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     1. Inleiding 
 
 
In opdracht van de Stichting Het Groninger Landschap is in 2012 een broedvogelinventarisatie 
uitgevoerd in de Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder in Hoogezand. Beide 
polders maken deel uit van het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer. In april - juli zijn de 
broedvogels in kaart gebracht volgens de BMP-methode van SOVON.  
Vanwege wateroverlast zijn de polders in januari 2012 voor het eerst als waterberging gebruikt. In 
het voorjaar bleef het lang nat in beide polders. Door de instroom van zaden ontstond er plaatselijk 
een weelderige moerasvegetatie. De natte polders hadden een grote aantrekkingskracht op vogels. 
Dat broedvogels snel reageren op veranderingen wordt bevestigd in beide polders. Dit rapport 
behandelt de resultaten.    
 
 
 
 

 
 
De polders hadden in 2012 een grote aantrekkingskracht op Geoorde futen.  
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     2. Gebiedsbeschrijving 
De Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder maken deel uit van het 
Zuidlaardermeergebied. Het Zuidlaardermeer is een natuurlijk meer dat duizenden jaren terug is 
ontstaan door de wisselwerking van veengroei en het optreden van eb en vloed in de Hunze. De 
Hunze stond toen onder invloed van de getijden. Het meer wordt gevoed met neerslagwater en 
grondwater van het Drents plateau. De zand- en hoogveengronden zijn in gebruik genomen als 
bouw- en weiland en de laagveenmoerassen als madelanden. De madelanden stonden ’s winters 
onder water. Door de afsluiting van het Reitdiep in 1850-1900 stond het Hunzedal niet langer in 
verbinding met de zee en verdween de eb- en vloedwerking. Door de peilbeheersing is de invloed 
van natuurlijke waterstandschommelingen sterk verminderd.  
Het Zuidlaardermeergebied is aangewezen als Natura 2000 gebied. Kwalificerende broedvogels zijn 
Roerdomp, Porseleinhoen en Rietzanger.  
   
De nieuw ingerichte polders hebben drie functies.  

 Ze zijn er voor de ontwikkeling van de natuur. De Stichting Het Groninger Landschap probeert 
het water langer vast te houden om een nat en dynamisch gebied te ontwikkelen dat 
aantrekkelijk is voor water- en moerasvogels. Door de variatie in neerslag, variëren ook de 
waterstanden, waardoor er slikrandjes ontstaan. 

 De polders dienen als noodberging van water om overlast te voorkomen. Door de inrichting 
van deze polders wordt de boezem van het waterschap met een kwart vergroot. De beide 
polders kunnen samen ongeveer 4,8 miljoen kuub water bergen. In januari 2012 zijn de 
polders voor het eerst gebruikt als noodberging.  

 De polders zijn er voor de recreatie. Het gebied is zo ingericht dat mensen er van kunnen 
genieten. Voor wandelaars is er een verbinding gemaakt met de wandelpaden in het 
recreatiegebied Meerwijk. Een fietspad loopt vanaf het recreatiegebied Meerwijk door de 
beide polders.  

 

 
 
Gebiedsgrens en oppervlakte van de geïnventariseerde polders in 2012. 
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2.1 Westerbroekstermadepolder 
 
Sinds 1992 is de Stichting Het Groninger Landschap eigenaar van de Westerbroekstermadepolder. Dit 
natuurontwikkelingsgebied van 199 ha is gelegen aan de noordzijde van het Foxholstermeer en het 
Drentsche Diep en wordt in het noorden begrensd door de spoorlijn Groningen - Nieuweschans. De 
bovengrond is plaatselijk afgegraven, waardoor in winter en voorjaar uitgestrekte waterplassen 
ontstaan, ideaal voor watervogels. Een Hunze-meander is opnieuw uitgegraven en met het 
vrijgekomen materiaal is de dijk rondom de polder verhoogd en verstevigd. Een jaar of tien terug 
werden er maïs, aardappelen en graan verbouwd. Akkerbouw is er nu verleden tijd. De veeteelt is 
zeer extensief met Schotse Hooglanders en Konik paarden.  
 
 

2.2 Kropswolderbuitenpolder 
 
De Kropswolderbuitenpolder, ook wel de Rolkepolder genoemd, bevindt zich tussen het 
Meerwijckbos en het Foxholstermeer. Het gebied beslaat 281 ha. Het grootste deel ervan bestaat uit 
vlakke veengrond, langs het Drents Diep met een kleiige bovengrond, die herinnert aan de vroegere 
invloed van de zee. Ook was er een slibdepot van de AVEBE. De Stichting Het Groninger Landschap 
laat dit gebied ontwikkelen tot laagveenmoeras met open water, rietmoeras, natte graslanden en 
bosschages. De lage delen komen permanent onder water te staan, omdat de bouwvoor met 
gemineraliseerde grond is afgegraven. Het diepe water biedt plaats aan watervogels en 
overwinterende vissen. Zoveel mogelijk wordt een natuurlijk dynamiek nagestreefd, waarbij de 
waterstanden in de winter hoger liggen dan in de zomer.  
 
