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Het jaar 2015 is weer een nieuw jaar voor onze vereni-
ging Avifauna Groningen. Met nog drie jaar te gaan 
zullen we in 2018 vijftig jaar bestaan en dat gaan we 
zeker vieren. Maar zover is het nog niet en bovendien 
was 2014 een moeilijk jaar vanwege financiële perike-
len veroorzaakt door onze ex-penningmeester. Door 
enkele genereuze bijdragen van leden is er echter op 
tijd voldoende geld in kas gekomen om deze Grauwe 
Gors mogelijk te maken. Hier zijn we bijzonder dank-
baar voor.
Voor de tweede keer heeft onze redactie een jaarboek 
in elkaar gezet. Net als vorig jaar met een professionele 
lay-out en een aantal leuke artikelen. Diverse fotogra-
fen hebben weer voor prachtige foto's gezorgd. Een 
speciaal woord verdient Gerda Frijling. Veel van haar 
foto's staan op onze website (www.avifaunagroningen.
nl) en ook in deze Gors vindt u haar foto's. Helaas is zij 
eind 2014 aan een slopende ziekte overleden.  
In het vorige nummer van De Grauwe Gors kwamen 
de broedvogels van het Noordlaarderbos aan bod. In 
het midden van ons grootste bos in Groningen staan 
mooie oude lariksen. Nadat hier een Grote Kruisbek 
werd waargenomen, bleek niet lang daarna ook een 
Witbandkruisbek aanwezig te zijn, die er overwinterde. 
Het viel niet altijd mee om deze vogel mooi in beeld 
te krijgen, want die lariksen zijn hoog. Maar met enig 
geduld was dat mogelijk en op deze vogels zijn dan ook 
honderden mensen afgekomen, tot uit België en Italië 
aan toe.
Broedvogels blijven wat ondergeschoven kinderen, 
althans de gewone soorten in bos en bebouwde kom. 
Na wat wikken en wegen besloot uw voorzitter een 
stuk van 10x10 km integraal op broedvogels te tellen 
in het noordelijk deel van Westerwolde. De vier atlas-
hokken rond Bellingwolde leverden samen bijna dui-
zend paren broedvogels op, waaronder enkele paar-
tjes Wielewaal en Glanskop. Er waren hoge aantallen 
bij van sommige zangvogels zoals Gekraagde Rood-
staart en Bonte Vliegenvanger. Een verslag hiervan in 
dit nummer.
Sommige uilen doen het in Groningen beter dan an-
dere. De Steenuil is vrijwel verdwenen en de Ransuil is 
een stuk minder talrijk dan in de vorige eeuw. De tijd 
dat ieder bos van enige omvang wel enkele paartjes 
had is voorbij. De Kerkuil doet het wel goed. Heel bij-
zonder is een broedgeval van een Kerkuil met elf kui-
kens dat in deze Gors besproken wordt.

Natuurlijk is er een artikel over de waarnemingen van 
2014. Maar het meest bijzondere aan 2014 was, be-
halve de vogels, wel het extreme weer, want nog nooit 
was het gemiddeld zo warm. De herfst ging in feite on-
gemerkt over in de zachte winter. Eind december zon-
gen al een paar Heggenmussen, wat ik nog nooit heb 
meegemaakt. Begin januari 2015 was een Kokmeeuw 
die in december nog in de stad Groningen zat al weer 
terug in Polen. 
Verrassend was wel het terugkeren van de Witwang-
sterns in de Kropswolderbuitenpolder bij het Zuidlaar-
dermeer, aan de andere kant van het fietspad waar ze 
in 2013 broedden. Ook de Witvleugelstern nestelde 
in de buurt met enkele paartjes, beide zijn uniek voor 
Nederland! In het hoofdartikel van dit nummer leest u 
er alles over. Het artikel over broedende Kemphanen 
bij het Zuidlaardermeer sluit hierop aan. Nu van het 
waterschap het zomerpeil in polders hoger mag staan 
dan in het verleden kunnen op de uitgestrekte modde-
rige prut de steltlopers hun gang gaan en broedde de 
Kemphaan eindelijk weer eens met zekerheid in Gro-
ningen. Spectaculair in deze polders was ook het lang-
zaam droogvallen in de nazomer: meer dan honderd 
Grote Zilverreigers en Lepelaars kwamen op de vis af 
en ook steltlopers waren massaal aanwezig, waaron-
der een groep van enkele tientallen Steenlopers. 
Met andere woorden, Groningen is zo slecht nog niet! 

Egbert Boekema

Voorzitter Avifauna Groningen

Voorwoord



Poolse referentiegebieden
In het 1800 hectare grote Zuidlaardermeergebied is op 
circa de helft van de oppervlakte gekozen voor zoge-
naamde procesnatuur, waarbij een simulatie van een 
oeroud ritme van winterse inundatie (overstroming) 
en zomerdroogte de belangrijkste sturende (hydro-
logische) factor is. In 1995 werden in de Hunzevisie, 
geschreven door Het Groninger Landschap en Het 
Drentse Landschap, beroemde moerasgebieden in Po-
len (o.a. de Biebrza) als voorbeeld genoemd voor het 
Hunzedal. Qua waterdynamiek volgt Het Groninger 

Landschap in haar beheer dan ook zoveel mogelijk de 
Poolse voorbeeldgebieden: hoge winterwaterstanden 
en lage zomerwaterstanden. Zelfs als dat negatieve 
gevolgen heeft voor de (avi)fauna. Hoewel dit ‘niets-
doenbeheer’ dikwijls tot verhitte discussies leidt, is 
deze waterdynamiek de belangrijkste verklaring voor 
de aanwezigheid van de moerassterns in het gebied. 
Het verschil tussen zomerpeil en winterpeil is door-
gaans meer dan een halve meter en kan in sommige 
jaren meer dan tachtig cm bedragen! Dat is voor Ne-
derlandse begrippen extreem dynamisch, maar in een 
natuurlijk beekdal is dat heel normaal. 

Alles draait om de afbraak van organisch 
materiaal
De laatste 25 jaar zijn in Nederland, naast de Wester-
broekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpol-
der, meer moerasgebieden aangelegd op voormalige 
landbouwgronden. Dikwijls levert dit in gebieden 
zonder grondwaterinvloed na enkele jaren een door 
pitrus gedomineerde ruigte, in combinatie met troe-
bel en algenrijk water, op. Dit komt door de afbraak 
van organisch materiaal bij een min of meer stabiel 
waterpeil. De afbraak van dode plantenresten ge-
beurt door micro-organismen en verloopt het meest 
efficiënt door gebruik te maken van zuurstof. Als tij-
dens de zomer, wanneer de omzettingsnelheid het 
hoogst is, alle in het water aanwezige zuurstof opge-
bruikt is, neemt de afbraak van organisch materiaal 
sterk af en kan veen ontstaan. Er zijn, behalve zuur-
stof, nog andere stoffen die door mico-organismen 
voor deze afbraak gebruikt kunnen worden. Vaak zijn 
deze stoffen, zoals nitraat, ijzer en sulfaat, in voor-

Moerassterns onder de rook 
van Groningen
Michel Krol

Halverwege mei 2012 werden er in de provincie Groningen kleine groepjes Witwangsterns waargenomen. Dit was 
in de omgeving van Blauwe Stad en niets deed toen vermoeden dat deze soort de provincie als broedgebied op de 
kaart zou zetten. Slechts een week later werden er in de Kropswolderbuitenpolder al tien eieren in vijftien nesten 
geteld! Uiteindelijk leverde 2012 circa 65 vliegvlugge ‘Grunniger’ witwangjongen op, uit 26 territoria. Inmiddels 
is de Witwangstern al drie jaar op rij als broedvogel aanwezig en sinds 2014 mag het Zuidlaardermeergebied ook 
de Witvleugelstern als broedvogel noteren. Samen met de Zwarte Stern zijn nu alle Europese moerassterns als 
broedvogel aanwezig. Wat is de sleutel tot dit succes en welke keerzijdes zitten er aan?

Witwangstern met visje – Kropswolderbuitenpolder – 19 mei 2014
Foto: Ana Buren
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malige landbouwgebieden met inlaat van oppervlak-
tewater, in overmaat aanwezig. Vooral de reductie 
van ijzerfosfaat in de onderwaterbodem zorgt voor 
nalevering van fosfaat naar de waterlaag, waardoor 
een hypertroof (extreem voedselrijk) watermilieu 
ontstaat. Geoxideerd ijzer heeft ten tijde van de voor-
malige (droge) landbouwsituatie een flinke hoeveel-
heid fosfaat aan zich gebonden. Op het moment dat 
de ijzerfosfaatrijke bodem bij vernatting zuurstofloos 
wordt en voor de afbraak van organisch materiaal 
ijzer wordt gereduceerd, komt fosfaat vrij, omdat 
tweewaardig ijzer niet in staat is om het fosfaat vast 
te houden. Dit is een zogenaamde redoxgevoelige 
verbinding. Een licht verhoogde fosfaatconcentratie 
zorgt al voor algenbloei en kroosontwikkeling wat 
leidt tot een ‘doods’ en soortenarm watersysteem, 
om van een hypertroof systeem maar te zwijgen. Om-
dat deze afbraak temperatuurgevoelig is, is het zaak 
om in voormalige landbouwsituaties zomerdroogte te 
hebben. Dan wordt zuurstof gebruikt voor de afbraak 
van het in overvloed aanwezige organisch materiaal 
en hoeft ijzer niet gereduceerd te worden, waardoor 
er minder fosfaatnalevering naar de waterlaag plaats-
vindt. Dit houdt het watermilieu ‘gezond’ waardoor 
het plaats biedt aan waterdiertjes, planten, vissen 
e.d. Wordt er echter te vroeg met ‘zomerdroogte’ 
begonnen, dan zal in een voormalige landbouwsitu-
atie op de drooggevallen slikkige bodem vanwege 
de omzetting van organisch materiaal een extreem 
voedselrijk terrestisch milieu ontstaan waarin minder 
gewenste soorten als veerdelig tandzaad floreren. 
Daarbij zorgen lagere waterstanden voor minder vei-
ligheid voor broedende vogels. Het gemakkelijkst is 
om de verdamping zijn werk te laten doen en tijdens 
het broedseizoen niet te sturen in de waterpeilen. Ei-
genlijk precies zoals het zonder menselijke bemoeie-
nis zou gaan in een moerasgebied. Eventueel kan na 
het broedseizoen nog extra water afgelaten worden 
om het ijzer in de bodem weer te oxideren en daarmee 
weer ‘op te laden’ voor het volgende jaar. Hierbij moet 
wel nadrukkelijk in ogenschouw genomen worden dat 
de extreme voedselrijke situaties in veel Nederlandse 
nieuwe natuurgebieden verre van natuurlijk zijn.

Dynamisch waterpeil en veenwortel
In 2012 werd in het begin van het broedseizoen begon-
nen met een waterpeil van 0.30 m +NAP. Dit was zo’n 
dertig centimeter hoger dan in de jaren daarvoor. Ten 
tijde van vestiging van de eerste Witwangsterns was 
het peil inmiddels uitgezakt tot 0.08 m +NAP en uitein-
delijk zorgde de natte zomer ervoor dat het peil niet 
verder uitzakte dan 0.10 m –NAP. Deze extra vernatting 
zorgde ervoor dat het aanwezige pitrus en rietgras het 
moeilijk kregen en tegelijkertijd leidde dit tot de mas-
sale ontwikkeling van veenwortel, een weinig kritische 
plant van sterk dynamische en stikstofrijke moeras-
sen. Vegetatiekundig was op de locatie van de broed-
kolonie een mozaïek van de associatie van egelskop en 
pijlkruid en de associatie van watertorkruid aanwezig, 
aangevuld met wat kroossoorten en algemene water- 
en oeverplanten, waaronder veenwortel. Veenwortel 
vormde met zijn lange wortelstokken dichte, zwevende 
matten, vijf tot tien centimeter onder het waterpeil en 
werd daarbij letterlijk het drijvend fundament onder de 
broedkolonie. Deze rol vertoont grote gelijkenis met de 
wijze waarop krabbenscheer de Zwarte Stern faciliteert 
in zijn broedhabitat. Veenwortel is sterk aangepast aan 
veranderlijke hydrologische omstandigheden. Wielen 
en strangen in het dynamische rivierenlandschap vor-
men van oorsprong de natuurlijke standplaatsen van 

Veenwortel - Kropswolderbuitenpolder-1 augustus 2012  Foto: Ana Buren

Veenwortel - Kropswolderbuitenpolder- Foto: Ana Buren
1 augustus 2012
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de soort. Dit is een bijzonder gegeven in het licht van 
die andere ‘grote’ broedkolonie van elf paartjes in de 
Oude Rijnstrangen in 1958. Het is jammer dat niet be-
kend is of ook hier veenwortel een sleutelrol vervulde, 
maar dat lijkt niet onwaarschijnlijk.

Locatiekeuze
Het primaire habitat van de Witwangstern is zoet, 
niet of zwak stromend, rijkelijk met drijvende planten 
begroeid water (Hagemeijer & Blair 1997). Qua loca-
tiekeuze binnen het gebied is niet duidelijk wat uit-
eindelijk de doorslag geeft. In het eerste jaar heeft de 
broedkolonie zich succesvol verplaatst. Toen werd ver-
storende activiteit binnen de kolonie vermoed. In 2013 
waren er aanvankelijk elf broedparen, waarvan zeven 
nesten mislukten door extreme weersinvloeden (ook 
de zwarte-sternnesten mislukten). Van de vier overge-
bleven nesten zijn vijf jongen uitgevlogen. Later in het 
jaar bleken vijf verstoorde paartjes een nieuw legsel te 
hebben, veel centraler in het gebied. Dit leverde ook 
nog weer minimaal vijf vliegvlugge jongen op. In 2014 
zaten de vogels opnieuw dicht tegen het fietspad door 
de Kropswolderbuitenpolder aan, maar nu, anders dan 
in 2012 en 2013, ten oosten van het fietspad. Overigens 
leken ze zich aanvankelijk in de Oeverpolder bij Noord-

laren te gaan vestigen, maar binnen een halve dag was 
de kolonie verplaatst. Dit wekt de indruk dat de soort 
extreem opportunistisch is en bij veranderende om-
standigheden snel kan schakelen naar een locatie met 
een betere kans op broedsucces. Dit gedrag is bekend 
van zijn ‘oorspronkelijke’ broedareaal in Oost-Europa 
(Mees 1979). Des te opmerkelijker is het dat zich niet 
meer kolonies in Nederland hebben gevestigd. In ande-
re delen van het land zijn wel waarnemingen geweest 
in het voorjaar, maar dikwijls betrof dit slechts een of 
twee exemplaren. Tot broeden kwam het verder ner-
gens. Is dit een gebrek aan voedsel of aan nesthabitat?

Nestbouw
In alle drie broedjaren werden de nesten gebouwd in 
de directe omgeving van een kokmeeuwkolonie, maar 
wel zodanig gepositioneerd dat er geen grote dicht-
heid van kokmeeuwnesten aanwezig was binnen de 
witwangsternkolonie. De Kokmeeuwen lijken het af-
weergeschut van de Witwangsterns te versterken. Ook 
de Geoorde Fuut profiteert op die manier van een kok-
meeuwkolonie. Overigens staat de Witwangstern zelf 
ook behoorlijk zijn mannetje.
Het hele broedseizoen blijven de oudervogels bou-
wen aan het nest. Lange slierten waterplanten worden 

Witwangsternkolonie op veenwortel – Kropswolderbuitenpolder – 25 mei 2014  Foto: Ana Buren
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aan het nest toegevoegd. Daarmee worden de nesten 
steeds hoger. Wat ook opmerkelijk is, is dat bij som-
mige paren nog gecopuleerd werd, terwijl bij andere 
paren de eerste jongen al vliegvlug waren. Daarmee 
is er een grote spreiding in het moment dat de jongen 
vliegvlug worden. Of dit een bewuste strategie is, is 
niet duidelijk.

Broedsucces
Vooral in het eerste jaar is goed gekeken naar de indi-
viduele nesten en het broedsucces. Letterlijk elk nest 
werd geteld en gevolgd door het seizoen heen door 
enkele keren per week elk nest te bekijken. Dit werd 
steeds lastiger omdat de veenwortelplanten zo hoog 
werden dat de nesten niet meer goed te zien waren. 
Toen zijn uiteindelijk ongeveer 65 vliegvlugge jongen 
geteld uit 26 nesten. Gelet op het feit dat ze twee tot 
drie eieren per nest leggen is dit een perfect resultaat! 
Wetende dat vliegvlugge jongen vaak onderteld wor-
den, roept dit de vraag op of er niet nog meer nesten 
zijn geweest. De 26 individuele nesten zijn in ieder ge-
val met zekerheid geïdentificeerd en kunnen zodoende 
als een zeker minimum genoemd worden. Ook kunnen 
de vliegvlugge jongen, ondanks dat dit met de hoogst 
mogelijke zorg, frequentie en nauwkeurigheid is ge-
beurd, toch ‘overteld’ zijn. In 2013 is vanwege de moei-
lijk te observeren locatie van de kolonie geen exact 

beeld ontstaan van het broedsucces, maar er zijn mini-
maal tien jongen vliegvlug geworden. In 2014 werd het 
broedsucces van 2012 geëvenaard. Toen is het exacte 
aantal nesten met minder nauwkeurigheid bepaald 
als in 2012. Vermeldenswaardig is dat de gemiddelde 
 Europese koloniegrootte onder de vijftig broedparen 
ligt (Mees 1979). 
De recente Groninger broedgevallen overtreffen in 
aantal alle gedocumenteerde Nederlandse broedge-
vallen (tabel 1).

Jaar Locatie Aantal nesten Aantal vliegvlugge jongen

1938 Ossendrecht 1 0

1938 Nederweert 8 min. 15

1945 Eempolder min. 7 min. 2

1945 Gorinchem 2 3

1958 bij Arnhem 11  ca. 20

1958 bij Wijk bij Duurstede 4 min. 9

1965 Bijlmermeer min. 7 0

1997 Randmeren 1 1

1999 Soerendonks Goor 1 0

2012 Kropswolderbuitenpolder 26 ca. 65

2013 Kropswolderbuitenpolder 9 10

2014 Kropswolderbuitenpolder ca. 27 ca. 75

Tabel 1. Overzicht van waarschijnlijke en zekere broedgevallen van de 
 Witwangstern in Nederland  (Deuzeman & Tempel 1998, Van den Berg  
& Bosman 1999, Boele et al. 2014).

Witwangsternpaar met drie jongen – Kropswolderbuitenpolder – 29 juni 2014  Foto: Ana Buren
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Uiteraard hebben Witwangsterns te maken met preda-
tie. Zo wordt de snoek genoemd als predator van jonge 
kuikens bij het Brabantse broedgeval in 1999 (Dutch 
Birding 21: 234-235). (Overigens staan kleine snoekjes 
op het menu van de sterns). In Italië zorgt de beverrat 
voor vernietiging van nesten en in algemene zin mag 
verwacht worden dat reigers, kraaien en andere dieren 
hun aandeel in de predatie hebben. Des te opmerke-
lijker is het om te constateren dat zowel in 2012 als in 
2014 een dergelijke hoge reproductie gehaald werd in 
de Kropswolderbuitenpolder. Los van het feit dat dit 
vraagtekens stelt bij de ‘hardheid’ van de telgegevens, 
is het hoe dan ook een buitengewoon goed resultaat. 
De rol van Kokmeeuw als beschermende luchtmacht 
verdient daarbij nadere bestudering.

Voedsel
In het ondiepe water, tot maximaal een halve meter 
diep, met relatief veel moeras- en waterplanten kwam 
veel dierlijk leven tot ontwikkeling. Waterslakjes, wa-
tervlooien, schrijvertjes en allerlei andere kleine wa-
terdiertjes waren in veelvoud aanwezig en leken op het 
eerste oog een interessante voedselbron voor de Wit-
wangsterns. Hoewel de Witwangsterns inderdaad in de 
directe omgeving van hun nest foerageerden, waren er 
ook opvallend veel voedselvluchten die op aanzienlijk 
grotere afstand van de nestplaats plaatsvonden. Zo 
werden er veel voedselvluchten gezien in de Oostpol-
der bij Noordlaren en ter hoogte van de Semslinie bij de 
Groeve (hemelsbreed ongeveer 3 km). Hoewel er geen 
uitvoerig onderzoek naar gedaan is, bleek op basis van 
waarnemingen en bestudering van foto’s dat er een 
grote verscheidenheid zat in de prooidieren die naar 
het nest werden gebracht om de jongen te voeren: kik-

kers, sprinkhanen, visjes en insecten. Vooral in 2014 
was het opvallend te zien dat de ouders de vliegvlugge 
jongen gelijk meenamen naar de Oostpolder om te foe-
rageren. Kennelijk was het voedselaanbod daar groter 
dan op de nestlocatie.

Toekomstig broeden
Drie jaar kolonievorming en (aanzienlijke) reproductie 
op rij is een mooi resultaat, maar het ontbreken van 
kolonies binnen een cirkel van honderden kilometers 
in combinatie met het opportunistisch karakter van de 
vogels, maakt het lastig te stellen dat de Witwangstern 
inmiddels vaste voet op Groninger bodem heeft gezet. 
Zo lang het waterpeil met meer dan een halve meter 
fluctueert en veenwortel floreert, is de uitgangssitu-
atie in ieder geval gunstig. 
In dat licht is het een interessante constatering dat 
sinds 2014 veenwortel zich ook aan het ontwikkelen is 
in de Oeverpolder bij Noordlaren. Het is dan ook goed 
mogelijk dat andere delen van het Zuidlaardermeer-
gebied in de toekomst vereerd gaan worden met een 
broedkolonie van de soort. Zeker als op termijn ge-
stuurd gaat worden in het, volgens een cyclisch proces, 
resoluut terugzetten van de vegetatieontwikkeling in 
de verschillende deelgebieden middels een langdurige 
inundatie.

Zwarte Stern - Onnerpolder - 18 mei 2014  Foto: Ana Buren

Witwangstern met kikker – Kropswolderbuitenpolder  Foto: Ana Buren



Zomerpolders en Witvleugelsterns
Sinds het voorjaar van 2013 vormt een circa hon-
derd meter brede strook parallel aan de Hunze (het 
Drents Diep), vanaf het Zuidlaardermeer tot aan het 
Winschoterdiep, een zogenaamde zomerpolder. Dit 
betekent dat hier alleen ’s zomers bemalen wordt 
om de boel droog te houden. Het aanvankelijke doel 
was ruigte- en rietlandontwikkeling, maar vanwege 
de talrijke aanwezigheid van diverse (weide-)vogel-
soorten is voor de middellange termijn gekozen voor 
een iets minder hoge begroeiing. Thans is gekozen 
voor beweid en gemaaid overstromingsgrasland met 
grote zeggenvegetaties en mogelijk op lange termijn 
ontwikkeling van dotterbloemhooilanden. Vooral in 
de Oostpolder en Oeverpolder was in 2014 de water-
stand bij het begin van het broedseizoen erg hoog 
(0.50 m +NAP, uitdrogend naar circa 0.10 m +NAP). Dit 
leidde tot interessante aantallen Geoorde Futen (in 
combinatie met kokmeeuwenkolonies) en succesvol 
broedende Kemphanen (Meeuwissen 2014) en Stelt-
kluten. Maar ook was er een buitengewone verras-
sing: een groepje Witvleugelsterns dat tot broeden 

overging. Van de bijna vijftig vogels die zich als door-
trekker in het gebied hadden gemeld, gingen zeven 
paartjes over tot nestbouw. In 2007 was het gebied 
ook al eens bezocht tijdens de grootste ‘influx’ van de 
soort ooit in Nederland (Boele & Van Winden 2007). 
En hoewel toen ook copulatie van één paartje is vast-
gesteld, heeft het toen in het Zuidlaardermeergebied 
niet tot een succesvol broedgeval geleid (Feenstra 
2007). In andere gebieden van Nederland was het 
toen wel raak (tabel 2). In 1979 was een broedgeval 
van Witvleugel- X Zwarte Stern niet succesvol, maar in 
2007 waren de eerste Nederlandse witvleugeljongen 
een feit (Boele 2007). 

Jaar Locatie Aantal nesten Aantal vliegvlugge jongen

1979 Ankeveense Plassen 1 ( x  Zwarte Stern) 0

2007 Krimpenerwaard 2 3

2007 Sliedrechtse Biesbosch 2 min. 2

2007 Lopikerwaard 1-2? 0

2014 Oostpolder 7 7

Tabel 2. Overzicht van waarschijnlijke en zekere broedgevallen van de 
 Witvleugelstern in Nederland  (Boele 2007).

Witvleugelstern met visje voor vliegvlug jong – Oostpolder - 19 juli 2014  Foto: Ana Buren
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Van de zeven paartjes in de Oostpolder in 2014 wer-
den twee paartjes verstoord. Deze nesten lijken te zijn 
meegenomen door eierverzamelaars. Daarom ging Het 
Groninger Landschap over tot het plaatsen van een 
geavanceerd camerasysteem dat, zowel overdag als ’s 
nachts, elk nest individueel kon bekijken, op afstand 
bedienbaar was en ook de ruime omgeving in de gaten 
hield. Het systeem reageerde ook op beweging, zodat 
elke activiteit bij een nest opgemerkt werd. Behalve en-
kele ‘natuurfotografen’ die zich niet aan de spelregels 
hielden, zijn nadien geen verstoringen met significante 
gevolgen geconstateerd. De twee verstoorde broed-
paartjes lieten zich zo het lijkt verleiden tot een vervol-
glegsel, zodat uiteindelijk toch zeven paartjes gebroed 
hebben. Dit heeft in ieder geval tot zeven vliegvlugge 
jongen geleid en dat is uniek voor Nederland.

In tegenstelling tot de Witwangsterns was bij deze 
soort geen sprake van een plant die een faciliterende 
rol leek te spelen. De Witvleugelsterns broedden ge-
woon op droogvallende grond tussen het rietgras. Het 
is bekend dat zij voornamelijk broeden op vloedvlaktes 
en overstroomde graslanden, vaak direct naast perma-
nent open water (Mees 1979). Maar zo weinig kritisch 
als zij lijken in hun broedplaatskeuze, zo kritisch zijn ze 
op hun eten. Waar de Witwangstern alles lijkt te vreten 
wat hem voor de bek komt, heeft de Witvleugelstern 
een duidelijke voorkeur voor kleine visjes. Insecten 

worden wel genoemd als belangrijkste voedselbron, 
maar de waarnemingen van diverse vaste vogelaars in 
het gebied en de eigen waarnemingen van Het Gronin-
ger Landschap hebben toch vooral kleine vis vastge-
steld als voedsel. Dit wordt bevestigd door gemaakte 
foto’s.

Discussie
Op basis van de broedvogelpopulatie de afgelopen 
jaren in het Zuidlaardermeergebied is het gemakke-
lijk om te concluderen dat ‘natuurlijke’ waterpeilen 
met een voldoende verschil in de zomer- en wintersi-
tuatie een rijke (avi)fauna opleveren. Het is dan ook 
verleidelijk om te stellen dat andere terreineigenaren 
de gebieden waarin relatief weinig internationaal aan-
sprekende of belanghebbende soorten voorkomen, 
qua waterpeil anders moeten gaan beheren. Echter, 
veelal zitten deze eigenaren gevangen in een web van 
andere belangen of functies, versplinterde eigendom-
situaties en het korset van provinciale en/of rijks- en/
of Europese ‘natuurdoelen’. En wie wat verder kijkt dan 
zijn snavel lang is, moet ook constateren dat er in het 
Zuidlaardermeergebied op het gebied van flora en fau-
na veel verloren is gegaan door het gevoerde waterbe-
heer. De voor de noordelijke beekdalen kenmerkende 
noordse zegge handhaaft zich gelukkig goed onder het 
hydrologische regime en groot blaasjeskruid breidt 
zich uit, maar de voorheen lokaal voorkomende wa-

Witvleugelstern -Oostpolder - 26 mei 2014  Foto: Ana Buren
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tervegetaties met waterviolier en holpijp moeten het 
afleggen tegen gele waterkers en pijlkruid. Ook voor de 
overige fauna is het lastig omgaan met het onvoorspel-
bare waterpeil. Mollen en muizen worden verrast door 
snel oplopende waterstanden, terwijl droogval in de 
zomer gevolgen heeft voor de aanwezige vissen. Voor 
landelijk zeldzame soorten als grote modderkruiper en 
waterspitsmuis zijn de peilfluctuaties juist erg gunstig. 
Houden we de landelijke meetlat voor de kwaliteits-
beoordeling van het gevoerde natuurbeheer langs het 
Zuidlaardermeergebied, dan scoort het gebied op het 
natuurdoel ‘moeras’ ronduit slecht en dat mag toch op-
merkelijk genoemd worden met de hoge diversiteit en 
de grote aantallen broedvogels die het gebied kenmer-
ken. Er is een ogenschijnlijke tweespalt ontstaan tus-
sen de theoretische natuurbescherming (beleid en ju-
ridisch kader) en de ecologische praktijk. De focus op 
individuele soorten maakt beheren op systeemniveau 
vrijwel onmogelijk, terwijl voor een aantal bijzondere 
soorten het beheren op systeemniveau essentieel is 
voor het voortbestaan op langere termijn. Lastig voor 
beleidsmakers!

Bakermat van de Nederlandse witwangstern-
populatie?
Het Groninger Landschap zal de komende jaren 
met nog heel wat dilemma’s te maken krijgen. Van 
groot belang is welke bodemprocessen de boven-
toon gaan voeren de komende jaren en wat de over-
heersende waterkwaliteit zal zijn. Hopelijk zal het 
Zuidlaardermeergebied over 25 jaar te boek staan 
als de bron van de kolonisatie van Nederland door 
de Witwang- en Witvleugelstern, net als de Oost-
vaardersplassen de bakermat van de Nederlandse 
zeearendpopulatie is. Zal de Zeearend over 25 jaar 
de sterns als broedvogel gezelschap houden in het 
Zuidlaardermeergebied? Waarschijnlijk duurt het 
geen 25 jaar meer!

Dankwoord
Buitengewoon veel mensen hebben Het Groninger 
Landschap van informatie voorzien. Ik ben hen daar 
erg dankbaar voor. Ana Buren en Martijn Bakker wil 
ik nog speciaal bedanken voor hun inzet en betrok-
kenheid. Ana Buren heeft ook de foto’s bij dit artikel 
geleverd.
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Broedende Kemphanen bij het 
Zuidlaardermeer in 2014
Guido Meeuwissen

De Kemphaan Philomachus pugnax dreigt als broedvogel uit Nederland te verdwijnen. De soort staat op de Rode 
Lijst vanwege de sterke afname van het aantal broedgevallen in combinatie met een zeer beperkte, verbrokkelde 
verspreiding. Kemphanen broeden bij voorkeur in vochtige, voedselarme, bloemrijke graslanden. Dit favoriete 
graslandtype is in hoog tempo aan het verdwijnen door intensieve agrarische bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om 
de verlaging van de grondwaterstand, intensieve bemesting, vroeger en vaker maaien en een verhoogde bewei-
dingsdruk. In de jaarlijkse broedvogelrapporten van Sovon vertonen de schattingen van waarschijnlijke en zekere 
broedgevallen een sterke neerwaartse trend. Midden jaren zeventig ging het voor Nederland nog om ongeveer 
1500 hennen. Hier waren in 1998-2000 nog 100-140 hennen van over. In 2004 ging het om zo’n 60-80 hennen. In 
2012 waren er in heel Nederland nog maar vier meldingen van waarschijnlijke en zekere broedgevallen (Boele et 
al. 2014).

De ontwikkelingen in onze provincie lopen min of 
meer parallel met de landelijke trend. Kemphanen 
zaten vanouds in het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK), 
bij de Dollard, rond het Zuidlaardermeer en in het 
Reitdiepgebied (Boekema et al. 1983). In de jaren 
zeventig ontstond tijdelijk een concentratie in de 
Lauwersmeer (Altenburg et al. 1985). In de eerste 
helft van de jaren tachtig waren er elders in de provin-
cie nog slechts enkele broedgevallen bij Woudbloem, 

bij Stadskanaal en in het ZWK (Van den Brink et al. 
1992). Vanaf rond 2000 ging het hooguit om een enkel 
incidenteel geval in de provincie (o.a. Hustings & 
Vergeer 2002, Van Dijk et al. 2005). In 2003 en in 
2007 werden jongen gezien bij het Leekstermeer.  
In dit gebied zaten in 2007 twee territoriale hennen.  
Eén ervan werd met jongen gezien (Oosterhuis 2007). 
In 2011 werd een waarschijnlijk broedgeval vastge-
steld in de Oostpolder bij het Zuidlaardermeer (Boele 

Foto 1. Kemphen met drie kuikens van enkele dagen oud, Oostpolder bij het Zuidlaardermeer, 18 juli 2014  Foto: Ana Buren
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et al. 2013). Bij navraag bleek het te gaan om een 
waarneming van Jitske Rinsma, de vaste broedvogel-
teller van dit gebied. Op 22 mei zag ze een solitaire 
hen dat hier rondjes aan het vliegen was (broedcode 
7, gedrag/alarm dat wijst op de aanwezigheid van een 
nest of jongen, Van Dijk & Boele 2011). Dit artikel 
documenteert broedgevallen van de Kemphaan in 
2014 in dit gebied.

Herinrichting van gebieden rond het 
Zuidlaardermeer
Begin jaren negentig werd begonnen met de herinrich-
ting van de polders rond het Zuidlaardermeer. Ach-
tereenvolgens kwamen Westerbroekstermadepolder, 
Kropswolderbuitenpolder, Onnerpolder en Oostpolder 
aan de beurt. Bij deze inrichting werden kades aan-
gelegd, stuwen geplaatst en landbouwpercelen ver-
kaveld. De polders kregen een belangrijke functie als 
waterbergingsgebied en waterwingebied. Het beheer 
van de polders ging naar ‘Het Groninger Landschap’. 
In een later stadium werden de Onner- en Oostpolder 
ingericht als zomerpolders, waarbij in de winter water 
wordt ingelaten. Met de aanleg van de zomerpolders 
wordt de vroegere inundatie van de rivier de Hunze 
kunstmatig nagebootst. De ondergelopen graslanden 
in deze polders worden na de waterinlaat druk bezocht 
door grote aantallen foeragerende en rustende stelt-
lopers, ganzen en eenden. Kievit en Kemphaan zijn in 
voor- en najaar de meest talrijke steltlopers die deze 
zomerpolders bezoeken. Het gaat de laatste paar jaar 
om duizenden Kieviten en vele honderden Kemphanen.

De broedgevallen in de Oostpolder in 2014
Op 3 juni zag Jitske Rinsma tijdens haar telronde een 
alarmerend Kemphen langs de dijk bij het Zuidlaarder-
meer. Op dezelfde locatie zag ze op 12 juni een hen 
met tenminste twee en waarschijnlijk drie jongen. De 
jongen waren aan het rondscharrelen en konden enige 
tijd goed worden geobserveerd. Iets later loodste de 
hen de jongen de ruigte in. De jongen waren ongeveer 
halfwas. Ze hadden deels nog donsveren en deels al 
juveniele veren (onder andere de kenmerkende veren 
op de rug). Op 18 juni zag ze hier een alarmerende hen 
rondjes vliegen.
Op 3 juni zag Jitske Rinsma op een andere locatie in 
haar telgebied in de Oostpolder een tweede hen met 
broedverdacht gedrag (stiekem wegsluipen). Op 12 juni 
zag ze hier een hen die in een grote cirkel om haar heen 
vloog. Dit gedrag wordt geïnterpreteerd als broedcode 
7 (een waarschijnlijk broedgeval, gedrag/alarm dat 
wijst op de aanwezigheid van een nest of jongen). Op 
26 juni maakte beheerder Alwin Hut van Het Gronin-
ger Landschap op de website van Avifauna Groningen 
melding van deze beide gevallen. Groningse vogelaars 
gingen hierdoor beter letten op jonge Kemphanen in 
de Oostpolder (waar op dat moment onder andere ook 
Witvleugelsterns zaten te broeden). Geruime tijd kon 
niets worden gevonden. 
Op 18 juli lukte het Ana Buren om duidelijke foto’s te 
maken van een Kemphen in de Oostpolder met drie 
kuikens van enkele dagen oud (foto 1). De vogels zaten 
in de buurt van een openbaar toegankelijk fietspad. 
De locatie kwam overeen met de plek waar in juni (zie 

Foto 2. Agressief gedrag van een Kemphen (links, lichtgekleurd) tegen de donkergekleurde  Foto Ana Buren
Kemphen met kuikens (rechts, dezelfde vogel als op foto 1), Oostpolder, 18 juli 2014
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hierboven) een waarschijnlijk broedgeval was vastge-
steld. Gedurende meer dan een week hebben diverse 
vogelaars het gedrag van deze hen met haar kuikens 
geobserveerd. Hieronder bespreek ik in chronologi-
sche volgorde deze waarnemingen.
18 juli: de hen met de kuikens gaat geregeld in gevecht 
met een andere hen (foto 2), die haar kuikens belaagt.
19 juli: de hen en haar kuikens scharrelen in het hooi-
land. Er zijn geen rivalen.
20 juli: de hen loopt op het nabijgelegen fietspad, ter-
wijl haar kuikens in het hooiland foerageren aan de an-
dere kant van de sloot.
22 juli: dezelfde hen met drie kuikens wordt gezien.
23 juli: de hen verlaat af en toe vliegend het hooiland 
en gaat drinken en baden in het natte natuurgebied. 
Haar kuikens blijven achter. Later landt de hen in de 

berm en op het fietspad. Haar kuikens steken via wa-
terplanten de sloot over en volgen haar op het fietspad 
(foto 3-4). Het verbaast mij telkens weer hoe mak de 
hen zich gedraagt in het bijzijn van vogelaars en pas-
serende recreanten. Het gezin loopt via het hek het na-
tuurgebied in en wordt vrijwel direct aangevallen door 
een andere hen. Na een aantal openlijke gevechten 
met een of meer hennen, waarbij ook een kuiken door 
de lucht vliegt, druipt de hen met de drie kuikens af. Ze 
gaan in de dekking foerageren op het dijkje.
24 juli: de hen met de kuikens raakt weer slaags met 
een soortgenoot en ze vlucht in de ruigte van de dijk.
26 juli: de hen met de drie kuikens foerageert in het 
hoge gras van het hooiland.
27 juli: de hen fladdert enige tijd boven een predator 
in het hooiland en ze maakt hierbij een knorrend ge-
luid. Haar kuikens in de sloot reageren alert en houden 
zich gedeisd, ze ‘bevriezen’. De kuikens eten slakjes en 
insecten in de sloot. Hun slagpennen beginnen zicht-
baar te worden (foto 5) en er wordt al met de vleugels 
geflapperd.
28 juli: de hen en haar kuikens (foto 6) scharrelen rond 
in het gras op het dijkje.
30 juli: een kuiken loopt in de ruigte op het dijkje. Dit is 
de laatste dag dat de vogels zijn waargenomen.

Discussie

Vanwege het donkere verenkleed en vanwege het con-
flictgedrag met andere hennen werd aanvankelijk ge-
twijfeld aan het geslacht van de vogel die in juli met 
jongen werd gezien. De donkere hen was in vergelij-
king met de andere hennen echter even groot en dui-
delijk kleiner dan de hanen. Dit kon op 23 juli duidelijk 
worden vastgesteld bij een directe vergelijking met een 
aantal andere hennen en met ongeveer twintig hanen. 
De donkere kleur is vrij bijzonder voor een hen, maar 
hennen met een tamelijk donker verenkleed blijken 
vaker voor te komen (med. Johan van Rhijn). Hennen 
kunnen agressie vertonen bij de verdediging van hun 
broedterritorium. Wat de agressie uitlokte bij haar op-
ponenten blijft onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen 
dat deze hennen ook kuikens of een nest hadden. 

Voor zover bekend maken Kemphanen alleen een ver-
volglegsel na het mislukken van een legsel in de eifase 
(Cramp & Simmons 1983). De vraag is of de waarne-
mingen in de tweede helft van juli betrekking kunnen 
hebben op een vervolglegsel of op een nieuw (= derde) 
broedgeval. Op 18 juli waren de kuikens enkele dagen 
oud. Ze zullen dus rond 15 juli zijn geboren. Kempha-
nen hebben een broedduur van 20-23 dagen, leggen 

Foto 3. Kemphaankuikens op het  Foto: Guido Meeuwissen
fietspad in de Oostpolder, 23 juli 2014

Foto 4. Kemphen met kuikens Foto: Guido Meeuwissen
bij het fietspad in de Oostpolder, 23 juli 2014 
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iedere dag een ei (in totaal drie à vier) en beginnen met 
broeden als het legsel is voltooid (Cramp & Simmons 
1983). De eileg van de donkere hen zal dus rond 19 juni 
zijn gestart. Een periode van ongeveer een week lijkt 
te kort voor een vervolglegsel, zelfs als we aannemen 
dat de alarmerende hen op 12 juni nog geen kuikens 
had. Daarnaast is onbekend of dit legsel daadwerkelijk 
is mislukt. Verder zag Jitske Rinsma op 18 juni opval-
lend veel baltsende hanen, waarbij de indruk ontstond 
dat sprake was van een tweede baltsperiode. Al met 
al is daarom geconcludeerd dat er in 2014 drie broed-

gevallen waren van de Kemphaan in de Oostpolder 
bij het Zuidlaardermeer (twee zekere gevallen en één 
waarschijnlijk geval). Half juli is opvallend laat voor 
een kemphanenbroedsel in Nederland. Het is voorstel-
baar dat Kemphanen vroeg broeden in gebieden waar 
ze jaar op jaar terugkomen, maar dat ze later zijn in ge-
bieden waar ze als pionier binnenkomen (med. Johan 
van Rhijn).

Na jaren van afwezigheid en na een waarschijnlijk 
broedgeval in 2011 is de terugkeer van de Kemphaan 
als zekere broedvogel uniek te noemen voor het Zuid-
laardermeergebied. We mogen verwachten dat na de 
volgende inundatie van de polders in 2015 opnieuw 
grote aantallen Kemphanen het gebied zullen bezoe-
ken. Wellicht dat dan in de loop van het voorjaar op-
nieuw een aantal hennen blijft hangen en tot broeden 
komt.

