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Het Hondshalstermeer, 

een nieuw natuurgebied 

in Groningen 

Na drie jaar reeds rijk aan broedvogels 
Voorgeschiedenis 

Het nieuwe natuurgebied het Honds-
halstermeer kon ontstaan als gevolg van 
de in de jaren zestig heersende opvattin
gen ten aanzien van de landbouwkundi
ge ontwikkelingen, onder meer neerge
legd in het zogenaamde plan-Mansholt. 
Uit die tijd stamt het begrip ,,margina
le" landbouwgrond, d.w.z. grond, die 
door aard en/of ligging van zodanige 
kwaliteit is, dat het de moeite niet loont 
om daar op langere termijn de landbouw 
als economische activiteit voort te zet

ten. 

W. Weijman 
In Oost-Groningen, ten noorden 

van Scheemda, tussen de dorpen Wa-
genborgen en Nieuwolda, trof men tij

dens de voorbereiding van de ruilverka
veling Nieuw-Scheemda dergelijke gron
den aan. Het ging om een laag gelegen 
gebied van klei op veen, lang geleden 
nog een moerasgebied, dat later vanuit 
de Eems overdekt werd met mariene af
zettingen. 

Bij de landbouw bestond al lange 
tijd behoefte aan meer boezemcapaci
teit. Dankzij de inspanning van land
bouw en natuurbehoud gezamenlijk kon 
een boezemmeer tevens natuurreservaat 
van ca. 160 ha. ontstaan. In oktober 
1980 was de inrichting een feit en kreeg 
het water toegang tot het boezemge
bied. 

Inrichting 

Aan de hand van de abiotische gege
vens, zoals de bodem, de hoogte en de 
bestaande infrastructuur, werd een 
eerste inrichtingsschets gemaakt. Hierbij 
werd o.m. gedacht aan het bouwen van 
een drietal eilanden, waarbij de abioti
sche factoren zoveel mogelijk zouden 
worden benut, b.v. door gebruik van 
plaatselijk aanwezige zware katteklei als 
scheiding tussen voedselarme en voed-
selrijke situaties. 

Ook werden in de eerste schets 
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veel details opgenomen, om een zo ge
varieerd mogelijk milieu te verkrijgen, 
met name voor vogels. 

Een en ander bleek in de praktijk 
een te kostbare aangelegenheid te wor
den, zodat het definitieve inrich
tingsplan iets eenvoudiger werd; wel 
met de drie eilanden. Veel aandacht 
werd besteed aan bepaalde details, zoals 
flauwe taluds en ondiepten (slikveldjes). 
De kaart (fig. 1) geeft een indruk van 
wat het uiteindelijk werd. Omdat de 
drie eilanden een wezenlijke functie ver
vullen in het bijzonder voor de vogels, 
volgt hierna een korte beschrijving per 
eiland. 

Eiland I: Met 6,5 ha het grootste 
eiland. Ontstaan door omvorming van 
een speciedepót; het bestaande depot 
werd verhoogd en de kanten werden af
gewerkt tot zwak glooiende taluds. Aan 
de zuidkant werd een verhoging ge
maakt met een steile rand voor Oever
zwaluwen . 

Eiland II: Dit eiland is 1,2 ha 
groot met een meertje waaromheen een 
hoge ringwal van zware klei. Aanvanke
lijk was alleen een lage pias-dras situatie 
in het midden van het eiland gedacht, 
maar bij de inrichting werd de bodem 
dusdanig verdicht, dat thans een meertje 
is ontstaan dat uitsluitend door hemel
water wordt gevoed. De randen zijn ook 
hier flauw afgewerkt, zowel aan de 
binnen- als aan de buitenkant. De diep
te van het meertje is ± l m . 

Eiland III: Met 0,6 ha het kleinste 
eiland. Ook hier, net als bij de beide an
dere eilanden, een glooiende oeveraf
werking. Het eiland vormt als het ware 
een hoge banaanvormige rug in het boe
zemmeer. 