 

 
Noodberging in de polders in januari 2012.  
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     3. Methode 
 

3.1 Veldwerk broedvogels 
In beide polders zijn de broedvogels geteld volgens de BMP-methode van SOVON. Er zijn vijf 
ochtendrondes gelopen en twee avondrondes. De inventarisatieperiode lag tussen 2 april en 28 juni. 
Er is gestart rond zonsopgang en tot de middag gekarteerd. Al het veldwerk is lopend gedaan en dat 
was in mei en juni in de Kropswolderbuitenpolder soms ploeteren door een natte en hoge vegetatie. 
Vanwege de Witwangstern zijn extra bezoeken gebracht in juli. Kolonies met broedparen 
Witwangsterns zijn zeldzaam in Nederland. In totaal zijn 88,75 uren geïnvesteerd in het gebied. In 
beide polders is gemiddeld 11 minuten per hectare besteed aan veldwerk. De westkant van de 
Kropswolderbuitenpolder is vanaf de kade geteld. Vanaf de kaden krijg je een goed beeld van de 
soorten en is de verstoring gering. Voor enkele zangvogels is het noodzakelijk om insteken te maken 
in het gebied. Om de ronde is halverwege het fietspad een insteek gemaakt om de puntjes op de i te 
zetten in dit deel.  
 
 

Westerbroekstermadepolder           

datum:   begin: eind:   uren: 

ochtendbezoek:           

2-apr   7,45 12,45   5,00 

23-apr   6,00 11,30   5,50 

14-mei  ½ uur 

opwarmen 
5,15 12,00   6,25 

2-jun  ½ uur  
regen 5,00 11,15   5,75 

26-jun   4,45 10,00   5,25 

avondbezoek:           

22-mei   20,15 23,15   3,00 

3-jul   20,15 23,45   3,50 

 

 

Kropswolderbuitenpolder           

datum:   begin: eind:   uren: 

ochtendbezoek:           

3-apr   7,30 13,30   6,00 

25-apr   5,45 11,30   5,75 

17-mei   5,15 12,00   6,75 

10-jun   5,00 12,00   7,00 

28-jun   4,45 11,45   7,00 

2-jul*   8,00 12,30   4,50 

16-jul*   10,15 14,45   4,50 

25-jul*   17,45 20,30   2,75 

1-aug*   6,30 9,45   3,25 

avondbezoek:           

25-mei   20,15 23,30   3,25 

9-jul   20,15 24,00   3,75 

 
 
Tabel 1. Bezoekdata en -tijden in beide polders in 2012.  

* zijn extra bezoeken Witwangstern  
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3.2 Notitie en uitwerken broedvogels 
 
Tijdens het veldwerk zijn alle waarnemingen die op een territorium wijzen ingetekend op een 
veldkaart (schaal 1:10.000). Er is sprake van een geldige waarneming als die gebruikt mag worden 
voor het bepalen van het aantal territoria. 
 
De vijf categorieën van waarnemingen zijn de volgende: 
 

1. Waarnemingen van volwassen individuen in broedbiotoop 
2. Waarnemingen van paren in broedbiotoop 
3. Territoriumindicerende waarnemingen in broedbiotoop * 
4. Nestindicerende waarnemingen 
5. Nestvondsten 

 
* territoriumindicerende waarnemingen zijn waarnemingen van zang, balts, baltsvoedering, 

paren, dreigen, vechten etc. 
 
De waarnemingen van een soort worden thuisgekomen overgezet op soortkaarten. Aan het eind van 
het veldseizoen wordt hier het aantal territoria uit gehaald. Dit moet strikt volgens de 
interpretatiecriteria worden uitgevoerd. Het aantal territoria kan gezien worden als een redelijk 
betrouwbare weergave van het aantal aanwezige broedvogels (Van Dijk 2004). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Blauwborst is een algemene soort in de polders. 
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     4. Het weer ( Bron KNMI) 

 
De weersomstandigheden in 2012 waren wisselvallig en meerdere ochtenden was het koud. Eén keer 
was het zelfs nodig om op te warmen in de auto omdat schrijven niet meer ging. Ook is enkele uren 
geïnventariseerd met de paraplu boven het hoofd. In de planning wordt altijd rekening gehouden 
met een aantal uitvaldagen en is er de mogelijkheid om slechte weersomstandigheden te 
compenseren in het weekend. In 2012 was zelfs dat onvoldoende om de wisselvallige dagen op te 
vangen. Om die reden moest op enkele wat mindere dagen geteld worden.      
 
Maart 2012: Zeer zacht, droog en zonnig 
De gemiddelde maandtemperatuur is in De Bilt uitgekomen op 8,3 °C tegen een langjarig gemiddelde 
van 6,2 °C. Na een licht wisselvallige start van de maand werd het weer langdurig bepaald door 
hogedrukgebieden die zich boven onze omgeving ophielden. Het was vaak rustig en droog weer met 
veel ruimte voor de zon. Met gemiddeld over het land 166 zonuren tegen 125 uren normaal, was 
maart een zonnige maand. Dat was vooral te danken aan het zonovergoten tijdvak van 19 tot en met 
28 maart toen de zon iedere dag vrijwel onafgebroken scheen. In contrast hiermee stond de sombere 
eerste helft van de maand. Gemiddeld over het land viel 19 mm neerslag tegen een langjarig 
gemiddelde van 68 mm. Delen van Groningen waren zeer droog.  
 
April 2012: Vrij koud, somber en nat 
April was een vrij koude maand met een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 8,4 °C tegen 9,2 °C 
normaal. Een groot deel van de maand lag de temperatuur rond of beneden normaal. Pas in het 
laatste weekend van april werd het zachter, waarbij op 30 april de temperatuur in De Bilt voor het 
eerst dit seizoen ook de grens van 20,0 °C overschreed. Regelmatig kwam het in april tijdens de 
nachten nog tot vorst. Vrijwel de gehele maand werd het weer bepaald door lagedrukgebieden. Het 
weerbeeld was wisselvallig met op veel dagen regen, hoewel de hoeveelheid neerslag meestal 
beperkt bleef. Vaak ging het om lokale buien waardoor de neerslaghoeveelheden van plaats tot 
plaats sterk uiteenliepen. April was een sombere maand met een landelijk gemiddeld aantal zonuren 
van 146 tegen een langjarig gemiddelde van 180 uren.  
 
