie ook de 
kans direct op zaken te reageren, zodat we 
als bestuur meer van jullie inzichten en me
ningen gebruik kunnen maken. We hopen 
hiermee de onvrede weg te nemen over de 
onzichtbaarheid van het bestuur.

Er kan verder als uitkomst van de najaars  
ledenvergadering nog worden gemeld dat de 
contributie in 2012 ongewijzigd blijft.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering dit voorjaar 
staat gepland op donderdag 19 april 2012.

Jaarverslag
Iedereen wordt verzocht om de tekst voor 
het jaarverslag 2011 zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk 16 maart, digitaal aan te 
leveren bij de secretaris. Hiervoor zal geen 
verdere herinnering worden verstuurd.

Natuurbeschermingszaken
Zaken waar we op dit moment mee bezig 
zijn, zijn het SuikerUnieterrein te Gro
ningen, waar we deelnemen aan een prijs
vraag die zich richt op het gebruik en de 
inrichting van het terrein voor de komende 
vijftien jaar. De gemeente Groningen wil 
zich in deze periode niet vastleggen op een 
permanent gebruik, maar daar pas later 
invulling aan geven. Ook zijn we, in overleg 
met de provincie Groningen en Groningen 
Seaports, bezig een oplossing te zoeken 
voor de problemen rondom broedgelegen
heid voor Visdieven en Noordse Sterns in de 
Eemshaven en het havengebied van Delfzijl. 
Dit doen we samen met Marinus Brijker 
(Wadvogelwerkgroep) en in overleg met 
Derick Hiemstra en SOVON (Peter de Boer).

Van het bestuur
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Lezingen en excursies
Lezingen
Op het moment van schrijven zijn nog geen 
nieuwe lezingen bekend. Meer informatie 
volgt via de website en/of per email.

Excursies

Zaterdagavond 25 februari of 3 maart 
2012, of een andere avond in die week
Uilenexcursie onder leiding van Bauke 
Koole. In het donker gaan we een wandeling 
maken ergens in een bos in NoordDrenthe 
onder leiding van Bauke. We gaan op zoek 
naar Steenuil en Bosuil en andere nacht
dieren. Afhankelijk van het weer kiezen we 
welke avond het wordt.
Houd dus de website in de gaten voor meer 
gegevens over vertrek en tijdstip.
Opgave via email: excursie@avifaunagro
ningen.nl, dan krijg je direct bericht als 
besloten is welke avond we gaan.

Eind april 2012
We gaan fietsen door de Onlanden onder 
leiding van Wim van Boekel, WetlandWacht.
De Onlanden is een grote, nieuwe water
berging en een natuurgebied ineen, en dat 
direct grenzend aan de stad Groningen. Als 
het goed is, is het allemaal net ‘klaar’ in het 
voorjaar.
Als je alvast eens wat meer over dit gebied 
wilt weten, kijk dan eens op de website van 
Wim: www.natuurindeonlanden.nl. 

Daar kun je ook zien welke delen al volledig 
ingericht zijn en wat voor vogels daar zoal 
op afkwamen. Tevens staat in deze Grauwe 
Gors een artikel van Wim van Boekel over 
het broedseizoen 2011. Dat smaakt naar 
meer!
 
8 juli 2012
Fietsexcursie naar het OostFriese Knock in 
Duitsland.

Voor alle excursies geldt: houd de website in 
de gaten voor extra informatie.

HELP
Een vereniging als de onze kan niet functio
neren zonder actieve leden.Voor het bestuur 
zoeken we nog steeds versterking, een of 
twee bestuursleden erbij zou mooi zijn. 
Meld je aan bij Theo Jager of Arjo Buns
koeke. Ook voor hulp bij onder andere de 
redactie en website zijn mensen welkom.
De Wadvogelwerkgroep zoekt nog steeds 
enthousiaste tellers. Daarvoor kun je je 

 melden bij Marinus Brijker. Je kunt je ook 
bij hem melden om een keer mee te gaan om 
te kijken of je tellen leuk vindt. De steek
proeftellingen in de Noordpolder worden 
nagenoeg elke veertien dagen gehouden, 
dus er is gelegenheid genoeg.
Contactgegevens zijn te vinden in het 
colofon van deze Grauwe Gors en/of op de 
website.
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van proefvlakken (Van Dijk & Boele 2011). 
Voor deze studie hebben we gegevens van 
SOVON gebruikt. Voorwaarden om de gege
vens te gebruiken waren dat broedparen van 
Grote Canadese Ganzen zijn vastgesteld en 
dat een gebied in minimaal twee jaar is ge
teld (figuur 1). Een overzicht van alle getelde 
broedvogelplots is te vinden in Boele et al. 
(2011).
Alle getelde gebieden liggen verspreid over 
Groningen, Friesland en Drenthe. Bij de 
analyses is ervan uitgegaan dat de  tellingen 
een goede afspiegeling vormen van de 
aantals ontwikkeling in het werkgebied.

Ruiers
Tijdens de rui verliezen Canadese Ganzen 
net als andere watervogels tijdelijk hun 
vliegvermogen (Noordhuis 1989). Van eind 
juni tot half juli kunnen de meeste Canadese 
Ganzen niet vliegen (eigen waarnemingen). 
De gebieden waar de ganzen dan verblijven 
worden bezocht om ze te tellen. In het 
Gorecht, een gebied op de grens van Gronin
gen en Drenthe in de omgeving van de stad 
Groningen, gebeurt dit vanaf 2000. Vanaf 
2006 worden de tellingen op een grotere 
schaal uitgevoerd (Nienhuis 2006). Aanvul
lende gegevens zijn afkomstig van diverse 
bronnen. Data van de Friese IJsselmeerkust 
en de Lauwersmeer zijn deels afkomstig van 
SOVONwatervogeltellingen (Hornman et al. 
2011) uit juni of juli. In juli 2009 heeft er een 
landelijke telling van ‘zomerganzen’ plaats
gevonden (De Boer & Voslamber 2010). De 
noordelijke drie provincies zijn hiervoor 
geteld door drie professionele tellers. Web

De Grote Canadese Gans Branta canadensis 
is een nieuwkomer in Nederland. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw kwamen ze 
nog bijna niet voor als broedvogel (Teixera 
1979). In de afgelopen decennia zijn de 
aantallen in NoordNederland geleidelijk 
toegenomen tot circa 300 broedparen in 
2005 (Van der Jeugd et al. 2006, Boele et 
al. 2011). Ze broeden hier niet alleen, ze 
ruien hier ook hun slagpennen. Daardoor 
kunnen ze tijdelijk niet vliegen. Om zich 
te beschermen tegen predatoren zitten 
ruiende ganzen dan in waterrijke gebieden. 
Verspreid over NoordNederland zijn meer
dere van zulke locaties (Nienhuis 2006). 
Individuen kunnen tientallen kilometers 
overbruggen om hier te komen (Nienhuis 
2006, Hulscher & Driessen 2011, Voslamber 
2011). Daarvan zijn er honderden vanuit 
Duitsland afkomstig. Een deel van deze 
vogels passeert de Eemshaven (pers. med. 
Kees Koffijberg). Naar schatting zaten er 
in heel NoordNederland zo’n 1700 ruiende 
vogels in 2006 (Nienhuis 2006). Wij vragen 
ons af hoeveel daarvan afkomstig zijn van 
buiten de noordelijke drie provincies. Verder 
willen we weten of de aantallen vogels zijn 
veranderd in het afgelopen decennium en of 
de aantalsontwikkeling van de broedvogels 
en de ruiers vergelijkbaar is.

Methode

Broedvogels
Om de veranderingen van de aantallen 
vogels te volgen organiseert SOVON al jaren 
tellingen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt 

Aantalsontwikkeling van 
Grote Canadese Ganzen in 
Noord-Nederland
Jeroen Nienhuis, Joke Nienhuis-Poel & Peter Volten
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in andere gebieden sprake is van jaarlijks 
fluctuerende aantallen. Daarom zijn behalve 
met TRIM ook andere methoden gebruikt 
om ontbrekende waarden te schatten.

In beginnende populaties is de aantals
ontwikkeling vaak goed te voorspellen met 
een logistische groeicurve. Deze kenmerkt 
zich door steeds snellere toename van de 
aantallen en daarna een afname van de 
groeisnelheid. Uiteindelijk volgt er een 
stabilisatie en is vaak sprake van jaarlijks 
fluctuerende aantallen. Van zo veel moge
lijk gebieden met stijgende aantallen zijn 
schattingen gemaakt door de best passende 
logistische groeicurve te berekenen. Voor 
de jaren zonder getelde aantallen zijn bere
kende waarden gebruikt. In een deel van de 
gebieden zijn aantallen handmatig geschat 
door gebruik te maken van biologische 
kennis van de soort. Vaak ging het om het 
invullen van nullen in de periode dat een 
soort nog niet in een gebied broedde of 
ruide. Als laatste stap is het programma 
TRIM gebruikt voor het schatten van de 
resterende gaten. Voor vijf eenmalig getelde 
ruiplaatsen zijn aantallen geschat. Hierbij 

sites waarop losse waarnemingen kunnen 
worden doorgegeven (www.waarneming.
nl, www.avifaunagroningen.nl en www.lau
wersmeer.com) vormen een laatste bron van 
aanvullingen.
Er zijn alleen gebieden gebruikt waar in het 
jaar met het hoogste aantal minimaal tien 
volgroeide vogels ruiden (figuur 1). Voor 
trendberekeningen zijn alleen gebieden ge
bruikt die minimaal twee jaren zijn geteld. 
Alle belangrijke gebieden zijn in meerdere 
jaren bezocht. De in dit artikel gepresen
teerde aantallen hebben waarschijnlijk 
betrekking op de volledige ruipopulatie in 
NoordNederland.

Analyses
In het ideale geval zijn er jaarlijks gegevens 
van alle gebieden. Dit is echter bijna nooit 
het geval. Om trends te kunnen bereke
nen, worden daarom per jaar per gebied 
schattingen gemaakt van de ontbrekende 
getallen. Dit kan met het trendberekenings
programma TRIM (Pannekoek & Van Strien 
2001). Dit programma is niet goed in het 
bijschatten van aantallen als een deel van 
de gebieden een snelle groei doormaakt en 

Figuur 1. Ligging van de telgebieden die zijn gebruikt in de analyses.
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Resultaten

Broedvogels
Niet alle gebieden zijn in alle jaren geteld 
(tabel 1). In 2000, het startjaar van deze 
analyse, zijn Canadese Ganzen vastgesteld 
in 114 meerjarig getelde plots (91 paren). 
Het best getelde jaar was 2009 met 123 ge
bieden (296 paren). Voor het bepalen van de 
aantalsontwikkeling van de hele populatie 
wordt aantal in een jaar uitgedrukt met een 
indexwaarde relatief ten opzichte van het 
startjaar 2000. De index in dat jaar is op 100 
gesteld. De populatie is sindsdien gestaag 
toegenomen met een voorlopig maximum 
van 411 in 2010 (figuur 2). De groeisnelheid 
begint de laatste jaren af te buigen, al zal 

is ervan uitgegaan dat het aantalsverloop in 
deze gebieden vergelijkbaar was met die in 
alle andere gebieden tezamen. De getelde en 
de bijgeschatte aantallen tezamen worden 
in de rest van dit artikel gebruikt voor het 
bepalen van de aantalsontwikkeling.

Het grootste deel van de gebruikte aantal
len heeft betrekking op tellingen (tabel 1). 
Bij de ruiers is het percentage geteld hoger 
dan bij de broedvogels (respectievelijk 78% 
en 61%). Bijschattingen met behulp van 
logistische groeicurves en TRIM zijn zowel 
bij ruiers als bij broedvogels vergelijkbaar. 
Voor de ruiers ging het om ongeveer negen 
procent. Bij broedvogels betrof het ongeveer 
negentien procent.

Tabel 1. Percentage getelde en bijgeschatte aantallen (afgeronde percentages).

Ruiers Broedvogels
geteld 78 61

Bijgeschat m.b.v. logistische groeicurve 8 18

Bijgeschat m.b.v. ervaring 0 0

Bijgeschat m.b.v. TrIM 9 20

Bijgeschat eenmalig getelde gebieden 5 -

Figuur 2. Ontwikkeling van de broedpopulatie van de Grote Canadese Gans in Noord-Nederland 
vanaf 2000. De stippen en de lijn geven de trendindex (linker as). Het aantal in 2000 is op 100 
gesteld. De lijn die door de punten is berekend is een logistische curve met een maximum index-
waarde van 455. De staven geven schattingen van de broedpopulatie weer (rechter as). De beide 
assen zijn zo ingedeeld dat ze vergelijkbaar zijn (bijvoorbeeld een index van 500 komt ongeveer 
overeen met een broedpopulatie van 650 paar). 
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De vijf laatste jaren zijn de aantallen aan het 
stabiliseren rond 2800 ganzen.

Discussie en conclusie
De ontwikkeling van de broedvogelpopula
tie verloopt anders dan die van de ruipopu
latie. Bij de broedvogels vindt een gestage 
groei plaats zonder dat sprake is van een 
duidelijke stabilisatie. In 2010 was de popu
latie vier keer zo groot als in 2000. Het aan
tal ruiende ganzen is veel sterker gestegen 
dan het aantal broedvogels. Tussen 2000 en 
2007 is de omvang van de populatie 6,5 keer 
zo groot geworden. Daarna heeft een duide
lijke stabilisatie plaatsgevonden. Dat is een 
aanwijzing dat de toename van het aantal 
ruiende ganzen niet uitsluitend het gevolg 
is van de toename van de broedpopulatie. 
Om uit te zoeken of dit vermoeden klopt, is 
een populatiemodel nodig. Op dit moment 
zijn niet voldoende gegevens beschikbaar 
voor een verantwoorde berekening, maar 
met de gegevens die er zijn is wel een grove 
benadering te maken.

Vanaf 1990 is in meerdere jaren het aantal 
broedparen in een 155 km2 groot gebied 
in het Gorecht geteld (figuur 1). Tevens is 

het nog meerdere jaren duren voordat het 
plafond wordt bereikt.

Er zijn in het verleden enkele schattingen 
gemaakt van de broedpopulatie in Noord
Nederland. Op basis van de broedvogelatlas 
(SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002) 
kan een aantal van 170 worden geschat 
voor 2000. In 2005 zaten er naar schatting 
308 paar (Van der Jeugd et al. 2006). Deze 
beide aantallen zijn eveneens weergegeven 
in figuur 2. Om een schatting te kunnen 
maken van de omvang van de uiteindelijke 
broedpopulatie zijn de populatieschattingen 
uit het verleden vergeleken met de index
waarden. Een voorzichtige schatting van de 
toekomstige broedpopulatie is ongeveer 600 
broedparen.

Ruiers
In de loop der jaren zijn steeds meer gebie
den geteld. In 2000 ging het om zeventien lo
caties (113 ganzen). Het best getelde jaar was 
2009 met 32 locaties (2215 ganzen). Om de 
werkelijke populatieomvang te bepalen, zijn 
bijgeschatte aantallen gebruikt (fi guur 3). 
De populatie is toegenomen van bijna 150 
in 2000 tot een maximum van 3000 in 2011. 

0 

1.000 

2.000 

3.000 

O
M

VA
N

G
 RU

IP
O

PU
LA

TI
E

2000 2003 2006 2009 2012

Figuur 3. Ontwikkeling van de ruipopulatie van 
de Grote Canadese Gans in Noord-Nederland 
vanaf 2000. Weergegeven is de omvang van de 
totale ruipopulatie (zie tekst). De logistische 
curve die het beste bij de aantallen past heeft 
een maximum van 2990.
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Figuur 4. Het aantal succesvolle paren Grote 
Canadese Ganzen in het Gorecht afgezet tegen 
het totaal aantal paren. De lijn geeft het aantal 
succesvolle paren aan als alle paren tot broeden 
overgaan (Nienhuis 2006, met aanvullingen).
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te presenteren van Nederlandse Canadese 
Ganzen. Uit NoordAmerika zijn wel getal
len beschikbaar. Voor een lokale populatie 
uit Nebraska vonden Powell et al. (2003) 
een overleving van 62 procent in het eerste 
levensjaar en 70 procent voor oudere vogels. 
Als we gebruikmaken van deze getallen, dan 
zijn van de 100 tot 400 in NoordNederland 
grootgebrachte jongen een jaar later nog 60 
tot 250 ganzen over (tabel 2). Deze tweede
kalenderjaar vogels zullen dan voor het 
eerst naar een ruiplaats gaan.
Er zitten jaarlijks ganzen op ruiplaatsen. 
Niet ieder jaar gaat het om dezelfde vogels. 
Een deel van de ganzen die in een jaar een 
ruiplaats bezoekt leeft een jaar later niet 
meer. Zo zaten er in 2000 ongeveer 400 rui
ers in de noordelijke drie provincies. Hier
van zullen er een jaar later naar schatting 
nog 280 over zijn (70% van 400). In 2001 
ruiden er ongeveer 630 ganzen. Hiervan 
waren minimaal 350 (630280) die hier nog 
niet eerder ruiden. De NoordNederlandse 
broedpopulatie kan hieraan niet meer dan 
60 vogels (62% van 100) hebben bijgedra
gen. Er waren in 2001 dus 290 (35060) 
vogels afkomstig van elders. Als we deze 
berekening uitvoeren voor alle jaren, dan 
blijkt dat jaarlijks 300 tot 1200 individuen 
voor het eerst in de noordelijke drie provin
cies komen ruien (tabel 2). Dat is meer dan 
de jongenproductie hier op kan brengen.
De overlevingsgetallen van Powell et al. 
(2003) lijken aan de lage kant voor een grote 
soort als de Grote Canadese Gans, moge
lijk door hoge afschotcijfers. Gebruiken 
we overlevingsgetallen van Nederlandse 
Grauwe Ganzen Anser anser (Van Turnhout 

gekeken hoeveel daarvan met succes jongen 
hebben grootgebracht. Slechts een klein 
deel van de getelde paren kreeg jongen (fi
guur 4). Gemiddeld was dat 21 procent van 
de paren. Per nest kwamen gemiddeld 3,5 
jongen groot (n=56, eigen waarnemingen). 
Als we deze getallen gebruiken voor heel 
NoordNederland dan kwamen er rond 2000 
zo’n 100 jongen groot en rond 2011 onge
veer 400. De jongen komen pas een jaar 
later voor het eerst op een ruiplaats. Een 
deel van hen is dan ondertussen al over
leden. Ook een deel van de oudere vogels 
sterft gedurende een jaar. Voslamber (2011) 
was nog niet in staat om overlevingsgetallen 

Figuur 5. Het percentage van de ruiende 
Grote Canadese Ganzen dat voor het eerst in 
Noord- Nederland komt voor de slagpenrui en 
afkomstig is van buiten Noord-Nederland. Er is 
gebruikgemaakt van overlevingsgetallen van 
Noord-Amerikaanse Grote Canadese Ganzen 
(CG USA) en van Nederlandse Grauwe Ganzen 
(GG NL).

Tabel 2. Schatting van het aantal ganzen uit de Noord-Nederlandse broedpopulatie (NN) en de 
ruipopulatie (Ruiers) die voor het eerst op een ruiplaatsen aanwezig is (zie tekst). De getallen zijn 
berekend met twee verschillende sets overlevingsgetallen (Noord-Amerikaanse Canadese Ganzen 
en Nederlandse Grauwe Ganzen) en voor jaren met hoge en lage aanwas.

Minimaal Maximaal
NN Ruiers NN Ruiers

overleving Noord-amerika (Powell et al. 2003) 62 300 248 1200

overleving grauwe ganzen NL (Van Turnhout et al. 2003) 73 200 292 900
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et al. 2003; 0,73 voor jongen en 0,85 voor 
oudere vogels), dan komen jaarlijks 200 tot 
900 vogels voor het eerst hier ruien (tabel 
2). Ook deze aantallen liggen hoger dan de 
jongenproductie in Groningen, Friesland en 
Drenthe tezamen. Er moet dus in de zomer 
een grote influx van ganzen zijn. Het is mo
gelijk een grove schatting te maken van het 
aantal ruiers dat van buiten de noordelijke 
drie provincies komt. Gebruiken we de lage 
overlevingsgetallen van Powell et al. (2003) 
dan zijn de nieuwe ruiers jaarlijks voor 
ongeveer 80 procent afkomstig van buiten 
NoordNederland (figuur 5). De hogere 
overlevingsgetallen van Van Turnhout et 
al. (2003) leveren een iets ander beeld. Het 
percentage vogels dat van ver komt is tot 
en met 2007, dus gedurende de periode van 
snelle aantalstoename op de ruiplaatsen, 
rond de 70 procent. Daarna is het percen
tage lager.
Ongeacht welke overlevingsgetallen worden 
gebruikt is het aandeel vogels dat van ver 
komt om hier de slagpenrui door te maken 
substantieel. Bij de berekeningen zijn twee 
aannames gedaan. Er is van uitgegaan dat 
alle jongen die in het noorden zijn opge

groeid hier ook ruien en dat alle ruiers 
zolang ze leven jaarlijks terugkomen. Als 
deze aannames niet kloppen dan ligt het 
percentage vogels dat van ver komt hoger. 
De ganzen op de ruiplaatsen zijn vogels die 
nog geen eigen broedterritorium hebben, 
vogels waarvan het broedsel is mislukt en 
lokale broedvogels met hun nietvliegvlugge 
jongen. Het merendeel van de vogels zal 
daarom onvolwassen zijn (Walker 1970). 
Naarmate een vogel ouder wordt, neemt de 
kans dat hij naar een gemeenschappelijke 
ruiplaats komt af. Als gevolg hiervan zal het 
percentage ganzen dat van buiten Noord
Nederland komt hoger zijn dan wij bereken
den. Het is de vraag in hoeverre de overle
vingsgetallen van Grauwe Ganzen bruikbaar 
zijn voor de zwaardere Canadese Ganzen 
(Saether 1989). De laatstgenoemde soort 
leeft gemiddeld waarschijnlijk langer dan 
een Grauwe Gans. Daardoor zou het aandeel 
ganzen dat van ver komt juist lager zijn dan 
wij hebben berekend. Om een beter beeld 
van te krijgen van het aantal vogels dat van 
buiten NoordNederland komt om hier te 
ruien is daarom meer onderzoek nodig.