Dankwoord en verantwoording
De gegevens in dit artikel zijn vooral gebaseerd op 
eigen waarnemingen. Veel dank aan broedvogeltel-
ler Jitske Rinsma voor het beschikbaar stellen van de 
gedetailleerde waarnemingen uit 2011 en 2014. Verder 
dank aan Ana Buren voor het beschikbaar stellen van 
foto’s. Arjen Boele, Alwin Hut en Johan van Rhijn wor-
den bedankt voor hun hulp bij het beantwoorden van 
vragen.
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Broedvogels in het noordelijk deel 
van Westerwolde in 2014
Egbert Boekema

Na een jarenlange onderbreking wordt er nu voor de vierde keer een Sovon-atlasproject voor Nederland  gehouden. 
In het najaar van 2012 werd met het veldwerk voor de nieuwe atlas begonnen. De bedoeling is om de verspreiding 
van zowel broedvogels als van overwinterende vogelsoorten in kaart te brengen (www.sovon.nl/nl/content/at-
lasprojecten). Maar net zoals in het verleden blijkt het lastig om alle 5x5 km hokken in Groningen bezet te krijgen. 

In de winter van 2013-2014 besloot ik daarom een 
aantal aaneenliggende hokken in Oost-Groningen 
in het broedseizoen te gaan tellen. De vier hokken 
vormen een vierkant van 10x10 km en beslaan het 
grootste deel van de gemeente Bellingwedde met de 
dorpen Bellingwolde, Vriescheloo, Wedde en Blijham 
en een stuk van de binnenstad van Winschoten met de 
zuidoostelijke wijken en industrieterreinen (figuur 1). 
De lat wordt in het atlasproject niet al te hoog gelegd, 
want van de 25 kilometerhokken waaruit een atlashok 
bestaat, worden maar acht kilometerhokken vrij 
intensief geteld. De overige blokken worden slechts 
globaal onderzocht. Het doel van mijn inventarisatie 
gaat wat verder, namelijk een integrale telling van 
broedvogels, om daarmee een beter idee te krijgen 
(samen met andere goed getelde gebieden) van 
hoeveel broedvogels er nu precies in Groningen zijn.  
Er zijn namelijk, afgezien van een beperkt aantal goed 
getelde soorten, geen schattingen van broedvogels 
uit deze eeuw. Met name van algemene zangvogels 
is het gissen naar hoeveel er nu precies zijn. Van 
maart-juni is het vierkant van 10x10 km integraal en 
systematisch op vogels geteld, afgezien van een 
beperkt aantal soorten zoals Kauw, Huismus, Merel, 
Spreeuw, Boerenzwaluw, Koolmees, Pimpelmees en 
nachtvogels. Deze zijn alleen op rustige momenten 
ingetekend, als er weinig activiteit van andere vogels 
was. Er werden ongeveer honderd broedvogels 
aangetroffen. Dit overzicht geeft een samenvatting 
van de tellingen en conclusies over talrijkheid in 
Groningen.

Methode

Het gebied is twaalf keer bezocht op de data: 9 maart, 
21 en 30 april, 5, 8, 16 en 31 mei en 4, 6, 12, 14 en 18 

juni. De tijd varieerde van enkele uren tot eenmaal 
van 05.00-18.00 uur. Vanwege de uitgestrektheid 
is steeds geteld per fiets, een met brede banden 
die ook geschikt is om door slecht terrein te gaan. 
Tijdens de bezoeken werden alle vogels ingetekend op 
uitvergrote kaarten op A4 formaat van een ingescande 
topografische atlas van Groningen (schaal 1:25.000). 
Op de werkkaarten staan naast bos en wegen 
alle boerderijen en vrijstaande huizen en andere 
elementen zoals sloten en hoogspanningsleidingen 
aangegeven, wat het exact intekenen garandeert. Op 
deze manier was het mogelijk om bij vervolgbezoeken 
dubbeltellingen te vermijden en het gehele gebied 
dekkend te tellen. Alle honderd kilometerhokken zijn 
minstens eenmaal bezocht, sommige tot vier keer. 
Enkele territoria (o.a. Grasmus, Bosrietzanger) zijn 
uit waarneming.nl gehaald, maar aan het totaalbeeld 
voegt dat weinig toe. Daarom is dit slechts bij een paar 
soorten gedaan.

Beschrijving landschap en natuurelementen
De dorpenrij Bellingwolde – Vriescheloo – Wedderheide 
– Wedde – Wedderveer – Blijham ligt op een U-vormige 
zandrug. Deze omsluit een lager gelegen gebied dat 
honderden jaren geleden deel uitmaakte van de Dollard. 
Het is overwegend een akkerbouwgebied, maar in het 
noordwestelijke deel is ook veel grasland. Ten oosten 
van Bellingwolde ligt een lager gebied dat ooit deel uit-
maakte van het uitgestrekte Boertangerveen, een on-
toegankelijk hoogveenmoeras. Midden door het gebied 
stroomt de Westerwoldse Aa, een gekanaliseerde rivier. 
Plaatselijk tussen Wedde en de Wedderbergen volgt 
deze rivier nog in enige mate de oude loop en zijn de 
oeverlanden natuurgebied van Staatsbosbeheer. Dit 
gebied staat bekend als de Hoorndermeden en is 110 
hectare groot. Wat noordelijker ligt de Gaast, dat iets 
groter is. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbe-
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heer, de Gemeente Bellingwedde en het Waterschap. 
De Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen zorgt 
voor stukken bloeiend grasland in de akkers, terwijl het 
IVN een gedeelte van het natuurgebied van de gemeen-
te pacht. Verder noordelijk is van het oorspronkelijke 
beekdal niets meer over. De Westerwoldse Aa stroomde 
ooit langs Oudeschans, maar is tijdens een ruilverkavel-
ing meer dan een kilometer naar het westen verplaatst 
(figuur 2). De oude smalle kavels zijn omgezet in grote 
percelen, waartussen kaarsrechte sloten liggen, zonder 
oeverbegroeiing. 

Winschoten – Blijham (hok 13-12)
Winschoten heeft een oude binnenstad met veel 
Zwarte Roodstaarten. Daaromheen liggen nieuwe 
wijken en een uitgebreid industrieterrein, doorsneden 
door kanalen. De Pekel Aa is de belangrijkste. Er 

liggen diverse uitgegraven plasjes naast, die het 
interessantste deel van het hok vormen. Het nieuwste 
gebied heet Tusschenwegen (SBB) dat een jaar of 
tien geleden is aangelegd. Op de plassen zitten veel 
eenden; o.a. Kuifeend, Krakeend, Meerkoeten en 
Futen. De rietkraag is nog in ontwikkeling, in mei zat 
er een Snor in te zingen. Oostelijker liggen plasjes bij 
de Zuiderwuppen, die ouder zijn en omzoomd worden 
door opgaand moerasbos. Hier broeden Dodaars en 
Tafeleend. In een eerder jaar zat hier een poosje een 
ongepaarde Krooneend. Langs de kanalen zitten veel 
Kleine Karekieten en Rietzangers. De bebouwde kom 
van het dorp Blijham is net als die van Winschoten 
tamelijk standaard, zonder veel oud geboomte. Het 
agrarische deel van dit hok is zeer open. Er staan 
nauwelijks boerderijen behalve aan een paar wegen en 
nergens zijn natuurelementen.

Figuur 1. Het telgebied met nummers van de atlashokken in rood, waarbij de vier bekeken atlashokken blauw omkaderd zijn.
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Bellingwolde (hok 13-13)
Bellingwolde is een kilometerslang lintdorp en 
heeft een van de mooiste bebouwde kommen van 
Groningen. Oude boerderijen en statige herenhuizen 
hebben grote tuinen en overal staan oude hoge 
bomen. Dit zijn vooral eiken. Oudeschans heeft ook 
redelijk wat groen, vooral rondom de oude kerk. Hier 
zit een kleine reigerkolonie. In dit hok zijn drie grote 
bosaanplantingen, waarvan twee productiebossen 
met populieren. Recent is hier en in het zuidelijker 
gelegen hok Vriescheloo meer bos geweest. Dat 
waren robiniabossen die niet wilden groeien. Nadat 
‘Groen Invest’ in 2009 failliet ging, zijn ze met wortel 
en tak verwijderd, versnipperd en naar Duitsland 
afgevoerd voor de biovergisting. Nu wordt er weer 
mais verbouwd. Een jong bos aan de noordwestzijde 
van Bellingwolde is permanent, hier zitten Wielewaal 
en Glanskop als leukste soorten.
 
Wedde (13-22)
Landschappelijk is de noordkant en zuidkant van 
Wedde prachtig, met aan de noordzijde zandpaden 
door een lichtglooiend landschap. Op een oude kaart 
uit 1791 heten deze verhogingen de Hankamp, De 
Bergen en de Höste. Wat zuidelijker in Westerwolde 
ligt ook een perceel dat de Hanecamp heet, deze 
hanen waren Korhoenders. De lage delen langs de 
Westerwoldse Aa zijn geschikt voor Kwartelkoningen 
en verder zitten hier Roodborsttapuiten en 
Blauwborsten. Voor Watersnippen zijn de maden net 

Figuur 2. Oudeschans en omgeving in de bovenste helft van atlashok 13-13. 
Stafkaarten laten de grote veranderingen zien in het landschap tussen de 
huidige situatie en die van 100 jaar geleden, inclusief de verplaatsing van 
de Westerwoldse Aa. Van de oude loop is aan de zuid- en westzijde van 
Oudeschans een klein stukje bewaard gebleven. 

Figuur 3. Overzicht vanaf Vriescheloo van het open landschap in het centrale deel van het 10x10 km gebied.  Foto: Egbert Boekema
Langs het zandpad staat een bloeiende bremstruik en zongen Gele Kwikstaart, Geelgors en Boompieper. 
Wat verderop zaten Grote Lijsters. Aan de horizon ligt rechts op 5,2 kilometer afstand een grote bosaanplant bij Bellingwolde. Het geboomte links en 
rechts van de eenzame veldboom is Oudeschans dat op 8 kilometer afstand ligt. Waar de horizon ophoudt ligt Klein Ulsda, juist buiten het telgebied.



De Grauwe Gors  jaargang 42 - 2015     19

even te droog. De Wedderbergen is oorspronkelijk 
een bos met heidegebied geweest. Het heeft betere 
tijden gekend, voordat het werd omgetoverd in een 
groot recreatiepark met honderden huisjes, tenten, 
een tennisbaan en diverse horecagelegenheden.  
Eerst was het in gemeentelijke bestemmingsplannen 
‘natuurgebied Wedderbergen’, maar vanaf 2003 een 
‘toeristencentrum met natuurwaarden’. Desondanks 
heeft de Westerwoldse Aa die hier langs stroomt een 
mooie oeverbegroeiing met Nachtegalen. De Gaast 
dat oostelijk van de Wedderbergen ligt, was lange 
tijd befaamd om zijn Paapjes, een van de weinige 
plekken in Groningen. De Paapjes zijn helaas vrijwel 
verdwenen. Er zitten wel veel Grasmussen en hier en 
daar Roodborsttapuiten. Naast de Gaast lag in 2014 
een geweldig koolzaadveld van 400 meter breed en 500 
meter lang waarin enkele Blauwborsten zaten te zingen. 
Op de laagste delen is de Gaast een moerasgebied met 
Waterral, Wintertaling en een paartje Bruine Kieken. 
Vanaf de zandrug van Wedde is goed te zien hoe open 
het centrale deel van het telgebied is (figuur 3).

Vriescheloo (hok 13-23) 
Het hok Vriescheloo heeft de meeste afwisseling. Er is 
meer bos dan bij Bellingwolde. Het Engbert Drenthbos 
is tamelijk jong met loof- en naaldhout. Er zitten 
diverse Goudhaantjes en Goudvinken en veel gewone 
zangvogels. Het mooiste gebied is het Veendiep 
(figuur 4). Oude zandgaten waaromheen door 
Staatsbosbeheer in 1982 tijdens de Ruilverkaveling 
Vriescheloo loofbos is aangeplant. In de bossen zitten 
inmiddels Glanskop, Groene Specht en Wielewaal. 
Op de plasjes van het Veendiep zitten Krakeend, 
Fuut, IJsvogel en Kleine Karekiet. In de bebouwde 
kom staan minder hoge eiken dan in Bellingwolde 
en er zitten dus ook minder Boomklevers. Op diverse 
plaatsen staan in dit hok kleine stukjes met coniferen, 
mooie plekken voor Goudvinken.  De zuidoostelijke 
landbouwontginningsgebieden staan bekend als het 
Hebrecht, vanouds een goed gebied voor Rietganzen. 
Het gebied wordt doorsneden door tamelijk brede 
sloten (wijken). Deze zijn deels met riet en wilgen 
dichtgegroeid, zodat ze veel aantrekkelijker zijn 

Figuur 4. Het Veendiep: oude zandgaten omzoomd door bosaanplant, gezien in zuidelijke richting bij de grootste plas. Foto: Egbert Boekema
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voor vogels dan de saaie sloten rond Oudeschans. 
Krakeend, Knobbelzwaan, Blauwborst, Rietgors en 
Kleine Karekiet zijn er broedvogels.

Tussen het telgebied en de Duitse grens liggen 
nog twee randhokken. Hok de Lethe (13-14) is niet 
bekeken, maar er broeden Kleine Bonte Spechten en 
een aantal paartjes Wielewaal en soms IJsvogels. Het 
hok van het Rhederveld (13-24) is eenmalig bezocht. 
Het is een landbouwgebied met wat boerderijen en een 
weg met aanplant van Rododendrons. Deze weg, de 
B.L. Tijdensweg, is genoemd naar een van de ‘motoren’ 
achter de ontginning van de heide in Westerwolde 
tijdens de werkverschaffing in de jaren dertig van de 
vorige eeuw. Behalve wat Geelgorzen, een broedende 
Nijlgans en gewone zangvogels is er weinig dat het 
vermelden waard is.

Resultaten

Er werden ongeveer honderd soorten broedvogels 
aangetroffen. De getelde aantallen van alle soorten 
per atlasblok met een totaalschatting voor het 
noordelijk deel van Westerwolde staan in tabel 1. 
Hieronder volgt een bespreking van een aantal 
soorten

Nijlgans
Ook Westerwolde heeft inmiddels zijn Nijlganzen, 
hoewel er relatief weinig open water is. In Oudeschans 
werd een nest van Blauwe Reigers veroverd. Ten oosten 
van het dorp zit een vogel in een populierenaanplant te 
broeden (figuur 5) en bij de Wedderbergen zwemmen ze 
met jongen in de Westerwoldse Aa. In totaal broeden 
er negen à tien paar.

Figuur 5. Populierenaanplant tussen Oudeschans en Bellingwolde. In de horst midden op de foto zit op 12 meter  Foto: Egbert Boekema
hoogte een Nijlgans op het nest. Broedvogels zijn Tuinfluiter, Zwartkop en Winterkoning en aan de rand Boompiepers  
en Grasmussen. Houtduiven zitten er niet, ze kunnen op de grond tussen de brandnetels en op de omliggende akkers weinig of niets halen.
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Holenduif
Bij een bezoek op 31 mei start ik om 05:00 uur in 
Blijham en zitten er op anderhalve kilometer van een 
weg vier vogels bij boerderijen te koeren. Maar later 
op de dag en bij andere bezoeken aan dit hok komt er 
geen een meer bij. Typisch voor duiven, ze koeren niet 
altijd. De totale schatting voor het telgebied is veertig 
paar.

Houtduif
In totaal exact driehonderd broedvogels ingetekend. 
De meeste zitten in de bebouwde kommen te koeren 
en in het bijzonder op plaatsen met oude eiken. Ze 
leven een groot deel van het jaar van eikels die tot 
ver in het voorjaar op de open grond liggen en een 
gemakkelijke bron van voedsel vormen. Op akkers 
is tegenwoordig veel minder te halen dan vroeger en 

dat is ook goed te zien, want in de bosaanplantingen 
midden tussen de akkers zitten nauwelijks vogels. 
Op de verspreidingskaart komt duidelijk naar voren 
dat Bellingwolde met zijn hoge oude eiken de meeste 
broedvogels heeft (figuur 6). Plaatselijk zitten ze 
dicht op elkaar en mede gezien de talrijke troepjes 
foeragerende vogels is een schatting van 370-470 niet 
aan de hoge kant.

Turkse Tortel
In alle hokken zitten enkele paartjes, maar vergeleken 
met de Houtduif is de soort schaars met in totaal maar 
achttien zangposten. Er zijn in Groningen streken 
waar er meer zitten, zoals in de Marne in Noordwest-
Groningen. Dat was ook in de vorige eeuw al een goed 
gebied (Hustings & Vergeer 2002). Op 4/5 april moest 
ik voor een bijeenkomst in hok 3-51 Kloosterburen zijn. 

Figuur 6. Verspreiding van de Houtduif.
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Voor het ontbijt de bebouwde kom van Kloosterburen 
even rondgelopen. Er zaten vijftien vogels te koeren. 
Later op de dag nog even in Kleine Huisjes en Kruisweg 
gekeken en daar zaten ze ook. Er zijn in Groningen meer 
plekken waar ze schaars zijn, zoals Slochteren (med. 
Willem Pier Vellinga). In de stad Groningen is de soort 
echter aan een revival begonnen en zijn de aantallen de 
laatste jaren verdubbeld.

Scholekster
De Scholekster moet het steeds meer hebben van 
gebouwen, want platte daken worden niet in de 
broedtijd gemaaid en er kunnen geen vossen bijkomen. 
In hok 13-12 zitten minstens zes paar op gebouwen, 
waaronder een transformatorstation in Winschoten en 
een verzorgingstehuis in Blijham. Verzorgingstehuizen 
hebben bijna altijd platte daken op de recreatiezalen 
en uitbouwsels. Buiten de bebouwde kommen blijken 
er nog drie paartjes te zitten, wat zeer weinig is voor 
een dergelijk groot gebied. De Kievit doet het met 
twaalf tot vijftien paar iets beter. Tureluurs en Grutto’s 
zijn er niet (meer).

Grote Bonte Specht
De soort doet het tegenwoordig overal aardig met 
ongeveer tachtig broedparen in het telgebied. Diverse 
nesten werden gevonden, waaronder in een boom in 
het Blijhamsterbos op slechts twee meter hoogte. 
Dat waren er in hetzelfde gebied in 1992 vermoedelijk 
slechts een handjevol, want toen was er weinig bos, 
behalve in de Wedderbergen en de bebouwde kom van 
Bellingwolde. In de eerste helft van de jaren tachtig 
werd het hele bestand van Groningen op tweehonderd 
paar geschat (Van den Brink et al. 1992), nu zijn dat er 
misschien wel vijftienhonderd.

Wielewaal 
Op zes plaatsen werden Wielewalen gehoord, waarvan 
een op de rand met hok de Lethe. Twee zaten in popu-
lierenbossen, waar waarschijnlijk nooit iemand komt. 
Het beste populierenbos is echter niet meer na half mei 
bezocht. Vermoedelijk zitten er daarom meer. Wester-
wolde heeft duidelijk meer Wielewalen dan de rest van 
Groningen, want afgezien van het Robbenoortbos in de 
Lauwersmeer worden de waarnemingen per jaar mind-
er en minder.

Goudhaan
Op zes plaatsen worden een tot vier zingende vogels in 
naaldhout aangetroffen. De meeste zitten in het Eng-
bert Drenthbos. De totale schatting is twaalf tot vijf-
tien paar. Duidelijk meer dan vroeger toen er hier geen 
biotoop was.

Matkop
De Matkop is een soort die in hoog tempo uit Groningen 
aan het verdwijnen is. Op slechts één plek zat nog een vo-
gel met baltsroep, een redelijke aanwijzing voor broeden.

Glanskop
De Glanskop is in Groningen min of meer beperkt tot 
Westerwolde. In het zuiden van Westerwolde zitten re-
delijk wat Glanskoppen in de oude bossen, zoals het 
Metbroek en de bossen rond Ter Apel. In totaal werden 
vier paar broedvogels in de hokken van Bellingwolde en 
Vriescheloo gevonden.

Veldleeuwerik
Van alle akker- en weidevogels is de Veldleeuwerik nog 
redelijk vertegenwoordigd. In totaal werden 63 zingen-
de vogels gekarteerd en het totaal aantal bedraagt on-
geveer tachtig tot honderd paar. Dit is iets meer dan van 
de Gele Kwikstaart (60-80 paar) die dichter bij de bebou-
wing komt en veel meer dan de Graspieper (6 zingende 
vogels, schatting 8-10 paar). Langs bosranden en singels 
en in jonge aanplant is de Boompieper in opkomst. Met 
59 zangposten en naar schatting tachtig broedparen zou 
deze soort 16% van het broedbestand voor heel Gronin-
gen bedragen vergeleken met de geschatte vijfhonderd 
paar uit de eerste helft van de jaren tachtig!

Tjiftjaf
De Tjiftjaf zingt van half april tot ver in juni intensief op 
mooie dagen en is dus makkelijk te tellen. Uiteindelijk 
worden meer dan 500 territoria gekarteerd (figuur 7). 
Met lichte extrapolatie voor de stukken die geen en-
kele keer in de ochtend zijn geteld moeten er minstens 
600-650 paar broeden. Door de vele grote tuinen en 
de nieuwe bosaanplant doet de vogel het in de meeste 
hokken prima. Op 30 april zat een Iberische Tjiftjaf 
‘tjif tjaf tjiftjaf tjuu tjuu’ te zingen in Vriescheloo. Niet 
zo mooi als de Iberische Tjiftjaf uit de binnenstad van 
Groningen uit 2011. Na enige tijd te hebben geluisterd, 
hield ik de vogel toch voor een ‘mengzanger’. 

Fitis
Wat is er met de Fitis aan de hand? Tot voor kort vrijwel 
even talrijk als de Tjiftjaf, maar in het telgebied zitten 
naar schatting slechts 140 paar. Gaat het niet goed 
met de overwintering in Afrika of is er iets mis met de 
reproductie in de broedgebieden? Het zal ten dele ook 
te maken hebben met het ouder worden van bossen.

Grasmus
De Grasmus is een karakteristieke plattelandsvogel. 
Concentraties zaten in vochtige natuurgebieden met 
hoge kruiden en hier en daar wat wilgenbosjes met 
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als beste gebied de Gaast waar 26 territoria werden 
geteld. Verspreid zitten ze ook in akkerranden, 
maar hier is de dichtheid veel lager. Samen met 
Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Rietzanger en Rietgors 
wordt duidelijk dat ze zich sterk concentreren in een 
paar gebieden (figuur 8).

Tuinfluiter
Net als de Fitis heeft de Tuinfluiter betere tijden 
gekend, maar is de afname veel eerder ingezet. In 
het telgebied zitten met negentig broedparen toch 
nog redelijke aantallen. Vrijwel alle vogels zitten in 
de bossen. Ze ontbreken in de bebouwde kommen en 
rond boerderijen en huizen.

Zwartkop
De Zwartkop is in de laatste veertig jaar in Groningen 
geweldig toegenomen. Dit is deels te danken aan nieuw 

bos en deels aan het feit dat ze dichtbij overwinteren. In 
de jaren zeventig was de Tuinfluiter in Groningen ruim 
drie keer talrijker dan de Zwartkop (Boekema et al. 
1983). Nu veertig jaar later zijn de rollen omgedraaid, 
want de Zwartkop is ruim vijf keer talrijker dan de 
Tuinfluiter. Met 378 zingende vogels en naar schatting 
390-480 broedparen is het een algemene bos- en 
tuinvogel in het telgebied.

Zanglijster
Bij de start op een vroege ochtend zingen in een 
bosaanplant van een jaar of dertig oud in Bellingwolde 
zeven Zanglijsters, maar daarna valt de zang weg en 
komen er later op de ochtend nog maar twee bij. Het 
grote probleem bij lijsters: ze zingen alleen vroeg op 
de dag en op warme dagen met vochtig weer. Is het 
een weekje droog dan doen ze overdag nauwelijks de 
snavel open. Naar schatting zitten er 170 broedparen.

Figuur 7. Verspreiding van de Tjiftjaf.
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Grote Lijster 
Er werden tien Grote Lijsters opgespoord. Ze zaten 
allen in open tot half-gesloten gebieden met een paar 
grote tuinen, enkele weilandjes met paarden en (zand)
wegen waarop kan worden gefoerageerd. Dik gezaaid 
zijn ze al lang niet meer in de provincie. In en rond Haren 
en de stad Groningen zijn ze vrijwel verdwenen. In het 
atlashok Westerbroek (7-55) werden echter tijdens 
Atlashokonderzoek nog twaalf paar vastgesteld.

Nachtegaal
De Nachtegaal is, behalve in de Lauwersmeer waar 
nog tientallen vogels zitten, overal in Groningen op zijn 
retour. In de Wedderbergen zitten in mei twee zingende 
vogels bij de Westerwoldse Aa, waarvan een ook nog 
in juni wordt gehoord. Het restant van de acht paar die 
hier aan het begin van deze eeuw zaten.

Blauwborst
Blauwborsten zitten hier en daar in de koolzaadvelden en 
langs ruige sloten. In de Veenkoloniën zitten ze ook veel 
in aardappelvelden, maar in het telgebied zijn ze daar 
niet in aangetroffen. Met ca. veertig paar zijn er betere 
stukken in Groningen dan dit deel van Westerwolde.

Gekraagde Roodstaart
Naast de Bonte Vliegenvanger (zie verderop) is de 
Gekraagde Roodstaart de grote verrassing van het 
telgebied. Rond Groningen zijn ze nergens meer talrijk, 
maar hier is het een vrij algemene tuin- en bosvogel 
die op 115 plaatsen present is. Er zitten naar schatting 
130-140 paar broedvogels (figuur 9). In het hok van 
Blijham en Winschoten zitten er maar zes, maar dit hok 
is pas laat in het seizoen bekeken als de meeste vogels 
uitgezongen zijn en vermoedelijk onderteld.

Figuur 8. Verspreiding van moeras- en ruigtevogels: Grasmus, Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Rietzanger en Rietgors die zich sterk concentreren 
in een paar gebieden langs de Pekel Aa en Westerwoldse Aa.
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Zwarte Roodstaart
De Zwarte Roodstaart is een typische boerderijvogel, 
maar is ook talrijk in Winschoten. Een rondje overdag 
op 6 juni leverde daar ondanks de late tijd in het 
seizoen nog twaalf zangposten en alarmerende vogels 
op, maar dit moet een ondertelling zijn. Met naar 
schatting tachtig paar is het telgebied een gemiddeld 
goed gebied in Groningen. 

Bonte Vliegenvanger 
De Bonte Vliegenvanger bleek een verrassing. In 
Bellingwolde zitten er, nadat ik het hele dorp straat 
voor straat in de goede tijd in mei heb doorgefietst, 
23 te zingen. Ook in Wedde en Vriescheloo zijn ze 
present met samen veertien zangposten. Als ze in 
juni min of meer zijn uitgezongen, zingt er nog een 
bij een boerderij een kilometer buiten Wedde, wat 

het totaal op 33 brengt. Blijham en Winschoten zijn 
echter niet in mei bezocht en in hok 13-12 wordt dan 
ook geen enkele vogel vastgesteld. De schatting voor 
het gebied is veertig. Dat is een aanzienlijk aantal, 
want in 2006 was de Bonte Vliegenvanger ‘Vogel 
van het Jaar’ en werd het bestand voor Groningen 
op 250 geschat (Van der Spoel et al. 2007). Het 
getelde gebied omvat slechts vier van de afgerond 
honderd hokken in Groningen. Westerwolde heeft 
vermoedelijk meer Bonte Vliegenvangers dan 
gedacht. Net buiten het gebied (150 meter) zit in 
Veelerveen (hok 13-33) ook een vogel te zingen. 
Elders in Groningen zitten ze lang niet zo dicht op 
elkaar als plaatselijk in Bellingwolde, hoewel er in 
2014 drie op een rijtje zaten te zingen aan de Hoge 
Hereweg in Glimmen. Al met al lijkt 300-400 nu een 
betere schatting voor Groningen dan 250. 

Figuur 9. Verspreiding van de Gekraagde Roodstaart.
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Vink
De Vink is een algemene bos- en tuinvogel die bovendien 
ook langs wegen met eiken en berken zit. Met in totaal 
450-500 paar doet de soort het goed in de oostelijke en 
zuidelijke delen van het gebied (figuur 10). Het is een soort 
die het op de zandgronden overal wel goed doet. Ze zijn 
ook niet schuw. Bij de parkeerplaats van een restaurant in 
de Wedderbergen zit een vogel naast de auto’s te broeden.

Goudvink
Alles wijst erop dat de Goudvink in deze eeuw veel 
talrijker is geworden. In hok Wedde zaten op vier 
plaatsen Goudvinken te zingen en te roepen. Bij de 
vorige broedvogelatlas gebaseerd op telwerk in de 
jaren negentig werden geen broedvogels in dit hok 
aangetroffen (Hustings & Vergeer 2002). Het beste 
hok met dertien broedparen is Vriescheloo, waar veel 

kleine naaldhoutbosjes staan en tuinen met grote 
dichte coniferen. De totale schatting is dertig paar. Dit 
is veel meer dan verwacht op grond van de schatting 
van 120 voor de hele provincie uit de eerste helft van 
de jaren tachtig (van den Brink et al. 1992).

Groenling 
Er werden 120 zangposten geteld, maar alleen hok 13-23 
met Vriescheloo blijkt achteraf met 53 zangposten re-
delijk geteld, omdat de hele bebouwde kom van dit hok 
in de goede periode in april geteld is. Het aantal paren 
wordt daarom op 220 geschat. Dit is, ter vergelijking, 
relatief wat lager dan in het hok Haren waar ik woon 
(7-54), dat behalve de uitgestrekte bebouwde kom van 
Haren ook nog een stuk van de zuidelijke groene wijken 
van Groningen omvat. In 2013 telde ik in 7-54 in totaal 81 
zangposten en werd het aantal paren op 90-95 geschat.

Figuur 10. Verspreiding van de Vink.
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Geelgors
In de zuidelijke, meer zandige helft van het hok is de 
Geelgors een talrijke soort (figuur 11). In totaal werden 
151 zangposten geteld en zitten er naar schatting 180 
broedparen. Zuidelijker in Westerwolde is de soort 
minstens zo algemeen. Ze zijn beslist talrijker dan op 
veel plaatsen in Drenthe zoals op en rond het Dwin-
gelderveld, dat overigens een van de landschappelijk 
mooiste stukken van Drenthe is.

Conclusies
In totaal werden ongeveer honderd soorten broed-
vogels aangetroffen (tabel 1). Omdat niet naar nacht-
vogels is gezocht zou daar de Bosuil nog bij kunnen 
komen. Vroeg in het seizoen werd een aantal mogelijke 
broedvogels aangetroffen zoals de Grote Zilverreiger 
(drie in mei bij de Gaast) en een Slechtvalk op 21 april, 
een soort die hier en daar in Groningen in hoogspan-

ningsmasten broedt. In het Engbert Drenthbos werden 
op 28 maart drie Kruisbekken waargenomen die bij 
vervolgbezoeken echter niet meer aanwezig waren. 
Keep en Sijs werden in maart nog zingend gehoord 
en op 21 april zaten overal Kramsvogels te kwetteren, 
maar deze soorten zijn doortrekkers. Op 30 april zat 
een Draaihals in een bosje bij Bellingwolde te roepen. 
Patrijs en Zomertortel werden niet waargenomen en 
lijken verdwenen te zijn. Rond de eeuwwisseling was 
het gebied ten zuiden van het Veendiep nog goed voor 
enkele Patrijzen. Op 3 juli 1976 telde ik tien koerende 
Zomertortels bij de Wedderbergen, maar dat is ook 
voltooid verleden tijd.  
Een van de redenen om op een groot stuk integraal te 
tellen is dat een dergelijke grote steekproef  duideli-
jk kan maken hoeveel vogels er in de provincie Gron-
ingen broeden. De laatste schattingen uit de eerste 
helft van de jaren tachtig (Van den Brink et al. 1992) 

Figuur 11. Verspreiding van de Geelgors.
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zijn inmiddels achterhaald door de tijd en door veran-
deringen in populaties en landschap. Een voorwaarde 
is dan wel dat de steekproef goed geteld is. Aan een 
van de voorwaarden is voldaan, namelijk dat het hele 
gebied bekeken is. Aan de andere kant is het natuurli-
jk duidelijk dat de kans dat een bepaalde vogel bij een 
eenmalig bezoek zingt tamelijk laag is, behalve op het 
goede moment van de dag en op het hoogtepunt van 
de zangperiode. Om deze kans te verhogen is er al-
leen geteld op dagen met goed weer. Toen op 6 juni 
overdag twaalf van de Zwarte Roodstaart zangposten 
in Winschoten werden gevonden was het lekker weer 
met zon, weinig wind en 21°C. Bij wind, regen en lage 
temperatuur zingen vogels niet of nauwelijks en heeft 

tellen geen zin. Ongeveer de helft van de gebieden is 
tenminste tweemaal geteld en de beste gebieden nog 
vaker, zodat vermoedelijk van de frequent zingende 
vogels (Zwartkop, Tjiftjaf en dergelijke) een groot deel 
is geteld. Een manier om er achter te komen in hoev-
erre schattingen die gebaseerd zijn op extrapolatie 
kloppen, is om vaker naar een gebied te gaan. Dat is 
in 2013 in een gebied in en rond Haren gedaan met een 
soort, de Groenling. Na zeven fietsbeurten namen de 
getelde aantallen en de extrapolatie daaruit niet meer 
duidelijk toe. Er waren toen 81 zangposten gelokali-
seerd. Het aantal paren werd op 90-95 geschat, om-
dat de zuidelijke stadswijken van Groningen niet alle-
maal waren geteld. Ook bij dit telgebied is bij een paar 

13-12 13-13 13-22 13-23 geschat totaal

Knobbelzwaan 3 - 1 1 5

Nijlgans 1 2 5 1 9-10

Tafeleend 1 - - - 1

Kuifeend 8 5 1 6 20-25

Slobeend 1 - - - 1

Krakeend 6 6 3 3 20-25

Wilde Eend 10 50 20 39 130-150

Wintertaling - - 1 - 1

Kwartel 1 - 5 1 ?

Dodaars 1 - - - 1

Fuut 3 3 - 4 10-12

Holenduif 4 5 6 5 40

Houtduif 27 110 74 89 370-470

Turkse Tortel 5 5 5 3 20-23

Gierzwaluw 15 2 4 - 25-35

Koekoek 2 - 3 2 7-9

Waterral - - - 1 1-3

Kwartelkoning - - 1 - ?

Waterhoen - 2 3 8 15-20

Meerkoet 23 7 8 13 55-60

Fazant 11 20 17 14 70-75

Blauwe Reiger - 4 - - 4

Scholekster 6 2 - 1 9

Kievit 2 3 3 4 12-15

Kleine Plevier 1 - - - 1

Bruine Kiekendief - - 1 - 1

Blauwe Kiekendief - 1 - - ?

Grauwe Kiekendief - 1 - - ?

Sperwer - 1 - 2 3

Havik - 1 - - 1

Buizerd - 4 6 3 13-15

Torenvalk - - 1 2 3

Kerkuil - 1 - - ?

IJsvogel - - 1 1 2

Groene Specht - 2 - 1 3

Grote Bonte Specht 6 18 21 15 80

Wielewaal - 1 3 1 5-7

Ekster 1 7 4 11 40

Gaai - 6 9 17 40

Kauw - 2 1 3 ?

Roek - 2 - - 2

Zwarte Kraai 3 7 7 10 60

Goudhaan - - 3 7 12-15

Zwarte Mees - - - 1 1

Pimpelmees 3 19 5 25 120-200

Koolmees 2 25 8 38 150-250

Matkop - - - 1 1

Glanskop - 1 1 3 5

13-12 13-13 13-22 13-23 geschat totaal

Veldleeuwerik 4 27 14 18 80-100

Boerenzwaluw 10 41 17 10 150-250

Huiszwaluw 7 3 1 - 20-50

Staartmees - 5 4 9 25-30

Tjiftjaf 85 102 139 190 600-650

Fitis 22 16 28 36 140

Braamsluiper - 8 3 21 60

Grasmus 23 28 67 41 210

Tuinfluiter 19 9 20 19 90

Zwartkop 57 76 111 134 390-480

Sprinkhaanzanger - - 1 2 3-7

Snor 1 - - - 1

Spotvogel 2 - 2 2 10

Bosrietzanger 40 1 27 19 150

Kleine Karekiet 46 - 17 11 90

Rietzanger 2 1 3 - 7-12

Boomklever 1 22 2 12 50

Boomkruiper 2 23 14 14 100

Winterkoning 13 56 63 76 270

Spreeuw ? 30 ? ? ?

Merel 14 41 25 69 350-500

Zanglijster 3 26 20 39 170

Grote Lijster - 3 4 3 12-15

Roodborst 6 27 14 77 200

Nachtegaal - - 2 - 2

Blauwborst 7 2 5 9 40

Zwarte Roodstaart 17 11 12 17 80

Gekraagde Roodstaart 6 27 33 49 130-140

Paapje - - - 1 1

Roodborsttapuit 1 1 8 5 16-19

Grauwe Vliegenvanger 3 4 6 1 20-25

Bonte Vliegenvanger 0 18 6 9 40

Heggenmus 5 12 11 22 90

Huismus 6 51 25 11 300-500

Ringmus 2 3 3 9 25-40

Gele Kwikstaart 9 11 11 10 60-80

Witte Kwikstaart 8 11 17 14 110

Boompieper 4 12 31 12 70

Graspieper 1 2 3 - 8-10

Vink 51 63 139 117 450-500

Appelvink 1 3 - 2 10

Goudvink 3 1 4 14 30

Groenling 14 16 37 53 210

Kneu 4 7 9 8 40

Putter 8 4 10 5 30-35

Geelgors 21 9 61 60 180

Rietgors 15 1 15 8 50

Tabel 1. Aantallen broedvogels in Noord-Westerwolde
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soorten tussentijds geschat. Bij de Tjiftjaf lag de score 
op 448 territoria (toen ca 90% bezocht was) met naar 
schatting 520 broedpaar.  Het laatste stukje dat erbij 
kwam (Tjabbesstreek en Bronsveen tussen Blijham 
en Oude Pekela) was echter veel beter dan op grond 
van de stafkaart kon worden vermoed. Uiteindelijk 
zijn meer dan 520 territoria ingetekend. Hieruit volgt 
een schatting van minstens 600-650 paar. Dit houdt 
in dat we veronderstellen dat ongeveer 15-20% van 
de vogels is gemist, wat op zich redelijk lijkt gezien 
het feit dat deels eenmalig overdag is geteld en niet 
altijd in de meest optimale tijd van het seizoen. De 
aantalschattingen in tabel 1 zijn daarmee wat aan de 
voorzichtige kant, maar omgekeerd kunnen we zeggen 
dat de opgegeven aantallen er ook wel zullen zitten. 
Het kan best zijn dat er hogere aantallen van sommige 
soorten aanwezig zijn, maar zonder te tellen kun je dat 
ook niet hard maken. Dat is nu juist de reden waarom 
zoveel moeite is gedaan een flink stuk van Groningen 
te tellen. 

Groningen heeft afgerond ongeveer honderd at-
lashokken, als we de halve grenshokken bij elkaar 
nemen. Het lijkt er op dat de hokken Wedde en Vri-
escheloo bovengemiddeld goed voor zangvogels 
zijn. Winschoten en Bellingwolde zijn daarentegen 
wat landschap en vogelbevolking betreft een stuk 
monotoner en hebben meer weg van een gemiddeld 
stuk Groningen. Daarmee is het telgebied dat met 
vier hokken 4% van Groningen omvat een redelijke 
afspiegeling van Groningen. Samen met een aantal 
andere goed getelde hokken moet het over een à 
twee jaar mogelijk zijn om tot nieuwe schattingen te 
komen van de algemene soorten zangvogels in Gron-
ingen. Maar nu al staat vast dat er veel is veranderd. 
De vogelatlas van 1992 is gebaseerd op de eerste 
helft van de jaren tachtig. Van de Tjiftjaf werd het be-
stand voor de hele provincie op 3500 paar geschat. 
Alleen dit telgebied heeft nu al 18% van dat aantal. Er 
is dus een boel veranderd, maar niet alleen in positief 
opzicht. Van de 6000 Ringmussen uit 1992 is miss-
chien niet meer dan de helft over. In het telgebied za-
ten er 25-40 paar en hoewel enige ondertelling waar-
schijnlijk is, geeft dat goed weer dat de soort sterk 
achteruit is gegaan.

Eindconclusie: het lijkt erop dat gemiddeld genomen 
het noorden van Westerwolde hogere dichtheden aan 
(zang)vogels heeft dan de rest van Groningen. Dit lijkt 
zeker te gelden voor de Bonte Vliegenvanger en de 
Gekraagde Roodstaart, maar ook voor Fazant, Grote 
Lijster, Geelgors, Boompieper, Glanskop en nog een 
aantal soorten. Anderzijds scoort een beperkt aantal 

soorten lager dan mag worden verwacht op grond van 
biotoop, zoals de Turkse Tortel en Huiszwaluw. Over 
enige tijd zullen we zien of het lopende Atlasproject 
nog verrassingen oplevert.
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Gemiddeld hebben Kerkuilen in Groningen een leg-
sel van vier tot zeven eieren. In 2014 zijn broedsels 
met acht of negen jongen echter geen uitzondering. 
Dergelijke nesten worden vooral aangetroffen tijdens 

nestkastcontroles in het noordwestelijk deel van Gro-
ningen: het Reitdiepgebied, Middag-Humsterland 
en de omgeving van de Wolddijk. Het broedsel in de 
boerderij van mevrouw Groeneveld bij Stedum spande 
echter de kroon. Hier zaten tijdens een controle op 19 
augustus 2014 maar liefst elf kuikens in een kerkuilen-
kast. De elf kuikens zijn geringd en van elk kuiken is 
het gewicht bepaald en de vleugellengte gemeten (ta-
bel 1, linkerdeel). De gemeten waarden zijn vervolgens 
vergeleken met gemiddelde waarden van kuikens van 
een bekende leeftijd (tabel 1, rechterdeel). Uit deze 
vergelijking komt naar voren dat het jongste kuiken 
een leeftijd had van naar schatting 21 dagen en dat het 
oudste kuiken een leeftijd had van naar schatting 49 
dagen. Verder blijkt op grond van deze vergelijking dat 
de kuikens een hoger gewicht hadden dan op basis van 
de vleugellengte mocht worden verwacht. Dit hogere 
gewicht is een duidelijke indicatie dat deze jongen een 
goede conditie hadden.