Mei 2012: Warm, normale hoeveelheid neerslag en zon 
De meimaand begon somber en koel. Een continue aanvoer van storingen veroorzaakte de eerste 
helft van de maand regelmatig regen en op de meeste dagen lagen daarbij de temperaturen onder 
het langjarig gemiddelde. In het oosten en zuiden van het land kwamen lokaal nog vier vorstdagen 
voor. In de tweede helft van mei werd het fraai en zonnig lenteweer. Op 23 mei werd het in het 
oosten van het land lokaal zelfs tropisch warm. De eerste decade van de maand scheen de zon 
gemiddeld over het land slechts 31 uren, de helft van wat normaal is voor de tijd van het jaar. Het 
zonnigst was het deze maand in het noorden van het land. De hoeveelheid neerslag in mei was 
precies gelijk aan het langjarig gemiddelde.  
 
Juni 2012: Nat en vrij somber 
De gemiddelde temperatuur in De Bilt is in juni uitgekomen op 14,9 °C, tegen een langjarig 
gemiddelde van 15,6 °C. De hele maand verliep wisselvallig. De eerste dagen van de maand lag de 
temperatuur ruim beneden het langjarig gemiddelde. Aan de grond kwam het aan het begin van de 
maand lokaal zelfs tot vorst. Na de zeer koele start lag de temperatuur de rest van de maand rond of 
iets onder normaal. Alleen op 28 juni werd korte tijd warme lucht aangevoerd. Juni was een natte 
maand, met gemiddeld over het land 94 mm neerslag, tegen een langjarig gemiddelde van 68 mm. 
Door het wisselvallige karakter van het weer viel op vrijwel iedere dag van de maand wel wat regen. 
Landelijk bezien waren 3, 4, 18, 21 en 24 juni zeer natte dagen. Op 21 juni trok een onweerstoring 
over het land. Lokaal kwam het tot wateroverlast of zware windstoten. Met gemiddeld over het land 
178 zonuren tegen een langjarig gemiddelde van 201 uren was juni aan de sombere kant. 
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     5. Resultaten 
 

5.1 Soortenlijst 2012 
 
      Westerbroekstermadepolder: Kropswolderbuitenpolder:   Totaal:   

1 . Dodaars   2   2   
2 . Fuut 7 16   23   
3   Roodhalsfuut   1   1   
4 . Geoorde fuut 82 47   129   
5 . Roerdomp   3   3   
6 . Knobbelzwaan 3 4   7   
7 . Grauwe gans 27 25   52   
8 . Canadese gans 3 2   5   
9 . Brandgans   1   1   

10 . Nijlgans 2 7   9   
11 . Bergeend 1 3   4   
12 . Smient   1   1   
13 . Krakeend 14 18   32   
14 . Wintertaling 2 4   6   
15 . Wilde eend 40 41   81   
16 . Pijlstaart 1     1   
17 . Zomertaling 5 8   13   
18 . Slobeend 8 12   20   
19 . Tafeleend 8 8   16   
20 . Kuifeend 11 20   31   
21 . Bruine kiekendief   1   1   
22 . Buizerd 1     1   
23 . Fazant 2 5   7   
24 . Waterral 8 10   18   
25 . Porseleinhoen 7 9   16   
26 . Kwartelkoning   2   2   
27 . Waterhoen 9 1   10   
28 . Meerkoet 54 106   160   
29 . Scholekster 1     1   
30 . Steltkluut 2     2   
31 . Kluut 1     1   
32 . Kleine plevier 3 1   4   
33 . Kievit 15 19   34   
34 . Watersnip 5 4   9   
35 . Wulp   1   1   
36 . Tureluur 7 6   13   
37 . Zwartkopmeeuw 1     1   
38 . Kokmeeuw 1248 212   1460 nesten 
39 . Visdief 1 1   2   
40 . Zwarte stern   4   4   
41 . Witwangstern   26   26 nesten 
42 . Houtduif 1 1   2   
43 . Koekoek 1 1   2   
44 . Veldleeuwerik   16   16   
45 . Boompieper   1   1   
46 . Graspieper 11 21   32   
47 . Gele kwikstaart 4 7   11   
48 . Witte kwikstaart 2     2   
49 . Winterkoning 1     1   
50 . Blauwborst 18 26   44   
51 . Roodborsttapuit 10 9   19   
52 . Merel 3 1   4   
53 . Sprinkhaanrietzanger 5 5   10   
54 . Snor 1     1   
55 . Rietzanger 13 31   44   
56 . Bosrietzanger 8 44   52   
57 . Kleine karekiet 17 32   49   
58 . Grasmus 14 30   44   
59 . Tuinfluiter   4   4   
60 . Zwartkop 1 3   4   
61 . Tjiftjaf 1 4   5   
62 . Fitis 9 7   16   
63 . Buidelmees 1     1   
64 . Zwarte kraai 3 1   4   
65 . Vink 2 2   4   
66 . Putter 2 6   8   
67 . Kneu 1 2   3   
68 . Geelgors   1   1   
69 . Rietgors 25 50   75   

 
Tabel 2. Broedvogels in de Westerbroekstermadepolder en Kropswolderbuitenpolder 2012. 
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5.2 Rode-lijstsoorten 
 
In 1985 werd de eerste Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare soorten in Nederland vastgesteld. De 
status van deze Rode Lijst werd bekrachtigd door het Ministerie van Landbouw en Visserij. In 1994 
kwam de tweede versie van de Rode Lijst uit en in november 2004 verscheen de derde Nederlandse 
Rode Lijst. In beide polders van het Zuidlaardermeergebied zijn negentien soorten van de Rode Lijst 
vastgesteld namelijk: Roodhalsfuut, Roerdomp, Wintertaling, Pijlstaart, Zomertaling, Slobeend, 
Porseleinhoen, Kwartelkoning, Steltkluut, Watersnip, Tureluur, Visdief, Zwarte stern, Koekoek, 
Veldleeuwerik, Graspieper, Gele kwikstaart, Snor en Kneu. G. Waijer heeft een telplot in het 
slibdepot en nam daar een Nachtegaal waar.  
 