Grote Canadese Ganzen – Wildervank – 17 juni 2011
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Nienhuis, Joke NienhuisPoel, Dick Veenen
daal, Peter Volten en Stef Waasdorp hebben 
ruitellingen uitgevoerd. Zonder hen was het 
niet mogelijk om dit artikel te schrijven. 
Dirk Zoetebier (SOVON) leverde gegevens 
van broedvogeltellingen en voerde de TRIM
analyses uit.
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Op een Schotse ruiplaats bestond ruim de 
helft van de ganzen uit onvolwassen vogels 
(Walker 1970). Als dat in bij ons in de buurt 
ook zo is, dan zouden in recente jaren mini
maal 1500 vogels een of twee jaar oud zijn. 
Om deze hoeveelheid onvolwassen vogels te 
produceren, zou een broedpopulatie tussen 
900 en 1200 succesvolle paren groot moeten 
zijn. De dichtheid aan ganzen is niet enorm 
groot (Van der Jeugd et al. 2006, Südbeck 
et al. 2007) en lang niet alle broedparen 
brengen jaarlijks succesvol jongen groot. 
Het gebied waaruit de ganzen afkomstig 
zijn moet dus zeer groot zijn. Dit is ook al 
aangetoond met behulp van ringgegevens. 
Er zijn meerdere ruiende ganzen afgelezen 
die in Duitsland zijn geringd (Hulscher & 
Driessen 2011) en de hier ruiende vogels 
zijn verspreid over een zeer groot gebied 
waargenomen (Voslamber 2011).

Tussen 2000 en 2007 was de groei van de 
ruipopulatie veel sneller dan die van de 
broedpopulatie. In geen van de jaren kon de 
NoordNederlandse broedpopulatie de toe
name van het aantal ruiende vogels verkla
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13 in 1991 naar 2150 in 2006. Dat komt neer 
op een toename van 39 procent per jaar. De 
oorzaak hiervan was een verschuiving van 
het overwinteringsgebied van vogels uit het 
Münsterland en het Ruhrgebied (Van der 
Jeugd et al. 2006).
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Inleiding
De Grote Canadese Gans heeft zich sinds 
het begin van de jaren zeventig als broed
vogel in Nederland gevestigd en zich nadien 
sterk uitgebreid. In 2005 was de geschatte 
broedpopulatie 3000 paar en de zomer
populatie 12.500 vogels (Voslamber et al. 
2007). In de provincie Groningen deed zich 
een vergelijkbare ontwikkeling voor. Jeroen 
Nienhuis heeft systematische tellingen 
gedaan in het Gorecht. De broedpopulatie 
aldaar nam toe van 2 paar in 1990 tot 69 
paar in 2008, terwijl de najaarspopulatie in 
2006 een maximum bereikte van 2150 stuks 
(Nienhuis 2002, 2006 en pers. med.).
Tijdens de rui werpen ganzen hun oude 
slagpennen in één keer af. Ze kunnen dan 
tijdelijk niet vliegen. Ze zoeken daarvoor 
veilige plaatsen op met voldoende voedsel. 
Deze kunnen samenvallen met de terreinen 
waar ook gebroed wordt, maar er zijn ook 
gebieden die alleen tijdens de rui worden 
bezocht. Jeroen Nienhuis (2006) geeft een 
overzicht van ruiplaatsen in NoordNeder
land die bekend waren in 2006 en geeft voor 
hetzelfde gebied een schatting van de ont
wikkeling van de broed en ruipopulatie tot 
2011 (Nienhuis et al. 2011). De Wolddeelen 
bij Haren is een van de broed en ruiplaat
sen van Canadese Ganzen in het Gorecht. 
Hier zijn in het kader van een onderzoek 
naar overzomerende ganzen in Nederland 
in 2009 en 2010 ruiende Canadese Ganzen 
van halsbanden voorzien. Deze kunnen met 
een telescoop worden afgelezen.
Er is nog weinig bekend over de status van 
ganzen die een bepaalde ruiplaats bezoeken. 
Hoe is hun leeftijdssamenstelling? Waar 
zijn ze geboren? Zijn er broedvogels bij en 
waar hebben ze gebroed? Ruien dezelfde 

Ruitrek van Canadese Ganzen 
bij Haren (Gr) in 2009-2010
Jan Hulscher & Peter driessen

Figuur 1. Overzicht van de ruiplaats, tevens 
vangplek, in de Wolddeelen en de telgebieden 
rond Haren.

Groningen

Haren

vangplek

Glimmen

Paterswoldse
   meer

Friesche
 Veen

A

B

C
F E

G

H

L

M

D

K
J
I

A282 km

Oosterbroek

N

vogels jaarlijks op dezelfde plaatsen? Hoe 
verloopt de trek vóór en na de rui? Zijn de 
weersomstandigheden hierbij van invloed? 



 de grauwe gors 2011–3 121

band bijeen onder de hoede van hun ouders. 
Daarna wordt de familieband geleidelijk ver
broken. De ouders gaan zich voorbereiden 
op het nieuwe broedseizoen. Vanaf die tijd 
kunnen de jongen hun eerste relaties aan
gaan met andere individuen. Vaste relaties 
kun je alleen vaststellen bij individuen die 
beide geringd zijn. Onder de halsbanddra
gers uit 2009 waren dit er slechts twee, N34 
(man) en NTA (vrouw). Beide vogels werden 
tot 24 april 48 maal waargenomen, steeds in 
elkaars nabijheid.
Onder de geringde ganzen bevonden zich 
acht juvenielen. Uit hoeveel families waren 
deze vogels afkomstig? Wie waren hun 
ouders? Voor de periode 1 november tot 
24 april zijn alle waarnemingen van de 
juveniele vogels in een correlatiediagram 
samengebracht. Hierin wordt weergegeven 
hoe vaak een bepaalde juveniele gans in 
gezelschap met elke andere juveniele en/of 
volgroeide gans is waargenomen.

Het diagram onderscheidt drie groepen 
(families), waarvan de leden onderling 
vaker met elkaar geassocieerd zijn dan met 
de andere ganzen. De eerste familie wordt 
gevormd door N24, N27 en N28. Geen van 
deze drie vogels was opvallend vaak geas
socieerd met een of twee geringde adulte 
vogels, die eventueel hun ouders konden 
zijn. We nemen daarom aan dat de ouders 
van deze familie ongeringd waren. Binnen 
een grote gemengde groep van geringde en 
ongeringde ganzen zijn ongeringde ouders 
niet als zodanig te herkennen. De tweede 
familie bestaat uit N26, N29, N30 en N33. 
Van deze vier jongen was N30 tot 20 maart 
vijftien keer waargenomen samen met de 
adulte vogel N84. Daarna werd N84 nog 
zeven keer waargenomen zonder jongen, 
maar met een ongeringde partner en op 14 
april en 10 mei broedend op een nest met 
zeven eieren. N84 is waarschijnlijk de moe
der (alleen de wijfjes broeden) van de vier 
jongen. De overblijvende achtste juveniele 
vogel N39 werd niet opvallend vaak met een 
bepaalde geringde adulte vogel gezien. Zijn 
ouders zullen ongeringd zijn geweest. Of bij 
dit jong en bij de beide andere gezinnen nog 

Systematische waarnemingen aan indivi
dueel gemerkte ganzen rond Haren kunnen 
een begin van een antwoord op deze vragen 
geven.

Waarnemingsterrein en methoden
De ruiplaats ligt in de Wolddeelen, een 
veenweidegebied dat bestaat uit weilanden 
met sloten en een aantal grotere waterplas
sen die gedeeltelijk omzoomd zijn met 
bosschages (figuur 1). Tijdens de rui, als de 
vogels niet kunnen vliegen, concentreren zij 
zich bij het voedsel zoeken op de weilanden 
direct grenzend aan de plassen, waarop zij 
zich bij onraad zwemmend terugtrekken. De 
ganzen zijn uitgerust met een donkergroene 
halsband met witte inscriptie. Deze bestaat 
uit één grote letter, gecombineerd met twee 
cijfers, of twee letters. Op 11 juli 2009 wer
den 88 volgroeide en 8 juveniele vogels (ge
boortejaar 2009) geringd en op 13 juli 2010 
25 volgroeide en 28 juveniele vogels (geboor
tejaar 2010). Naast een halsband kregen 
de vogels aan de rechterpoot een metalen 
ring. De in 2010 geringde vogels kregen aan 
de linkerpoot ook nog een donkergroene 
kleurring met hetzelfde nummer als de 
halsband. Bij de volgroeide vogels werd geen 
onderscheid gemaakt tussen volwassen en 
onvolwassen (nietgeslachtsrijpe) vogels. 
Van alle vogels werd de sekse bepaald door 
cloacaonderzoek en werden biometrische 
metingen gedaan.
Er werden dertien gebieden rond Haren 
onderscheiden (figuur 1). Deze werden zo 
mogelijk minstens eenmaal per week op 
ganzen geteld. In dit artikel geven wij de 
resultaten van de waarnemingen aan de 
halsbanddragers die in 2009 werden geringd 
tot 13 juli 2010, toen er opnieuw ganzen 
werden gevangen. De waarnemingen begon
nen weliswaar op 29 september, maar er 
werd pas systematisch geteld vanaf eind 
oktober.

Paar- en familierelaties
Bij ganzen blijven partners die eenmaal 
samen hebben gebroed voor de rest van hun 
leven bij elkaar. Opgroeiende jongen blijven 
tot het einde van de winter in gezinsver
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vormden onderling ook wel duo’s, maar dan 
dikwijls in wisselende combinaties. Bij duo’s 
bestaande uit een geringde juveniele en een 
ongeringde vogel of uit twee ongeringde 
vogels was lang niet altijd een verschil in 
grootte waar te nemen, dus kan het hier 
mogelijk gaan om paren van verschillende 
sekse (mannen zijn in het algemeen groter 
dan vrouwen). Bij de Grauwe Gans zou 12
20% van de paren uit twee mannen bestaan 
(Limosa 83 (4): 185). Misschien komt dit bij 
Canadese Ganzen ook voor, hoewel Berend 
Voslamber, die de Grauwe Gans in Neder
land al jarenlang bestudeert, hiervan niets 
heeft bemerkt. Voorlopig ziet het ernaar uit 
dat de jongen hun eerste pogingen tot paar
vorming al ondernemen nog voor ze een 
jaar oud zijn en dat dit kortstondige contac
ten kunnen zijn met wisselende partners.

Aantalsverloop rond Haren
Figuur 2 geeft het aantal berekende verschil
lende aanwezige ganzen per week bij Haren. 
Dit vraagt enige toelichting. Niet alle gebie
den konden op dezelfde dag geteld worden. 

ongeringde jongen behoord hebben, is niet 
uit te maken omdat het onderscheid tussen 
ongeringde adulte en juveniele ganzen in de 
winter in het veld moeilijk is vast te stellen.
De band van het gezin met N84 als ouder is 
kort na 20 maart waarschijnlijk verbroken, 
toen de ouders zich gingen voorbereiden 
op een nieuwe broedpoging. Dit zal voor 
de ouders van de beide andere families ook 
het geval zijn geweest. De juveniele vogel 
N24 werd op 16 maart voor het laatst gezien 
in de Wolddeelen en op 7 april bij Krops
wolde, en juveniel N29 op 27 april bij het 
Friescheveen (Egbert Boekema). De andere 
zes juveniele vogels verbleven op verschil
lende tijdstippen in de Wolddeelen, waar 
ze zich in kleine groepen bij elkaar en bij 
ongeringde vogels ophielden. Binnen zulke 
losse groepen waren wel vaak twee vogels, 
geringd of ongeringd, die steeds dichter bij 
elkaar in de buurt bleven dan bij anderen. 
Bij enkele van zulke duo’s was een duidelijk 
verschil in grootte tussen de partners waar
neembaar. Dit kunnen duo’s van man en 
vrouw geweest zijn. De geringde juvenielen 

Figuur 2. Op de linker Y-as is aangegeven het berekende totale aantal Canadese Ganzen (geringd 
+ ongeringd) dat per week rond Haren aanwezig was; verder (rechter Y-as) het percentage van 
alle getelde ganzen dat een halsband droeg. Eveneens (rechter Y-as) is met een * aangegeven het 
percentage van alle halsbanddragers (alle categorieën, n=96) dat per maand bij Haren aanwezig 
was. Ten slotte is aangegeven wanneer het telgebied met sneeuw bedekt was en de gemiddelde 
weektemperatuur in Eelde (tweede linker Y-as).
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neer het telgebied met sneeuw was bedekt.
Het aantal ganzen rond Haren was het 
hoogst in de periode november tot midden 
januari. In deze periode schommelden de 
aantallen met een grote variatie rondom 
1200 vogels. We weten niet of de afname 
in aantallen tijdens de eerste sneeuwpe
riode van 1626 december reëel is. Tijdens 
de tweede sneeuwperiode van 30 decem
ber17 januari namelijk waren de aantallen 
weer hoog. De ganzen hadden zich toen 
vrijwel allemaal geconcentreerd in gebied 
M, welk gebied daarvoor door ons niet was 
geteld. Op 17 januari viel de dooi in en smolt 
de sneeuw snel weg. Reeds op 21 januari 
keerde de vorst terug, nu zonder sneeuw. 
In de volgende sneeuwvrije periode tot 27 
januari verspreidden de ganzen zich weer 
door het hele telgebied, ondanks dat de 
vorst in het grootste deel van deze periode 
aanhield. Vanaf half februari (week 7) na
men de aantallen vrij plotseling sterk af. De 
ganzen werden toen alleen nog rondom de 
Wolddeelen waargenomen (gebieden C + 
E + F + G). De afname viel samen met een 
opvallende temperatuurstijging op 4 en 5 
februari. In de laatste decade van mei was er 

Omdat de ganzen binnen een week, en soms 
binnen één dag, meerdere gebieden kunnen 
bezoeken, bestaat de kans op dubbeltel
lingen. Dit kwam inderdaad voor, wat bleek 
uit aflezingen van dezelfde halsbanddragers 
in verschillende gebieden. Dubbeltellingen 
van dezelfde ongeringde ganzen zullen 
ook voorkomen, maar die kan men niet 
onderscheiden. We hebben nu de volgende 
correctie aangebracht. Stel dat alle tellingen 
van alle gebieden binnen één week opgeteld 
een resultaat opleveren van 20 afgelezen 
halsbanden behorend tot 15 verschillende 
individuen en een totaal van 200 getelde 
ongeringde vogels. Onder de voorwaarde 
dat geringde en ongeringde vogels binnen 
dezelfde week zich op dezelfde manier ver
spreiden, dan waren in die week aanwezig 
15 geringde en 15/20x200=150 ongeringde, 
samen 165 verschillende ganzen.
Verder is in figuur 2 aangegeven het percen
tage van het totaal van alle getelde ganzen 
per week (geringd en ongeringd) dat een 
halsband droeg en het percentage van de 
96 op 11 juli 2009 geringde ganzen dat min
stens eenmaal of vaker per maand in Haren 
aanwezig was. Tevens is aangegeven wan
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blijven, kunnen we de categorieën 1 en 2 bij 
elkaar nemen (n=12).
In figuur 3 is aangegeven welk percentage 
van de individuen van twee verschillende 
groepen (categorie 1 + 2 en categorie 3) min
stens eenmaal per week rond Haren is waar
genomen. Het algemene beeld is duidelijk: 
de broedvogels met hun jongen zijn groten
deels bij Haren gebleven, terwijl van de vo
gels met onbekende status in ieder geval in 
de periode begin november tot half januari 
al voor 80% uit Haren was verdwenen, ter
wijl ze daarna tot ongeveer half april (week 
16) vrijwel helemaal verdwenen, om vanaf 
eind mei en in juni weer toe te nemen.

Verblijf buiten Haren
De website www.geese.org, een internati
onaal programma waarin waarnemingen 
van individueel gemerkte ganzen worden 
vermeld, geeft informatie waar onze Ca
nadese Ganzen buiten Haren verbleven. 
Van de 84 ganzen met onbekende status 
werden 66 individuen samen 277 maal bui
ten Haren gemeld, zes van de acht juveniele 
vogels negenmaal, terwijl de vier volwassen 
broedvogels helemaal niet buiten Haren 

opnieuw een plotselinge toename rondom 
de Wolddeelen. Samenvallend met de af
name in aantallen vanaf half januari nam 
het percentage halsbanddragers geleidelijk 
toe met een opvallende piek eind maart, om 
daarna tot half mei weer af te nemen. Dit 
is een relatieve toe en afname omdat het 
aantal ongeringde ganzen in die perioden 
sterker afnam respectievelijk toenam dan 
het aantal halsbanddragers.

Categorieën ganzen
De halsbanddragers kunnen we verdelen 
in drie categorieën: 1) adulte vogels die in 
2009 in de Wolddeelen hebben gebroed, 2) 
jonge vogels die in 2009 in de Wolddeelen 
zijn geboren en 3) vogels waarvan de status 
onbekend is. De eerste categorie bestond 
uit vier volwassen vogels, te weten de bo
vengenoemde N84 die in 2009 met jongen is 
gezien en drie andere, N34, N59 en NTA, die 
in mei 2010 jongen hadden en waarvan wij 
aannemen dat ze in 2009 ook broedvogels 
waren. De tweede categorie bestond uit acht 
jongen, de derde uit 84 volgroeide vogels. 
Omdat ouders en hun jongen tot het nieuwe 
broedseizoen in familieverband bij elkaar 

Tabel 1. Aantallen van de 96 op 11 juli 2009 in de Wolddeelen met halsbanden gemerkte Canadese Gan-
zen van onbekende status die buiten Haren in www.geese.org zijn gemeld (stand per 9 augustus 2010).

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

groningen 1 26 26 13 20 13 3 4 1 4 2

drenthe 7 13 6 3 1 1

Friesland 1 1

overijssel 1 3 2

gelderland 2

utrecht 4 3 2 2

Noord-Brabant 1

Zuid-Holland 1

Zeeland 1

schleswig-Holstein 1 1

Niedersachsen 2 1 1

Nordrhein-westfalen 1 1 4 2 1

Zweden 1

Totaal 1 26 33 30 27 17 10 14 7 9 4 2 3
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mooi voorbeeld van ruitrek bij de Grauwe 
Gans in de jaren tachtig staat in Vogels van 
Groningen: in mei en in de eerste decade van 
juni werden de ganzen vliegend gezien in 
zuidwestelijke richting over de stad Gronin
gen op weg naar de ruiplaatsen in Gaaster
land, de Haringvliet en de Flevopolders, en 
vervolgens opnieuw in omgekeerde richting 
in de laatste decade van juni en eerste deca
de van juli, nu terug naar hun toekomstige 
broedgebied (Sikkema 1983; zie ook Van ‘t 
Hoff 1990). Ook in Haren in de Wolddeelen 
namen de aantallen Canadese Ganzen vanaf 
half mei en in juni vrij plotseling toe (figuur 
2). Een deel van deze ganzen heeft in de 
Wolddeelen geruid. We kunnen dus spreken 
van echte ruitrek (zie ook Tanger & Voslam
ber 2011 en Voslamber 2011).

Aantallen ruiers
In het voorjaar van 2010 werd de Wold
deelen afgezocht op broedende Canadese 
Ganzen. Er werden acht nesten met eieren 
gevonden en daarnaast twee broedver
dachte paren die niet gecontroleerd konden 
worden. Later in het seizoen werden negen 
paren met pullen waargenomen. Van de 
achttien ouders van deze paren waren vier 
geringd in 2009. Een van deze vogels had in 
2009 ook jongen.
Vlak voordat op 13 juli 2010 opnieuw Ca
nadese Ganzen in de Wolddeelen werden 
gevangen, werden eerst alle aanwezige gan
zen daar geteld. Het waren er 293 waaronder 
ruim 30 grote jongen (geboortejaar 2010) 
met hun ouders. Omdat in het hele seizoen 
intensief is waargenomen, zullen er geen 
of hoogstens enkele paren met jongen zijn 
gemist. Uitgaande van maximaal 12 broed
paren met samen 35 grote jongen, blijven er 
van de 293 vogels ongeveer 240 over die in 
2010 in de Wolddeelen hebben geruid maar 
niet hebben gebroed. In 2009 werden op 
26 juni 510 ruiende vogels geteld, maar het 
aantal broedparen is onbekend (pers. med. 
Jeroen Nienhuis).

Wie keerde terug en wie niet?
Interessant is te weten welke van de in 2009 
in de ruitijd geringde ganzen in 2010 naar 

werden gezien. Al snel na geringd te zijn (11 
juli) moeten de wegtrekkers Haren hebben 
verlaten. In de periode augustus tot en met 
november is het aantal individuen dat via 
www.geese.org buiten Haren gemeld wordt 
hoog en vrij constant, om daarna tot mei 
geleidelijk af te nemen (figuur 4).
De meeste ganzen gingen niet ver uit de 
buurt van Haren (tabel 1). Van de 69 indi
viduen, waarvan we informatie hebben, 
werden 48 alleen uit Groningen of Drenthe 
gemeld, 21 ook buiten deze provincies, 
waarvan 13 uit Duitsland.