Een Kerkuil met elf kuikens
Albert-Erik de Winter

Het jaar 2014 lijkt een uitzonderlijk goed muizenjaar te gaan worden. Deze overvloed aan muizen is ook aan roof-
vogels en uilen niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het gevolg is een zeer geslaagd broedseizoen voor veel soorten 
roofvogels en uilen. Dit geldt ook voor de Kerkuil Tyto alba. De soort had in 2013 een erg slecht broedseizoen met 
slechts 39 broedparen in de hele provincie. In 2014 lijkt het record uit 2007 met 148 broedparen ruimschoots te 
worden overtroffen. Daarnaast zijn er op het moment van schrijven van deze bijdrage (half september) nog veel 
tweede en zelfs derde legsels met jongen of met eieren.

Ringnummer Vleugellengte Gewicht Schatting van 
de leeftijd

Gemiddeld gewicht bij 
deze vleugellengte

Arnhem 5.507.061 84 235 21 dagen 231

Arnhem 5.507.062 117 297 27 dagen 272

Arnhem 5.507.064 149 339 33 dagen 308

Arnhem 5.507.065 162 333 36 dagen 319

Arnhem 5.507.067 176 345 38 dagen 333

Arnhem 5.507.063 185 351 40 dagen 332

Arnhem 5.507.060 193 339 42 dagen 332

Arnhem 5.507.066 203 339 44 dagen 323

Arnhem 5.507.068 211 347 46 dagen -

Arnhem 5.507.069 216 367 47 dagen -

Arnhem 5.507.070 223 339 49 dagen -

Tabel 1. Vleugellengte (in mm) en gewicht (in gram) van elf kerkuilkuikens in 
één legsel op 19 augustus 2014 in Stedum. De leeftijd is bepaald via de ta-
bel op pagina 75 in De Jong (2013). De gemiddelde gewichten zijn ontleend 
aan een uitgebreidere versie van de tabel op pagina 77 in De Jong (2013).

Een broedsel met elf jonge Kerkuilen in een boerderij bij Stedum, 19 augustus 2014  Foto: Albert-Erik de Winter
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Volgens de Kerkuilenwerkgroep Groningen is een nest 
met elf kuikens behoorlijk uniek. Enkele mensen van 
deze groep zijn al ruim 25 jaar betrokken bij het onder-
zoek en de bescherming van Kerkuilen, maar ze kunnen 
zich niet herinneren dat er ooit eerder melding is ge-
maakt van een nest met zoveel kuikens. Kerkuilennes-
tor Johan de Jong uit het Friese Ureterp meldt dat hem 
wel nesten bekend zijn van meer dan twintig eieren. 
Vaak gaat het dan om een legsel waar eieren worden 
bijgelegd door een tweede vrouw, of waarbij het eer-
ste legsel onbevrucht blijkt te zijn. Johan de Jong gaf 
aan dat hij zelf nog maar eenmaal eerder een nest met 
elf grote jongen was tegengekomen. Om de bijzonder-
heid van dit geval te benadrukken een indicatie van 
het aantal prooien dat het ouderpaar per nacht moet 
aanslepen. De kuikens krijgen ongeveer zeventig gram 
muis per etmaal. Dit zijn zeven spitsmuizen of drie à 
vier veldmuizen. In het jachtgebied van dit broedpaar 

zullen het hoofdzakelijk veldmuizen zijn. Er zullen dus 
iedere nacht 33-44 veldmuizen moeten worden aange-
voerd.

Verantwoording en dankwoord
De informatie in dit artikel is vooral gebaseerd op het 
jarenlange veldwerk van de mensen van de Kerkuilen-
werkgroep Groningen. Veel dank hiervoor. Dank ook 
aan Johan de Jong voor het verstrekken van informatie 
over grote kerkuillegsels.
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Kerkuilbeschermers Anno Gallema (links) en Carel Leemhuis (rechts) met de elf kerkuilkuikens,  Foto: Albert-Erik de Winter
Stedum, 19 augustus 2014
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Hesselinkslaan en Noordlaarderbos
In twee relatief dicht bij elkaar gelegen gebieden in 
Groningen is de Matkop in de afgelopen dertig jaar 
geïnventariseerd volgens het Broedvogel Monitoring 
Project (BMP) van Sovon, namelijk in de Hesselink-
slaan en in het Noordlaarderbos. Bij het BMP-project 
worden de territoria bepaald tijdens acht à tien be-
zoeken per broedseizoen. Het is een gedetailleerde 
telmethode. In de Hesselinkslaan (eigen gegevens) 
is jaarlijks geteld vanaf 1984 en in het Noordlaarder-
bos in zes jaren tussen 1983 en 2012 (De Bruin & Van 
der Spoel 2013).
De Hesselinkslaan is een broekbosje bij Wester-
broek. Het ligt op veengrond en bestaat uit een af-
wisseling van moeras, elzenbroek en eikenbos. Het 
BMP-vlak is ongeveer dertig hectare. Het Noordlaar-
derbos bestaat voornamelijk uit naaldhout eiken 
en berken op schrale zandgrond. Het bos ligt ten 
westen van Noordlaren en is 113 hectare groot. De 
Hesselinkslaan en het Noordlaarderbos liggen he-
melsbreed ongeveer acht kilometer van elkaar ver-
wijderd.
Voor het vinden van een verklaring van de achter-
uitgang van de Matkop maakt Sovon onderscheid 
in ontwikkelingen tussen biotopen op zandgrond in 
hoog Nederland en ontwikkelingen op veengrond 
in laag Nederland (Boele et al. 2014). De Hesselink-
slaan (veengrond) en het Noordlaarderbos (zand-
grond) vertegenwoordigen ieder een van deze ge-
biedstypen. Ze bieden daardoor de gelegenheid om 
de ontwikkelingen in ons eigen gebied te vergelijken 
met de landelijke trends.

De Matkop als landelijke broedvogel
Figuur 1 laat de ontwikkeling van de Matkop in ver-
schillende biotooptypen in Nederland zien. Op de 
zuidelijke zandgronden kreeg de Matkop rond 1995 
een forse klap: toen verdween in een keer 40% van 

het broedbestand. Sindsdien vertoont de Matkop 
in deze gebieden een gestage achteruitgang. Het 
beeld in laag Nederland en op de noordelijke zand-
gronden (Drenthe e.o.) is iets minder dramatisch: 
er is geen sprake van een forse terugval in een be-
paald jaar, maar wel van een gestage achteruitgang 
vanaf 1990.

De Matkop als regionale broedvogel
In figuur 2 zijn de ontwikkelingen van de Matkop in de 
Hesselinkslaan en het Noordlaarderbos uitgezet. De 
trend in de Hesselinkslaan laat tot 1998 een redelijk 
stabiel beeld zien van rond de vijf paar. Daarna zakt 
de populatie in tot één paar met soms een opleving tot 
vier, om in 2012 te verdwijnen. Maar in de afgelopen 
twee jaar liet de soort zich toch weer horen met een à 
twee paar.
Een meer globaal beeld van het Noordlaarderbos lijkt 
een radicalere neergang te tonen: tot 1999 komt de 
soort in hoger aantal voor dan daarna. Na 1999 lijkt 
zich een trendbreuk voor te doen.

Hoog en laag, de Matkop vervaagt
Alco van Klinken

De Matkop Poecile montanus is een soort die niet gemakkelijk in beeld te krijgen is. Niet tijdens het inventarise-
ren van deze broedvogel in het veld, maar ook niet bij het zoeken naar een verklaring voor de achteruitgang van 
de populatie in Nederland en daarbuiten. 
Dit artikel vergelijkt de ontwikkelingen in twee Groninger gebieden met de landelijke trend. En om de uitslag 
alvast te verklappen: tot een duidelijke verklaring voor de achteruitgang zal het niet komen.

Figuur 1. Aantalsverloop broedende Matkoppen sinds 1990 in 
bossen in laag Nederland en op de hoge zandgronden, de laatste 
ook uitgesplitst naar Noord- en Midden/Zuid-Nederland.  
(Bron: Sovon)
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De Matkop in Nedersaksen
Bij de oosterburen is de ontwikkeling niet anders. In 
Nedersaksen is de broedvogelstand tussen 1989 en 
2010 met 75% afgenomen (Krüger et al. 2014)! Deze te-
ruggang is in heel Nedersaksen te zien, met de groot-
ste terugval begin jaren negentig. Een verklaring hier-
voor geven de Duitsers niet.

Nationaal en lokaal vergeleken
Alle niveaus, (inter)nationaal, regionaal en per gebied, 
hebben als gezamenlijk kenmerk dat de broedvogel-
aantallen afnemen. Wanneer we de landelijke ontwik-
keling (figuur 1) vergelijken met de regionale (figuur 
2) dan lopen de patronen niet ver uiteen. Puur metho-
disch is deze vergelijking onzuiver, omdat de gegevens 
van de Groninger BMP-vlakken verwerkt zitten in de 
landelijke grafiek. We gaan ervan uit dat de landelijke 
steekproef zo groot is dat de Groninger data wegvallen 
in het geheel. Anders dan in de landelijke uitwerking 
voor laag Nederland en de noordelijke zandgronden lij-
ken ook in de Hesselinkslaan (1998) en het Noordlaar-
derbos (ergens tussen 1999 en 2002) ‘afbreukmomen-
ten’ te zijn geweest waarin de broedvogelstand een tik 
heeft gekregen die in de latere jaren niet is hersteld. 
Toch gebeurde dit later dan in Zuid-Nederland waar dit 
al in 1995 het geval was.

Mogelijke verklaringen voor de afname
Sovon geeft in het meest recente broedvogelrapport 
(Boele et al. 2014) een aantal mogelijke verklaringen 
voor de achteruitgang van de Matkop:

•   Weereffecten niet eenduidig: enerzijds zou de 
soort last hebben van natte winters doordat voed-
selvoorraden dan verrotten, anderzijds nemen ze 
na warme (= vaak ook natte) winters toe in aantal.

•   Lage jongenproductie in warme droge zomers, toe-
genomen concurrentie van Koolmees en Pimpel-
mees en toegenomen predatie door Grote Bonte 
Spechten, waaraan je kunt toevoegen dat de Mat-
kop een soort is met een noordelijke verspreiding 
en dat de achteruitgang iets te maken heeft met de 
’klimaatopwarming’. 

•   Geen van deze verklaringen biedt de sleutelfactor. 
Uiteindelijk moeten we erkennen dat we de pre-
cieze oorzaak van de achteruitgang van de Matkop 
niet weten.

De Hesselinkslaan, augustus 2014. In dit gebied waart nog een Matkop rond.  Foto: Alco van Klinken

Figuur 2. De ontwikkelingen van het aantal territoria van de Matkop in de 
Hesselinkslaan en het Noordlaarderbos van 1983 tot 2014.
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Verklaringen toegepast op Hesselinkslaan en 
Noordlaarderbos
De Matkop volgt in onze regio de landelijke trend, zo-
wel wat betreft het aantalsverloop als de onverklaar-
baarheid van de ontwikkeling.
De Bruin & Van der Spoel (2013) vinden voor het 
Noordlaarderbos voor de fluctuatie van de Matkop 
geen verklaring in de ontwikkeling van het bosbe-
stand. Het aandeel naaldhout is sinds 2006 afgeno-
men en de recreatiedruk is wellicht iets toegenomen, 
maar dit zijn geen ontwikkelingen die een logische 
verklaring vormen voor de achteruitgang van de Mat-
kop. Iets vergelijkbaars geldt voor de Hesselinkslaan. 
In de afgelopen jaren is dit moerasbos natter gewor-
den, waardoor eiken, beuken en oudere elzen afster-
ven. Er treedt ook verjonging op van elzen en wilgen. 
‘Volgens de boekjes’ (zoals de biotoopvoorkeur is be-
schreven in Cramp & Perrins 1993) moeten dit ontwik-
kelingen zijn waarvan de Matkop zou profiteren. In de 
aantalsontwikkelingen gebeurt echter het tegenover-
gestelde.
Kan de toename van andere vogelsoorten dan een 
verklaring vormen voor de achteruitgang van de Mat-
kop in de Groninger studiegebieden? De Grote Bonte 
Specht verdubbelde in de Hesselinkslaan (tussen 1984 
en 1996 rond de drie paar, van 1997 tot 2014 rond de 
zeven paar) maar in het Noordlaarderbos fluctueert de 
stand in die periode (van 17 naar 31 naar 20 paar). De 
Koolmees blijft in de Hesselinkslaan nogal constant (15 
à 20 paar tussen 1983 en 2014), net als de Pimpelmees 
(13 à 20 paar). Ook in het Noordlaarderbos vertoont de 
populatie Kool- en Pimpelmees geen duidelijke ten-
densen.

De Hesselinkslaan is een moerasbos dat relatief nogal 
geïsoleerd ligt. Toch is de Matkop na een jaar afwezig-
heid in 2012 weer opgedoken. Op beperkte afstand (3 
kilometer) komt de Matkop ook dun verspreid voor in 
het Gorecht. Bijvoorbeeld in de oude eendenkooi in de 
Oosterpolder en aan de Hoornse Dijk (eig. waarneming).

Conclusie
De onverklaarbaarheid van de achteruitgang van de 
Matkop op landelijke schaal geldt ook voor de twee 
Groninger gebieden Hesselinkslaan en Noordlaarder-
bos. Het feit dat de soort in de Hesselinkslaan op een 
laag pitje standhoudt, kan hoop geven dat we deze 
mysterieuze soort in de komende jaren nog in onze 
omgeving mogen blijven ontmoeten.

Dankwoord
Met dank aan Klaas van Dijk voor het commentaar op 
een conceptversie van dit verhaal.
Literatuur
Boele, A., J. van Bruggen, F. Hustings, K. Koffijberg, J. Vergeer 

& C. Plate 2014. Broedvogels in Nederland in 2012. Rapport 

2014/13, Sovon, Nijmegen.

de Bruin, J. & A. van der Spoel 2013. De broedvogels van het 

Noordlaarderbos. De Grauwe Gors 41: 36-43.

Cramp, S. & C. M. Perrins 1993. The Birds of the Western Pale-

arctic, vol 7. Oxford University Press, Oxford.

Krüger, T., J. Ludwig, S. Pfützke & H. Zang 2014. Atlas der Brut-

vögel In Niedersachsen und Bremen 2005 2008. NLWKN, 

Hannover.

Alco van Klinken – Haren
A.C.van.Klinken@provinciegroningen.nl

Matkop, Strooibosje Haren, 28 januari 2013  Foto: Gerrit Kiekebos



De Grauwe Gors  jaargang 42 - 2015     35

Broedbiologie van Huismus
Huismussen beginnen in het voorjaar met broeden 
en kunnen tot maximaal driemaal per jaar een 
broedsel groot brengen (Summers-Smith 1988). Het 
kost Huismussen gemiddeld 31 dagen om, vanaf het 
eerste ei, te zorgen dat de jongen het nest verlaten. 
Deze periode van 31 dagen bestaat uit 3-4 dagen 
voor het leggen van de eieren, 11-14 dagen voor het 
bebroeden van de eieren en 14-16 dagen voor het 
verzorgen van de jongen terwijl ze nog in het nest 
zitten (Glutz von Blotzheim & Bauer 1997). De jongen 
krijgen in deze periode hoofdzakelijk insecten als 
voedsel. Zodra de jongen kunnen vliegen en ze het 
nest verlaten schakelen ze over op zaden. Direct 
na het uitvliegen splitst de familie zich. Zowel het 
mannetje als het vrouwtje verzorgen een deel 
van de uitgevlogen jongen en trekken daarbij niet 
gezamenlijk op. Een ouder vliegt met een of meerdere 
jongen naar een plek waar voer beschikbaar is zoals 
graanakkers, hoekjes met ruigtekruiden, plekken 
waar dieren worden gehouden (veelal kippen) of 
voerplekken bij mensen in de tuin. Op deze locaties 
worden de jongen gevoerd. Ongeveer zeven dagen 
na het uitvliegen beginnen de jongen zelfstandig 
naar eten te zoeken, maar het voeren door de ouder 
gaat door tot 10-14 dagen na het uitvliegen (Deckert 
1969).

Het broedsucces van de Huismus  
in Leek en Lettelbert
René Oosterhuis

De Huismus Passer domesticus is in de afgelopen decennia in aantal achteruit gegaan in Nederland. Ten opzichte 
van 1990 is de populatie ongeveer gehalveerd (Boele et al. 2011). Onder andere door het bijna geheel ontbreken 
van gegevens over overleving, broedsucces en dispersie zijn de oorzaken van deze achteruitgang niet goed be-
kend. Om hier meer inzicht in te krijgen ben ik in 2007 een onderzoek gestart waarbij in verschillende biotopen 
individueel gekleurringde Huismussen worden gevolgd. Inmiddels zijn twee artikelen over dit onderzoek ver-
schenen. Het eerste artikel beschrijft de dispersie van Huismussen in Leek en Lettelbert (Oosterhuis 2013a). 
Het tweede artikel gaat in op de aantalsontwikkelingen bij broedvogels in Leek (Oosterhuis 2013b). In dit derde 
artikel ga ik in op het broedsucces van Huismussen in Leek en Lettelbert. Hierbij staat de vraag centraal of er 
verschillen zijn in broedsucces tussen de gekleurringde Huismussen in Leek en de gekleurringde Huismussen in 
Lettelbert.

Adult mannetje Huismus met paardenhaar, Lageland 30 april 2008 
Foto: Gerda Frijling
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Gebied en methode

Onderzoeksgebied
Sinds 2007 worden twee gekleurringde populaties 
Huismussen gevolgd in Lettelbert en in Leek. Lettelbert 
is een landelijk dorp met 174 inwoners (januari 
2012). Het dorp bestaat uit lintbebouwing langs een 
doorgaande weg. In Lettelbert zijn de Huismussen 
gevangen en geringd in een grote tuin van 2000 m2 bij 
een woonhuis. De omgeving van deze tuin bestaat uit 
vrijstaande huizen en boerderijen, deels nog in bedrijf 
als veehouderij en deels omgebouwd tot woonhuis. 
De tuinen en erven rond de gebouwen zijn relatief 
groot met een oppervlakte van 1500-10.000 m2. Het 
omliggende landschap bestaat voor het overgrote deel 
uit open grasland. Leek ligt drie km ten zuidwesten 
van Lettelbert en is een verstedelijkt dorp met 10.525 
inwoners (januari 2012). Leek bestaat hoofdzakelijk uit 
woonwijken met laagbouw, gebouwd vanaf de jaren 
zestig. In Leek zijn de Huismussen op twee locaties 
gevangen in kleine tuinen (100-150 m2). De omgeving 
van beide ringplekken in Leek bestaat hoofdzakelijk 
uit laagbouw met tuinen van 100-250 m2 bij elke 
woning. Zie Oosterhuis (2013a) voor een uitgebreidere 
omschrijving van beide onderzoeksgebieden.

Methode
Een veelgebruikte methode om bij zangvogels het 
broedsucces te bepalen, is het zoeken naar nesten om 
vervolgens deze nesten gedurende het hele broedproces 
(van eileg tot uitvliegen) te volgen. Het Nestkaartenproject 
van Sovon werkt volgens deze methodiek. De methode is 
minder geschikt voor de Huismussen in Leek en Lettelbert. 
Het merendeel van deze vogels broedt in holten in 
gebouwen of onder dakpannen en de legsels zijn in veel 
gevallen niet of moeilijk te bereiken. Slechts een enkel 
paar heeft een nest op een bereikbare plek zoals in een 
nestkast. Het volgen van voldoende nesten vanaf het 
moment van eileg tot het moment van uitvliegen is hier 
dus in de praktijk niet mogelijk. 

Om toch het broedsucces te kunnen bepalen, is gebruik 
gemaakt van gekleurringde individuen. Jaarlijks 
worden in beide populaties Huismussen gevangen 

en voorzien van een individuele kleurringcombinatie. 
Nadat de vogels geringd zijn worden ze weer vrij 
gelaten en wordt getracht de vogels te volgen door het 
aflezen van de individuele kleurringcombinaties. 
Dit gebeurt door dagelijks waar te nemen en het gebruik 
van automatische camera’s. Hiervoor zijn speciaal 
voerplekken ingericht. Zie Oosterhuis (2013a) voor een 
uitgebreidere beschrijving van het vangen, ringen en 
van het aflezen van de gekleurringde individuen. 
Naast het aflezen van kleurringen van zoveel mogelijk 
individuen is ook altijd gekeken of de gekleurringde 
individuen al dan niet jongen bij zich hadden. Bij 
aanwezigheid van jongen is extra tijd besteed om 
nauwkeurig vast te stellen hoeveel jongen door het 
gekleurringde individu werden gevoerd. Met behulp 
van deze gegevens kunnen twee aspecten van 
het broedsucces vergeleken worden tussen beide 
onderzoekslocaties. Namelijk het aantal vliegvlugge 
jongen dat een ouder voert en het aantal keer dat een 
ouder een broedsel heeft gehad in een bepaald jaar. 
Er wordt gerekend met het maximaal aantal 
waargenomen jongen per gekleurringd individu per 
succesvol broedsel. Er is sprake van een tweede 
broedsel van een gekleurringde vogel in hetzelfde 
seizoen als er minimaal 25 dagen zitten tussen twee 
waarnemingen met vliegvlugge jongen. Een voorbeeld 
om dit te verduidelijken: een mannetje dat begin mei 
op vijf dagen is waargenomen met één soms twee 
jongen en begin juli nogmaals twee dagen met drie 
jongen, heeft als resultaat in dat jaar twee succesvolle 
broedsels met twee jongen in mei en drie jongen in juli.

Resultaten

In het voorjaar van 2007 is gestart met het vangen en 
ringen van Huismussen op beide locaties. Het eerste 
jaar is veel tijd besteed aan het vangen en ringen. 
Voor dit artikel zijn de gegevens uit de jaren 2008-
2014 gebruikt, omdat vanaf 2008 een redelijk deel 
van de populaties (30-50%) individueel herkenbaar 
was. Bij de gekleurringde individuen in Leek is 199 
maal vastgesteld dat ze met een of meer vliegvlugge 
jongen op de voerplek verschenen. In Lettelbert is dit 

jaar Leek Lettelbert
eerste waarneming laatste waarneming eerste waarneming laatste waarneming

2008 6 mei 11 augustus 8 mei 22 juli

2009 10 mei 28 juli 6 mei 5 augustus

2010 29 april 12 augustus 13 mei 27 juli

2011 8 mei 27 juli 26 april 7 augustus

2012 2 mei 30 juli 30 april 16 augustus

2013 13 mei 21 augustus 6 mei 4 september

2014 4 mei 19 augustus 25 april 15 augustus

Tabel 1. Eerste en laatste waarneemdatum van vliegvlugge jongen gevoerd door een ouder in Leek en Lettelbert in de periode 2008-2014.
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396 maal vastgesteld. Deze aantallen geven een goed 
beeld voor de gehele onderzoeksperiode maar zijn 
onvoldoende om uitspraken per jaar te doen.

In tabel 1 staan achter de zeven onderzoeksjaren 
de eerste en laatste datum waarop werd gezien dat 
een ouder een vliegvlug jong aan het voeren was. 
Opgesplitst voor Leek en Lettelbert. In de tabel staan 
ook waarnemingen van ouders die niet individueel 
herkenbaar waren. De vroegste datum was 25 april 
(Lettelbert, 2014). De laatste datum was 4 september 
(Lettelbert, 2013). Deze jongen zullen eind augustus 
het nest hebben verlaten.

De gemiddelde datum waarop het eerste vliegvlugge 
jong op de voerplek verscheen, was voor beide locaties 
ongeveer gelijk (gemiddeld op 3 mei in Lettelbert en 
gemiddeld op 6 mei in Leek, N=7). Dit betekent dat 
de Huismussen begin april waren begonnen met 
broeden, uitgaande van een broedduur van 31 dagen. 
De gemiddelde datum waarop het laatste jong gevoerd 

werd door een ouder lag op beide locaties ook dicht bij 
elkaar (gemiddeld op 7 augustus in Leek, gemiddeld 
op 9 augustus in Lettelbert, N= 7). Wel was er een 
groot verschil tussen de jaren met als uitersten 22 juli 
in 2008 en 4 september in 2013 (beide in Lettelbert).

Aantal vliegvlugge jongen per ouder
In Leek arriveert een ouder met gemiddeld 1,12 
uitgevlogen jongen op de voerplek (N=199). In 
Lettelbert gaat het om een hoger aantal jongen. Hier 
arriveert een ouder met gemiddeld 1,40 jongen op de 
voerplek (N=396). 

Adult mannetje Huismus met drie vliegvlugge jongen foeragerend op zuring, Drammen (Noorwegen), 5 augustus 2014  Foto: René Oosterhuis

aantal jongen Leek Lettelbert

1 88,9% 69,9%

2 9,5% 20,7%

3 1,5% 8,6%

4 0,0% 0,8%

Tabel 2. Procentuele verdeling van het aantal vliegvlugge 
jongen (maximum) per individueel herkenbare gekleurringde 
ouder op de voerlocaties in Leek (N=199) en Lettelbert (N=396) 
in de periode 2008-2014.



38     De Grauwe Gors  jaargang 42 - 2015

De verdeling van het aantal vliegvlugge jongen per 
ouder staat in tabel 2. Uit dit overzicht komt naar voren 
dat het aantal jongen waarmee een volwassen vogel 
op de voerplek arriveert tussen de één en vier ligt. Vier 
jongen zijn zeldzaam en werden alleen in Lettelbert 
aangetroffen. In alle drie de gevallen betrof het jongen 
die in de directe nabijheid (<20 meter) van de voerplek 
geboren waren. Op basis van de informatie uit tabel 
2 kan worden geconcludeerd dat Huismussen in 
Lettelbert met significant meer jongen op de voerplek 
arriveren dan Huismussen in Leek (χ2=28,2; p<0.01).

Aantal broedsels per ouder
Een overzicht met het minimaal aantal succesvolle 
broedsels van een gekleurringde ouder per seizoen 
staat in tabel 3. Deze waarde is bepaald door te kijken 
naar het aantal malen dat een gekleurringde ouder 
met een nieuwe generatie jongen op de voerplek 
verscheen. De gekleurringde ouders in Leek hadden 
gemiddeld genomen 1,38 succesvolle broedsels 
per seizoen (N=144). De gekleurringde ouders in 
Lettelbert waren gemiddeld genomen iets succesvoller 
met 1,47 succesvolle broedsels per seizoen (N=269). 
Maar statistisch gezien is dit verschil verwaarloosbaar 
(χ2=2,23; p>0.1). 
Op basis van alle aflezingen en op basis van aanvullende 
waarnemingen aan het gedrag van de vogels (onder 
andere transport van nestmateriaal, afwezigheid van 
vrouwtjes, voer) ga ik ervan uit dat het merendeel van 
beide populaties minimaal tweemaal per seizoen start 
met een broedsel. Er zijn twee oorzaken waarom het 
aantal succesvolle broedsels lager uitvalt. In de eerste 
plaats mislukt een deel van de broedsels voordat 
de jongen het nest verlaten. In de tweede plaats 
bestaat de mogelijkheid dat de ouders binnen een 
broedseizoen van voerplekken wisselen en zo buiten 
het waarneembereik vallen. 

Bij een beperkt aantal vogels in Leek en in Lettelbert 
is vastgesteld dat ze in een seizoen drie maal een 
succesvol broedsel hadden. De vogels zijn gekleurringd 
en daarom is hun leeftijd bekend. In totaal ging het om 
twintig gekleurringde individuen (vijf in Leek, vijftien 
in Lettelbert). In alle twintig gevallen waren het vogels 
die minimaal twee jaar oud waren en die dus zeker al 
een broedseizoen achter de rug hadden. 

Discussie

Het broedseizoen van de Huismus in Leek en Lettelbert 
strekt zich uit van begin april tot eind augustus. De 
eerste eieren worden begin april gelegd en de laatste 
jongen verlaten eind augustus het nest. De timing 
van het broedseizoen komt overeen met informatie 
uit andere delen van Europa (Summers-Smith 1988, 
Cramp & Perrins 1994). Huismussen kunnen tot 
maximaal driemaal per jaar een broedsel groot 
brengen (Summers-Smith 1988, Glutz von Blotzheim 
& Bauer 1997). In Leek en Lettelbert gebeurt dit op 
kleine schaal. Opvallend is dat het vermoedelijk vooral 
de oudere en meer ervaren vogels zijn die in staat zijn 
om in één jaar drie broedsels groot te brengen. Het is 
goed mogelijk dat dit met kennis en ervaring te maken 
heeft. Huismussen zijn uitgesproken standvogels 
(Oosterhuis 2013a) en hebben daarom de mogelijkheid 
om hun directe leefomgeving goed te leren kennen en 
te gebruiken. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of 
dit leereffect een rol speelt.

De gebruikelijke methode voor het bepalen van 
het broedsucces bij zangvogels gaat uit van het 
volgen van nesten totdat de jongen uitvliegen. In dit 
onderzoek heb ik het broedsucces bepaald door te 
kijken naar een ouder die met pas uitgevlogen jongen 
op een voerplek komt. Pas uitgevlogen jongen zijn 
erg kwetsbaar. Hierdoor kan er verschil zitten tussen 
het aantal jonge Huismussen dat het nest verlaat 
en het aantal jonge Huismussen dat de voerplek 
bereikt. Daarnaast verzorgen beide ouders een deel 
van de vliegvlugge jongen. Het is niet bekend hoe 
deze verdeling tot stand komt en dus ook niet bij welk 
aandeel van de paren slechts één ouder de taak van 
het voeren van de vliegvlugge jongen op zich neemt. 
Hierdoor is het dus niet mogelijk om inzicht te geven in 
de totale reproductie van de gevolgde populaties en is 
vergelijking met andere buitenlandse studies ook niet 
mogelijk. 

De gegevens van beide locaties kunnen wel onderling 
met elkaar vergeleken worden. Opvallend is dat de 
Huismussen in Lettelbert significant meer jongen per 
broedsel groot brengen, maar dat het aantal broedsels 
per jaar niet significant verschilt met Leek. Dit roept de 
vraag op naar de oorzaak van dit verschil. De locaties 
liggen drie kilometer van elkaar. Geografische en 
meteorologische oorzaken kunnen daarom worden 
uitgesloten.
Er kan predatie plaatsvinden in het nest maar in 
dat geval mislukt vrijwel altijd het gehele nest. En 
omdat het aantal broedsels per jaar geen significante 

aantal broedsels Leek Lettelbert

1 65,2% 58,4%

2 31,2% 36,1%

3 3,4% 5,6%

Tabel 3. Procentuele verdeling van het minimaal aantal succes-
volle broedsels per gekleurringd individu per jaar in Leek 
(N=144) en Lettelbert (N=269) in de periode 2008-2014. 
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verschillen vertoont tussen beide locaties kan predatie 
daarom ook uitgesloten worden als oorzaak voor het 
verschil in aantal jongen per broedsel tussen Leek en 
Lettelbert. 
Het meest voor de hand ligt dan de kwaliteit van het 
broedbiotoop. Daarin zijn grote verschillen tussen 
Leek en Lettelbert. De bebouwingsdichtheid is in 
Leek hoger dan in Lettelbert waardoor de hoeveelheid 
groen minder is in Leek. Ook de kwaliteit van het 
groen verschilt. De tuinen in Leek bevatten relatief 
veel bestrating, weinig ruige overhoekjes en veel 
uitheemse planten (die minder insecten aantrekken). In 
Lettelbert daarentegen zijn de tuinen groot, bevatten 
veel overhoekjes met ruigte en bestaan voor een groot 
deel uit inheemse planten. Dit alles betekent dat in 
Lettelbert het aanbod en de diversiteit aan insecten, 
het voedsel voor de jongen tijdens de nestfase, groter 
zal zijn dan in Leek. Vermoedelijk resulteert deze 
betere voedselsituatie in een groter aantal vliegvlugge 
jongen per broedsel voor Lettelbert.

Dankwoord
Dit onderzoek was niet mogelijk zonder de hulp van 
veel mensen die waarnemingen hebben doorgegeven 
van gekleurringde Huismussen. Het voert te ver om alle 
namen te noemen maar een uitzondering wil ik maken 
voor Jan Venema, die nagenoeg alle waarnemingen in 
Lettelbert voor zijn rekening nam. Bij de invoer van 
gegevens heb ik altijd kunnen rekenen op de hulp 
van mijn vader Henk Oosterhuis. Klaas van Dijk en Jan 
Venema voorzagen eerdere versies van dit verhaal 
van commentaar. Vogelbescherming Nederland 
ondersteunde het project financieel. Hierdoor werd 
het mogelijk allerlei materialen, waaronder speciale 
fotocamera’s, aan te schaffen.
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Het bleek te gaan om een Stormvogeltje Hydrobates 
pelagicus. De soort wordt bijna uitsluitend boven zee 
gezien en is een zeldzame verschijning in onze pro-
vincie (Fontijn & Jonker 2009). De vindlocatie ligt op 
ruim vijf kilometer ten zuiden van de zeedijk. Dit ge-
geven maakt deze binnenlandvondst extra bijzonder. 
De vondst houdt waarschijnlijk verband met de zware 
noordwesterstorm van 5 december 2013. Vanwege 
zeer zware windstoten in het noorden en het westen 
van het land gaf het KNMI op die dag zelfs een weer-
alarm af met de code rood. De aanhoudende storm in 
combinatie met springtij leidde tot extreem hoge wa-
terstanden en waarschijnlijk is het Stormvogeltje door 

deze storm het binnenland ingeblazen. Of het Stormvo-
geltje zich hierbij verwond heeft of al ernstig verzwakt 
was, is niet bekend. 

Het Stormvogeltje had een vleugellengte van 123 mm 
(maximaal gestrekt). De lengte van de tarsus bedroeg 
22,1 mm. De vogel is aangeboden aan Naturalis in Lei-
den en opgenomen in de wetenschappelijke collectie. 
Naturalis was erg content met deze schenking, omdat 
zij weinig recente vondsten van een Stormvogeltje in 
haar collectie heeft. De vogel is pas onlangs aangebo-
den aan Naturalis. Daarom waren er op het moment 
van het schrijven van dit artikel nog geen gegevens 

Een binnenlandvondst van een 
Stormvogeltje bij Uithuizen
Albert-Erik de Winter 

Op 9 december 2013 vond Henk Darwinkel een klein zwart vogeltje ter grootte van een zwaluw in een bosrand 
van het Dingewoldbos bij Uithuizen. Opvallend aan het vogeltje waren de witte stuit en een klein knobbeltje op 
de snavel. Omdat Henk het vogeltje niet direct op naam kon brengen, maar wel door had dat het iets bijzonders 
moest zijn, kwam hij met het vogeltje bij mij.

Stormvogeltje (bovenzijde), vers dood gevonden bij Uithuizen op 9 december 2013  Foto: Albert-Erik de Wint



De Grauwe Gors  jaargang 42 - 2015     41

over geslacht en leeftijd. Als alternatief zijn de foto’s 
door een aantal deskundigen bekeken. Hieruit kwam 
naar voren dat het vermoedelijk om een eerstejaars 
vogel gaat. De volgende kenmerken op de foto’s (zie 
Baker 1993 en Bolton & Thomas 2001) ondersteunen 
deze leeftijdsdeterminatie:
•   de duidelijke lichte baan over de bovenvleugel, ge-

vormd door de lichte toppen van de grote dekveren 
(er is zelfs een aantal tertials met lichte toppen);

•   de gelijkmatig zwart glanzende kleur van de boven-
zijde van de handpennen, gecombineerd met een 
gelijkmatige kleur van de bovenzijde van de hand-
pennen;

•   de ogenschijnlijk scherp gepunte toppen van de 
buitenste handpennen. De foto’s bieden geen de-
finitief uitsluitsel over de leeftijd. Oorzaken zijn 
variatie van een aantal verenkleedkenmerken en 
de omstandigheid dat sommige kenmerken alleen 
goed zijn te bepalen als de vogel in de hand kan 
worden onderzocht. 

Voor zover bekend is dit het negentiende geval voor 
Groningen, waarbij in totaal 27 exemplaren werden 
waargenomen (Fontijn & Jonker 2009, met aanvullin-
gen). Het is het tweede geval van een vondst in het bin-
nenland. Fontijn & Jonker (2007) maken melding van een 
recente ontdekking in de collectie van het Zoölogisch 
Museum in Amsterdam (nu onderdeel van Naturalis in 
Leiden) van een Stormvogeltje dat op 30 oktober 1954 
in de stad Groningen was gevonden. Recente waarne-

mingen van levende exemplaren zijn een langsvliegen-
de vogel op 17 oktober 2009 bij Rottumerplaat (Zekhuis 
& De Vries 2012) en twee langsvliegende vogels op 8 
oktober 2011 bij Lauwersoog. Tot slot is er een recente 
vondst van een vers dode vogel aan de voet van de bin-
nenzijde van de zeedijk langs de Dollard op 28 oktober 
2012 (vondst: Martine Stam). De vogel is door een pre-
parateur opgezet en is nu in het bezit van Ko Veldkamp.

Dankwoord
Veel dank aan Henk Darwinkel voor het melden van 
deze prachtige vondst. Verder dank aan Kees Camp-
huysen, Klaas van Dijk, Willem-Jan Fontijn, Mark Gran-
tham, Marcel Santifort, Lex Tervelde en Rob Thomas 
voor hun hulp en advies.
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Stormvogeltje (onderzijde), vers dood gevonden bij Uithuizen op 9 december 2013  Foto: Albert-Erik de Winter



De waarnemingen

Op zondag 8 september 2013 ontdekte Jan Faber bij de 
middelste vijver van de Gorechtkade (53°13’30.37”N; 
06°34’42.46”O) in de stad Groningen een vrouwtje 
Soepeend Anas platyrhynchos forma domesticus 
met twee ongewone kuikens. Hij determineerde ze 
als nijlganskuikens. Ana Buren en ik zijn de volgende 

dag gaan kijken. De kuikens aten uit de hand. Ze wa-
ren ongeveer vijf weken oud en de Soepeend was in 
de slagpenrui (foto 1). De Soepeend had geen andere 
kuikens en was mank aan de linkerpoot. Andere Nijl-
ganzen waren niet in de buurt. In de weken erna zijn we 
regelmatig gaan kijken. Beide kuikens groeiden voor-
spoedig op. Andere Nijlganzen hebben we nooit in de 
buurt gezien.

Nijlganskuikens succesvol  
opgevoed door een Soepeend
Klaas van Dijk 

In 2009 werden in het Noorderplantsoen in de stad Groningen kuikens van een Wilde Eend Anas platyrhynchos 
opgevoed door een paartje Nijlganzen Alopochen aegyptiacus. Van de vijf kuikens werd uiteindelijk een vliegvlug 
(Van Dijk 2011). In de zomer van 2013 vond iets soortgelijks plaats, maar nu waren de rollen omgekeerd. Dit artikel 
documenteert het geval met waarnemingen tot en met half augustus 2014.

Foto 1. Kuikens van Nijlgans met adoptiemoeder langs de Gorechtkade in de stad Groningen, 9 september 2013  Foto: Ana Buren
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Op 22 november zijn beide vogels door Frank Majoor 
gevangen en voorzien van kleurringen. Beide kon-
den toen al vliegen. De ene vogel kreeg rood K / wit 
2 (RKW2) met de metalen ring Arnhem 8.058.383, de 
andere vogel kreeg rood K / wit 3 (RKW3) met Arnhem 
8.058.384. Beide hadden een vleugellengte (maximaal 
gestrekt) van 368 mm. Op grond van het geluid zijn het 
vrouwtjes.

Op 24 november kon ik de vogels niet vinden. Bij de 
middelste vijver zat toen wel een paartje ongeringde 
Nijlganzen op het eendenhokje. Op 4 december za-
ten de kuikens wel weer langs de Gorechtkade. RKW3 
was mank en kon niet goed op de linkerpoot staan. De 
oorzaak was onduidelijk. Er was nog geen sprake van 
het vissnoer dat Ana Buren zes dagen later zou opmer-
ken. RKW3 zat toen bij de Floresvijver (950 meter naar 
noordwest) met om beide poten een vissnoer. Op 12 
december had RKW3 nog steeds het vissnoer om de 
poten (foto 2). Ana heeft toen, samen met omwonen-
den, pogingen gedaan de vogel te vangen, maar dat 
lukte niet. Ook mensen van de dierenambulance kon-
den de vogel niet vangen. Op 13 december ben ik zelf 
gaan kijken. RKW3 liep erg mank, maar had geen vis-
snoer meer om de poten. De vogel zag er flink ziek uit 
en had geen zin in eten.

Op 16 december was de toestand van RKW3 iets ver-
beterd. Op 18 december was ze nog flink mank aan de 
linkerpoot. Ze at toen goed en kon prima vliegen. In de 
weken erna is RKW3 langzaam aan weer helemaal op-
geknapt. Uiteindelijk was er niets meer van te merken 
dat ze een tijdlang erg mank was geweest. Vaak wa-
ren beide vogels bij elkaar in de buurt, meestal bij de 

Floresvijver. Op 15 maart 2014 werden ze allebei nog 
hier gezien. Op de avond van 29 april zag ik RKW2 in de 
wijk Paddepoel, bij de kruising van de Wilgenlaan met 
de Dierenriemstraat. De vogel was alleen en stond luid 
roepend aan de rand van het water. Op 4 mei en op 9 
mei zat RKW2 bij de Mispelflat. 

Op 16 en op 29 juni zag Jan Faber RKW2 en RKW3 in het 
Molukkenpark. Zelf zag ik ze hier op 5 juli. De vijver in 
het Molukkenpark ligt ongeveer 1200 meter NNW van 
de middelste vijver van de Gorechtkade. Beide vogels 
hebben hier hun slagpennen geruid. Nijlganzen heb-
ben een simultane slagpenrui en kunnen dan onge-
veer een maand niet vliegen. RKW3 heeft half juli haar 
oude slagpennen laten vallen. Op 12 augustus waren 
de nieuwe slagpennen al weer voor een groot deel uit-
gegroeid (foto 3). RKW2 was toen nog niet in de slag-
penrui (foto 4). Op 19 augustus had RKW2 de slagpen-
nen ook laten vallen. In het Molukkenpark zaten beide 
vogels vaak in de buurt van een groepje Soepeenden.