Doordat er van zuid naar noord 
een kreekrug loopt, die onvergraven 
bleef bij de ontgrondingen in het ge
bied, zijn de eilanden onderling verbon
den. Delen hiervan komen, afhankelijk 
van het boezempeil, tijdelijk boven wa
ter te liggen hetgeen slikkige zones ople
vert. 

Verder bestaan er bij alle drie de 
eilanden schiercilandjes, die voor een 
groot deel in de winter onder water ko
men te staan, maar 's zomers meestal 
droog zijn. De diepte van het meer va
rieert nogal door hoogteverschillen als 
gevolg van functioneren als boezemge
bied, maar schommelt in het algemeen 
om en nabij 1 m. Bestaande sloten van 
de vroegere landbouwgronden alsook 
een toegangsweg bleven gehandhaafd. 



^ e 
^^jcvende 85ste jaargang, nr. 5 148 

zodat ook hierdoor variatie in diepte 
ontstond. Ten noorden van eiland II 
werd een ± 2 m diepe viskuil gegraven. 

Het gehele meer is omgeven door 
een kade, die aan de westzijde enkele 
openingen heeft voor de inlaat van boe
zemwater. Ook zijn hier ten dienste van 
het beheer enkele kleine kanaaltjes ge
graven als toegangen tot de eilanden. 

Met behulp van drijvende slagbo
men zijn de toegangen tot het meer af
gesloten. Bij elk eiland is een aanlegstei
ger. 

Ingrepen in de vegetatie-ontwik
keling door planten en/of zaaien werden 
voornamelijk tot de kaden beperkt. 

Doelstelling 

De naam Hondshalstermeer is afgeleid 
van het westelijk gelegen boezemkanaal 
het Hondshalstermaar. Het meer kan als 
open water- en moerasgebied vooral be
tekenis krijgen voor veel soorten vogels. 
De drie eilanden vormen goede broed
biotopen, terwijl het gehele gebied een 
belangrijke functie heeft als rust- en fou-
rageergebied voor trekvogels. 

Het beheer zal vooral gericht zijn 
op de functie die het boezemmeer voor 
de natuur heeft en in de toekomst nog 
zal krijgen, terwijl verruiming van de 
mogelijkheden daartoe zal worden nage
streefd. 

Beheer 

Het Hondshalstermeer is ca. 160 ha 
groot, waarvan ca. 146 ha water en ca. 14 
ha land. Vanwege de boezemfunctie is 
een peilbeheersing t.b.v. het natuurbe
heer niet mogelijk. 

Het beheer beperkt zich daarom 
in hoofdzaak tot de eilanden: 
Eiland I: De vegetatie op dit eiland 
wordt door enkele runderen begraasd, 
terwijl in de nazomer een maaibeurt 
plaatsvindt om te ruige vegetatie tegen 
te gaan. Dit eiland is vooral bedoeld 
voor weidevogels: daarom wordt 
gestreefd naar een korte vegetatie. 
Eiland II: Hier wordt de vegetatie twee
maal per jaar gemaaid, rekening hou
dend met het vogelbroedseizoen. De ve
getatie in het binnenmeertje wordt on
gemoeid gelaten. 

Eiland III: Na de inrichting werd hier 
niets meer gedaan. Ook in de toekomst 
zal dit eiland ongemoeid blijven. Er 
wordt gestreefd naar een spontane ont
wikkeling van de vegetatie. 

Al gauw bleek hoe jammer het is 

dat een peilbeheersing in dit gebied ont
breekt. Door de wisselende waterstan
den komen de broedvogels zoals de Fuut 
vaak in de problemen. Volledige legsels 
spoelden uit of de nesten met eieren 
werden net onder het wateroppervlak 
aangetroffen. Ook anderszins kwamen 
de vogels zoals de Kluut in moeilijkhe
den. Bij het uitkomen van de jongen was 
het boezempeil zo hoog, dat de 
slikkige oevers en randen van de eilan
den en de slikveldjes elders op het meer 
voor de jongen onbereikbaar werden. 
Jonge Kluten zoeken namelijk direct na 
de geboorte hun eigen voedsel. Het ge
volg was grote sterfte. 

