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Brandganzen (wintervogels) in de Oostpolder en de Onnerpolder bij Noordlaren, begin mei 2015.
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1.

Inleiding

1.1

Binnenlandse vogelreis

In de periode van 4 tot en met 8 mei 2015 is door de vogelwerkgroep van de KNNV afdeling
Epe-Heerde een binnenlandse vogelreis georganiseerd. In de volgende gebieden in Nederland zijn
door ons de afgelopen jaren vogels gespot en reisverslagen opgesteld:
- Zeeland (2011)
- Lauwersmeer (2013)
- Texel (2014).
Dit verslag is de resultante van een vijfdaagse vogeltrip met een accent op de omgeving van het
Zuidlaardermeer, waarbij ook andere terreinen in Drenthe en Groningen zijn bezocht.
Deelnemers vogelreis Zuidlaardermeer
De deelnemers van de KNNV vogelwerkgroep afdeling Epe-Heerde aan de vogelreis in 2015 zijn:
Epona Vos, Margriet Maan, Jan Hofstede, Frans Bosch, Gert Prins en Adrie Hottinga.
Huisvesting
Frans Bosch heeft voor ons twee zomerhuisjes gehuurd op Landal De Bloemert in Midlaren. De
huisjes liggen in het oude gedeelte van het vakantiepark en er zijn vijf slaapplaatsen per huisje.
Adresgegevens: Landal De Bloemert, De Bloemert 1, 9475 TG Midlaren, 050-4091555 (receptie).
Internet: http://www.landal.nl/nl-nl/bungalowparken/nederland/drenthe/de-bloemert
Kenmerken van het park
• Circa 15 km van Groningen (stad);
• Circa 15 ha, 72 vrijstaande accommodaties direct aan het water en 60 geschakelde bungalows in
groene omgeving;
• Gelegen op de flank van de Hondsrug aan het Zuidlaardermeer, in de directe omgeving van de
Noordlaarderbos en op de grens van de provincies Groningen en Drenthe.

Overzichtskaart Zuidlaardermeer met Park De Bloemert tussen Midlaren en Noordlaren. Bron: Google Maps.
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Deelnemers aan de vogelreis Zuidlaardermeer 2015. Van boven naar beneden: Jan Hofstede, Frans Bossch;
Adrie Hottinga; Epona Vos, Jan Hofstede, Margriet Maan, Frans Bosch; Gert Prins.

KNNV Epe-Heerde

Vogelreis Zuidlaardermeer 2015

Pagina 5 van 52

1.2

Zuidlaardermeergebied

Deze paragraaf bevat een korte samenvatting van de diversiteit aan landschappen die wij hebben
bezocht tijdens deze vogelreis, bij het Zuidlaardermeer en daarbuiten. Langs de Hondsrug voert de
Hunze het water uit Oost-Drenthe af naar het noorden. Voordat de Hunze de provincie Groningen
binnenkomt, verbreedt deze ‘beek’ zich tot een natuurlijk meer: het Zuidlaardermeer. Vanwege
stagnatie van regenwater in dit beekdal is in grote delen bebouwing achterwege gebleven en zijn
inmiddels weer grote natuurgebieden gecreëerd. Er is een kerngebied gemaakt in het kader van de
ecologische hoofdstructuur. Naast het grote Zuidlaardermeer is er ook nog het kleinere
Foxholstermeer; beide zijn natuurlijke meren. De polders aan de westkant van de Hunze
(Onnerpolder, Oostpolder, Oosterpolder) zijn nog grotendeels als productieweiland en als
natuurgrasland in gebruik. De ‘polders’ aan de oostkant van de Hunze (Westbroekstermadepolder,
Kropswolderbuitenpolder) zijn voormalige akkers die vrijwel geheel ingericht zijn als natuur- en
waterbergingsgebied. Het Groninger Landschap heeft de ambitie om het oerstroomdal van de Hunze
weer te herstellen, zodat moerasontwikkeling plaats kan vinden.
Er is veel aan
natuurinrichting
gedaan in combinatie
met opvang van
stagnerend
regenwater en er
gaat nog meer
nieuwe inrichting
voor natuur
plaatsvinden; het
gebied is nog niet af!
Het Groninger
Landschap heeft als
beheerder naast de
natuur ook duidelijk
een doelstelling om
de mens te laten
genieten. Dat heeft
een gewillig oor
gevonden bij de
overheden en er zijn
veel recreatieve
voorzieningen
aangelegd in de
vorm van fiets- en
wandelpaden en
vogelkijktorens.

Zuidlaardermeer-gebied met de belangrijkste plaatsaanduidingen van excursies.

Behalve het Zuidlaardermeergebied bezochten we ook het hoogveenlandschap van het
Fochteloërveen en het zeekleilandschap van het Oldambt inclusief de Dollard. Wat kent NoordNederland een enorme variatie aan landschappen en daarmee samenhangende natuur!

1.3

Status Zuidlaardermeergebied
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Het Zuidlaardermeergebied is een belangrijk wetland voor zowel een aantal broedvogels als
wintergasten. In het kader van de Europese natuurbescherming zijn grote delen van het
Zuidlaardermeergebied aangewezen als Vogelrichtlijngebied en vallen onder de beschermende
werking van Natura 2000. Het betreft de gebiedsdelen met een totale oppervlakte van circa 2.100 ha:
• Polder Wolfsbarge en Nieuwe Compagnie
• Kropswolderbuitenpolder
• Westerbroekstermadepolder
• Oosterpolder
• Onnerpolder (delen)
• Oostpolder
Het Zuidlaardermeergebied is als Vogelrichtlijngebied aangewezen voor:
• de geschiktheid als broedgebied voor Roerdomp, Porseleinhoen en Rietzanger;
• de geschiktheid als overwinteringsgebied voor Kolgans, Smient en Kleine zwaan;
• de mogelijke geschiktheid voor één bijzondere vissoort; de Grote modderkruiper.
De opgaven voor het Zuidlaardermeergebied zijn:
1. Het creëren en in stand houden van voldoende plasdras-situaties voor Smient en Porseleinhoen;
2. Het herstellen van grote oppervlakten overjarig riet en waterriet voor de rietvogels met de
Roerdomp en de Rietzanger;
3. Behoud van voldoende goed leefgebied voor Kolgans, Kleine zwaan en Grote modderkruiper;
4. Behoud van slaapplaatsen van Kolgans en Smient op de meren in het gebied.
Het is een belangrijke internationale opgave om dit gebied voor broedende en overwinterende
vogelsoorten te behouden. Naast de behoudsdoelstelling zijn ook belangrijke herstelopgaven aan de
orde die de komende jaren in uitvoering worden genomen. De realisatie van de Natura 2000 opgaven
heeft tot gevolg dat het Zuidlaardermeergebied nog aantrekkelijker kan worden voor broedende
moeras- en weidevogels en voor pleisterende overwinteraars. En last but not least: het gebied zal nog
interessanter worden om vogels te observeren!
1.4

Samenvatting

Van maandag 4 mei tot en met vrijdag 8 mei 2015 hebben zes leden van de KNNV vogelwerkgroep
Epe-Heerde vogels gespot in de omgeving van het Fochteloërveen, het Norgerholt, de omgeving van
het Zuidlaardermeer, het Oldambt en de Dollard. Gedurende deze midweek zagen of hoorden wij 135
vogelsoorten met diverse hoogtepunten, zoals enkele honderden Zwarte ruiters in polder Breebaart,
de negen Morinelplevieren in de Carel Coenraadpolder en een complete weidevogelgemeenschap in
de Oostpolder. Ook interessant was de bemonstering van glasaal bij het gemaal Nieuwe Statenzijl.
Monica Wesseling heeft in het tijdschrift “Vogels” perfect samengevat wat wij hebben beleefd tijdens
onze vogeltrip in dit deel van Groningen. Zij schreef:
“Een vogelexplosie beneden Groningen”. Door de zware wateroverlast definitief te beperken is
een gewaagd plan voor een groot opvangmoeras gecreëerd. Het werd een paradijs vol
Kemphanen, Grutto’s, Witwangsterns, Geoorde futen, Watersnippen en Zeearenden.
Het zijn deze woorden van een bevlogen natuurjournalist die ons mede hebben geïnspireerd om het
Zuidlaardermeergebied te bezoeken.
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Impressie Zuidlaardermeer bij avond.
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2.

Maandag 4 mei 2015: de Kop van Drenthe

2.1

Fochteloërveen

Onze vogeltrip begint om negen uur in Veessen in de interessante hoogstamboomgaard van Epona
Vos. Voordat wij het Fochteloërveen bereiken, nemen we in Drenthe een verkeerde afslag, maar dat
levert wel interessante waarnemingen bij een parkeerterrein op. We noteren Zwartkoppen, een
jagende Boomvalk en een Gekraagde roodstaart. Rond half twaalf bereiken we Het Fochteloërveen
en Gert Prins voegt zich bij ons. Gert zal ons deze week begeleiden, omdat hij alle te bezoeken
gebieden goed kent.
Op deze maandagmorgen bezochten wij het Fochteloërveen waar wij ook in 2013 tijdens onze
vogelreis naar het Lauwersmeer in meerdere deelgebieden vogels hebben waargenomen. In het
reisverslag van 2013 “Vogelreis Lauwersmeer maart 2013”: hebben wij een uitvoerige beschrijving
van het Fochteloërveen opgenomen. Wij volstaan in dit reisverslag met een verwijzing naar dit
reisverslag en beperken ons tot het benoemen van de vogelwaarnemingen en beleving in dit
hoogveengebied van Natuurmonumenten.