Territoriale Nijlganzen in 2012 en 2013
In 2013 en in de jaren ervoor hebben Nijlganzen niet 
met succes gebroed langs de Gorechtkade. Wel verble-
ven er in 2012 en in 2013 korte tijd meerdere territoriale 
paartjes bij het eendenhokje op de middelste vijver. 
Hieronder bevond zich een ongeringd paartje en een 
paartje met een gekleurringd vrouwtje (WTY5, gebo-
ren in 2010 in de Orionvijver). Dit vrouwtje heeft zowel 
in 2012 als in 2013 een flinke tijd in het eendenhokje op 
de Floresvijver gebroed, in beide jaren zonder succes.

Succesvol broeden in 2014
In 2014 hebben Nijlganzen wel met succes langs de 
Gorechtkade gebroed. Op 7 maart zag ik een wakend 
mannetje bij de middelste vijver. Enige minuten later 
kwam zijn vrouwtje aanvliegen. Het was een vogel met 

Foto 2. Nijlgans RKW3 met vissnoer om Foto: Ana Buren
beide poten bij de Floresvijver in de stad  
Groningen, 12 december 2013

Foto 3. Nijlgans RKW3 in de slagpenrui Foto: Klaas van Dijk
in het Molukkenpark in de stad Groningen,  
12 augustus 2014



44     De Grauwe Gors  jaargang 42 - 2015

bleke poten en een kale plek op de buik, die meteen 
ging foerageren. Dit zijn duidelijke aanwijzingen dat 
zo’n vrouwtje ergens zit te broeden. Beide vogels wa-
ren ongeringd. Het is dus onduidelijk of het in 2013 
om dezelfde vogels ging. Op 18 maart zag ik de vogels 
opnieuw. Nadat ik enige tijd had gewacht, vloog het 
vrouwtje terug naar haar nest. Het nest zat in een gat 
in de stam van een treurwilg. Dit gat zat op een hoogte 
van een meter of drie boven de grond. De treurwilg 
staat langs het zuidelijke deel van de middelste vijver. 
In de tweede helft van de middag van 5 april zag ik al-
leen de wakende man, er waren toen nog geen kuikens. 
Op de avond van 6 april waren er vijf kuikens. 

Op 3 juni waren er nog steeds vijf kuikens. De Soep-
eend was toen ook aanwezig en had geen jongen. Ze 
had nog steeds een erg manke linkerpoot. De Soep-
eend stond op een meter of tien van de familie Nijlgan-
zen, maar de vogel leek er geen binding mee te hebben. 
Alle vijf kuikens zijn uitgevlogen. Op 17 juni heeft Frank 
Majoor het vrouwtje en twee van de kuikens gevangen 
en voorzien van kleurringen, het vrouwtje met RPW4 
en de kuikens met RPW5 en RPW6. Een ander onge-
ringd paartje heeft in 2014 succesvol gebroed in het 
eendenhokje op de Floresvijver. Ook dit vrouwtje is op 
17 juni gevangen door Frank Majoor, ze draagt nu de 
kleurringen RPW3. Op 11 juli kreeg dit paartje vijf kui-
kens. Half augustus waren hier nog drie van in leven. 
Het is vooralsnog onbekend of en waar het vrouwtje 
WTY5 in 2014 heeft gebroed.

Discussie

De adoptie werd pas ontdekt toen de kuikens een dikke 
maand oud waren. Het is daardoor niet duidelijk hoe, op 
wat voor manier en wanneer de adoptie tot stand kwam. 
Het is ook onbekend of de Soepeend wellicht eerst eigen 
kuikens had. Mogelijk had een Nijlgans eieren gelegd in 
het eendenhokje (of in de boomholte die in 2014 werd ge-
bruikt) en zijn deze eieren vervolgens door de Soepeend 
uitgebroed. Andere scenario’s zijn ook mogelijk. In 2009 
werden de ontwikkelingen wel vanaf de geboorte van de 
kuikens gevolgd (Van Dijk 2011). Daardoor was duidelijk 
dat het paartje Nijlganzen vanaf het begin alleen kuikens 
van een Wilde Eend bij zich had. Uiteindelijk werd er een 
kuiken vliegvlug. De verdere lotgevallen zijn onbekend, 
want de vogel was niet individueel herkenbaar. 

Bij een recent geval bij Grote Canadese Ganzen Branta 
canadensis in het Boeremapark in Haren werden de 
ontwikkelingen ook vanaf het begin gevolgd (Hulscher 
& Voslamber 2013). Het paartje Grote Canadese Gan-
zen had vier eigen jongen en twee jongen van een witte 
Soepgans Anser anser forma domesticus. Eén witte 
Soepgans werd na enkele weken dood gevonden. De an-
dere vijf kuikens werden vliegvlug. De witte Soepgans 
werd geringd. Daardoor werd in de loop van 2014 duide-
lijk dat de vogel aansluiting had gevonden bij een groep 
witte Soepganzen in het Boeremapark. De toekomst zal 
leren of RKW2 en RKW3 gepaard raken met een soort-
genoot, of dat ze aansluiting zoeken bij Wilde Eenden.

Foto 4. Nijlgans RKW2 in het Molukkenpark in de stad Groningen, 12 augustus 2014  Foto: Klaas van Dijk
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De Vries & Bijlsma (2011) beschrijven een waarneming 
van een nijlgansei dat door een Buizerd Buteo buteo 
werd uitgebroed. Twee dagen later lag het kuiken dood 
op het nest. De auteurs geven aan dat tegenwoordig 
regelmatig eieren van Nijlganzen op nesten van roofvo-
gels worden gevonden, maar dat kuikens uit dergelijke 
eieren het niet redden. Het geval bij de Gorechtkade 
laat zien dat nijlganskuikens het wel kunnen redden als 
ze door een Wilde Eend (Soepeend) worden grootge-
bracht. 

Het eerder beschreven geval in Groningen (Van Dijk 
2011) geeft aan dat Nijlganzen ook kuikens van een 
andere soort kunnen grootbrengen. Er zijn andere 
gevallen van dit gedrag. In Roermond werd door een 
paartje Nijlganzen een eigen kuiken en een kuiken 
van een Grauwe Gans Anser anser grootgebracht (Rob 
Voesten & Jeroen Nagtegaal). In Bad Neuenahr-Ah-
rweilerin, ten zuiden van Bonn, werden twee kuikens 
van een Wilde Eend grootgebracht (Stetzuhn 2010). 
De Nijlgans in Duitsland had een nest met zeven eie-
ren (vijf eigen eieren, twee eendeneieren). Alle zeven 
kuikens werden vliegvlug. Alle vier gevallen van adop-
tie vonden plaats bij vrijlevende Nijlganzen in stads-
parken. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe frequent 
het gedrag is, zowel vanuit de kant van de Nijlgans als 
donor als vanuit de kant van de Nijlgans als ontvan-
ger, en in hoeverre dit gedrag alleen voorkomt bij Nijl-
ganzen in het stedelijk milieu. Lyon & Eadie (1991) en 
Beauchamp (1998) geven aan dat niet bekend is dat 
kuikens van Nijlganzen door een andere soort kunnen 
worden opgevoed. Daar staat tegenover dat tot nu toe 
relatief weinig is gepubliceerd over de broedbiologie 
van de Nijlgans (Cramp & Simmons 1980, Gyimesi & 
Lensink 2010).

Dankwoord
Dank aan Jan Faber voor het snel doorgeven van zijn 
waarneming, dank aan Ana Buren voor de fotografie en 
grote dank aan degene (diegenen) die Nijlgans RKW3 
heeft (hebben) bevrijd van het vissnoer. Dank ook 
aan Frank Majoor voor het ringen van de Nijlganzen 
in het kader van zijn RAS-Nijlganzen project. Verder 
wordt iedereen bedankt voor het doorgeven van waar-
nemingen en voor de hulp bij het schrijven van deze 
bijdrage. Aflezingen van gekleurringde Nijlganzen 
zijn altijd erg welkom. Alles graag invoeren op www.
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Summary 
Adoption of two chicks of an Egyptian Goose by a 
domestic Mallard On 8 September 2013, Jan Faber 

recorded two goslings of an Egyptian Goose Alopo-
chen aegyptiacus guarded by a female domestic 
Mallard Anas platyrhynchos in the city of Gronin-
gen, The Netherlands. There were no duckings. 
Both goslings were just over one month old. The 
duck was in wing moult at that time (photo 1, taken 
on 9 September 2013). Both goslings fledged. They 
were colour-ringed on 22 November 2013. Both were 
females, both were already able to fly on that day 
(wing length 368 mm for both individuals, maximum 
chord). A few weeks later one of the birds got en-
tangled in a fishing line (photo 2, taken on 12 De-
cember 2013). The fishing line was removed and a 
few months later the bird had fully recovered. Both 
moulted their primaries in a nearby city park (photos 
3-4, both taken on 12 August 2014). RKW3 started 
with moulting its flight feathers in mid-July, RKW2 
started in mid-August. It is unknown what initiated 
the adoption, though at least two pairs of Egyptian 
Geese showing territorial behaviour were recorded 
visiting the site. An unringed pair of Egyptian Goose 
raised five goslings at this site in the spring of 2014. 
The domestic Mallard was still present in June 2014. 
She had no ducklings at that time and she did not 
seem to interact with the breeding pair of Egyptian 
Goose. Time will tell if both adopted Egyptian Geese 
will mate with a Mallard or with another Egyptian 
Goose.
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Vogelsoorten met een voorkeur voor kruiden-
ruigtes en laag blijvend struikgewas
Door de ruilverkaveling verdwenen kruidenrijke over-
hoekjes, sloten, ruige slootkanten en struweel. Hier-
naast had het gebruik van insectenbestrijdingsmid-
delen negatieve gevolgen voor vogelsoorten die van 
dergelijke landschapselementen en deels van insec-
ten afhankelijk zijn. De Patrijs kreeg zware klappen 
te verduren, de Grauwe Gors verdween geheel en de 
Geelgors grotendeels als broedvogel in het open ak-
kerbouwgebied van Noord- en Oost-Groningen. Histo-
rische verspreidingskaartjes van Grauwe Gors en Geel-
gors geven aan dat deze soorten zowel in Noord- als in 
Oost-Groningen veelvuldig broedden (Boekema et al. 
1983).
De laatste jaren neemt de Geelgors echter weer toe 
(Van Dijk et al. 2009, Boele et al. 2014). Mogelijk spe-
len overstaande graanveldjes gedurende de winter-
periode een rol in de opmerkelijke terugkeer van de 
Geelgors die ooit begon op het zand en inmiddels de 
zware kleigronden weer heeft bereikt (Ottens & Van 
der Starre 2012).
Er is in het verleden weinig onderzoek gedaan naar de 
relatie tussen het voorkomen van vogels en de aanwe-
zigheid van laag blijvende struiken en kruidenruigtes. 

Uit recent onderzoek blijkt dat vogels deze landschap-
selementen niet alleen gebruiken om er in of vlakbij te 
broeden, maar ook als zangpost, als foerageerplek of 
als locatie voor dekking bij verstoring (Stockmann & 
Eijkenaar 2012, Wiersma et al. 2014).

Struweel voor akkervogels  
in Noord- en Oost-Groningen
Leo Stockmann

“De ziel moet weer terug in het landschap”, met deze bloemrijke uitspraak van Jan Glas in het artikel Patrijzen 
in de Woldstreek, beëindigt hij zijn pleidooi voor landschapsherstel. Ontginningen en landbouwmechanisatie 
maakten de Woldstreek bij Slochteren tamelijk ongeschikt als leefgebied voor allerlei soorten zoogdieren en 
vogels, waaronder de Patrijs. In dit artikel (Glas 2007) wordt rijk geïllustreerd hoe door de enorme vergroting van 
landbouwkavels sloten en veldstruweel op grote schaal verdwenen.
Deze schaalvergroting vond ook plaats in de rest van de provincie. Hoe dit in zijn werk ging en waar dit toe leidde, 
is gedocumenteerd voor o.a. Finsterwolde (Van Zoest 1998) en Zijldijk (Knottnerus 2005). De schaalvergroting als 
gevolg van de ruilverkavelingen vond plaats in de tweede helft van de vorige eeuw. Het eeuwenoude cultuurland-
schap ging daarbij rigoureus over de kop. Ter wille van de landbouw werd alles zoveel mogelijk genivelleerd. Niet 
alleen honderden landschapselementen gingen verloren, ook archeologische waarden hadden ernstig te leiden 
(Knottnerus 2005). Zelfs het oudste cultuurlandschap van Nederland, het gebied Middag-Humsterland van meer 
dan tweeduizend jaar oud, is niet gevrijwaard gebleven van het verdwijnen van landschapselementen (Wildeman 
& Westerink 1991).
Inderdaad: een ontzield landschap. Zelfs Europees landbouwcommissaris Sicco Mansholt zag tenslotte in, maar 
te laat, dat zulk ingrijpen eigenlijk toch te ver ging.

In 2007 aangeplante kneuenbosschage  Foto: Leo Stockmann
in Polder Hoop op Beter bij Zuidwending,  
19 mei 2012. 
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Op weg naar een herstel van het landschap 
Het verdwijnen van genoemde landschapselementen 
betekent dus een achteruitgang van geschikt leefge-
bied en dus een achteruitgang in de aanwezigheid van 
vogelsoorten. Om het landschap geschikt te houden 
en te maken voor bepaalde vogelsoorten, zal er in het 
landschap geïnvesteerd moeten worden. Akkerranden, 
wintervoedselveldjes, aanleg en beheer van laag blij-
vende struiken, het laten braak liggen van delen van of 
van gehele landbouwpercelen, het kost allemaal geld. 
Met de komst van het nieuw GLB-stelsel (Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid) in 2016 is hier beleids-
matig rekening mee gehouden. Het nieuwe GLB heeft 
de inkomensvergoeding die alle boeren in de Europese 
Unie ontvangen om concurrerend op de wereldmarkt 
te kunnen optreden, gekoppeld aan een maatschappe-
lijke tegenprestatie. Vergroening is een van de tegen-
prestaties. Helaas is deze vergroening danig verzwakt 
door de machtige lobby van de LTO (Land- en tuinbouw-
organisatie). Ondanks deze tegenslag biedt het GLB 
wel handvatten om daadwerkelijk en op grote schaal 
aan het herstel van het landschap te werken. In 2016, 
als Nederland voorzitter wordt van de Europese Unie, is 
het plan om het GLB opnieuw tegen het licht te houden. 
Met de aanwezigheid van een verscheidenheid aan 
vogelsoorten neemt ook de beleveniswaarde van het 
landschap enorm toe. Hoe mooi dat kan zijn is te zien 
op de, wel wat overtrokken, vogelrijke kleurenplaat in 
de brochure Akkervogels aan zet van Vogelbescher-
ming Nederland uit 2008. Het akkerland als vogelpa-
radijs, met Patrijs, Grauwe Gors, Paapje, Geelgors, 
Veldleeuwerik, Kneu, Gele Kwikstaart, Kwartel en een 
jagend mannetje Grauwe Kiekendief!

Landschapsbescherming in 

Groningen; een terug- en 

vooruitblik van Leo Stockmann
Op 1 december 2014 zwaaide Leo Stockmann 
vanwege het bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd af bij Landschapsbeheer Gronin-
gen. De Groningse natuurbeschermer kan te-
rugkijken op een mooie carrière waarin hij zich 
voor verschillende organisaties heeft ingezet 
voor natuurbehoud en -ontwikkeling en voor 
bescherming van het landschap. Al in zijn jeugd 
was hij getuige van grote landschappelijke ver-
anderingen door ruilverkavelingen.
Na zijn studie biologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen heeft hij vanuit het Biologisch Sta-
tion Wijster ecologisch onderzoek gedaan aan 
jeneverbesstruwelen in Drenthe en Overijssel. 
In de jaren tachtig trad hij in dienst van Het Gro-
ninger Landschap. Hij deed in het natuurgebied 
van de Ennemaborg te Midwolda onderzoek 
naar het gedrag van de in die tijd geïntrodu-
ceerde Konikpaarden en hun invloed op de ve-
getatie.
In 1994 trad hij in dienst van Landschapsbeheer 
Groningen. Hij werd provinciaal coördinator 
vrijwillige weidevogelbescherming, de eerste 
tijd vooral gericht op het voorkomen van leg-
selverliezen op het boerenland, later ook op 
het vergroten van overlevingskansen voor kui-
kens. Hiernaast gaf hij cursussen over weide-
vogelbescherming aan boeren en vrijwilligers 
en schreef hij zogenaamde bedrijfsnatuurplan-
nen voor agrarische bedrijven. In opdracht van 
diverse gemeenten inventariseerde Leo berm-
flora en adviseerde hij over natuurvriendelijk 
bermbeheer. 
De afgelopen jaren is Leo Stockmann binnen 
het project Leefgebieden Akkervogels voor 
Noord- en Oost-Groningen actief geweest met 
het stimuleren van het aanplanten van stru-
weeltjes zoals hij die zelf noemt. Met struweel-
tjes worden groepjes van laagblijvende struiken 
bedoeld die in het landschap staan. Met door 
Leo bedachte namen als Kneuenbosschages en 
Struweel met vogelgekweel, is voor aanvang 
van dat project al met de aanplant begonnen. 
In dit artikel benadrukt hij het belang van deze 
struweeltjes voor akkervogels in de provincie 
Groningen.

Geelgors, Vrieschelooërvennen. Op deze locatie Foto: André Eijkenaar
staan struiken met goed ontwikkelde kruidenruigtes,  
op de nabije akkers liggen natuurbraakranden. mei 2014.



Geld voor struweeltjes op het boerenland
De agrarische natuurverenigingen ANOG (Agrarische 
Natuurvereniging Oost-Groningen) en Wierde & Dijk 
uit Noord-Groningen vielen in 2007 in de prijzen bij 
de landelijke prijsvraag Geef boerenlandvogels een 
kans. De ANOG kreeg geld voor het project Kneuen-
bosschages en Wierde & Dijk voor het project Struweel 
met vogelgekweel. Zo werden in het werkgebied van 
de agrarische natuurverenigingen solitaire struiken en 
struweeltjes aangeplant.
Tot ieders verrassing broedde er in 2011 in het werk-
gebied van ANOG opeens een aantal Grauwe Gorzen 
in onder meer luzerneakkers ten noorden van Meeden 
en in de Stadspolder bij Nieuwe Statenzijl. Dat was in 
geen twintig jaar meer voorgekomen. Om het broed-
biotoop voor de Grauwe Gors te verbeteren werd het 
project Grauwe Gors bedacht. Dit project van de ANOG 
viel bij Vogelbescherming Nederland in de prijzen. Een 
deel van dat geld werd gebruikt voor de aanplant van 
laag blijvende struiken. Helaas zijn door slechte mar-
kering en een gebrek aan nazorg veel van die struiken 
weer verdwenen. Wat goed illustreert dat herstel van 
landschapswaarden veel meer inhoudt dan alleen 
maar aanplanten.

Leefgebiedenproject
De Provincie Groningen stelde in de periode tus-
sen 2011 en 2013 geld beschikbaar voor onderzoek 
naar akkervogels en voor aanplant van struiken in 
het kader van het Leefgebiedenproject Akkervogels. 
Landschapsbeheer Groningen kon hierdoor in 2013 

in Noord-Groningen twintig omrasterde struweeltjes 
aanleggen op de Middendijk tussen Westernieland en 
Den Andel. In Oost-Groningen heeft Landschapsbe-
heer vijfendertig omrasterde struweeltjes aangelegd 
in Polder-Tussenklappen tussen Zuidbroek en Munten-
dam, waarvan enkele onder hoogspanningsmasten. 
De struweeltjes zijn gemiddeld zo’n twintig vierkante 
meter groot en beplant met onder andere hondsroos, 
meidoorn en vlier. Daarnaast heeft Wierde & Dijk eind 
2013 een strook met laagblijvende struiken aangeplant 
op de Middendijk bij Usquert. Binnen ditzelfde project 
plantte Landschapsbeheer in de naaste omgeving van 
enkele natuurbraakpercelen op een terrein van het Wa-
terschap Noorderzijlvest struiken aan bij het dijkhuisje 
te Noordpolderzijl. 

Akkerbouwers en struweeltjes
Akkerbouwer Peter Harry Mulder uit de streek Tus-
senklappen bij Muntendam is zelf ook actief begonnen 
met het aanleggen van struweeltjes. Omdat hij op zijn 
bedrijf veel werk maakt van natuurbeheer kreeg hij in 
2013 van de afdeling GroenLinks van de gemeente Men-
terwolde een Groen Lintje uitgereikt. Aanplant vindt 
plaats in de nabijheid van gebieden met agrarisch na-
tuurbeheer zoals bijvoorbeeld natuurbraakpercelen. 
Akkerbouwer Geuko ten Have uit Noordbroek heeft 
bramenstruiken geplant onder hoogspanningsmasten 
op zijn land. 
Meer in het verleden is biologische akkerbouwer Harm 
Westers uit Hornhuizen erg stimulerend geweest voor 
het meedoen aan agrarisch natuurbeheer. Hij is me-
deoprichter en erelid van Wierde & Dijk en tevens een 
pionier op het gebied van biologische landbouw en or-
ganische bodemkunde.

Meer struweeltjes in de toekomst?
In maart 2014 hebben de Werkgroep Grauwe Kieken-
dief, Landschapsbeheer Groningen en de aan LTO geli-
eerde organisatie Boer en Natuur een gezamenlijk ad-

Aanleg van een struweeltje langs de zuidzijde van de Midden-
dijk bij Den Andel, voorjaar 2013. Foto: Evert Mulder

Roodborsttapuit, De Gaast bij Blijham, mei 2014 Foto: André Eijkenaar
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vies (Terwan et al. 2014) aan de Provincie uitgebracht 
over het akkervogelbeleid dat vanaf 2016 in het kader 
van het nieuwe GLB van start gaat. In dit advies wordt 
onder andere expliciet het belang van laag blijvende 
struiken of struweeltjes voor soorten als bijvoorbeeld 
Blauwborst, Geelgors, Grasmus en Kneu genoemd. 
Als vertegenwoordiger van broedvogels van land-
schapselementen zoals heggen en struiken is de Pa-
trijs als doelsoort uitgekozen. De Patrijs deelt deze 
status met de Veldleeuwerik en Grauwe Kiekendief, 
twee akkervogels van het open agrarisch landschap. 
Deze zogenaamde doelsoorten bepalen in grote mate 
het succes van het akkervogelbeheer. Doelsoortenbe-
leid is gericht op veeleisende soorten; gaat het goed 
met de doelsoort dan profiteren andere minder veelei-
sende soorten hier ook van.
De dichtheden van de Patrijs zijn inmiddels zo laag dat 
stabilisatie of groei van de populatie wellicht geen re-
eel doel meer is. En dat voor de vogel die in 2010 door 
Avifauna Groningen werd benoemd als Vogel van het 
Jaar. Die benoeming had onder andere als doel om het 
uitvoeren van tellingen te stimuleren. Uiteindelijk werd 
met bijschattingen en met een ruime interpretatie van 
de gegevens geconcludeerd dat er in onze provincie 
hooguit nog zo’n honderdvijftig paren Patrijzen zaten 
(Van der Spoel 2012).
Maar dat kan beter! Agrarische natuurverenigingen, 
individuele boeren, natuurterreinbeheerders, Land-
schapsbeheer en overheden kunnen met de aanplant 
van struweeltjes werken aan de terugkeer van de Pa-
trijs. Over een aantal jaren zal de jonge aanplant vol-
doende uitgegroeid moeten zijn om vogels ervan te 
laten profiteren. Uit de monitoring zal moeten blijken 
of de ziel in elk geval plaatselijk weer in het landschap 
is teruggekeerd. 
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Historie en huidige verspreiding
Ongeveer honderd jaar geleden was de Geelgors een 
algemene broedvogel in Groningen. Volgens van den 
Burg (1908) zaten tussen Grijpskerk en de Lauwerszee 
zeer veel standvogels. Ook in de jaren vijftig was de 
Geelgors nog een algemene broedvogel in een groot 
deel van de provincie, inclusief de kleigebieden op 
het Hoogeland en in de Marne (Boekema et al. 1983). 
Daarna was er een sterke afname die doorging tot in 
de jaren tachtig toen de soort vrijwel beperkt was tot 
Westerwolde. Die afname was toen mogelijk een ge-
volg van ruilverkavelingen en het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen (de Vries et al. 1997). Tijdens het Atla-
sjaar 1973-1977 was er al niet veel meer over van een 
provinciedekkende verspreiding. De Geelgors beperk-
te zich toen bijna uitsluitend tot de zandgronden. Het 
volgende Atlasproject 1998-2000 liet aan de ene kant 
zien dat de afbraak in het noorden en in het westen van 

de provincie nog door was gegaan, terwijl de versprei-
ding in het zuidoosten van de provincie zich uitbreidde. 
Hier werden ook de veengebieden bezet. 

Het herstel is begonnen in het bolwerk Westerwolde, 
waar tussen 1979 tot 1996 de broedpopulatie van hon-
derd tot ruim vierhonderd paar toenam. Deze toename 
was in Westerwolde in eerste instantie vooral een 
gevolg van landschapsherstel (de Vries et al. 1997). 
Behalve in het voorkeursbiotoop, dat uit houtsingels, 
bosranden, houtwallen en heggen bestaat ging de 
soort ook broeden in dichtgegroeide wijken (water-
verbindingen) met wilgenopslag. Naast een toename 
vond er een verdere expansie van het broedareaal 
plaats en terugkomst op veel plaatsen waar tientallen 
jaren daarvoor ook vogels zaten, ongeveer tot aan het 
Eemskanaal en de stadsrand van Groningen. 
In 2013 had de Geelgors zich verder uitgebreid over 
bijna de hele provincie. Daarbij moet worden aange-
tekend dat de aanwezigheid in de atlasblokken in de 
kleigebieden vaak berust op slechts enkele territoria. 
Alleen in de westelijke kleigebieden komen Geelgorzen 
vooralsnog niet voor en er heeft nog geen herbezetting 
van het Hoogeland en de Marne plaatsgevonden. In de 
winterperiode worden hier echter steeds meer Geel-
gorzen aangetroffen (Koole 2013, Wierde & Dijk). 
Behalve in het bolwerk Westerwolde is de Geelgors 
 inmiddels ook aan de rand ervan talrijk geworden. In de 
gemeente Bellingwedde en zuidelijk Winschoten werden 
bijvoorbeeld in 2014 ca. 170 territoria geteld op 11.000 ha. 
Het totale aantal broedvogels in Groningen ligt momenteel 
op ongeveer 1300-1600 paar. (Boekema in prep.) Recente 
tellingen (Boekema in prep.) geven aan dat dichtheden 
waarschijnlijk nog steeds het hoogst zijn in de omgeving 
van Westerwolde, net als in 1973-77 en 1998-2000.

De Geelgors in de provincie Groningen
Vogel van het Jaar 2013
Bauke Koole & Aart van der Spoel

De Geelgors is de achtste Vogel van het Jaar op rij. Deze keer een soort waar het goed mee gaat. De landelijke 
trend vertoont al jaren een opgaande lijn. Hoewel deze toename over het land zich verschillend ontwikkelt, gaat 
het in onze provincie goed met de Geelgors. In dit artikel worden kort aan de hand van de waarnemingen uit 2013 
en beschikbare bronnen de populatie-ontwikkeling en overwinteringsvoorkeuren geschetst.

Figuur 1. De verdelingen van het aantal individuele waarnemingen over het 
jaar 2013 (waarneming.nl).



De Grauwe Gors  jaargang 42 - 2015     51

Werkwijze 

Voor het initiatief Vogel van het Jaar werd leden van 
Avifauna, vogelaars en bezoekers van de website 
 gevraagd waarnemingen van Geelgorzen door te 
 geven. Via de Avifaunasite met daaraan gekoppeld 
waarneming.nl zijn meer dan drieduizend waarne-
mingen binnengekomen, vooral in de maanden maart, 
april en mei. In september werden de minste Geelgor-
zen gemeld namelijk zeventwintig. 
Er is omwille van de beschikbare tijd en zeer bruik-
bare alternatieve bronnen, geen verdere verfijning 
gemaakt van de waarnemingen die binnen kwamen. 
Zo is er niets gedaan met het aantal geelgorzen dat 
wel via waarneming.nl doorgegeven kan worden. 
Dat is vooral van belang tijdens de winterperiode 
als waarnemingen van overwinterende groepen wor-
den doorgegeven. Deze groepen zijn als een enkele 

waarneming in figuur 1 opgenomen waardoor het lijkt 
alsof de Geelgors tijdens de winter in veel kleinere 
aantallen aanwezig is dan tijdens de broedperiode. 
Uit recent literatuuronderzoek blijkt dat dit echter 
niet het geval is. 

Resultaten 

Afgaande op figuur 1 zijn vooral de zingende vogels 
via waarneming.nl binnengekomen. Dat verklaart ook 
de hoge aantallen gedurende de broedperiode. Het is 
aannemelijk dat vlak na de broedperiode (augustus-
september) de aantallen Geelgorzen het hoogst zijn. 
Eventuele trek (mocht daar tenminste sprake van zijn) 
en daarmee gepaard gaande aantalsveranderingen, 
vindt bij Geelgorzen voornamelijk plaats in september 
en oktober (Glutz & Bauer 1997).

Geelgors, Vrieschelooërvennen, mei 2014 Foto: Andre Eijkenaar



52     De Grauwe Gors  jaargang 42 - 2015

Broedvogels
Waarnemingen van territoriale broedvogels geven een 
beeld van de broedvogelverspreiding.
Figuur 2 geeft een beeld van de verspreiding volgens 
de Sovon-Atlasprojecten en een beeld van de huidige 
verspreiding (Sovon 2002, waarneming.nl 2013).

Overwintering
In het kader van de SNL (Subsidie Natuur en Land-
schap) liggen in de akkerbouwgebieden van Noord-, 
Oost- en Midden-Groningen zogenaamde wintervoed-
selveldjes. Dit zijn percelen van een of twee hectare 
met overstaand zomertarwe dat als voedselbron 
dient voor overwinterende vogels. Uit recent onder-
zoek blijkt dat deze veldjes een grote aantrekkings-
kracht uitoefenen op overwinterende Geelgorzen 
(Wiersma et al. 2014),(Koole 2013) en (Ottens et al. 
2013). Overwinterende groepen Geelgorzen in delen 
van Oost-Groningen lopen soms tegen de duizen-
den aan (Ottens et al. 2013 of Wiersma et al. 2014). 
In Midden-Groningen, gemeente Ten Boer werden 
nabij Garmerwolde groepen van ongeveer tegen de 
honderd exemplaren waargenomen (Koole 2013, Ons 
Belang). Verspreid over de Marne en het Hogeland 
worden in veel gevallen enkele individuen geteld en 
soms groepjes van tien à vijftien vogels (Koole 2013, 
Wierde & Dijk). 

Conclusie
De Geelgors is op grote schaal teruggekeerd in de 
provincie Groningen en dit staat haaks op de ontwik-
kelingen in Midden- en Zuid-Nederland, waar de soort 
snel terrein verliest. Waarom het in Groningen wel 
goed gaat, is niet helemaal met zekerheid te zeggen, 
en evenmin of de opmars zal doorzetten. Momenteel 
wordt namelijk veel akkerbouwland in Oost-Groningen 
omgezet in hoogproductief grasland (Wiersma et al. 
2014). Een positieve ontwikkeling daarentegen is de in-
spanning van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
in Westerwolde. Beide natuurorganisaties hebben in 
verband met de realisatie van de EHS (Ecologische 
Hoofdstructuur) landbouwgrond omgezet in natuur. 
Een speerpunt van de recente natuurontwikkeling is 
het herstel van het kleinschalig cultuurlandschap in 
Westerwolde. Hiervoor zijn kleine extensief beheerde 
akkertjes aangelegd waar akkervogels zoals de Geel-
gors optimaal van kunnen profiteren.
Mogelijk speelt het agrarisch natuurbeheer ook een be-
langrijke rol in de overleving van overwinterende Geel-
gorzen in de provincie Groningen en hieruit voortvloei-
end op de toename van de Groningse broedpopulatie. 
Uit de recente publicaties over akkervogels in de Pro-
vincie Groningen blijkt dat de Geelgors het in Gronin-
gen uitstekend naar zijn zin heeft. Het lijkt er sterk op 
dat al het terrein dat verloren is gegaan vanaf de jaren 

Figuur 2. Broedvogelverspreiding van de Geelgors in 1973-77 (Teixera 1979), 1998-2000 (Hustings & Vergeer 2002) en in 2013 (waarnemingen in 
april-juli). Bij de ondergrond staat geel voor zand, groen voor veen en blauw voor kleigrond.
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vijftig van de vorige eeuw opnieuw bezet zal worden, 
uitgaande van de positieve Groningse trend. De keuze 
voor de Geelgors als Vogel van het jaar kwam wellicht 
net een kleine tien jaar te vroeg. Om die reden zou de 
Geelgors wellicht beter de vogel van het decennium ge-
noemd kunnen worden.

Discussie

Het initiatief Vogel van het jaar is altijd gebaseerd op 
het doorgeven van losse individuele waarnemingen. 
Nadeel hiervan is dat een zekere willekeur optreedt 
in de ruimtelijke verspreiding. Het is niet goed moge-
lijk om vast te stellen of de aan- of afwezigheid van de 
Geelgors in een bepaald gebied een weerspiegeling is 
van de werkelijkheid of van het uitblijven van waarne-
mingen. Ondanks een groot aantal waarnemingen, zijn 
de mogelijke bewerkingen van het materiaal dus zeer 
beperkt wanneer onbekend is waar en met welke in-
spanning is waargenomen. Dat neemt niet weg dat de 
Vogel van het Jaar, ondanks de methodische tekortko-
mingen, toch een mooi breed gedragen verenigingsi-
nitiatief is om de dichtheid of aan- of afwezigheid van 
een vogelsoort in de provincie vast te kunnen stellen. 

Dankwoord
Dank is verschuldigd aan Willem van Manen die kaart-
jes heeft gemaakt en het verslag van opmerkingen en 
aanvullingen heeft voorzien.
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Ontdekking
Op 7 november 2013 besloot ik, Lazar Brinkhuizen, 
samen met Alwin van Lubeck het Noordlaarderbos te 
bezoeken met als doel een zeldzame kruisbekkensoort 
te vinden. Aangezien er op grote schaal Kruisbekken 
opdoken in Nederland, kon dit wel eens een leuk na-
jaar worden. Al eerder die week waren er meldingen 
binnen gekomen van grote groepen Kruisbekken en 
mogelijke Grote Kruisbekken in het Noordlaarderbos. 
Het Noordlaarderbos is in Groningen, samen met en-
kele bosgebieden in Westerwolde, een van de weinige 
plaatsen in de provincie met een geschikt leefgebied 
voor kruisbekken. Naast een gevarieerd aanbod van 
oud loofhout bevinden zich hier ook naaldbomen waar-
aan de drie kruisbekkensoorten de voorkeur lijken te 
geven De favoriete naaldbomen zijn vooral grove den, 
fijnspar en lariks. Zie verder De Bruin & Van der Spoel 
2013 voor een meer uitgebreide beschrijving van het 
Noordlaarderbos.

De weersomstandigheden waren die dag niet opti-
maal. De harde wind en het gebrek aan licht zou het 
vogelen in het bos er niet gemakkelijker op maken. 
Desalniettemin moesten deze omstandigheden de pret 
niet bederven en besloten wij toch het bos in te gaan. 
Wij begonnen onze zoektocht aan de zuidkant van het 
Noordlaarderbos. Eenmaal in het bos hoorden wij op 
diverse plekken Kruisbekken roepen. Door de harde 
wind waren de vogels lastig in beeld te krijgen. Na een 
dik uur te hebben rondgestruind, vonden wij uitein-

delijk een groepje Kruisbekken dat ter plaatse zat in 
de aanwezige lariksen, niet ver van ons vandaan. We 
hadden geen telescoop of een fotocamera bij de hand 
en besloten daarom iets van het pad af te gaan om de 
groep beter in beeld te krijgen. Plotseling zag ik met 
mijn verrekijker, op circa dertig meter afstand, een 
‘witbandige’ Kruisbek tussen de groep die mij direct 
deed denken aan een Witbandkruisbek. Ook Alwin had 
de vogel al vrij snel in beeld. Achter mij liep toevallig 
Guido Meeuwissen die de groep Kruisbekken ook aan 
het bekijken was. Ik attendeerde Guido op de moge-
lijke Witbandkruisbek. Met zijn drieën hadden we de 
vogel kort in beeld, waarbij direct een aantal zaken op-
viel. Het leek een eerstejaars mannetje te zijn met twee 
brede witte banden op de vleugel. De vogel oogde 
slanker en meer vinkachtig in vergelijking met de an-
dere Kruisbekken. Ook was de kop van de vogel fijner 
gebouwd. Toen de rug goed te zien was begonnen bij 
mij de alarmbellen te rinkelen. De witte vleugelbanden 
waren wel erg breed en te zien was dat de vogel relatief 
brede witte tertialtoppen had. Ik wist haast wel zeker 
dat wij keken naar een jong mannetje Witbandkruisbek. 
Helaas vloog de hele groep Kruisbekken, in gezelschap 
van de mogelijke Witbandkruisbek, na enkele minuten 
weg en verdween in zuidelijke richting het bos in.

Ondanks dat Alwin, Guido en ik vrijwel zeker waren van 
de determinatie, besloten wij de vogel als onzeker te 
melden. Er werd een slag om de arm gehouden omdat 
het om een zeldzame verschijning ging. Tevens waren 

Een overwinterende Witbandkruisbek 
in het Noordlaarderbos
Lazar Brinkhuizen & Alwin van Lubeck

De Witbandkruisbek Loxia leucoptera is een erg zeldzame verschijning in Nederland met een sterk invasief voor-
komen (Ebels et al. 1999). Zulke invasies zijn meestal het gevolg van een gebrek aan voedsel. Hierdoor verlaten 
de vogels hun broedgebieden  en gaan ze rondzwerven. Opmerkelijk hoge aantallen Witbandkruisbekken in juni 
2013 in Duitsland en in Scandinavië waren de eerste signalen dat er een nieuwe invasie op komst was (www.
club300.de). In diezelfde periode werden in het noorden van Europa ook forse aantallen Kruisbekken Loxia cur-
virostra en Grote Kruisbekken Loxia pytyopsittacus waargenomen (www.netfugl.dk). In Nederland werden in de 
zomer en nazomer van 2013 al vlot een aantal Witbandkruisbekken waargenomen. Voor zover nu bekend (www.
dutchavifauna.nl) gaat het om vier vogels die allemaal slechts een dag werden gezien: op 21 juli een adult in 
Roodeschool, op 22 juli twee jonge vogels op Texel en op 29 september een adult vrouwtje op Terschelling. In 
dit artikel documenteren we een Witbandkruisbek die in de winter van 2013/14 geruime tijd op eenzelfde locatie 
verbleef.
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de korte waarnemingsduur en het gebrek aan licht fac-
toren die de determinatie bemoeilijkten. We zijn tot het 
donker doorgegaan met zoeken, maar hebben de vogel 
niet meer terug kunnen vinden. Eenmaal thuisgekomen, 
heb ik direct verschillende vogelaars alert gemaakt op 
deze bijzondere verschijning. Een bevestiging was na-
melijk van belang om dit geval met zekerheid  te kunnen 
indienen bij het CDNA. Gelukkig gebeurde dit meteen 
de volgende ochtend (8 november 2013), want Marnix 
Jonker en Martin Olthoff vonden de vogel toen terug in 
een groepje Kruisbekken. Op dezelfde dag werd de Wit-
bandkruisbek door meerdere vogelaars goed gezien en 
gefotografeerd. De determinatie werd hierdoor zeker. 

Beschrijving
De dagen erna is de vogel herhaaldelijk gezien en gefo-
tografeerd zodat een nauwkeurig omschrijving van de 
kleedkenmerken en een leeftijds- en geslachtsbepa-
ling mogelijk was.

Leeftijd/geslacht: Mooi rood exemplaar, met enige 
groene veren in de mantel. De niet hele brede banden 
en tertialtoppen duiden op een eerstejaars mannetje.

Bouw: De bouw is anders dan die van de Kruisbek. Klei-
nere kop en lichaam slanker dan een Kruisbek, doet 
meer denken aan een Vink dan aan een Kruisbek. 

Witbandkruisbek in het Noordlaarderbos, 30 december 2013  Foto: Gerrit Kiekebos



Kop: Snavel als van Kruisbek, maar niet met sterk 
krommende bovensnavel en snavelpunt. Ondersnavel 
net als bovensnavel dun en fijn, maar zonder lange 
punt. Hierdoor heeft de vogel niet echt een gekruiste 
snavel. 
Bovendelen: Mantel en grondkleur niet erg verschil-
lend van Kruisbek, hooguit wat feller rood, de vleugel 
wel opvallend zwart(er). Twee brede witte banden op 
de grote en middelste dekveren. Vleugelstreep op de 
middelste dekveren; van buiten breed en geleidelijk af-
nemend naar binnen toe. De vleugelstreep op de grote 
dekveren daarentegen begint slank en wordt breder 
naar binnen toe. Tertialzomen vrij breed, wat eveneens 
op Witbandkruisbek wijst. Vleugelstrepen en tertialzo-
men waren echter niet zo breed als je bij een adult zou 
verwachten. Deze kleedkenmerken wijzen sterk in de 
richting van een jong mannetje. 

Onderdelen: Op de onderdelen bevinden zich nog en-
kele groene veren met een ietwat rossige tint.

Staart: De licht gevorkte staart maakte een vrij korte 
indruk in tegenstelling tot de andere Kruisbekken. 

Verblijfsduur en gedrag 
De Witbandkruisbek werd op 7 november 2013 voor 
het eerst gezien. Daarna werd hij bijna dagelijks in 
het Noordlaarderbos gezien en hij werd hier ook erg 
vaak gefotografeerd. De vogel is op 2 februari 2014 
voor het laatst gezien. Hij verbleef  dus in totaal bijna 
drie maanden in het Noordlaarderbos. Voor zover be-
kend is de vogel niet buiten het bos waargenomen. In 
deze periode wemelde het van de Kruisbekken in Ne-
derland (www.waarneming.nl). Ook in het Noordlaar-
derbos, vooral in het zuidelijk deel waar veel lariksen 

Witbandkruisbek in het Noordlaarderbos, 18 januari 2014  Foto: Gerrit Kiekebos
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staan, foerageerden veel Kruisbekken op de knoppen 
en naalden van deze bomen. Met een beetje geluk liet 
de Witbandkruisbek zich goed en langdurig bekijken 
tussen de andere aanwezige Kruisbekken. Het kwam 
daarentegen ook voor dat de vogel slechts kort in een 
groepje Kruisbekken werd waargenomen om daarna 
weer te verdwijnen in het bos. Dit mobiele gedrag had 
waarschijnlijk te maken met de aanwezigheid van pre-
datoren zoals Havik en Sperwer die beide hier regel-
matig werden waargenomen. Daarnaast werd duidelijk 
dat de Kruisbekken zich schuil hielden bij harde wind 
of tijdens een hevige regenbui. Het gedrag van de aan-
wezige Kruisbekken was naar mijn mening daarom niet 
altijd voorspelbaar. Al met al waren er dus meerdere 
factoren die een rol speelden of de vogel al dan niet 
makkelijk te vinden was.