Discussie

Ruitrek
Ruitrek is een algemeen verschijnsel bij 
ganzen. Het zijn voornamelijk de jonge, 
nog niet geslachtsrijpe vogels die eraan 
deelnemen en een deel van de oude vogels 
waarvan het broeden om de een of andere 
reden is mislukt. Deze vogels verlaten dan 
de broedgebieden en begeven zich naar 
bepaalde plaatsen om er te ruien. De broed
vogels met opgroeiende jongen blijven op 
de broedplaatsen achter en ruien daar. Een 

Figuur 4. Het aantal waarnemingen en ver-
schillende individuen van de op 11 juli 2009 
op de ruiplaats in de Wolddeelen geringde 
 Canadese Ganzen met onbekende status, die 
per maand in www.geese.org werden gemeld.
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we de periode uit van 1 april tot 19 juli, dan 
komen er nog acht ganzen bij, waarvan drie 
uit Groningen, twee uit Utrecht en elk één 
uit ZuidHolland, Gelderland en Duitsland. 
(Rietberg, Kreis Gütersloh). Of deze vogels 
in de buurt van de meldplaats geruid heb
ben, is niet bekend. Van één gans weten 
we zeker dat hij in 2010 op een andere plek 
heeft geruid dan in 2009. Het betreft N71, 
een man, die op 11 juli 2009 op de ruiplaats 
in de Wolddeelen is geringd. Deze is in 2010 
als ruiende, niet vliegvaardige vogel door 
JBH waargenomen in een groep van 63 ruiers 
in het Boeremapark in Haren op 4 en 11 juli, 
op een kilometer afstand van de Wolddee
len. Deze vogel was tot 7 juni regelmatig in 
de Wolddeelen gezien en daarna pas weer op 
21 juli. Op deze dag werd de vogel ook nog in 
het Boeremapark gezien. Deze vogel zal tus
sen 7 juni en 21 juli (49 dagen) in het Boere
mapark de vleugelveren hebben gewisseld.
Er is mogelijk nog een vergelijkbaar tweede 
geval. Dit betreft een vrouw. Zij werd op 13 
juli 2010 in de Wolddeelen ruiend gevangen 
en droeg een Duitse gele kleurring naast een 
metalen Helgolandring. In Haren werd de 
groene halsband LXR toegevoegd. Omdat de 

de Wolddeelen terugkeerden om te ruien 
en welke niet. Aan de hand van geraapte 
geruide slagpennen in 2010 kan de periode 
waarin niet vliegvaardige ganzen aanwezig 
waren, gesteld worden van half mei tot 
omstreeks half juli. Individuele Canadese 
Ganzen zijn ongeveer ruim vijf weken niet 
vliegvaardig (Owen 1980). Op 13 juli 2010 
bleken enkele van de gevangen ganzen bij 
het loslaten al weer te kunnen vliegen. Van 
1 mei tot 12 juli waren 34 van de 96 in 2009 
geringde ganzen aanwezig. De overige 62 
vogels (65%) moeten ergens anders zijn 
geweest. Onder de aanwezige vogels waren 
zes van de acht jongen (geboortejaar 2009), 
de vogel die in 2009 had gebroed en drie 
vogels waarvan later bleek dat zij in 2010 
tot de broedvogels behoorden.
Van de resterende 24 volgroeide ganzen is 
de status niet bekend. Van enkele volgroeide 
ganzen met onbekende status die in de rui
periode niet in Haren aanwezig waren, we
ten we via www.geese.org waar ze wél zaten. 
Vier ganzen werden gemeld uit de periode 
1522 juni, waarvan twee uit Groningen, één 
uit Friesland en één uit Duitsland (Hauke
HaienKoog, SchleswigHolstein). Breiden 

Grote Canadese Gans (AAT) – Wildervank – 17 juni 2011
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ringgegevens van deze vogel nog niet bin
nen zijn, weten we niet of ze eventueel in 
Duitsland tijdens de rui is gevangen.
In Engeland is ook onderzoek gedaan aan 
ruiende Canadese Ganzen. Uit vangsten van 
geringde ganzen van bekende leeftijd op 
een ruiplaats in Schotland bleek dat ruim 
de helft van de ruiers bestond uit onvolwas
sen vogels van een en twee jaar oud. Deze 
ganzen waren op verschillende plaatsen in 
Yorkshire geboren, op afstanden tot 250 
kilometer van de ruiplaats (Walker 1970).

Na één seizoen waarnemen in Haren kun
nen we toch al enkele voorlopige conclusies 
trekken. Canadese Ganzen bij Haren ver
tonen echte ruitrek. Tegen het aanbreken 
van de ruitijd arriveren in de tweede helft 
van mei en vooral in de eerste helft van 
juni enkele honderden ganzen in de Wold
deelen om er te ruien. In analogie met de 
waarnemingen in Engeland zullen dit vooral 
jonge vogels zijn die elders op mogelijk 
verschillende plaatsen geboren zijn. De 
nieuwkomers mengen zich tussen de lokale 
broedvogels en hun jongen, waarvan de ou
ders dan eveneens hun vleugelveren ruien. 
Al snel nadat de gearriveerde ganzen weer 
kunnen vliegen, verdwijnen ze weer. Vanaf 
half augustus worden ze in toenemende 
mate buiten Haren gezien. De broedvogels 
en hun jongen blijven de hele winter en het 
vroege voorjaar rondom Haren hangen. Als 
het nieuwe broedseizoen aanbreekt, gaan 
de ganzen die al in de Wolddeelen gebroed 
hebben daar opnieuw broeden, terwijl het 
merendeel van hun één jaar oude jongen 
eveneens in de Wolddeelen, hun geboorte
plaats, voor de eerste maal hun vleugelveren 
ruien.
We willen de waarnemingen aan de hals
banddragers van 2009 en 2010 ten minste 
tot eind 2011 blijven voortzetten in de hoop 
de hier gestelde voorlopige conclusies op 
hun houdbaarheid te kunnen toetsen.

Dankwoord
Met dank aan Dick Visser die de figuren 
maakte en aan de waarnemers die hun gege
vens invoerden op www.geese.org, waardoor 

wij nu weten waar onze ganzen buiten 
 Haren verbleven.
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Aantal geringde Canadese Ganzen
Het merendeel van de Canadese Ganzen 
is gevangen in het gebied de Wolddeelen 
bij Haren (tabel 1). Een kleiner aantal is in 
2010 en 2011 gevangen bij de zorgboerderij 
ten westen van Tetjehorn, nabij Overschild. 
Het vangen vindt plaats in de ruitijd, als de 
vogels niet kunnen vliegen. Ze laten dan, net 
als andere ganzen, eenden en zwanensoor
ten, alle vleugelpennen tegelijk vallen. Bij 
Canadese Ganzen vindt de rui plaats tussen 
half juni en half juli, alhoewel de eerste vo
gels al rond half mei beginnen (zie Hulscher 
& Driessen 2011). De vogels kunnen dan 
circa vijf weken niet vliegen. Door op een 
strategische plek een net neer te zetten en 
dan met behulp van onder andere boten en 
strategisch opgestelde drijvers de ganzen 
bijeen te drijven, kunnen vaak grote aantal
len vogels tegelijk gevangen worden. Veel van 
de op deze manier gevangen vogels werden 
voorzien van een metalen pootring van het 
Vogeltrekstation, een kleurring met code en 
een halsband met dezelfde code (tabel 1). Een 
deel van de gevangen jonge vogels was nog te 
klein voor een halsband en deze kregen al
leen een metalen ring en een kleurring.
Ringaflezingen werden vrijwel alle verza
meld via de website www.geese.org (zie 
kader). Uit de dataset die achter deze 

Over Canadese Ganzen in Nederland is tot 
op heden niet veel meer bekend dan dat 
de populatie is ontstaan uit ontsnapte en 
uitgezette vogels uit waterwildcollecties 
(Lensink 1996) en dat de populatie recent 
sterk toeneemt (zie http://www.sovon.nl/
soorten.asp?euring=1661, Lensink 2002). 
Daarnaast zijn er vooral in het noorden van 
het land enkele ruiplekken waar grote aan
tallen kunnen worden waargenomen (Nien
huis 2006). In het Gorecht komen al langere 
tijd Canadese Ganzen voor, als broedvogel 
en als ruier (Nienhuis 2002).
Naast Grauwe Ganzen (Voslamber 2006, 
Voslamber 2011) worden sinds 2009 ook 
Canadese Ganzen geringd in de provincie 
Groningen. Dit artikel gaat in op de vraag 
waar de geringde, ruiende vogels vandaan 
komen en wat hun omzwervingen zijn.
Hoe het zit met de recente ontwikkelingen 
in Groningen wordt elders in dit nummer 
van de Gors uit de doeken gedaan (Nienhuis 
et al. 2011, Hulscher & Driessen 2011). In 
voorliggend verhaal worden de resultaten 
beschreven die het ringen van Canadese 
Ganzen op verschillende plekken in de 
provincie hebben opgeleverd. Er worden 
tevens resultaten van ringwerk aan de soort 
op andere plaatsen binnen Nederland aan
gehaald.

Canadese Ganzen in Gronin-
gen: herkomst ruiende vogels
Berend Voslamber 

Ten tijde van Vogels van Groningen (Boekema et al. 1983) was de  Canadese 
gans Branta canadensis in de provincie groningen nog een grote 

 zeldzaamheid. Het was vooral een wintergast die tijdens streng  winterweer 
vanuit scandinavië naar het zuiden trok. ook toen een tiental jaren later 

de Vogelatlas van Groningen (Van den Brink et al. 1992) verscheen, was het 
beeld nog hetzelfde. Vooral een wintergast, echter er wordt al melding 

gemaakt van het mogelijke broeden van verwilderde paren. 
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Tabel 1. Het aantal geringde Canadese Ganzen per ringplek.
N.B. Vogels met een halsband kregen ook een kleurring om de ene poot en een metalen ring om de 
andere poot.

2007 2008 2009 2010 2011
ooijpolder 1 8 13 21

arkemheen 23 1

Zaandam 1

Haren, wolddeelen 96 52 58

Haren, Boeremapark 27

overschild 36 22

wildervank 6

den Bosch e.o. 75

Limburg 18

den Haag 21

totaal Nederland 1 23 105 102 248
totaal Groningen 0 0 96 88 113

Waarnemingen doorgeven
Op het gebied van doorgeven van waar-
nemingen is er recent veel veranderd. 
Nog niet zo heel lang geleden gebeurde 
dit door een briefje of e-mail te sturen 
naar de ringer. En dan maar hopen dat 
er binnen niet al te lange termijn een 
antwoord kwam. Sinds een paar jaar is 
daar een enorme verandering in gekomen 
met het verschijnen van websites waarop 
waarnemingen kunnen worden ingevoerd. 
Aanvankelijk waren er twee websites, 
maar die zijn samengegaan waarna de 
een (www.goosetrack.nl) alleen nog als 
informatiesite wordt gebruikt en de ander 
vooral als invoersite (www.geese.org).
Nadat je je hebt aangemeld, kun je op de 
laatstgenoemde site waarnemingen invoe-
ren, waarbij naast code, datum et cetera, 
ook de exacte plek kan worden aangegeven 
via een google.maps-kaart. Na het in-
voeren kan men de ringgegevens van de 
betreffende vogels direct bekijken, evenals 
de overige waarnemingen. Deze staan niet 
alleen in een tabel, maar ook op kaart. 
Men heeft met dit systeem als het ware 
‘eigen ganzen’, waarvan men ook later kan 
kijken waar ze zijn waargenomen.

 website zit, werden alle waarnemingen van 
de in Nederland geringde Canadese Ganzen 
gehaald die verzameld werden in de periode 
vanaf ringen tot en met augustus 2011. Voor 
de individuele verhalen zijn ook recentere 
gegevens uit de database gehaald.

Waar gaan de vogels naartoe?
Van de in Groningen geringde vogels zijn 
tot en met half augustus 2011 ruim 3600 
waarnemingen verzameld. Het overgrote 
deel van de aflezingen werd in de directe 
omgeving van de ringplekken gedaan 
tijdens gerichter onderzoek naar de soort 
(zie Hulscher & Driesen 2011). Binnen 
Nederland gaat het bij de vogels van de 
Wolddeelen en Overschild in totaal om 3505 
aflezingen. Daarnaast werden 127 aflezingen 
in Duitsland, 2 in Zweden, 2 in België en 1 in 
Denemarken verzameld. Het gaat hierbij om 
45 vogels die naar Duitsland trokken (o.a. 
40 van de 148 (27%) in 2009 en 2010 in de 
Wolddeelen geringde vogels) en individuele 
vogels naar Zweden, België en Denemarken 
(tabel 2, figuur 1).
Vanuit de andere ringplekken worden veel 
minder waarnemingen in het buitenland 
gedaan. In de Ooijpolder (tegen de Duitse 
grens aan) worden nu en dan vogels gemeld 
die enkele kilometers de grens over getrok
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hij in maart 2010 afgelezen. In augustus 
zat hij weer in Haren en in september bij 
Scharmer. Waar de vogel dat jaar geruid 
heeft, is niet duidelijk. Vanaf december 2010 
tot en met mei 2011 zat de vogel weer bij 
Osnabrück. Tijdens de rui zat hij in elk geval 
niet in Haren, mogelijk duikt hij later weer 
ergens in Groningen op.
NRZ laat een opmerkelijke beweging zien. 
Deze vogel werd als volwassen vrouwtje in 
2009 geringd bij Haren. Daarna zat ze nog 
een tijdje bij de ringplek om vervolgens naar 
de omgeving van het Bargerveen te vertrek
ken. Daar verbleef ze vervolgens tot het eind 
van het jaar. Toen vloog ze door naar het 
dorpje Versmold in de driehoek Osnabrück
BielefeldMünster. Na februari 2010 zijn er 
slechts drie waarnemingen doorgegeven. Die 
laten een heen en weer vliegen zien tussen 
het Bargerveen (oktober 2010 en februari 
2011) en Versmold (januari 2011).
Een bijzonder vogel is ook LXR. Deze vogel 
had toen we haar op 13 juli 2010 in Haren 
vingen al een Duitse pootring: geel KE7. De 
waarnemingen van voor dat wij haar vingen 
waren op het moment van schrijven niet 
beschikbaar. Vanaf het ringen verbleef ze 
nog een tijdje bij de Wolddeelen, maar eind 
juli zat ze al bij Tetjehorn. Vervolgens dook 
ze eind september op bij de Rieselfelder 
Münster alwaar ze tot eind maart regel
matig werd afgelezen. Toen trok ze weer 
naar Nederland om op 5 juni bij het Oude 
Robbengat in de Lauwersmeer te worden 
afgelezen. Eind van die maand zat ze weer 
bij de Wolddeelen, waar wij haar op 7 juli 
weer vingen. Die dag vingen we trouwens 

ken zijn. Echte trek is dit niet te noemen, 
het gaat om foerageertrekbewegingen. 
Vanuit Arkemheen werd één individu in 
Duitsland gemeld (figuur 2).
Het verschil tussen de plekken elders in het 
land en de ringplekken in Groningen is dat 
elders voornamelijk vogels met jongen ge
vangen worden. De families die in Gronin
gen geringd zijn, vertonen ook veel minder 
trekgedrag dan de als ruier geringde vogels 
(Hulscher & Driessen 2011).

Individuele verhalen
Opmerkelijk is dat veel vogels na het ringen 
vaak nog langere tijd in het noorden van 
Nederland en dan met name binnen de 
provincie Groningen rond blijven hangen 
alvorens naar andere plekken te verhuizen.
Een voorbeeld van zo’n vogel is N61 die we 
in 2009 ringden als volwassen vrouwtje. 
Tot half januari 2010 verbleef deze vogel in 
Groningen, vooral rond Haren, maar ook 
bij Blauwestad werd ze afgelezen. Vervol
gens verdween zij om in januari 2011 op te 
duiken bij Bochum, iets ten oosten van het 
Ruhrgebied in Duitsland. Daar werd ze in 
maart nog gezien. Daarna bleek ze naar het 
noorden gevlogen te zijn, ze werd in juni 
afgelezen bij Rønne op het Deense Oostzee
eiland Bornholm.
Dat er vogels zijn die vaker van Duitsland 
naar Nederland trekken, zien we mooi bij 
enkele van de door ons geringde vogels. 
N74 werd als volwassen mannetje in 2009 
geringd bij de Wolddeelen en zat daarna op 
enkele plekken in Groningen. Vervolgens 
vertrok hij naar Osnabrück. Daar werd 

Tabel 2. Het aantal waarnemingen en waargenomen individuen van Canadese Ganzen van 
 verschillende ringplekken (stand half augustus 2011).
N.B. 403/36 betekent 403 waarnemingen van 36 individuen.

België Denemarken Duitsland Nederland Zweden
wolddeelen, Haren 1/1 120/40 3102/149 2/1

zorgboerderij, overschild 2/1 7/4 403/36

arkemheen, Nijkerk 3/1 215/24

guisveld, westzaan 1/1

ooijpolder 22/13 479/22
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Figuur 2. Terugmeldingen van elders in Nederland geringde Canadese Ganzen.

Figuur 1. Terugmeldingen van de in Groningen geringde Canadese Ganzen (driehoek = Wold-
deelen, rondje = Overschild).
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En daar zit hem het probleem, want het 
kan natuurlijk best zo zijn dat een vogel een 
jaar of langer niet wordt afgelezen. Vandaar 
dat voor een goede analyse meer jaren van 
waarnemingen voorhanden dienen te zijn.
Een eerste voorzichtige analyse laat zien 
dat de overleving van Canadese Ganzen niet 
hoog is. Een jaar na ringen is in vergelijking 
met Grauwe Ganzen een groter deel van de 
vogels niet gezien. Er is daarbij nauwelijks 
verschil tussen vogels die in Groningen of 
elders geringd zijn. De sterfte lijkt opmer
kelijk hoog, maar mogelijk is de meldkans 
van trekkende Canadese Ganzen kleiner 
dan bij Grauwe Ganzen. Bij Grauwe Ganzen 
is de sterfte van jaar op jaar zo’n 15% voor 
adulte en 27% voor juveniele vogels (Van 
Turnhout et al. 2003). Bij Canadese Ganzen 
lijkt weinig verschil tussen adulte en juve
niele overleving te zijn, maar de aantallen 
geringde jongen zijn nog te gering om hier 
harde uitspraken over te kunnen doen.

Discussie
De broedpopulatie Canadese Ganzen in Gro
ningen staat vermoedelijk aan het begin van 
een nog verdere toename. Dit in tegenstel
ling tot de ontwikkelingen in de ruipopulatie 
(zie Nienhuis et al. 2011). Momenteel wor
den in Groningen nog nauwelijks maatrege
len genomen om de populatie in te dammen.
Anders dan Grauwe Ganzen lijken Canadese 
Ganzen veel minder kritisch in het kiezen 
van een broedplek. Ze worden dan ook re
gelmatig in parken en tuinen aangetroffen 
(bijvoorbeeld in Wildervank en Hoogezand). 
Plaatselijk zal er zeker invloed zijn van vos
sen en natuurontwikkeling op het aantal 
broedende vogels. Het is de vraag of deze 
natuurlijke processen in staat zijn om de po
pulatie op een laag niveau te stabiliseren. En 
of vossen een even grote rol spelen als preda
tor van eieren en broedende vrouwtjes als bij 
Grauwe Ganzen (Voslamber & Van Turnhout 
2008) is vooralsnog ook niet duidelijk.
Hoe het kan dat een soort die een lage over
leving lijkt te hebben zo snel kan toenemen 
is natuurlijk een interessante vraag. Ten op
zichte van Grauwe Ganzen lijkt de overleving 
laag, maar mogelijk is een hoge overleving 

vier vogels met een gele Duitse pootring. 
Alle vier hebben nu een groene halsband.
Een voorbeeld van foerageertrek naar gebie
den net over de grens laat NXN uit de Ooij
polder mooi zien. Die vogel is in 2010 als 
jong mannetje geringd bij het dorpje Persin
gen. Samen met de rest van de familie trok 
hij vanaf het moment dat ze konden vliegen 
rond door de Ooijpolder. Eind augustus 
werden ze op enkele plekken net over de 
grens in Duitsland waargenomen. Vervol
gens trokken ze zuidwaarts en werden ze 
langs de Maas in het noorden van Limburg 
gezien. In februari en maart 2011 zaten ze 
weer bij Persingen. Vervolgens splitste de 
familie zich op, wat blijkt uit de waarnemin
gen van de overige geringde vogels binnen 
deze familie. NXN werd in april nog net over 
de grens bij Kleve gezien en dook in juli op 
bij de Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk in 
NoordBrabant.
Een zeer opmerkelijke vogel is G19, een vol
wassen vrouwtje. We ringden haar in 2010 
bij de zorgboerderij te Overschild. Ze bleef 
in die omgeving rondhangen tot in septem
ber om daarna bij Haren te verschijnen in 
de omgeving van onze ringplek aldaar. Daar 
verbleef ze tot januari 2011 toen ze verhuis
de naar de omgeving van het Leekstermeer. 
Ze werd daar meerdere keren afgelezen, 
maar ze was het daar blijkbaar op een gege
ven moment ook zat en zo werd ze in maart 
gezien in België in een gebied net ten zuiden 
van Gent. Onze verbazing was groot toen ze 
in juni ‘gewoon’ weer in de voortuin van de 
zorgboerderij zat in het ruigroepje dat zich 
bij de aldaar verblijvende families aansluit. 
We vingen haar dit jaar ook weer en hebben 
haar nu dus twee keer in handen gehad. Mo
gelijk een reden om voorgoed naar België te 
verhuizen? Alhoewel, als je hoort hoe men 
daar met Canadese Ganzen omgaat …

Overleving
Over de overleving van jaar op jaar is na drie 
jaar ringen en aflezen nog niet veel te zeg
gen. De data zijn daarvoor toch nog te sum
mier. Er worden weinig vogels echt dood 
gemeld, dus de berekening moet plaatsvin
den op het ontbreken van waarnemingen. 
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lijkt te komen. Tot nu toe leek het erop dat 
vooral in de nazomer Canadese Ganzen uit 
Duitsland Groningen bezochten (Van der 
Jeugd et al. 2006).
Al met al blijkt dat Canadese Ganzen meer 
zwerfvogel zijn dan we aan het begin van 
het ringwerk dachten. Het idee was dat veel 
van deze vogels hooguit een klein stukje 
rondzwierven. Uit eerder werk van Jeroen 
Nienhuis (Nienhuis 2006) bleek natuurlijk 
al dat er in het noorden van het land veel 
meer Canadese Ganzen ruiden dan er broed
den. De eerste paar jaar aflezingen laten 
zien dat deze vogels uit een behoorlijk groot 
gebied afkomstig zijn dat zich uitstrekt van 
het westen van België, via het zuiden van 
Nederland en MiddenDuitsland tot Dene
marken en Zweden.