 
Nederlandse naam VN EB BE KW GE Nederlandse naam VN EB BE KW GE 

                        

Roodhalsfuut         X Zwarte stern     X     

Roerdomp     X     Zomertortel       X   

Woudaap   X       Koekoek       X   

Kwak X         Kerkuil       X   

Kleine zilverreiger         X Steenuil       X   

Grote zilverreiger         X Ransuil       X   

Purperreiger     X     Velduil   X       

Wintertaling       X   Nachtzwaluw       X   

Pijlstaart     X     Hop X         

Zomertaling       X   Draaihals   X       

Slobeend       X   Groene specht       X   

Brilduiker         X Kuifleeuwerik   X       

Middelste zaagbek         X Veldleeuwerik         X 

Blauwe kiekendief         X Boerenzwaluw         X 

Grauwe kiekendief   X       Huiszwaluw         X 

Boomvalk       X   Duinpieper   X       

Slechtvalk         X Graspieper         X 

Korhoen   X       Gele kwikstaart         X 

Patrijs       X   Engelse kwikstaart     X     

Porseleinhoen       X   Nachtegaal       X   

Kleinst waterhoen X         Paapje     X     

Kwartelkoning       X   Tapuit     X     

Steltkluut         X Kramsvogel         X 

Griel X         Snor       X   

Bontbekplevier       X   Grote karekiet     X     

Strandplevier     X     Spotvogel         X 

Goudplevier X         Grauwe vliegenvanger         X 

Zuidelijke bonte strandloper X         Matkop         X 

Kemphaan   X       Kortsnavelboomkruiper         X 

Watersnip     X     Wielewaal       X   

Grutto         X Grauwe klauwier     X     

Tureluur         X Klapekster   X       

Oeverloper         X Roodkopklauwier X         

Dwergmeeuw   X       Raaf         X 

Grote mantelmeeuw         X Huismus         X 

Lachstern X         Ringmus         X 

Grote stern     X     Kneu         X 

Visdief       X   Ortolaan   X       

Dwergstern       X   Grauwe gors   X       

                  

VN = verdwenen                  

EB = ernstig bedreigd                  

BE = bedreigd                  

KW = kwetsbaar                  

GE = gevoelig                  

 
Tabel 3. De Rode lijst 2004. 
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5.3 Soortbespreking broedvogels 
Van 69 soorten zijn territoria vastgesteld. In de Westerbroekstermadepolder zaten 55 soorten met 
485 territoria en in de Kropswolderbuitenpolder 59 soorten met 724 territoria (exclusief Kokmeeuw). 
Inclusief de Kokmeeuw gaat het in beide polders om 2.669 territoria. De Kokmeeuw was talrijk met 
1.460 territoria. Fraai waren de kolonies Geoorde futen tussen de Kokmeeuwen. Met 129 territoria 
Geoorde futen is het in één klap waarschijnlijk het beste gebied in Nederland.  De aanwezigheid van 
26 paren zeer zeldzame Witwangsterns is uniek voor Nederlandse begrippen. De Geoorde fuut 
broedt graag in kokmeeuwenkolonies en ook de beveiliging van de Witwangsterns werd op prijs 
gesteld. Kokmeeuwen en Witwangsterns verjagen rovers in de buurt van hun nest fel en daar 
profiteren de ingetogen futen van. De polders zijn rijk aan schaarse en zeldzame broedvogels met in 
2012: Dodaars, Roodhalsfuut, Geoorde fuut, Roerdomp, Pijlstaart, Porseleinhoen, Steltkluut, Visdief, 
Zwarte stern, Witwangstern, Blauwborst, Roodborsttapuit, Snor, Buidelmees enzovoort. Zelfs een 
paar Zwarte ibissen begon eind juli de aandacht te trekken door met takken te slepen. Een aantal 
broedvogels wordt besproken met aandacht voor: verspreiding, broedsucces en bijzondere 
waarnemingen. Aanvullingen zijn afkomstig van: Martijn Bakker, Egbert Boekema, Ana Buren, Alwin 
Hut, Guido Meeuwissen en G. Waijer waarvoor dank!  
 
Dodaars 2 territoria 
In de Westerbroekstermadepolder zwom een paar op 2 april. Op 3 april riep een Dodaars op het 
Foxholstermeer naast de Kropswolderbuitenpolder. Daarna zijn alleen nog waarnemingen in de 
Kropswolderbuitenpolder gedaan. In juli werd de Dodaars gehoord en gezien langs het fietspad. 
 