Discussie

De waarneemomstandigheden op de eerste dag be-
moeilijkten een sluitende determinatie. De vogel werd 
daarom eerst gemeld als een onzeker geval van een 
Witbandkruisbek. De vogel liet zich de dagen na de 
ontdekking echter nog vele malen bewonderen door 
vogelaars uit het hele land. De Witbandkruisbek is 
door veel verschillende waarnemers gezien en gefoto-
grafeerd. De beschrijving en de documentatie waren 
daardoor goed genoeg om de determinatie als zekere 
Witbandkruisbek te bevestigen. De vogel is in maart 
2014 door mij ingediend bij het CDNA, die de waarne-
ming inmiddels heeft aanvaard.
Dit is het vierde geval voor de provincie Groningen. 
De eerdere drie gevallen waren allemaal vogels die 
slechts één dag werden gezien. Het eerste geval was 
een jonge Witbandkruisbek die op 20 augustus 2002 
werd ontdekt door Dus̃an Brinkhuizen op het Selwer-
derhof te Groningen (Brinkhuizen 2002). De tweede 
vogel was een adult mannetje dat enkele maanden 
later, op 23 november 2002, door Nico de Vries werd 
ontdekt bij Sellingen (Gors 30: 174; Dutch Birding 25: 
361-384). Het derde geval was een adult die op 21 juli 
2013 door R.H. Schripsema op een vogeldrinkbak in 
zijn tuin in Roodeschool werd gefotografeerd (www.
waarneming.nl). Bij de grote invasie in 1997/98 wer-
den op meerdere plekken in Nederland groepjes Wit-
bandkruisbekken gezien die langere tijd op één plaats 
pleisterden (Ebels et al. 1999). Tijdens deze invasie 
zijn echter geen Witbandkruisbekken in Groningen ge-
zien. Het geval in het Noordlaarderbos is dus het eer-
ste geval voor Groningen van een Witbandkruisbek die 
langere tijd, bijna drie maanden, in eenzelfde gebied 
verbleef.

Dankwoord en verantwoording
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waarnemingen van andere vogelaars en op informa-
tie uit waarneming.nl. Veel dank aan alle waarnemers 
voor het melden van al hun waarnemingen en plaatsen 
van foto’s op waarneming.nl. Verder dank aan Gerrit 
Kiekebos voor het beschikbaar stellen van foto’s.
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Stadsduiven zijn standvogels en kunnen op verschil-
lende manieren worden geteld. Bij broedvogelkarterin-
gen worden broedparen/territoria (of nesten) geteld. 
Deze methode is tijdrovend. Stadsduiven broeden bo-
vendien jaarrond (Murton et al. 1972a, Klemp 1996). Bij 
grootschalige tellingen wordt daarom vaak een andere 
telmethode gebruikt. Stadsduiven foerageren veel in 

groepen, vaak op vaste locaties. Deze groepen kunnen 
ook worden geteld en de tellingen kunnen op allerlei 
tijdstippen van het jaar worden uitgevoerd. De metho-
de is onder andere toegepast in Amsterdam (Buijs & 
Van Wijnen 2001), in Hamburg (Klemp 1996), in Man-
chester (Murton et al. 1972a) en in Montréal (Lefeb-
vre 1985). Vanaf 2005 is deze methode (het tellen van 
groepen) ook toegepast voor de tellingen van de stad 
Groningen. Er zijn in totaal drie vlakdekkende tellingen 
van groepen uitgevoerd: in november 2005, in febru-
ari/maart 2008 en in november/december 2009. De 
werkwijze was bij alle drie tellingen identiek. Alle tel-
lingen zijn door mij uitgevoerd. Het uitgangspunt voor 
de eerste telling was een kaart van de bebouwde kom 
van de stad met daarop alle locaties met meldingen 
van duivenoverlast. Deze kaart is uitgebreid met alle 
parken, winkelcentra, graanoverslaglocaties en ande-
re locaties waar ik door mijn jarenlange onderzoek aan 
Kokmeeuwen wist of vermoedde dat daar Stadsduiven 
zaten. Alle locaties met meldingen van overlast en de 
meeste andere locaties zijn op minimaal twee verschil-
lende dagen per fiets bezocht. De binnenstad (inclusief 
de buitenranden van de Diepenring) is steeds op één 
dag integraal geteld. De Stadsduiven zijn met het blote 
oog of met een verrekijker geteld. Vaak werden meeu-
wen en eenden gevoerd om daarmee Stadsduiven naar 
de grond te lokken. Steeds is goed gekeken of er ook 
vogels op omringende daken zaten. Steeds is goed re-
kening gehouden met tussentijdse verplaatsingen van 
groepen. Tellingen zijn niet uitgevoerd in de periode 
dat er veel sneeuw lag. Broedvogels op en bij nesten 
worden bij deze tellingen niet meegeteld. Er is aange-

Voorkomen van Stadsduiven  
in de stad Groningen
Klaas van Dijk

Naar aanleiding van een jarenlange discussie over overlast van Stadsduiven Columba livia (o.a. Osinga 2002) 
heeft de gemeente Groningen in het voorjaar van 2005 aan Sovon opdracht gegeven een rapport over de situatie 
te maken (Van Kleunen et al. 2005). In het rapport staat de aanbeveling om een actueel overzicht van de aantallen 
te krijgen. Naar aanleiding hiervan heb ik in opdracht van de gemeente in het najaar van 2005 op een systemati-
sche wijze de Stadsduiven in de stad geteld. Deze telling heb ik in het voorjaar van 2008 en in het najaar van 2009 
herhaald. De resultaten zijn aan de gemeente gerapporteerd en worden hier gedocumenteerd. Daarnaast ga ik in 
op de situatie in 2013 en 2014. Tot slot presenteer ik gegevens die eerder door anderen waren verzameld. In de 
discussie zoek ik verklaringen voor de bevindingen.

Stadsduiven in het centrum van de stad Groningen, 8 april 2008 
Foto: Ana Buren
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nomen (zie verder Murton et al. 1972a) dat hierdoor 
steeds ongeveer hetzelfde aandeel niet is meegeteld.

De waarnemingen uit 2013 en 2014 zijn niet-systemati-
sche tellingen van groepen door de auteur. Daarnaast 
heb ik in 2014 op zoveel mogelijk locaties de Stads-
duiven meerdere malen gecontroleerd op de aanwe-
zigheid van geringde exemplaren. Ik trof drie groepen 
aan: postduiven (zie hieronder voor terminologie), een 
sierduif en twee Stadsduiven met alleen één of meer 
kleurringen zonder inscriptie. Postduiven werden ge-
identificeerd door het ringnummer met een verrekijker 
of met een telescoop af te lezen. De woonplaats van de 
eigenaar is achterhaald via de jaarlijkse ringlijsten van 
de NPO (Nederlandse Postduivenhouders Organisatie).

De oudere gegevens zijn broedvogelkarteringen van 
proefvlakken verspreid over de stad uit 1993-2000 
(methodiek volgens Van Dijk & Boele 2011). Deze re-
sultaten staan niet in landelijke publicaties (zie hieron-
der) en ze worden daarom hier in het kort besproken. 
Na een kort intermezzo over status, terminologie en 
het vroegere voorkomen in provincie en stad volgt een 
presentatie van de resultaten. Deze presentatie is in 
chronologische volgorde.

Terminologie en status
Alle door mij geraadpleegde bronnen zijn het met el-
kaar eens dat Stadsduif en Rotsduif tot dezelfde soort 
(= Columba livia) behoren. Stadsduiven definieer ik 
als vogels zonder ring of een ander merkteken dat aan-
geeft dat de vogel een eigenaar heeft. De term ‘ver-
wilderde duif’ is synoniem aan Stadsduif. Postduiven 
definieer ik als gedomesticeerde Rotsduiven met een 
individuele ring van de NPO of van een buitenlands 
equivalent hiervan. Postduiven zijn dus tamme vogels 
met een eigenaar. Sierduiven zijn eveneens tamme 
vogels. Het zijn gedomesticeerde Rotsduiven met een 
ander type ring die aangeeft dat de vogel een eigenaar 
heeft.

Er zijn uiteenlopende visies over de status van Stads-
duiven. Volgens Osinga (2002) zijn het huisdieren 
zonder eigenaar en gaat het om nakomelingen van 
postduiven. Volgens deze visie hebben Stadsduiven 
zorg nodig. Stadsduiven moeten volgens deze visie 
worden bijgevoerd. Murton et al. (1972a) definiëren 
Stadsduiven als vrij levende nakomelingen van de 
gedomesticeerde variant van de Rotsduif. Volgens 
Murton et al. (1972a) gaat het daarbij vooral om 
nakomelingen van duiven die vroeger in duiventil-

Groep van minimaal 150 Stadsduiven op het Guyotplein in de stad Groningen, 3 maart 2006  Foto: Ana Buren
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len werden gehouden voor de consumptie en voor 
de mest en in veel mindere mate om nakomelingen 
van postduiven en sierduiven. Bijlsma et al. (2001) 
en Hustings & Vergeer (2002) stellen eveneens dat 
het gaat om vrij levende vogels die zijn onderworpen 
aan natuurlijke selectie. Volgens deze visie kunnen 
Stadsduiven zichzelf in stand houden en hoeven ze 
niet te worden bijgevoerd. Hier hanteer ik de visie van 
Bijlsma et al. (2001) en Hustings & Vergeer (2002). 
Ook de gemeente Groningen hanteert deze visie. De 
gemeentelijke visie is door gerechtelijke uitspraken 
bevestigd.

Voorkomen in provincie en stad
Er is weinig documentatie over het vroegere voorko-
men in stad en provincie. Op een foto van rond 1900 
van de Martinitoren en omgeving staan diverse groep-
jes duiven (Boekema 2002). Dit is een aanwijzing dat 
er vermoedelijk al erg lang Stadsduiven in het centrum 
van de stad zitten. De soort staat niet vermeld in ou-
dere standaardwerken als de Atlas van de Nederlandse 
broedvogels (Teixeira 1979) en Vogels van Groningen 
(Boekema et al. 1983). Broedgevallen bij de sluizen 
van Lauwersoog zijn bekend sinds 1977, met vier paar 
in 1982 (Altenburg et al. 1985, Van Dijk 1984). Tijdens 
het tweede Atlasproject (1978-1983) werd de soort ge-
meld uit acht Groninger atlasblokken (Van den Brink 
et al. 1992). Deze gevallen hebben wellicht deels be-
trekking op postduiven. Olthoff (2005) maakt melding 
van het voorkomen van Stadsduif, maar geeft geen 
informatie over aantallen. Veel informatie over aantal-
len en verspreiding in de stad staat in Jalving (1994) 
en in Modderman et al. (2001). Deze gegevens staan 
niet in de Avifauna van Nederland (Bijlsma et al. 2001) 
en ook niet in het boek over het derde Atlasproject 
(1998-2000) in Nederland (Hustings & Vergeer 2002). 
Groningen is niet de enige provincie met weinig docu-
mentatie over Stadsduiven. In de uitputtende Avifauna 
van Limburg (Hustings et al. 2006) staan alleen enkele 
algemeenheden over het voorkomen van Stadsduiven 
in die provincie.

Resultaten

Tellingen in 1993-2000
In 1993 werden, tijdens een uitgebreide kartering van 
broedvogels in de stad, in totaal negentien proefvlak-
ken geteld (tabel 1, naar Modderman et al. 2001). De 
hoogste gemiddelde dichtheid aan Stadsduiven (2,2 
broedparen per ha) werd in de binnenstad vastge-
steld. In dit wijktype werden vijf proefvlakken geteld. 
De hoogste dichtheden in de afzonderlijke proefvlak-
ken in de binnenstad bedroegen 4,4 broedparen per 
ha (5,7 ha, N=25) en 2,7 broedparen per ha (7,7 ha, 
N=19). Op basis van alle tellingen werd geschat dat 
er in dat jaar 1099 broedparen in de hele stad za-

Figuur 1. Aantal broedparen van Stadsduif in 1993-2000 
tijdens broedvogelkarteringen van Arjo Bunskoeke van een 
proefvlak van 13,2 hectare in de wijk Vinkhuizen (type 4, ‘oudere 
nieuwbouw’, zie tabel 1). Bron: Modderman et al. (2001).

Wijktype Dichtheid Aantal geteld Aantal berekend Opp. proefvlakken Opp. totaal
n per ha n n ha ha

1 = Binnenstad 2,21 76 389 34,4 176

2 = Oude stadsrand (1,20) (37) (140) - 117

3 = Noordelijke stadsrand 0,26 5 92 19,4 352

4 = Oudere nieuwbouw 0,58 19 419 33,0 722

5 = Jongere nieuwbouw 0,02 1 11 49,4 534

6 = Jongste wijken - - - 70,7 163

7 = Industrieterreinen 0,06 8 50 124,7 829

Totaal 109 1099 331,6 2893

Tabel 1. Dichtheid en aantal broedparen van de Stadsduif tijdens broedvogelkarteringen van negentien proefvlakken in de stad Groningen in 
1993 (Modderman et al. 2001). Dichtheid en aantal in wijktype ‘Oude stadsrand’ is berekend uit tellingen in vier proefvlakken in omliggende 
 wijktypen.
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ten. Deze schatting heeft een ruime marge, want het 
95% betrouwbaarheidsinterval ligt tussen 0 en 2460 
broedparen. Door herberekeningen zijn de aantal-
len uit 1993 in Modderman et al. (2001) iets gecorri-
geerd ten opzichte van de aantallen in Jalving (1994). 
De tellingen van een proefvlak van 13,2 hectare in de 
wijk Vinkhuizen (figuur 1) geven aan dat er jaarlijkse 
fluctuaties zijn. Bij tellingen in de periode 1997-2000 
in een proefvlak van 9,8 hectare in de wijk Helpman 
(‘oudere nieuwbouw’, niet geteld in 1993) ging het om 
respectievelijk vier, zeven, zes en acht broedparen 
(Modderman et al. 2001).

Tellingen in 2005-2009
Een overzicht met de telgegevens staat in tabel 2. Er is 
bij dit soort tellingen altijd sprake van een zekere mate 
van ondertelling (zie bv. Klemp 1996). Daarom is voor 
alle drie tellingen een ruwe totaalschatting gemaakt. In 
november 2005 werden ruim 4000 Stadsduiven geteld. 
Ruim twee jaar later werden fors minder Stadsduiven ge-
teld. De afname bedroeg 42%. Anderhalf jaar later waren 
de aantallen opnieuw fors gedaald. De afname bedroeg 
71% ten opzichte van de eerste telling en 51% ten opzich-
te van de tweede telling. De afname tussen de eerste en 
de tweede telling vond voor het overgrote deel plaats 
in de buitenwijken. Hier was sprake van een daling van 
ruim 50%. In het centrum was de daling 33%. De afname 
tussen de tweede en de derde telling was vooral te dan-
ken aan het centrum. Hier daalden de aantallen met ruim 
driekwart (77%). Elders in de stad waren de aantallen 
tijdens de derde telling nauwelijks gedaald ten opzichte 
van de tweede telling (afname van minder dan 10%).
Een overzicht met de maximale aantallen per locatie 
staat in tabel 3. De maximale groepsgrootte was 700 
(Emmaplein, 23 november 2005). Tijdens de simul-
taantelling van 9 november 2005 zaten hier 620 vogels. 
Locaties met maxima iets onder de vijftig vogels (niet 
in de tabel opgenomen) waren onder andere de vijver 
bij het Talmahuis (45 in 2005), de Bachkade (40 in 2005 
en 2008), de Molukkenvijver (38 in 2009, 30 in 2005) 
en de Mispelflat (35 in 2005, 31 in 2009).

Tellingen in 2013-2014
Een overzicht met losse waarnemingen uit de periode 
1 januari 2013 - 30 juni 2014 staat in tabel 4. Locaties 
met minder dan tien vogels staan niet vermeld in deze 
tabel. De gegevens zijn op een niet-systematische ma-
nier verzameld. Ik sluit daarom niet uit dat ik een aan-
tal (kleinere) concentraties heb gemist. Het maximum 
tijdens een simultaantelling van het gebied Vismarkt, 
Grote Markt en Martinikerkhof bedroeg 109 (14 april 
2013). De grootste concentratie zat in het zuidelijk deel 
van het Noorderplantsoen (4 juni 2013). Andere dagen 

met hoge aantallen op deze locatie waren 26 maart 
2013 (95), 22 november 2013 (90), 17 juni 2013 (88) en 
23 februari 2014 (86). Al met al (zie ook het onderdeel 
hierna over geringde vogels) denk ik dat er in deze peri-
ode in totaal ca. 750 Stadsduiven in de stad verbleven.

Telperiode Geteld Schatting
Binnenstad Buitenwijken Totaal

november 2005 2125 1904 4029 5000

feb/maart 2008 1430 915 2345 2900

nov/dec 2009 326 831 1157 1400

Tabel 2. Aantal Stadsduiven in de stad Groningen tijdens gebiedsdekkende 
tellingen in 2005, 2008 en 2009.

Locatie Telperiode
nov 2005 feb-mrt 2008 nov-dec 2009

Emmaplein/NS station 700 275 35
Martinikerkhof 600 140 5

Heymanscentrum Dunantlaan 590 10 1

Hereplein 420 250 5
Guyotplein 345 210 10

Overwinningsplein 280 140 30

Noorderplantsoen (totaal) 160 130 125

Julianabrug 145 17 6

Der Aa-kerk (westzijde) 125 100 50

Gortpellerij bij Korrebrug 80 53 70

Lewenborg winkelcentrum 80 25 37

Steentilbrug 75 50 1

EMG bij Berlagebrug 70 24 10

Orionvijver 70 25 20

Vismarkt 60 155 80

Floresvijver 55 18 105

Platinalaan 50 7 18

Grote Markt 35 120 140
Museumbrug 15 75 0

Ostadevijver 15 0 60

Onlandsepad NG 150 0

Stadspark kinderboerderij NG 105 90

Tabel 3. Overzicht van alle locaties in de stad Groningen met minimaal 
vijftig Stadsduiven tijdens een telling (maximum per locatie per telperiode  
is vermeld, NG = niet geteld, locaties in de binnenstad zijn vet).

Locatie Aantal Datum

Noorderplantsoen (zuid) 100 4 juni 2013

Reitdiep bij spoorbrug 60 16 februari 2014

Vismarkt 60 7 maart 2013

Bachkade 50 4 augustus 2013

Grote Markt 46 14 april 2013

Mispelflat 46 13 augustus 2013

Floresvijver 40 20 mei 2013

Platinalaan 40 20 december 2013

Stadspark kinderboerderij 40 23 april 2013

Vondelplantsoen 40 4 augustus 2013

Ostadevijver 34 2 december 2013

Noorderplantsoen (noord) 29 20 februari 2014

Orionvijver 24 22 juni 2014

Trompkade 24 2 december 2013

Morgenstervijver 22 20 maart 2014

Lewenborg winkelcentrum 13 2 maart 2014

Kornalijnlaan 10 20 december 2013

Overwinningsplein 10 25 maart 2013

Tabel 4. Aantal Stadsduiven op diverse locaties in de stad Groningen in 2013 
en 2014. Vermeld staat het maximum per locatie in de periode 1 januari 2013 
- 30 juni 2014 van tellingen van groepen (losse waarnemingen).
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Geringde duiven
Een lijst met waarnemingen van geringde vogels staat 
in tabel 5. Van de bekeken groepen kon ik in verreweg 
de meeste gevallen alle individuen een voor een con-
troleren op de aanwezigheid van ringen. De ringdicht-
heid was erg laag, want meestal zag ik alleen onge-
ringde exemplaren. Het ringnummer van postduiven 
kon bijna altijd worden afgelezen. Alleen op 2 maart 
2014 zag ik bij het winkelcentrum van Lewenborg een 
postduif waarvan ik het ringnummer niet kon aflezen. 
De status en de herkomst van de twee vogels met al-
leen kleurringen zonder een inscriptie is onduidelijk. 
Wellicht zijn het exemplaren die een tijd in een vogel-
asiel hebben gezeten. De postduif bij de Floresvijver 
en de postduif bij de Orionvijver zaten in juli 2014 nog 
steeds op dezelfde locatie. In de tussentijd waren ze 
hier diverse malen gezien. Verder zat de duif met de 
twee gele ringen op 6 augustus nog op dezelfde loca-
tie. Ook de (enige) sierduif zat in december 2014 nog 
steeds op dezelfde locatie. De vogel is hier vele malen 
gezien en was gepaard met een ongeringde Stadsduif. 
De eigenaar woonde ongeveer een km van de Morgen-
stervijver.

Geen van de geringde vogels is elders in de stad ge-
zien. De plaatstrouw is een aanwijzing dat de groepen 
in de verschillende wijken momenteel bestaan uit rela-
tief honkvaste individuen. Toch kan volgens Lefebvre 
(1985) niet worden uitgesloten dat een deel van de 
Stadsduiven afwisselend meerdere locaties bezoekt 
(zie ook Murton et al. 1972b). De woonplaatsen van de 
eigenaren geven aan dat er geen lokale postduiven tus-
sen de Stadsduiven zaten. Het lijkt aannemelijk dat het 
verdwaalde postduiven zijn die aansluiting hebben ge-
zocht bij de Stadsduiven (zie ook Vlugt 2002). In 2014 
zag ik geen verschil in gedrag tussen verdwaalde post-
duiven en tussen Stadsduiven.

Discussie

De hoogste dichtheid tijdens de broedvogeltelling in 
1993 bedroeg 4,4 paren per hectare in een proefvlak 
van 5,7 ha in de binnenstad. Dit getal komt goed over-
een met een dichtheid van 4,1 paren per ha in een ge-
bied van 19 ha in het centrum van Den Haag in 2001 
(Loorij et al. 2001). De maximale groepsgrootte van 700 
vogels (Emmaplein, november 2005) was gelijk aan de 
maximale groepsgrootte in Hamburg (Klemp 1996). 
Hier werden tijdens een min of meer vlakdekkende tel-
ling van groepen in maart 1990 in totaal 11.000 Stads-
duiven geteld. Het topaantal van ruim 4000 Stadsdui-
ven in Groningen in november 2005 komt in relatief 
opzicht redelijk overeen met de totalen van een reeks 
vergelijkbare tellingen in Amsterdam in de periode ok-
tober 2000 - april 2001 (Buijs & van Wijnen 2001). Voor 
de binnenstad van Amsterdam bedroeg het maximum 
ruim 3000 (voor Groningen maximaal ruim 2100), voor 
Amsterdam in zijn geheel (qua oppervlak een stuk gro-
ter dan de stad Groningen) ging het om een maximum 
van 15.000. In Rotterdam zijn in februari en november 
2010 lijntransecttellingen uitgevoerd (De Baerdemae-
ker & Grutters 2011). Via een extrapolatie kwam men 
uit op een schatting van ruim 5000 (februari) respec-
tievelijk ruim 9000 (november) Stadsduiven.

In het voorjaar van 1993 zaten in Groningen naar 
schatting ongeveer 2200 Stadsduiven (1100 broedpa-
ren maal twee). De telling in eind 2005 (geteld 4000, 
geschat 5000, tabel 2) maakt duidelijk dat de aantal-
len flink waren toegenomen. De grote verschillen in 
telmethodiek zorgen ervoor dat de totalen van beide 
tellingen met enige voorzichtigheid met elkaar verge-
leken moeten worden. De telresultaten uit 2005 zijn 
lager dan een schatting van 6600 Stadsduiven in Van 
Kleunen et al. (2005). Deze schatting is gebaseerd op 

# Ringnummer Woonplaats eigenaar Waarneemomstandigheden
Plaats Datum Omstandigheden

1 NL 2011 1141019 Jubbega (Friesland) Noorderplantsoen 11 nov 2011 vangst

2 BELG 2011 2024350 Dendermonde (België) Noorderplantsoen 11 nov 2011 vangst

3 NL 2013 1765465 bij Neede (Gelderland) Floresvijver 13 feb 2014 aflezing

4 NL 2012 1049293 Rottevalle (Friesland) Vondelplantsoen 24 feb 2014 aflezing

5 geel - Lewenborg 2 mrt 2014 aflezing

6 NL 2010 1049925 Zwaagwesteinde (Friesland) Vismarkt 5 mrt 2014 aflezing

7 lichtgeel / donkergeel - Noorderplantsoen 7 mrt 2014 aflezing

8 NL 2013 1581088 Kollumerzwaag (Friesland) Orionvijver 10 mrt 2014 aflezing

9 EE NL-S 8 09 8000 Groningen (Groningen) Morgenstervijver 24 mrt 2014 aflezing

10 NL 2013 1342496 Rucphen (Noord-Brabant) Noorderplantsoen 14 juni 2014 aflezing

11 NL 2013 1699881 Steenwijk (Overijssel) Mispelflat 20 juli 2014 aflezing

12 NL 2012 4244990 Urk (Flevoland) Sontplein 23 juli 2014 vondst

13 NL 2014 1582397 Vroomshoop (Overijssel) Vismarkt 2 aug 2014 aflezing

14 NL 2011 1156841 Drachten (Friesland) Hora Siccamasingel 9 nov 2014 aflezing

15 NL 2013 1564829 Noordbroek (Groningen) Platinalaan 28 nov 2014 aflezing

Tabel 5. Waarnemingen van geringde duiven in de stad Groningen (#9 sierduif, #5 en #7 Stadsduif, rest postduif). Bij aflezingen staat de eerste 
waarneemdatum. #1 en #2 handvangsten (Jeroen Nagtegaal); #5 alleen met gele kleurring zonder inscriptie aan rechterpoot; #7 alleen met twee 
kleurringen zonder inscriptie aan rechterpoot; #12 vers dood (verkeer).



een ruwe indruk dat de populatie in de tussenliggende 
jaren was verdrievoudigd. Rond het jaar 2000 werd be-
gonnen met grootschalig bijvoeren met speciaal dui-
venvoer (Osinga 2002, Van Kleunen et al. 2005). In de 
beginjaren werd 15 kg per dag uitgestrooid, later ging 
het om 150 kg duivenvoer per dag (Rechtbank Gronin-
gen, uitspraak van 14 juli 2006). In lijn met de visie in 
Van Kleunen et al. (2005) lijkt het aannemelijk dat de 
toename tussen 1993 en 2005 vooral werd veroorzaakt 
door een vergroting van het voedselaanbod door het 
extra bijvoeren van de vogels.

Van Kleunen et al. (2005) noemen daarnaast diverse 
voorbeelden uit de literatuur die aangeven dat alleen 
een (sterke) reductie van het voedselaanbod uitein-
delijk zal leiden tot een afname van de populatie en 
dat grootschalige vangacties niet zullen leiden tot een 
duurzame afname van de populatie. De gemeente heeft 
op grond van adviezen in het rapport van Van Kleunen 
et al. (2005) een voederverbod ingesteld, om daarmee 
een einde te kunnen maken aan het grootschalig bij-
voeren. Daarnaast zijn in opdracht van de gemeente in 
2006 en in 2008 bij grootschalige vangacties in totaal 
4200 Stadsduiven gevangen (brief van het College van 
B&W van 4 februari 2010). Los hiervan werden jaarlijks 
bij kleinschalige acties tientallen tot enkele honderden 
vogels gevangen. Het voederverbod werd medio 2008 
van kracht. De sterke afname aan het eind van 2009 
(ruim 1100 geteld) en de blijvend lage aantallen erna 
(een schatting van ca 750 voor 2013-2014) zijn een 
duidelijke aanwijzing dat een flinke verlaging van het 
reguliere voedselaanbod inderdaad een belangrijke 
aantalregulerende factor is voor de populatieomvang 

van Stadsduiven in de stad Groningen. De waarnemin-
gen aan geringde vogels zijn tot slot een aanwijzing dat 
groepen tellen een goed alternatief is ten opzichte van 
een broedvogelkartering. Het bijkomende voordeel is 
dat groepen tellen veel minder tijd kost, met name in 
gebieden met hoge dichtheden.

Knollema & Maas (2003) spraken de verwachting uit 
dat binnenkort een paartje Slechtvalken zou gaan 
broeden op de toren van de Der Aa-kerk of elders in 
het centrum en dat deze Slechtvalken flinke aantallen 
Stadsduiven zouden gaan verorberen. Deze verwach-
ting is anno 2014 niet uitgekomen. De afgelopen tien 
jaren is zelfs nog maar sporadisch een Slechtvalk in de 
binnenstad gezien. Wel zaten in deze periode buiten 
het broedseizoen een flink aantal jaren Slechtvalken 
op de ondertussen afgebroken Groene Toren in Help-
man. Op deze locatie werden vooral Kokmeeuwen ge-
geten (Van Dijk 2010).

De broedvogeltelling van 1993 (tabel 1) werd vlot ge-
publiceerd in een artikel in de Gors (Jalving 1994). De 
resultaten (evenals de resultaten in het uitgebreide 
rapport van Avifauna Groningen uit 2001, Modderman 
et al. 2001) staan echter niet in de Avifauna van Neder-
land (Bijlsma et al. 2001). Daarnaast staat in de Atlas 
van de Nederlandse Broedvogels (Hustings & Vergeer 
2002) dat in de stad Groningen slechts een ‘kleine po-
pulatie’ Stadsduiven verbleef. Het boek verwijst niet 
naar beide bronnen. De aandacht in mijn artikel voor 
de tellingen uit 1993-2000 is mede bedoeld om deze 
omissie te herstellen. Bijlsma et al. (2001) en Hustings 
& Vergeer (2002) stellen verder dat rond 2000 de situ-

Stadsduiven in het Noorderplantsoen in de stad Groningen, 20 november 2014  Foto: Ana Buren
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atie met betrekking tot aantallen en aantalverloop van 
Stadsduiven bijna overal onbekend of onduidelijk was, 
met name door het ontbreken van goede tellingen. Een 
aantal jaren later is Sovon gestart met een landelijk tel-
project voor broedvogels in het urbane milieu (MUS = 
Meetnet Urbane Soorten). Stadsduiven worden daar-
door veel frequenter geteld. Op een kaartje van Louwe 
Kooijmans & Schoppers (2013) valt goed te zien dat 
Stadsduif tegenwoordig op erg veel locaties in Neder-
land wordt geteld. De MUS-tellingen wijzen verder uit 
dat de soort op landelijke schaal een lichte afname 
in de loop van de tijd vertoont (Louwe Kooijmans & 
Schoppers 2013, Boele et al. 2014). De toekomst zal 
leren hoe deze ontwikkelingen verder gaan verlopen.
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Summary Occurrence of Feral Pigeons in the 
city of Groningen
This paper summarizes various counts of Feral Pige-
ons Columba livia conducted in the city of Groningen 
(53°13’N; 06°33’E), The Netherlands, in 1993-2014. In 
1993 a survey of all species of breeding birds in the city 
of Groningen yielded a total of 1099 breeding pairs (0 
to 2460, 95% CI). Details of this standardized survey 
(mapping breeding territories in 19 study plots spread 
over the entire built-up area of the city) are presented 
in table 1, broken down by the different parts of the city 
(‘wijktype’). Listed are densities (‘dichtheid’) per hec-
tare, counted numbers of breeding pairs (‘aantal ge-
teld’), calculated number of breeding pairs (‘aantal be-
rekend’), size of the study plots (‘opp. proefvlakken’) 
and total surface of each part of the city (‘opp. totaal’). 
Highest densities were found in the inner city, with up 
to 4.4 breeding pairs per hectare in a study plot of 5.7 
ha. Figure 1 presents results of counts of breeding pairs 
in a study plot of 13.2 ha in 1993-2000. Table 2 presents 
results of counts of flocks in the entire built up area of 
the city of Groningen in November 2005, in February/
March 2008 and in November/December 2009. The re-
sults are broken down by the inner city (‘binnenstad’) 

Stadsduiven in het Noorderplantsoen in de stad Groningen, 5 juli 2007  Foto: Ana Buren
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and the outskirts (‘buitenwijken’). A rough indication of 
an estimated total (‘schattingen’) is presented as well. 
Table 3 lists all locations with at least 50 Feral Pigeons 
during at least one of the counts in 2005-2009 (maxi-
mum per counting period is listed, locations in the in-
ner city are bold). Table 4 lists all locations with at least 
10 Feral Pigeons during incidental counts between 1 Ja-
nuary 2013 and 30 June 2014 (maximum number is lis-
ted). It is estimated that the total number in this period 
was ca 750. Most likely a strong increase in providing 
supplemental food is the main reason for the increase 
in numbers between 1993 and 2005. A ban on large-
scale feeding by the local authorities was implemented 
in mid-2008. This ban is the most likely explanation for 
the strong decrease in numbers since 2005. A check on 
the presence of ringed birds in 2014 revealed that al-
most all individuals were unringed. Details on records 
of ringed individuals (almost always racing pigeons) 
are presented in table 5. Most records are sightings 
(‘aflezing’) of birds where the ring number could be 
read in the field. The addresses of the owners of racing 
pigeons (‘woonplaats eigenaar’) reveal that nearly all 
owners lived outside the province of Groningen, under-
lining that their racing pigeons had lost their way. Four 
ringed pigeons were seen on several dates in 2014, in-
variably at the site where they had been observed for 
the first time. The site fidelity of these ringed birds is 
another indication that counts of flocks are a reliable 
alternative for a breeding bird survey.
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Telpost Eemshaven
In het voorjaar van 2014 is bijna dagelijks geteld. In 
totaal zijn in 751 teluren, verdeeld over 118 dagen, 
813.364 vogels genoteerd. De eerste telling was 8 janu-
ari, de laatste 7 juni.
Twee opvallende fenomenen van dit voorjaar worden 
besproken.

Lijstertrek
Trek van Koperwieken en Kramsvogels is in het voorjaar 
in Nederland vaak weinig zichtbaar. Goede omstandig-
heden voor deze vogels om naar Scandinavië te trek-
ken gaan gepaard met zuidelijke stromingen, waarbij 
de vogels de wind in de rug hebben en dan op grote 
en niet zichtbare hoogte Nederland verlaten. Maar 
op 5 april was er, waarschijnlijk door een combinatie 
van stuwing in de nacht ervoor en ongunstige omstan-
digheden de volgende ochtend, sprake van buitenge-
wone lijstertrek aan de Groninger noordkust en vooral 
langs de Eemshaven. Met niet meer dan 2 kilometer 
zicht, weinig wind uit het westzuidwesten en een dik 
pak bewolking werden Koperwieken en Kramsvogels 
gedwongen de dijk te volgen. In totaal vlogen die dag 
9130 Koperwieken en 2266 Kramsvogels langs. Vooral 

voor Koperwieken is dit een bijzonder aantal omdat er 
eerder alleen in 2013 een dag met zo’n 1400 vogels was 
en de jaren daarvoor nooit meer dan 1000 vogels per 
seizoen geteld werden.

Wespendieven
In de tweede helft van mei was er een langdurige zwak-
ke maar zuidelijke stroming in Nederland. Langzamer-
hand werden leuke aantallen Wespendieven in het land 
gezien, met name aan de westkust. Vanaf 21 mei was 

Enkele hoogtepunten uit de 
voorjaarstrek langs de Groningse 
noordoostkust in 2014
Jacob Bosma en André-Willem Faber

Ook in 2014 is de voorjaarstrek aan de Groningse kust weer fanatiek gevolgd, met name bij de Eemshaven en in 
mindere mate bij de Noordkaap (Emmapolder) en Ruidhorn. Ondanks de geringe  afstand tussen de telposten, 
maximaal 14 km, kunnen de verschillen in soorten en aantallen vogels behoorlijk groot zijn. Zo passeren veel 
vogels alleen maar de Eemshaven omdat ze al een oostelijker koers aanhouden (Houtduif) of omdat er grote aan-
trekkingskracht van de bosjes en ruigte is waardoor bijvoorbeeld vinkachtigen lager en dus meer zichtbaar gaan 
vliegen. Verder mijden zwevende roofvogels het liefst de zee en het lijkt erop dat bijvoorbeeld Buizerds, wanneer 
ze bij Ruidhorn het eind van de kwelders bereiken, graag weer even naar het zuiden afbuigen, zo de Noordkaap 
links laten liggen om vervolgens bij de Eemshaven, achter de centrale langs, de Dollard over te steken. Voor 
bepaalde dijkvolgers als Boerenzwaluw en Graspieper lijkt de Noordkaap, als noordelijkste puntje van de kust, 
weer de beste plek om de zee op te gaan, zodat de vogels daar geconcentreerd en goed zichtbaar de telpost pas-
seren. Het is de vraag hoelang deze drie telposten nog bezet zijn: de Eemshaven bestaat steeds meer uit beton en 
rokende centrales en de Emmapolder wordt binnen afzienbare tijd helemaal vol geplaatst met windmolens tot aan 
de gaslocatie toe. Maar zolang er geteld wordt, is het leuk om verschillende bijzondere momenten uit het trek-
seizoen te beschrijven. Aantallen en  data zijn grotendeels terug te vinden op de internationale trekteldatabase: 
www.trektellen.nl.

De ligging van de telposten aan de Groninger noordkust.  
1. Eemshaven 2. Noordkaap 3. Ruidhorn



De Grauwe Gors  jaargang 42 - 2015     67

het raak in het noorden: 96 exemplaren vlogen er die 
dag over de Eemshaven. Al in de vroege ochtenduren 
kwamen de eerste vogels aancirkelen om daarna in 
lijntjes al flappend de Dollard over te steken. Ook in 
de dagen daarna was dit een terugkerend beeld. Op 
24 mei passeerden zelfs 195 Wespendieven de telpost, 
waaronder een groep van 40 vlak voor een hevige bui 
aan. In totaal passeerden er tussen 21 en 26 mei 359 
vogels. Opvallend was dat in de rest van Noord-Neder-
land in deze week betrekkelijk weinig meldingen waren 
van Wespendieven. Grote groepen werden helemaal 
niet gezien. Mogelijk zaten veel vogels zeer hoog en 
heeft de angst voor de zee hen bij de noordkust in de 
loop van de dag naar beneden gedreven. Waarna ze de 
volgende dag bij actieve vlucht al vroeg de oversteek 
waagden. In elk geval fungeerde de Eemshaven hierbij 
duidelijk als een trechter.

Telpost Noordkaap
In het voorjaar van 2014 is 194 uren geteld, verdeeld 
over 33 dagen. Er zijn 322.479 vogels opgeschreven. 
De eerste telling was 3 februari, de laatste 24 mei.
Twee dagen springen eruit: 
22 maart: Bij een stevige zuidoostenwind (windkracht 
5) bleken al vanaf het begin van de telling grote groe-
pen Witte Kwikstaarten langs te vliegen. Tussen 7.00 
en 10.00 uur passeerden er een dikke 600 per uur. 
Door de harde tegenwind vlogen de kwikstaarten mooi 
laag over de dijk in groepen van soms meer dan vijftig 
exemplaren. Later op de dag volgden ook veel vogels 
de akkers naast de telpost. Uiteindelijk schreven we 
2247 Witte Kwikstaarten en 6 Rouwkwikstaarten. Het 
vorige record stond op 704 exemplaren en daar gingen 
we dus ruim overheen. Een week later werden onder 
vergelijkbare omstandigheden, maar een iets minder 
harde wind, nog eens 1232 exemplaren geteld. Zo werd 
dit een erg goed voorjaar voor de Witte Kwikstaart met 

een totaal van ruim 5000 vogels. Mogelijk een effect 
van een zeer zachte winter waardoor veel vogels al in 
het noorden van Nederland verbleven voordat op door-
trek naar Scandinavië werd gegaan.
22 april: Nadat een dag eerder al meer dan 33.000 
Graspiepers (een record) de telpost passeerden, was 
het afwachten of er nog wat van deze soort over zou 
zijn. De omstandigheden waren in elk geval gunstig 
met een oostenwind, kracht 3. Het eerste uur bleef het 
nog betrekkelijk rustig met ruim 2000 Graspiepers, 
maar vanaf 7.00 uur ging het los. Tot twaalf uur wa-
ren er uurgemiddelden van zo’n 10.000 vogels en aan 
het eind van de dag stond de teller op 67.910. In deze 
eindeloze stroom vogels zaten natuurlijk de nodige 
krenten zoals Europese Kanarie, Duinpieper, Kortteen-
leeuwerik en een vroege Roodstuitzwaluw. Maar ook 
qua roofvogels was deze dag bijzonder. Vaak helpt het 
als de zuidoostenwind in de loop van de dag meer naar 
het zuiden draait en daarbij aanwakkert. Meestal is het 
daarbij nog zwaarbewolkt, omdat het de voorbode is 
van een regenfront en dit maakt de roofvogels goed 
zichtbaar. Zo ook deze dag: uiteindelijk telden we er 
277, verdeeld over 13 soorten. Spectaculair waren To-
renvalk (96 ex.), Bruine Kiekendief (86 ex.) en Zwarte 
Wouw (8 ex.).

Telpost Ruidhorn
Vanwege weinig tijd en mankracht is deze post vooral 
op dagen met een verwachting van goede vogeltrek  
bemand geweest met enkele memorabele dagen als 
gevolg.
22 april: Dit was dan typisch zo’n dag waar ‘je het voor 
doet’. Deze dag barstte meteen in alle hevigheid los 
met vanaf het eerste licht al goede trek van Graspie-
pers en Gele Kwikstaarten. De Graspieper trok over een 
breed front van hoog tot laag en van ver door het bin-
nenland tot over zee in soms forse groepen en is met 
28.350 exemplaren waarschijnlijk redelijk onderteld. 
Tussen de Graspiepers door vlogen ook behoorlijke 
aantallen Boompiepers waarvan de teller aan het eind 
van de dag op 202 vogels bleef steken. Andere leuke 
aantallen werden geteld van Torenvalk (70), Bruine Kie-
kendief (41), Buizerd (57), Zwarte Ruiter (97) en Zwarte 
Kraai (402). Naast de aantallen Graspiepers droegen 
schaarse of zeldzame soorten verder bij aan deze on-
vergetelijke dag: minimaal 2 Kortteenleeuweriken pas-
seerden de telpost evenals 3 Zwarte Wouwen, 2 Zee-
arenden, 3 Visarenden, 1 Poelruiter, 3 Zwarte Sterns, 
3 Duinpiepers, 5 Europese Kanaries en een Beflijster. 
Drie tweede kalenderjaar Steppekiekendieven zorgden 
voor het eerste nationale record voor de telpost. Gezien 
de huidige toename van de soort zal dit record naar alle 
waarschijnlijkheid niet al te lang stand houden.