Fochtelooërveen, verrekijkers in de aanslag: Epona Vos, Margriet Maan, Jan Hofstede, Frans Bosch en Adrie Hottinga.

Vanaf het parkeerterrein bij het Fochteloërveen lopen wij over het fietspad en over het wandelpad
door het fijnsparrenbos richting de 7-vormige observatietoren van Ravenswoud. Het is een
interessante wandeling met afwisselende houtopstanden, variërend van percelen met beuken tot
gesloten naaldhoutpercelen. In het fijnsparrenbos horen wij op twee locaties Vuurgoudhaantjes,
meerdere Appelvinken en een Matkop. Vanaf de uitkijktoren heb je een prachtig uitzicht over het
hoogveen en daar zagen wij via de telescoop Geoorde futen, Dodaarzen, een mannetje Zomertaling
en een mannetje Slobeend.

KNNV Epe-Heerde

Vogelreis Zuidlaardermeer 2015

Pagina 9 van 52

Impressie kijkscherm informatieruimte Fochteloërveen, Lycklamavaart en uitzicht vanaf observatietoren Ravenswoud.
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T ABEL 1. VOGELWAARNEMINGEN 4 MEI 2015: F OCHTELOËRVEEN
Geoorde fuut
Ooievaar
Nijlgans
Slobeend
Tafeleend
Havik 1 vr
Fazant
Scholekster
Grutto
Holenduif
Koekoek
Veldleeuwerik
Boompieper
Winterkoning
Gekraagde roodstaart
Roodborsttapuit
Tuinfluiter
Sprinkhaanzanger
Goudhaan
Koolmees
Matkop
Boomkruiper
Raaf 2
Vink
Appelvink

Dodaars
Grauwe gans
Wilde eend
Wintertaling
Kuifeend
Bruine kiekendief
Meerkoet
Kievit
Kokmeeuw
Houtduif
Gierzwaluw
Boerenzwaluw (nesten)
Witte kwikstaart
Roodborst
Tapuit
Zanglijster
Zwartkop
Fitis
Vuurgoudhaan 2
Zwarte mees
Staartmees
Gaai
Spreeuw
Kneu
Geelgors

Grote zilverreiger 1
Grote Canadese gans
Krakeend
Zomertaling
Buizerd (incl. bewoond nest)
Boomvalk > 9
Kraanvogel 2 ad
Oeverloper
Kleine mantelmeeuw
Turkse tortel
Grote bonte specht
Graspieper
Gele kwikstaart
Blauwborst
Paapje
Merel
Grasmus
Tjiftjaf
Bonte vliegenvanger
Pimpelmees
Boomklever
Zwarte kraai
Huismus
Putter
Rietgors

Na het bezoek aan de observatietoren en de lunch waren wij omstreeks half twee ter hoogte van de
Fochteloërveenweg waar een bufferzone is ingericht. Deze bufferzone moet er mede voor zorgen dat
het Fochteloërveen niet verdroogt. Via begrazing met Schotse Hooglanders en Nederlandse
landgeiten wordt de bufferzone open gehouden en verbossing tegen gegaan. In de bufferzone zagen
wij onder andere twee foeragerende Kraanvogels, twee mannetjes Slobeend, meerdere Geelgorzen
en een zingende Blauwborst. Grauwe ganzen
hebben dit gebied ook ontdekt en wij zagen vele
tientallen foeragerende ex. We brengen een kort
bezoek aan de vogelkijkhut.
Het Fochteloërveen is als kwetsbaar
natuurgebied beperkt toegankelijk.

Langs de weg is een reptielenscherm om de adders, gladde slangen en ringslangen te beschermen
tegen dood rijden op deze lokale weg. Na het bezoek aan deze bufferzone bezoeken we de
bufferzone bij het informatiecentrum van Natuurmonumenten en maken hier een tweede wandeling.
Dit gebied wordt begraasd met schapen en Galloway-runderen. We zien meerdere Ooievaars, een
Bruine kiekendief en in het struweel zingt een Sprinkhaanzanger. Wij noteren vele tientallen
Grasmussen, verschillende Geelgorzen, enkele Roodborsttapuiten en Blauwborsten, een Paapje en
Gele kwikstaarten. Ter hoogte van dit kijkscherm jagen negen Boomvalken. Er is veel trek van
Graspiepers en Tapuiten.
In totaal zien wij tijdens ons bezoek aan het Fochteloërveen 75 vogelsoorten. Daarnaast zien wij ook
meerdere Hazen, Konijnen en Reeën. Wij zien de volgende soorten dagvlinders: Dagpauwoog, Klein
koolwitje, Citroenvlinder, Bont zandoogje en Oranjetipje en de volgende soorten hommels:
Aardhommel, Akkerhommel en Steenhommel. Op diverse locaties zagen en hoorden wij Groene
kikkers. In de bloeiende wilgen zagen wij vele solitaire bijtjes die wij niet op naam hebben gebracht.
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2.2

Norgerholt

Het Norgerholt ligt in een esdorpenlandschap in de gemeente Noordenveld. Dit eigendom van
Natuurmonumenten heeft de Natura 2000-status en is een beschermd habitattype: dit Eiken-hulstbos
behoort tot de betere voorbeelden in ons land van het habitattype Beuken-Eikenbossen met Hulst.
Natuurmonumenten heeft hier als doelstelling een “niets doen beheer”. Het is een eeuwenoud
markebos van Hulst en Zomereik, dat werd gebruikt voor de houtvoorziening. Hulst werd in het
verleden gebruikt voor het vegen van schoorstenen en eikenhout voor diverse doeleinden in de
boerderij- en schurenbouw. In de huidige situatie zijn grote Hulstbomen en Zomereiken
beeldbepalend. In de vegetatie komen vele ‘oudbosplanten’ voor en zeldzame bramensoorten.
Het is bijzonder interessant om dit bos te bezoeken, niet alleen vanwege de imposante, meer dan 20
m hoge Hulstbomen, maar vooral de plaats die dit bos in het landschap inneemt in een omgeving met
eeuwenoude essen. Wij maakten een korte, interessante wandeling in het bos en omgeving,
bedenkend dat dit bos in de geschiedschrijving al in 1595 wordt genoemd. Voor een volledige
beschrijving van de natuurwetenschappelijke waarden verwijzen we naar de website van het
ministerie van Economische Zaken – Natura 2000-gebied Norgerholt.

Tussen Westervelde en Norg ligt de oude boskern het Norgerholt (luchtfoto uit Google Maps).

T ABEL 2. VOGELWAARNEMINGEN 4 MEI 2015: N ORGERHOLT
Kleine mantelmeeuw > 40
Roodborst
Merel
Grasmus
Goudhaan (in de Hulst!)
Boomklever
Spreeuw

Grote bonte specht
Gekraagde roodstaart
Tuinfluiter
Fitis
Koolmees
Boomkruiper
Appelvink

Winterkoning
Zanglijster
Zwartkop
Tjiftjaf
Pimpelmees
Kauw
Geelgors

Wij zijn aan het eind van de middag in het Norgerholt en horen en zien 21 vogelsoorten.
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Het is interessant dat wij ook hier evenals in het Fochteloërveen veel Appelvinken hoorden; begin mei
is een goede tijd om Appelvinken waar te nemen, aangezien er nog veel zang is en zomereiken nog
niet volledig in blad zijn. Ook boeiend zijn de waarnemingen van Geelgorzen, zowel aan de randen
van het Fochteloërveen als bij het Norgerholt. Op de Noord-Veluwe, waar wij veel waarnemingen
doen, zijn Geelgorzen erg zeldzaam geworden. Achter het bos op de enk waren opvallend veel Kleine
mantelmeeuwen aanwezig. Aan de rand van het ven zagen wij Groene kikkers en Dagpauwogen.

Norgerholt: interessante kruid-, struik- en boomlaag van het Habitattype Eiken-Hulstbos met o.a. Grote muur.
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2.3

Landal Park de Bloemert

Na het bezoek aan het Norgerholt gaan wij naar Landal Park de Bloemert waar wij ons in de twee
zomerhuisjes installeren. Na de korte installatie gaan wij eten in een plaatselijk etablissement in
Zuidlaren en noteren en passant Zwarte roodstaarten en Gaaien in het dorp. In het water van De
Bloemert zijn Futen, Wilde eenden en meerdere paren Waterhoen.

Gert Prins, Margriet Maan en Jan Hofstede bij een zomerhuisje van De Bloemert.

