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Een nieuwsbrief van de vogelwerkgroep! 
 
Eindelijk dan toch! Als serieuze werkgroep moeten we de 
tijd er maar eens voor vrijmaken…  
Want wat is er beter om alle belangwekkende zaken op 
vogelgebied die in onze omgeving spelen te delen met alle 
leden en de buitenwereld, en ook vastleggen ‘voor later’, 
dan een nieuwsbrief? 
En er speelt veel! Natuurontwikkeling, veel waarnemingen, 
tellingen en inventarisaties, er worden bijzondere vogels 
gezien en er worden foto’s gemaakt. 
Voor het vullen van deze nieuwsbrief, waarvan we hopen 
dat deze ongeveer 1x per kwartaal uit kan komen, doen we 
natuurlijk wel een beroep op alle leden van de werkgroep!  
Heb je iets leuks of interessants te melden op gebied van 
vogels in de omgeving, geef dat dan door. Denk aan 
bijzondere waarnemingen of bevindingen en natuurlijk leuke 
foto’s. 
Tenslotte is een ‘thumbs up’ voor de uilenwerkgroep hier op 
zijn plaats! Deze kleine, prille werkgroep is direct begonnen 
met het uitgeven van een nieuwsbrief en dat is zeker een 
trigger geweest voor ons om dit ook eens te gaan oppakken! 
 
Dick, Bob, Gerard en Niels 
 
Het jubileum 
 
2020 is voor de werkgroep een bijzonder jaar, we bestaan 
25 jaar! 
Dit feit zal inmiddels wel tot iedereen zijn doorgedrongen en 
we kunnen nu bekendmaken hoe we dit gaan vieren, want 
de plannen zijn vergevorderd. Verwacht echter geen groot 
feest of een dure receptie, we zijn natuurlijk maar een 
eenvoudig werkgroepje met vrijwel geen middelen…  
Ons jubileumprogramma bestaat uit drie onderdelen: 
 
 29 augustus – Vogelwandeling Tusschenwater met 

aansluitend bijeenkomst in het Imkergebouwtje. Grote 
kans op lekker weer, dan kunnen we in de tuin van het 
Imkergebouw genieten van een kopje koffie of thee met 
wat lekkers erbij. 

 29 augustus – Na de wandeling en tijdens de koffie gaan 
we gezamenlijk de “Broedvogel van Zuidlaren” kiezen. 
Zie het stukje (van Gerard) hiernaast. 

 19 november – Avondbijeenkomst in de Ludinge met 
een lezing van Madeleine Postma en Henk-Jan Ottens 
van Kenniscentrum akkervogels (voorheen Werkgroep 
grauwe kiekendief) 

 
We hopen velen van jullie op deze dag en avond te zien en 
zien jullie inbreng voor het bepalen van ‘onze’ vogel met 
spanning tegemoet! 
Nadere informatie, zoals tijdstippen en meer details, volgen 
nog.  
 

De broedvogel van Zuidlaren 
 
Eén van de activiteiten in het kader van het 25-jarig jubileum 
van de vogelwerkgroep Zuidlaren is het kiezen van ‘de 
broedvogel van Zuidlaren’.  
Net zoals de grutto sinds het jaar 2015 de nationale vogel is 
voor Nederland en de grauwe klauwier het symbool van de 
telgroep Drentsche Aa, lijkt het ons leuk om ook voor onze 
vogelwerkgroep een vogel te kiezen die symbool staat voor 
Zuidlaren en omgeving. We zouden dan vervolgens o.a. een 
logo kunnen gaan ontwerpen voor de vogelwerkgroep waar 
deze gekozen vogel in wordt verwerkt. Het logo kan 
vervolgens gebruikt worden in alle correspondentie naar de 
leden, werkgroepen en bestuur toe en uiteraard naar 
officiële instanties.  
Tevens zouden we in de komende jaren extra aandacht 
kunnen besteden aan de gekozen vogel. Denk aan het 
organiseren van excursies, opstellen beschermplannen enz. 
 
We hebben alvast een lijstje gemaakt met vogelnamen die 
naar ons idee in aanmerking komen voor de verkiezing 
broedvogel van Zuidlaren. De vraag aan de werkgroepleden 
is, ontbreekt er naar jouw idee nog een soort op dit lijstje of 
ben je van mening dat een door ons gekozen vogel absoluut 
niet thuishoort in dit rijtje? 
 

Grauwe klauwier  Roek 
Zwarte specht  Geelgors 
Groene specht  Tureluur 
Boompieper  Witwangstern 
Boomleeuwerik  Veldleeuwerik 
Boomklever  Geoorde fuut 
Zeearend  Kluut 

 
Wanneer alle aanvullingen binnen zijn, gaan Dick, Bob, 
Gerard en Niels daar een shortlist van vijf vogels van maken. 
Uiteindelijk mondt dat uit in een verkiezing waar alle 
werkgroepleden aan deel kunnen nemen. De vorm waarin 
dit gebeurt laten we nu nog even in het midden. Komen we 
op terug dus. 
Nu is de vraag dus: welke vogel ontbreekt volgens jou op dit 
lijstje. Stuur je suggesties naar: g.j.dekker@me.com 
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Afgelopen winter 
 