Trektellen is al jaren een geliefde bezigheid  
voor veel vogelaars. De Eemshaven is een 
trektelpost, die nationale bekendheid geniet. 
Langs de Groninger kust bevinden zich meer 
punten waar regelmatig geteld wordt, maar 
ook in het binnenland van de provincie bevin-
den zich meerdere telposten. Jacob Bosma en 
André- Willem Faber doen verslag van hoogte-
punten  van de voorjaarstrek 2014 langs de kust 
en  beëindigen dit met varia van telposten in de 
provincie. Jacob bespreekt telpost  Eemshaven 
en telpost Noordkaap. André-Willem bespreekt 
telpost Ruidhorn.
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26 april: Deze dag leek in eerste instantie ook weer erg 
goed te worden vanwege de voorspelde omstandig-
heden, maar ter plaatse kon al vrij snel geconstateerd 
worden dat een hardnekkige mist spelbreker  was. In 
de grijze prut kwam na enig wikken en wegen een Veld-
uil voorbij waardoor we toch nog maar even volhielden. 
Nog voordat de mist volledig weg was trok de trek aan 
(of was nu pas zichtbaar), maar niet bepaald van de 
soorten waar we van uit waren gegaan. Een onophou-
delijke stroom van steltlopers noopte ons tot 13.00 uur 
op volle toeren door te draaien waarbij ook zo’n 30.334 
Brandganzen het tellen er niet makkelijker op maak-
ten. Ook de Dwergmeeuw leek massaal door te trek-
ken met 678 exemplaren. Terug naar de stelten. Naast 
leuke aantallen Goudplevier (521), Zilverplevier (490), 
Kanoet (134), Bontbekplevier (81), Wulp (591) en Rosse 
Grutto (1177) waren de aantallen Kemphaan, Zwarte 
Ruiter, Tureluur en Groenpootruiter ronduit spectacu-
lair met respectievelijk 505, 501, 622 en 1008 exem-
plaren, die in soms groepen tot 250 langs kwamen. De 
aantallen van Zwarte Ruiter en Groenpootruiter bleken 
tevens nationale records te zijn. 
20 mei: Met een degelijke zuidoostenwind en goede 
aanvoer de voorafgaande dagen leek het een mooie 
dag te gaan worden en dat werd het ook zeker. Naast 
een aardig aantal Gierzwaluw (491), Gele (800+) en 
Noordse (164) Kwikstaart werden voor de telpost leuke 
soorten als Kraanvogel, Grauwe Vliegenvanger (4), Zo-
mertortel, Lachstern, Temmincks Strandloper (2), Klei-
ne Zilverreiger en Ooievaar (2) genoteerd. De rovers 
echter stalen de show die dag met vele bellen Buizerds 
(66), zowel Grauwe, Blauwe, Steppe-  als Bruine Kie-
kendief, 4 Smellekens, 7 Boomvalken, 9 Wespendie-
ven, 2 Zwarte en 1 Rode Wouw en 19 Torenvalken.

Varia
Andere noemenswaardige aantallen doortrekkers van 
de diverse telposten in de provincie Groningen in 2014.
Op 4 mei trokken 39.890 Brandganzen langs de Eems-
haven, waarvan 30.000 tussen 5:15 en 7:00 uur ‘s och-
tends. 
Maar liefst 15 Wielewalen werden in juli en augustus 
trekkend waargenomen langs telpost Zuidveld. Waar-
schijnlijk het gevolg van toenemend broedsucces in 
Westerwolde.
Ongeveer 350 Buizerds kwamen in de laatste week van 
augustus via de Eemshaven Nederland binnen.
58.729 Kolganzen trokken op 2 oktober over telpost 
Langebosch bij Wildervank, een landelijke record!
5106 Veldleeuweriken vlogen op 18 oktober over tel-
post Zuidveld.
Geen hoog aantal, maar wel leuk voor een binnenland-
telpost: 5 Strandleeuweriken trokken luid roepend 
over de Kardingebult op 28 oktober. 
Op 30 oktober vlogen hier 7712 Koperwieken langs, 
laag over de bult naar oost.
5075 Houtduiven passeerden op 9 november Zuidveld, 
een record voor deze telpost.
Bijzonder waren de 11 Velduilen die op 12 november 
in tien minuten tijd vanuit de Waddenzee richting het 
zuidwesten de Eemshaven binnenvlogen.

Dankwoord
Dank gaat uit naar de tellers en met name de vaste tel-
lers van de Eemshaven.

Jacob Bosma
jacobbosma@tiscali.nl

André-Willem Faber
andrewillemfaber@gmail.com

In de eerste weken van mei kan de trek van Boerenzwaluw 
spectaculair zijn aan de Noordkust. Met hoge snelheid volgen 
de zwaluwen de dijk en vliegen soms rakelings langs de tellers. 
Door bovenstaande QR-code met uw smartphone te scannen 
kunt u even meegenieten op telpost Noordkaap. Op 13 mei 
passeerden hier meer dan 6000 Boerenzwaluwen.

Bruine Kiekendief, telpost Ruidhorn, Foto: André-Willem Faber
22 april 2014
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De Gierzwaluw 

Remco Daalder is stadsecoloog bij de 
gemeente Amsterdam en is sinds zijn 
jeugd al gefascineerd door de Gier-
zwaluw. In dit boek heeft hij alle, door 
hem te achterhalen, informatie over 
deze mysterieuze vogel op een rijtje 
gezet. Hij heeft daartoe (historische) 
boeken en onderzoeken bestudeerd 
en gierzwaluwkenners ondervraagd. 
Eerst gaat hij in op de resultaten 
van gierzwaluwonderzoeken uit 
voorgaande eeuwen, waarvan dat 
van  David en Elizabeth Lack aan 
Gierzwaluwen in de toren van Ox-
ford (Swifts in a Tower; 1956) wel de 
bekendste is. Vervolgens bespreekt 
Daalder de wetenswaardigheden 
van de Gierzwaluwen in Amster-
dam, de werkzaamheden van de 
Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam 
en eigen observaties. Hij sluit het 

boek af met het beschrijven van 
de resultaten van recente gierzwa-
luwonderzoeken met defensieradar 
en met geolocators. Deze nieuwste 
onderzoeksmethoden verschaffen 

een hoop duidelijkheid over het on-
bekende gedrag van de Gierzwaluw 
tijdens de trek en tijdens de nacht. 
Nu nog een zendertje waarmee het 
gedrag van broedvogels gedurende 
het verblijf in Nederland dag en 
nacht gevolgd kan worden!
Het boek geeft vogelliefhebbers 
een inkijk in het tot voor kort nog 
grotendeels geheimzinnige leven 
van de Gierzwaluw.   

Rob Lindeboom – Groningen
rlin@home.nl

De Gierzwaluw
door R. Daalder 
Atlas contact, 2014
ISBN 9789045022239
Paperback 208 blz. € 24,95

Winnaar Jan Wolkers Prijs  
voor beste natuurboek uit 2014

De Rotgans 

Bart Ebbinge doet al sinds 1975 we-
tenschappelijk onderzoek naar de 
Rotgans . Hij is gestart met onder-
zoek in de overwinteringgebieden 
(vooral Terschelling) op het mo-

ment dat de Rotgans weer in aantal 
toenam. Deze toename was ener-
zijds het gevolg van het stoppen 
van de jacht (vooral in Denemarken) 
en anderzijds de ontdekking door 
de Rotgans van het turbogras in de 
polders van de Waddeneilanden als 
eiwitrijke voedselbron. De in deze 
polders aangerichte schade was de 
reden voor de overheid om een on-
derzoek op te starten.  Na de peres-
trojka van Gorbatsjov in de Sovjet 
Unie trekt hij in 1990 met een on-
derzoeksteam voor het eerst naar 
het broedgebied van de Rotgans op 
het schiereiland Taimyr in Siberië. 
Er volgen  jaren van onderzoek in 
het broedgebied met opzienbaren-
de onderzoeksresultaten. 
In dit zeer toegankelijke boek wor-
den de onderzoeksresultaten van 
Ebbinge en  collega-onderzoekers 
op een rijtje gezet. Resultaten van 
jaren achtereen Rotganzen ringen 

en observeren in overwintering- en 
broedgebied hebben er toe ge-
leid dat de meeste mysteries rond 
deze vogelsoort wel opgelost zijn. 
We krijgen een heldere inzage in 
broedsucces, trekwegen, opvet-
ten voor de tocht naar het noorden, 
predatie, oorzaak van afname rond 
1930, invloed van jacht en oorzaak 
van toename rond 1970. Een must 
voor niet alleen ganzenliefhebbers 
en/of ringaflezers, maar ook voor 
vogelaars die meer willen weten 
over de relatie Rotgans-Lemming in 
Siberië.

Rob Lindeboom – Groningen
rlin@home.nl

De Rotgans
door B. Ebbinge 
Atlas contact, 2014
ISBN 9789045091600
Paperback 368 blz. € 34,99

Boekrecensie
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Aalscholver Phalacrocorax carbo
[Matsalu S 8162] Geringd op 29 juni 1999 als nestjong op 
het eiland Sipelgarahu (58°45’N, 23°19’O) in Estland. 
Op 25 januari 2010 fotografeerde Henk van Huffelen 
tijdens een vorstperiode een Aalscholver met een 
aluminium lipring in de stad Groningen. De inscriptie 
kon alleen deels worden ontcijferd. Op 14 februari 
2010 ontdekte ik deze vogel in de stad. De vogel stond 
naast een wak op het ijs van een parkvijver. Na een 
half uurtje had ik met de telescoop het ringnummer 
compleet afgelezen. Afstand 1208 km, richting WZW.

Aalscholver 
[Stavanger BA 25828 met zwart AMU] Geringd op 27 
mei 2011 als nestjong op het eilandje Rauna (58°03’N, 
06°40’O) in het zuiden van Noorwegen. Vers dood bij 
Noorddijk op 19 februari 2012 (Eduard Koopman). De 
vogel dreef in het water, samen met een andere dode 
Aalscholver. De vondst was na een flinke vorstperiode. 
Afstand 535 km, richting zuid. In aflevering 15 (Gors 33: 
57) stond een ander geval van een Noorse Aalscholver 
(Stavanger BA 22864 met rood C7L, geringd als 
nestjong op 29 mei 2004 bij Fredrikstad). Deze vogel 
was een regelmatige bezoeker van de Eemshaven. Hij is 
hier gezien in 2004 (16 september), in 2005 (18 januari, 
27 mei, 12 en 28 augustus), in 2007 (26 januari) en in 
2009 (26 september).

Aalscholver 
[Helsinki MM 05585] Geringd op 10 juni 2004 als 
nestjong bij Inkoo (59°55’N, 24°01’O) in het zuiden 

van Finland. De vogel had een vleugellengte van 103 
mm. Op 20 februari 2012 vers dood aangespoeld langs 
de zeedijk bij de Emmapolder (Dick Veenendaal). 
Afstand 1273 km, richting WZW. De vinddatum 
verschilt slechts één dag met de vinddatum van de 
Noorse Aalscholver.

Aalscholver 
[Copenhagen 2 H 4481 met rood 5UT] Geringd op 9 juni 
2011 als nestjong op Mågeøerne (55°35’N, 10°06’O), 
aan noordzijde van Fünen in Denemarken. Op 2 
september 2001 kleurring afgelezen op de kwelder 
bij de Emmapolder (Dick Veenendaal). Afstand 320 
km, richting zuidwest. Vier nieuwe voorbeelden 
van in het buitenland geringde Aalscholvers die in 
Groningen zijn gezien. In aflevering 12 (Gors 31: 52) 
staat nog een aflezing van een in Zweden geringde 
Aalscholver.

Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis
[London 1465643 met rood SEU] Geringd op 19 juli 
2013 als nestjong op Inner Farne Island (55°37’N, 
01°38’W) aan de noordoostkust van Engeland. 
Tussen 19 oktober en 21 november 2013 bijna 
dagelijks in de haven van Lauwersoog (foto 1). 
Afstand 564 km, richting OZO. Het eerste geval voor 
Groningen van een terugmelding van deze soort. 
Een andere Kuifaalscholver uit deze kolonie (blauw 
ZBU, als nestjong geringd in 2009) deed recent een 
broedpoging op Neeltje Jans in Zeeland (Newell & 
Lilipaly 2013).

Geringde vogels in Groningen  
(aflevering 23)
Klaas van Dijk

De laatste aflevering van deze rubriek met waarnemingen van geringde vogels in de provincie Groningen ver-
scheen in 2011 (Gors 39: 38-44). In plaats van een reguliere aflevering stond in de vorige Gors een artikel over 
waarnemingen van Kokmeeuwen met een Spaanse ring (Gors 41: 48-53). Daarom nu een extra lange aflevering 
met dit maal extra aandacht voor geringde vogels uit het kustgebied en voor Blauwborst. Naamgeving en volgor-
de is hoofdzakelijk conform Euring. Bij geringde vogels wordt gewerkt met kalenderjaren. Het eerste kalenderjaar 
(kj.) van een vogel begint op de geboortedatum en loopt tot en met 31 december. Het tweede kalenderjaar van een 
vogel begint op 1 januari van het jaar erop en loopt door tot en met 31 december van datzelfde jaar. De notatie bij 
vogels met meerdere kleurringen is als volgt: eerst links en daarna rechts en gescheiden door //; eerst boven en 
daarna onder en gescheiden door /.
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Kaalkopibis Geronticus eremita
[Radolfzell KT 1718 met wit / metaal // groen / oranje 
(‘Romeo’); Radolfzell KT 1721 met wit / metaal // groen 
/ groen (‘Fridolin’)] Beide als nestjong geringd in 
2013 in een vrijlevende kolonie bij het Konrad Lorenz 
instituut (47°49’N, 13°57’O) bij Grünau in Oostenrijk. 
Beide zijn mannetjes. Vanaf 24 november 2013 tot half 
maart 2014 langs de Barkhoornweg ten zuiden van 
Onstwedde. Afstand ruim 750 km, richting noordwest. 
Beide vogels waren niet schuw. Ze verbleven hier bijna 
altijd en ze werden bijna altijd samen gezien. Tijdens 
vorstperioden werden ze ook bijgevoerd. Romeo 
droeg een datalogger. Op verzoek van de Oostenrijkse 
onderzoekers is de datalogger verwijderd (de batterij 
raakte leeg) en opgestuurd naar Oostenrijk. Gegevens 

over de trekroute zijn op dit moment nog niet bekend. 
Tussen 18 maart en 19 april zaten beide vogels in het 
recreatiegebied Het Pagedal bij Stadskanaal (foto 
2-3). Daarna zijn hun wegen gescheiden. Fridolin is op 
22 juni voor het laatst gefotografeerd bij Onstwedde. 
Romeo is gaan rondzwerven. Op 4 juni werd hij 
gefotografeerd bij Gasselternijveenschemond. Tussen 
26 juni en 6 juli werd Romeo bij Dwingeloo gezien (voor 
het laatst gefotografeerd op 2 juli). Het eerste geval 
voor Groningen van een terugmelding voor deze soort. 
Een andere vogel uit deze kolonie verbleef eerder een 
tijdlang in België. Deze vogel is op eigen kracht weer 
naar Oostenrijk teruggevlogen.

Foto 1. Op de Farne Islands geboren  Foto: Guido Meeuwissen
Kuifaalscholver met rode kleurring  
SEU in Lauwersoog, 24 oktober 2013. Foto 2. In Oostenrijk geboren  Foto: John de Grooth

Kaalkopibis Fridolin in het Pagedal 
bij Stadskanaal, 19 maart 2014.

Foto 3. In Oostenrijk geboren Kaalkopibis Romeo in het Pagedal bij Stadskanaal, 19 maart 2014.  Foto: John de Grooth
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Knobbelzwaan Cygnus olor
[Radolfzell RV 3978] Geringd op 12 december 2007 als 1e 
kj. langs de Moezel in Duitsland (50°03’N, 07°08’O), 45 km 
zuidwest van Koblenz. André Boven en Arne Hegemann 
zagen de vogel op 4 januari 2012 bij het Oldambtmeer, 
afstand 1013 km, richting noord. De volgende dag zag 
André de vogel hier ook. Later in januari zag hij de vogel 
hier nog een aantal malen. De eerste Knobbelzwaan uit 
deze regio die in Groningen is gezien.

Zwarte Zwaan Cygnus atratus
[Arnhem 9.009.712 met blauwe halsband 01A6] Geringd 
op 21 januari 2012 bij Roermond in Limburg als een niet 
vliegvlug jong dat waarschijnlijk in november 2011 was 
geboren (Jeroen Nagtegaal). Tot en met 4 januari 2013 
regelmatig in en rond Roermond gezien. Daarna tussen 
11 januari en 19 april regelmatig langs de Maas tussen 
Kessel en Baarlo. Vervolgens op 1 juli op de Asseltse 
Plassen bij Roermond. De vogel is daarna flink gaan 
vliegen. Hij werd op 21 augustus ontdekt in Blauwe 
Stad (foto 4). Hij is hier op 7 september voor het laatst 
gezien. Afstand 230 km, richting NNO. Daarna is de vogel 
verder naar het oosten gevlogen. Op 13 september 2013 
werd hij in Heiligenhafen (54°22’N, 10°59’O) aan de 
Oostzee in Duitsland gezien, 293 km ONO van Blauwe 
Stad (488 km noordoost van Roermond). In Blauwe 
Stad en in Heiligenhafen werd hij vergezeld door een 
ongeringd exemplaar. In Heiligenhafen werden de 
vogels veelvuldig gefotografeerd. In de regionale 
pers verscheen er een artikel over. Speculaties over 
eventueel broeden bleken voorbarig (evenals eerdere 
speculaties over broeden bij Blauwe Stad), want op 
24 september werden ze hier voor het laatst gezien. 

Daarna zat de vogel met de blauwe halsband tussen 
13 oktober en 10 november bij de Enser See (51°29’N, 
08°00’O) ten oosten van Dortmund, 380 km ZZW van 
Heiligenhafen. Vijf dagen later, op 15 november, was 
de vogel weer terug in Roermond, 144 km WZW van 
de Enser See. Daarna regelmatig weer in de omgeving 
van Roermond (laatste waarneming 14 juli 2014, stand 
begin september 2014). Dit is het eerste geval van een 
in Nederland geboren Zwarte Zwaan die een flinke 

Foto 4. Bij Roermond geboren Zwarte Zwaan met blauwe halsband 01A6 in Blauwe Stad, 25 augustus 2013.  Foto: Jeroen Helmers

Figuur 1. Verblijfplaatsen en veronderstelde vliegroute van  
een bij Roermond geboren Zwarte Zwaan (blauw 01A6, foto 4)  
tijdens zijn zwerftocht door Nederland en Duitsland in de 
 tweede helft van 2013. Zie tekst voor toelichting.
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zwerftocht heeft gemaakt (zie verder Vergoossen et 
al. 2011). In totaal heeft de vogel een route van ruim 
1000 km afgelegd. Er was al wel een in België geringde 
Zwarte Zwaan die in Denemarken was teruggemeld. De 
waarneming in Blauwe Stad is tevens het eerste geval 
voor Groningen van een terugmelding van deze soort.

Witbuikrotgans Branta hrota
[geel P // groen / rood] Geringd op 3 mei 2011 als 2e kj. 
(een vrouwtje) in de Limfjorden bij Boddum (56°42’N, 
08°31’O) in het noorden van Denemarken. Op 12 januari 
2012 bij Noordpolderzijl (aflezing Dick Veenendaal). 
Afstand 385 km, richting ZZW.

Casarca Tadorna ferruginea
[Arnhem 6.172.708 met gele halsband L4] Geringd 
op 22 juni 2013 als nestjong bij Siebengewald in het 
noorden van Limburg (Frank Majoor). De familie 
telde twaalf jongen. Alle jongen zijn uitgevlogen. 
Tien ervan zijn voorzien van een halsband. Geel L4 
is hier op 3 augustus voor het laatst gezien. Hij zat 
vervolgens op 6 en 15 augustus bij Bunschoten. 
Daarna tussen 23 augustus en 25 september in en rond 
de Lauwersmeer. Ontdekt bij Achter de Zwarten tijdens 
een slaapplaatstelling. Daarna regelmatig in het Jaap 
Deensgat (op 19 september bij Zuurdijk). Vervolgens 
op 30 september bij Kampen, op 13 oktober bij Bremen 
en tot slot op 10 en 13 november 2013 in Zeeuws-
Vlaanderen. Vervolgwaarnemingen ontbreken (stand 
31 augustus 2014).

Casarca 
[Arnhem 6.172.706 met gele halsband L2] Een tweede 
jong uit Siebengewald (zie hierboven), hier voor het 
laatst op 3 augustus. Tussen 18 en 31 augustus bij 
Bunschoten. Daarna tussen 25 september en 17 maart 
2014 op diverse locaties in de kreis Wesel in Duitsland 
(oost van de geboortelocatie). Op 17 mei bij Nijmegen. 
Op 21 juni in de Lauwersmeer (Jaap Deensgat, foto 
5). Vijf dagen later langs de Elbe bij Hamburg. Op 10 
augustus weer terug in het Jaap Deensgat. Om meer 
inzicht te krijgen in de herkomst van in Nederland 
voorkomende Casarca’s zijn in de zomer van 2013 de 
Limburgse familie en 48 ruiers op het Eemmeer van 
een halsband voorzien. In de zomer van 2014 hebben 
nog eens 64 ruiers op het Eemmeer een halsband 
gekregen. Tot nu toe zijn L2 en L4 de enige vogels uit dit 
project die in Groningen zijn gezien (stand 31 augustus 
2014). De aflezingen laten zien dat beide vogels flink 
aan het rondzwerven zijn. Wellicht geldt dit ook voor de 
andere Casarca’s die regelmatig in flinke groepen in de 
Lauwersmeer zitten.  Aflezingen zijn welkom en kunnen 
worden ingevoerd in www.geese.org.

Slechtvalk Falco peregrinus
[Arnhem 6.125.937 met oranje X5] Geringd op 28 april 
2008 als nestjong op een industrieterrein bij Velsen in 
Noord-Holland (Peter van Geneijgen). Het nest telde 
vier jongen. Oranje X5 was een vrouwtje. Op 30 mei 
2011 op Rottumeroog (foto 6). Afstand 176 km, richting 
noordoost. 

Foto 5. In Limburg geboren Casarca  Foto: Willem Wind
met gele halsband L2 bij het Jaap  
Deensgat, Lauwersmeer, 21 juni 2014. 

Foto 6. Bij Velsen geboren Slechtvalk met Foto: Jan van Dijk
oranje X5 op Rottumeroog, 30 mei 2011. 
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Slechtvalk Falco peregrinus
[Helgoland 3137922 met wit FA] Geringd op 19 mei 
2012 als nestjong op Trischen (54°03’N, 08°41’O) in 
het Duitse deel van de Waddenzee. Het nest telde vier 
jongen. Wit FA was een vrouwtje. Op 20 juli 2013 vers 
dood op Rottumeroog (Tim van Nus). Afstand 150 km, 
richting WZW.

Slechtvalk 
[Arnhem 5.423.910 met oranje SM] Geringd op 22 mei 
2009 als nestjong in Deventer (Jan van Dijk). Gevonden 
op 24 oktober 2011 op de Grote Markt in de stad 
Groningen (melding via André Boven). De vogel was 
dood, oorzaak onbekend. Afstand 111 km, richting 
NNO.

Slechtvalk 
[Arnhem 5.474.402 met oranje 8Z] Geringd op 31 mei 
2013 als nestjong op de watertoren bij Eibergen (Peter 
van Geneijgen). Het nest telde twee jongen, beide 
mannetjes. Oranje 8Z was toen 24 dagen oud. Het 
vrouwtje van dit broedpaar is blind aan haar linkeroog. 
Op 23 oktober 2013 op een hoge flat naast de Euroborg 
(aflezing Johan Bos). De metalen ring zat aan de 
linkerpoot en de kleurring zat aan de rechterpoot. 
Alleen op deze datum met zekerheid gezien. Er werden 
in de winter van 2013/14 hier regelmatig één of twee 
Slechtvalken gezien. Voor zover bekend waren dat 

steeds adulten. Afstand 121 km, richting noord. 
De eerste aflezing van deze soort voor de stad (zie 
hierboven voor de eerste vondst). Een dikke maand 
eerder, op 10 september 2013, werd een 1e kj. met links 
een metalen ring en rechts een oranje kleurring bij de 
Tasmantoren in de stad gezien (foto 7). Van deze vogel 
kon de code helaas niet worden afgelezen. De kleur van 
de kleurring geeft aan dat de vogel in Nederland was 
geboren. Een kleine maand daarvoor, op 13 augustus 
2013, werd bij de Tasmantoren een 1e kj. met een 
metalen ring aan de rechterpoot gezien (foto 8).

Griel Burhinus oedicnemus
[London EX 54926 met kleurringen] Geringd op 11 
juli 2011 als nestjong in de Brecklands (East Anglia,  
Engeland). Op 11 mei 2012 dood op Rottumerplaat, 
afstand 400 km. De vogel was al een tijdje dood (Nelly 
van Brederode en Hans Roersma). Pas het tweede 
geval voor Groningen van deze soort. Pas de vierde 
melding in Nederland van een in Engeland geringde 
Griel (Dadam et al. 2013). In dit ringverslag staat een 
onjuiste vindplaats (‘Pieterburen’) en een onjuist 
vindcoördinaat (53°25’N, 06°27’O). Deze coördinaat 
ligt in de Linthorst Homanpolder bij Pieterburen, 14 km 
ten zuiden van Rottumerplaat.

Foto 7. Gekleurringde 1e kj. Slechtvalk  Foto: Paul Berghuis
bij de Oostersluis in de stad Groningen, 
10 september 2013. Metalen ring aan de linkerpoot. 

Foto 8. Geringde 1e kj. Slechtvalk bij Foto: Paul Berghuis
de Oostersluis in de stad Groningen met 
pas geslagen Stadsduif, 13 augustus 2013. 
Metalen ring aan de rechterpoot. 



De Grauwe Gors  jaargang 42 - 2015     75

Strandplevier Charadrius alexandrinus
[Helgoland 81205510 met oranje / metaal // lichtblauw 
/ zwart / oranje] Geringd op 18 juni 2010 als 
broedvogel, een vrouwtje, in de Beltringharder Koog 
(54°32’N, 08°54’O). Dit gebied ligt ten noorden van 
Husum in het Noordduitse deel van de Waddenzee. 
Hier ook broedvogel in 2011 (met drie jongen op 27 
mei) en in 2012. Op 13 april 2013 op Rottumeroog 
(foto 9). Twee dagen later, op 15 april, weer terug in 
de Beltringharder Koog. De vogel heeft er ook in 2014 
gebroed en bracht toen drie kuikens groot. Afstand 
188 km, richting zuidwest. Twee andere gekleurringde 
Strandplevieren uit de Beltringharder Koog zijn 
recent op Schiermonnikoog gezien. De eerste werd 
op 10 augustus 2013 gezien (Holmer Vonk). De vogel 
werd ontdekt tijdens een wadvogeltelling en zat in 
een groepje van zeven Strandplevieren. Hij was op 
10 juni 2013 als klein kuiken geringd (gewicht 7,3 
gram). De tweede vogel werd op 27 september 2014 
gefotografeerd door Kasper Hendriks. Hij was op 2 juni 
2014 als nestjong geringd en was voor het laatst op 10 
juli op de geboortelocatie gezien.

Goudplevier Pluvialis apricaria
[Arnhem 1507525] Geringd op 12 oktober 2007 als na 
1e kj. bij Ten Boer (Jurrie Ottens). Op 31 januari 2014 
gevonden als plukrest van een Slechtvalk onder de 
toren van de Walfriduskerk in Bedum (Richard Ubels). 
Op deze toren overwintert al een aantal jaren een adulte 
Slechtvalk. De vondst past bij de reeks terugmeldingen 
van Goudplevieren die in de vorige aflevering van deze 
rubriek stonden.

Bonte Strandloper Calidris alpina alpina
[Stockholm 3538759 met gele vlag AAR // blauw 
/ metaal] Geringd op 26 juni 2010 als broedvogel 
(vrouwtje) op het nest in Björkfjället (66°02’N, 16°33’O) 
bij Ammarnäs in het noorden van Zweden. In 2011 hier 
opnieuw broedvogel. In beide jaren kwam het nest uit. 
Daarna hier niet meer gezien. Op 10 augustus 2013 
tijdens een wadvogeltelling op Simonszand (foto 10). 
Afstand 1500 km, richting ZZW.

Bonte Strandloper Calidris alpina schinzii
[donkergroene vlag / blauw / blauw // metaal / wit / 
wit] Geringd op 6 mei 2011 als broedvogel (mannetje) 
bij Kavaru in de omgeving van Pärnu in Estland. Op 
14 april 2012 in Polder Breebaart (Arne Hegemann). 
De eerste melding buiten het broedgebied van een 
vogel van deze studiepopulatie. Afstand 1220 km, 
richting WZW. Twee voorbeelden van vogels die op het 
nest waren geringd en die duidelijk maken dat in de 
provincie Bonte Strandlopers van beide ondersoorten 
zitten.

Tureluur Tringa totanus
[Paris GE 53692 met blauw / oranje vlag  / metaal 
// wit / zwart] Geringd op 5 mei 2011 als adult in  
het Réserve naturelle de Moëze-Oléron (45°54’N, 
01°02’W) in het zuidwesten van Frankrijk. Acht dagen 
later, op 8 mei 2011, in een groep van 33 Tureluurs 
op een hoogwatervluchtplaats in de Dollard (Arne 
Hegemann). Afstand 1010 km, richting NNO. Zeker 
de vierde gekleurringde Tureluur uit het zuidwesten 
van Frankrijk die in Groningen is gezien. Een andere 
vogel zat op 15 mei 2012 in Polder Breebaart (Jeroen 

Foto 10. In Zweden broedende  Foto: Caroline Walta
Bonte Strandloper met geel AAR 
op Simonszand, 10 augustus 2013. 

Foto 9. In het Noordduitse Waddengebied  Foto: Tim van Nus
broedende Strandplevier op Rottumeroog,  
13 april 2013. 
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Breidenbach). Daarnaast staat in aflevering 22 (Gors 
39: 42) een geval uit 2010 van een broedvogel bij 
Ellerhuizen. De vogel is hier ook in 2011 gezien. Een 
vierde vogel zat in drie verschillende jaren in het Jaap 
Deensgat. De vogel is er in ieder geval gezien op 9 mei 
2009, op 13 mei 2010 en op 25 maart en 11 en 23 april 
2011 (op meerdere data gefotografeerd). Vermoedelijk 
eveneens een lokale broedvogel.

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus
[Arnhem 3.559.458 met wit 6FT] Geringd op 17 juli 
1999 als nestjong bij Stellendam op Goeree. Daarna 
op 13 december 1999 in Portugal en op 18 juni 2000 
in Zuid-Engeland. In 2003 tussen 30 april en 6 juli met 
een ongeringde 2e kj. partner in Polder Breebaart. 
Vermoedelijk een vrouwtje, gezien de leeftijd van 
de partner hier vermoedelijk niet gebroed. Wel zien 
baltsen en bezig gezien met het draaien van een 
nestkuil (aflevering 12, Gors 31: 54-55). Op 3 en 4 
april 2004 weer terug in Breebaart. Op 13 april bij 
Wildervank, op 17 april opnieuw in Breebaart. Op 9 
april 2005 weer bij Wildervank. Daarna ontbreken 
waarnemingen uit Groningen. Elders in Nederland 
alleen op 21 juni 2008 in een flinke broedkolonie van 
Zwartkopmeeuwen op de Kinseldam bij Amsterdam. 
Ook in drie andere winters in Portugal, op 17 januari 
2008 en op 7 en 8 januari 2009 bij Vila Nova de 
Milfontes (37°44’N, 08°47’W) en op 6 januari 2011 bij 
Oeiras (38°42’N, 09°14’W). Afstand 2117 km (richting 
ZZW) tussen Breebaart en Vila Nova de Milfontes in het 
zuiden van Portugal.

Zwartkopmeeuw 
[Bruxelles E 907888 met wit 3K59] Geringd op 29 april 
2006 als 3e kj. in Berendrecht bij Antwerpen (België). 
Op 6 mei 2012 in een grote kokmeeuwenkolonie in de 
Eemshaven (Derick Hiemstra & Henk van Huffelen). 
De vogel was aan het baltsen met een ongeringde 
partner. Op grond van gedrag een mannetje. Ondanks 
diverse vervolgbezoeken hier niet meer gezien. 
Zwartkopmeeuwen worden in andere jaren ook wel in 
de kolonie in de Eemshaven gezien. Tot nu toe zijn deze 
vogels weer snel verdwenen. Deze Zwartkopmeeuw 
heeft al een lange lijst met waarnemingen. Alleen op 8 
april 2008 weer in de omgeving van de ringplek. In acht 
achtereenvolgende winterseizoenen een of meerdere 
keren bij Piriac-sur-Mer (47°23’N, 02°33’W), Loire-
Atlantique, in Frankrijk. Ook in twee broedseizoenen 
regelmatig op een vuilstort bij Delitzsch (51°31’N, 
12°19’O) in het oosten van Duitsland. In 2009 op 
negen dagen (uiterste data 13 mei en 17 juni), in 2010 
op 14 dagen (uiterste data 28 maart en 23 juni, vier 
dagen in mei en twee dagen in juni). De meest recente 

waarneming is een aflezing op 11 januari 2014 op Ile 
d’Oléron in het zuidwesten van Frankrijk (1014 km ZZW 
van Eemshaven en 170 km ZO van Piriac-sur-Mer).

Zwartkopmeeuw 
 [Helgoland 5350455 met groen AHRH] Geringd 
op 14 juni 2008 als nestjong op het eilandje 
Lühe (53°35’N, 09°36’O) in de Elbe bij Hamburg 
(Duitsland). Hier ook op 23 mei 2009. Op 6 en 11 juli 
2010 bij de kokmeeuwenkolonie op een eilandje in 
het Oldambtmeer (André Boven). Daarna alleen nog 
waarnemingen uit het noorden van Frankrijk bij Le 
Portel en bij Boulogne-sur-Mer. Hier voor het eerst op 
12 februari 2011, daarna op 1 en 2 augustus 2011 en op 
1 januari 2012. Vervolgens hier in 2014 op 28 februari, 
op 20 juli en op 15 augustus (foto 11).

Zwartkopmeeuw 
[Paris FS 70693 met groen 542] Geringd op 17 juni 
2008 als nestjong bij Oye Plage (50°59’N, 02°03’O) 
in het noorden van Frankrijk. Op 15 oktober van dat 
jaar in Troon (55°33’N, 04°40’W) aan de westkust van 
Schotland. Daarna op 12 juni 2010 langs de Schelde 

Foto 11. In Duitsland geboren  Foto: Eric Petit-Berghem
Zwartkopmeeuw met groen AHRH 
bij Boulogne-sur-Mer, Frankrijk , 
15 augustus 2014. Begin juli 2010 
zat deze vogel bij het Oldambtmeer. 
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bij Doel in België. In 2011 een zekere broedvogel in 
de kokmeeuwenkolonie in het Oldambtmeer (André 
Boven). De vogel had een nest op het hoge deel in het 
midden van het eiland. De partner had een metalen 
ring aan de tibia (niet kunnen identificeren). Daarna 
is groen 542 nog in Ierland en in het zuiden van 
Engeland gezien. Op 3 augustus 2012 bij Gormanston 
(53°38’N, 06°13’W, ten noorden van Dublin) en tussen 
26 november 2013 en 26 februari 2014 meerdere 
malen bij Weymouth (50°37’N, 02°28’W) in Dorset. 
Alleen van deze geringde vogel is zeker dat hij 
daadwerkelijk in Groningen heeft gebroed. De andere 
drie gevallen illustreren dat de soort regelmatig (kort) 
in kokmeeuwenkolonies kan opduiken zonder er 
vervolgens tot broeden te komen. Wel hebben in het 
Oldambtmeer in ieder geval in 2011, in 2012 en in 2013 
een of meerdere paartjes Zwartkopmeeuwen succesvol 
gebroed, want in al die jaren zijn er kuikens geringd.

Kokmeeuw Larus ridibundus
[Arnhem 3.357.298] Geringd op 12 juni 1982 als nestjong 
op de kwelders bij Holwerd (Tseard Hiemstra) en hier 
op 19 april 1996 gevangen door ringer Klaas Koopman. 
Op 2 mei 2014 de metalen ring met de telescoop 
afgelezen in een broedkolonie in de Eemshaven (Derick 
Hiemstra en Klaas van Dijk). De vogel was volledig in 
zomerkleed. Qua gedrag een mannetje. Het gedrag 
wees erop dat de vogel op dat moment geen nest had. 
De metalen ring zat aan de tibia. Een van de cijfers was 
nauwelijks nog te lezen. De Kokmeeuw was bijna 32 
jaar oud toen hij werd gezien. De oudste Kokmeeuw die 
tot nu toe in Groningen is gezien (Van Dijk et al. 2012, 
2014). Afstand 61 km, richting oost. In aflevering 20 
(Gors 38: 46) stond het vorige record van een vogel van 
net 30 jaar. Een derde geval van een Kokmeeuw van 
ruim 30 jaar is Arnhem 3.398.919, geringd op 9 februari 
1985 als na 2e kj. bij Hilversum (Klaas Visser), voor het 
laatst gezien in de stad op 15 maart 2014 (Klaas van 
Dijk).

Kokmeeuw 
[Budapest HA 06760 met rood H96W] Geringd op 31 
maart 2012 als na 2e kj. op de vuilstort van Szeged in 
het zuiden van Hongarije (46°18’N, 20°08’O). Op 29 juli 
2012 door Jeroen Nagtegaal en Rob Voesten afgelezen 
in Delfzijl. Er zijn geen vervolgwaarnemingen. Afstand 
1228 km, richting noordwest. Het eerste geval in 
Groningen van een in Hongarije geringde Kokmeeuw. 
Het tweede geval was een aflezing op 17 juli 2014 van 
Henk van Huffelen van een adult met rood H17V in de 
Eemshaven (Budapest HA 14605, geringd op 16 maart 
2013 als na 1e kj. op de vuilstort van Gyál bij Boedapest, 
47°22’N, 19°14’O, afstand 1107 km, richting WNW).

Kokmeeuw 
[Budapest SH-02.738] Geringd op 14 juni 2014 als 
nestjong bij de visvijvers in de buurt van Sárbogárd 
(46°51’N, 18°34’O) in Hongarije. Op 3 en 4 oktober 
2014 op de Vismarkt in de stad Groningen (Klaas van 
Dijk). Afstand 1107 km, richting NW. Het eerste geval 
in Groningen van een Kokmeeuw die in Hongarije als 
nestjong was geringd.

Kokmeeuw 
[Zagreb LA 8096 met wit SK96] Geringd op 19 december 
2010 als 1e kj. op de Jakuševec vuilstort van Zagreb in 
Kroatië (45°45’N, 16°01’O). Op 29 juli 2012 door Jeroen 
Nagtegaal en Rob Voesten afgelezen in Delfzijl. Afstand 
1066 km, richting noordwest. Op 30 augustus 2014 zat 
bij Termunten een tweede vogel uit Kroatië (wit SK16, 
aflezing André Boven, ringgegevens nog niet bekend).

Kokmeeuw 
[Zagreb LA 19792 met wit S070] Geringd op 20 
december 2009 als 1e kj. op de vuilstort van Zagreb. 
Vervolgens op 23 februari 2011 gezien langs de 
Donau bij Wenen (Oostenrijk, 48°10’N, 16°27’O). 
Op 17 augustus 2011 en op 27 augustus 2012 zag ik 
deze vogel op het Sontplein in de stad. De vogel was 
in beide jaren flink in de slagpenrui. Verschillende 
gevallen van Kokmeeuwen die in de wintermaanden 
in Zuidoost-Europa (Hongarije / Kroatië) zijn geringd 
en die -vermoedelijk- hun slagpennen ruien in de 
provincie Groningen. Een andere Kokmeeuw van de 
vuilstort van Zagreb (Zagreb LA 19947 met wit S297, 
geringd als 2e kj. op 31 januari 2010, Gors 39: 42) is 
een vaste wintergast in de stad. Voor het eerst gezien 
op 12 december 2010, ook present in de vier daarop 
volgende winterseizoenen.

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus
[Bruxelles L 907154 met blauw H.TAP] Geringd op 18 juli 
2008 als nestjong in Zeebrugge (51°21’N, 03°11’O) in 
België. Hier ook op 1 juli 2011. Op 29 april 2013 zag Tim 
van Nus de vogel in de broedkolonie op Rottumeroog. 
Hier ook op 30 april en op 1, 8, 14 en 17 mei. De vogel 
was gepaard en vertoonde territoriaal gedrag. Op grond 
van gedrag (paring) een mannetje. Hoger wordende 
vegetatie verhinderde vervolgwaarnemingen. Afstand 
335 km, richting noordoost.

Kleine Mantelmeeuw 
[Copenhagen 4L 0736 met blauwe kleurring V.C0K] 
Geringd op 11 juli 2009 als nestjong op het eiland 
Langli (55°30’N, 08°19’O) bij Esbjerg in Denemarken. 
Op 12 juni 2014 op Rottumerplaat (Tim van Nus). De 
waarneming was tijdens hoog water. De vogel stond 
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aan de rand van een broedkolonie, op een paar 
meter van een nest. Gezien tijd van het jaar, locatie 
en leeftijd vermoedelijk een lokale broedvogel. 
Waarschijnlijk tijdens het broedseizoen vaker in deze 
omgeving gezien, maar toen kon de kleurring niet 
worden afgelezen. Afstand 249 km, richting ZZW. 
Twee voorbeelden die laten zien dat op Rottum Kleine 
Mantelmeeuwen (kunnen) broeden die zowel in België 
(zuidwest van Rottum) als in Denemarken (noordoost 
van Rottum) zijn geboren.