Het aangrenzende terrein Meerwijk (onder) en het oude deel van De Bloemert (boven) met de zomerhuisjes omcirkeld.
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Alle waarnemingen van De Bloemert zijn in één tabel gezet, omdat wij iedere dag weer enkele nieuwe
soorten noteerden. In de tabel 3 zijn ook waarnemingen opgenomen van de Zuidlaardermeeroevers
nabij De Bloemert, Meerwijk en Plankensloot, waar wij twee avonden met Hendrik Prins in een boot
de omgeving verkenden.
T ABEL 3. VOGELWAARNEMINGEN 4 TOT EN MET 8 MEI 2015: DE B LOEMERT E. O. MIDLAREN
Fuut
Knobbelzwaan
Bergeend
Wilde eend
Meerkoet
Kleine mantelmeeuw
Houtduif
Bosuil
Groene specht
Huiszwaluw
Heggenmus
Zanglijster
Tuinfluiter
Sprinkhaanzanger
Tjiftjaf
Pimpelmees
Kauw
Spreeuw
Vink
Groenling
2.4

Aalscholver
Grauwe gans
Nijlgans
Buizerd
Scholekster
Visdief
Turkse tortel
Gierzwaluw
Grote bonte specht
Witte kwikstaart
Roodborst
Grote lijster
Zwartkop
Kleine karekiet
Bonte vliegenvanger
Staartmees
Roek
Wielewaal
Kneu
Rietgors

Blauwe reiger
Grote Canadese gans
Boerengans
Waterhoen
Kokmeeuw
Holenduif
Koekoek
IJsvogel
Boerenzwaluw
Winterkoning
Zwarte roodstaart
Merel
Grasmus
Fitis
Koolmees
Gaai
Zwarte kraai
Huismus
Putter

Oostpolder

Na de avonddis zijn we om kwart voor negen ter hoogte van de Osdijk in de Oostpolder. De
Oostpolder is grotendeels in beheer bij het Groninger Landschap en ligt aan de noordwestzijde van
het Zuidlaardermeer. In de Oostpolder is op het dijkje richting Osdijk aan de zuidoostzijde een
vogelkijktoren, vanwaar uitzicht is over de Oostpolder en het Zuidlaardermeer.

Vogelkijktoren in de Oostpolder bij Noordlaren met uitzicht op de Oostpolder en het Zuidlaardermeer.
Een identieke toren staat aan de andere kant van het Zuidlaardermeer bij Leinwijk.
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De Oostpolder heeft een belangrijke weidevogelfunctie in het geheel van weidevogelgebieden tussen
Haren en Noordlaren. Bij de Osdijk is een kokmeeuwenkolonie op een schiereiland en in de
noordwestelijke hoek is een kleine Aalscholverkolonie aanwezig in een petgatengebiedje. Hier bevindt
zich ook een slaapplaats van Aalscholvers en Grote zilverreigers (winter). We lezen een groene
halsring af met code R86 van een Grauwe gans. Frans Bosch heeft de halsringen die we hebben
afgelezen in www.geese.org ingevoerd.

Overzicht Oostpolder bij Noordlaren (weidevogelgebied) en de westoever van het Zuidlaardermeer.

T ABEL 4. VOGELWAARNEMINGEN 4 MEI 2015: O OSTPOLDER
Geoorde fuut
Blauwe reiger
Grauwe gans
Bergeend
Wilde eend
Tafeleend
Bruine kiekendief
Kievit
Wulp
Visdief
Boerenzwaluw
Winterkoning
Merel
Rietzanger

Fuut
Ooievaar
Grote Canadese gans
Nijlgans enkele tientallen
Krakeend
Kuifeend
Waterhoen 2 pr
Tureluur
Kokmeeuw
Houtduif
Witte kwikstaart
Heggenmus
Zwartkop
Zwarte kraai

Aalscholver
Knobbelzwaan
Brandgans enkele honderden
Boerengans
Slobeend
Buizerd
Meerkoet
Grutto slpl. > 50 ex
Dwergmeeuw
Koekoek
Gele kwikstaart
Zanglijster
Grasmus
Rietgors

Het was een interessante eerste dag van deze midweek vogels observeren in de omgeving van het
Zuidlaardermeer.
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Impressie Oostpolder met een hoog opgezet grondwaterpeil wat leidt tot plas-dras-situaties in de taluds van sloten.

Oostpolder met Grauwe ganzen en witte Boerenganzen. Deze ganzen zijn behoorlijk honkvast, jaar in jaar uit zijn ze te
vinden in de gebieden rondom het Zuidlaardermeer.

KNNV Epe-Heerde
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Impressie Oostpolder met zicht op het Zuidlaardermeer, Geoorde fuut en een bonte mengeling aan ganzenen een
paartje Kuifeend in de Kokmeeuwenkolonie.
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3.

Dinsdag 5 mei 2015: het Oldambt en de Dollard

3.1

De Tjamme

Deze dinsdag gaan we richting Finsterwolde, naar polders langs de Dollard (de Carel
Coenraadpolder, Johannes Kerkhovenpolder, Reiderwolderpolder), Nieuwe Statenzijl en ten slotte
Bellingwolde.
Wij bezoeken als eerste locatie het natuurgebied “De Tjamme”, gelegen tussen Beerta en
Finsterwolde; 200 ha bos- en moerasland, overgang van kleipolder naar veenweidegebied. Hier
graast voor het beheer van de vegetatie een kudde Schotse Hooglanders. Het noordelijk deel is
opengesteld en gedeeltelijk ingericht voor recreatie. Het gebied is in eigendom en beheer bij
Staatsbosbeheer.

Finsterwolde

parkeerplaats

De Tjamme

kijkscherm

Beerta
Overzicht De Tjamme met parkeerplaats en kijkscherm, boven in de foto de plaats Finsterwolde, onderin Beerta.
Bron: Google Maps.

Bij het parkeerterrein heb je een goed uitzicht over de waterpartij die hier is gegraven, vermoedelijk
omdat er specie nodig was voor natuurinrichting. Het is een natuurgebied in een landbouwenclave
met eindeloze graanakkers.
We zijn in het gebied waar Frank Westerman in het bekende boek “De Graanrepubliek” over schrijft.
Als je dit boek hebt gelezen beleef je dit landschap op een sociaal-demografisch scheidsvlak van
arbeid en strijd en is natuur en landschap van ondergeschikt belang. Dat blijkt ook in de omgeving
van De Tjamme; een natuurenclave in eindeloze graan- en koolzaadvelden.
Gele kwikstaarten zijn hier in overvloed, ze vinden veel insecten in de graanvelden en wegbermen.
KNNV Epe-Heerde
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Koolzaadveld met bijenkasten in De Tjamme.

T ABEL 5. VOGELWAARNEMINGEN 5 MEI 2015: DE T JAMME
Knobbelzwaan
Slobeend
Kievit
Grasmus
Kneu

Wilde eend
Kuifeend
Kokmeeuw
Rietzanger

Krakeend
Torenvalk
Gele kwikstaart
Kauw

Zicht op de kerktoren van Finsterwolde, gezien vanaf De Tjamme, met op de torenspits geen haan maar een paard!
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Impressie De Tjamme, kerktoren en kerkhof Finsterwolde.
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3.2

Finsterwolde

Na ons bezoek aan De Tjamme gaan we naar Finsterwolde waar we de 13-eeuwse N.H.-kerk
(oorspronkelijk katholiek) en de vrijstaande kerktoren (1822) bekijken en een wandeling maken op het
fraaie, oude kerkhof met lindenlanen. Op het kerkhof is een kleine Blauwe reiger-kolonie met vijf
bewoonde nesten en we zien twee paar Gekraagde roodstaarten. Er zijn meerdere roepende
Appelvinken en enkele Grauwe vliegenvangers.
3.3

Polders langs De Dollard

Van Finsterwolde (gemeente Oldambt) gaan wij richting Dollard via de Reiderwolderpolder en de
Carel Coenraadpolder waar wij enkele Bruine kiekendieven zien jagen. Op de grote erven bij de
majestueuze boerderijen zien wij bewoonde nesten van Buizerds. Ook in deze polder zien wij vele
tientallen Gele kwikstaarten.
De Carel Coenraadpolder dateert van 1924. De polder werd vernoemd naar oud-commissaris van de
Koningin Carel Coenraad Geertsema. De polder is evenals andere Dollardpolders zeer vruchtbaar.
Met name suikerbieten, graan en aardappelen worden hier verbouwd. Meest kenmerkend voor het
gebied is het grote verschil in welvaart van de bewoners. In de omgeving van Beerta en Finsterwolde
zijn en waren grote tegenstellingen tussen herenboeren en landarbeiders, zoals blijkt uit het contrast
tussen de herenboerderijen met hun parkachtige slingertuinen en de kleine landarbeidershuisjes
direct gelegen langs de wegen.
Van de Carel Coenraadpolder gaan wij naar de Johannes Kerkhovenpolder waar wij ook weer vele
tientallen Gele kwikstaarten zien. In deze polder zijn nog vele honderden Brandganzen die nog niet
naar de noordelijke broedplaatsen zijn vertrokken. In tegenstelling tot vorige polders zien we hier veel
Huiszwaluwen, Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen en er is nog doortrek van Graspiepers. In de
kleine struwelen op perceelscheidingen bij de dijkovergangen zijn op diverse locaties Paapjes en
Grasmussen. De Grasmussen zijn broedvogels zijn en de Paapjes zijn vooral doortrekkers. Ook zien
we op veel akkers Bergeenden die nog niet zijn gestart met broeden.
De gronden voor de inpoldering werden aangekocht door de Amsterdamse bankier Johannes
Kerkhoven. Kerkhoven had ambitieuze plannen om een groot gedeelte van de Dollard in te polderen.
In tegenstelling tot oudere inpolderingen werd niet gewacht tot de kweldervorming zo ver was
gevorderd dat deze niet meer bij hoogwater onderstroomde. De polder werd al in een vroege fase
ingedijkt. Johannes Kerkhoven was al overleden toen zijn erfgenamen in 1875 begonnen met de
daadwerkelijke inpoldering van het gebied. In 1876 werd de polder gesloten door een oud kofschip in
het laatste dijkgat tot zinken te brengen. Er bleek bij de aanleg gesjoemeld te zijn. Om geld uit te
sparen had de aannemer op sommige plaatsen kunstgrepen toegepast om minder klei te hoeven
gebruiken. Nadat de dijk driemaal was doorgebroken werd in 1883 een nieuwe stuk dijk aangelegd
voor het overstroomde gedeelte. De knik in de dijk ter hoogte van kilometerpaal 11 is hiervan het
gevolg. Daarna is het land in productie genomen en werden er onder meer aardappels, tarwe,
suikerbieten en luzerne verbouwd. De polder werd geëxploiteerd door vier agrarische bedrijven.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden deze boerderijen door de Duitsers in brand gestoken. Na de
oorlog werd in de jaren 1949 tot en met 1952 een centraal gelegen modelboerderij aangelegd.
3.4