Toekomst
Dankzij de aflezingen van de gehalsbande 
 Canadese Ganzen weten we inmiddels een 
beetje meer over het gedrag van deze vogels. 
We zijn er echter nog niet. Eigenlijk zou er 
veel meer informatie moeten worden verza
meld over broedbiologie en overleving van 
kuikens. Hierover is binnen Nederland slechts 
zeer spaarzame informatie beschikbaar.
Daarnaast, ik zal er op blijven hameren, kan 

van adulten bij Canadese Ganzen van minder 
belang. Op basis van de nu beschikbare zeer 
summiere gegevens zijn er aanwijzingen dat 
Canadese Ganzen in ons land op zeer jonge 
leeftijd (één vogel van één jaar oud in de 
Millingerwaard) kunnen gaan broeden. In 
hoeverre dit meer regel dan uitzondering is, 
zal in de komende jaren uit verder onderzoek 
moeten blijken. Aan de andere kant zijn er 
bij Haren en ook in de Millingerwaard aan
wijzingen dat het deel van de populatie dat 
aan het broedproces deelneemt extreem laag 
kan zijn. Voorwaar een leuke puzzel waar we 
de komende jaren meerdere stukjes van op 
zijn plek willen leggen.
Het grote aantal aflezingen van de halsban
den geeft een goed beeld van hoe de zich 
in juli in Groningen verblijvende Canadese 
Ganzen zich verspreiden gedurende de rest 
van het jaar. Een deel van de vogels verblijft 
een groot deel van het jaar in de directe 
omgeving van de ringplekken. Daarnaast zit 
een deel van de vogels althans een gedeelte 
van het jaar in Duitsland. Dit verspreidings
beeld vertoont overeenkomsten met dat van 
Grauwe Ganzen in Nederland (Voslamber et 
al. 2010). Het grootste verschil is dat relatief 
veel (27%) van de vogels die in Groningen bij 
de Wolddeelen ruien uit MiddenDuitsland 

Vangst van Canadese Ganzen bij Haren – 7 juli 2011
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gedrag van vogels veranderen, bijvoorbeeld 
onder invloed van populatiedruk of eventu
ele beheersmaatregelen. Dat maakt verder 
onderzoek zinvol.

Alle waarnemingen van geringde vogels zijn 
van groot belang. Denk niet: iemand an
ders heeft deze vogel ook wel gezien, want 
dat blijkt toch vaak niet het geval te zijn. 
De waarnemingen zijn in te voeren via de 
website www.geese.org. Als u vragen hebt of 
uitleg nodig hebt, aarzel dan niet contact op 
te nemen.

Dankwoord
Het ringen van ganzen doe je niet in je een
tje. Bij het ringen van Canadese Ganzen in 
Groningen werd ik in de loop der jaren ge
holpen door: Peter de Boer, Frans van Bom
mel, Loes van den Bremer, Hennie van den 
Brink, Laurens Coenraad, Peter Driessen, 
Jan Hulscher, Alco en Hilde van Klinken, 
Rick Kluiver, Remco Kuiper, JanWillem 
Loonen, Maarten Loonen, Leon Luijten, 
Angel Navarro, Jeroen Nienhuis, Henk Re
voort, Henk Tor, Peter Volten & Ronnie Vos.

Daarnaast is een project als dit afhankelijk 
van waarnemers die de codes van de ringen 
doorgeven. Er zijn er inmiddels zoveel die 
dit via de website www.geese.org doen dat 
het ondoenlijk is om hun namen hier te 
noemen. Op het gevaar af mensen tekort te 
doen, wil ik hier toch Peter Volten, Klaas van 
Dijk, Egbert Boekema, Stef Waasdorp, Emo 
Klunder, Jan H. Beekman, Jan Hulscher, 
Peter Driessen, René Oosterhuis en Alwin 
Hut even in het zonnetje zetten als meest 
fanatieke aflezers van Canadese Ganzen.
Ten slotte een woord van dank voor de 
provincie Groningen die het onderzoek de 
afgelopen jaren gefinancierd heeft.
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in aanraking kwam met een groep Canadese 
Ganzen. De aanvaring (waarbij een gans 
in een motor belandde) had tot gevolg dat 
het toestel nauwelijks hoogte kon maken 
en met veel lawaai, via de zuid en oostkant 
van Haarlem naar Schiphol terug moest 
keren.
Het is van groot belang het verschijnsel 
van de ruitrek van Canadese Ganzen goed 
in kaart te brengen, zodat er rekening mee 
gehouden kan worden bij de vliegvelden in 
Nederland die binnen de belangrijkste vlieg
routes liggen.

Gegevens
Voor dit artikel is gebruikgemaakt van de 
waarnemingen van Canadese Ganzen op de 
vogelmailgroepen van ZuidKennemerland 
en Amsterdam, van ingevoerde waarnemin
gen op trektellen.nl en waarneming.nl en 
van waarnemingen van enkele ganzenon
derzoekers woonachtig in de regio Haarlem.

Resultaten
Het beeld van de ruitrek van Canadese Gan
zen rond Schiphol blijkt zeer sterk overeen 
te komen met dat in de rest van het land. 
Rond Schiphol zijn geen systematische tel
lingen gedaan, maar op enkele trektelposten 
in het westen van het land werd ook in de 
zomermaanden regelmatig geteld. Uit de 
losse waarnemingen rond Schiphol wordt 
duidelijk dat de meeste vogels in de eerste 
twee weken van juni (weken 22 en 23) wor
den waargenomen.
Kenmerk van de losse waarnemingen is dat 
zij met name in het weekend zijn gedaan. 

Op enkele vogelmailgroepen en door  diverse 
ganzenwaarnemers wordt er vanaf onge
veer 2003 vooral de eerste decade van juni 
melding gemaakt van naar het noorden 
trekkende groepen Canadese Ganzen Branta 
canadensis in NoordHolland. Ook elders in 
het westen van het land blijken dergelijke 
groepen opgemerkt te worden. Het waar
nemen van ruitrek van Canadese Ganzen 
in Nederland is dus betrekkelijk nieuw. De 
belangrijkste reden hiervoor zal zijn dat 
er pas sinds een jaar of twintig voldoende 
aantallen in Nederland broeden om deze 
ruitrek te kunnen vaststellen.
In dit artikel zullen we de data die beschik
baar zijn over de ruitrek van Canadese Gan
zen beschrijven.

Achtergrond
Voor vrijwel alle ganzensoorten geldt dat als 
zij geen jongen grootbrengen (door mislukt 
broedsel, doordat zij nog niet volwassen 
zijn of nog geen plek hebben veroverd om 
te broeden), zij naar gebieden trekken 
(vaak moerassen) waar zij hun slagpennen 
 simultaan ruien. Hierdoor kunnen zij vier à 
vijf weken niet vliegen.
Voor de Canadese Ganzen lijkt, evenals voor 
Grauwe Ganzen Anser anser (Van ‘t Hoff 
1990, Lensink et al. 2002), te gelden dat zij 
overdag naar hun ruigebieden trekken.
Kennis over dit verschijnsel is van belang, 
omdat juist op een dag (6 juni 2010) dat er 
diverse groepen naar het noorden trekken
de Canadese Ganzen werden waargenomen 
in de regio HaarlemAmsterdam, een van 
Schiphol opstijgend vliegtuig van Air Maroc 

Ruitrek van Canadese Ganzen 
over Nederland in relatie tot 
de veiligheid rond vliegvelden
dirk Tanger & Berend Voslamber
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Canadese Ganzen worden jaarrond waarge
nomen (figuur 1). Grote aantallen worden 
vooral in het najaar gezien, maar in die pe
riode wordt ook veel intensiever geteld. Als 
gekeken wordt naar het gemiddelde aantal 
dat per uur wordt gezien, dan springt de 
periode rond half juni (week 23 en 24) eruit. 
Dit is dus gemiddeld een week later dan de 
ruitrek die uit de losse waarnemingen rond 
Schiphol naar voren komt.
Het gaat bij de waarnemingen op trektellen.
nl niet alleen om vogels die in het westen 
van het land noordwaarts trekken. Vooral 
in het midden van het land vanuit Brabant 
over de Flevopolders richting Groningen en 
Friesland lijkt een trekbaan van Canadese 
Ganzen op ruitrek te bestaan (zie www.
trektellen.nl voor locaties).

Op 6 juni 2010, de dag dat het Air Maroc
toestel een groep Canadese Ganzen raakte, 
werden in de ochtenduren twee groepen Ca
nadese Ganzen laag vliegend noordwaarts 

Een rondgang langs diverse waarnemers in 
de regio Haarlem wees verder uit dat zij hun 
waarnemingen van naar het noorden trek
kende Canadese Ganzen niet altijd doorga
ven omdat zij daar geen belang in zagen.
Van elf waarnemingen is bekend dat de 
groepen Canadese Ganzen erg laag en lang
zaam vlogen, meestal niet veel hoger dan 
tweemaal de hoogst aanwezige bomenrij. 
Zelfs met de wind in de rug bleven zij dat 
doen. Uit aantekeningen van de eerste 
auteur valt op te maken dat de trekkende 
Canadese Ganzen lijken te gaan landen. Dat 
gebeurde echter niet, althans niet binnen 
gezichtsveld. Wel is dat lage en trage vliegen 
wellicht een van de redenen dat waarnemers 
denken met plaatselijke groepen van doen 
te hebben en daarom hun waarnemingen 
niet als ruitrek hebben doorgegeven.
De indruk uit de waarnemingen op trektel
len.nl is dat de vaste trektellers de langs
vliegende Canadese Ganzen wel altijd als 
trekkend genoteerd hebben. Langsvliegende 

Figuur 1. Doortrekpatroon van Canadese Ganzen in Nederland (bron: www.trektellen.nl).

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2003-2005

2006-2008

2009-2011

51494745434139373533312927252321191715131197531

U
U

RG
EM

ID
D

EL
D

E

WEEKNUMMER



 de grauwe gors 2011–3 137

een risico in de periode van de graanoogst, 
want zij komen dan op het gemorste graan 
af. Dat verschijnsel kan worden beperkt 
door gericht geen graan te verbouwen, 
graanstoppels zo snel mogelijk onder te 
ploegen of juist de ganzen weg te lokken 
naar graanstoppels waar zij geen gevaar 
voor het vliegverkeer vormen.

Het blijkt essentieel dat waarnemingen van 
trekkende vogels, in ons geval trekkende 
Canadese Ganzen, worden vastgelegd en 
doorgegeven. Voldoende kennis over het 
verschijnsel trek kan de vliegveiligheid bij 
Schiphol en andere vliegvelden alleen maar 
bevorderen.

Dankwoord
De gegevens van gerichte trek van (niet 
alleen) Canadese Ganzen werden verzameld 
door een grote groep trektellers die hun 
data met grote regelmaat hebben ingevoerd 
op www.trektellen.nl en www.waarneming.
nl. Verder worden Fred Cottaar en Tom van 
Spanje bedankt voor het doorgeven van hun 
losse waarnemingen.

Bronnen
www.trektellen.nl, met dank aan Gerard 
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over HaarlemHeemstede waargenomen. De 
dag na het ongeluk werd Birdcontrol Schip
hol gebeld en de verwachting werd uitge
sproken dat het Air Maroctoestel Canadese 
Ganzen had geraakt. Later bleek uit foto’s 
dat dit inderdaad het geval was. Het ongeluk 
speelde zich af in de avondschemering. De 
vogels hebben het toestel waarschijnlijk niet 
zien aankomen en vlogen, zoals gewoonlijk 
bij trekkende Canadese Ganzen, laag. Het 
valt natuurlijk niet helemaal uit te sluiten 
dat het een groep Canadese Ganzen uit de 
regio was, maar het lijkt veel waarschijnlij
ker dat het een groep Canadese Ganzen was 
op ruitrek naar het noorden.

In de loop der jaren zijn in de regio Haar
lemAmsterdam rond 6 juni de meeste 
waarnemingen van trekkende Canadese 
Ganzen gedaan. De doortrekpiek ligt dus 
rond die bijna fatale datum. In 2011 meldde 
Birdcontrol Schiphol dat de meeste groe
pen naar het noorden trekkende Canadese 
Ganzen in de eerste week van juni werden 
gezien.

Waar de vogels die over de regio Haarlem 
vliegen precies naartoe gaan, is niet bekend. 
In NoordHolland zijn recent wel een paar 
gebieden vastgesteld waar een paar honderd 
ruiende Canadese Ganzen worden gezien. 
Verondersteld mag echter worden dat de 
meeste Canadese Ganzen naar noordelijker 
en oostelijker gelegen ruigebieden vliegen, 
zoals in Friesland en Groningen (Nienhuis 
2006, Nienhuis et al. 2011).

Discussie
Het is erg belangrijk om meer te weten te 
komen over de aantallen en tijdstippen van 
trekkende Canadese Ganzen bij vliegvelden, 
in de eerste plaats rondom Schiphol maar 
ook rondom kleinere luchthavens, bijvoor
beeld rond Eelde en Lelystad. Bij meer ken
nis kan de verkeersleiding rekening houden 
met dit fenomeen. Die kennis leidt er ook 
weer toe dat de beschuldigende vinger 
niet meer naar de plaatselijke in de regio 
broedende Canadese Ganzen hoeft te gaan. 
Rond Schiphol vormen die ganzen vooral 
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vogel van weilanden en akkers. Door onder 
meer de intensivering van de landbouw is 
het aantal broedparen drastisch gedaald. De 
stand zakte van 500.000700.000 broed
paren in 19731977 (Teixeira 1979) naar nog 
slechts 38.000 paar in 2005 (Van Dijk et 
al. 2007). Een afname van maar liefst 95%, 
er zijn nu minder Veldleeuweriken dan 
Grutto’s.
In Nederland heeft de Veldleeuwerik een 
beschermde status, maar dat geldt niet 
voor de zuidelijke landen. In Frankrijk 
bijvoorbeeld worden ieder jaar miljoenen 
Veldleeuweriken geschoten voor de plezier
jacht of de consumptie. Dit zal zeker zijn 
invloed hebben op de Europese populatie. 
Daarnaast zullen de broedvogelaantallen 
van deze soort in de oostelijke lidstaten van 
de EU door intensivering van de landbouw 
ook daar drastisch afnemen.
Er bestaan aanwijzingen over het slechter 
worden van de broedcondities, maar weinig 
is bekend over de situatie gedurende de hele 
jaarcyclus.
 
Om te onderzoeken wat de oorzaken zijn 
van deze enorme achteruitgang, om grip te 
krijgen op de huidige situatie, moet je goed 
onderzoek doen aan een studiepopulatie 
met gekleurringde vogels.
Als onderzoeksgebied is er gekozen voor het 
Aekingerzand bij Appelscha. Het Aekinger
zand bestaat uit een stuifzand in het centra
le deel met daaromheen graslanden met een 
korte vegetatie, rijk aan plantensoorten. 
Als broedgebied zoekt de Veldleeuwerik een 
habitat met een grote variatie aan planten 
met veel structuur.

Deze avond verblijdt de lezingencommissie 
ons met een voordracht van Arne Hege
mann over het wel en wee van de Veldleeu
werik in Nederland.
Alvorens over te gaan tot de lezing herden
ken wij het onverwachte overlijden van oud
Avifaunalid Oane Tol. Oane was een fervent 
vogelaar en ringer, door iedereen van ons te 
vinden in zijn favoriete vogelgebied, de Lau
wersmeer. Hij leefde voor en met de vogels. 
De Lauwersmeer is wat leger geworden, 
zonder Oane.

Arne, afkomstig uit Duitsland en werkzaam 
bij de Animal Ecology Group van de Uni
versiteit Groningen, begint zijn lezing met 
het excuus dat zijn Nederlands niet altijd 
perfect en foutloos zal zijn. Dat blijkt geen 
probleem te zijn. Integendeel, hij is voor 
ons, soms amusant door zijn taalgebruik, 
prima te volgen, en hij weet de razend 
ingewikkelde materie in begrijpelijke taal 
aan ons leken over te brengen. Met groot 
enthousiasme worden wij door hem mee
gevoerd in het dagelijkse leven van een 
veldonderzoeker die met zijn studenten 
vanaf het ochtendkrieken tot de late avond 
onafgebroken in de weer is met leeuweriken 
observeren, nesten zoeken, vangen, ringen 
en meten.

Wat gaat Arne ons deze avond brengen?
De jaarcyclus van de Veldleeuwerik: zingen, 
broeden, ruien, trekken en nog veel meer!

Waarom onderzoek?
De Veldleeuwerik was vroeger wijdverspreid 
in Nederland en was een algemene broed

Lezingverslag van de Veld-
leeuwerik 23 november 2011
guido Meeuwissen
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niet in Nederland te overwinteren. Van de 
532 terugmeldingen (497 + 35) zijn 25 terug
meldingen uit het buitenland gebruikt om 
trekvogels en standvogels te kunnen onder
scheiden. Twaalf Veldleeuweriken bleken 
standvogel te zijn, tien waren trekvogel en 
drie waarschijnlijk trekvogel.
Voor de vogels in het onderzoeksgebied 
geldt dat een deel ervan in het Aekinger
zand overwintert, maar dat een deel in de 
winter wegtrekt en het volgende voorjaar 
terugkeert in hun territorium. Daarnaast 
wordt de populatie in de winter aangevuld 
met pleisterende wintergasten.
Met ringgegevens alleen is deze vraag dus 
niet goed te beantwoorden. Het trekpatroon 
van de Veldleeuwerik is men vervolgens 
gaan onderzoeken met behulp van radio
telemetrie.

Radiotelemetrie
Daartoe werden 27 geringde Veldleeuweri
ken van de studiepopulatie op het Aekinger
zand voorzien van een zendertje dat op de 
rug werd geplaatst. Dit werd gedaan bij de 
vogels in het najaar, na het broedseizoen. 
De vogels werden daarna gevolgd met een 
draagbare antenne, met een bereik van drie 
tot vijf kilometer. Alles werd uit de kast 
gehaald om ze dagelijks te volgen. Ook en
kele malen vanuit de lucht met een Cessna
sportvliegtuigje, waarvan Arne ons fraaie 
foto’s laat zien. Telemetrie levert ook data 
op over predatie, soms een vondst van een 
dode vogel met zender.
Elke vogel heeft een eigen signaal, een eigen 
frequentie, en ze zijn hierdoor individueel te 
herkennen en te volgen in het veld.
De resultaten leverden voor 2007/2008 
op dat drie van de zeven broedvogels met 
zenders (43%) in het gebied overwinterden 
en twee van de zeven (29%) in het volgende 
voorjaar terugkeerden, wat erop duidt dat 
ze elders hebben overwinterd. In het sei
zoen 2008/2009 overwinterde een van de 
twintig vogels (5%). Van de vogels die niet 
in de winter werden gevonden, kwamen er 
twaalf (60%) terug in het broedseizoen, wat 
erop duidt dat ze elders hebben overwin
terd.

Het Aekingerzand is een erg droog gebied 
met een ondergrond van zand. De vegeta
tie blijft hierdoor altijd overal laag, ideaal 
voor deze soort. Na een opmerking uit het 
publiek legt Arne uit dat bijvoorbeeld een 
akker met zomertarwe in de broedtijd een 
zeer geschikt broedterrein vormt, winter
tarwe niet want dat is in de broedtijd al te 
hoog. De Veldleeuwerik eist lage vegetatie, 
waarin hij zijn nest goed kan verstoppen. 
In grootschalige landbouwgebieden vinden 
Veldleeuweriken vaak te weinig insecten 
voor hun jongen.
Het nest bevat meestal drie eieren, bij aan
bod van veel voedsel soms vijf. Na elf dagen 
broeden, komen de jongen al uit. Ze wor
den gevoerd met insecten. Na acht dagen 
verlaten de jongen het nest en zijn terug te 
vinden tot op 100 meter van het nest. De 
jongen verspreiden zich waardoor de kans 
op predatie geringer wordt, niet alle jongen 
worden dan tegelijk gepakt.
Aan de hand van prachtige foto’s toonde 
Arne ons zoekplaatjes met de verstopte 
jongen, ze zijn zeer goed gecamoufleerd. 
Het was een hele kunst om ergens een bekje 
terug te vinden tussen de planten. Buiten 
het broedseizoen zitten Veldleeuweriken 
graag op stoppelvelden.

Winterstrategie
Wat doen Veldleeuweriken in de winter? 
Blijven ze in hun broedgebied of trekken ze 
weg?
Sinds 1911 zijn er in Nederland 88.000 Veld
leeuweriken geringd (data Vogeltrekstation 
tot november 2008), waarvan er 497 werden 
teruggemeld (0,56%). De database bevat 35 
terugmeldingen van vogels uit het buiten
land, die in ons land zijn geringd. De vraag 
is: zijn alle vogels in de winter in Nederland 
broedvogels? Nee! In de winter krijgen 
Nederlandse standvogels gezelschap van 
FennoScandinavische vogels en wellicht 
ook van Russische vogels (Van ‘t Hoff 2002). 
Als de weersomstandigheden het toelaten, 
blijven waarschijnlijk ook vrij veel Drentse 
vogels in Nederland (Venema 2001).
Er trekken ook Veldleeuweriken uit Neder
land naar het zuiden. Zij kiezen er dus voor 
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Bij de Veldleeuwerik wordt voor de analyse 
een stukje van de achterteennagel afge
knipt. Het signaal van de stabiele isotopen 
in de nagel verandert namelijk niet meer.
Na analyse werd bij de Veldleeuwerik die 
lokaal blijft in het Aekingerzand, een signa
tuur gemeten van min 70 en bij de broed
vogel die trekt, de migrant, een waarde van 
min 50. Een duidelijk verschil tussen de 
broedvogels die het gehele jaar blijven en zij 
die in het zuiden overwinteren.

Broedsucces
Hoe groot zijn de broedsels, de predatie op 
eieren en jongen? 
Veldleeuweriken broeden vaak meermalen 
per seizoen. Sommige vrouwtjes hebben in 
een broedseizoen drie succesvolle broedsels 
van vier of vijf jongen. De Veldleeuwerik 
wordt als kleine zangvogel redelijk oud, er 
zijn vogels bij die vijf tot zes jaar oud wor
den. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwtjes 
na mislukte broedsels vaak naar andere 
mannetjes gaan, ze scheiden dus.