Kleine Mantelmeeuw 
[London FA 39564 met oranje VB6.T] Geringd op 11 
februari 2012 als na 4e kj. (adult) op Rainham Tip 
(een vuilstort bij Londen). Op 10 en 11 maart 2012 
op Rottumeroog (Erwin Goudbeek en Jan Hullen). 
Vervolgens op 10 februari 2013 bij Cariño (43°44’N, 
07°52’W) in Noordwest-Spanje, 1519 km zuidwest van 
Rottumeroog. In 2013 opnieuw op Rottumeroog met 
aflezingen op 25 april, op 9 en 11 mei en op 17 juni (Tim 
van Nus en Henk Mellema). Gezien tijd van het jaar 
en omstandigheden naar alle waarschijnlijkheid een 
lokale broedvogel op Rottumeroog.

Kleine Mantelmeeuw 
[Icona 6139930 met wit N538] Geringd op 14 december 
2003 als 4e kj. op de vuilstort van Villanueva de la 
Serena (39°00’N, 05°45’W) in het zuidwesten van 
Spanje. Vervolgens op 5 februari 2005 en op 2 januari 
2006 op de vuilstort bij Mérida (38°50’N, 06°22’W). 
Op 5 november 2006 op het strand bij Mira (40°27’N, 
08°48’W) in Portugal, op 22 december 2006 terug op 
de ringlocatie. Op 26 juli 2008 op de Vismarkt in de 
stad (foto 12). Meer dan vier jaar later, op 17 september 

2012, nogmaals in de stad (Martijn Bot). Op 7 december 
2012 bij La Séguinière, Maine-et-Loire, in Frankrijk. Op 
25 februari 2013 weer in Portugal, op het strand bij 
Matosinhos (41°11’N, 08°42’W). Tot slot zag bewaker 
Henk Mellema de vogel op 25 juli 2013 op Rottumeroog. 
Afstand 1869 km, richting NNO, tussen ringplaats en 
Rottumeroog. Een vogel met waarnemingen langs de 
kust en in het binnenland in zowel Nederland als op het 
Iberisch Schiereiland en een van de weinige geringde 
Kleine Mantelmeeuwen die zowel in de stad als op 
Rottum is gezien.

Kleine Mantelmeeuw 
[Arnhem 5.463.665] Geringd op 22 juli 2012 als na 4e 
kj. bij Surhuisterveen (Derick Hiemstra). Op 20 juli 
2013 vers dood aangespoeld op het Noordzeestrand 
van Rottumeroog (Jan van Dijk en Tim van Nus). Bij 
Surhuisterveen ringen Derick en Tseard Hiemstra 
‘s zomers al jaren Kleine Mantelmeeuwen door 
ze te lokken met voer. Bijna altijd worden adulten 
gevangen. Vermoedelijk deels ook broedvogels 
van de Waddeneilanden, maar er zijn nauwelijks 
waarnemingen die dit vermoeden kunnen bevestigen. 
Gezien de tijd van het jaar kan dit een lokale 
broedvogel van Rottum zijn, maar evengoed een vogel 
die elders heeft gebroed. Recente vondsten van bij 
Surhuisterveen geringde Kleine Mantelmeeuwen zijn 
er ook van Ameland (8 augustus 2014 bij Nes, levend 
met gebroken vleugel, geringd als adult op 23 juli 
2011) en van Schiermonnikoog (7 augustus 2014 op de 
Oosterkwelder, al enige tijd dood, geringd als adult op 
18 juli 2010).

Visdief Sterna hirundo
[Bruxelles 99Z 8537] Geringd op 22 januari 2002 
als 2e kj. in de delta van de Siné-Saloum (13°41’N, 
16°41’W) in Senegal. Op 8 juni 2011 de metalen ring 
met de telescoop afgelezen in de Eemshaven (Derick 
Hiemstra). Een lokale broedvogel met op dat moment 
drie jongen. In 2012 weer terug in de Eemshaven. 
In de loop der jaren zijn in de broedkolonies in het 
Eemsmondgebied meer broedvogels gezien die in dit 
gebied in Senegal waren geringd. Afstand 4872 km, 
richting NNO.

Visdief 
[Arnhem Z 053546 met wit ECE] Geringd op 4 juni 
2011 als broedvogel op het nest in de Eemshaven 
(Derick Hiemstra). Hier ook op 27 juni en op 8 juli 
(Henk van Huffelen). Op 13 november 2011 afgelezen 
door Harry Horn op een hoogwatervluchtplaats bij 
Iwik (Banc d’Arguin in Mauretanië, 19°54’N, 16°19’W). 
Afstand 4217 km, richting ZW. Op 9 mei 2012 weer 

Foto 12. In het zuiden van Spanje geringde  Foto: Ana Buren
Kleine Mantelmeeuw met wit N538 op de 
Vismarkt in Groningen, 26 juli 2008. 
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terug in de Eemshaven. In 2013 opnieuw broedvogel 
in de Eemshaven. Hier ook in 2014 gezien. De eerste 
terugmelding uit Afrika van de in het Eemsmondgebied 
gekleurringde Visdieven. Eerder waren er al wel 
meldingen uit het zuiden van Spanje. Een op 4 juli 
2008 bij Delfzijl geringd jong werd op 29 augustus 
van dat jaar door een ringer bij Huelva gevangen, een 
jong van Delfzijl uit 2011 werd na zeven weken bij Cadiz 
gefotografeerd. In aflevering 22 (Gors 39: 44) stond 
al een aflezing in oktober 2010 in het zuidwesten van 
Frankrijk van een broedvogel uit de Eemshaven.

Visdief 
[Arnhem Z 051096 met wit CEP] Geringd op 11 juni 2010 
als broedvogel op het nest in de Eemshaven (Derick 
Hiemstra). De vogel woog 159 gram. Hier ook in 2011 
broedvogel. Op 15 mei op een nest met drie eieren 
(Ko Veldkamp). Geen waarnemingen in 2012. Op 23 
juni 2013 op het broedponton in het Zeehavenkanaal 
(aflezing Peter Volten), vervolgens op 6 december 2013 
bij de Miles 4 Saltworks (22°36’Z, 14°31’O) ten noorden 
van Swakopmund in Namibië (Mark Boorman). Op 22 
april 2014 weer bij Delfzijl (Peter de Boer). Afstand 
8457 km, richting zuid, vanaf de Eemshaven. De verste 
terugmelding van de in Groningen gekleurringde 
Visdiefjes. Zie verder hieronder.

Visdief 
[Capetown 4H 47112] Geringd op 7 december 2007 
als na 1e kj. bij de Miles 4 Saltworks in Namibië 
(Mark Boorman). De vogel woog 119 gram en was 
in de slagpenrui. Op 1 juli 2013 zat de vogel op een 
lantaarnpaal in Foxhol. Derick Hiemstra kon hierdoor 
met de telescoop de metalen ring aflezen. Gezien 
omstandigheden, plaats en tijd van het jaar naar alle 
waarschijnlijkheid een lokale broedvogel. Afstand 
8427 km, richting noord. De tweede aanwijzing dat in 
Groningen broedende Visdiefjes ‘s winters in Namibië 
kunnen zitten. In aflevering 19 (Gors 37: 43-45) stonden 
vijf gevallen in Lauwersoog van in Namibië geringde 
Visdiefjes. Deze vogels werden tussen 31 juli en 12 
september gezien. Andere aflezingen laten zien dat 
er dan in Lauwersoog zowel lokale broedvogels uit 
de stad kunnen zitten, als broedvogels van elders 
(bijvoorbeeld uit het Oostzeegebied).

Noordse Stern Sterna paradisaea
[Arnhem Z 069001 met wit 31] Geringd op 3 juni 
2011 als broedvogel op het nest in de Eemshaven 
(Derick Hiemstra). De vogel woog 115 gram en werd 
voorzien van een geolocator. Op 6 mei 2012 weer 
terug in de Eemshaven. Op 9 mei hier ook gezien. Op 
9 juni 2012 (foto 13) teruggevangen op het nest. De 

vogel woog 111 gram. In het nest lagen twee eieren. 
De geolocator werd vervangen door een kleurring 
(wit 31). Wit 31 werd ook weer in 2013 (5 en 7 mei, 
11 juli) en in 2014 (17 juni) in de Eemshaven gezien. 
De informatie van de geolocator (figuur 2, Fijn et 
al. 2013, Hiemstra 2013) wees uit dat deze Noordse 
Stern op 12 oktober 2012 bij het zuidwesten van 
Australië zat, tussen 22 oktober en 3 november aan 
de oostzijde van Tasmanië, op 6 november ten zuiden 
van Nieuw-Zeeland en op 7 november bij de Auckland 
Islands. Op 10 november werd het Zuidpoolgebied 
bereikt. De vogel heeft hier overwinterd en verbleef 
de meeste tijd in de Antarctische kustwateren in 
de omgeving van Dumont d’Urville (ca. 140°O, ca. 
17.000 km ten zuidoosten van de Eemshaven). Alle 
vier andere Noordse Sterns met een geolocator die 
Derick in 2011 als adult op het nest had gevangen 
en die hij in 2012 weer had teruggevangen, hadden 
ongeveer dezelfde heen- en terugreis gevlogen 
(zie hieronder). Alle vijf vogels overwinterden in 
ongeveer hetzelfde deel van Antarctica.  Een vogel 
zat het merendeel van de tijd bij de Shackleton 
IJsplaat (ca. 95°O). De drie andere vogels zaten 
het merendeel van de tijd aan de oostzijde van de 
Prydz Bay (ca. 78°O). Gemiddeld hadden de vogels 
tussen beide broedseizoenen ongeveer 90.000 km 
gevlogen. Wit 31 was de enige die een uitstapje naar 
het zeegebied ten westen van Nieuw-Zeeland had 
gemaakt. Dit is ca 18.000 km van de Eemshaven. 
Dit zijn de verste trekafstanden die tot nu toe zijn 
gedocumenteerd. Zie Fijn et al. (2013) voor alle 
details.

Foto 13. Landing op het nest in de Eemshaven Foto: Ana Buren
van een Noordse Stern (wit 31) met een  
geolocator, een half uur voor de terugvangst  
op 9 juni 2012. Zie figuur 2 voor de trekroute  
en de overwinteringslocatie van deze vogel.
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Noordse Stern 
[London SV 68159 met wit 59] Geringd op 26 juli 2003 
als na 2e kj. bij Stockton-on-Tees (54°37’N, 01°11’W), 
aan de oostkust van Engeland. In mei 2011 voor het 
eerst in Groningen (Eemshaven) gezien. Op 3 juni 2011 
in de Eemshaven op het nest gevangen en uitgerust 
met een geolocator (Derick Hiemstra). Op grond van 
gedrag, onder andere copulatie, een vrouwtje. Gepaard 
met wit 34 (zie hieronder). In 2011 voor het laatst 
gezien op 27 juni. Op 6 mei 2012 samen met wit 34 
weer terug in de Eemshaven. Bij de eerste broedpoging 
werd alleen de partner gevangen. Pas op 30 juni, 
tijdens een tweede broedpoging, opnieuw op het nest 
gevangen. De geolocator wees uit dat de vogel globaal 
dezelfde route als wit 31 had gevolgd (figuur 2), maar 
zonder uitstapje naar Tasmanië en Nieuw-Zeeland. Het 
overwinteringsgebied bevond zich in de Antarctische 
kustwateren rond de Prydz Bay (zie hierboven). In 2013 
weer terug in de Eemshaven (foto 14). Hier op 11 juli 
voor het laatst gezien (Henk van Huffelen). Niet gezien 
in 2014.

Foto 14. Noordse Stern met wit 59 in de Foto: Ana Buren
Eemshaven, 5 mei 2013. De vogel droeg 
tussen 3 juni 2011 en 30 juni 2012 een 
geolocator. Deze vogel heeft bij Antarctica
overwinterd. 

Figuur 2. Trekroute van een in de Eemshaven broedende Noordse Stern met een geolocator (wit 31, foto 13) tussen juni 2011 en juni 2012. De kleur 
van de gebruikte symbolen wordt donkerder naarmate het jaar verstrijkt. Het overwinteringsgebied is de cluster van symbolen bij Antarctica. Met 
toestemming overgenomen uit Hiemstra (2013), zie Fijn et al. (2013) voor details over nauwkeurigheid van de route en van de posities.
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Noordse Stern 
[Arnhem L 234685 met wit 34] Geringd op 22 juni 2005 
als nestjong op het Wagenborgterrein bij Delfzijl (Tseard 
Hiemstra). Op 11 juli 2009 weer terug in Delfzijl (Derick 
Hiemstra). In 2010 aflezingen in de Eemshaven op 19 en 
30 juli. Op 10 mei 2011 weer terug in de Eemshaven. Op 
grond van gedrag een mannetje. Gepaard met wit 59 
(zie hierboven). Op 26 mei 2012 gevangen op het nest en 
voorzien van kleurring wit 34. Ook in 2013 met dezelfde 
partner in de Eemshaven, voor het laatst gezien op 11 juli. Niet 
gezien in 2014. In 2005 zaten er op het Wagenborgterrein 
bij Delfzijl erg veel Noordse Sterns te broeden. Deze 
vogels hebben toen flink wat jongen grootgebracht. Wit 
34 is een voorbeeld van een Noordse Stern uit dat jaar met 
geboorteplaatstrouw aan het Eemsmondgebied.

Noordse Stern 
[Arnhem K 897055 met wit 6F] Geringd op 2 juli 1992 als 
nestjong op de kwelder bij Peasens (Tseard Hiemstra). 
Op 10 juni 2011 op het nest gevangen in de Eemshaven 
en gekleurringd (Derick Hiemstra). De vogel woog 111 
gram en er waren twee pas geboren kuikens. Opnieuw in 
de Eemshaven op 5 mei 2013 (Derick Hiemstra) en op 30 
mei 2014 (Henk van Huffelen). Afstand 47 km, richting 
oost. In aflevering 15 (Gors 33: 59-60) stonden drie 
gevallen van Noordse Sterns die in 1999 als nestjong 
op de kwelders bij Hornhuizen waren geringd en die in 
2005 in de broedkolonie in Delfzijl werden gezien.

Noordse Stern 
[Arnhem L 181116 met blauw HT] Geringd op 27 juni 
2009 als nestjong in Noard-Fryslân Bûtendyks bij 
Ferwert (Jan Hendriksma). Op 9 mei 2012 afgelezen 
in de Eemshaven. Op 31 mei 2014 hier op het nest 
gevangen (Derick Hiemstra). De vogel draagt nu een 
kleurring en een geolocator. Op 12 juni waren er twee 
kleine jongen. Beide waren op 30 juni groot genoeg 
voor een kleurring (blauw 26 en blauw 29). Afstand 67 
km, richting oost. Tot nu toe het enige geval van een 
nestjong uit het westelijk deel van de Waddenzee dat 
in het Eemsmondgebied tot broeden is gekomen.

Waterspreeuw Cinclus cinclus
[Helgoland 7816612 met rood / geel // metaal / 
roodgeel] Geringd op 5 februari 2012 als 2e kj. 
vrouwtje bij Aumühle, ten oosten van Hamburg in 
Duitsland. Daar ook op 26 februari 2012. Tussen 31 
oktober en 2 november 2012 langs het Eemskanaal bij 
Overschild. Door veel vogelaars gefotografeerd (foto in 
Gors 41: 56). Afstand 238 km, richting west. Het eerste 
geval voor Groningen van een terugmelding van deze 
soort. Uit Nederland zijn slechts enkele buitenlandse 
ringmeldingen van Waterspreeuw.

Winterkoning Troglodytes troglodytes
[Arnhem ABD 533] Geringd op 10 januari 2012 als 
na 1e kj. in Alphen aan de Rijn (Koos van Ee). Op 18 
december 2012 door hem hier opnieuw gevangen. 
Op 21 juli 2013 gevangen in een tuin in Stedum (Date 
Lutterop). De vogel woog 8,3 gram (vleugellengte 47 
mm). De vogel was sterk aan het alarmeren. Op die dag 
werden in dezelfde tuin vijf vliegvlugge jongen en een 
adult geringd. De adult (Arnhem ACL 503) woog 10,5 
gram (vleugellengte 52 mm), de vogel werd hier op 
13 november 2013 nogmaals gevangen. Arnhem ABD 
533 is hoogstwaarschijnlijk een lokale broedvogel in 
Stedum die in twee verschillende winters in Alphen aan 
de Rijn verbleef. Afstand 189 km, richting noordoost.

Heggemus Prunella modularis
[Arnhem AX 33946] Geringd op 16 juli 2012 als volgroeid 
in Uithuizen (Albert-Erik de Winter). Op 23 januari 2013 
en 8 april 2013 door Dick Veenendaal de metalen ring 
met de telescoop afgelezen in zijn tuin in Usquert. 
Afstand 4 km, richting west. Opnieuw in Usquert 
afgelezen tussen 17 september 2013 en 16 februari 
2014 (1 x in september, 2 x in oktober, 3 x in november, 
3 x in december, 1 x in januari, 2 x in februari).

Blauwborst Luscinia svecica
[Arnhem AC 50851] Geringd op 24 juni 2001 als 1e kj. 
in de Eemshaven (Lex Tervelde). Op 5 oktober 2002 
en op 7 oktober 2003 opnieuw gevangen bij Canal 
Vell (40°47’N, 00°44’O) in de Ebro Delta in Spanje. 
Afstand 1480 km, richting ZZW. Gedetermineerd als 
mannetje door de Spaanse ringer. Een fraai voorbeeld 
van een Blauwborst die in twee achtereenvolgende 
jaren op bijna dezelfde dag in het najaar in Spanje werd 
teruggevangen.

Foto 15. Ringvangst van een mannetje Foto: Albert-Erik de Winter
Blauwborst in de Eemshaven, 30 maart 2014
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Blauwborst 
[Arnhem AH 39236] Geringd op 28 juli 2004 als 1e kj. 
in de Eemshaven (Lex Tervelde). Na 26 dagen, op 23 
augustus 2004, teruggevangen bij Veurne in België. 
Afstand 389 km, richting zuidwest.

Blauwborst 
[Arnhem AE 15396] Geringd op 13 april 2003 als na 
1e kj. mannetje in de Eemshaven (Lex Tervelde). Op 
20 mei 2007, 12 april 2008 en 28 juni 2009 opnieuw 
in de Eemshaven (vangsten Lex Tervelde). Naar alle 
waarschijnlijkheid een lokale broedvogel die in juni 
2009 al minimaal zeven jaar oud was. Dit is  een 
behoorlijke leeftijd voor een Blauwborst.

Blauwborst 
[Arnhem AL 90003] Geringd op 7 april 2007 als na 2e 
kj. mannetje bij het Foxholstermeer (Rinus Dillerop). 
Op 11 april 2009 opnieuw bij het Foxholstermeer 
(vangst Rinus Dillerop). Een derde voorbeeld van een 
Blauwborst met plaatstrouw.

Zanglijster Turdus philomelos
[Arnhem L 185348] Geringd op 9 mei 2004 als 2e kj. 
in de Eemshaven (Lex Tervelde). Op 8 februari 2007 
geschoten bij Cretas (40°55’N, 00°12’O), Teruel, in 
Spanje. Afstand 1478 km, richting ZZW.

Tuinfluiter Sylvia borin
[Icona 2N 73231] Geringd op 15 april 2011 als na 1e kj. 
bij Alcalá de Guardaira (37°21’N, 05°50’W) bij Sevilla in 
het zuiden van Spanje. Op 8 mei 2011, 23 dagen later, 
bij het Foxholstermeer (vangst Rinus Dillerop). Afstand 
2008 km, richting NNO.

Tjiftjaf Phylloscopus collybita
[Icona CJ 1501]  Geringd op 29 maart 2004 als na 1e 
kj. in het Parque el Alamillo (37°24’N, 05°59’W), een 
stadspark bij Sevilla (zuiden van Spanje). Op 4 en op 18 
april 2004 in de Eemshaven (vangsten Lex Tervelde). 
Afstand 2037 km, richting NNO. Na zes dagen al in de 
Eemshaven. De terugmelding staat met een speciale 
vermelding in het jaarverslag van 2007 van de Spaanse 
Ringcentrale (Frías et al. 2009) als de vogel met de 
snelste verplaatsing in dat jaar (339,5 km per dag).

Zwarte Mees Parus ater
[Arnhem AX 43018] Geringd op 6 oktober 2012 als 1e 
kj. in Leek (Klaas Koopman). Op 27 augustus 2013 de 
ring gevonden in een braakbal bij een sperwernest in 
de Vosbergen bij Eelde (Johan Bos). Afstand 14 km, 
richting OZO.

Spreeuw Sturnus vulgaris
[Arnhem Z 053281] Geringd op 24 juni 2010 als 1e kj. 
vrouwtje op Griend (Date Lutterop). De vogel woog 73 
gram en was al begonnen met de slagpenrui. Op 26 
september 2010 in de Eemshaven (vangst Lex Tervelde), 
afstand 110 km, richting  ONO. Jaarlijks verschijnen 
vanaf medio juni grote aantallen Spreeuwen op Griend. 
Hiervan hebben bewakers sinds 2008 ruim 250 geringd. 
Verschillende exemplaren werden in september en 
oktober in hetzelfde seizoen nogmaals gevangen. Dit 
was de tweede terugmelding van elders. Een eerder 
geval betrof een vondst op 21 januari 2010 in het 
graafschap Somerset (zuiden van Engeland) van een 
vogel die als 1kj. op 22 juli 2009 op Griend was geringd.

Huismus Passer domesticus
[Arnhem V 565775 met zwart / rood // metaal / wit] 
Geringd op 21 augustus 2011 als volgroeid vrouwtje 

Foto 16. Ringvangst van een vrouwtje  Foto: Rinus Dillerop
Blauwborst bij het Foxholstermeer, 10 april 2011

Foto 17. In Stedum geringde Huismus  Foto: Gerda Frijling
op bezoek in Lageland, 27 maart 2012
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in Stedum (Date Lutterop). Op 27 en 29 maart 2012 
in Lageland (Gerda Frijling, foto 17). Op 14 december 
2012 weer terug in Stedum. Vervolgwaarnemingen 
ontbreken. In het kader van Ring-MUS zijn in Stedum 
sinds maart 2011 in totaal 476 Huismussen geringd. Dit 
is pas de eerste melding van buiten Stedum. Afstand 
7,8 km, richting zuid. In Leek en Lettelbert geringde 
Huismussen bleven ook bijna allemaal in de buurt. 
Slechts zes van de 734 geringde exemplaren hadden 
een iets grotere afstand afgelegd: vijf vogels iets meer 
dan 3 km en een vogel 13,4 km (Oosterhuis 2013).

Dankwoord
Dank aan alle ringers en melders voor de gegevens 
en dank aan iedereen voor de antwoorden op de 
aanvullende vragen. Verder dank aan alle fotografen 
voor het beschikbaar stellen van foto’s en aan Jeroen 
Nagtegaal (figuur 1) en Ruben Fijn (figuur 2) voor het 
maken van de kaartjes. Excuses dat door ruimtegebrek 
niet alle namen van waarnemers zijn vermeld. 
Nieuwe gevallen zijn altijd welkom en kunnen worden 
opgestuurd naar Klaas van Dijk, Vermeerstraat 48, 
9718 SN Groningen, telefoon 050-3182924, e-mail 
klaas.vdijk@hetnet.nl.

Summary Notable reports of ringed birds from 
the province of Groningen, The Netherlands, 
part 23.
This is issue 23 of a serial publication with a selection 
of notable ring recoveries from the province of 
Groningen. Details of each ring recovery are given, 
often with a brief explanation of its importance. The 
previous issue was published in 2011. This issue is 
therefore an extended one. Presented are the first 
ring recoveries in Groningen of Shag Phalacrocorax 
aristotelis (photo 1), Bald Ibis Geronticus eremita 
(photos 2-3), Black Swan Cygnus atratus (photo 4), 
Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea (photo 5), Stone-
curlew Burhinus oedicnemus and Dipper Cinclus 
cinclus. Figure 1 presents the staging areas and the 
presumed route of a Black Swan (blue 01A6, born 
nearby Roermond, photo 4) during a sweep through 
The Netherlands and northern Germany. Figure 2 
presents the migration route and the staging areas 
during the non-breeding season of an Arctic Tern 
Sterna paradisaea with a geolocator (see Fijn et al. 
2013 for details). The geolocator was deployed on a 
breeding bird trapped on the nest at Eemshaven on 
3 June 2011. The bird of figure 2 was photographed 
landing on its nest at Eemshaven, half an hour before 
it was retrapped on 9 June 2012 (photo 13). The light-
coloured dots in figure 2 connect the interpolated 
lines between calculated locations during the autumn 

migration. The dark-coloured dots connect the lines 
between those locations during the spring migration. 
The large number of dots in the lower right part of the 
figure depicts the area where this bird spent most 
of its time between the autumn migration and the 
spring migration. This area is situated at sea in the 
Antarctic, off Dumont d’Urville (ca 140°E), ca 17,000 
kms southeast of Eemshaven. Photo 14 depicts 
another Arctic Tern breeding at Eemshaven, which was 
deployed with a geolocator on 3 June 2011. The picture 
was taken one year after the geolocator was removed. 
The tracks revealed that the bird had used roughly 
the same migration route and staging areas as the 
other Arctic Terns. Its main staging area between both 
migration periods was at sea in the Antarctic east of 
Prydz Bay (ca 78°E). I would like to thank all ringers 
and all reporters for their permission to use their data 
and I would like to thank everyone for providing me 
with supplementary details. Thanks as well to anyone 
else for answering all kinds of questions related to 
these ring recoveries. Please inform me when there 
are errors in this issue.
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Beschrijving
In eerste instantie ging onze gedachte uit naar een 
afwijkende Bosrietzanger Acrocephalus palustris. 
Opvallend was dat de vogel juist langzamer zong en 
veel andere vogelsoorten imiteerde. Zonder al te veel 
versnellingen en met regelmatig hoge fluittonen on-
derscheidde deze vogel zich toch wel degelijk van een 
typische Bosrietzanger. Na enkele minuten naar de vo-
gel te hebben geluisterd werd duidelijk dat dit weleens 
een andere soort kon zijn, mogelijk een Struikrietzan-
ger Acrocephalus dumetorum! Om de determinatie als 
Struikrietzanger te kunnen bevestigen was het voor 
ons belangrijk om de vogel te zien te krijgen. De vogel 
bevond zich in het dichte struikgewas en liet zich niet 
zien. Wij besloten daarom eerst enkele geluidsopna-
mes van de vogel te maken. Vervolgens werd de eigen 
zang teruggespeeld om te kijken of de vogel hierop zou 
reageren. Dit bleek direct het geval te zijn en na het 
afspelen van de opname vloog een vogel van het type 
Acrocephalus uit het dichte struikgewas. De vogel 
maakte een alarmerend winterkoningachtig rateltje. 
De vogel kwam tevoorschijn en liet zich enkele secon-
den goed bekijken. De vogel werd kort daarna enkele 
minuten zingend waargenomen en Dušan slaagde er in 
om een aantal bewijsfoto’s te maken. Enkele kenmer-
ken  leken goed te passen bij de Struikrietzanger. De 
platte kop met een relatief lange snavel, een opval-
lende witte wenkbrauwstreep tussen oog en snavel en 
de korte handpenprojectie bevestigden onze vermoe-
dens. Lazar had inmiddels de geluidsopnames en de 
foto’s geplaatst op een lokale whatsapp-groep voor 
vogelaars en deed daarnaast een Dutch Bird Alert uit 
gaan. De vogel heeft tot aan de vroege avond geregeld 
gezongen en werd soms ook even gezien. De vogel is 
die dag nog door circa dertig twitchers waargenomen. 
De volgende dag was er geen spoor van de vogel meer 
te bekennen. Drie dagen later, op 25 mei, werd een 

Struikrietzanger gevangen en geringd in dezelfde sin-
gel door Marcel Sandifort en Lex Tervelde. Het is goed 
mogelijk dat het om hetzelfde exemplaar ging, maar 
dat is niet met zekerheid te bepalen. 

Determinatie
De vogel werd ontdekt door zang die wij nooit eerder 
in het veld hadden gehoord. De gedachte ging vrij 
snel naar Struikrietzanger vanwege de relatief lang-
zame zang van ‘zanglijsterachtige kwaliteit’ boordevol 
uitmuntende imitaties van andere vogelsoorten. Dit 
in tegenstelling tot de Bosrietzanger die in een ho-
ger tempo zingt met typische terugkerende rollende 
versnellingen en een kortere imitatie van andere vo-
gelsoorten maakt. In het veld (en waarneembaar op 
de foto’s) konden wij de volgende drie diagnostische 
kenmerken bevestigen: 1. een duidelijke witte wenk-
brauwstreep geconcentreerd tussen oog en snavel, 
2.  een korte handpenprojectie 3. een vlak spotvo-

Nieuw voor Groningen

Struikrietzanger, Eemshaven-oost,  Foto: Dušan M. Brinkhuizen
22 mei 2014   

Struikrietzanger 
Lazar Brinkhuizen & Dǔsan M. Brinkhuizen

Op 22 mei 2014 deden wij ons gebruikelijke rondje vogelen in de Eemshaven. Het zonnige weer in combinatie met 
een matige zuidenwind kon naar onze verwachting leuke vogeltrek en zeldzaamheden opleveren. Desondanks 
bleek hier weinig sprake van te zijn. We checkten de bekende plekjes van het haventerrein, maar hier werden weinig 
voor ons interessante vogels waargenomen. Eenmaal aangekomen bij de brede singel naast de Eemscentrale op 
het oostelijke Eemshaventerrein zat een vogel te zingen, die wij niet direct konden thuisbrengen. 
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gelachtig voorhoofd met een relatief lange snavel. De 
Bosrietzanger Acrocephalus palustris heeft een veel 
minder prominente wenkbrauwstreep, een rondere 
kop en een lange handpenprojectie. Ook was de vogel 
minder warm gekleurd dan een Kleine Karekiet Acro-
cephalus scirpaceus die wij in dezelfde singel hadden 
waargenomen. Geluiden van veel soorten werden ge-
imiteerd, zoals Kneu, Putter, Huismus, Kleine Karekiet, 
Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Staart-
mees, Winterkoning, Bijeneter, Witgat, Groenpootrui-
ter, Blauwborst, Tjiftjaf, Fitis, Witte Kwikstaart, Boe-
renzwaluw, Merel, Zanglijster, Vink en Spreeuw. Naast  
zang en  alarm-roepjes hebben wij  meerdere keren een 
korte ‘tjekroep’ gehoord. Een opname van de zang is 
beschikbaar op Xeno-Canto (http://www.xeno-canto.
org/181709).

Verspreiding en voorkomen
De Struikrietzanger broedt van Oost-Finland tot in 
Centraal-Azië en overwintert in India en Zuidoost-Azië. 

Zijn voorkeur gaat dan uit naar overgroeide open plek-
ken in loofbos en in struiken op rivieroevers. Er was in 
1998 een broedgeval bij Utrecht. De soort breidt zich in 
westwaartse richting uit. In Nederland zijn ruim dertig 
aanvaarde waarnemingen.
Onze waarneming betreft het eerste aanvaarde geval 
voor de provincie Groningen. Eerdere gevallen (beide 
vangsten) op 6 mei 2011 en 9 augustus 2013 in de 
Eemshaven zijn niet door de CDNA aanvaard. Het is on-
bekend of de vangst van 25 mei 2014 is ingediend bij 
de CDNA.

Literatuur
www.dutchavifauna.nl

Lazar Brinkhuizen - Groningen
lbrinkhuizen@gmail.com
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Siberische Boompieper
Alwin van Lubeck & Lazar Brinkhuizen

Op 5 november 2014 besloten wij vogels te gaan tellen op de wintervoedselveldjes in en rond de Linthorst 
Homanpolder. Het was de hele ochtend behoorlijk mistig, maar het werd al snel duidelijk dat er veel vogels langs 
de kust zaten. In elk struikje zat wel een Roodborst of een Zanglijster en daarom had deze dag alle kenmerken van 
een kleine ´fall .́ Dit wordt zo genoemd als trekvogels massaal binnenvallen. Na de telling te hebben afgerond, 
gingen wij daarom nog even in het westelijk deel van de Eemshaven vogelen. In de bosjes bij de Borkumlijn en bij 
het Rijkswaterstaatgebouw zaten veel vogels, maar dit leverde geen noemenswaardige soorten op. Aangekomen 
bij het gasopslagterrein van Vopak checkte Alwin de voorkant en Lazar de achterkant van het geïsoleerde bosje 
aldaar. Al snel zag Lazar een opvallende pieper die zich op een takje, laag boven de grond, stilhield. Door de 
verrekijker kijkend werd direct opgemerkt dat het om een Boompieper Anthus trivialis ging òf mogelijk een 
Siberische Boompieper Anthus Hodgsoni. 

De vogel bewoog op en neer met zijn staart en besloot 
na enkele seconden naar de grond te duiken om ver-
volgens in de begroeiing te verdwijnen. Lazar meende 
tijdens de waarneming een ongestreepte rug te zien en 
in combinatie met het drukke pompen van de staart 
brak bij hem paniek uit. Er werd direct naar Alwin ge-
schreeuwd: ‘Denk dat ik een Siberische Boompieper 

in beeld heb!’ Alwin reageerde hier direct op en Lazar 
rende ondertussen gauw naar de auto om een tele-
scoop en een camera te pakken. Met zijn tweeën hoor-
den we hierna een kort roepje die de vogel maakte bij 
het  opvliegen. De roep klonk niet direct overtuigend 
 richting Siberische Boompieper en de gedachte ging 
nu meer uit naar een Boompieper. Uiteindelijk hadden 
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we de vogel goed in beeld op een stuk prikkeldraad 
langs de weg. Nu zag Alwin de ongestreepte rug goed, 
de olijfachtige kleur en het typische koppatroon en 
riep; 'Siberische boompieper!' De vogel vloog spijtig 
genoeg weer op en verdween achter een dijkje. Geluk-
kig vonden wij de vogel terug in een stoppelveld ten 
westen van de oude plek en ook hadden wij inmiddels 
geluidsopnames van de roep gemaakt. Lazar had na de 
bevestiging van de determinatie het nieuws verspreid 
via een lokale Whatsapp-groep voor vogelaars en deed 
daarna een Dutch Bird Alert uitgaan. Jacob Bosma uit 
Groningen was als eerste ter plaatse . De vogel werd 
kort door Jacob gezien en goed gehoord. Jacob was 
direct overtuigd en het lukte hem om betere geluids-
opnames van de vogel te maken. Daarnaast kon Lazar 
enkele bewijsfoto’s maken. De vogel vloog vervolgens 
weer op en besloot zich schuil te houden in een akker 
vol groenbemesting. Wij besloten de vogel voorlopig 
met rust te laten en te wachten tot meer lokale voge-
laars aanwezig waren. De vogel is tot aan de scheme-
ring gezien en/of gehoord door circa vijftien mensen.

Beschrijving
Algemene indruk en gedrag: De vogel was bijzonder 
‘skulkerig’, dat wil zeggen dat hij sterk de neiging had 
zich te verschuilen. Hierbij liep de vogel vaak als een 
muis over de grond; het typische gedrag van een Si-
berische Boompieper. De vogel zat slechts een enkele 
keer in een open omgeving en was eigenlijk maar twee 
keer echt goed te zien. In het open veld zat hij met de 

staart te pompen, ook karakteristiek voor een Siberi-
sche Boompieper.

Geluid: Lijkt veel op een ‘gewone’ Boompieper, maar 
de roep is iets heser en fijner. Je kunt in het veld zeker 
denken er een te horen, maar zonder een sonogram 
zijn overvliegende vogels niet met zekerheid vast te 
stellen.

Grootte: Qua grootte is de vogel te vergelijken met een 
Boompieper. 

Kop: Olijfkleurige kruin en minder opvallend gestreept 
dan bij een Boompieper. Forse, witte wenkbrauw-
streep en gescheiden van de kruin door een opvallende 
zwarte lijn. Voor het oog is een beige tint zichtbaar en 
nabij de oorstreek is een opvallend wit en zwart vlekje 
te zien. Hierdoor een opvallend koppatroon, dat in het 
veld goed waarneembaar was en zelfs op de foto’s te 
zien is.

Onderzijde romp: Vrij fors-gestreepte borst, fijner 
doorlopend op de flank en in zekere mate ook nog op 
de buik. Heeft normaal gesproken een duidelijk beige 
tint op de borst. Dit was echter in ons geval in het veld 
niet heel erg opvallend.

Bovenzijde romp: Olijfkleurig zwak-gestreepte rug. 
Toppen van grote en middelste dekveren beige.

Determinatie
Het ‘pompen’ met de staart is een goede indicatie 
voor Siberische Boompieper. Het sluipende gedrag 
pleit ook voor de Siberische Boompieper. De Boom-
pieper foerageert ook veelvuldig op de grond, maar 
is niet zo ‘skulkerig’ als een Siberische Boompieper. 

Nieuw voor Groningen

Figuur 1. Sonogram Siberische Boompieper, Eemshaven 5 
november 2014 Opname: Jacob Bosma

Siberische Boompieper, Eemshaven Foto: Lazar Brinkhuizen 
5 november 2014
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Inmiddels heb ik de fotocamera weer in de auto gelegd 
als bij het sluiten van de kofferbak ineens een Gierzwa-
luw spec. vanuit de Waddenzee aan komt vliegen en 
een paar rondjes vliegt boven de Kustweg. Ik trek aan 
de achterklep van de auto, maar die zit helaas al dicht. 
Ik duik over de achterbank naar mijn camera en schiet 
een paar plaatjes. De vogel is op dat moment toch al 
100-200 meter verderop. Ik stap in de auto en rij achter 

de vogel aan. Als ik deze heb ingehaald maak ik onge-
veer 200 foto’s met verschillende belichting. Door het 
tegenlicht zijn er weinig details zichtbaar. Overbelich-
ten wil wel eens helpen tegen een heldere lucht, maar 
ik wil geen tijd verspillen aan het bekijken van foto’s 
zolang de vogel nog rondvliegt. Daarom maak ik zoveel 
mogelijk foto’s onder verschillende belichtingen. 

Eenmaal goed in beeld waren de volgende kenmerken 
doorslaggevend: de olijfkleurige, vrijwel ongestreep-
te, rug en kruin, de markante witte wenkbrauwstreep 
met de kenmerkende zwarte scheidingslijn tussen 
wenkbrauwstreep en kruin, het beige voor het oog 
en de witte vlek bij de oorstreek met direct daaronder  
een zwarte vlek. Tenslotte bevestigt het sonogram  
(figuur 1) van het opgenomen geluid de determinatie 
van de Siberische Boompieper. De frequentie komt uit 
boven de 8 kHz en daalt erg snel in het tweede deel.

Verspreiding en voorkomen
Het dichtstbijzijnde broedgebied ligt in het noordoos-
telijk deel van Europa. Maar de soort broedt ook in Si-
berië en in zuidoostelijke Aziatische landen. De over-
winteringsgebieden bevinden zich in Zuid-Azië. De 
Siberische Boompieper is tegenwoordig een schaarse 
doortrekker in ons land te noemen. Dit najaar alleen 

al ligt het aantal vogels rond de twintig. Desondanks 
was de soort nog niet eerder waargenomen in de pro-
vincie. Naar onlangs bekend is geworden, is de vogel 
aanvaard en dit betreft dus de eerste waarneming voor 
de provincie Groningen.
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Vale Gierzwaluw
Folkert-Jan Hoogstra in samenwerking met André-Willem Faber en Alwin van Lubeck

In het najaar van 2013 kwamen via de Finse website tarsiger.com en de Deense website netfugl.dk veel meldingen 
binnen van Vale Gierzwaluwen Apus pallidus in Noordwest-Europa. Ik had hierom de Gierzwaluw Apus apus als 
alert in gesteld via waarneming.nl, want een melding van een Gierzwaluw kon dan wel eens betrekking hebben op 
een Vale Gierzwaluw. De alert blijkt onnodig als Lars Bucks op 24 oktober 2013 een Vale Gierzwaluw waarneemt 
op Vlieland. De volgende ochtend zit ik samen met elf andere vogelaars in de watertaxi op weg naar Vlieland. Op 
het eiland verspreiden we ons over de oostkant in kleine groepjes in de hoop de vogel weer terug te vinden. Tegen 
de middag is dit nog steeds niet gelukt en we gaan ervan uit dat de soort niet meer aanwezig is. We nemen de 
boot weer naar Harlingen en rijden op de terugweg via Lauwersoog naar huis. Vanwege de melding van een Vale 
Gierzwaluw en een Kleine Klapekster elders in het land, besteed ik de overige tijd op de dijk langs de Kustweg 
in de hoop een van beide vogelsoorten te vinden. In anderhalf uur tijd vliegen er slechts enkele Spreeuwen over; 
het is erg rustig. 
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Als ik eenmaal de foto’s bekijk zie ik in eerste instantie 
een donkere Gierzwaluw spec., zonder schubjes op de 
buik en met vrij spitse vleugels. Dit zijn de enige ken-
merken die ik paraat heb om een Vale Gierzwaluw te 
kunnen onderscheiden. Op grond van het beeldmate-
riaal lijkt het mij toch te gaan om een Gierzwaluw maar 
dat is voor eind oktober erg zeldzaam, dus stuur ik een 
bericht naar de Grunn twitchers-appgroep. Er wordt 
mij uiteraard verzocht zoveel mogelijk foto’s te plaat-
sen. De vogel is inmiddels al even uit beeld maar on-
dertussen zijn meerdere vogelaars onderweg richting 
Lauwersoog. Kort nadat Alwin van Lubeck en Lazar 
Brinkhuizen aankomen, vinden zij de vogel weer terug 
en blijft deze nog een uur of twee boven de Kustweg 
foerageren. Ondertussen arriveren steeds meer vo-
gelaars en worden er zoveel mogelijk foto’s gemaakt. 
Rond 17:25 uur meldt Lazar de Vale Gierzwaluw als 
zeker omdat er een duidelijk donker masker rond het 
oog te zien is en de onderdelen behoorlijk geschubd 
lijken naast een afwijkende bouw en vlucht in verge-
lijking met een Gierzwaluw. Net voor het donker vliegt 
de vogel weg achter een bomenrij en wordt daarna niet 
meer gezien. Uiteindelijk zagen circa twintig vogelaars 
de vogel. ’s Avonds wordt er nog stevig gediscussieerd 
over de Vale Gierzwaluw en twijfelt een enkeling over 
de juistheid van de determinatie. De volgende dag ech-
ter wordt de vogel al niet meer gezien.