Roodhalsfuut 1 territorium  
Roodhalsfuten zijn zeldzame broedvogels in Nederland. Bekende broedplaatsen zijn Diependal in 
Oranje en het Dwingelderveld, beide in Drenthe. In 2012 zat een paar Roodhalsfuten in de 
Kropswolderbuitenpolder. Op 17 mei was vanaf het slibdepot een Roodhalsfuut op het nest te zien. 
Het nest zat in een half meter diep water in de oeverzone. Op 25 mei werd ’s avonds de baltsroep 
gehoord. Op 10 juni was er een Roodhalsfuut op het nest te zien vanaf het slibdepot. Ik had de indruk 
dat het nest nu verder van het slibdepot af lag. Martijn Bakker en Alwin Hut hadden op 21 juni een 
paar met 3 jongen en 26 juni een paar met 1 kleiner jong (ook op film vastgelegd). In de 
Westerbroekstermadepolder zijn  Roodhalsfuten gezien door Guido Meeuwissen en Egbert Boekema 
en al deze waarnemingen samen doen vermoeden dat er een tweede  paar zat. Omdat het water in 
mei in de Westerbroekstermadepolder snel zakte kan het wezen dat deze zijn verkast naar de 
Kropswolderbuitenpolder? Op 28 juni zaten er twee Roodhalsfuten in de Kropswolderbuitenpolder. 
Dezelfde dag is ook de baltsroep weer gehoord. Het paar met 1 jong is in juli en augustus gezien in de 
buurt van de kolonie met Witwangsterns door G. Waijer en Ana Buren.  
 

 
Roodhalsfuut met jong 28 juni Kropswolderbuitenpolder. 
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Geoorde fuut 129 territoria 
Op 2 april zaten er 51 Geoorde futen in de Westerbroekstermadepolder en 1 in de 
Kropswolderbuitenpolder. Op 23 april ging het in de Westerbroekstermadepolder om 73 exemplaren 
en zijn de eerste nesten geteld tussen de kijkhut en het Drentsche Diep. Op 25 april zaten er paren in 
de Kropswolderbuitenpolder op de grote plas tegen het Drentsche Diep aan. In mei liep het storm. In 
de Westerbroekstermadepolder zaten op zes locaties clusters met nesten. Op 14 mei zijn de eerste 
kleintjes gezien. Op 22 mei zijn er minstens 13 paar met jongen en op 2 juni zwommen er 37 paren 
met jongen in de Westerbroekstermadepolder. In de Kropswolderbuitenpolder kwam het wat later 
op gang en waren de clusters met nesten nog omvangrijker. Toen er Kokmeeuwen uitweken naar de 
Kropswolderbuitenpolder om te nestelen liep het aantal Geoorde futen ook snel op. In de 
Kropswolderbuitenpolder broedden Kokmeeuwen ver uit elkaar en dat is aantrekkelijk voor Geoorde 
futen. Een goede beveiliging met daartussen plekken om een nest te bouwen en rustig te broeden. 
Alwin Hut en Martijn Bakker telde in de kolonie tussen het fietspad en Hoogezand op 30 mei 45 
nesten. Een deel van deze paren is later uitgeweken naar de andere kant van het fietspad tussen de 
Kokmeeuwen en Witwangsterns. Ook zuidelijk van de kolonie kwam een cluster met nesten van de 
Geoorde fuut. Op 28 juni zaten in de 1ste  kolonie met Witwangsterns zeker 5 nesten van de Geoorde 
fuut en in de 2de kolonie Witwangsterns,  17 Geoorde futennesten. Wat een genot om naar te kijken 
en ook voor het publiek duidelijk zichtbaar vanaf het fietspad.   
 

 
Geoorde futen (1-19) en Kokmeeuwen (blauw) op 25 mei in de Kropswolderbuitenpolder. 

 
Roerdomp 3 territoria 
Hoepende Roerdompen hoorde ik eenmalig op 14 mei in de Westerbroekstermadepolder en tussen 
17 mei en 10 juni geregeld in de Kropswolderbuitenpolder. Toen de Roerdomp niet meer in de 
Westerbroekstermadepolder riep, verscheen er ééntje in de Kropswolderbuitenpolder. 
Waarschijnlijk verhuist omdat het waterpeil in de Westerbroekstermadepolder was gezakt. Om deze 
reden zijn de drie voor de Kropswolderbuitenpolder opgevoerd.  
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Knobbelzwaan 7 territoria 
Er zijn vijf nesten gevonden waarvan 2 in de Westerbroekstermadepolder. De eerste jongen zaten 
hier ook op 22 mei. Op 2 en 26 juni is waarschijnlijk hetzelfde paar met 4 jongen gezien.  
 
Grauwe gans 52 territoria 
Grauwe ganzen zijn vroege broeders en het aantal paren was goed verdeeld over beide polders. 
Verhogingen in het natte gebied (pitruspollen, winternesten Muskusrat) waren in gebruik als 
nestplaats. Op 2 april zijn in de Westerbroekstermadepolder 4 nesten geteld in het zuidelijke deel. In 
de Kropswolderbuitenpolder werd 3 april een nest gevonden en op 25 april zijn er 5 nesten geteld. 
Tot in mei kwamen er nieuwe nesten bij. Op 23 april waren er kuikens in de 
Westerbroekstermadepolder. Halverwege mei ging het om 8 paren met ca. 50 jongen. In de 
Kropswolderbuitenpolder zwommen 25 april twee paren met kleine jongen. Halverwege mei 
zwommen er minimaal 7 paren met jongen. Op 9 juli vlogen 400 Grauwe ganzen naar de 
Kropswolderbuitenpolder na verstoring door een helikopter. 
 
Canadese gans 5 territoria 
In april stond er een wakende gent in de Westerbroekstermadepolder. Er zijn geen nesten gezien en 
ook geen jongen. Op 9 juli zat er een groep van 70 “Canadezen” in de Kropswolderbuitenpolder.  
 
Nijlgans 9 territoria 
Een wakende gent is gezien in de Westerbroekstermadepolder. In de Kropswolderbuitenpolder ging 
het om drie stuks. Op 10 juni zat een paar op een ooievaarspaal aan de kant van Hoogezand. Op 17 
mei en 28 juni zijn jongen gezien. 
 