Fitness
Het broedsucces van de Veldleeuwerik 
wordt berekend aan de hand van het per
centage jongen dat is teruggekomen in het 
broedseizoen. Hiervoor zijn individuele 
vrouwtjes gemeten in het eerste, tweede en 
derde broedseizoen.
Het broedsucces van een Veldleeuwerik 
wordt sterk bepaald door zijn conditie. Om 
je eigen genen door te geven aan je jongen 
moet je het hele jaar door fit zijn. De jaarcy
clus bij de Veldleeuwerik wat betreft voedsel 
is: in de zomer vooral insecten, in de winter 
zaden. De vogel kan niet lang zonder voed
sel, slechts twee dagen voor een Veldleeuwe
rik. Al een dag niet eten kan gevaarlijk zijn 
in verband met predatoren, die pakken de 
zwakke vogels.
Bij onderzoek naar de fitness van de soort 
is onderzoek naar het immuunsysteem heel 
belangrijk.

Immuunsysteem meten
Voor meting van het immuunsysteem heb 
je bloedmonsters nodig. Veldleeuweriken 

De waarnemingen laten zien dat de Neder
landse Veldleeuweriken er verschillende 
overwinteringsstrategieën op na houden. 
Een deel trekt weg, terwijl een ander deel in 
de buurt van het broedgebied blijft hangen. 
Voor de bescherming en instandhouding 
van de Veldleeuwerik is dit een belangrijk 
gegeven.

De vraag die gesteld kan worden: waarom 
zijn er twee strategieën?
Om die vraag te beantwoorden gebruikten 
de onderzoekers, zoals beschreven bij de 
terugmeldingen en de gezenderde vogels, 
ringgegevens en radiotelemetrie, met als 
nadelen:

Terugmeldingen van geringde vogels 1. 
zijn te gering.
Niet alle vogels kunnen worden gezen2. 
derd, dit is te kostbaar.

Om deze vraag verder te onderzoeken is er 
gebruikgemaakt van de techniek met sta
biele isotopen.

Stabiele isotopen
Isotopen zijn atomen van hetzelfde ele
ment, met verschillende aantallen neutro
nen. De verhouding tussen de verschillende 
isotopen wordt bepaald door het milieu 
waarin ze voorkomen. In natte milieus is 
de verhouding bijvoorbeeld anders dan in 
droge milieus. Arne laat ons een kleuren
kaartje zien van Europa met de geografische 
verschillen tussen de gemeten signalen na 
analyse van stabiele isotopen. In Spanje 
is de kleur rood, en naar het noorden toe 
verandert de kleur geleidelijk, in Noord
Rusland wordt dit blauw.
Stabiele isotopen zitten overal, in alle 
voedselbronnen van vogels, ze worden ook 
opgenomen in de veren. Een vogel uit Noord
Europa, die daar zijn voedsel zoekt, geeft na 
analyse van de veren een ander isotopen
signatuur dan een vogel uit ZuidEuropa. 
Isotopensignaturen veranderen echter ook 
door het jaar, van januari tot december. Veld
leeuweriken ruien echter één keer per jaar, in 
augustus of september. Om die reden werkt 
de analyse van de veren niet bij deze soort.
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leeuwerik en bleek dat hij eigenlijk nooit op 
muizen joeg. De kiek vloog hiertoe boven 
het nest, waaruit het vrouwtje dan vluchtte. 
Vervolgens werden de eieren of jongen 
gepredeerd. In totaal werden vier directe 
observaties van nestpredatie gedaan.
Na onderzoek bleek dat in het kiekendief
gebied 70% van de nesten was gepredeerd, 
in het nietkiekendiefgebied was dit 50%. 
Voor de komst van de Grauwe Kiek was er 
geen verschil tussen beide gebieden.
De conclusie van Arne: het is belangrijk de 
soort het hele jaar door te bekijken als je 
wat wilt begrijpen van de Veldleeuwerik en 
deze wilt beschermen.

Met de traditionele Groninger koek wordt 
Arne Hegemann hartelijk bedankt. Henk de 
Lange, onze webbeheerder, roept Ana Buren 
naar voren en bedankt zijn assistente voor 
haar inzet voor de Avifaunasite gedurende 
vijf jaar. Ana wordt door Henk beloond voor 
haar werk met het boek Vogels.
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zijn als soort echter heel moeilijk te vangen 
omdat het nest zeer goed verstopt is en 
oudervogels zich moeilijk laten vangen met 
een kooi.
Daarom worden Veldleeuweriken gevangen 
tijdens hun voedselvluchten naar het nest. 
Bij terugkomst lopen de vogels met voer 
naar het nest. Boven het nest wordt een 
mistnet geplaatst in de vorm van een tent 
waarin de vogels kunnen worden gevangen. 
Na de vangst worden de tarsus, de vleu
gellengte en het gewicht gemeten. In het 
broedseizoen zijn de vogels het lichtst, in de 
winter het zwaarst als reserve voor slechte 
tijden. De stofwisseling wordt gedurende 
een nacht gemeten in een cabine aan de 
hand van de verbruikte zuurstof. In het 
broedseizoen is de stofwisseling het laagst.
Aan de verzamelde bloedmonsters wordt 
konijnenbloed toegevoegd als lichaams
vreemde stof. De reactie hierop wordt geme
ten als maat voor het immuunsysteem.
In het broedseizoen heeft het immuun
systeem een hoge waarde. Tijdens dit 
onderzoek is dat voor het eerst aangetoond 
bij een wilde populatie. De immuunfunctie 
wordt gemeten, zowel bij de blijvers in het 
Aekingerzand als bij de trekvogels.
Aan de hand van een grafiek laat Arne ons 
zien hoe het immuunsysteem fluctueert tij
dens de jaarcyclus: broedenruiherfst(trek)
winterlente(trek). Wat gebeurt er als de 
vogel ziek wordt? Vaccinatie van vogels 
geeft dan hetzelfde beeld, maar op een an
der niveau.
De bedoeling is het DNAonderzoek voort te 
zetten naar verdeling van broers en zusters 
in een nest; de seksratio en naar de afkomst 
van de jongen. Hebben ze allemaal dezelfde 
vader?

De Grauwe Kiekendief als predator
In 2009 arriveerde in het Aekingerzand een 
onvolwassen Grauwe Kiekendief. Doorgaans 
eten Grauwe Kieken vooral muizen, maar in 
het Aekingerzand zitten weinig muizen. De 
Grauwe Kiekendief werd in 2009 bijna dage
lijks jagend gezien van 23 juni tot 14 juli. Al 
vanaf de eerste dag werd deze kiek betrapt 
op het leegroven van nesten van de Veld
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Of je iets voor het laatst doet of ziet of meemaakt … dat kun je dus nooit weten, 
want wellicht komt er nog een allerlaatste kans en daarna weet je het nog niet, 
tenzij je dood bent, natuurlijk, maar hoe weet je dat je dood bent? Lastig alle-
maal, want wanneer is de defi nitieve, zeker en beslist laatste keer van iets?

Zo stond ik op 5 november 2011 aan de kop van de Oosterpoort naar een zeer 
late Gierzwaluw te kijken die rondjes vloog tussen allerlei hoge bankgebouwen. 
Het was tien voor tien in de morgen, lekker zonnig. Om vijf voor tien dook de 
vogel in een van de nestholen aan de gevel van het ABN-AMRO-gebouw en dat 
was het dan. Nog een uur gepost, maar niet weer eruit zien komen. Dit beest is 
bij mijn weten nooit weer gemeld. Was dit de laatste Gierzwaluw van 2011 in 
Stad en provincie? Ik weet het niet en zal het niet weten.

Precies een jaar eerder lag ik samen met mijn vrouw aan de rand van het 
zwembad in de zon. Wel wat laat voor een zonnebad, zult u denken, 5 november, 
maar het was niet in de Oosterpoort maar bij de bron van Ais-Ais (Plek van het 
Brandende Water) in Namibië. Het bad daar is veel te heet om in te zwemmen, 
vandaar dat we aan de rand in de zon lagen. Onder een acacia nog wel en in die 
boom hipte een Orange River White-eye, zo dichtbij en tam dat ik het prachtige 
beestje met het blote oog op naam kon brengen. Nooit weer gezien, in heel Na-
mibië niet. Dit was de eerste Orange River White-eye van mijn leven, en meteen 
ook de laatste? Was dit mijn laatste reis door Namibië? En Israël anno 2000, 
laatste keer? Kan ik terug naar een land waar jonge orthodoxe mannen op meis-
jes van acht spugen uit angst voor een zaadlozing? En Costa Rica? Wil graag 
terug, maar was die ene keer ook de laatste? Ecuador? Lesbos? Luxemburg? Nou 
oké, laat Luxemburg maar zitten, daar hoef ik niet weer heen.

En dan zijn er natuurlijk de Grauwe Gors en de Spotvogel, waarmee ik niet 
Emberiza calandra en Hippolais icterina bedoel (want de eerste is terug en de 
laatste algemeen langs het fi etspad Wierumerschouw-Garnwerd) maar ons 
verenigingsblad en deze gedrukte ‘Spotvogel’. De Grauwe Gors is ouder dan de 
‘Spotvogel’, trouwens, want die bestaat al sinds 1973 en het was de redactie van 
1994 die mij verzocht per Gors een relativerend verhaaltje te publiceren, wat ik 
al zeventien jaar volhoud.

Maar misschien is dit nummer van beide wel het laatste. Want er gaan stemmen 
op dat De Grauwe Gors niet meer van deze tijd is, dat we moeten gaan Face-
booken en Twitteren. Maar omdat ik ook niet meer van deze tijd ben en geen 
enkele lol beleef aan het schrijven voor het internet, kan het goed zijn dat u nu 
aan het einde bent van de laatste ‘Spotvogel’.

Wie het best lacht, huilt het laatst.

Laatste?
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ressant aangezien het hier om een relatief 
jonge populatie gaat. Op andere plaatsen in 
Nederland blijkt dat veel populaties inmid
dels ‘vol’ zitten en dat er nauwelijks een 
jonge vogel is die aan broeden toekomt. De 
oudere vogels bezetten de goede plekken en 
verdedigen een relatief groot territorium. 
Hoe zit dat in Groningen?

Aantal geringde Grauwe Ganzen
Het merendeel van de Grauwe Ganzen 
is gevangen in het gebied Tetjehorn, aan 
de noordzijde van het Schildmeer. Een 
kleiner deel is in 2009 en 2010 gevangen 
in het nieuwe natuurgebied de Ae’s tussen 
Woudbloem en Schaaphok. Het vangen 
vindt plaats in de ruitijd, als de vogels niet 
kunnen vliegen. Ze laten, net als andere 
watervogels, alle vleugelpennen tegelijk 
vallen. Bij Grauwe Ganzen valt de ruitijd 
grofweg in juni. De vogels kunnen dan vier 
tot vijf weken niet vliegen. Door op een 
strategische plek een net neer te zetten en 
dan met behulp van onder andere boten en 

Om een idee te krijgen van bewegingen 
van de in Groningen broedende ganzen 
worden sinds 2005 Grauwe Ganzen Anser 
anser en sinds 2009 ook Canadese Ganzen 
Branta canadensis (hier wordt elders in deze 
Grauwe Gors over bericht) geringd in de 
provincie (Voslamber 2006). Gedurende zes 
jaar zijn in totaal 143 verschillende Grauwe 
Ganzen gevangen en individueel herkenbaar 
gemaakt. Zeven vogels kregen alleen een 
metalen ring, drie naast de metalen ring 
ook een kleurring om de poot en de overige 
133 kregen naast deze pootringen ook een 
halsband. De op deze manier individueel 
herkenbare vogels zijn van groot belang 
bij het kunnen volgen van het gedrag, het 
voortplantingssucces van individuen en 
bovenal het gebiedsgebruik door de vogels 
uit de geringde populaties. Met deze gege
vens kan onder andere meer inzicht worden 
verkregen in de processen die van invloed 
zijn op de populatieontwikkeling van de 
verschillende ganzensoorten. De Groninger 
ganzen zijn binnen Nederland extra inte

Grauwe Ganzen uit 
 Groningen: trekvogels?
Berend Voslamber

Tabel 1. Het aantal geringde Grauwe Ganzen per ringplek in Groningen.
N.B. Vogels met een halsband kregen ook een kleurring om de ene poot en een metalen ring om de 
andere poot.

Tetjehorn Tetjehorn Tetjehorn Tetjehorn Woudbloem/Schaaphok
 hals kleurpoot metaal terugvangst hals
2005 35 0 6 0

2006 2 0 0 0

2007 22 2 0 1 terug 0

2008 40 0 1 4 terug 0

2009 14 1 0 1 terug 15

2010 0 0 0 5

Totaal 113 3 7 6 20
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tijdens de midwintertelling een groep van 
twintig Grauwe Ganzen gezien, waarvan de 
meeste een halsband uit Tetjehorn droegen 
(Voslamber 2006).
Nadien bleek dat veel meer ganzen uit Tetje
horn naar noordoostelijke gebieden vlogen. 
Veel van deze vogels duiken op in het noor
den van Denemarken. Ook het zuidelijke 
deel van Zweden wordt regelmatig bezocht, 
evenals de zuidkust van Noorwegen. Ten 
slotte zijn er vogels die in Duitsland het 
grensgebied met Denemarken bezoeken en 
individuen die nu en dan in het oosten van 
Duitsland verblijven (fi guur 1).
Opmerkelijk is dat een deel van de vogels in 
de winter in het noorden van Denemarken 
zit (fi guur 2). Daarnaast worden ook in 
aprilmei en julioktober meerdere vogels 
in Denemarken, Zweden, Noorwegen en 
Duitsland gezien. Het heeft er alle schijn 
van dat ze ergens in een van deze landen 
ruien (juni). Waarnemingen uit die maand 
zijn echter schaars.
De meeste vogels blijken in december nog 
rond Tetjehorn te zitten, terwijl in januari 
circa een vijfde deel (zeventien verschillende 
vogels) in Denemarken verblijft (tabel 2).

verdekt opgestelde drijvers de ganzen bijeen 
te drijven, kunnen meestal enkele tientallen 
vogels tegelijk gevangen worden. Veel van 
de op deze manier gevangen vogels werden 
voorzien van een metalen pootring van het 
Vogeltrekstation, een kleurring met code en 
een halsband met dezelfde code (tabel 1). 
Een deel van de gevangen jonge vogels was 
nog te klein voor een halsband en deze 
kregen alleen een metalen ring en/of een 
kleurring.
Ringafl ezingen werden aanvankelijk verkre
gen via email of per brief. Tegenwoordig 
komen vrijwel alle meldingen binnen via 
de website www.geese.org (zie kader op 
pagina 129). Uit de dataset die achter deze 
website zit werden alle waarnemingen van 
de in Groningen geringde Grauwe Ganzen 
gehaald die verzameld werden in de periode 
vanaf ringen tot en met maart 2010. Voor 
de individuele verhalen zijn ook recentere 
gegevens uit de database gehaald.

Waar gaan de vogels naartoe?
In januari 2006 leverden de in 2005 ge
ringde Grauwe Ganzen al een spectaculaire 
terugmelding op. In Denemarken werd 

Grauwe Ganzen – Telpost Eemshaven – 10 april 2011



146 de grauwe gors 2011–3

Figuur 1. Waarnemingen van in Groningen geringde Grauwe Ganzen, juni 2005 t/m maart 2010.

In februari en maart zijn weinig vogels 
elders gemeld (in beide maanden een in 
Duitsland en een in Denemarken). De reden 
hiervoor is niet helemaal duidelijk, maar 
zou kunnen liggen in de waarneemintensi
teit in noordelijker gebieden. In april (25%, 
elf vogels) en mei (11%, zes vogels) blijkt 
namelijk een vrij groot gedeelte van de vo
gels zich in Denemarken op te houden. Ver
der zijn er uit die maanden waarnemingen 
uit Zweden (een in april en zes in mei) en 
Duitsland (een in mei). In de zomermaan
den komen opnieuw de meeste meldingen 
uit Denemarken (acht in juli, drie in augus
tus). Ook worden dan nog enkelingen in 
Zweden (een in juli en augustus), Duitsland 
(een in juni, twee in juli en drie in augustus) 
en zelfs Noorwegen (een in juli) gemeld. 
In het najaar blijft het beeld een beetje 
hetzelfde, al zijn met name in Denemarken 
de aantallen in oktober weer hoger (12%, 
vijftien verschillende vogels). Ook in sep
tember zijn daar nog vier verschillende in
dividuen waargenomen. In Duitsland zitten 
in die maanden ook nog enkele individuen 
(september een, oktober twee en november 
een). In Zweden zijn in september nog drie 

verschillende vogels gezien. Opmerkelijk is 
dat er na oktober geen waarnemingen uit 
Denemarken zijn, terwijl ze daar in januari 
al weer volop aanwezig kunnen zijn.

Individuele verhalen
Van de 133 geringde vogels zijn er 25 die in 
een of meerdere maanden in Denemarken 
zijn gemeld. De meeste individuen worden 
in de nazomer in Denemarken gezien en 
zitten vervolgens in de winter ergens in de 
omgeving van het Schildmeer.
Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld LRZ die 
in 2009 als jong mannetje werd geringd bij 
Woudbloem. Deze vogel trok in het najaar 
naar het noorden van Denemarken waar hij 
in december nog werd gezien. In de koude 
periode werd hij niet gemeld, maar hij dook 
in april 2010 op aan de zuidkust van Noor
wegen. Daar verbleef hij enige tijd om in 
mei weer in het noorden van Denemarken 
te verschijnen.
Dan is er ook nog VHA, als jong vrouwtje 
geringd in Tetjehorn in 2005. Dit is een van 
de vogels uit de bekende groep die in janu
ari 2006 in het noorden van Denemarken 
opdook (zie foto in Voslamber 2006). Deze 
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Naast deze ganzen zijn er ook vogels waar
van de laatste melding alweer van enkele ja
ren geleden stamt uit Scandinavië. Gevreesd 
mag worden dat in elk geval ook een deel 
van deze individuen aldaar geschoten is.
VNS is eveneens een vrouwtje uit 2005. 
Deze bevond zich niet in de groep van de 
foto, maar werd vanaf april 2006 wel in het 
noorden van Denemarken waargenomen. 
De vogel maakte in mei 2007 een overstapje 
naar Zweden, maar verbleef in 2009 weer in 
de omgeving van Aalborg in Denemarken.
Niet alle vogels die naar Denemarken vlogen 
en in januari aldaar op de foto werden gezet, 
waren jongen. VRB was een volwassen vrouw

vogel is nooit meer in Groningen gezien, 
maar wordt nog regelmatig waargenomen 
op verschillende plekken in het noorden van 
Denemarken (laatste waarneming tot nu 
toe in september 2010).
Een andere vogel uit dezelfde groep, VHN, 
ook een jong vrouwtje, verbleef enige tijd in 
dezelfde omgeving in NoordDenemarken om 
vervolgens door te vliegen naar de zuidkust 
van Noorwegen waar ze op 6 juli 2007 werd 
waargenomen. Daarna ontbreekt elk spoor.
Weer andere vogels van dezelfde foto, VHS 
en VHT, werden op dezelfde dag geschoten 
in Denemarken. Ook VNT van de foto werd 
geschoten en wel in het zuiden van Zweden. 

Figuur 2. Waarnemingen van in Groningen geringde Grauwe Ganzen in de wintermaanden decem-
ber, januari en februari, 2005 t/m 2010.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
denemarken 18 1 2 26 11 0 7 3 4 13 0 0

duitsland 0 1 2 0 2 1 2 3 1 2 1 0
Nederland 82 97 96 72 75 99 89 93 91 86 99 100
Noorwegen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Zweden 0 0 0 2 11 0 1 1 3 0 0 0

Tabel 2. Procentuele verdeling van de waarnemingen van individuele Grauwe Ganzen uit Gronin-
gen over verschillende waarneemplekken per maand, 2005 t/m 2010 (afgeronde percentages).
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een nog verdere toename. Momenteel wor
den er nog nauwelijks maatregelen genomen 
om de populatie in te dammen. Plaatselijk is 
er zeker invloed van vossen en natuuront
wikkeling op het aantal broedende ganzen. 
Het is de vraag of deze natuurlijke processen 
niet voldoende zijn om de populatie op een 
relatief laag niveau te stabiliseren. Op zich 
is het in dit verband al opmerkelijk dat de 
overleving gemiddeld lager lijkt te liggen 
dan in populaties elders in het land. Er zijn 
echter aanwijzingen dat de overleving recent 
is toegenomen. Welke reden hiervoor is, is 
onduidelijk, maar zou door de kleine steek
proef kunnen worden veroorzaakt. 
Onderzoek in verschillende andere gebieden 
in het land heeft aangetoond dat het omzet
ten van agrarisch grasland naar natuurlijker 
grasland met struweelvorming een sterk 
negatief effect heeft op de overleving van 
kuikens van Grauwe Ganzen. Tevens is 
de invloed die vossen op ganzenpopula
ties kunnen hebben niet uit te vlakken 
(Voslamber & Van Turnhout 2008). Zeker in 
Tetjehorn, maar ook in andere ganzengebie
den in Groningen, gaan deze factoren van 
invloed zijn op de mogelijkheden voor de 
populaties om verder te groeien.

De vele aflezingen van de halsbanden geven 
een goed beeld hoe de Groninger Grauwe 
Ganzen zich verspreiden. Het grootste deel 
van de vogels verblijft in de directe omge
ving van de ringplek, terwijl bovendien een 
niet onaanzienlijk deel zijn heil verderop 
zoekt. Een groot deel van de vogels zit al
thans een deel van het jaar in Denemarken. 
Dit verspreidingsbeeld is anders dan dat 
van de meeste andere geringde populaties 
in Nederland (Voslamber et al. 2010). Veel 
populaties in ons land verblijven het hele 
jaar in een straal van een kilometer of 
twintig rond de ringplek. Er zijn alleen in 
het noorden van het land enkele uitzonde
ringen, waarbij vogels zowel in Scandinavië 
als in Frankrijk en Spanje opduiken. Ook 
de grauweganzenpopulaties over de grens 
in Duitsland laten eenzelfde ‘trekgedrag’ 
zien als de meeste Nederlandse populaties, 
waarbij de vogels vrijwel het gehele jaar in 

tje. Zij werd nog enkele keren waargenomen 
in de omgeving waar de foto werd gemaakt. 
Daarna stak ze over naar Zweden en werd 
daar in mei 2007 een paar keer afgelezen.
Dat er ook vogels zijn die een geheel ander 
patroon laten zien toont VRN, geringd als 
jong vrouwtje in 2005. Ze staat ook op de 
Deense foto uit januari 2006. Echter in fe
bruari van dat jaar is ze alweer terug bij het 
Schildmeer en blijft daar rondhangen. Begin 
juni 2007 wordt ze door ons zelfs opnieuw 
gevangen. Ze heeft in dat jaar vijf jongen. 
Een vogel die broedt als ze twee jaar oud is, 
is bijzonder en zou kunnen duiden op het 
nog niet ‘vol’ zijn van het broedgebied Tetje
horn. Ook daarna zit ze steeds ergens in de 
omgeving van het Schildmeer. Tot de winter 
2009/2010. Deze strengste winter sinds 
jaren laat zien dat de Groninger ganzen wel 
degelijk last kunnen hebben van de kou. 
VRN is hier een mooi voorbeeld van. Van 
eind december tot half januari verblijft ze in 
het noordelijke Deltagebied in de omgeving 
van Den Bommel. In februari zit ze in de 
Wieringermeer en in april wordt ze weer bij 
Tetjehorn gezien. Het is niet duidelijk of ze 
nog weer succesvol gebroed heeft.