De kade rondom het meer is in ei
gendom en onderhoud bij het water
schap Oldambt. Alhoewel thans begra-
zing wordt voorgestaan, werd de kade de 
eerste jaren gemaaid en zal dit voor een 
deel ook in de toekomst nog het geval 
zijn. 

Het Hondshalstermeer is voor het 
publiek gesloten. Excursies onder bege
leiding zijn mogelijk (Staatsbosbeheer 
Groningen). 

Verder bestaan er plannen voor de 
bouw van een flinke schuilhut op de ka
de aan de oostzijde van het gebied, van 
waaruit het publiek vogelwaarnemingen 
zal kunnen doen. 

Er is een beheerscommissie ge
vormd, waarin de verschillende belan
gengroepen, waaronder de plaatselijke 
overheid, zijn vertegenwoordigd. 

Er wordt overleg gevoerd over een 
wandel- en/of fietsroute, waarbij het 
Hondshalstermeer zal worden aange
daan. 

Inventarisatie 

De flora werd in 1981 beschreven, waar
bij voor ieder eiland een soortenlijst 
werd gemaakt en de verdere ontwikke
ling werd gevolgd. 

Vanaf 1981 tot op heden zijn de 
broedvogels geïnventariseerd en er wer
den gedurende het winterhalfjaar meer
dere tellingen verricht van o.m. water
vogels. De inventarisatielijsten kunnen 
bij de auteur worden opgevraagd. 

Vegetatie 

De vegetatie op de eilanden bestond 
aanvankelijk voornamelijk uit enkele 
grassoorten en een groot aantal éénjarige 
kruiden (pioniersoorten). Vooral het 
eerste jaar was het een lust voor het oog 
om al deze planten in verschillende 

kleuren, patronen en structuren te aan
schouwen . 

Vanwege de rijke bodem zijn de 
soorten vrij algemeen. De eilanden wer
den in één seizoen voorzien van een 
groene, met veel kleuren bestippelde, 
deken. Zo trof men plaatselijk groepen 
manshoge distels aan met schitterende 
blociwijzen, terwijl elders, met name 
waar verdichte grond piasvorming ver
oorzaakte, een vegetatie met laagblij-
vende soorten verscheen. Op andere 
plekken ontstonden moerasjes met o.m. 
moerasplanten als Moerasandoorn, riet
en biezenzones en opvallend grote vel
den Veenwortel; in 1981 zag het er naar 
uit, dat spoedig brede rietvelden zouden 
ontstaan; in 1982 en 1983 nam het Riet 
echter eerder af dan toe. De oorzaak 
hiervan is nog niet duidelijk. Wellicht 
heeft het sterke dynamische karakter van 
het meer hiermede te maken, d.w.z. for
se verschillen in de waterstand (boezem-
functie), in het wijde landschap veel 
wind en daardoor een sterke waterbewe
ging met als gevolg veel bodembewe
ging (verplaatsing van kleideeltjes) door 
stroming. Misschien is er ook een heel 
andere oorzaak, t.w. Graskarpers. Bij 
enkele proefvangsten van vis is namelijk 
gebleken dat zich veel Graskarpers in het 
meer ophouden. Hoogstwaarschijnlijk 
zijn het dieren die uit een nabij gelegen 
proefobject voor Graskarpers zijn ont
snapt. 

Broedvogels 
Zoals werd gehoopt en verwacht kwa
men al gauw na de realisering van het 
Hondshalstermeer tientallen vogelsoor
ten op dit waterrijke gebied af. De vo
gels vertoonden duidelijke voorkeur voor 
de schiereilandjes, die plaatselijk onder 
water stonden, de slikkige oevers en ran
den van de eilanden en de kade, de slik
veldjes en de rietzones langs de oude 
slootkanten. 