Krakeend 32 territoria  
Tussen de brandnetels is in de Kropswolderbuitenpolder een nest met 9 eieren gevonden op 17 mei. 
Op 28 juni zijn in deze polder 2 vrouwtjes met beide 6 kleine kuikens gezien. Op 26 juni is een 
vrouwtje met 9 kleintjes gezien in de Westerbroekstermadepolder.  
De plassen hadden een enorme aantrekkingskracht op groepen eenden. Naast territoriale paren 
waren er vooral veel mannelijke Krakeenden in beide polders. Op 10 juni ca. 150 ex. in de 
Kropswolderbuitenpolder, op 2 juni 100 ex. en 26 juni 400 ex. in de Westerbroekstermadepolder.  
 
Pijlstaart 1 territorium 
In de Westerbroekstermadepolder zwom op 23 april een mannetje en een paar. Op 17 mei zat er een 
paar in de Kropswolderbuitenpolder. In de Westerbroekstermadepolder is een mannetje gezien op 5 
juni door Alwin Hut en een vrouwtje met 5 jongen op 8 juni door Alwin Hut en René Oosterhuis.  
 
Zomertaling 13 territoria 
Ook op de Zomertaling hadden de polders een grote aantrekkingskracht. Tijdens de avondrondes 
waren de talingen goed te horen en verspreidt in het gebied zaten paren. Een deel kwam 
waarschijnlijk uit de aangrenzende polders waar gebroed wordt. De kleddernatte polders zijn prefect 
foerageergebied. Er zijn geen jongen gezien in de polders. 
 
Slobeend 20 territoria  
Ook van de Slobeend vlogen er het hele broedseizoen honderden. De territoriale paren zijn eruit 
gefilterd. In de Kropswolderbuitenpolder zwom op 10 juni een vrouwtje met 12 kleintjes en 28 juni 
een vrouwtje met 7 kleintjes.  
 
Tafeleend 16 territoria 
Tafeleenden waren goed vertegenwoordigd in beide polders. In de Kropswolderbuitenpolder is op 28 
juni een vrouwtje met 6 kleintjes gezien. Op 16 juli ging het om een vrouwtje met 3 kuikens. 
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Waterral 18 territoria 
Gillende, kreunende en steunende Waterrallen zaten in beide polders in de oeverzone. Tien van de 
18 riepen in de Kropswolderbuitenpolder.  
 
Porseleinhoen 16 territoria   
Het aantal Porseleinhoenders was redelijk verdeeld over beide polders. Omdat in de loop van het 
broedseizoen natte delen droogvielen hebben Porseleinhoenders zich verplaatst en daar is rekening 
mee gehouden tijdens de interpretatie want anders zou het aantal territoria hoger uitvallen. De 
beste dag was 9 juli met 8 roepende Porseleinhoenders in de Kropswolderbuitenpolder. 
 
Kwartelkoning 2 territoria   
Tussen het fietspad in de Kropswolderbuitenpolder en Hoogezand ligt geschikt gebied maar het 
duurde tot het laatste bezoek voordat het raak was. Landelijk gezien was de stand in 2012 iets beter 
dan de laatste jaren. Op 9 juli ben ik aan het eind van de avond richting de Woldweg gelopen en 
weer terug naar het fietspad. Tegen de Woldweg aan riep een Kwartelkoning. Genieten geblazen en 
mijn eerste dit jaar. Op de terugweg viel een tweede af en toe in. Weer een zeldzame soort om aan 
de lijst toe te voegen.  
 
Steltkluut 2 territoria 
Nog een krent in de pap is de Stelkluut in de Westerbroekstermadepolder. Tijdens de avondronde op 
22 mei werd zachtjes gealarmeerd en 2 juni vloog een alarmeerde vogel op mij af. Dit was tegenover 
de molen in de oeverzone van de Westerbroekstermadepolder. Waarschijnlijk is dit het paar dat later 
op één van de eilandjes broedde en met jongen is gezien. In de grote plas liggen een paar 
drooggevallen mini eilandjes. Aan de kant van het industrieterrein Hoogezand waren er twee. Het 
zijn voor Stelkluten veilige broedplaatsen. Op het grote eiland liep een paar Stelkluten met 2 pullen 
op 26 juni. Op het tweede eilandje broedde een Steltkluut. Op 3 juli broedde nog steeds een 
Steltkluut op het kleine eiland. De Stelkluten met jongen zaten niet meer op het grote eiland. Bij de 
molen hing een alarmerende ouder boven me, even later bijgestaan door een tweede. Waarschijnlijk 
is dat het paar met jongen van het grote eiland. Op 25 juli zie ik vanaf het gemaal een Steltkluut 
agressief naar een Bruine kiekendief uitvallen en iets dichterbij loopt een paar te foerageren. Op 3 
augustus zag G. Waijer een paar met 1 en een paar met 2 jongen in de Westerbroekstermadepolder.  
 
Kluut 1 territorium 
Op het grote eiland broedde naast Stelkluut, Kokmeeuw en Visdief ook een Kluut. Op 2 juni zat een 
paar bij de molen en 26 juni broedde een Kluut op het grote eiland. Op 3 juli lopen beide ouders 
zenuwachtig heen en weer en na even zoeken zijn 3 pullen gevonden. Geregeld werden vogels 
verjaagd van het eiland door de klutenouders. Halverwege juli zag G. Waijer een tweede paar met 
jongen.  
 
Watersnip 9 territoria  
Halverwege mei waren enkele Watersnippen actief aan de kant van Hoogezand op nat grasland met 
Pitrus. Eind mei en begin juni vielen delen in de Westerbroekstermadepolder droog en lieten 
Watersnippen zich meer horen. Vanaf die periode verschenen ook mekkerende Watersnippen in de 
Kropswolderbuitenpolder op percelen die droogvielen tussen het fietspad en het Drentsche diep. 
 