Overleving
Er zijn natuurlijk slechts 133 individuen 
geringd, maar is er toch al iets over de 
overleving te zeggen? Natuurlijk is er een 
verschil tussen vogels die als adult of als 
jong geringd zijn. Het totaal aantal geringde 
adulte vogels waarover nu iets te zeggen 
is, is 34. De overleving hiervan in het eer
ste jaar na ringen is ongeveer 74%. Dit is 
opmerkelijk laag in vergelijking met een 
analyse naar de overleving van vogels uit de 
Ooijpolder, waar de jaarlijkse overleving van 
adulte vogels 85% is (Van Turnhout et al. 
2003). Van de als jong geringde vogels over
leeft circa 67% het eerste levensjaar. Ook dit 
ligt aanmerkelijk lager dan wat voor Grauwe 
Ganzen uit de Ooijpolder is berekend (73%, 
Van Turnhout et al. 2003).

Discussie
De populatie Grauwe Ganzen in Groningen 
staat vermoedelijk nog aan het begin van 
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per, Martin Lips, Leon Luijten, JanWillem 
Loonen, Maarten Loonen, Jeroen Nienhuis, 
Joke Poel, Jouke Prop, Siedse Seinstra, 
Peter Stoelinga, Sander Terlouw, Jelke Vale, 
Phillip van der Ven, Peter Volten, Roderick 
Voogd, Eva Wolters en Sabine Wolters.
Daarnaast is een project als dit afhankelijk 
van waarnemers die de codes van de ringen 
doorgeven. Er zijn er inmiddels zoveel die 
dit via de website www.geese.org doen dat 
het ondoenlijk is om hun namen hier te 
noemen. Op het gevaar af mensen tekort te 
doen, wil ik hier toch Peter Volten, Ko Veld
kamp, Egbert Boekema, Jeroen Nienhuis, 
Jan Hulscher, Peter Driessen, René Oos
terhuis en Alwin Hut even in het zonnetje 
zetten als meest fanatieke aflezers.
Ten slotte een woord van dank voor de 
provincie Groningen die het onderzoek de 
afgelopen jaren gefinancierd heeft.
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een straal van een aantal kilometers rond 
de broedplek verblijven (mondelinge mede
deling Olaf Geiter).

Toekomst
Dankzij de aflezingen van gehalsbande 
Grauwe Ganzen weten we inmiddels veel 
over het gedrag van deze vogels. Hiermee 
is echter niet het laatste woord gezegd. 
Gedrag van vogels kan immers veranderen, 
bijvoorbeeld onder invloed van popula
tiedruk of eventuele beheersmaatregelen. 
Bovendien kunnen deelpopulaties zich 
verschillend gedragen. Dat maakt verder 
onderzoek zinvol.

Om meer te kunnen zeggen over de overle
ving van de Groninger ganzen is een grotere 
steekproef aan vogels nodig. Daarnaast is 
het onderzoek tot nu toe vooral bijzonder 
doordat in een groeiende populatie wordt 
gekeken. Hoelang groeit deze populatie 
nog door? En wat gaat er gebeuren als 
de grenzen aan de groei bereikt zijn? Al
lemaal vragen die je als onderzoeker door 
het hoofd flitsen als je een verhaal als het 
voorliggende aan het schrijven bent. Het is 
dan ook onze bedoeling om nog een aantal 
jaren door te gaan met het onderzoek in 
Tetjehorn en omliggende gebieden.

Alle waarnemingen van geringde vogels zijn 
van groot belang. Denk niet: iemand an
ders heeft deze vogel ook wel gezien, want 
dat blijkt toch vaak niet het geval te zijn. 
De waarnemingen zijn in te voeren via de 
website www.geese.org. Als u vragen hebt of 
uitleg nodig hebt, aarzel dan niet contact op 
te nemen. 

Dankwoord
Het ringen van ganzen doe je niet in je 
eentje. Bij de vangsten in Groningen werd ik 
in de loop der jaren geholpen door: Martijn 
Bakker, Peter de Boer, Mieke van Bracht, 
Loes van den Bremer, Hennie van den 
Brink, Ana Buren, Tom Buurmeijer, Arjan 
Dekker, Peter Driessen, Anneke Epping, 
Jan Glas, Mirte Greve, Jan Hoving, Jan 
Hulscher, Henk van der Jeugd, Remco Kui
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De Boer 2005). In 2005 werd het totale 
aantal broedparen in de provincie buiten de 
Lauwersmeer op 1525 paar geschat.
De meeste broedende Grauwe Ganzen 
broedden in rietvelden met een waterdiepte 
van minimaal 60 centimeter (Luijten 2006).
Hoe is het na 2005 verdergegaan met de 
broedvogelaantallen van de soort binnen de 
provinciegrenzen?

Recente ontwikkelingen

Omgeving Schildmeer
De populatie rond het Schildmeer is sinds 
2005 doorgegroeid. In 2005 ging het nog om 
veertien paar, een jaar later werden achttien 
paren aangetroffen. Inmiddels (2011) gaat 
het om circa 90 paar (tabel 1). Dat betekent 
dat er een flinke groei is opgetreden. In 
het begin hadden alle paren nog een nest, 
 recent is dat echter bij lange na niet meer 
het geval. Er zijn aanwijzingen dat van de 
90 paar slechts maximaal 45 een nest heb
ben gebouwd.

Lauwersmeer
In de Lauwersmeer is het aantal broedparen 
van de Grauwe Gans sinds 2005 exponen
tieel gegroeid. Het gebied wordt jaarlijks 
geïnventariseerd door SOVON in opdracht 
van Staatsbosbeheer. De groei van de popu
latie vindt voornamelijk plaats in het Friese 
deel van het gebied. Aan de Groninger zijde 
schommelen de aantallen recent rond de 
100 broedparen, in het hele gebied gaat het 
nu om ruim 500 paar (Kleefstra & De Boer 
2010).

In 2006 verscheen een artikel in De Grauwe 
Gors waarin de ontwikkeling van de broed
populatie van de Grauwe Gans in Groningen 
tot en met 2005 werd beschreven (Luijten 
2006). In dit artikel wordt een update gege
ven van de ontwikkelingen in de broedsei
zoenen daarna.

Korte geschiedenis van de Grauwe Gans 
in Groningen
Ten opzichte van veel andere provincies 
staat de populatie in Groningen vermoede
lijk nog maar aan het begin van de groeicur
ve. Tot het jaar 2000 was het aantal broe
dende vogels tot een tiental paren beperkt 
(Voslamber 2002). Het eerste broedgeval 
vond echter al plaats in 1977 bij de Dollard. 
Dit bleef lange tijd een eenmalige gebeurte
nis (Boekema et al. 1983). Pas sinds de jaren 
negentig heeft de soort zich als broedvogel 
blijvend gevestigd in natuurgebieden in 
MiddenGroningen (Luijten 2006). Het 
eerste zekere broedgeval vond hier plaats 
in 1992 bij het Schildmeer. De aantallen zijn 
sindsdien toegenomen en in 2005 werden 
er veertien territoria vastgesteld (Luijten 
2006). In het natuurgebied Hoeksmeer, 
ten noordwesten van het Eemskanaal, 
werd in 2000 voor het eerst met zeker
heid gebroed. Bij het Startenhuistermaar, 
nabij Kantens, waren vanaf 20002004 elk 
jaar enkele broedparen aanwezig (Staats
bosbeheer 2004). Naast het Schildmeer is 
de Lauwersmeer een van de belangrijkste 
broedlocaties voor Grauwe Ganzen in Gro
ningen. De soort is hier tussen 1999 en 2004 
toegenomen van 3 tot 53 paar (Kleefstra & 

Ontwikkeling broed-
populaties van de  Grauwe 
Gans in Groningen
Berend Voslamber
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2010 betrof het respectievelijk twee, een, 
nul, nul, een en een paar.
Ook het nieuwe natuurontwikkelingsgebied 
de Ae’s tussen Woudbloem en Schaaphok 
herbergt vanaf 2005 enkele broedparen. In 
dit gebied zijn veel mogelijkheden om te 
broeden, de mogelijkheden om kuikens op 
te laten groeien zijn echter zeer beperkt. De 
verwachting is dan ook dat de aantallen bij 
het huidige beheer van het gebied gering 
van omvang zullen blijven. Hoe dat zal zijn 
in de nieuwe natuurgebieden die vanaf 2011 
rondom de Ae’s worden aangelegd, is voor
alsnog onduidelijk.
In het gebied Rijpemaa ten westen van de 
Ae’s werd in 2008 één broedgeval gemeld na 
een eerdere melding van vier paar in 2003 
(Luijten 2006).

Rest van de provincie
Buiten de twee bovengenoemde plekken is er 
sprake van een zeer geleidelijke uit breiding 
van het aantal broedparen in de provincie. 
We volstaan hier met een korte impressie 
van de ontwikkelingen (zie tabel 1).
Bij het Hoeksmeer werd in 2000 een broed
geval geconstateerd, daarna werden geen 
gevallen meer gemeld tot een enkel paar 
in 2010. Blijkbaar voldoet dit gebied niet 
aan de eisen die de vogels op dit moment 
aan een broedgebied stellen. Hetzelfde lijkt 
voor de Startenhuistermaar bij Kantens te 
 gelden. Daar werden tot 2005 regelmatig en
kele broedgevallen gemeld, maar recent lijkt 
de soort daar, zoals blijkt uit het ontbreken 
van meldingen, niet meer te broeden.
Enkele vogels broeden sinds 2005 in 
 Hesselinkslaan bij Westerbroek. In 2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011
schildmeer 18 25 45 46 90

omgeving glimmen 0 0 2 1 1

westerbroekstermadepolder 11 14 8 6 15 15

Kropswolderbuitenpolder 4 8 12 15 20 20

Leinwijk, Zuidlaardermeer 1 8 10 15

de groeve, Zuidlaren 1

oostpolder, Zuidlaardermeer 1 1 1 8 15

Hondshalstermeer 4 7

de rijpemaa 1

ae’s woudbloem 10

Hoeksmeer 1

Hesselinkslaan, westerbroek 1 0 0 1 1

Hamdijk, Nieuweschans 1 1

de gaast, Blijham 2

Heveskes 9 3

dollard, Nieuwe statenzijl 5 3 0

dollard, Polder Breebaart 0 1

Nieuweschans 2

Lettelberterpetten 0 5 14 19 8

Lettelberterbergboezem 5 5 5 5 15

Bolmeer 0 2

rottumerplaat 1 3 9 17

rottumeroog 2 2 2 3

Lauwersmeer, groninger deel 4 13 21 41 86 95

totaal in Groningen 47 81 133 194 145 272

Tabel 1. Aantallen broedparen Grauwe Ganzen per gebied, 2006-2011.
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er inmiddels meer vogels zouden moeten 
broeden, blijkt uit de waarneming van mini
maal zeven paar met jongen in 2009.
Na het broedgeval in 1977 bij de Dollard, 
bleef dat gebied lange tijd zonder broed
paren. Wel werden er nu en dan broedver
dachte vogels gezien, maar dit bleken toch 
steeds vogels te zijn die uiteindelijk uit het 
gebied vertrokken. Sinds 2006 wordt er 
weer melding gemaakt van broedparen op 
de kwelders bij Nieuwe Statenzijl. In dat jaar 
worden vijf paren gemeld en in 2008 drie pa
ren. In andere jaren werd niet geteld of bleef 
de teller op nul staan (2005, 2007 en 2009).
Nieuwe kernen binnen de verspreiding van 

Langs de Drentsche Aa in de omgeving van 
Glimmen worden in het grensgebied met 
Drenthe kleine aantallen broedvogels ge
meld vanaf 2008. Toen broedden twee paar 
in de Westerlanden. De jaren erna steeds 
één paar. In het gebied De Wolddeelen bij 
Haren verblijven vanaf 2011 enkele vogels 
die nog niet tot broeden zijn gekomen.
Een gebied waar in potentie grotere aan
tallen Grauwe Ganzen verwacht zouden 
kunnen worden, is het Hondshalstermeer. 
Hier worden echter slechts geringe aantal
len gemeld vanaf 2007. Toen was er een 
melding van vier paren, daarna zijn er geen 
meldingen van broedgevallen bekend. Dat 

Figuur 1. Verspreiding van de Grauwe Gans als broedvogel in Groningen.
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Figuur 2. Aantalsontwikkeling van het aantal broedparen Grauwe Gans in Groningen. Voor gebie-
den waar in een bepaald jaar aantallen ontbreken, is een schatting gemaakt (in lichtgrijs).
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de soort in de provincie lijken te ontstaan 
in het Leekstermeergebied en het Zuidlaar
dermeergebied. In het eerste gebied werden 
uit de Lettelberterpetten tussen 2007 en 
2010 respectievelijk vijf, veertien, negentien 
en acht en uit de Lettelberterbergboezem 
tussen 2007 en 2011 vijf, vijf, vijf, vijf en 
vijftien broedparen gemeld.
In de omgeving van het Zuidlaardermeer is 
recent sprake van een snelle uitbreiding. In 
het gehele gebied broedden in 2011 circa 95 
paar. De eerste paren broedden in de Wes
terbroekstermadepolder in 2004. Daarna 
namen de aantallen gestaag toe en nu wor
den ook uit de Kropswolderbuitenpolder, 
Leinwijk en De Groeve meerdere broedpa
ren gemeld.
Buiten de hier genoemde plekken zijn er 
recent ook van een aantal andere plekken 
onregelmatig meldingen van kleine aantal
len broedparen (zie figuur 1). In hoeverre 
het hier gaat om permanente vestigingen, 
zal in de komende jaren moeten blijken.

Discussie
Na de rapportage in 2006 (Luijten 2006) 
is het aantal broedgevallen van de Grauwe 
Gans in Groningen verder toegenomen. Het 

gaat nog steeds om relatief geringe aantal
len, met een totaal dat nu rond 300 paar ligt 
(figuur 2). Dit lijkt veel, maar in een gebied 
als De Deelen in Friesland met een opper
vlakte van circa 500 hectare broeden alleen 
al ruim 1000 paar!
Sinds 2005 is het aantal broedplaatsen in 
Groningen met de toename van de aantallen 
broedvogels ook gegroeid. In gebieden als 
het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer 
zat toen nog geen of slechts een enkel paar. 
 Inmiddels herbergen deze gebieden enkele 
tientallen broedparen. Van een aantal plek
ken is duidelijk dat er naar alle waarschijnlijk
heid nauwelijks verdere toename zal plaats
vinden, maar van beide genoemde meren en 
de omgeving van de Drentsche Aa is het maar 
de vraag waar de groei zal eindigen.
Rond Tetjehorn lijkt recent een stabilisatie 
te zijn in het aantal succesvolle broedparen. 
De groep die zich rond deze paren ophoudt, 
is in de afgelopen jaren echter verder ge
groeid. Dat er duidelijk een stabilisatie in 
de groei aan het optreden is, blijkt ook uit 
het jongenpercentage in de groepen in het 
gebied in september. Het aandeel jongen 
in de najaarspopulatie is van 27% en 28% 
in 2008 en 2009 gedaald tot 10% in 2010 
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en 17% in 2011. Aangezien de sterfte in een 
grauweganzenpopulatie gemiddeld zo’n 
20% per jaar is, mag duidelijk zijn dat er met 
een aanwas van onder de 20% nauwelijks 
nog sprake kan zijn van groei.
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 telervaring meedoen. Voorwaarde is dat men 
de 3040 algemene soorten stadsvogels op 
zicht en geluid kan herkennen. Om hierbij te 
helpen heeft SOVON de MUScursus opgezet: 
een vogelherkenningscursus die met name 
ingaat op geluiden en herkenning, en via 
internet individueel te volgen is, zie http://
www.sovon.nl/default.asp?id=454.

In MUS zijn in 2011 maar liefst 160 vogelsoor
ten vastgesteld en daarnaast ook 17 soorten 
zoogdieren! Elke MUSteller kan indien inge
logd kaartjes maken van alle soorten, lande
lijk of van je provincie. Hierbij als voorbeeld 
een kaartje van de Kauw in Nederland en in 
enkele regio’s in 2011. De soort is in de eerste 
vier jaar MUS licht toegenomen. Je ziet echter 
landelijk en regionaal grote verschillen. In het 
eerste nummer van SOVONNieuws in 2012 
zal te lezen zijn hoe het de Kauw en de an
dere soorten is vergaan in het afgelopen jaar.

Jan Schoppers
Coördinator MUS
Email: MUS@sovon.nl

Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) gaat al
weer zijn zesde jaar in. Dit stadsvogelmeetnet 
is opgezet door SOVON Vogelonderzoek Ne
derland en Vogelbescherming Nederland om 
de aantalsontwikkeling en de verspreiding 
van broedvogels in bebouwde gebieden beter 
in beeld te brengen. Het is een laagdrempe
lige telling die geschikt is voor ervaren en 
minder ervaren tellers. De resultaten van de 
eerste vijf jaar zien er goed uit en in diverse 
artikelen 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, waar ook een postcodegebied in de 
buurt kan worden uitgezocht, zie http://
www.sovon.nl/default.asp?id=367. Via 
‘aanmelding’ kan men zien welke postcode
gebieden vrij zijn en u kunt zich daar dus 
ook aanmelden voor uw eigen telgebied. MUS 
blijkt een leuk en ideaal 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 45 postcodegebie
den zijn geteld in 2011.
MUS is een telling waarmee eenvoudig de 
verspreiding en aantalsontwikkeling van 
de stadsvogels gevolgd kunnen worden. De 
tellingen kosten weinig tijd (slechts twee 
ochtenden en een zomeravond, maximaal 
twee uur per telling) en door de laagdrempe
lige opzet kunnen ook vogelaars met weinig 

SOVON stadsvogelmeetnet 
MUS gaat het zesde jaar in: 
doe ook mee in 2012

Verspreiding van de Kauw in de drie noordelijke 
provincies in 2011.
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wordt en gevoed wordt met relatief schoon 
Drents beekwater. Geen veraarding en 
inklinking van het veen meer en een betere 
waterkwaliteit, ook in het Leekstermeer.
Door middel van enkele stuwen in de beken 
worden verschillende peilvakken gecreëerd, 
die ervoor zorgen dat ook de wat hoger 
gelegen gebieden flink vernatten. De dijken 
rondom de waterberging houden het water 
binnen, zelfs als het waterpeil in het hele 
boezemgebied tussen de berging en de 
sluizen bij Lauwersoog 70 centimeter stijgt. 
Zo is het watersysteem bestand tegen wa
teroverlast die hooguit één keer per 100 jaar 
voorkomt.

Waar liggen De Onlanden?
En waar komt die naam eigenlijk vandaan? 
Om met de laatste vraag te beginnen: door 
de bestuurscommissie die verantwoordelijk 
is voor het herinrichtingsproject is in 2009 
een prijsvraag uitgeschreven om een naam 
te bedenken voor het gehele waterbergings
gebied. Door een samenwerkingsverband 
van vijf IVNafdelingen, de Historische 
Vereniging Roderwolde en stichting Na
tuurbelang De Onlanden is toen de naam 
‘De Onlanden’ voorgesteld. Deze naam 
houdt enerzijds verband met de historie van 

Waarom een herinrichting?
Deze vraag zou ik kunnen beantwoorden 
door te verwijzen naar het hierboven ver
melde artikel, waarin de noodzaak voor het 
inrichten van De Onlanden als waterberging 
en natuurgebied uitgebreid uitgelegd wordt. 
Voor degenen die dit artikel niet (meer) 
helemaal paraat hebben nog een korte sa
menvatting:
Na de wateroverlast in 1998 in Groningen 
en Drenthe werd besloten een groot water
bergingsgebied in te richten in het laagste 
deel van de stroomdalen van het Peizer en 
Eelderdiep. Dat laagste deel is het veenwei
degebied even ten zuiden en westen van de 
stad Groningen, respectievelijk de Peizer en 
Eeldermaden en het Leekstermeergebied. 
Dit hele gebied van 1700 hectare ligt binnen 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het 
Leekstermeergebied is ook Natura 2000ge
bied. De natuurbeheerders wilden wel mee
werken aan de aanleg van een waterberging, 
maar alleen onder de voorwaarde dat de 
natuur er ook van zou profiteren. Zo kwam 
men tot het plan voor een groot, omdijkt 
doorstroommoeras waar het water van het 
Eelderdiep en het Peizerdiep via nieuw ge
graven slenken doorheen stroomt om uit te 
komen in het Leekstermeer. Voordeel voor 
de natuur is dat het veengebied flink natter 

Vliegende start voor 
De Onlanden
wim van Boekel

Vijf jaar geleden schreef ik in dit tijdschrift over de plannen voor de aanleg 
van een groot doorstroommoeras in de Kop van drenthe en het aansluitende 

deel van groningen (Van Boekel 2006). Toen was dit nog toekomstmuziek, 
maar wel werd er door de natuurbeheerders en ondergetekende veel van 

verwacht. Nu is de inrichting van de onlanden, zoals het gebied inmiddels 
officieel heet, de laatste fase ingegaan en is de natuur zich in sommige delen 
van het gebied al in rap tempo aan het ontwikkelen. Voor de vogelliefhebber 

beleefde de onlanden in 2011 een ware ‘vliegende start’.
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Kaart van De Onlanden

Zuidelijke slenk in de Matslootpolder, richting oost vanaf de Hooiweg
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worden opgehoogd en opnieuw verhard, de 
bruggen over de slenken in het gebied zijn 
nog niet allemaal klaar en enkele stuwen en 
gemalen moet nog worden geplaatst. Ook 
zijn er een paar probleemgebiedjes waar nog 
procedures lopen tegen de plannen. Toch 
verwacht men eind 2011 de waterberging 
grotendeels in gebruik te kunnen nemen. 
Waar het kan, wacht men de afronding van 
het project niet af en is de berging al functi
oneel, bijvoorbeeld rond het Leekstermeer. 
De voormalige veenweidegebieden aan de 
zuid en westkant (Jarrens, Middelvennen, 
Achter de Es en Bolmert, zie kaart) zijn 
verbonden met het meer via enkele gaten 
in de dijk. Het waterpeil staat hier voortaan 
net zo hoog als in het Leekstermeer. Een 
meebewegende berging heet dat. Ook in het 
gedeelte aan de oostkant van het meer tot 
aan de Hooiweg/Matsloot (de Blauwven
nen) is het waterpeil al flink verhoogd en 
bij het gehucht Peizermade is het nieuwe 
Langmameer deze zomer voor een groot 
deel volgestroomd.