Een voormalig perceel Kweek, een 
gras, reikte in 1981 nog net tot het 
wateroppervlak en vormde een dichte 
groene zone, waarin veel vogels zich op
hielden o.a. om te fourageren. Voor de 
Fuut bleek het een prima biotoop om 
een kolonie te stichten. Vlak bij elkaar 
trof ik 23 nesten aan in de vorm van 
vulkaantjes. Het materiaal waarmee de 
nesten waren gebouwd bleek voorname
lijk uit delen Kweek te bestaan. 

Op eiland III vormde zich een gro
te kolonie Kluten. Mogelijk hield dit 
verband met de ligging van het Honds-
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halstermeer t.o.v. de Dollard, hemels
breed een afstand van ca. 15 km. Deze 
kolonie moest overigens uiteindelijk het 
veld ruimen voor de Kokmeeuwen. Kok
meeuwen zijn in het algemeen niet bij
zonder geliefd. In het Hondshalstermeer 
echter kunnen ze op eiland III hun gang 
gaan. In 1983 bereikten ze hun voorlopi
ge top, t.w. ± 4500 broedparen. Onge
looflijk dicht bij elkaar — het eiland is 
slechts 0,6 ha groot — wisten de meeste 
broedparen volledige legsels te krijgen. 
Toch bleken veel jongen na het uitko
men het loodje te leggen. Soms leek het 
wel een slagveld. Alle dode beesten wer
den regelmatig weggehaald vanwege het 
gevaar voor botulsime, een ziekte waar
van het Hondshalstermeer tot nu toe 
verschoond is gebleven. 

Niettemin is het een fantastische 
ervaring onder een scherm van duizen
den schreeuwende Kokmeeuwen te lo
pen, waarvan de prachtige witte veren-
kleden zich aftekenen tegen de blauwe 
hemel. Af en toe hoor je er nog een 
Kluut of een Visdief bovenuit, maar 
voor de rest is het Kokmeeuwen-'ge
zang'. 

Kleine pleviertjes, pioniers bij uit
stek, vestigden zich direct het eerste jaar. 
De eitjes liggen vaak onopvallend tussen 
wat droge, geel verkleurde, grassprietjes 
op kale plekjes van de lichtgrijs opge
droogde kleigrond. Het zijn bijzonder 
aardige vogeltjes, die zeer fel alarmeren. 

Zo zouden nog veel meer verras
sende ontwikkelingen kunnen worden 
genoemd; het is echter overzichtelijker 
een afzonderlijke beschrijving per vogel
soort te geven. Daarom volgt hier een 
klein overzicht van de broedvogels van 
het Hondshalstermeer. 

Tabel 1 geeft de broedvogelstand 
voor het gehele Hondshalstermeer in de 
jaren 1981 t/m 1983. 

Methodiek van broedvogelinven-
tarisatie 
Gezien het karakter van het Honds
halstermeer alsmede de opbouw van de 
broedvogelpopulatie werd de territoria-
inventarisatie die aanvankelijk werd ge
houden, voor de meeste soorten verla
ten. Vanaf 1981 werd jaarlijks in de peri
ode van half mei tot half juli enkele ma
len bij warm zonnig weer een nestenin-

Bergeend en Kluut 
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Broedvogels Hondshalstermeer 

Fuut 

Wiide eend 
Wintertaling 
Zomertaling 
Slobeend 
Kuifeend 
Tafeleend 
Bergeend 
Waterhoen 
Meerkoet 

Scholekster 
Kievit 
Kleine plevier 
Grutto 
Tureluur 
Oeverloper 
Kemphaan 
Kluut 

Kokmeeuw 

Zwarte stem 
Visdief 

Veldleeuwerik 
Graspieper 
Gele kwikstaart 
Rietgors 
Kleine karekiet 
Rietzanger 

* = waarschiinlijkn iirDedvogel 

1981 

41 

13 
1 
1 
5 
3 
* 
4 
1 

25 

6 
18 
5 
5 
9 
* 
1 

117 

302 

3 
16 

4 
4 
3 
3 
• » 