Polder Breebaart/Buitenplaats Reidehoeve

Van de Johannes Kerkhovenpolder gaan we richting Polder Breebaart en het bezoekerscentrum
Buitenplaats Reidehoeve. We parkeren de auto’s bij het bezoekerscentrum en wandelen naar het
vogelkijkpunt aan de rand van de grote plas. In polder Breebaart, ingesloten tussen de Deltadijk en de
Dallingeweersterdijk, is in samenwerking met Waterschap Hunze en Aa’s een opening via een duiker
in de Deltadijk gemaakt om de zee en het getij weer gedempt toe te laten.
Door deze gedempte daling van zeewater heeft deze polder een bijzondere aantrekkingskracht voor
vogels; met name steltlopers. In de Dallingeweersterdijk en -weg is een vispassage aangelegd om
vistrek mogelijk te maken van zout naar zoet water vooro.a. glasaal en Driedoornige stekelbaars.
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Het is een fantastische omgeving om vogels te observeren en in de vogelhut genieten wij van de vele
soorten steltlopers. Op de slikken verblijven enkele honderden Zwarte ruiters in zomerkleed, waarvan
enkele gekleurringd en “gevlagd” zijn, enkele honderden Bontbekplevieren en enkele tientallen
Groenpootruiters (voor informatie zie www.waderstudygroup.org). Een Rode wouw vliegt over!

Polder Breebaart met broedende Kluten en rustende Lepelaars.

Buitenplaats Reidehoeve met geriefelijke vogelkijkpost in de dakopbouw.

T ABEL 6. VOGELWAARNEMINGEN 5 MEI 2015: P OLDER BREEBAART
Aalscholver
Brandgans enkele 100-en
Brilduiker 2
Torenvalk
Bontbekplevier enkele 100-en
Zwarte ruiter enkele 100-en
Kokmeeuw
Oeverzwaluw
Graspieper
Tapuit
Koolmees
Zwarte kraai
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Blauwe reiger
Bergeend vele 10-en
Rode wouw 1
Scholekster
Zilverplevier
Groenpootruiter enkele 10-en
Kleine mantelmeeuw
Boerenzwaluw
Witte kwikstaart
Sprinkhaanzanger
Ekster
Vink

Lepelaar 8
Wilde eend
Buizerd
Kluut
Bonte strandloper enkele 10-en
Kemphaan
Gierzwaluw
Huiszwaluw
Gele kwikstaart
Tjiftjaf
Kauw
Kneu
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Drie rustende Lepelaars, met de telescoop bestudeerd door Epona en Jan. De vogelhut van Polder Breebaart.
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De Dollard met locatie Polder Breebaart, Buitenplaats Reidehoeve, het Ambonezenbosje en de Kiekkaaste.

We brengen nog een bezoek aan het bezoekerscentrum Buitenplaats Reidehoeve en hebben een
informatief gesprek met de vrijwilligers die hier voor het Groninger Landschap actief zijn.

Zicht op bebouwing Dallingeweer vanaf de dijk bij Polder Breebaart: het Koolzaad bloeit.
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Polder Breebaart met broedende en rustende Kluten.

3.5

Ambonezenbosje

Halverwege de Carel Coenraadpolder ligt het bosje Dollart Süd, in de volksmond: Ambonezenbosje.
Gert laat ons dit Ambonezenbosje zien, terwijl het regent en het onweer weinig goeds voorspelt? Hier
stonden van 1940 tot 1942 barakken voor de slikwerkers. Tussen 1942 en 1945 stond er de Duitse
Batterie Dollart Süd. Vier kanonnen, één van de 16 batterijen voor de luchtverdediging van Emden,
die verwoest werd in de nacht van 24 op 25 april bij de bevrijding van Delfzijl. Tussen 1945 en 1950
was er een interneringskamp voor NSB-ers gevestigd onder leiding van de beruchte oud-politieman
J.A. Verdam, die in 1950 tot 10 maanden cel werd veroordeeld wegens mishandeling van
gevangenen (brandende sigaretten in de wang steken) en onmenselijke opsluitingsmethoden (handen
in een houtblok klemmen). Om die reden werd het kamp gesloten. Volgens NSB-er Van der Vaart
Smit zouden drie mannen door mishandelingen gestorven zijn in het kamp, maar de betrouwbaarheid
van zijn verklaring is niet duidelijk.
Tussen 1945 en 1948 stond er ook een barak voor de slikwerkers. Tussen 1953 en 1961 werd het
kamp gebruikt voor de tijdelijke opvang van ongeveer 300 Ambonezen. Na hun vertrek naar de
Molukse wijken van Appingedam en Foxhol werd in 1962 het kamp afgebroken en het bosje
aangelegd door het Landbouwbedrijf Oost Groningen, dat het in 1992 verkocht aan de eigenaar van
de boerderij Carel Coenraadpolder. Tussen 1993 en 1995 werd het vroegere munitiedepot
omgebouwd tot vakantiewoning. In 2006 werd een gedenkteken voor de Ambonezen geplaatst bij het
bosje, dat alleen toegankelijk is na overleg met de eigenaren.

Vijf van de negen Morinelplevieren in de Carel Coenraadpolder.

In het Ambonezenbosje zien wij enkele Zwarte kraaien, een Merel, drie Houtduiven en enkele Putters.
Evenals in de erfbosjes bevindt zich ook hier een bewoond nest met Buizerds. Van het
Ambonezenbosje gaan wij door de Reiderwolderpolder richting Nieuwe Statenzijl, terwijl het onweert,
de wind aanwakkert en het hard regent. En dan zien we in de Carel Coenraadpolder ineens een
aantal steltlopers ploegend tegen de wind en schuilend in het akkerland. De harde slagregens en de
harde wind verdrijven de steltlopers naar de berm, vrijwel naast de auto. Het blijken negen
Morinelplevieren te zijn. Een geweldige waarneming en voor een aantal van ons een nieuwe soort!!!
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T ABEL 7. VOGELWAARNEMINGEN 5 MEI 2015: REIDERWOLDERPOLDER
Blauwe reiger
Nijlgans
Buizerd
Houtduif
Spreeuw

3.6

Grauwe gans
Wilde eend
Torenvalk
Merel

Grote Canadese gans
Krakeend
Morinelplevier 9
Zwarte kraai

Nieuwe Statenzijl, Dollard, Kiekkaaste

In de stromende regen zijn we om twee uur in Nieuwe Statenzijl bij de Dollard en willen wachten tot
het niet meer regent. Maar het blijft licht regenen en daarom besluiten wij toch alvast een kijkje te
nemen bij imposante spuisluis die de Westerwoldse Aa scheidt van de Dollard.
Het Eems-Dollard-estuarium is de laatste zeearm in het Nederlandse waddengebied waar het getij
nog vrij spel heeft. Bij Nieuwe Statenzijl, aan de Duitse grens, staat de vogelkijktoren met de naam
Kiekkaaste. Deze vogelkijktoren is te bereiken via een planken vlonder dat is aangelegd in de
rietvelden.

Dollard

Kiekkaaste

Grens met
Duitsland

Spuisluis
Nieuwe Statenzijl

Overzicht Nieuwe Statenzijl. De Westerwoldse Aa mondt via spuisluis uit in de Dollard. Buitendijks loopt een pad naar
de Kiekkaaste aan de rand van het wad (bovenin de foto). Bron: Google Maps.
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Een medewerker van het waterschap Hunze en Aa’s is bezig met een vangnet (een kruisnet) dat hij in
het water laat zakken voor één van de sluisdeuren. Wij vragen wat hij wil vangen. Hij legt ons uit dat
het waterschap 24 uur per dag zes maal per uur glasaal vangt en de glasalen telt. Het waterschap
doet mee aan een visserijonderzoek naar de intrek van glasaal. Ter hoogte van het gemaal bevindt
zich een glasaalgoot waardoor de glasaal van de Dollard de binnendijkse zoete wateren kan
bereiken. Het is een onverwacht interessant moment om kennis te nemen van dit visserijonderzoek.

Bemonstering van glasaal met kruisnet door ambtenaar van Waterschap Hunze en Aa’s bij spuisluis Nieuwe Statenzijl.

