
Jaarverslag vogelwerkgroep 2019 
 
Algemeen 
Er waren dit jaar ongeveer 80 IVN-leden aangesloten bij de vogelwerkgroep. 
Onder deze leden varieert het van zeer ervaren vogelaars die inventarisaties en tellingen doen tot 
beginners die graag willen kennismaken met de vogelwereld. De excursies zijn goed bezet met 
gemiddeld zo’n beetje 15 deelnemers. 
 
Een aantal actieve leden van de werkgroep maakt regelmatig gebruik van waarneming.nl, een online 
database en registratiesysteem waarop de waarnemingen van flora en fauna vermeld kunnen 
worden. Onze werkgroep heeft hierop een eigen ‘subsite’ die benaderd kan worden via 
https://zuidlaren.waarneming.nl. Hierop is direct en overzichtelijk te zien welke recente 
waarnemingen er in het werkgebied van IVN Zuidlaren zijn gedaan. 
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de vogelwerkgroep. Kennis is niet zo belangrijk, dat krijgt men 
aangereikt tijdens onze activiteiten.  Nieuwe leden hebben dat in het jaar 2019 ook weer mogen 
ervaren.  
 
Programma 
Het jaarprogramma van de vogelwerkgroep bestond zoals gewoonlijk uit een aantal geplande 
activiteiten en enkele spontaan ingelaste korte excursies.  Ook was er dit jaar weer een meerdaagse 
excursie, in dit geval naar Duitsland.  
Het programma werd samengesteld door vier werkgroepleden, die gezamenlijk de coördinatie 
verzorgen: Dick Schoppers, Bob Hogeveen, Gerard Dekker en Niels Grobben. Het actuele programma 
van de vogelwerkgroep is te vinden op de website van IVN Zuidlaren. 
De geplande activiteiten waren de maandelijkse vogeltochten, de twee werkgroepavonden en de 
beginnerscursus ‘Van A(ppelvink) tot Z(wartkop)’. 
Er was dit jaar geen verstoring van het programma door slechte weersomstandigheden. Alleen de 
excursie naar Tetjehorn kon niet doorgaan t.g.v. werkzaamheden in het gebied.  
Er zijn drie korte ‘thematochten’ geweest waaronder een avondexcursie naar de nachtzwaluwen op 
het Balloërveld. 
 
Meerdaagse excursie 
Van 10 t/m 13 mei zijn we met 15 leden van de vogelwerkgroep naar Duitsland geweest, naar de 
omgeving van Gartow, bij de Elbe. Een zeer geslaagde excursie met o.h.a. goed weer, zij het dat het 
voor de kampeerders ’s nachts flink koud was. Er zijn mooie fietstochten gemaakt en interessante 
vogels gezien en gehoord. Het zien en horen zingen van de ortolaan was daarvan 1 van de 
hoogtepunten. 
Voor oktober was een meerdaagse excursie naar Texel gepland. Deze excursie kon helaas niet 
doorgaan door slechte weersomstandigheden. 
 
Cursus 
Voor beginners is de cursus ‘Van A(ppelvink) tot Z(wartkop)’ gegeven. Deze cursus, gegeven in het 
voorjaar, bestond uit twee cursusavonden (in maart) en een excursie in april en was bestemd voor 
alle IVN-leden. Met 35 deelnemers was de cursus geheel volgeboekt. 
 
Werkgroepavonden 
Er zijn weer twee avondbijeenkomsten geweest, op donderdagavonden in het winterseizoen (maart 
en november). Het programma bestond zoals gewoonlijk uit het bespreken van het 
activiteitenprogramma en het vertonen van door leden gemaakte vogelfoto’s. Op de bijeenkomst in 
november werd een presentatie met vogelfoto’s in quizvorm gegeven, een aardige manier om de 
aanwezigen wat meer actief bij de presentatie te betrekken. 
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Bijzonderheden 
De directe omgeving van Zuidlaren is nog steeds een rijk en interessant vogelgebied, en dat wordt 
met de lopende en nog geplande natuurontwikkelingsprojecten alleen maar beter! 
Naast de excursies zijn natuurlijk ook veel vogelwerkgroepleden in kleine groepjes of individueel op 
pad geweest in deze omgeving, er is bijna altijd wel wat moois te zien! 
De aanwezigheid van het zeearendenpaar in de Zuidlaardermeerpolders is nog steeds 1 van de 
hoogtepunten, maar ook visarenden lieten zich gedurende het zomerseizoen regelmatig zien. 
In het dit jaar opgeleverde gebied ‘Tusschenwater’ is de broedvogelinventarisatie weer opgepakt en 
dat heeft een goed beeld gegeven van de veranderingen in vogelpopulatie die zijn opgetreden ten 
gevolge van de herinrichting van het gebied. Door Gerard Dekker is een uitgebreid verslag opgesteld 
van de resultaten van de inventarisatie. Voor belangstellenden is dit verslag beschikbaar via de 
website van IVN Zuidlaren, https://ivn.nl/afdeling/zuidlaren, op de pagina van de vogelwerkgroep. 
Buiten het broedseizoen heeft Tusschenwater ook de nodige mooie waarnemingen opgeleverd. De 
zeearend en de visarend bezochten het gebied regelmatig, net als de witwangstern. Heel bijzonder 
waren krooneend en kleine geelpootruiter die kort in het gebied verbleven. Leuke soorten als 
ijsvogel, brilduiker en nonnetje waren het winterseizoen constant aanwezig. 
 
Tellingen 
Tellen en inventariseren vormen ook een deel van onze activiteiten. Leden van de vogelwerkgroep  
houden zich o.a. bezig met:  
PTT (Punt Transect Telling), MAS (Meetnet agrarische soorten), MUS (Meetnet urbane soorten) en 
BMP (Broedvogel Monitoring Project). 
Andere uitgevoerde tellingen zijn die van: 
Zwanen en ganzen, Bijzondere soorten, Gasterense duinen, Noordlaarderbos, Golfbaan Glimmen, 
roofvogels, akkervogels, kwartelkoning, grauwe klauwier, steen- en kerkuilen. 
Verder nog slaaptellingen van: Ganzen, grote zilverreigers, blauwe kiekendieven, aalscholvers en 
watervogels.  
De gegevens van al deze tellingen zijn bestemd voor organisaties als: 
SOVON, Het Drentse Landschap, Het Groninger Landschap, SBB, Avifauna Groningen, WRN 
(Werkgroep Roofvogels Nederland), Natuurmonumenten, Werkgroep Grauwe Kiekendief en de 
Golfbaan. 
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Grauwe klauwier, Eexterveld. Foto: Bob Hogeveen 
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