
 
Jaarverslag vogelwerkgroep 2021 
 
 
 
Algemeen 
Er waren dit jaar 86 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 voor een groot deel in het teken van de coronapandemie en veel groepsactiviteiten zijn 
niet doorgegaan. 
De eerder al uitgestelde viering van het 25 jarig jubileum van de werkgroep kon ook dit jaar niet 
doorgaan. Besloten is om dit niet nog een keer in te plannen, we wachten maar op een volgend 
jubileum. 
 
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. 
 
De vogelwerkgroep brengt 3x per jaar een nieuwsbrief uit met daarin informatie over het 
programma, korte verslagen, wetenswaardigheden en wat foto’s gemaakt door leden. 
De nieuwsbrieven zijn te downloaden vanaf de website van IVN Zuidlaren, 
https://ivn.nl/afdeling/zuidlaren, op de pagina van de vogelwerkgroep. 
 
Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de vogelwerkgroep. Kennis is niet zo belangrijk, dat krijgt men 
aangereikt tijdens onze activiteiten.  
De werkgroep werd gecoördineerd  door vier werkgroepleden: Dick Schoppers, Bob Hogeveen, 
Gerard Dekker en Gré van Heusden.   
 
Programma 
Het jaarprogramma van de vogelwerkgroep bestond zoals gewoonlijk uit een aantal geplande 
activiteiten en enkele spontaan ingelaste korte excursies.  
Na de zomer leek het goed gaan met de coronasituatie en konden enkele excursies doorgaan.  
De excursies in het voorjaar zijn allemaal afgelast, ook was er geen meerdaagse excursie.  
Voor het voorjaar was de nieuwe cursus ‘Eenden van Zuidlaren’ gepland. Hiervoor was ruime 
belangstelling maar helaas kon deze voor de tweede achtereenvolgende keer niet doorgaan. 
 
De excursies die wel konden doorgaan zijn: 
26 augustus - avondexcursie Tusschenwater  - 13 deelnemers 
4 september - middagexcursie Tusschenwater - 18 deelnemers 
9 oktober - dagje Schiermonnikoog  - 20 deelnemers 
7 november - excursie Oostpolder   - 11 deelnemers 
11 december - vogelkijken op en bij gemaal Onnen - 11 deelnemers 
 
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). 



Tevens zijn er nog enkele tellingen uitgevoerd die op specifieke soorten zijn gericht.  
De gegevens van deze tellingen zijn bestemd voor organisaties als: 
SOVON, Het Drentse Landschap, Het Groninger Landschap, SBB en Kenniscentrum akkervogels. 
 
Bijzonderheden 
De BMP’s vormen de belangrijkste en meest arbeidsintensieve groep van inventarisatie-
werkzaamheden. In 2021 is dit niet uitgevoerd in Tusschenwater, maar wel zijn de gebieden aan de 
zuidkant van het Zuidlaardermeer weer geteld: de Zuidoevers bij De Groeve en de Oeverlanden bij 
Midlaren.  
Ook is op verzoek van Het Drentse Landschap het oostelijk deel van Annermoeras dit jaar 
geïnventariseerd op broedvogels. 
Verslag van de BMP van Zuidoevers en Oeverlanden is beschikbaar via de website van IVN Zuidlaren, 
https://ivn.nl/afdeling/zuidlaren, op de pagina van de vogelwerkgroep. 
 
Bijzonder was de aanwezigheid van 3 paar broedende steltkluten in het westelijk deel van 
Tusschenwater dit seizoen. Er zijn enkele jongen groot geworden maar het precieze broedsucces is 
niet bekend. De aanwezigheid van de steltkluten geeft wel de waarde van het gebied voor vogels 
aan. 
Bij de zeearenden in de Oostpolder was er geen succes helaas. Er is één jong voortgebracht maar die 
is na enige tijd dood aangetroffen op het nest. 
Tijdens een BMP-ronde van de Zuidoevers, op 13 april, is een buidelmees waargenomen, een 
zeldzame soort, zie de foto hieronder. Het was vrijwel zeker een incidentele aanwezigheid, er kon 
geen territorium worden vastgesteld. In de rietlanden van de Zuidoevers is de baardman inmiddels 
wel een structurele broedvogel geworden, in het Drentse deel kon in 2021 geen territorium worden 
vastgesteld, maar vooral in het Groningse deel was de soort het hele broedseizoen aanwezig. 
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Buidelmees, een zeer zeldzame verschijning! 
Zuidoevers bij De Groeve – 13 april 2021.  

Foto: Bob Hogeveen 


