
In een dergelijke groene wijk kunnen zich veel

vogelsoorten handhaven. Dit blijkt onder an-

dere uit een uitgebreide territoriumkartering

die in 2003 door leden van het IVN en

Avifauna werd uitgevoerd in de Boterdiepzone

en de groene long. Bij deze vogeltelling zijn de

tellers in de periode half maart/halfjuni tien

keer één uur voor zonsopgang gestart met een

telling. Bij de broedvogeltelling zijn in boven-

genoemde groene gebieden de vogelsoorten en

Uit bovenstaande blijkt dat vooral vogels die

zich thuis voelen in groengebieden zonder

oude bomen (struikvogels als Tjiftjaf,

Vogels in Beijum
Rob Lindeboom

Beijum is een buitenwijk van de stad Groningen. Eind jaren zeventig van de

twintigste eeuw is men begonnen met de bouw van de eerste woningen in

deze woonwijk ten noordoosten van de stad Groningen.

territoria in de onderstaande tabel aangetrof-

fen.

Overzicht aantal territoria c.q. nesten in de

Boterdiepzone en groene long van de wijk Beijum.

Aangezien Beijum bedoeld was om de verdere

uitstroom van mensen vanuit de stad naar de

omringende dorpen tegen te gaan, ontstond

een wijk met veel ruime laagbouwwoningen.

Bovendien werd de wijk wijds opgezet met

een uitgebreide groenstructuur (‘buiten maar

toch in de stad’). Dat Beijum ruim is opgezet

blijkt niet alleen uit de grote tuinen rond de

woningen maar ook uit het vele openbare

groen. Midden in de wijk ligt een uitgestrekte

groene zone met een parkachtig karakter (ook

wel aangeduid als 'de groene long' of 'het

groene hart'). Ook rond de wijk liggen groen-

zones en andere groene gebieden.Ten oosten

en ten zuiden van de wijk ligt het

Recreatiegebied Kardinge. Ten noorden van de

wijk ligt agrarisch gebiedbehorend tot de ge-

meente Bedum en ten westen bevindt zich tot

aan het Boterdiep een groene zone

(Boterdiepzone) behorend tot de stedelijke

ecologische structuur, wat ook geldt voor de

groene zone ten zuiden van de wijk tot aan de

ringweg. Vooral in de Boterdiepzone, de groene

long enRecreatiegebied Kardinge treft men

uitgebreide waterpartijen aan. Beijum mag

dan ook met recht de naam 'groenewijk' dra-

gen.

Aantal territoria

Boterdiepzone

Aantal territoria

groene long

Vogelsoort Totaal

Waterhoen 1 2 3

Meerkoet 4 5 9

Houtduif 3 10 13

Grote Bonte Specht 0 1 1

Winterkoning 5 7 12

Heggenmus 1 4 5

Roodborst 1 1 2

Gekraagde Roodstaart 0 1? 1?

Merel 15 21 36

Zanglijster 1 4 5

Bosrietzanger 1 0 1

Kleine Karekiet 0 2 2

Tbinfluiter 1 0 1

Zwartkop 3 3 6

Tjiftjaf 6 9 15

Fitis 3 1 4

Pimpelmees 2 11 13

Koolmees 7 15 22

Boomkruiper 0 1 1

Ekster 3 4 7

Zwarte Kraai 0 4 4

Vink 1 0 0

Groenling 0 1 0

Putter 2 2 4
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Winterkoning en Zwartkop) in de groengebie-

den van Beijum voorkomen. Ook enkele soor-

ten die op of langs het water leven enhun

nesten in het riet maken {Waterhoen,

Meerkoet en Eend) worden in redelijke aantal-

len aangetroffen. Holenbroeders als

Pimpelmees en Koolmees komen veelvuldig

voor omdat er veel nestkasten zijn opgehan-

gen. Holenbroeders die vooral afhankelijk zijn

van natuurlijke nestholtes en dus van oude

bomen (Grote Bonte Specht, Boomkruiper en

Boomklever) komen niet tot nauwelijks in de

groengebiedenvoor omdat de bomen nog niet

op leeftijd zijn. Verwacht mag worden dat de

aantallen van deze soorten zullen toenemen

als de bomen op leeftijd komen.

In Beijum worden in de groengebiedenook

veel Houtduiven aangetroffen en onder de da-

ken van de huizen broeden kolonies

Huismussen. Deze soorten profiteren van de

aanwezigheid van de graanvelden ten noorden

van de wijk. Onder de dakpannenvan de hui-

zen bevinden zich ook veel Spreeuwen, die in

het voorjaar voor hun jongen emelten (larven

van de langpootmug) verzamelen op de gras-

velden in de wijk en de weilanden rondom

Beijum.

Ten slotte blijkt dat de laatste jaren op enkele

plaatsen in de wijk ook kauwen- en gierzwa-

luwkolonies onder de daken worden gevestigd.
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