Beschrijving
Leeftijd: op basis van vers kleed zonder ruipatroon en 
duidelijk lichte zomen op de vleugeldekveren, een eer-
ste kalenderjaar. Zie ook (Javier Blasco-Zumeta et al.).

Bouw: hoewel niet direct mee te vergelijken duidelijk 
anders gebouwd dan Gierzwaluw. Gierzwaluw met in 
het veld relatief stompe vleugelpunten, brede staart-
basis en compacte bouw. Ondiep gevorkte en vaak 

breed ogende staart. Kop en profil vorm van kegel met 
platte kruin en een redelijk duidelijk zichtbare snavel.

Grondkleur in veld: donker, vaal en bruinig overko-
mend op afstand (maar niet zo zwart overkomend als 
Gierzwaluw onder dezelfde omstandigheden). Vogel 
voornamelijk boven horizon waargenomen. De paar 
keer dat de Vale Gierzwaluw met donkere achtergrond 
te zien was duidelijk schubtekening waar te nemen op 
met name buik en vielen brede lichte zomen aan de bo-
venvleugeldekveren erg op; een zeer geschubd geheel 
tonend.

Kop: onder verschillende omstandigheden/hoeken an-
ders van kleur lijkend; met bruinige grondkleur of als 
geheel licht overkomend (dan contrasterend met lijf), 
met gelijkmatige schubtekening. Oogmasker ‘alien eye’ 
duidelijk het donkerste deel in de kop. Teugel vrijwel 
dezelfde kleur als oorstreek. Lichte keelvlek vrij groot 
en diffuus begrensd. 

Bovendelen: in het veld alleen waargenomen tijdens 
de paar keer dat de vogel onder ons vloog met donkere 
achtergrond daarboven. Daarbij opvallend scaly met 
brede witte zomen aan de dekveren van de bovenvleu-
gel. Bruinige kleur toen ook het best zichtbaar en de 
slagpennen het donkerst overkomend.

Onderdelen: bruinig, met duidelijke schubtekening op 
buik en flanken, veel minder duidelijk/niet zichtbaar/
afwezig op onderstaartdekveren en anaalstreek. 

Ondervleugel: middelste dekveren lichter dan de klei-
ne en grote dekveren/met breedste lichte zomen en on-
duidelijk begrensd met veercentra. Gehele ondervleu-
gel zonder echt contrast, als geheel vaal overkomend. 
Kleine dekveren het donkerst; een smalle donkere 
rand vormend. Op afstand soms een donkere hand-
penwig zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt door donkere 
buitenste handpennen waarbij ook een lichter door-
schijnend deel zichtbaar is op rest van de handpennen 
en armpennen.

Staart: T4 en T5 vrijwel gelijk in lengte.

Determinatie en conclusie
Het verschil tussen een Vale Gierzwaluw en Gierzwa-
luw is lastig in het veld vast te stellen. Juiste determi-
natie kan vaak alleen aan de hand van duidelijke foto’s 
of geluidsopnames. Het was erg grauw weer die dag en 

Vale Gierzwaluw, Kustweg Foto: Folkert-Jan Hoogstra
25 oktober 2013
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de vogel bleef tegen de grijze lucht vliegen waardoor 
er weinig kleuren en kenmerken te zien waren. Hier-
door was de determinatie erg lastig. Toch waren enige 
goede veldkenmerken te zien zoals de geschubde buik 
en het opvallende oog. Uiteindelijk doorzochten Alwin 
van Lubeck en André-Willem Faber tot diep in de nacht 
al mijn foto’s. Hierop was te zien dat de vogel lichte 
middelste dekveren had en een donker oog tegen 
een lichte kop. Verder was te zien dat twee buitenste 
staartpennen gelijk in lengte waren bij een gespreide 
staart (T4 = T5). 

Tussen 24 oktober 2013 en 2 november 2013 versche-
nen welgeteld zes Vale Gierzwaluwen in Nederland 
waaronder de vogel die op Vlieland is waargeno-
men. Opvallend genoeg ging het in deze korte tijds-
spanne om het tweede tot en met het zevende geval 
voor Nederland. Vermoedelijk speelde de dominante 
zuidelijke windstroming een rol toen vogels na het 
grootbrengen van het tweede legsel zo rond midden 
oktober vertrokken naar hun winterkwartieren. Vanaf 
half oktober 2013 werden er in Noordwest-Europa 
veel Vale Gierzwaluwen gezien wat ook het grote aan-
tal waarnemingen in Nederland verklaart. Uiteraard 
speelde ook de veel betere moderne foto-apparatuur 
een belangrijke rol bij de totstandkoming van de de-
terminatie waardoor mogelijke waarnemingen van 
Vale Gierzwaluwen beter beoordeeld kunnen wor-
den. De waarneming van de Vale Gierzwaluw bij de 
Kustweg op 25 oktober 2013 is ingediend bij de CDNA 
(Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna) en is 
inmiddels goedgekeurd.

Verspreiding en voorkomen
De Vale Gierzwaluw broedt in praktisch alle landen van 
de Middellandse Zee en verder oostelijk tot in Pakistan. 
Overwintering vindt plaats in Afrika. In tegenstelling 
tot de Gierzwaluw brengt de Vale Gierzwaluw twee 
legsels per seizoen groot waardoor de najaarstrek veel 
later is dan bij de Gierzwaluw (Cramp 2004). 
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Dwerggans
Dwerggans blijft uiterst zeldzaam 
in Groningen. Op 13 oktober werd 
een overvliegende vogel gezien op 
telpost Zuidveld en twee vogels za-
ten tussen een grote groep Kolgan-
zen in de Garreweersterpolder op 19 
december.

Brilzee-eend 
Tussen bijna 9000 Zwarte Zee-een-
den boven Rottumerplaat werd op 
19 oktober een adult mannetje Bril-
zee-eend in winterkleed ontdekt. 
Het is slechts het tweede geval voor 
de provincie Groningen.

IJsduiker
In totaal werden er zes vogels 
gezien. Van 2 november tot 19 
 november verbleef een eerste-
winter vogel in de Eemshaven, de 
andere betroffen langsvliegende 
exemplaren.

Grauwe Pijlstormvogel 
Er werden slechts drie vogels in 
het najaar waargenomen. Enkelin-
gen werden gezien op 31 augustus,  
20 en 21 september respectievelijk 
langs Rottumeroog, Rottumerplaat 
en telpost Eemshaven.

Stormvogeltje
Een vrij vers dood exemplaar werd 
op 9 december opgeraapt nabij 
Uithuizen en was naar alle waar-
schijnlijkheid het land opgeblazen 
tijdens een storm enkele dagen er-
voor. Zie het artikel in deze Grauwe 
Gors. 

Zwarte Ibis
Een zat ter plaatse bij Woudbloem 
op 22 en 23 december. Maar leuker 
waren de elf vogels die op 19 okto-
ber over het Jaap Deensgat vlogen.

Kwak
Op 23 juli vloog een Kwak over het 
Borgerswold.

Kuifaalscholver 
Van 19 oktober tot en met 12 de-
cember 2013 werd een juveniele 
Kuifaalscholver gezien in de ha-
ven van Lauwersoog. Ook verbleef 
een vogel 16 en 17 november in de 
Eemshaven.

Roodpootvalk
Het was een redelijk najaar voor 
deze soort. In de periode van 30 
augustus tot 22 september werden 
tien vogels gezien.  De vogel bij het 
Ellersinghuizerveld was de enige die 
het langer dan een dag volhield en 
was aanwezig van 8 tot 11 september.

Steppekiekendief
Op 4 september was een eerste ka-
lenderjaar Steppekiekendief slechts 
voor één waarnemer weggelegd. De 
vogel was dan ook maar een kwar-
tier aanwezig in het Dannemeer. Een 
andere eerstejaars vogel vloog op 
21 september langs de Eemshaven.

Gestreepte Strandloper
Vogels werden gemeld op 27 juli bij 
Achter de Zwarten, op 3 augustus 
uit Tetjehorn en op 5 augustus bij 
het Hoeksmeer.

Terekruiter
Van 10 tot en met 17 juli was een vo-
gel aanwezig in de Breebaartpolder. 
Het betrof hier het zevende geval 
voor de provincie.

In dit overzicht worden alleen de meest schaarse en zeldzame vogels vermeld die in Groningen zijn gezien in de 
periode 1 juli 2013 – 31 december 2014. De waarnemingen zijn voornamelijk afkomstig van websites als www.avi-
faunagroningen.nl, www.lauwersmeer.com, waarneming.nl en trektellen.nl. Voor een volledig overzicht van alle 
leuke en interessante waarnemingen wordt dan ook verwezen naar deze websites. De volgorde is in overeenstem-
ming met de Nederlandse lijst op www.dutchavifauna.nl. Wat de status van de soorten in de provincie Groningen 
betreft wordt www.vogelsvangroningen.nl gevolgd.

1 juli 2013 – 31 december 2013

Kleine Alk, Lauwersoog, 10 november  2013   Foto: Pieter Gorissen
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Zwarte Zeekoet
Een winterkleed vogel werd boven 
Rottumeroog op 21 oktober langs-
vliegend waargenomen over de 
Noordzee vanaf de Harder.

Kleine Alk
Een Kleine Alk werd waargenomen 
bij Rottumerplaat op 20 oktober. 

Een ander exemplaar was kort ter 
plaatse bij de haven van Lauwers-
oog op 10 november.

Ruigpootuil
Spectaculair was de vangst van een 
Ruigpootuil in het oostelijke Eems-
haventerrein op 17 oktober. Het is 
pas de tweede Ruigpootuil voor de 
provincie Groningen en de eerste 
vangst ooit in Nederland. Helaas 
kon de vogel de dagen erna niet 
worden teruggevonden. 

Oehoe 
Op 7 augustus werd een Oehoe 
gevonden bij de kazerne te Lau-
wersmeer. Deze vogel verbleef op 
de paaltjes en in de bomen rond 
de kazerne tot 5 oktober 2013. De 

vogel was behoorlijk tam, waar-
door menigeen hem als een escape 
beschouwt. Verder vertoonde de 
vogel geen tekenen van gevangen-
schap. Eenzelfde ongeringde vogel 
verbleef van 25 oktober tot 17 no-
vember in het Reitdiepgebied ten 
zuiden van Zoutkamp.

Vale Gierzwaluw 
Op 25 oktober werd de eerste Vale 
Gierzwaluw voor Groningen ont-
dekt aan de Kustweg in het Lau-
wersmeer. Zie het artikel in deze 
Grauwe Gors. 

Waterspreeuw 
Een Waterspreeuw werd kort waar-
genomen op 24 november in de Es-
serpolder.
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Ruigpootuil Eemshaven-Oost 17 oktober 2013  Foto: Marcel Sandifort

Foto: Andre-Willem Faber

Roodpootvalk, Eemshaven,  
7 september 2013  
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Roodsterblauwborst 
Op 5 juni werd een Roodsterblauw-
borst ontdekt op een koolzaadveld 
nabij Blijham-Blauwvennen.

Woestijntapuit 
De derde Woestijntapuit van de pro-
vincie was zeer fraai te bewonderen 
aan de zeedijk boven de Linthorst-
Homanpolder. Het ging om een eer-
ste winterkleed mannetje.

Sperwergrasmus
Bijzonder was de waarneming in het 
voorjaar op 28 april bij Doodstil van 
een adulte Sperwergrasmus. He-
laas kon de vogel de volgende dag 
niet teruggevonden worden. In het 
najaar werden twee waarnemingen 
gedaan: een op 24 augustus aan de 
Kustweg Lauwersmeer en een op 
Rottumeroog op 20 september. 

Waterrietzanger 
Het wordt steeds moeilijker om een 
Waterrietzanger waar te nemen in 
Nederland en helemaal in Groningen, 

nu de ideale zeggevelden in de Eems-
haven verleden tijd zijn. Op 11 augus-
tus werd een exemplaar gezien en 
gefotografeerd op Rottumerplaat.

Kleine Spotvogel 
Op 7 september 2013 werd de eer-
ste Kleine Spotvogel voor Gronin-
gen ontdekt in de Eemshaven-Oost. 

Bruine Boszanger
Op 22 november werd op Rottumer-
plaat een Bruine Boszanger gevon-
den. De vogel liet zich moeilijk zien, 
maar des te beter horen.

Waterrietzanger, Rottumerplaat, 11 augustus 2013    Foto: Gerben Mensink

Woestijntapuit met Strandleeuwerik, Pieterburen, 9 november 2013 Foto: Thijs Glastra
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Foto: Claudia Burger

Woestijntapuit, Pieterburen, 9 november 2013
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Kleine Vliegenvanger 
Op 12 september 2013 werd een 
vogel gezien bij Lauwersoog. Op 
Rottumerplaat verbleef op 20 en 21 
september een mooi adult exem-
plaar.

Grote Kruisbek 
In het najaar van 2013 vond er een 
flinke influx plaats van Grote Kruis-
bek in Nederland. De karakteristie-
ke ‘kuup kuup’-roep van deze soort 
werd eindelijk ook in onze provincie 
gehoord, vooral in het Noordlaar-
derbos. Helaas bleek er ook een 
type van gewone Kruisbek in ons 
land aanwezig met een, op het ge-
hoor, zelfde roep. In het Noordlaar-
derbos en rond Sellingen vlogen 
veel van deze Kruisbekken rond. 
Omdat er geen geluidsopnames of 
foto’s zijn van onmiskenbare Grote 
Kruisbekken, zijn waarnemingen 
van deze soort enigszins onzeker 
geworden, hoewel het goed moge-
lijk en ook zeer waarschijnlijk is dat 
enkele exemplaren van Grote Kruis-
bek in november waargenomen zijn 
in de bossen van onze provincie.

Witbandkruisbek 
Bijzonder was het adulte man-
netje Witbandkruisbek dat op 21 
juli kwam drinken bij een ‘huis-
mussenbadderplek’ in een tuin in 
Roodeschool. Omdat de waarne-
mer al klaar stond om de Huismus-
sen te fotograferen kon de vogel 
fraai vastgelegd worden. Geluk-
kig bleef het niet bij deze een-

manswaarneming van Witband-
kruisbek. Op 7 november werd 
een onvolwassen mannetje ge-
vonden in het Noordlaarderbos. 
De vogel, voornamelijk foerage-
rend op elzenpropjes, was hier 
te zien tot en met 4 februari. Het 
zijn respectievelijk de vierde en 
vijfde Witbandkruisbek voor de 
provincie.
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Witbandkruisbek, Roodeschool, 21 juli 2013 Foto: Roelf Schripsema

Kleine Vliegenvanger, Rottumerplaat, 20 september 2013  Foto: Nico de Vries
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Dwerggans
Op 19 oktober was er een vogel kort 
ter plaatse bij telpost Zuidveld.

Sneeuwgans
Deze soort heeft een dubieuze 
status, mede door de vele project-
vogels uit Duitsland die in het noor-
den verblijven. Ook dit jaar werden 
er weer meerdere vogels gezien, 
met name in het Lauwersmeer. 

Witbuikrotgans
Een vogel was aanwezig op de kwel-
ders van Noord-Groningen van 15 
maart tot 9 april. Tevens zat er op 
7 november een vogel op Rottu-
meroog. Verder werden er slechts 
langsvliegende vogels gezien op 
29 maart langs de Kustweg, twee 
vogels op 22 oktober langs Lauwer-
soog en op 29 november vier vogels 
langs de Eemshaven.

Zwarte Rotgans
Deze soort blijft schaars in de pro-
vincie. Van 9 maart tot 25 mei ver-
bleef waarschijnlijk dezelfde vogel 
op de Kwelders Noordpolder, maar 
werd er slechts sporadisch gezien. 
Op 11 oktober werd er een gezien 
bij Noordpolderzijl en tot slot een 
langsvliegende vogel op 22 oktober 
langs Lauwersoog.

Roodhalsgans
De soort was goed vertegenwoor-
digd op de gebruikelijke plekken 
aan de kust. Bijzonder waren de vijf 
vogels in de Onnerpolder op 1 no-
vember.

Witoogeend 
Opvallend was een paartje Witoog-
eend bij Jilt Dijksheide op 26 juni 
2014. De vogels waren helaas kort 
aanwezig. Het was de eerste waar-
neming van Witoogeend sinds 2006.

IJseend
Een schaarse doortrekker die voor-
al op de telposten langs de kust 
wordt gezien. In februari en maart 
was een mannetje aanwezig in het 

Lauwersmeer. In oktober en no-
vember waren er meerdere vogels 
aanwezig bij Rottumerplaat en op 
27 december zat er een vrouwtype 
in een sloot in de Carel Coenraad-
polder.

IJsduiker
Op 14 april was er een vogel ter 
plaatse voor Rottumeroog. Op 
22 september vloog een IJsduiker 
langs Lauwersoog, net als op 22 ok-
tober langs de Eemshaven en op 26 
oktober langs Rottumerplaat. Op 5 
november was een vogel in vrijwel 
volledig zomerkleed kort aanwezig 
buiten de haven van Lauwersoog.

Grauwe Pijlstormvogel 
Grauwe Pijlstormvogels blijven 
zeldzaam in de Waddenzee. Toch 
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1 januari 2014 – 31 december 2014

Roodhalsfuut, Kolham, 17 juli  2014  Foto: Guido Meeuwissen

IJsduiker, Lauwersoog, 5 november 2014  Foto: John de Roos
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vloog er een vogel langs de Eems-
haven op 22 september. Verder 
waren er nog waarnemingen 
vanaf Rottumerplaat, twee op 26 
september en een op 26 oktober.  

Vaal Stormvogeltje
Na geen enkele waarneming in 2013, 
werden er dit jaar wel weer enkele 
exemplaren gezien. Op 27 septem-
ber en op 22 en 23 oktober werden 
er vogels gezien op de gebruikelijke 
plekken aan de kust. Meest in het 
oog springend waren de acht vogels 
die telpost Eemshaven passeerden.

Roodhalsfuut
Ook dit jaar verbleven er enkele 
paartjes in de provincie. Het enige 
bekende succesvolle broedgeval 
was dit jaar in de Westerpolder bij 
Kolham. Verder werden er nog en-
kele vogels gezien langs de kust en 
waren er vogels aanwezig op het 
Hoornse Meer en bij de Blauwestad.

Roze Pelikaan 
Spectaculair was de Roze Pelikaan 
die op meerdere plekken werd ge-
zien aan de Groninger kant van het 
Lauwersmeer op 12 oktober. De vo-
gel werd later langsvliegend gezien 
op Vlieland en was ook nog enige 
tijd ter plaatse op Texel. Daarna 
streek de vogel neer bij Callants-
oog. De Roze Pelikaan zat vanaf 4 
september op een plas bij Hengelo, 
tot de vogel op 11 oktober het lucht-
ruim verkoos. Indien aanvaard is dit 
het tweede geval voor de provincie. 

Kuifaalscholver
Een exemplaar vloog op 20 oktober 
langs telpost Eemshaven.

Woudaap
Op 25 mei was een Woudaap 
kort aanwezig bij de baggerput-
ten van Dorkwerd. Meerdere vo-
gelaars konden de vogel later 
op de dag niet meer vinden. De 

soort blijft bijzonder zeldzaam 
in Groningen en dit betreft het 
tiende geval voor de provincie. 

Kwak 
Op 1 juni werd er voor het eerst een 
Kwak gezien in het Zuidlaarder-
meergebied. Kort daarna waren een 
adult en een eerste zomer aanwezig 

Kwak, Zuidwolde, najaar 2014  Foto: Fred van Maurik
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Foto: Marchel Stienstra

Roze Pelikaan, Robbenoort Lauwersmeer,  
12 oktober 2014  
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bij het Foxholstermeer. Vanaf 12 juli 
was er echter ook een vers juveniel 
aanwezig en werden er alleen nog 
twee adulte vogels gezien. Hierdoor 
bestaat het vermoeden dat er suc-
cesvol gebroed is in de omgeving 
van het Foxholstermeer. Vanaf 31 
augustus tot 21 oktober was wel-
licht de jonge vogel van het Fox-
holstermeer aanwezig aan het Bo-
terdiep bij Zuidwolde en, naar later 
bleek, ook aan het Hoendiep in het 
centrum van de stad. Even leuk was 
de langsvliegende adulte vogel op 
26 mei langs de telpost Eemshaven-
Oost.

Koereiger
Van 28 november 2013 tot 28 janua-
ri verbleef een vogel nabij Winscho-
ten. Op 13 mei zat er een in De Drie 
Polders en op 3 augustus vloog een 
exemplaar langs de Eemshaven.

Purperreiger
Bij Hoogezand werd een vogel ge-
meld op 24 juni. Van 23 juli tot en 
met 31 juli zat er een juveniele vogel 
in de Westerpolder bij Kolham. De 
rest van de waarnemingen betrof 
langsvliegende vogels, waarbij de 
meeste telpost Langebosch pas-
seerden. Zo passeerde op laatst-
genoemde telpost op 2 september 
zelfs een groepje van vijf vogels.

Zwarte Ooievaar
Vooral in augustus werden veel 
Zwarte Ooievaars gezien. De groot-
ste groep werd waargenomen op 
25 juli en betrof zeven vogels over 
Groningen-Lewenborg.

Zwarte Ibis
Op 4 januari werd een Zwarte Ibis 
gezien bij Oosteinde tijdens een 
telling voor de Vogelatlas. Verder 

werden er nog overvliegende vo-
gels gezien op 22 april langs tel-
post in de Eemshaven, 10 juni over 
Veendam en op 23 september over 
Midwolda.

Flamingo
Vanaf 13 juli tot 19 juli zaten er twee 
vogels samen met een Chileense 
Flamingo bij Achter de Zwarten.

Foto: Alwin van Lubeck

Zwarte Ooievaar, Carel Coenraadpolder, 
27 juli 2014

Koereiger, Oudeschans 22 januari 2014   Foto: Claudia Burger
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Vale Gier
Op 26 juli werd in Stadskanaal een 
naar het noordoosten overvliegen-
de Vale Gier mooi vastgelegd. Het is 
de vierde keer dat een of meerdere 
rondzwervende Vale Gieren werden 
opgemerkt in de provincie.

Steppekiekendief
Steppekiekendief is inmiddels een 
jaarlijkse doortrekker geworden 
in de provincie. Noemenswaardig 
waren de drie die langs Ruidhorn 
trokken op 22 april. Op dezelfde 
dag trokken er eveneens twee vo-
gels langs de telposten Noordkaap 
en Eemshaven. Vanaf 25 april tot 
20 mei verbleef een derdekalen-
derjaar mannetje in de Oostwol-
derpolder. De vogel was zelfs aan 
het baltsen met vrouwtjes Grauwe 
Kiekendief.

Arendbuizerd
Op 19 en 21 mei vlogen mogelijke 
Arendbuizerds over respectievelijk 
Beijum (Groningen) en de Eems-
haven naar noordoost. Indien aan-
vaard zou het een nieuwe soort 
voor de provincie betekenen.

Roodpootvalk
In de periode van 2 september tot 
28 september werden meerdere 
Roodpootvalken overvliegend en 
jagend gezien. In mei werden er 
eveneens nog drie overvliegende 
vogels waargenomen.

Kleinst Waterhoen
Vanaf 31 mei tot 13  juni werd een 
baltsende Kleinst Waterhoen ge-
hoord in de Koningslaagte (Gronin-
gen). Bijzonder was een exemplaar 
dat op 8 juni gefotografeerd kon 
worden in de Oostpolder (Zuidlaar-
dermeer). Deze vogel was tot en 
met 24 juni af en toe ’s nachts te ho-
ren. Het gaat hierbij om het vierde 
en vijfde geval voor de provincie.

Kraanvogel
Februari en maart zijn altijd goede 
maanden voor Kraanvogels. Ook dit 
jaar werden weer vele vogels waar-
genomen, waarbij de grootste groe-
pen in het oosten van de provincie 
doortrokken, met een maximum 
van 130 vogels op 24 februari nabij 
Bourtange.

Steltkluut
De eerste melding van deze soort 
kwam vanuit de Oostpolder op 
10 april waarna nog vele waarne-
mingen volgden met name van-
uit het Zuidlaardermeergebied. 
Ook kwam de soort succesvol tot 
broeden bij Harkstede en in de 
Oostpolder. 

Steppevorkstaartplevier
Het derde geval van deze soort 
werd in de avond van 29 juli opge-
merkt in de Oostpolder en was de 
volgende dag slechts weggelegd 
voor de vroege vogels. De vogel 
koos rond half acht het luchtruim 
en werd daarna niet meer waarge-
nomen. 

Strandplevier
Met maar enkele meldingen buiten 
Rottumerplaat blijft deze soort las-
tig waar te nemen in de provincie. 
Meldingen kwamen slechts uit de 
Rommelhoek op 10 augustus en 8 
september. Ook werd op 23 augus-
tus een vogel langs telpost Eemsha-
ven gemeld.

Steppekiekendief man met Grauwe Kiekendief man,  Foto: Guido Meeuwissen
Oostwolderpolder, 6 mei 2014

Vale Gier, Stadskanaal, 26 juni 2014  Foto: Rik Wever
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Morinelplevier
In het voorjaar van 2014 werden 
vogels overvliegend gezien of ter 
plaatse op akkers. Noemenswaar-
dig zijn de 28 vogels die op 6 mei 
langs telpost Ruidhorn vlogen.

Breedbekstrandloper
Er werden tussen 13 juli en 27 sep-
tember weer meerdere Breedbek-
strandlopers gezien in de Breebaart-
polder waarbij nooit meer dan één 
vogel tegelijk werd waargenomen. 

Gestreepte Strandloper
Deze steeds algemener wordende 
strandloper werd dit jaar gemeld 
in de Onnerpolder op 26 april, bij 
Harkstede van 30 juli t/m 1 augus-
tus en in de Kropswolderbuitenpol-
der van 24 t/m 28 augustus.

Blonde Ruiter
Deze soort was slechts een dag 
aanwezig in de provincie en wel op 
18 oktober in het Jaap Deensgat. 
Het betreft het tiende geval voor de 
provincie.

Grote Grijze Snip
Op 10 mei werd een Grote Grijze 
Snip in zomerkleed gefotografeerd 
in de Oostpolder. Het gaar hier om 
het vijfde geval voor de provincie en 
het eerste buiten het Lauwersmeer-
gebied.

Poelruiter
Van deze schaarse doortrekker kwa-
men in voor- en najaar meldingen uit 
het Lauwersmeergebied, Ruidhorn, 
de Oostpolder en de Breebaartpolder.

Terekruiter
Een vogel was aanwezig op 13 en 
14 juli in de Breebaartpolder. Dit is 
het achtste geval voor de provincie 
Groningen.

Grauwe Franjepoot
Meldingen van deze soort kwamen 
met name uit het Lauwersmeer-
gebied en enkele plassen gelegen 
langs de kust. Een adult zomer-
kleed verbleef begin juni in de On-
nerpolder.

Rosse Franjepoot
Enkelingen van deze soort werden 
opgemerkt lang de kust tijdens de 
twee stormen dit najaar. Een vogel 
op 9 november ter plaatse op het 
Dannemeer week hierin af evenals 
een adult exemplaar ter plaatse bij 
Ruidhorn op 19 augustus.

Kleinste Jager
Meldingen van deze soort kwamen 
met name uit september en oktober 
en hadden betrekking op langstrek-
kende vogels tijdens stormachtig 
weer. Een vogel op 25 december 
langs Lauwersoog mag gerust laat 
genoemd worden.

Vorkstaartmeeuw
Een juveniel exemplaar werd op 
21 en 22 september waargenomen 
langs de haven van Lauwersoog.

Grote Burgemeester
Waarnemingen van deze soort be-
perkten zich dit jaar tot een vogel 
langs telpost Eemshaven op 3 mei 
en een langsvliegende eerstewinter 

vogel op 25 december door de ha-
ven van Lauwersoog.

Lachstern
Naast enkele waarnemingen in het 
voorjaar langs de kust was de soort 
vanaf 24 juli tot halverwege au-
gustus, met een maximum van 18 
exemplaren, te bewonderen op en 
nabij de Zandgaten bij de Pekela’s. 
Ook vloog de soort betrekkelijk 
vaak langs telpost Wildervank.

Witvleugelstern
De soort kwam dit jaar voor het 
eerst tot broeden bij het Zuidlaar-
dermeergebied. Hierover valt meer 
te lezen in dit nummer.

Witwangstern
Ook dit jaar werd weer succesvol 
gebroed in enkele polders van het 
Zuidlaardermeergebied.

Zeekoet
Deze soort was bijzonder schaars 
in de provincie. Waarnemingen wer-
den gedaan op 4 januari en 22 ok-
tober in de haven van Lauwersoog, 
op 5 oktober langs de Eemshaven 
en op 13 oktober en 8 november bij 
Rottumerplaat.

Alk
Naast langsvliegende vogels op 22 
januari en 28 december bij de Eems-
haven werd deze soort enkel vanaf 
Rottumerplaat gemeld, te weten op 
12 en 26 oktober en op 8 november.

Kleine Alk
Exemplaren werden gemeld op 22 
oktober en 24 december bij de ha-
ven van Lauwersoog en op 22 okto-
ber en 6 december langs de Eems-
haven.

Zomertortel
In het Adriaan-Tripbos bij Sappe-
meer werden in het voorjaar van 
2014 maximaal drie territoriale Zo-

Grote Grijze Snip, Oostpolder, 10 mei 2014     Foto: Jan Henk Venema



De Grauwe Gors  jaargang 42 - 2015     99

mertortels waargenomen. Slechts 
op een paar andere plekken in de 
provincie werden in juni zingende 
vogels gemeld. Doortrekkende 
exemplaren waren er over telpost 
Ruidhorn, op Rottumerplaat en in 
de Eemshaven. In het najaar werden 
er toch nog acht langs vliegende vo-
gels bij telpost Zuidveld genoteerd.

Oehoe 
Op 16 en 19 januari werd er een 
Oehoe gevonden in de Sellinger-
bossen. Dit betreft hoogstwaar-
schijnlijk een Duitse vogel. Op 28 
december bleek de ongeringde 
Oehoe van het Reitdiepgebied nog 
steeds present.

Steenuil
Er komen gelukkig nog steeds mel-
dingen van territoriale Steenuilen 
uit onze provincie. Vanwege kwets-
baarheid en verstoring wordt er 
niet teveel ruchtbaarheid aan deze 
waarnemingen gegeven.

Alpengierzwaluw
Op 19 april vloog een Alpengierzwa-
luw over Noordhorn naar noordoost. 
De vogel is aanvaard door het CDNA 
en het gaat hier om het vierde geval 
voor de provincie Groningen.

Nachtzwaluw
In het voorjaar werd een Nacht-
zwaluw gezien in Terborg, een plek 
waar in 2012 ook een baltsende vo-
gel werd waargenomen. Op 12 sep-
tember werd een vogel helaas dood 
gevonden in het Lauwersmeer. Ver-
moedelijk gaat het hierbij om een 
verkeersslachtoffer.

Hop
Op 16 mei  werd een Hop gezien in 
Meeden. Op 18 mei werd helaas een 
vogel als verkeersslachtoffer ge-
vonden bij Ter Walslage. Ook in het 
najaar werden Hoppen gezien: op 16 
september liet een exemplaar zich 
mooi bekijken achter de ‘duintjes’ 
in het oostelijke Eemshaventerrein 
en van 9 tot en met 16 oktober ver-
bleef een vogel in het noordelijke 
deel van de Marnewaard.

Bijeneter 
Op 16 en 18 mei 2014 vlogen er so-
litaire exemplaren langs telpost 
Noordkaap en op 17 mei werden 
twee vogels gezien boven Midwolda.

Middelste Bonte Specht 
In de winter van 2010/2011 werd 
een Middelste Bonte Specht regel-
matig waargenomen bij een voe-
dersilo in een tuin in Appelbergen, 
vlakbij Glimmen. In januari 2013 
werd in het Buitengebied-Glimmen 

Middelste Bonte Specht, Glimmen, 26 februari 2014   Foto: Gerrit Kiekebos
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Foto: Klaas Ophoff 

Hop, Eemshaven, 17 september 2014
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weer een vogel gezien en op 11 fe-
bruari 2014 bleek dat het zelfs al 
ging om een ‘bolwerkje’ van vijf 
exemplaren. In de daarop volgende 
periode werden in dit gebied maxi-
maal vier vogels gezien en gehoord. 
Naast waarnemingen vanuit de Ter 
Apelerbossen en omgeving werd er 
ook een vogel gevonden in het Mid-
wolderbos.

Draaihals 
Deze schitterende doortrekker 
wordt nog steeds redelijk veel ge-
zien eind april, begin mei. Behalve 
op de bekende plaatsen in Lauwer-
soog en de Eemshaven werden er 
dit jaar ook op tien andere plekken 
in de provincie waarnemingen ge-
daan. 

Kortteenleeuwerik
Meerdere Kortteenleeuweriken vlo-
gen op 22 april tussen de enorme 
aantallen Graspiepers langs de 
noordkust. Langs telpost Ruidhorn 
werden twee vogels opgemerkt en 
ook langs telpost Noordkaap vlo-
gen waarschijnlijk twee exempla-
ren. Op grond van een geluidsopna-
me is een van deze vogels aanvaard 

door het CDNA. Het gaat hierbij om 
het vierde aanvaarde geval voor de 
provincie Groningen.

Roodstuitzwaluw
Op 22 april 2014 vloog een vroege 
Roodstuitzwaluw langs telpost 
Noordkaap. 13 mei werd hier weer 
een  doortrekker waargenomen. Op 
10 mei was een vogel kort ter plaat-
se in de Johannes Kerkhovenpolder.

Duinpieper
Duinpiepers laten zich moeilijk 
goed bekijken, meestal worden 

ze langsvliegend gezien in het 
voorjaar langs de telposten aan 
de kust. Bijzonder waren daarom 
dit jaar twee vogels die zich op 
1 september lieten bewonderen 
op een groot, ruig grasveld ten 
zuiden van de Julianahaven in de 
Eemshaven. Ook bij Harpel werd 
op 8 september een vogel aan de 
grond gezien.

Grote Pieper
Deze schaarse doortrekker werd 
zeventien keer gezien in de provin-
cie dit jaar waarvan een keer in het 

Duinpieper,  Eemshaven, 1 september 2013  Foto: Alwin van Lubeck

Draaihals, Eemshaven, 15 september 2014   Foto: Lazar Brinkhuizen
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voorjaar: op 26 april zat een vogel 
tussen Tapuiten op het westelijk 
Eemshaventerrein.

Roodkeelpieper 
Roodkeelpieper kun je tegenwoor-
dig beter een zeldzame doortrek-
ker noemen, het aantal goede 
zichtwaarnemingen wordt steeds 
minder. Op 28 april vloog een vo-
gel over de Breebaartpolder en in 
het najaar werden vijf exemplaren 
verspreid over de provincie gezien, 
maar vooral gehoord.

Siberische Boompieper
Ook dit najaar leek de zichtbare 
doortrek van Siberische Boom-
pieper aan onze provincie voorbij 
te gaan. Erg mooi was dan ook de 
vondst van een vogel op 5 novem-
ber in de Eemshaven bij de bosjes 
van Vopak. Eindelijk, de eerste 
voor Groningen! Waarschijnlijk de-
zelfde vogel werd eerder die dag 
gezien bij de telpost in Eemshaven-
Oost. Zie verder het artikel in deze 
Grauwe Gors.

Pestvogel
Er zijn wel eens betere jaren ge-
weest. Slechts een handjevol mel-
dingen waren er van Pestvogel, 
meestal roepend overvliegend.

Stejnegers/Aziatische Rood-
borsttapuit 
Hoewel de exacte determinatie 
nog niet vaststaat, is de vondst van 
deze vogel aan de Zoutkamperril in 
het Lauwersmeer op 28 oktober dé 
ontdekking van het najaar in onze 
provincie. Een effen stuit, lichte 
keel en donkere ondervleugeldek-
veren wezen erop dat het niet om 
een gewone Roodborsttapuit ging, 
maar eerder om een  Aziatische. 
Maar voor deze soort bleek de 
stuit weer te warm gekleurd even-
als de onderdelen en de randen 
van de dekveren. Dit zijn juist 
goede kenmerken voor  Stejnegers 
Roodsborsttapuit waarvan nog 
maar één eerder geval in Neder-
land is vastgesteld. Het gaat hier 
in ieder geval om een nieuwe soort 
voor Groningen!

Sperwergrasmus
Waar het aan de westkust van Ne-
derland de laatste jaren steeds 
gemakkelijker lijkt een Sperwer-
grasmus te vinden, moet er aan de 
Groningse noordkust heel wat meer 
moeite voor gedaan worden. In de 
Eemshaven was een vogel kort en 
lastig te zien op 14 september. Op 
Rottumerplaat werden van 13 tot 15 
september twee en mogelijk drie 
vogels gevonden. 

Stejnegers of Aziatische Roodborsttapuit, Lauwersmeer 28 oktober 2014   Foto: Theo Bakker
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Foto: Alwin van Lubeck 

Sperwergrasmus,  Rottumeroog, 20 september 2014  
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Humes Braamsluiper 
Twee Humes Braamsluipers waren 
in de winter aanwezig in de provin-
cie. Een exemplaar in de brede sin-
gel van de Eemshaven-Oost, gezien 
van 3 december 2013 tot en met 14 
januari, bleek op grond van DNA-
analyse te gaan om de ondersoort 
Siberische Braamsluiper Sylvia 
Curruca Blythi. Een andere Humes 
Braamsluiper overwinterde vanaf 
21 januari in de wijk Beijum (Gronin-
gen) en bleef daar tot met 23 maart. 
Van deze vogel is nog geen DNA-
analyse bekend.

Grote Karekiet
Een vroege vogel werd gevonden 
op 21 april in de Marnewaard. Vanaf 
18 mei werden op zes plekken in de 
provincie zingende Grote Karekie-
ten gezien en gehoord, in de Onner-
polder en Veenhuizerstukken tot 
diep in juni.

Struikrietzanger
De eerste Struikrietzanger voor de 
provincie werd op 22 mei ontdekt 
in de brede singel op het oostelijk 
Eemshaventerrein. Deze vogel liet 
zich de hele dag uitstekend horen 
en was bij tijd en wijle ook aardig te 
zien. De volgende dag kon de vogel 
niet meer gevonden worden. Zie 
ook het artikel in deze Grauwe Gors.

Bruine Boszanger
Op 5 oktober werd een Bruine Bos-
zanger ontdekt op de camping van 
Lauwersoog in een groepje mezen. 
De vogel liet zich helaas moeilijk 
terugvinden en werd door slechts 
één vogelaar opnieuw gezien en 
gehoord.

Bladkoning
De eerste Bladkoning werd dit 
jaar gezien op 11 september bij de 
Breebaartpolder, de laatste in Lau-

wersoog op 14 november. Grondig 
uitkammen van een deel van de 
Marnewaard leverde op 5 oktober 
dertien exemplaren op! Zes exem-
plaren bevonden zich die dag op de 
camping bij Lauwersoog. Zoals al-
tijd waren Lauwersoog en de Eems-
haven de makkelijkste plekken 
om een exemplaar te vinden, maar 
ook dit jaar waren er weer heel wat 
waarnemingen vanuit het binnen-
land: zestien vogels.

Pallas’ Boszanger
Op 15 november werd een vogel ge-
zien in een tuin in Finsterwolde.

Kleine Vliegenvanger 
Kleine Vliegenvanger blijft een 
zeldzame verschijning in Gronin-
gen. Op 23 mei verbleef een onvol-
wassen mannetje, inclusief rode 
keel, op Rottumerplaat. Hier werd 
15 september ook een vogel gevon-
den.

Taigaboomkruiper
Een vogel werd gemeld en wel op 31 
oktober vanuit een tuin bij de Bree-
baartpolder.

Bladkoning, Stedum, 10 oktober 2014  Foto: Marcel Sandifort

Humes Braamsluiper, Beijum-Groningen, 18 februari 2014  foto: Henri Zomer
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Buidelmees 
Opvallende waarnemingen waren 
dit najaar de vijftien Buidelmezen 
die op 15 september langs de Kust-
weg trokken en de zes vogels die 
overvliegend werden gezien op tel-
post Langebosch op 31 oktober.

Roze Spreeuw
Een juveniele vogel vloog op 28 augus-
tus langs de telpost in de Eemshaven.

Raaf
Het aantal meldingen van Raven in 
onze provincie lijkt toe te nemen. In 
de omgeving van Sellingen werden 
regelmatig twee Raven waargeno-
men, en op 29 augustus vlogen hier 
zelfs vier vogels over telpost Zuid-
veld.  In het vroege voorjaar ver-
bleven maximaal twee Raven in het 
Lauwersmeergebied. Opmerkelijk 
was de waarneming van een gering-
de vogel op de parkeerplaats van 
het Zerniketerrein op 14 oktober.

Europese Kanarie
Het voorjaar leverde weer meerdere 
Europese Kanaries op, waarvan het 
merendeel werd gezien of gehoord 
op de telposten langs de kust.

Roodmus
Deze soort wordt gebruikelijk in het 
late voorjaar gezien en ook 2014 
was daarop geen uitzondering. In 

totaal werden zeven vogels waar-
genomen. Van 29 mei tot 29 juni 
verbleven er twee zingende man-
netjes in de omgeving van de haven 
van Lauweroog: een adulte en een 
onvolwassen vogel. 

Grauwe Gors
Vanaf eind december 2013 tot en 
met 5 januari verbleven drie Grau-
we Gorzen op een braakliggend 
perceel bij Het Waar. Ook in de 
Stadspolder bij Nieuweschans was 
een vogel aanwezig in januari. En 
op 27 maart werd een Grauwe Gors 
gezien bij Sans Souci.

Ortolaan
Vijf langsvliegende exemplaren wa-
ren er dit jaar in de Eemshaven. Ver-
der waren er waarnemingen aan de 
Kustweg en telpost Zuidveld. 

Dwerggors
Een vogel was kort ter plaatse bij 
het bultje in de haven van Lauwer-
soog op 12 oktober.
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Roodmus, Lauwersoog 29 juni  2014  Foto: Remco Been

Foto: Maria Woortman 

Grauwe Gors, Stadspolder,  10 januari 2014

Buidelmees, Wildervank-Telpost Langebosch, 16 september 2014  Foto: Emo Klunder
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