Zwartkopmeeuw 1 territorium  
De roep van de Zwartkopmeeuw werd meerdere malen gehoord in het Zuidlaardermeergebied. In de 
Westerbroekstermadepolder zat een paar op een nestpol eind april. Kokmeeuwen werden weg 
gejaagd van die plek. Daarna heb ik ze niet terug kunnen vinden maar de roep is wel gehoord. Op 
basis daarvan is een territorium opgevoerd. 
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Kokmeeuw 1.460 territoria (nesten) 
De polders lagen er begin april aantrekkelijk bij voor Kokmeeuwen. In de 
Westerbroekstermadepolder zaten zes clusters met nesten. Bij de kijkhut sleepten 2 april 
Kokmeeuwen met nestmateriaal. Eind april zaten er 1.640 Kokmeeuwen en daarna nam het aantal af 
in de Westerbroekstermadepolder. Omdat nesten halverwege mei bereikbaar werden voor Vossen 
(onder andere tegenover de kijkhut) fluctueerde de aantallen in de clusters. Een deel van de 
meeuwen is waarschijnlijk uitgeweken naar de Kropswolderbuitenpolder. Op 25 april zaten er 
tientallen nesten tussen het fietspad en Hoogezand. Halverwege mei verschenen er nesten tussen 
het fietspad en het slibdepot. Het aantal nesten liep verder op in juni in de Kropswolderbuitenpolder. 
Begin juni zijn in alle clusters met nesten Kokmeeuwen met pullen gezien. Op 26 juni zijn er minstens 
350 vliegvlugge jongen en op 3 juli minimaal 650 pullen geteld in de Westerbroekstermadepolder. 
Ook in de Kropswolderbuitenpolder zijn tientallen pullen vliegvlug geworden.  
 
Visdief 2 territoria 
In de Westerbroekstermadepolder zat een nest op het grote eiland in de plas. Op 26 juni zijn er 2 vrij 
kleine jongen gezien. Op 3 juli werden beide pullen op het eiland gevoerd. Af en toe waren er twee 
paren Visdiefjes aanwezig. Op 10 juni zaten er baltsende Visdiefjes in de Kropswolderbuitenpolder 
aan de kant van het Drentsche diep. Ook eind juni en in juli zijn Visdiefjes gezien bij het Drentsche 
Diep, Foxholstermeer en in de polder. In juli hoorde ik meerdere malen Visdiefjes in de kolonie 
Witwangsterns. Ze werden fel verjaagd door de witwangen.  
 
Zwarte stern 4 territoria 
Op 10 juni riepen Zwarte sterns in de Kropswolderbuitenpolder en later op de ochtend werden paren 
en een groepje van drie gezien. Jagende en roepende Zwarte stern zorgen voor de nodige opwinding.  
Op 2 juli was één nest goed te zien en vielen op twee plekken Zwarte sterns in. In de 
Kropswolderbuitenpolder kwam de teller op 4 territoria met minstens 3 nesten. Op 9 juli werden 
Meerkoeten fel op de huid gezeten in de buurt van de nesten. Toen ik vanaf het fietspad het gebied 
instak alarmeerde een Zwarte stern. Deze zat niet op een vlotje maar een groot nest. Tussen het 
Foxholstermeer en het Drentsche Diep vlogen die avond nog 6 Zwarte sterns. Op 11 juli zijn 3 nesten 
bezocht. In twee nesten lagen 2 kleine jongen en in het derde nest 1 jong en 2 eieren (informatie 
Alwin Hut en Martijn Bakker).  
 