1982 

40 

29 
1 

verm. 1 
15 
22 
* 
5 

verm. 1 
70 

1 
11 
5 
7 
5 
* 
2 

161 

±2000 

3 
33 

1 
2 

« • 

2 
2 

1983 

16 

min. 11 
1 
2 

min. 15 
min. 12 

# 
min. 3 

1 
min. 23 

4 
7 
1 
9 

11 
* 
1 

min. 67 

+ 4600 

* 
min. 14 

7 
* 
1 
* 
* 
1 

ventarisatie verricht, waarbij de eilanden 
in transekten werden afgelopen. 

Rietveldjes, rietkragen en de overi
ge moerasgebiedjes werden met een 
bootje afgevaren, waardoor m.n. voor de 
Fuut en de Meerkoet absolute aantallen 
werden geteld. 

Voor de broedvogels op de eilan
den dienen de aantallen niet als abso
luut te worden beschouwd, omdat de 
nesten van sommige moeilijke soorten 
als b.v. de Tureluur en de Kemphaan 
niet allemaal zullen zijn gevonden. Wèl 
is getracht de aantallen voor deze soor
ten zo dicht mogelijk te benaderen door 
aanvullende inventarisaties op territo
rium- en broedgedrag. 

Legsels en legdata 
Gedurende het gehele broedseizoen ble
ken de vogels nesten te bouwen en eie
ren te leggen. Aangenomen werd dat 
midden mei een goed tijdstip was om 
een redelijk betrouwbaar beeld te krij
gen van de broedvogelbevolking. Bezoe
ken in juni en juli leverden evenwel veel 
nieuwe nesten op. 

Ook weidevogels als Kievit, Grut
to en Tureluur begonnen soms nog laat 
te broeden. Midden juni werden 6 nieu
we nestjes met eieren van de Kluut ge
vonden. Kortom een inventarisatie op 
broedterritoria zou een scheef beeld ge
ven van de werkelijke broedvogelaantal-
len, ook al vanwege de kolonievogels. In 
kolonies hoeven niet alle vogels tegelijk 
tot leggen te komen. Een kolonie kan in 
het broedseizoen groeien, m.n. geldt dit 
voor de Kokmeeuw, de Visdief en de 
Kluut, tenminste in de situatie Honds
halstermeer. 

Ook de Kleine Plevier is een vogel
soort, waarvan in de tweede helft van ju
ni nog nestjes met eieren werden aange
troffen. 

Enkele bijzonderheden van de 
broedvogels, als aanvulling op 
Tabel 1 

Fuut: Na de 40 broedparen in 
1981 en 1982 waren er in 1983 slechts 16 
nesten met eieren, waarschijnlijk door 
gebrek aan geschikt broedbiotoop. De 
rietveldjcs en -kragen, waarin deze soort 
graag broedt, bleken na de winter 
1982/1983 aanzienlijk afgenomen, 
waarbij de vegetatie ijler werd. 

Wilde eend: Naar schatting waren 
er in 1983 evenals in 1982 ± 30 broed-
paren, ook al werden er maar 11 nesten 
gevonden. 

Zomertaling: Na aanvankelijk in 
1981 en in 1982 1 broedpaar, werden in 
1983 meerdere broedparen waargeno
men. Er werden 2 nesten gevonden. 

Slobeend: Hierbij een duidelijk 
opgaande lijn van 5 broedparen in 1981 
naar meer dan 15 in 1983- De gevonden 
nesten waren minder voorzien van een 
donsverenkrans dan bij de Wilde Eend. 
Het gebruikte materiaal was ook minder 
grof, meer gras dan riet. 

Kuifeend: Van 1981 op 1982 nam 
deze vogelsoort enorm toe van 3 naar 22 
broedparen. In 1983 evenwel een terug
gang naar min. 12. Het grootste deel van 
de nesten werd op eiland I gevonden. 
De toch vrij forse eieren van dit eendje 
lagen soms verborgen tussen vegetaties 
van distels en russen. 