De temperatuurstijging heeft natuurlijk invloed op het 
gedrag van vogels. In Noord-Europa is het ook warmer en 
daardoor blijven veel vogels daar overwinteren, 
bijvoorbeeld de eenden die altijd in grote getalen naar 
Nederland kwamen maar nu dichter bij hun broedgebied 
blijven. 
Dit jaar hadden we nog veel ganzen. Vooral brandganzen, 
maar ook kolganzen. Als de temperatuur blijft stijgen zou 
het zomaar kunnen dat ook deze meer in het noorden 
blijven. In het begin van de winter waren ook wel grote 
aantallen toendrarietganzen aanwezig. Deze zijn nu bijna 
allemaal al weer weg. 
Opvallend was het kleine aantal kleine rietganzen in 
Friesland, en dus ook in onze omgeving. Dit geldt ook voor  
roodhalsganzen.  
Het warme weer zorgt er ook voor dat broedvogels vroeg 
terugkomen en er is momenteel al volop zang. Soorten als 
veldleeuwerik, graspieper, witte kwikstaart en 
roodborsttapuit zijn aanwezig en laten zich horen. 
De ijsvogel lijkt zich qua aantal enigszins te herstellen, maar 
blijft kwetsbaar. Een paar nachten vorst geeft al problemen. 
De grote zilverreiger is niet afwezig geweest. Bij sneeuw en 
vorst trekken die weg, maar daar was nu geen reden toe. 
Opvallend was het vrij grote aantal blauwe kiekendieven in 
het Hunzedal, Breevenen en naastliggende Drentse Aa 
gebied. Het exacte aantal is moeilijk vast te stellen, ze 
zwerven rond over een afstand van wel meer dan 20 km. 
 
Dick Schoppers 
 
Activiteiten 
 
Onze excursie in januari bestond uit een ‘rondje’ 
Tusschenwater. Het was wat guur en winderig weer en we 
hebben het niet lang gemaakt. Niettemin hebben we met 
een flinke groep liefhebbers toch een mooi uitje gehad en 
vooral veel eendensoorten goed in beeld gehad. 
Februari was een erg winderige en natte maand, vooral in 
het weekeinde dat we onze excursie gepland hadden. Deze 
is dus helaas niet door gegaan. 
 
De eerstvolgende activiteit is onze werkgroepavond op 12 
maart. We verwachten jullie vanaf 19.30 in de Ludinge! 
De volgende excursie is de Noordlaarderbostelling op 28 
maart. Het zal een drukte van jewelste zijn aan zingende 
bosvogels!  
 
Bijzondere waarnemingen 
 
Een buizerd op leeftijd 
Op 27 januari vonden we in de Breevenen een dode buizerd 
langs de kant van de weg, hoogstwaarschijnlijk een verkeers-
slachtoffer. In diezelfde periode ook enkele dode hazen, 
eenden en zwanen, waarvan ik zelf denk dat het ook 
verkeersslachtoffers zijn. De reden zou kunnen zijn dat op 
die wegen veel te hard wordt gereden, de dieren hebben 
geen kans om aan de langsrazende bolides te ontsnappen. 
Het lijkt aan te bevelen om snelheidsbeperkingen aan te 
brengen en verkeersborden te plaatsen. Maar of dit effect 
zal hebben… 

De buizerd die we vonden zag er goed en gezond uit en 
droeg een ring. Het was daarom interessant om de 
ringgegevens van deze vogel op te vragen. 
Tot onze verbazing bleek de vogel op 25 mei 1993 in Exloo 
geringd te zijn! 
We realiseerden ons dat deze buizerd wel behoorlijk op 
leeftijd was, maar we wisten niet goed wat je nu eigenlijk 
kan verwachten bij buizerds. 
We zijn daarom op zoek gegaan naar ringgegevens van 
buizerds in Nederland.  
Het blijkt dat er in Nederland 20 meldingen zijn van buizerds 
boven de 20 jaar. Lange tijd was een vogel van 26 jaar de 
oudste totdat in Drenthe een vogel van 28 jaar en 5 dagen 
gevonden werd. 
Onze buizerd was dus op weg om de oudste buizerd van 
Nederland te worden! 
Helaas mocht dat niet zo zijn… 
 
Dick Schoppers 
 
Zwarte zwanen in het Hunzedal 
Al heel wat jaren worden we in de winter verrast door de 
aanwezigheid van een paartje zwarte zwanen in het 
Hunzedal. Heel wat uren heb ik er naar staan kijken en elke 
keer verbaasde het me weer hoe ze met elkaar omgingen. 
Heel vrolijk en actief, ze konden het duidelijk heel goed met 
elkaar vinden. 
Twee jaar terug was er ineens maar 1 zwarte zwaan 
aanwezig en mijn zoektochten naar een 2e leverde niets op. 
Opvallend was ook het gedrag van de ene overgebleven 
zwaan. De vogel zat er maar te zitten en had geen 
belangstelling voor de omgeving. Hij/zij zat meestal met de 
kop omlaag, in de veren. Het was wel duidelijk, deze vogel 
was met rouwverwerking bezig, zijn maatje was er niet 
meer… 
De winter daarna was het stil, er was geen zwarte zwaan 
aanwezig en ik ging ervan uit dat we de zwarte zwaan niet 
meer terug zouden zien. 
Maar, wat schetst mijn verbazing, deze winter was de zwaan 
weer aanwezig op hetzelfde plekje! 
De vogel vertoonde weer volop activiteit, poetste de veren 
en had weer belangstelling voor de omgeving. 
De reden werd snel duidelijk, er was weer een maatje 
gevonden! Dit was echter geen andere zwarte zwaan, maar 
een knobbelzwaan! De vogels waren onafscheidelijk en 
vonden elkaar duidelijk heel lief. 
Toch fijn om zoiets een keer te zien! 
 
Dick Schoppers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactpersoon nieuwsbrief: Bob Hogeveen 
Stuur je inbreng naar: nz@bobhogeveen.nl 


