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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.  

Dit jaar stond vrijwel geheel in het teken van de Coronapandemie en vrijwel alle groepsactiviteiten 

zijn niet doorgegaan. 

 

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.   

 

Programma 

Het jaarprogramma van de vogelwerkgroep bestond zoals gewoonlijk uit een aantal geplande 

activiteiten en, normaal gesproken, enkele spontaan ingelaste korte excursies. De geplande excursies 

in januari en februari zijn door weersomstandigheden niet doorgegaan en de overige excursies 

vanwege de coronasituatie, ook was er hierdoor geen meerdaagse excursie. Hetzelfde geldt voor de 

spontane korte excursies, zgn. thematochten, en voor de 2 werkgroepavonden, ook die konden niet 

doorgaan. 

Voor het voorjaar was de nieuwe cursus ‘Eenden van Zuidlaren’ gepland. Hiervoor was ruime 

belangstelling maar, bijna overbodig om aan te geven, deze is afgelast vanwege Corona. 

De werkgroep werd gecoördineerd  door vier werkgroepleden: Dick Schoppers, Bob Hogeveen, 

Gerard Dekker en Gré van Heusden. Niels Grobben, die een aantal jaren in de coördinatorengroep 

zat is begin van het jaar gestopt en zijn rol is overgenomen door Gré van Heusden.  

 

Tellingen 

Tellen en inventariseren vormen ook een deel van onze activiteiten. Dit zijn o.h.a. individuele 

activiteiten en konden in dit jaar gewoon doorgaan. 

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. 

 

  



 

 

Bijzonderheden 

De BMP’s vormen wel de belangrijkste groep van inventarisatiewerkzaamheden. In 2020 is dit weer 

uitgevoerd in Tusschenwater. Op verzoek van HDL is zijn dit jaar ook de gebieden aan de zuidkant 

van het Zuidlaardermeer geteld: de Zuidoevers bij De Groeve en de Oeverlanden bij Midlaren. 

Verslagen van deze BMP’s zijn beschikbaar via de website van IVN Zuidlaren, 

https://ivn.nl/afdeling/zuidlaren, op de pagina van de vogelwerkgroep. 

 

In 2020 is door Dick en Eelke Schoppers voor de 20e maal hun PTT route door Hunzedal en Drentse A 

gebied geteld. Dit is een telling die plaatsvindt in december en waarbij gedurende een hele dag vaste 

telpunten geteld worden. Een hele prestatie! 

Eelke heeft hiervan een interessant verslag opgesteld dat ook te vinden is op website.  

Rechtstreeks naar de pagina van de vogelwerkgroep: 

https://www.ivn.nl/afdeling/zuidlaren/vogelwerkgroep-ivn-zuidlaren 

 

 

De vogelwerkgroep – 16 mei 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapuit, Eexterveld – 17 mei 2020. Foto: Bob Hogeveen 