Tafeleend: In het broedseizoen 
met een enkel paartje aanwezig; vermoe
delijke broedvogel. 

Bergeend: Broed vooral in de ho
ge, ruige vegetaties van enkele schier-
eilandjes. Alle jaren ± 5 broedparen. 

Waterhoen: Alle jaren 1 broed-
paar. Na de strenge winter 1978/1979 
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was deze soort in Groningen sterk in 
aantal teruggelopen. Thans herstelt deze 
broedvogel zich goed en het is te ver
wachten dat ook in het Hondshalster-
meer zich meer broedparen zullen vesti
gen. 

Meerkoet: Het tweede jaar, 1982, 
maar liefst 70 broedparen met meestal 
volledige legsels. Maar evenals bij de 
Fuut, een duidelijke terugval in 1983: 
± 25 broedparen. Mogelijk ook een ge

volg van de afname van geschikt biotoop 
(riet). 

Kievit: Vaak wordt benadrukt dat 
de Kievit korte vegetatietypen prefeert. 
Opvallend is het dat deze weidevogel in 
het Hondshalstermeer in 1981 met 18 
broedparen op de aanvankelijk deels 
ruig begroeide eilanden voorkwam. In 
1982 en 1983 liep het aantal terug, dit 
terwijl door het beheer van begrazen en 
maaien, in 1983 op meer plaatsen dan 
daarvoor een korte vegetatie voorkwam. 

Kleine plevier: Aanvankelijk met 
5 broedparen aanwezig. In deze jaren 
was er voor deze pionier voldoende kale 
grond aanwezig. In 1983 was de vegeta
tie op de eilanden geslotener. Mogelijk 
daardoor broedde er toen nog maar 1 
paartje. 

Grutto: Vooral eiland I is aantrek
kelijk voor deze vogel: een grazige vege
tatie met af en toe ruigere delen, veel 
graspollen, vormt een uitstekend broed-
biotoop. In drie jaar liep het aantal 
broedparen op tot 9 op een betrekkelijk 
klein oppervlak. Als we de dichtheid be
rekenen per ha, waren er 1,23 legsels per 
ha. 

Tureluur: De Tureluur nam even
als de Grutto toe. 

Oeverloper: Deze vogelsoort over-
zomerde alle jaren. Voor 1983, toen 
balts werd waargenomen, moet niet wor
den uitgesloten, dat deze soort tot broe
den kwam. 

Kemphaan: Ook deze soort was 
moeilijk te inventariseren. Aan het be
gin van het broedseizoen waren er veel 
vogels op trek, waarvan groepjes bleven 
hangen. Deze groepjes vertoonden vol
op baltsgedrag. Met zekerheid zijn er 
enkele broedgevallen vastgesteld. 

Kluut: Broedvogel op alle drie de 
eilanden. In 1981 vormde zich op eiland 
III een grote kolonie, welke zich de 
eerste weken volledig kon ontplooien. 
Toen kwamen echter de Kokmeeuwen. 
De kolonie Kluten had de westelijke 
helft van het eiland en de kolonie Kok
meeuwen aanvankelijk de oostelijke 

v ^ 

. . - * - . . ' . - i : •: • • \ ' . ... 
. •••'*... - . - • • • • . : ' . ! : ' • • : . • •• . • 

i ^ - * . - • ' : - , • • • 

^ ^ , . - i - . • * 

'^ 

helft. Maar al gauw drongen de Kok
meeuwen de klutenkolonie binnen. Na 
enkele dagen verwoede strijd moest de 
Kluut het onderspit delven. In 1982 en 
1983 hebben op eiland III bijna uitslui
tend Kokmeeuwen gebroed. De Kluten 
verhuisden naar de andere twee eilan
den. 