De vangst: acht glasalen en één Driedoornige stekelbaars (inzet: drie glasalen).
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Vlonderpad naar vogeltoren Kiekkaaste en uitzicht vanaf Nieuwe Statentzijl op de Kiekkaaste en de stad Emden.
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Vanaf de dijk bij het gemaal hebben wij met de telescopen een goed zicht op de Duitse oeverstrook
van de Dollard. Wij schatten het aantal Brandganzen op > 2.200 ex. We tellen drie paar Bruine
kiekendieven die in de rietvegetaties broeden en zien dat de mannetjes prooien overdragen aan de
vrouwtjes. Over de grens in Duitsland horen wij Grutto’s baltsen en er zit een Paapje. Wij besluiten
ondanks het dreigende en druilerige weer via de vlonder naar de Kiekkaaste te lopen. In de
rietvegetaties zien wij op drie locaties Baardmannen en vanuit de Kiekkaaste zien wij tientallen
Bergeenden en vele tientallen Zwarte ruiters. Dan begint het weer hevig te onweren en besluiten wij
toch maar terug te lopen naar de spuisluis waar zich een Tapuit ophoudt. Het weer klaart helaas niet
op en wij besluiten hier niet langer te blijven en een boerderijroute te volgen richting Bellingwolde.
T ABEL 8. VOGELWAARNEMINGEN 5 MEI 2015: OMGEVING NIEUWE STATENZIJL.
Aalscholver
Wilde eend
Buizerd
Meerkoet
Tureluur
Veldleeuwerik
Witte kwikstaart
Zwarte roodstaart
Braamsluiper
Kleine karekiet
Baardman 3 pr
3.7

Brandgans > 2.200 ex
Wintertaling 1 pr
Bruine kiekendief 3 pr
Scholekster
Grutto
Oeverzwaluw
Gele kwikstaart
Paapje 1 mn
Grasmus
Tjiftjaf
Kneu

Bergeend
Kuifeend
Torenvalk
Oeverloper 3
Kleine mantelmeeuw
Boerenzwaluw
Blauwborst
Tapuit
Rietzanger
Koolmees
Rietgors

Bellingwolde

Onderweg naar Bellingwolde zien we Blauwe reigers, Buizerds en op meerdere locaties foeragerende
Tapuiten op trek. Rond kwart voor vijf zijn we in Bellingwolde en bezoeken de oude N.H. Magnuskerk
(1527) met vrijstaande toren en een oud kerkhof.
Op het kerkhof groeit Knikkende vogelmelk, een stinsenplant en hier dus niet wild. Op veel oude
kerkhoven vind je stinsenplanten, vanwege het bijzondere milieu met opgebrachte en/of geroerde
grond (zoals op terpen, wat hier niet zo is) met oud geboomte. In Drenthe is een project uitgevoerd
voor de introductie van stinsenplanten op kerkhoven. Dit project is uitgevoerd door een studiegenote
van Adrie, namelijk Heilien Tonckens (www.wildeweelde.nl).

Kerkhof van Bellingwolde: groeiplaats van Knikkende vogelmelk.
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Bij de kerk noteren wij in de aanhoudende regen: Boomklever, Boomkruiper, Bonte vliegenvanger,
Tjiftjaf, Merel, Zanglijster, Kauw, Zwarte kraai en Houtduif.
Bellingwolde is rijk aan monumenten. Naast de parkeerplaats staat bijvoorbeeld dit voormalige
Rechthuis, een gerechtsgebouw dat van voor 1643 dateert en dienst deed tot 1811. Het is één van de
maar liefst 41 rijksmonumenten die dit fraaie dorp rijk is.

Voormalig Rechthuis Bellingwolde, één van de vele rijksmonumenten in Bellingwolde.

We besluiten na de bezichtiging van de buitenzijde van de kerk en het kerkhof terug te gaan naar
Midlaren, omdat het blijft regenen. We rijden door één van de bolwerken van de Grauwe kiekendief,
de omgeving van Vriescheloo en Blijham. Onderweg zien we alleen nog enkele foeragerende Bruine
kiekendieven…. Een soort die in toenemende mate ook in akkers broedt.
T ABEL 9. VOGELWAARNEMINGEN 5 MEI 2015: O OSTPOLDER
Fuut
Knobbelzwaan
Brandgans > 800
Boerengans
Slobeend
Zeearend 1
Bruine kiekendief
Scholekster
Grutto
Visdief
Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Gele kwikstaart
Grasmus
Fitis
Huismus
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Aalscholver
Grauwe gans
Bergeend
Wilde eend
Tafeleend
Buizerd
Fazant
Kievit
Regenwulp 13
Houtduif
Veldleeuwerik
Graspieper
Tapuit
Rietzanger
Zwarte kraai
Rietgors

Blauwe reiger
Grote Canadese gans
Nijlgans
Krakeend
Kuifeend
Havik 1 vr
Meerkoet
Tureluur
Kokmeeuw
Koekoek
Oeverzwaluw
Witte kwikstaart
Merel
Kleine karekiet
Spreeuw

Vogelreis Zuidlaardermeer 2015

Pagina 31 van 52

Positie van de excursiedoelen in het Oldambt ten opzichte van het Zuidlaardermeer.

Hierboven nog een overzicht van de ligging van de excursiegebieden van vandaag ten opzichte van
het Zuidlaardermeer.
Aangekomen in Midlaren is de regen gestopt en wij gaan vóór de avonddis naar de Oostpolder. Om
tien over vijf zijn wij daar en hebben nog voldoende tijd om waarnemingen te verrichten. We zien veel
Gele kwikstaarten, enkele Graspiepers, een jagend vrouwtje Havik en enkele Buizerds die een bijna
uitgekleurde Zeearend belagen. Er zijn meerdere Bruine kiekendieven die jagen boven de rietvelden;
het lijkt erop dat ter hoogte van de vogelkijktoren één mannetje twee vrouwtjes heeft? Aan de
westzijde van de Oostpolder zien we nog circa 800 foeragerende Brandganzen.
Er zijn meerdere boerenganzen, die ook zijn geringd in het kader van het onderzoeksprogramma voor
de populatiedynamiek, ecologie en terreingebruik van Grauwe ganzen. Wij lezen een halsband af van
een witte gans met inscriptie GYK. Deze boerengans is op 15 juni 2012 geringd in
Leinwijk/Zuidlaardermeer door Berend Voslamber. De Grauwe ganzen die rond het meer zijn geringd
zijn behoorlijk plaatstrouw aan het Zuidlaardermeergebied.
Voor de avonddis in één van de etablissementen die Gert ons aanraadde, hebben wij nog nagekaart
over de Oostpolder: een bijzonder interessant gebied.
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4.

Woensdag 6 mei 2015: Leinwijk, Wolfsbarge en Laarwoud

4.1

Leinwijk en Wolfsbarge
Op woensdag 6 mei was Adrie niet aanwezig vanwege een
begrafenis. Op woensdag is de oostzijde van het
Zuidlaardermeer bezocht. Het akkerland aan de oostzijde
van het Zuidlaardermeer is bij Leinwijk ook ingericht om
natuur te ontwikkelen. Hierdoor sluit dit gebied aan bij de
natuurontwikkeling aan de zuidoever waar het Drents
Landschap in de Wolfsbarge/Zuidoever ook nieuwe natuur
ontwikkelt. De bestaande dijk is afgegraven zodat het gebied
Wolfsbarge een open verbinding heeft met het
Zuidlaardermeer. Afhankelijk van het herstel van het
natuurlijk peilverloop in het Zuidlaardermeer zal de dynamiek
in de nieuw ontstane “graslanden” toenemen.
De dynamiek leidt tot andere samenstellingen van
vegetaties; pitrusvegetaties nemen toe vanwege de stikstofen fosfaatrijke samenstelling van het water in het
Zuidlaardermeer. Kortom het landschapsbeeld wijzigt zich
door zowel abiotisch en biotische condities, mede ook
vanwege het gewijzigd landbouwkundig gebruik; van
intensief landgebruik naar extensieve begrazing door
Schotse Hooglanders en Konik paarden.
Een Amerikaanse windmolen in Leinwijk voor het Groninger Landschap
gefinancierd door sojafabrikant Kikkoman.

T ABEL 10. VOGELWAARNEMINGEN 6 MEI 2015: L EINWIJK EN W OLFSBARGE
Geoorde fuut
Blauwe reiger
Grauwe gans
Bergeend
Wilde eend
Zeearend 1
Fazant
Scholekster
Tureluur
Grote mantelmeeuw
Turkse tortel
Groene specht
Graspieper
Gele kwikstaart
Roodborsttapuit
Tuinfluiter
Grasmus
Snor
Tjiftjaf
Staartmees
Kauw
Spreeuw
Vink
Groenling
KNNV Epe-Heerde

Fuut
Lepelaar
Grote Canadese gans
Nijlgans
Tafeleend
Bruine kiekendief
Waterhoen
Kleine plevier
Kokmeeuw
Visdief
Koekoek
Grote bonte specht
Boompieper
Winterkoning
Zanglijster
Zwartkop
Rietzanger
Kleine karekiet
Koolmees
Ekster
Roek
Huismus
Kneu
Geelgors

Aalscholver
Knobbelzwaan
Brandgans
Boerengans
Kuifeend
Torenvalk
Meerkoet
Kievit
Kleine mantelmeeuw
Houtduif
Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Witte kwikstaart
Zwarte roodstaart
Merel
Braamsluiper
Sprinkhaanzanger
Fitis
Pimpelmees
Gaai
Zwarte kraai
Ringmus
Putter
Rietgors
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Zicht op het Zuidlaardermeer vanaf de uitkijktoren in Leinwijk. Biotoop van o.a. Bever en Bruine kiekendief.

