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Lachmeeuw in stad Groningen: nieuw voor Nederland!

Martin Olthoff

Sommige werden schijnbaar abrupt uit hun

werkzaamheden weggesleurd, getuige iemand

in een wit pak, met koksmuts en twee indivi-

duen in schoonmaaktenue! Tegen 17.00 uur

arriveerden de eerste mensen "uit het land".

Velen moesten hun geduld op de proef stellen

en lang wachten voor ze de vogel zagen.

Sommige zagen de meeuw overvliegen,

terwijl ze in de file stonden. Toen de meeuw

op het dak tegenover Philips ging zitten, kon

de vogel vanuit een mast gezien worden;

deze moest echter wel 10 meter hoog worden

beklommen. Later werkte gelukkig de portier
van Philips mee en kon de vogel vanaf de

bovenste verdieping worden bekeken. Aan

het eind van de avond kon de vogel af en toe

gelokt worden met stukjes brood en ham-

burger. De volgende zaterdagochtend werd

de vogel niet gezien, op 5 minuten tijdens

zonsopkomst na. ’s Middags werd de Lach-

meeuw gelukkig wel weer gezien. De daarop

volgende weken was het patroon eigenlijk

precies hetzelfde. Vaak was de vogel niet te

zien, maar als hij opdook was dit op het

industrieterrein Molenpark. De beste plek
bleek de parkeerplaats bij IKEA of het gras-

veldje bij Philips. De beste tijd vaak het

begin van de avond, wanneer de meeuwen

zich daar voorverzamelden alvorens te ver-

trekken naar de slaapplaats (Paterswoldse

meer). Eind september werd de meeuw ook

regelmatig waargenomen in het centrum van

de stad Groningen, voornamelijk op de Vis-

markt. Geschat wordt dat enkele honderden

mensen de vogel hebben gezien. Deze men-

sen op hun beurt werden vaak weer aange-

staard door milkshakezuigend publiek.

Beschrijving:

Postuur: formaat een kleine Stormmeeuw

(Lams canus), in directe vgl. met Kokmeeuw

(Lams ridibundus) iets forser, vooral in de

vlucht. Slanke bouw, lange vleugels en soe-

pele vleugelslag.

Kop: iets meer langgerekt dan Kokmeeuw;

kopkap zwart van kleur, gebied tussen oog en

snavel al miend naar winterkleed. Duidelijke

witte oogring boven en onder oog. Snavel

lang en iets gebogen lijkend door afgeronde
bovensnavel. Snavelkleur donkerrood tot

zwart; snavelpunt flets rood. Kopkapachter-
rand scherp en recht afgesneden.
Nek: wit en contrasterend met donkergrijze
mantel

Borst, buik, stuit, onderstaartdekveren en

staart; wit

Bovenvleugels: donkergrijs als mantel, don-

kerder dan Stormmeeuw. Brede witte vleu-

gelachterrand op armpennen en op binnenste

handpennen. Buitenste 2 handpennen zwart

en derde handpen distale deel zwart.

Ondervleugel: wit. Zwarte buitenste handpen-
nen doorschijnend op ondervleugel.
Poten: vrij lang en zwart van kleur

In zit tevens witte tertialrand te zien. Tevens

in zit de lange vleugels te zien, die ver voor-

bij de staart staken.

In vlucht reikten de poten bijna tot het einde

van de staart.

Lachmeeuw. Groningen, augustus 1997

Johan de Jong

Op vrijdagmiddag 22 augustus fietste ik terug

naar mijn werk langs het Oude Winschoter-

diep in Groningen, toen plotseling een

meeuw ter grootte van een Stormmeeuw

(Lams canus) met donkere bovendelen en een

donkere kopkap langszij kwam vliegen.
Alhoewel ik geen kijker bij me had, kon ik

niet anders concluderen dan dat er een Lach-

meeuw (Lams atricilla) naast mij vloog! Een

kwartier later stond ik weer op de “oude”

plek, met kijker en de eerste reeds gearri-
veerde mensen Eric Koops, Roef Mulder en

Erik van Ommen. Na een half uur wachten

en zoeken kwam de vogel weer aangevlogen;
het was inderdaad een Lachmeeuw, een

nieuwe soort voor Nederland en nog wel in

de stad! Al snel verschenen er meer mensen,

uiteraard in eerste instantie de Groningers.
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Dit is al de derde keer dat een nieuwe soort

voor Nederland wordt ontdekt binnen de

gemeente Groningen. In maart-april 1981 zat

er een, Zwartkeellijster (Turdus ruficollis

atrogularis) in de tuin van het universiteits-

complex aan de Kraneweg en in april 1986

ontdekte Ronald Nuiver een Alpenheggemus

(Prunella collaris) bij het PTT-gebouw aan de

Peizerweg.
Buiten de Lachmeeuw zijn er al vaker leuke

meeuwen in de stad Groningen gezien, zoals

een Kleine burgemeester. Grote burgemeester

en Geelpootmeeuw.