Kokmeeuw: Direct in het eerste 
broedseizoen vormde zich op de oostelij
ke helft van eiland III een kleine kok
meeuwenkolonie. Op de westelijke helft 
kon zich aanvankelijk nog een kolonie 
Kluten handhaven. Tijdens het broed-
seizoen vestigden zich steeds meer Kok
meeuwen, zodat uiteindelijk ook de 
plaats waar de Kluten hun kolonie had
den werd opgeëist. Juist toen de jongen 
uitkwamen, vielen de Kokmeeuwen de 
kolonie binnen. Veel pasgeboren jongen 
werden hiervan het slachtoffer. Ondanks 
veelvuldig en zeer heftig verzet was het 
gauw met de Kluten gedaan. Ook in 

Grutto 

1982 en 1983 bleef eiland III het bol
werk van de Kokmeeuwen met resp. ± 
2000 en ± 4600 broedparen. Beide ja
ren een zeer forse toename. Vooral vuil-
storten vormen belangrijke voedselbron
nen voor deze agressieve vogelsoort. 

Zwarte stern: Alle jaren werden 
enkele nestjes gevonden, welke later 
weer verlaten of verstoord werden aange
troffen. Begin juni werden ± 16 foura-
gerende Zwarte sterns boven eiland I ge
zien, waar vele insecten het voedsel 
vormden voor o.m. de zwaluw- en stern
soorten. In de kruidenrijke vegetaties 
kwamen veel insecten voor. 

Visdief: Vertoont dezelfde schom
meling in aantallen als de Kluut. De be
langrijkste kolonie lag op eiland II. 
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Kuifeenden Overige broedvogls 

Vaste broedvogels op de eilanden, welis
waar in klein klein aantal, zijn de 
Graspieper, de Veldleeuwerik en de Ge
le kwikstaart. 

Omdat het Hondshalstermeer nog 
niet veel riet- en/of biezenkragen kent, 
broeden er nog maar weinig vogelsoor
ten van dit biotoop. In rietkragen, voor
al langs de westelijke kade, broedden 
enkele paartjes van de Rietgors, de Riet
zanger en de Kleine karekiet. 

In 1983 werd een Kwartelkoning 
gehoord. Het is niet ondenkbaar dat de
ze vogelsoort en enkele soorten rallen 
zich in de toekomst in het Hondshalster
meer zullen vestigen. 

Niet-broedvogels en doortrekkers 
Reeds tijdens de inrichting vormde het 
Hondshalstermeer een belangrijke trek
pleister voor de doortrekkende vogels. 
Vooral steltlopers bezochten toen het ge
bied, waaronder soorten van het wad, 
t.w. de Bonte strandloper, de Krombek-
strandloper, de Kleine Strandloper en de 
Zilverplevier. 

Ook na de inrichting bleven de 
trekvogels komen, zodanig, dat het 
Hondshalstermeer thans als een belang
rijk rust- en fourageergebied in Oost-
Groningen kan worden beschouwd. De 

belangrijkste bezoekers zijn eenden, 
ganzen en steltlopers. Van de eenden 
o.m. de Smient, de Pijlstaart, de Win
tertaling, de Krakeend, de Kuif- en de 
Tafeleend, de Middelste- en Grote zaag-
bek, het Nonnetje en als zeldzame gast 
de IJseend. 

Vaste klanten het gehele jaar door 
zijn o.m. de Blauwe reiger, de Fuut, de 
Meerkoet en de Wilde eend. Ook de 
Knobbelzwaan treft men bijna het gehe
le jaar aan, evenals enkele meeuwen
soorten, t.w. de Kok-, de Storm- en de 
Zilvermeeuw. Af en toe wordt een 
Dwergmeeuwtje gezien. Van de plevie
ren vooral de Bontbekplevier en de 
Goudplevier. Regelmatig bezoeken roof
vogels het gebied, o.m. de Buizerd, de 
Bruine en de Blauwe Kiekendief, de To
renvalk, de Slechtvalk en de Visarend. 
De laatste blijft soms enkele weken te 
gast. Met de rijke visstand vormt het 
Hondshalstermeer voor deze prachtige 
vogel een tafeltje dekje. 