Oever van het Zuidlaardermeer bij Wolfsbarge. In deze rietoevers komt de Rietzanger talrijk voor.

4.2

Laarwoud

’s Middags brengen we een bezoekje aan het parkbos van de havezathe Laarwoud in Zuidlaren. Dit
huis dateert uit de zeventiende eeuw. Tot 2004 was dit huis het gemeentehuis van de gemeente
Zuidlaren, nu is het weer particulier bewoond. Rond het huis ligt een oud parkbos in 18e-eeuwse
geometrische aanleg met 19e-eeuwse aanpassingen in de landschapsstijl. Het bos en de lanen
omvatten oude Zomereiken, Beuken en linden met een rijke ondergroei van onder meer Hulst,
Hazelaar en Rododendron. Dankzij de zon die doorbreekt zijn vlinders actief op open plekjes in het
bos zoals het Landkaartje en Bont zandoogje.
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We komen hier vooral even kijken naar de Roeken. Laarwoud herbergt één van de grootste
roekenkolonies van Nederland, goed voor enkele honderden nesten. Alleen al in het
noordoostelijke stukje parkbos bij de Laarweg tellen we zo al iets van 184 nesten. Ook vijf Blauwe
reigers met nesten. De Roeken en de reigers hebben grote jongen. Verder horen en zien we de
bosvogels die in zo’n oud bos mag verwachten. Onder meer Groene specht, Grote bonte specht,
Grauwe vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper en Staartmees.

Pauze op een omgezaagde majestueuze eik van Laarwoud. Jan Hofstede, Frans Bosch, Epona Vos en Margriet Maan.

Via een omweggetje gaan we terug naar onze huisjes op de De Bloemert. Om nog wat ‘cultuur’ tot
ons te nemen bezoeken we bij Midlaren nog een mooi plekje waar de hunnebedden D3 en D4 liggen
pal naast twee kleine Drentse boerderijtjes. En passant horen en zien we hier nog een mannetje
Goudvink, een Zwartkop en Zwarte kraai. In het grasland zingt een Roodborsttapuit.

Hunebedden D3 en D4 te Midlaren, leefgebied van Goudvink en Ringmus.
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Aan het einde van de middag maken we nog een korte wandeling in de Oostpolder bij de uitkijktoren.
Hierbij vallen ons deel een Tapuit, de Bruine kiekendief en één van de Zeearenden!

Startpunt wandeling Oostpolder: Epona Vos, Jan Hofstede, Margriet Maan, Frans Bosch en Adrie Hottinga.

Oostpolder met onder meer Tapuit, Bruine kiekendief en Zeearend.

4.3

Meerwijk en Plankensloot

Na het avondeten gaan Frans, Jan en Adrie met Hendrik Prins met de roeiboot het Zuidlaardermeer
op. We varen langs de rietkraag aan de zuidwestzijde van het meer richting Plankensloot. Epona en
Margriet maken geen gebruik van een boottochtje. We varen ook naar de kolk van Meerwijk. Op het
meer zien we dezelfde soorten ganzen, eenden en rietvogels die we vandaag ook hebben gezien; we
‘scoren’ deze avond 25 soorten vogels.
Rond half tien, als het al schemert, zien we bij het moerasbos een Bever zwemmen. Hendrik vertelt
dat de Bevers een burcht hebben vlakbij het moerasbos. Er vliegt een aantal vleermuizen boven het
meer, die we niet kunnen determineren. Frans heeft in het moerasbosje tussen De Bloemert en het
meer een cameraval geplaatst. Hendrik heeft bij het zomerhuisje twee beveiligingscamera’s geplaatst
en laat ons na terugkomst enkele foto’s zien van een Steenmarter en enkele Bruine ratten. De
volgende dag (b)lijkt op de cameraval van Frans een Haas zichtbaar.
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5.

Donderdag 7 mei 2015: KWBP, WBMP en Onnerpolder

5.1

Kropswolderbuitenpolder (KWBP)

Wanneer we opstaan is het bewolkt en winderig en de verwachting is dat het gaat regenen. Later
blijkt dat mee te vallen en hebben we alleen gedurende de morgen enkele buien. Op het park zien we
foeragerende Staartmezen, horen bij de tennisbaan een Zwarte roodstaart en bij de laan aan de
zuidwestzijde horen we een Groene specht, enkele Bonte vliegenvangers, een Holenduif en een
Grote lijster. We gaan onder leiding van Gert richting de Kropswolderbuitenpolder. We parkeren de
auto’s op het grote parkeerterrein in het bos van recreatieterrein Meerwijck en wandelen richting de
nieuwe vogelhut aan de rand van de Kropswolderbuitenpolder. In de directe omgeving van het
parkeerterrein worden we alert, aangezien een Appelvink roept. Niet veel later hebben wij zes
roepende Appelvinken in het loofbos gehoord en genoteerd. Het is bekend dat Appelvinken in (half)kolonies broeden. Dit is in ieder geval op deze locatie in dit fraaie en structuurrijke loofbos van
Meerwijck het geval.
T ABEL 11. VOGELWAARNEMINGEN 7 MEI 2015: RECREATIETERREIN MEERWIJCK
Houtduif
Zanglijster
Fitis
Boomklever
Vink

Koekoek
Merel
Tjiftjaf
Boomkruiper
Appelvink 6

Winterkoning
Zwartkop
Pimpelmees
Spreeuw

De Kropswolderbuitenpolder grenst aan de noordzijde van het Foxholstermeer, aan de westzijde aan
het Drentse diep, aan de oostzijde aan de spoordijk Groningen-Hoogezand en aan de zuidzijde aan
het recreatiegebied Meerwijck. Het moerasgebied is net als de Westbroekstermadepolder een
voorbeeld van natuurbouw op voormalige landbouwgrond. Ook dit gebied vervult een functie als
waterbergingsgebied.

Foxhol
Westerbroekstermadepolder
Foxholstermeer
Foxhol
gemaal
vogelhut
Onnerpolder

Kropswolderbuitenpolder
Onnen

vogelhut

Oosterpolder
P Meerwijck
Ochtendwandeling in de Kropswolderbuitenpolder en Westerbroekstermadepolder.
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Beheer polders Groninger Landschap
De Kropswolderbuitenpolder en de Westbroekstermadepolder waren in de vorige eeuw nog
landbouwpolders en na de inrichting kan nu vijf miljoen m³ water geborgen worden (en in de
Oostpolder een veelvoud) om Groningen te ontzien tijdens hoogwaterpieken. Mede door de uitvoering
van de landinrichting Haren ontstond de mogelijkheid om in de Onnerpolder en Oostpolder gronden
een natuurbestemming te geven en via natuurlijk waterbeheer moerasvorming te stimuleren. In 2014
heeft deze nieuwe vorm van landgebruik in voormalige landbouw- en weidevogelgebieden geleid tot
een spectaculair aantal broedende Geoorde futen van maar liefst 200 paar (in het gehele
Zuidlaardermeergebied) en in de Kropswolderbuitenpolder 26 paar Witwangsterns. In 2012 heeft het
Groninger Landschap een broedvogelrapport laten opstellen (groot bestand, het laden duurt even).
Het Groninger Landschap is eigenaar van het 1.800 ha grote Zuidlaardermeergebied en voert op
circa de helft procesnatuur uit. Gedurende de wintermaanden vindt inundatie plaats en tijdens de
zomermaanden wordt water afgelaten, zodat droogte optreedt. Het is een hydrologisch systeem dat in
Polen in meerdere natuurgebieden plaatsvindt en tot vestiging leidt van broedende sterns. Ook in het
Warta-riviersysteem in West-Polen hebben wij deze semi-natuurlijke situatie gezien tijdens onze
vogeltrips in 2007 en 2008. Vergelijk met dit rapport Vogelreis Warta 2007 en 2008.
Er kan een verschil in zomer- en winterpeil optreden van 50 tot wel 80 cm. In natuurlijke beekdalen is
deze fluctuatie heel normaal. In het artikel van Michel Krol (De grauwe Gors – jaargang 42 – 2015),
beheerder Rayon-Zuid bij het Groninger Landschap, wordt beschreven op welke wijze inundatie en
droogte sturend zijn voor de vestiging van sterns en op welke wijze vegetatieontwikkeling gestuurd
wordt door bodemchemische processen. Er is gekozen voor simulatie van een principe dat in veel
buitenlandse natuurgebieden wordt toegepast en gebaseerd is op een natuurlijk ritme van
riviersystemen; winter-inundaties en zomerdroogte door een neerslagtekort. Een bijzonder interessant
artikel dat ik iedereen kan aanraden wanneer je de inundatiegebieden wil bezoeken, zodat je begrijpt
op welke wijze het Groninger Landschap deze gebieden beheert.
Toen wij begin mei 2015 het Zuidlaardermeergebied bezochten, waren de verwachtingen
hooggespannen om meerdere sterns te kunnen observeren. In 2014 was er een spectaculair aantal
van 26 broedparen Witwangsterns in de Kropswolderbuitenpolder en zeven broedparen
Witvleugelsterns in de Oostpolder. Dit jaar is het aantal broedende Witwangsterns beduidend lager,
uiteindelijk drie succesvolle broedparen, doordat de beheerder een ander peilregime hanteert. Een
keuze om verruiging van de zeggenvegetaties tegen te gaan en blijvende broedbiotopen te creëren
voor broedende steltlopers. Er is een duidelijk verschil tussen de Kropswolderbuitenpolder en de
Oostpolder. De dominantie van Veenwortel (in de KWBP) die in staat is te overleven in een
dynamisch milieu met sterk fluctuerende peilen faciliteert het broedbiotoop voor sterns. Tijdens ons
bezoek aan beide polders hebben wij deze verschillen in hydrologische condities aanschouwd en
geconstateerd dat het verschil in hydrologische condities een differentiatie in vogelpopulaties oplevert.
Het is bijzonder boeiend wanneer je je verdiept in de verschillende hydrologische systemen die in de
polders worden gehanteerd. En terecht stelt Michel Krol in zijn bijzonder boeiende artikel het dilemma
van de natuurbeheerder aan de orde dat beheren op soortniveau het beheer op systeemniveau
vrijwel onmogelijk maakt. Terwijl het beheer op systeemniveau essentieel is voor het voortbestaan op
langere termijn. Voor zover een toelichting op het beheer van de polders waar wij vogels
observeerden.