Snel ontdekt
Nadat het werk in de gebieden rond het 
Leekstermeer in de herfst van 2010 was 
afgerond, keerde de rust hier weer en daar
mee ook de vogels. De gebieden stonden 
toen nog niet in verbinding met het meer. 

het gebied (zo is er een Onlandse Dijk en 
Onlandse Wijk te vinden), anderzijds geeft 
de naam ook de kenmerken van het gebied 
goed weer. Het is straks grotendeels onland, 
oftewel land waar de boer niets aan heeft.
Op de kaart staat de begrenzing van De 
Onlanden aangegeven zoals die door stich
ting Natuurbelang De Onlanden wordt 
gehanteerd. Deze grens loopt deels langs 
de buitenkant van de waterberging. Er zijn 
echter ook een paar gebieden meegenomen 
die officieel buiten de berging vallen, maar 
die wel een geheel vormen (of gaan vormen) 
met de natuur van De Onlanden. Zo zijn de 
Lettelberter Petten, aan de Groninger kant 
van het Leekstermeer en die deel uitmaken 
van het Natura 2000gebied, meegenomen. 
Ook het Kleibos en de Zuidermaden bij 
Roderwolde horen straks bij De Onlanden. 
Hier loopt een project om het gebied in 
open verbinding met het Peizerdiep te 
brengen, waardoor ook in dit gebied een 
flinke vernatting op gaat treden. Ook de 
bergboezem langs het Lettelberterdiep en 
het Elsburger Onland zou je bij De Onlan
den kunnen rekenen, de laatste alleen al 
vanwege de naam.

Stand van zaken
Zoals gezegd, is de inrichting van het gebied 
bijna klaar. Er moeten nog enkele wegen 

Blauwvennen, ten westen van de Hooiweg
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honderden eenden van diverse soorten en 
werden de eilandjes bevolkt door weidevo
gels, Kleine Plevieren en strandlopers. In 
maart werden ruim 300 Grutto’s geteld in 
het gebied en een ruime maand later kwam 
de teller voor de Kemphanen ook boven de 
300. Daarnaast waren er ook grote aantal
len Groenpootruiters en Zwarte Ruiters en 
meer dan 100 Bosruiters te vinden. Vooral 
de Bolmert met de vele slikveldjes was 
voor de Kemphanen en ruiters een prima 
foerageergebied. De Kemphanen gebruikten 
de eilandjes in de Middelvennen graag als 
kempplaats. ’s Ochtends waren hier soms 
tientallen hanen te zien die zich uitsloofden 
voor de nogal ongeïnteresseerde hennen.
Terwijl bijna heel Nederland naar water 
smachtte in het droogste voorjaar ooit, 
stond het waterpeil in de berging, dankzij 
de koppeling met het Leekstermeer, voor de 
trekvogels steeds aangenaam hoog. Dit zal 
zeker bijgedragen hebben aan de hoge aan
tallen vogels die hier te vinden waren.
De komst van eerst twee en later acht 
Steltkluten in het gebied zette de kroon op 
het voorjaar in dit deel van De Onlanden. 
Het was dan ook niet verwonderlijk dat er 
al veel vogelaars in het gebied te vinden 
waren, die allemaal even enthousiast rea
geerden op deze nieuwe vogellocatie vlak bij 
de stad.

Het regenwater hoopte zich steeds meer op 
in de bergingen waardoor grote wateropper
vlakken ontstonden. Deze werden al snel 
gebruikt als rustgebied door de overwinte
rende ganzen en eenden. Opvallend was de 
aanwezigheid van een Klapekster die zich 
van november tot februari regelmatig lan
gere tijd ophield in de Bolmert en ook wel 
op andere plekken rond het Leekstermeer 
werd gezien.
In februari 2011 werden de dijken van het 
Leekstermeer op twee plaatsen doorgraven. 
Het waterpeil in de berging zakte daardoor 
een stuk en er ontstond flinke variatie in 
de nattigheid. In de Middelvennen en Ach
ter de Es bleven grote delen onder water 
staan maar kwamen ook veel eilandjes en 
oude slootkanten boven het water uit. In 
de Bolmert zakte het peil op veel plaatsen 
tot op het maaiveld waardoor de slikkige 
bodem bloot kwam te liggen. De Jarrens 
was (en is), om technische redenen, nog niet 
verbonden met de andere gebieden. De wa
terstand bleef hier in eerste instantie hoog, 
maar in de droge maanden die volgden ver
dween het oppervlaktewater in de Jarrens 
uiteindelijk vrijwel geheel.
Al die kale eilandjes, randjes en slikveld
jes lokten in korte tijd veel trekkende 
watervogels, steltlopers, strandlopers en 
plevieren aan. Al snel zat het gebied vol met 

Foeragerende Kemphanen, Achter de Es
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in juni en juli zullen zeker een rol hebben 
gespeeld bij het slechte broedresultaat. 
Toch kan dit eerste zekere broedgeval van 
Steltkluut in Drenthe sinds 75 jaar een suc
ces voor het nieuwe natuurgebied genoemd 
worden.
Ondertussen viel er nog meer bijzonders 
te beleven in dit deel van De Onlanden. 
Half mei werden ineens enkele roepende 
Porseleinhoenen gehoord in de Bolmert. Op 
de komst van deze soort werd al gehoopt, 
want het gebied is er uitermate geschikt 
voor, maar dat er meteen zeven te horen 
waren was boven verwachting. Ook in de 
Blauwvennen werden later nog twee Por
seleinhoenen gehoord, waarmee het totaal 
dus op negen komt.
Naast deze ralachtige was er in mei een 
nog zeldzamer lid van deze familie in het 
gebied te horen: een Kleinst Waterhoen. De 
ontdekking werd weer niet wereldkundig 
gemaakt, om een ‘run’ op het gebied te 
voorkomen. De vogel bleef ook slechts één 
dag. Theo Bakker zette het geluid van de 

(On)verwachte broeders
Uiteraard maakten de vogels dankbaar 
gebruik van de broedmogelijkheden die de 
waterberging bood. Tientallen Kieviten, 
Tureluurs, Grutto’s, Scholeksters en Kleine 
Plevieren veroverden hun eigen territorium. 
Ook veel eenden en ganzen vonden goede 
broedgelegenheden in het gebied en vier 
paartjes Kluten deden een broedpoging op 
de eilandjes in de Middelvennen.
Feest werd het toen bleek dat ook de Stelt
kluten het gebied uitgekozen hadden om 
te broeden. In eerste instantie was er in de 
Middelvennen één territoriaal paartje aan
wezig. Later kwamen er nog drie paartjes 
bij die allemaal een broedpoging deden. De 
Steltkluten bleken erg gevoelig te zijn voor 
verstoring. Daarom werd het broeden niet 
wereldkundig gemaakt en moesten er bor
den geplaatst worden om al te enthousiaste 
vogelaars en fotografen tegen te houden. 
Uiteindelijk kwamen bij één nest drie pullen 
uit het ei, waarvan er slechts één vliegvlug 
werd. De beroerde weersomstandigheden 

Eelderdiep bij de Peizerweering
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Vrouwtje Steltkluut op het nest 
in de Middelvennen
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direct een kokmeeuwenkolonie van zo’n 
25 paar en ook een Roerdomp werd hier al 
snel gezien, maar vergeleken met het gebied 
rond het Leekstermeer viel er nog niet veel 
te beleven. De ervaring leert inmiddels dat 
een gebied na peilverhoging ongeveer een 
jaar nodig heeft om een geschikte leefom
geving te worden voor onder andere vogels. 
Het is de verwachting dat het Langmameer 
volgend voorjaar ook veel leuks op zal gaan 
leveren en de komende jaren zullen op 
steeds meer plaatsen in De Onlanden grote 
aantallen en bijzondere trekvogels en broed
vogels te zien zijn, dat is zeker.
Op langere termijn zal op veel plaatsen in 
De Onlanden successie van de vegetatie 
optreden. Beheer is in het moeras immers 
nauwelijks mogelijk. Hierdoor zal er meer 
variatie in begroeiing ontstaan en daardoor 
ook een gevarieerdere natuur met onder an
dere elzenbroekbos, rietvelden, open water 
en veenmoeras. Waar wat gaat gebeuren en 
welke natuur dat precies op gaat leveren, 
valt nu nog nauwelijks te voorspellen. Veel 
zal ook afhangen van de weersinvloeden 
en de keuzes die gemaakt (moeten) worden 
in het beheer door Natuurmonumenten, 

vogel op internet (http://wad.waarneming.
nl/sound/view/8501).
Andere bijzondere broedvogels in dit deel 
van De Onlanden waren Snor (op vijf 
tot zeven plekken gehoord), Roerdomp 
(minstens twee roepende mannetjes) en 
Watersnip. De laatste soort broedde vroeger 
veelvuldig in het gebied (3,5 tot 6 territoria 
per 100 hectare; Van den Brink et al. 1996), 
nu waren weer tien mekkerende vogels te 
horen rond het Leekstermeer. In een vorige 
Grauwe Gors heeft René Oosterhuis (2010) 
al bericht over de hoge aantallen broedende 
Rietzangers (235 in 2010) in het Natura 
2000gebied. Door de vernatting zullen dat 
er in 2011 nog meer geweest zijn.

To be continued …
Dit eerste succesvolle seizoen in De Onlan
den belooft veel voor de toekomst. Bedenk 
dat dit jaar nog maar een kwart tot een 
derde van het hele gebied vernat was en 
dat een deel van dit natte gebied zich nog 
onvoldoende had kunnen ontwikkelen om 
voor vogels aantrekkelijk te zijn. In het 
Langmameer bijvoorbeeld werd het peil pas 
afgelopen juni verhoogd. Daar ontstond wel 

Fo
To

: w
IM

 V
a

N
 B

o
eK

eL

Vistrap en stuw in de Peizermaden



162 de grauwe gors 2011–3

veel informatie over de natuur, de her
inrichting en de achtergronden van De 
Onlanden.
www.herinrichtingpeize.nl is de website •	
van het projectbureau voor de herin
richting als waterberging, met informa
tie over de werkzaamheden, luchtfoto’s 
van het gebied en de achtergrond van 
het project.

Literatuur
van Boekel, W. 2006. De Drents-Groningse 

Onlanden: natuurgebied in wording. De 
Grauwe Gors 34: 78-82.

van den Brink, H., A. van Dijk, B. van Os & P. 
Venema 1996. Broedvogels van Drenthe. 
Van Gorcum, Assen.

Oosterhuis, R. 2010. Rietzangers rond het 
Leekstermeer. De Grauwe Gors 38: 124-
129.

Staatsbosbeheer, de landschappen en het 
waterschap. Het wordt al met al een span
nende en interessante tijd in De Onlanden.
Om dit mooie natuurgebied te kunnen 
beleven worden hier en daar voorzieningen 
aangebracht in de vorm van kijkhutten 
en kijkschermen en een uitkijkpunt. In de 
Lettelberter Petten is bijvoorbeeld net een 
nieuwe uitkijktoren geplaatst die een mooi 
uitzicht biedt over het Leekstermeer en de 
oeverzone aan beide kanten. Het netwerk 
van fi etspaden door het gebied maakt De 
Onlanden voor de vogelliefhebber goed 
te beleven, al zal men er ook begrip voor 
moeten hebben dat niet alle plekken toe
gankelijk zijn, of soms periodiek afgesloten 
worden. Een regelmatig bezoek aan dit 
prachtige gebied is vanaf nu zeker aan te ra
den, ook al ligt het grotendeels in Drenthe.

Meer informatie
www.natuurindeonlanden.nl is de •	
website van stichting Natuurbelang De 
Onlanden met actuele waarnemingen, 
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Th eo Jager gaf een mooie impressie van een 
reis naar Roemenië, naar de Donaudelta en de 
grensrivier met Oekraïne, de Prut. Kroeskop
pelikaan, Witwangstern, Steltkluut en Zwarte 

Ibis behoorden tot de vogels waarvan hij 
ons prachtige foto's liet zien.

Vervolgens reisden we met zijn allen 
virtueel naar Namibië. Jan Allex de Roos 

vertelde ons wat daar zoal aan vogels op te 
snorren is. Ook voor Jan Allex was het voge
len niet het hoofddoel van de reis, maar in 
de verloren uurtjes kon hij in het veelal open 
landschap toch vrij gemakkelijk een groot 
aantal mooie soorten vinden. Kaapse Mus, 
Social Weaver, Koritrap en Dwergvalk kon hij 
op zijn lijstje bijschrijven.

Arjen Drost eindigde de avond met impres
sies van Spitsbergen en Finland. Ook hij had 
plaatjes van onder meer de Zwarte Zeekoet, 
maar dan van de noordelijke ondersoort, van 
de Grote Burgemeester en Kleinste Jager. Ter 
afsluiting had hij een paar leuke fi lmpjes voor 
ons in petto, van Bruine Beren en een Veel
vraat en van Taigagaaien.

Al met al een bijzonder geslaagde avond! Wel
licht het begin van een nieuwe traditie binnen 
Avifauna: een bijeenkomst met vogelfoto’s 
van vakanties door en voor leden? 

Vera Jongman

Op 19 januari 2012 had de lezingen
commissie iets bijzonders voor de 
leden van Avifauna in petto: een 
heuse diaavond. Nou ja, de 
dia’s waren natuurlijk 
vervangen door digi
tale foto’s.
Zes leden hadden zich aangemeld foto’s 
te laten zien van een favoriet reisgebied. 
Het werd een gevarieerde avond. 

Aart van der Spoel beet het spits af met foto’s 
uit het noorden van Finland en Zweden, waar 
hij een week heeft rondgestruind. Een kleine 
greep uit de foto’s: Drieteenmeeuw, Grote 
Burgemeester, Zwarte Zeekoet, Haakbek en 
Moerassneeuwhoen.

Guido Meeuwissen bracht ons een stuk verder 
naar het zuiden, naar Groningen. Ook hij liet 
geweldige foto's zien van alledaagse en min
der alledaagse soorten. Aalscholver, Water
snip en Spaanse Mus bijvoorbeeld. Maar ook 
actiefoto's, zoals van een ruziënde Slechtvalk 
en een Buizerd.

Willem Hartholt nam ons mee naar Turkije, en 
dan vooral naar de zuidwestkust. Vogelen was 
niet het hoofddoel van zijn reizen naar Turkije, 
maar in de verloren uurtjes rond hotels rond
struinen en geschikte gebiedjes in de buurt 
opzoeken, leverden toch geweldige soorten op. 
Turkse Boomklever, Hop, Bijeneters, Kwak en 
Roze Spreeuw  trokken aan ons voorbij.

Nieuwerwetse 
dia-avond 
 Avifauna

Vera Jongman
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om een goed seizoensmaximum te kun
nen bepalen. Bij het berekenen van het 
seizoensmaximum van de Hoornseplas en 
de Piccardthofplas tezamen zijn eerst de 
aantallen per datum opgeteld alvorens het 
maximum op te zoeken.

De stadsgrenzen zijn in de afgelopen de
cennia steeds verder uitgebreid. Hierdoor 
zou de oppervlakte foerageergebied van de 
Smienten kunnen zijn afgenomen. Voor 
het bepalen van de bouwactiviteiten in de 
omgeving van de Piccardthofplas en de 
Hoornseplas is gebruikgemaakt van infor
matie op de makelaarswebsite www.funda.
nl (figuur 1).
Smienten eten gras. Om hiervan gebruik te 
kunnen maken moet dit gras van voldoende 
hoge kwaliteit zijn (Bruinzeel et al. 1998). 
Tegenwoordig bestaat een groot deel van de 
Eelder en Peizermaden uit voor herbivore 
vogels ongeschikte vegetatie (Nienhuis 
2005a). De kartering van Nienhuis (2005a) 
in het voorjaar van 2004 is gebruikt om een 
beeld te krijgen van de vegetatie (figuur 1).

Resultaten
Het seizoensmaximum van de Hoornseplas 
en de Piccardthofplas tezamen is gedurende 

Methode
De hoogste aantallen Smienten zijn aanwe
zig in de maanden november en december 
(Hulscher & Nienhuis 2004). De aantal
len tellingen in deze periode varieerden 
tussen de jaren en niet alle gebieden zijn 
jaarlijks geteld. In de beginjaren zijn alleen 
de Hoornseplas, de Piccardthofplas en het 
Friescheveen bezocht. In de winters van 
1992/1993 tot en met 1997/1998 is iedere 
twee weken geteld. Het totale aantal tel
lingen in november tot en met februari 
lag rond elf. Van 1999/2000 tot en met 
2004/2005 zijn minder tellingen uitgevoerd. 
De gebieden zijn wel wekelijks bezocht, 
maar niet iedere keer geteld. In januari zijn 
in ieder jaar tellingen uitgevoerd. Aanvul
lende tellingen zijn uitgevoerd in vier van 
de zes jaren. Deze zijn uitgevoerd op mo
menten dat er opvallend veel Smienten aan
wezig waren. In 2005/2006 en 2006/2007 
is wekelijks geteld (zestien tellingen per 
winter) en in 2007/2008 is iedere twee we
ken een ronde gemaakt (zeven tellingen). 
In deze drie winters is een groter gebied 
afgezocht. Toen zijn alle wateren ingesloten 
door de stad Groningen en de dorpen Eelde 
en Haren bezocht. Bij iedere telling zijn alle 
gebieden op dezelfde datum geteld. In alle 
winters zijn voldoende tellingen uitgevoerd 

Afnemende aantallen 
Smienten ten zuiden van de 
stad Groningen 
Jeroen Nienhuis & Joke Nienhuis-Poel

Ten zuiden van de stad groningen liggen meerdere plassen en meren. enkele 
daarvan worden frequent gebruikt door overwinterende smienten. Met name 
op de Hoornseplas en de Piccardthofplas zaten hoge aantallen. de piekaantal-

len uit het verleden lijken tegenwoordig niet meer te worden gehaald. Klopt 
dit vermoeden? en zo ja, wat zijn hiervan de mogelijke oorzaken?
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op gemiddeld 3467 (figuur 3). In de jaren 
daarna was het gemiddelde 1878, een af
name van 46 procent. Op de Piccardthofplas 
zaten de eerste jaren veel meer Smienten 
dan op de Hoornseplas. Gemiddeld waren 
het er 9065 (figuur 3). Tegenwoordig zijn het 
er gemiddeld slechts 587. Dat is een afname 
van 93 procent.

De meeste Smienten foerageren binnen 
enkele kilometers rondom de dagrustplaats 
(Boudewijn et al. 2009). De graslanden vlak 
bij de rustplaatsen zijn deels volgebouwd 
(figuur 1). Binnen 3,5 kilometer rondom de 
rustplaats Hoornseplas is in de periode met 
de sterkste afname 106 hectare bebouwd. 

de onderzoeksperiode sterk afgenomen 
(figuur 2). In de eerste zes jaar zijn maxima 
vastgesteld van 5000 tot 15.000 exemplaren 
en was regelmatig meer dan één procent van 
de NoordwestEuropese populatie aanwezig. 
Al snel na deze winters liepen de aantallen 
sterk terug. De sterkste afname heeft plaats
gevonden tussen 1997 en 2002. In de laatste 
negen winters kwam het maximum niet ho
ger dan 4200. De omvang van de Noordwest
Europese populatie is sinds de lokale afname 
wel sterk toegenomen (figuur 2).

Het aantalsverloop op beide plassen 
verschilt erg. De seizoensmaxima van de 
Hoornseplas lagen in de eerste zes jaren 

Figuur 1. Ligging van de dagrustplaatsen Piccardthofplas en Hoornseplas, de begrenzing van 
 bebouwd gebied en de verspreiding van pitrus en rietgras.

dagrustplaatsen
3.5 km rondom dagrustplaatsen
plassen
Pitrus/Rietgras

bebouwd t/m 1996
bebouwd van 1997 t/m 2002
bebouwd vanaf 2003

Piccardthofplas

Hoornse Plas
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Figuur 2. De seizoensmaxima van de Hoornseplas en de Piccardthofplas tezamen. De horizontale 
lijnen geven de 1%-normen weer (Monval & Pirot 1989, Rose & Scott 1994, Rose & Scott 1997, Wet-
lands International 2002, Wetlands International 2006).
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Figuur 3. De seizoensmaxima van de Piccardthofplas en de Hoornseplas tussen 1992/1993 en 
2007/2008.
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en 1870 hectare beschikbaar. In de winter 
van 2002/2003 resteerde hiervan voor de 
Hoornseplas nog 62 procent. Voor de Pic
cardthofplas was de achteruitgang van de 
oppervlakte foerageergebied groter. Van het 
oorspronkelijke foerageergebied resteerde 
nog slechts 49 procent (tabel 1). Het over
grote deel hiervan kwam voor rekening van 
de verruiging met pitrus en rietgras.