Ook kleine groepen Aalscholvers 
blijven soms een poosje hangen. Naast 
veel doortrekkende zangvogels zoals b.v. 
de Tapuit, de Witte Kwik, het Paapje, 
de Boeren-, de Huis-, de Oever- en de 
Gierzwaluw, maar ook de Strandleeuwe-
rik worden eveneens zeldzame gasten ge
zien zoals b.v. de Grauwe Franjepoot (in 
juni in zomerkleed), de Roodkeelpieper, 
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de Purperreiger, de Lepelaar, de Kuif-
duiker en de Ijsvogel. De laatste wordt 
ook 's zomers gezien en broedt waar
schijnlijk in een nabij gelegen waterplas 
met veel steile oevers en overhangende 
bomen en struiken. 

De Dodaars en de Roerdomp moe
ten nog als wintergasten worden be
schouwd. Het zal waarschijnlijk niet 
lang meer duren of deze beide vogel
soorten zullen ook tot de broedvogels 
gaan behoren. Patrijzen, Fazanten en 
Kwartels worden regelmatig gezien en 
gehoord op de aangrenzende landbouw
gronden en zullen zich waarschijnlijk 
eveneens binnen afzienbare tijd als 
broedvogel vestigen of broeden mogelijk 
reeds op de oude kade aan de westzijde 
van het meer. 

Evaluatie 

In drie jaar tij ds heeft het Hondshalstcr-
meer zich ontwikkeld tot een relatief rijk 
vogclgebied in Oost-Groningen, zowel 
voor wat betreft de broedvogels als voor 
wat betreft de doortrekkers. 

Voorts vestigden er zich tal van an
dere organismen o.m. vele plantesoor-
ten, waarvan verscheidene uit het land
schap van Oost-Groningen dreigen te 
verdwijnen door verdere rationalisatie 
van de landbouw. Samen met bestaande 
water- en moerasgebieden zoals b.v. het 
Schildmeer en nog te bouwen water- en 
moerasgebieden zoals het Hoeksmeer bij 
Appingedam en de Tjamme onder Fin-
sterwolde, zal Oost-Groningen binnen 
afzienbare tijd belangrijke refugia bezit
ten voor o.m. water- en moerasvogels. 

De samenwerking tussen land
bouw en natuurbehoud speelt hierbij 
een grote rol en wat dat betreft laat men 
er in Oost-Groningen geen gras over 
groeien. 

Gedetailleerde inventarisatie
lijsten van broedvogels en vegetatie van 
de eilanden zijn bij de auteur verkrijg
baar. 

W. Weijman 
Staatsbosbeheer Groningen 
Crocuslaan 34 
9951 GT Winsum 
Tel. 05951-1979. 

Summary 

The Hondshalstermeet, a new nature reserve 
in Groningen. 

In the province of Groningen (northern part 
of the Netherlands) an area of 160 ha farm-
land was turned into a reservoir for super-
fluous polderwater. The cooperation of far
mers, naturalists and the government lead to 
the creation of an artificial wetland, con-
sisting of a lake with 3 islands, together about 
9 ha roosting, feeding and nesting areas for 
birds in 1980. Since then the area has especi-
ally become an imporant breeding area for 
waterfawl. The following species have bred in 
1981, 1982 and, or 1983: Great Crested Gre-
be (Podiceps cristatus) up to 41 pairs, Avocet 
(Recurvirostra avosetta) up to 161 pairs, 
Common Tem (Stema hirundo) up to 33 
pairs. Black Tern (Chlidonias niger) up to 3 
pairs, Shoveler (Spatula clypeata) up to 15 
pairs, Tufted Duck (Aythya fuligula) up to 
22 pairs, Redshank (Tringa totanus) up to 11 
pairs, Ruff (Philomachus pugnax) up to 2 
and some 19 other species amongst which the 
less appreciated Black-headed Gull (Larus ri-
dibundus) up to 4600 pairs. After three years 
of management the success of this man-made 
wetland is interesting and encouraging. 

Bezorg 
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