Nagekomen bericht
De witwangsternkolonie is door een beperkte plantengroei (hoge waterstand,
koud weer, ruiende ganzen) ten prooi gevallen aan golfslag. Ook de zwarte
sternnesten (een dik record dit jaar) zijn voor het merendeel mislukt. De
witvleugelsterns die gebroed hebben (3 paar) hebben allemaal 3 vliegvlugge
jongen gekregen. Dus dat was gelukkig wel goed. Verder hadden we dit jaar 2
territoria Kleinst Waterhoen en Klein waterhoen.
E-mail van Michel Krol – 5-11-2015
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Terug naar de wandeling
We maken deze morgen een wandeling door Meerwijck naar het gloednieuwe vogelkijkpunt met een
fraai uitzicht over de Kropswolderbuitenpolder. Vanaf het vogelkijkpunt wandelen we over het fietspad
in noordelijke richting langs Ebelsmade en langs de spoorlijn over een dijkje richting Zuidermade in de
Westerbroekstermadepolder waar een tweede vogelkijkhut is. Vanuit de vogelkijkhut in de
Zuidermade heb je een prachtig uitzicht over de Westbroekstermadepolder. Onze wandeling begint
met stevige regenbuien, maar wij zijn dan in de nieuwe vogelhut op de grens van Meerwijck en de
Kropwolderbuitenpolder en genieten van het uitzicht over een geïnundeerde polder. Wij zien erg veel
vogelsoorten met als bijzonderheden; enkele Zwarte sterns op nestvlotjes die zijn uitgelegd als
broedlocatie. We tellen 11 paar Geoorde futen, zien 7 Witwangsterns en de enige Zilvermeeuw
tijdens deze vogelreis. Na het bezoek aan het eerste vogelkijkpunt wandelen we over het fietspad in
noordelijke richting en zien enkele Zwartkopmeeuwen in de Kokmeeuwen-kolonie. De polder ten
oosten van het fietspad wordt begraasd door Schotse Hooglanders; we zien enkele Blauwborsten en
horen meerdere Rietzangers, Kleine karekieten en Rietgorzen.

Lunch bij het Foxholstermeer. Frans Bosch, Adrie Hottinga, Jan Hofstede, Margriet Maan, Epona Vos en Gert Prins.

T ABEL 12. VOGELWAARNEMINGEN 7 MEI 2015: KROPSWOLDERBUITENPOLDER
Geoorde fuut > 10 pr
Blauwe reiger
Grauwe gans
Nijlgans
Wintertaling
Buizerd
Waterhoen
Kokmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Witwangstern 7
Boerenzwaluw
Grasmus
Kleine karekiet
Buidelmees 1
Spreeuw
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Fuut
Ooievaar
Brandgans
Krakeend
Tafeleend
Bruine kiekendief
Meerkoet
Zwartkopmeeuw
Visdief
Houtduif
Witte kwikstaart
Rietzanger
Fitis
Kauw
Rietgors

Aalscholver
Knobbelzwaan
Bergeend
Slobeend
Kuifeend
Torenvalk
Kluut
Zilvermeeuw 1 onv
Zwarte stern 2
Gierzwaluw
Gele kwikstaart
Sprinkhaanzanger
Grauwe vliegenvanger
Kneu
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5.2

Westerbroekstermadepolder (WBMP)

Wanneer we bij het tweede vogelkijkpunt zijn in de Zuidermade in de Westbroekstermadepolder
noteren we onder andere: een Bosruiter, minimaal drie paar Geoorde futen, twee Lepelaars, twee
paar Wintertalingen, zes mannetjes en één vrouwtje Pijlstaart en een paartje Smienten.
Als wij terug wandelen langs het fietspad horen wij in het wilgenstruweel ter hoogte van de spoorlijn
een Buidelmees, maar we kunnen de vogel niet in het zicht krijgen. Gert vertelt dat in 2014 precies op
deze plaats een paartje Buidelmezen succesvol heeft gebroed.

Vogelkijkhut Kropswolderbuitenpolder gezien vanaf gemaal in de Onnerpolder.

T ABEL 13. VOGELWAARNEMINGEN 7 MEI 2015: WESTERBROEKSTERMADEPOLDER
Geoorde fuut 3
Lepelaar 2
Grote Canadese gans
Wilde eend
Slobeend
Tafeleend
Bruine kiekendief
Kievit
Kokmeeuw
Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Roodborsttapuit
Kleine karekiet

Fuut
Knobbelzwaan
Bergeend
Krakeend
Smient 1 pr
Kuifeend
Steltkluut 3
Bosruiter 1
Visdief
IJsvogel
Graspieper
Grasmus
Fitis

Aalscholver
Grauwe gans
Nijlgans
Pijlstaart 6 mn en 1 vr
Wintertaling 2 pr
Buizerd
Kleine plevier
Tureluur
Holenduif
Veldleeuwerik
Gele kwikstaart
Rietzanger
Rietgors

Gezicht vanuit de vogelkijkhut in de Kropswolderbuitenpolder op de industrie van Westerbroek/Foxhol.

De Westbroekstermadepolder is ook een voorbeeld van natuurbouw op voormalige landbouwgrond.
Langs de spoorlijn is een zanddijk aangelegd, zodat deze polder bij extreme wateroverlast ook een
functie heeft als waterbergingsgebied. De oppervlakte van de Westbroekstermadepolder is 200 ha en
het gebied heeft de status van Natura 2000-gebied Het beheer vindt plaats door jaarrondbegrazing
met Schotse Hooglanders en Konikpaarden.
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Impressie Kropswolderbuitenpolder. Onder op de foto de gloednieuwe vogelkijkvoorziening aan de rand van Meerwijck.
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5.3

Onnerpolder

Na de wandeling in de Kropswolderbuitenpolder gaan wij naar het gemaal met uitzichtplateau in de
Onnerpolder. Deze polder onderscheidt zich van de Kropswolderbuitenpolder, doordat deze polder
grotendeels wordt beheerd ten behoeve van weidevogels en er geen grootscheepse inrichting heeft
plaatsgevonden. Vanaf het plateau van het poldergemaal heb je (ook weer) uitzicht over het
noordwestelijk gedeelte van de Westbroekstermadepolder.

Op het gemaal in de Onnerpolder broeden enkele paartjes Boerenzwaluwen die zich van dichtbij laten bekijken

T ABEL 14. VOGELWAARNEMINGEN 7 MEI 2015: O NNERPOLDER
Grauwe gans
Nijlgans
Wintertaling 1pr
Meerkoet
Grutto
Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Rietgors

Brandgans > 1.150
Wilde eend
Zomertaling
Kievit
Visdief
IJsvogel
Graspieper

Bergeend
Krakeend
Bruine kiekendief
Tureluur
Holenduif
Veldleeuwerik
Gele kwikstaart

Een digiscopende Frans Bosch op het gemaal in de Onnerpolder.

De Onnerpolder betreft een uitgestrekt weidegebied dat wordt begrensd door het Drentse Diep in het
noorden, de Hondsrug met de dorpen Onnen en Haren in het westen..
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Opvliegende Brandganzen, aantal op 7 mei 2015 in deze groep nog geschat op 1.150: opvetten voor de terugtrek naar
broedgebieden.

5.4

Meerwijk – De Groeve

Na de avonddis bij Gert in het zomerhuis, waar wij worden getrakteerd op Japans eten, gaan Frans,
Jan en Adrie met Hendrik nog een boottochtje maken. Wij vertrekken om 20.45 uur en zijn rond 22.00
uur in het duister weer terug.
Op de woonboten bij De Bloemert broeden Scholeksters en volgens Hendrik broeden er ook hier en
daar Visdiefjes op de daken van de woonboten die op het meer voor anker liggen.
Met de boot steken we het meer over naar Wolfsbarge. Wij horen onder andere twee
Sprinkhaanzangers. Er is slaaptrek van Kleine mantelmeeuwen die op het Zuidlaardermeer
overnachten. Op het meer zwemmen enkele Nijlganzen en Grote Canadese ganzen.
Via Meerzicht varen we terug. We zien bij Meerwijk aan de rand van het meer een Bever
wegzwemmen. In de sloot, richting het zomerhuis, horen we naast de boot een enorme plons. Wij
vermoeden dat we nu een Bever hebben opgeschrikt die op de wal foerageerde. Hendrik vertelt dat in
de slootkant tussen Meerwijk en De Bloemert jaarlijks een paartje IJsvogels broedt en dat in een
botenhuis in Meerwijk wel eens een Kerkuil of Bosuil de dag doorbrengt.
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Grenssloot en moerasbos tussen De Bloemert en Meerwijk te Midlaren, biotoop van o.a. IJsvogel en Bever.