Het gemiddelde aantal Smienten op de 
Hoornseplas en de Piccardthofplas was 
in de periode van 1992/1993 tot en met 
1997/1998 respectievelijk 1680 en 3020. In 
2005/2006 tot en met 2007/2008 was dit 
gereduceerd tot respectievelijk 1080 en 280 
vogels. De afname in beide gebieden teza
men was dus gemiddeld 3340 vogels. Deze 
vogels kunnen zijn verplaatst naar andere 
gebieden in de omgeving. In 2005/2006 
tot en met 2007/2008 zijn de meeste 

Tabel 1. Oppervlakte grasland beschikbaar binnen 3,5 kilometer rondom de dagrustplaatsen van 
Smienten in 1995/1996 en in 2002/2003. Alle oppervlaktes zijn in hectares.

Dagrustplaats Grasland in 
1995/1996

Bebouwd Verruigd Resterend in 
2002/2003

Hoornseplas 1870 106 600 1160 (62%)

Piccardthofplas 1700 194 660 840 (49%)

Voor de Piccardthofplas was dat met 194 
hectare beduidend hoger. De aanleg van 
woonwijken is niet de enige wijze waarop de 
oppervlakte foerageergebieden is afgeno
men. Een zeer groot deel van de graslanden 
wordt beheerd als natuurgrasland. Door 
het gevolgde beheer is op deze graslanden 
sprake van verruiging met pitrus en riet
gras. Grasetende watervogels mijden per
celen waarop deze soorten veel voorkomen 
(Rijnsdorp 1986, Nienhuis 2005a). Binnen 
3,5 kilometer rondom de Hoornseplas is 
600 hectare graslanden voor een groot deel 
begroeid met pitrus en/of rietgras. Voor de 
Piccardthofplas lag dat met 660 hectare iets 
hoger. De totale oppervlakte bruikbaar gras
land binnen de actieradius van de Smient 
is door zowel woningbouw als natuurbe
heer sterk afgenomen. In de winter van 
1995/1996 waren rondom de Hoornseplas en 
de Piccardthofplas nog respectievelijk 1700 

Tabel 2. Het gemiddelde aantal Smienten op dagrustplaatsen in 2005/2006 tot en met 2007/2008. 
De locaties zijn gerangschikt op de afstand tot de Hoornseplas en de Piccardthofplas.

Gebied Gemiddeld
Hoornseplas 1084 

Piccardthofplas 277 

eelderdiep, Zanddijkbrug 60 

Paterswoldsemeer 19 

Friescheveen 139 

wolddeelen 140 

Zuidplas 26 

glimmermade, Noordplas 87 

glimmermade, Zuidplas 37 

oosterbroek 37 
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 mogelijke dagrustplaatsen in de omgeving 
regelmatig bezocht. De aantallen op de 
meeste plekken zijn laag. Het gaat om ge
middeld maximaal 140 (tabel 2). Het totale 
aantal Smienten dat op deze locaties zit, 
is gemiddeld 545. Dit is veel lager dan de 
afname van de aantallen op de twee grote 
slaapplaatsen. De Smienten zijn dus niet 
massaal verplaatst naar andere gebieden in 
de omgeving.

Discussie en conclusie
Het aantal Smienten van de Piccardthof
plas en de Hoornseplas is sterk afgenomen 
tussen 1997 en 2002. De vogels die in deze 
gebieden rusten, maken voor een belangrijk 
deel gebruik van de foerageergebieden in 
de Eelder en Peizermaden. Er zijn meer 
soorten die daar foerageren en die eveneens 
een afname laten zien. De Kolganzen die 
overnachten in het Leekstermeergebied 
zijn sterk afgenomen tussen 1995/1996 en 
2000/2001 (Nienhuis 2005a). Het aantal 
Smienten dat rust in het Leekstermeerge
bied is tussen 1988 en 2004 met bijna 95 
procent afgenomen. De sterkste afname 
heeft plaatsgevonden tussen 1995 en 2003 
(SOVON & CSB 2005). De Nijlganzen die in 
de nazomer van het gebied gebruikmaak
ten zijn eind jaren negentig verhuisd naar 
andere gebieden in de omgeving (Nienhuis 
2005b). Het opvallende van al deze afnames 
is dat ze allemaal hebben plaatsgevonden 
in dezelfde periode. Op de Smienten van 
de Piccardthofplas en de Hoornseplas na 
is de afname van deze soorten niet beïn
vloed door woningbouw. Het lijkt erop dat 
de afname van de Smient, net als van de 
overige soorten, een gemeenschappelijke 
oorzaak heeft: verruiging en verzuring van 
de foerageer gebieden.
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omgeving van de Eemshaven ontbreekt en 
het voorkomen van deze libel hier ook zo 
bijzonder maakt. De dichtstbijzijnde Ne
derlandse populaties zijn te vinden in het 
laagveengebied van NoordwestOverijssel 
en ZuidwestFriesland, in bekende natuur
gebieden als de Weerribben, Rottige Meen
the en de Lindevallei. De afstand tussen 
deze gebieden en de Eemshaven bedraagt 
hemelsbreed ongeveer 120 km. De gevlekte 
glanslibel in de Eemshaven was vermoe
delijk een zwervend exemplaar. Ondanks 
dat deze waarneming geen vogelvangst 
betreft, is deze zeker noemenswaardig. Het 
geeft aan dat de Eemshaven niet alleen in 
ornithologisch opzicht van betekenis is 
(geweest).

Sinds 1999 worden in de Oostelijke Eems
haven vogels gevangen voor onderzoek. De 
afgelopen twaalf jaar zijn op deze manier al 
een kleine 20.000 vogels gevangen en ge
ringd. Een overzicht van deze vogelsoorten 
en aantallen is te vinden op de ringpagina 
op www.avifaunagroningen.nl.

Naast vogels wordt er in de mistnetten heel 
soms ook wel eens iets anders aangetrof
fen. Zo werd op 27 juli 2008 een vrouwtje 
gevlekte glanslibel gevangen. Deze libellen
soort is in Nederland en de ons omringende 
landen uiterst zeldzaam en als ernstig be
dreigd opgenomen op de Nederlandse rode 
lijst van libellen. De soort komt normaliter 
voor bij verlandingsvegetaties in (laag)
veen moerassen, een habitat die in de wijde 

Een bijzondere bijvangst 
tijdens het vogels ringen
albert-erik de winter

Gevlekte glanslibel – Eemshaven –  27 augustus 2008
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(Gerdes 2000). Uit de negentiende eeuw zijn 
drie waarnemingen bekend (Boekema et 
al. 1983), waaruit we kunnen opmaken dat 
de Kraanvogel toen een vrij schaarse gast 
was. Dat is nu nog steeds zo, want de trek
baan van de Kraanvogels uit Scandinavië 
loopt net ten oosten van Groningen, met 
als gevolg dat we zelden meer dan enkele 
tientallen Kraanvogels per jaar kunnen zien. 
In dit artikel wordt kort samengevat wat 
bekend is van Kraanvogels in Groningen en 
omgeving.

Voorkomen
Kraanvogels op trek zitten niet ver weg, 
want hemelsbreed op 110 kilometer ten 
zuidoosten van Ter Apel ligt bij Diepholz 
het Wietingsmoor dat een vaste pleister
plaats in voor en najaar is. Daar kunnen 
op het hoogtepunt van de trek tot enkele 
tienduizenden vogels foerageren. Vanwege 
het feit dat de trekbaan niet al te ver weg 
ligt, kunnen bij straffe (zuid)oostelijke 
wind grotere aantallen trekkers worden 
verwacht, zoals op 5 en 6 november 1982 
toen respectievelijk 110 en 210 vogels bij 
Groningen en Glimmen overkwamen (het 
Vogeljaar 31: 46). Als gunstige wind namelijk 
samenvalt met wegtrek door invallende 
nachtvorst, zoals dat op 6 november 1982 
op de pleisterplaatsen van Rügen het geval 
was (Lensink et al. 2002), krijgen we soms 
een topdag in Groningen. Een andere 
memorabele dag was 11 maart 1995, toen 
491 exemplaren bij krachtige oostenwind 
langskwamen. Al deze vogels, op één na in 
de Oostpolder bij Noordlaren, werden in 
ZuidoostGroningen gezien. In het voorjaar 
trekken vaak (heel) kleine groepjes en losse 
vogels gestuwd langs de Noordkust in april 
en mei door. Maar de aantallen aan de kust 
zetten geen zoden aan de dijk, hoewel het 
natuurlijk leuk is om een Kraanvogel in de 

Inleiding
Kraanvogels Grus grus zijn er altijd wel 
geweest in Groningen, want er is een oude 
straat met een poort in stad Groningen 
naar genoemd (Craneweg en Cranepoort) 
en de naam Kraanlanden is in het verleden 
gegeven aan graslanden tussen Haren en 
Peize en bij Waterhuizen (Boekema et al. 
1983). Bij opgravingen aan de zuidzijde van 
de stad Groningen werden in 1976 botresten 
van een Kraanvogel in keukenafval uit de 
zestiende en zeventiende eeuw gevonden 
(Boekema et al. 1983). Over eventueel broe
den in een grijs verleden in de voormalige 
uitgestrekte hoogvenen van Groningen 
kunnen we alleen maar speculeren, want er 
is niets bekend. In het aangrenzende Duits
land was de soort rond Leer in de achttiende 
en negentiende eeuw echter broedvogel 

De Kraanvogel in Groningen
egbert Boekema

Figuur 1. Aantallen Kraanvogels in Groningen 
per decade (bron: gegevens Egbert Boekema).
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figuur 1). In het najaar is de trek wat meer 
gespreid. Door een paar hoge uitschieters 
lijkt begin november de beste trektijd. Als 
we de trekvogelatlas van Nederland erop 
naslaan, dan lijkt de piek eind oktoberhalf 
november te liggen, met een mediane door
trekdag van 8 november. Maar wat voor 
Groningen opgaat, namelijk een paar super
dagen, geldt ook voor elders. In de periode 
19761993 was 6 november 1982 de beste dag 
met 1041 exemplaren over Voerendaal in 
Limburg (Lensink et al. 2002).

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

De vogels van de provincie Groningen. 
Wolters-Noordhoff/Bouma’s Boekhuis 
Groningen.

Gerdes, K. 2000. Die Vogelwelt im Landkreis 
Leer, im Dollart und auf den Nordseein-
seln Borkum und Lütje Hörn. Schuster. 
Leer.

Lensink, R., H. van Gasteren, F. Hustings, L. 
Buurma, G. van Duin, L. Linnartz, F. 
Vogelzang & C. Witkamp (LWVT/SOVON) 
2002. Vogeltrek over Nederland 1976-
1993. Schuyt & Co, Haarlem.

Lauwersmeer te zien. Analyseren we alle 
waarnemingen dan blijkt dat veruit het 
grootste deel, namelijk meer dan 80%, in 
OostGroningen wordt gezien.

Aantallen aan de grond zijn doorgaans veel 
lager dan in overtrekkende groepen. Overal 
verspreid kunnen troepjes op akkers en in 
weilanden opduiken. Vaste pleisterplaatsen, 
zoals De Peel in Limburg en het Fochteloër
veen op de DrentsFriese grens zijn er in 
de provincie Groningen nooit geweest. De 
laatste jaren komen soms kleine troepjes 
op het uitgestrekte Ellersinghuizerveld in 
Westerwolde voor, wat een terrein is dat nog 
het meest lijkt op een mogelijk broedgebied. 
De grootste groep ooit aan de grond was 167 
exemplaren in het Rhederveld op 13 maart 
1976. In de jaren zeventig was dit de beste 
rietganzenpleisterplaats in de provincie Gro
ningen. Deze waarneming was van dr. Klaus 
Gerdes uit Leer en staat in zijn boek over de 
vogels in de Landkreis Leer (Gerdes 2000).

Als we alle waarnemingen tot 2011 per de
cade vergelijken, dan is de beste trekmaand 
in het voorjaar overduidelijk maart (zie 

KOFFIEDRINKEN
(2e kopje gratis!)

en tegelijk het
laatste vogelnieuws lezen in het 

VOGEL-

LOGBOEK
In het vogellogboek kunt u uw leuke

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

is door een collega-vogelaar.

Op deze manier blijft elke vogelaar op
de hoogte van

Het laatste vogelnieuws
Haven 8a - Lauwersoog

Tel. 0591-349200 - Fax 0591-349443

Restaurette

Schierzicht

V

g
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Kwak
Tussen 30 juli en 3 augustus verbleef een 
juveniele vogel in en rond het Foxholster
meer.

Koereiger
Op 9 juni zat er een exemplaar tussen het 
vee in de Onnerpolder.

Purperreiger
Op 5 mei vloog er een vogel over de Lauwer
polder, op 6 mei werd een/dezelfde vogel 
gezien langs de telpost in de Eemshaven. 
Tussen 10 en 12 juli werd een vogel op
gemerkt op verschillende plekken aan de 
Groninger zijde van de Lauwersmeer, en op 
13 en 15 augustus zat een juveniele vogel in 
de stad Groningen. Tussen 21 augustus en 

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

Sneeuwgans
Een vogel werd gefotografeerd in de Bree
baartpolder op 13 mei. Vanaf medio juli tot 
in september werd er zo nu en dan ook een 
vogel gemeld in de Lauwersmeer.

Waarnemingen
van 1 mei tot en met 31 augustus 2011

Kwak – Foxholstermeer – 1 augustus 2011
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13 Breedbekstrandlopers, waarmee het een 
gemiddeld jaar was voor de soort. Topdagen 
waren onder andere 14 mei (drie individuen 
op verschillende locaties) en 17 juli (vier 
vogels in de Breebaartpolder).

Grijze Strandloper
Een exemplaar ruiend naar zomerkleed 
werd op 20 mei gefotografeerd op het Wad 
ter hoogte van de Westpolder, maar werd 
helaas achteraf pas met zekerheid gedeter
mineerd. Indien aanvaard betreft dit het 
eerste of tweede geval voor Groningen, 
afhankelijk van aanvaarding van het nog 
roulerende geval van Achter de Zwarten in 
2010.

Bonapartes Strandloper
Tussen 19 en 25 juli verbleef een adulte vo
gel in de Ezumakeeg.

14 september werd met regelmaat een vogel 
gezien in de Onnerpolder en omgeving.

Zwarte Ooievaar
Op 6 mei vloog een Zwarte Ooievaar over 
de Tjamme bij Beerta en op 7 mei vloog 
een vogel over de telpost in de Eemshaven. 
Eind juli en augustus werd een aardig aantal 
(juveniele) Zwarte Ooievaars gezien waarbij 
het in totaal om zeker 18 vogels ging. Ver
meldenswaardig zijn twee overvliegende 
groepjes van vier vogels over Zuidveld op 
4 augustus en over het UMCG in de stad 
op 10 augustus. Verder waren op enkele 
plaatsen voor langere tijd vogels aanwezig, 
waaronder twee exemplaren in de Veenhui
zerstukken op 69 augustus en één vogel bij 
Sellingen op 1821 augustus.

Steppekiekendief
Op 2 mei vloog er een vogel langs de Eems
haven en op 9 mei een exemplaar langs 
telpost Noordkaap.

Roodpootvalk
In het voorjaar werden door een langdurige 
oostelijke aanvoer aardige aantallen vogels 
gezien (wel voornamelijk individuen), maar 
de uitschieter was Simonszand waar op 7 
mei in totaal 12 exemplaren werden geteld.

Steltkluut
Na een gebruikelijke piek in april en mei 
werden in de zomerperiode nog vogels 
gezien in de Ezumakeeg (tot en met 21 juli 
regelmatig twee exemplaren), Westerbroek
stermadepolder (de hele zomer twee exem
plaren die uiteindelijk drie jongen kregen), 
Achter de Zwarten (9 juli), Breebaartpolder 
(twee vogels op 13 augustus) en de Hoeks
meer (eveneens twee op 21 augustus).

Gestreepte Strandloper
Naast enkele ‘gebruikelijke’ gevallen in de 
Lauwersmeer waren er tevens vogels te vin
den bij Tetjehorn (tussen 29 juli en 6 augus
tus) en in de Breebaartpolder (2 augustus).

Breedbekstrandloper
Deze periode was goed voor in totaal zo’n 
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Zwarte Ooievaar – Veenhuizerstukken – 7 augustus 2011
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Witvleugelstern
Naast verschillende waarnemingen uit de 
Lauwersmeer vlogen er op 3 mei één en op 
5 mei zelfs twee vogels boven het Friesche
veen en zat er op 9 augustus een vogel bij de 
Blauwestad.

Kuifkoekoek
Een erg vroege, juveniele vogel werd op 
9 juli ontdekt in het akkergebied nabij 
Noordbroek. De vogel bleef hier vervolgens 
nog twee dagen aanwezig. Het betreft het 
tweede geval voor Groningen.

Bijeneter
Op 5 mei vlogen er twee vogels langs de 
Kustweg in de Lauwersmeer en tevens één 
vogel langs de telpost in de Emmapolder. 
Op 7 juli vloog minimaal één vogel over 
Wildervank.

Middelste Bonte Specht
Een nagekomen waarneming van afgelo
pen winter: van 15 november 2010 tot en 
met ten minste 14 februari 2011 werd een 
Middelste Bonte Specht regelmatig waarge
nomen en gefotografeerd in een tuin nabij 
Appelbergen bij Glimmen. Dit betreft met 

Blonde Ruiter
Tussen 22 en 25 mei zat een exemplaar in de 
Ezumakeeg.

Poelruiter
Poelruiters moesten dit jaar in Groningen 
gezocht worden in Achter de Zwarten (9 
mei), bij Ruidhorn (13 juni), in het Nieuwe 
Robbengat (3 augustus) en in de Breebaart
polder (9 augustus).

Kleinste Jager
Ronduit sensationeel en jaloersmakend was 
de waarneming van vier adulte exemplaren 
vliegend over het Jaap Deensgat op 1 mei!

Lachstern
Naast meldingen vanaf verschillende 
trektelposten (met name in mei), was de 
waarneming van maximaal vier pleisterende 
vogels in de Wildervanksterdallen tussen 
30 juli en 8 augustus opmerkelijk en leuk te 
noemen. Op 31 juli zat er tevens een exem
plaar voor de hut van de Breebaartpolder.

Witwangstern
Op 8 mei vloog een vogel rond in de Blauwe
stad en op 30 mei in het Jaap Deensgat.
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Lachstern – Wildervank – 7 augustus 2011
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Sperwergrasmus
Van 19 tot en met 21 augustus was een juve
niele vogel aanwezig op Rottumeroog.

Waterrietzanger
De eerste juveniele vogel van dit jaar in 
Nederland bevond zich reeds op 23 juli in de 
Breebaartpolder.

Krekelzanger
Tussen 1 en 14 juli zong een vogel in het 
Beijumerbos en liet zich soms ook prachtig 
zien. Dit betreft alweer het tiende geval 
voor de provincie Groningen van in totaal 
elf zingende mannetjes.

Struikrietzanger
Op 6 mei hing de eerste voor de provincie 
Groningen in de netten van de ringers in 
de Eemshaven (zie het artikel in de vorige 
Gors).

Europese Kanarie
Op 4 en 21 mei vloog telkens één vogel langs 
de telpost in de Eemshaven en op 26 juni 
zong er een vogel bij een boerderij nabij 
Uithuizermeeden.

terugwerkende kracht de tweede waarne
ming voor de provincie Groningen.

Kortteenleeuwerik
Op 1 mei vloog een vogel roepend langs de 
telpost Noordkaap in de Emmapolder.

Kalanderleeuwerik
Er was een melding van een overvliegende 
vogel op 18 mei langs de telpost Noordkaap 
in de Emmapolder. Tevens vloog er begin 
juni een vogel langs de telpost Kustweg 
in de Lauwersmeer. In Nederland zijn 
slechts enkele gevallen aanvaard van deze 
soort (waarvan één in Groningen) en beide 
waarnemingen dienen uiteraard nog wel 
aanvaard te worden door de CDNA.

Roodstuitzwaluw
Er waren langstrekkende vogels op 2 mei 
langs de Eemshaven (twee), op 3 mei langs de 
telpost in de Emmapolder (één) en op 9 mei 
langs de Kustweg in de Lauwersmeer (twee).

Iberische Tjiftjaf
Een overblijver uit de vorige waarnemingen
rubriek: de zingende vogel uit de Groningse 
binnenstad bleef tot zeker 14 juni aanwezig.

Kuifkoekoek – Noordbroek – 10 juli 2011
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Roodmus
Op 30 mei zong er een vogel in het Vierhui
zerbos en op 2 juni werd een zingend onvol
wassen mannetje gezien langs de Kustweg 
in de Lauwersmeer.

Bruinkeelortolaan
Zoals in de vorige Gors al was te lezen, 
verbleef een mannetje op Rottumerplaat op 
1317 mei.

Grauwe Gors
Naast langsvliegende exemplaren bij telpost 
Noordkaap (8 mei) en in de Eemshaven (21 
mei), bleken er deze zomer op niet minder 
dan acht plaatsen in het oosten van de 
provincie territoria en broedgevallen te zijn 
vastgesteld!
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Krekelzanger
Beijumerbos Groningen – 4 juli 2011



Zeiss, Swarosvki
Tento, Bausch & Lomb

Gekr. Roodstaart
Kerkuil, Oeverpieper

Slagnetten
Lifetraps

Koffie
Geluidsinstallaties

Mussenpotten
Rechtszaken

Lezingen
Persoonlijke aandacht

Columns
Binoculairs

Vakantiewoningen
Opticron Optolyth

Kowa Bresser
Gier- & Huiszwaluw

IJsgors
Mag-Litelampen

Vangdagen
Loupes

Spreeuwenpotten
Voederschalen

Excursies
Statieven

Verhalen in 3 talen
Geboortes

Boeken
MER-rapportages

Geef vogels een kans met

J
D
an

oevendans
Door kijkers, nestkasten of telescopen bij buitenbedrijf BBZ te kopen

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

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

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

Jan Doevendans,Verl. Grachtstraat 12-14, Groningen.
Telefoon: 050-3145027. e-mail: bbz@inn.nl
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Ulgersmaweg 13  T. 050 - 5770722 
9731 BJ Groningen  F. 050 - 5777626  
info@drukkerijgerlach.nl              www.drukkerijgerlach.nl
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