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Onder haar voorzitterschap werd de voorbe-
reiding gestart voor de avifauna Vogels van 
Groningen, die in 1983 verscheen (Boekema 
et al. 1983). Ook werkte Leny mee aan het 
SOVON-project Vogelatlas van Groningen, dat 
in 1992 werd gepresenteerd (Van den Brink 
et al. 1992). Behalve aan al die inventarisa-
ties nam ze frequent deel aan maandelijkse 
wadvogeltellingen.

Een bijzonderheid was het dat Leny Groen 
in 1970 werd benoemd tot het eerste actief 
vogelende vrouwelijke lid van de Club van 
Nederlandse Vogelkundigen (CNV), een 
sectie van de Nederlandse Ornithologische 
Unie (NOU), die tot dan toe louter uit heren 
bestond. En daar stond ze haar mannetje! 
Haar enthousiasme en betrokkenheid gaven 

Als jeugdig meisje was Leny al geïnteres-
seerd in de natuur. Na het gymnasium ging 
zij medicijnen studeren en behaalde in 1953 
haar artsdiploma. Meteen had zij een aantal 
functies in besturen van diverse organisa-
ties. Voor het vogelen kreeg Leny pas rond 
1960 tijd! Als jeugdarts had zij namelijk 
een overvolle baan. Maar dat was voor haar 
geen reden om haar hobby niet serieus op te 
pakken.

Leny was een van de 25 personen die in 1968 
betrokken waren bij de oprichting van de 
Vereniging Avifauna Groningen. Een jaar na 
de oprichting trad Leny toe tot het bestuur. 
Vijf jaar later werd ze vice-voorzitter en in 
1978 werd zij uiteindelijk benoemd tot voor-
zitter. Zij bekleedde die functie tot 1981. 

In memoriam

Leny Groen
3 juni 1925 – 14 december 2009
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Zij had enkele bijzondere waarnemingen 
op haar naam staan, vaak met bekende or-
nithologen, zoals Dwerggans (1962), Grote 
Kruisbek (1963), Haakbek (1963), Bijeneters 
(1965), Sneeuwuil (1965) en Grauwe Fitis 
(1967).

Voor haar woonplaats Bedum was zij een 
belangrijke inwoonster. Samen met enkele 
anderen heeft zij het initiatief genomen om 
in de kale contreien rond Bedum een bos 
van 22 hectare aan te laten leggen!

Leny was zeer betrokken bij het wel en 
wee van de Club van Nederlandse Vogel-
kundigen. Het was dan ook triest dat haar 
gezondheid kwetsbaar werd door een virus-
infectie. De laatste jaren ging ook haar gees-
telijke gezondheid steeds verder achteruit.

Wij zullen deze markante vrouw missen.
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een andere visie aan het bestuur. Ze was 
bestuurslid van 1972 tot 1982. Voor de NOU 
was ze algemeen bestuurslid van 1975 tot 
1982.

Maar wij hebben Leny goed leren kennen als 
een enthousiaste, kritische, maar heel gezel-
lige vrouw bij de vele excursies die wij met 
haar hebben gemaakt. Die gingen meestal 
naar de Lauwersmeer, de Eemshaven, Dren-
the of de Flevopolders. Wanneer wij dan 
hoopten op een lastige of bijzondere soort, 
sprak zij de onvergetelijke woorden: ”Je 
moet over de soort praten, dat helpt!” En, 
waarachtig, in enkele bijzondere gevallen 
heeft dat tot resultaat geleid!

Leny had de kofferbak van haar Mercedes 
altijd goed gevuld met versnaperingen en 
drankjes. Die kwamen vaak goed van pas 
tijdens de soms lange dagen en vooral frisse 
avonden!
Dat kwam doordat enkelen door Leny waren 
gevraagd om onder leiding van prof. Voous 
in de periode 1973-1983 een onderzoek te 
doen naar broedende Ruigpootuilen in 
Drenthe. Prof. Voous kwam regelmatig naar 
Drenthe en Leny was dan de coördinator, 
vooral in de eerste jaren. Voor Leny was dit 
onderzoek het hoogtepunt uit haar voge-
laarsbestaan! Een publicatie hiervan werd 
geplaatst in Limosa (cf Boerma et al. 1987).

Leny hield van reizen, in het bijzonder van 
vogelreizen. Die voerden haar in de jaren 
zestig, zeventig en tachtig naar onder meer: 
Kenia, Tanzania, Oeganda (vier keer), Ma-
lawi, Madagaskar, Zuid-Afrika, Sri Lanka, 
Indonesië, Hawaï, de Verenigde Staten, Su-
riname, de Galapagos, Thailand, Groenland, 
Egypte en een aantal Europese landen.