Avondlicht op de westoever van het Zuidlaardermeer, tegen de Oostpolder aan. Broedplaats van Snor en Blauwborst.
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6.

Vrijdag 8 mei 2015: Oostpolder en Onnerpolder

6.1

Oostpolder

Op de laatste dag van onze vogelreis in het Zuidlaardermeergebied willen we nog een bezoek
brengen aan de Oostpolder. Als we opstaan, horen we een Wielewaal op het naastgelegen park
Meerwijk. Het is bewolkt en af en toe regent het.
Wij parkeren de auto bij Noordlaren, aan de Meester Koolweg, onderaan het dijkje dat naar de
vogelhut gaat en wandelen in oostelijke richting en vervolgens over de dijk langs het Zuidlaardermeer
in noordelijke richting naar de Osdijk. Vervolgens gaan we via het met beton verharde fietspad
richting zuidwesten door de Oostpolder weer terug naar de auto.

Een wandeling in de Oostpolder levert maar liefst acht baltsende watersnippen op!

Wij hebben een ongelofelijk mooie wandeling met erg veel Grutto’s, Kieviten, Wulpen, maar liefst
acht baltsende Watersnippen, Zomertalingen, Slobeenden, Graspiepers, Veldleeuweriken,
Tureluurs, Gele kwikstaarten en enkele Kemphanen.
Waar vind je in Nederland nog polders met een complete weidevogelgemeenschap?
Nou, in de Oostpolder dus.
We zien een Blauwe kiekendief man, hoogstwaarschijnlijk nog een pleisterende trekvogel. Ook het
aantal Brandganzen is deze morgen spectaculair; wij schatten het aantal foeragerende Brandganzen
op circa 2.200 exemplaren. Deze grote groep ganzen betreft nog overwinterende vogels, een dezer
dagen aanvaarden zijn de reis naar Scandinavië of verder.
De witte ganzen houden ons ook nog even bezig: wij lezen de volgende halsbanden af: GYK, GCS,
GXZ, GLZ en GLB. Deze boerenganzen zijn geringd door Berend Voslamber (onderzoeker bij
SOVON), voor een populatie-onderzoek. Ook deze gegevens zijn door Frans Bosch ingevoerd in de
website www.geese.org. Na deze prachtige wandeling met 50 vogelsoorten vertrekken we richting het
gemaal in de Onnerpolder en blijven daar nog enkele uren, voordat we huiswaarts gaan.
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Grote Canadese ganzen en Brandganzen in de Oostpolder. Beide ganzensoorten broeden ook in deze polder.

T ABEL 15. VOGELWAARNEMINGEN 8 MEI 2015: O OSTPOLDER
Geoorde fuut > 6 pr
Lepelaar 3
Grauwe gans
Bergeend
Wilde eend
Zomertaling
Zeearend 1 onv
Meerkoet
Kievit
Tureluur
Wulp
Kokmeeuw
Houtduif
Boerenzwaluw
Grasmus
Fitis
Kneu

Fuut
Knobbelzwaan
Grote Canadese gans
Nijlgans
Krakeend
Tafeleend
Bruine kiekendief
Scholekster
Bosruiter
Groenpootruiter 7
Watersnip 8 baltsend!
Kleine mantelmeeuw
Gierzwaluw
Graspieper
Rietzanger
Zwarte kraai
Rietgors

Aalscholver
Kolgans 1
Brandgans > 2.200
Boerengans
Slobeend
Kuifeend
Blauwe kiekendief 1 mn
Kluut
Oeverloper
Grutto
Kemphaan 2 mn
Visdief
Veldleeuwerik
Gele kwikstaart
Kleine karekiet
Vink

Grote Canadese ganzen in de Oostpolder.
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6.2
Onnerpolder en Westerbroekstermadepolder
De zon schijnt inmiddels en we hebben vanaf het plateau op het gemaal een prachtig uitzicht over de
Onnerpolder en de Westerbroekstermadepolder, aan de andere kant van het Drentsche Diep.
T ABEL 16. VOGELWAARNEMINGEN 8 MEI 2015: O NNERPOLDER
Knobbelzwaan
Nijlgans
Sperwer 1 mn
Tureluur
Kemphaan
Boerenzwaluw
Kneu

Grauwe gans
Wilde eend
Meerkoet
Groenpootruiter
Kokmeeuw
Gele kwikstaart

Brandgans > 4.000
Krakeend
Kievit
Grutto
Veldleeuwerik
Spreeuw

Vanaf het gemaal zien we drie Steltkluten. Ze pendelen tussen de beide polders. Deze Steltkluten
voelden zich hier thuis want later in de zomer werd duidelijk dat hier zich niet alleen een tweede
paartje en zelfs vijfde adulte vogel ophield, maar dat er ook succesvol gebroed is (bron:
www.waarneming.nl). Nog zo’n topsoort voor het Zuidlaardermeergebied.
Ook zien we minimaal 18 broedparen Geoorde Fuut vanaf dit strategische punt. En Kemphanen,
waaronder baltsende mannetjes.
T ABEL 17. VOGELWAARNEMINGEN 8 MEI 2015: WESTBROEKSTERMADEPOLDER
Geoorde fuut > 18 pr
Knobbelzwaan
Bergeend
Wilde eend
Slobeend
Tafeleend
Kluut
Tureluur
Veldleeuwerik
Gele kwikstaart

Fuut
Grauwe gans
Nijlgans
Krakeend
Wintertaling
Kuifeend
Steltkluut 3 ex
Kokmeeuw
Boerenzwaluw
Spreeuw

Aalscholver
Grote Canadese gans
Boerengans
Pijlstaart 4 mn en 1 vr
Zomertaling
Meerkoet
Kievit
Visdief
Graspieper
Rietgors

Na genoten te hebben van de vogelrijkdom en het prachtige uitzicht vanaf dit gemaal aanvaarden we
de reis terug naar huis.

Jan, Frans, (Epona) en Gert: telescopisch genoegen!
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Vogelkijkpunt op gemaal in de Onnerpolder gezien vanaf het Drentsche diep.

6.3

Overige waarnemingen

De aandacht ging deze week vooral uit naar vogels. En passant zijn er op diverse plekken in Drente
en Groningen waarnemingen gedaan van zoogdieren, amfibieën en insecten die in de tabel hieronder
genoemd worden.
T ABEL 18. OVERIGE WAARNEMINGEN 4 MEI TOT EN MET 8 MEI 2015
Ree
Bever
Groene kikker
Klein koolwitje
Citroenvlinder
Solitaire bij
Aardhommel

KNNV Epe-Heerde

Haas
Muskusrat
Gewone pad
Oranjetipje
Dagpauwoog
Honingbij
Akkerhommel

Konijn
Dwergvleermuis
Bruine kikker
Bont zandoogje

Steenhommel
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Vijf rustende Witwangsterns op een slikje temidden van de Kokmeeuwen. Kropswolderbuitenpolder 7 mei 2015.

Margriet Maan op het gemaal in de Onnerpolder met prachtig uitzicht op de Westerbroekstermadepolder. Op dat
moment domein van onder meer Geoorde fuut, Kemphaan, Steltkluut, Bruine kiekendief en Zeearend!
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7.

Epiloog

Goed idee
Het idee om een midweek vogels te observeren bij het Zuidlaardermeer met uitstapjes elders in
Drenthe en Groningen was een zeer goed idee.
De natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden die wordt gecombineerd met waterberging
heeft bij het Zuidlaardermeer tot resultaat dat zich in deze semi-moeraslandschappen allerlei soorten
zeldzame vogels vestigen: Steltkluut, Witvleugelstern, Witwangstern, Zeearend enz.
Ook het beheer van de weidevogelreservaten door het Groninger Landschap, zoals in de Oostpolder
en Onnerpolder, is ambitieus en boeiend maar ook met resultaat: Kemphanen, Watersnippen enz.
Hoe ontwikkelen zich deze moerassen en weidevogelpolders?
En op welke wijze is het Groninger Landschap in staat weidevogelpopulaties in stand te houden?
Het zijn interessante vragen die onze nieuwsgierigheid prikkelen. In de toekomst leidt dit zeker tot
nieuwe bezoeken aan het Zuidlaardermeergebied.

Dankwoord
Gert, Marga en Hendrik worden bedankt voor het gastvrije onthaal op donderdagavond en Gert en
Hendrik in het bijzonder voor de begeleiding van de excursies.

Impressie begrazing Oostpolder.

Filmbeelden zien?
In 2014 filmde Steven Weghorst de Witvleugelsterns en Witwangsterns in de
Zuidlaardermeerpolders. Bekijk deze werkelijk prachtige filmbeelden op YouTube of Vimeo.
De beelden vormen een fraaie, levendige illustratie van onze geweldige vogelreis in het
Zuidlaardermeergebied.
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8.
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Geoorde futen, bijzondere broedvogels van de geïnundeerde graslanden.
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