 
Jongen Zwarte stern 11 juli Kropswolderbuitenpolder.  
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Witwangstern 26 territoria (nesten) 
Halverwege mei was er een invasie van Witwangsterns in Nederland. Doortrekkers die laag- en 
hoogveengebieden aandoen om te eten. In de Kropswolderbuitenpolder waren ze niet weg te slaan. 
Witwangsterns begonnen er te baltsen en met nestmateriaal te slepen. Op 25 mei vlogen er 29 
sterns tussen het Foxholstermeer en het fietspad. In deze (1ste) kolonie zaten minimaal 10 nesten in 
een vegetatie die gedomineerd werd door Veenwortel. Op 10 juni waren er ca. 11 nesten en 3 in 
aanbouw. Er werd gebaltst, gecopuleerd en witwangen sleepten met lange stengels om nesten te 
bouwen, te verstevigen, op te hogen en de boel op te frissen. Ook toen er kleine jongen waren, werd 
aan de nesten gewerkt. Af en toe was er zo ineens een opleving en begonnen ze fanatiek met 
nestmateriaal te slepen. In de 1ste kolonie ging het mis want op 28 juni alarmeerde er nog maar zes 
en was de rest vertrokken. De witwangen zaten nu 300 meter zuidelijker in de 2de kolonie. Genieten 
geblazen want 28 juni waren er al 11 nesten en 1 in aanbouw. Het aantal komt overeen met de paren 
die de 1ste kolonie verlieten. Jagende Witwangsterns werden tot ver buiten de polders gezien. In de 
Oostpolder vlogen op 30 juni, 15 of 19 witwangen boven de petgaten op 3,5 kilometer afstand. Deze 
groep deed mij vermoeden dat er meer witwangen moesten zijn. Extra bezoeken moesten 
duidelijkheid geven. Op 2 juli zijn 4 nesten geteld in de 1ste kolonie (1 nest en 3 met jongen). In de 2de 
kolonie was het aantal verdubbeld tot 21 nesten waarvan enkele in aanbouw. In de strook met 
nesten aan de kant van het fietspad werden eieren gedraaid na een broedaflossing. Als de 
witwangen vast broeden zit de partner er geregeld naast te rusten. Op 16 juli zijn roepende ouders 
met voer gevolgd naar de nesten. Er werd gesleept met kleine visjes, insecten en 7* een Grote 
groene sabelsprinkhaan. Deze grote sprinkhanen grijpen ze tussen het fietspad en Hoogezand direct 
naast de kolonie. Geregeld hangen er sterns boven de ruigte langs het fietspad in een periode met 
wisselvallig weer. Op 16 juli zijn in de 2de kolonie 23 nesten geteld. Op 15 nesten broeden sterns. In 
de andere nesten lagen: 1*1, 2*2, 4*3 en 1*een onbekend aantal jongen. In de 1ste kolonie waren 3 
nesten met jongen. Twee jongen vlogen ondanks de krachtige wind een klein stukje om daarna te 
verdwijnen in de dichte moerasvegetatie. Op 25 juli is de 2de kolonie weer bezocht. Sprinkhanen 
tjirpten volop naast het fietspad maar met het mooie weer werden nu visjes aangesleept en een 
enkele keer een kleine prooi. De jongen aan de kant van het fietspad waren bezig met springen, 
vleugelstrekken en vleugeloefeningen. Ik telde er 3*2, 2*3 en 1* een onbekend aantal jongen en nog 
twee nesten met 1*1 en 1*2 kleine jongen. Deze telling is waarschijnlijk niet volledig door de geringe 
tijdsbesteding en het tegenlicht die dag. Op de overige 13-14 nesten zag ik weinig activiteit. Het was 
af en toe een partner die naar een nest vloog en er werd gesleept met nestmateriaal. Op 1 augustus 
vlogen de eerste jongen boven de kolonie. Er was een sterke binding met het ouderlijk nest dat 
steeds weer werd opgezocht na een korte vlucht. Aan de kant van het fietspad zaten 5*3 (3* 
vliegvlug en 2* bijna), 1* 2 en 1* 1 en 1* onbekend aantal jongen. Gemiddeld ging het op 1 augustus 
om 2,6 jongen per nest (n=7) die konden vliegen of er tegen aan zaten. Op acht zichtbare nesten in 
de achterste strook lagen 2-3 kleine jongen en een ei en jongen. In de overige vier nesten was het 
niet te zien maar lagen waarschijnlijk eieren.  
  

 
Drie Kuikens van enkele dagen oud, 16 juli Kropswolderbuitenpolder. 
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Blauwborst 44 territoria 
In de Westerbroekstermadepolder zaten Blauwborsten aan beide kanten van de hoogspanningsmast. 
In de Kropswolderbuitenpolder zaten ze meer verspreidt in het gebied aan de rand van de plassen 
met ruigte en opslag van struiken. Op 2 juni is een Blauwborst met voer gezien in de 
Westerbroekstermadepolder. Eind juni zijn in beide polders in totaal 7 alarmerende Blauwborsten 
gehoord.  
 
Snor 1 territorium 
Een Snor zong in de Westerbroekstermadepolder pas laat in het broedseizoen en een tweede zat net 
buiten de Kropswolderbuitenpolder aan het Drentsche Diep. Eerder dat jaar zong een Snor aan de 
kant van het industrieterrein in het moerasgebied van de gemeente Hoogezand.  
 
Buidelmees 1 territorium 
Op 14 mei was een Buidelmees de verrassing. Druk roepend in een strook met wilgen die met de 
voeten ruim in het water staan. Op 2 juni hoorde ik de Buidelmees weer. Nu kwam het geluid uit een 
pluk uitgebloeide Lisdodden. De Buidelmees liet zich niet zien maar zat in de buurt van de strook 
wilgen. Alwin Hut en M. Bakker zijn er op zoek gegaan en vonden het prachtige nestje (zie omslag 
rapport). Later in juli zijn er jongen gezien op deze plek. 
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5.4 Broedvogels een vergelijking in de tijd 
 
In 2007 en 2012 zijn broedvogelinventarisaties uitgevoerd in de Westerbroekstermadepolder en de 
Kropswolderbuitenpolder. De werkwijze en tijdsbesteding is vrijwel identiek. In 2007 stond het water 
in het broedseizoen vrij hoog en dat had een gunstige uitwerking op watervogels. De waterberging in 
januari 2012 deed er een schepje bovenop. Het gebied veranderde in een grote waterplas en een 
eldorado voor watervogels. Daarna zakte het water maar tot in juli stond het water duidelijk hoger 
dan in 2007. Het weer en de waarnemingsomstandigheden waren in april en mei 2012 slechter dan 
in 2007. 
In beide jaren zijn 19 soorten van de Rode lijst waargenomen. In 2012 ontbrak Grutto en Paapje en 
nieuw waren Roodhalsfuut en Kwartelkoning. In 2007 zaten er 62 soorten met 1.581 territoria 
(exclusief Kokmeeuw 1.091). In 2012 ging het om 69 soorten met 2.669 territoria (exclusief 
Kokmeeuw 1.209). Zowel het aantal soorten als paren is toegenomen.  
Een positieve trend zien we bij: Fuut, Geoorde fuut, Grauwe gans, Tafeleend, Porseleinhoen, 
Meerkoet, Kokmeeuw, Zwarte stern, Witwangstern, Blauwborst, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger, 
Kleine karekiet en Tjiftjaf. Nieuwe soorten in 2012 zijn: Roodhalsfuut,  Bruine kiekendief, 
Kwartelkoning, Wulp, Zwartkopmeeuw, Witwangstern en Buidelmees. Andere zeldzame broedvogels 
namen toe als: Roerdomp, Steltkluut en Zwarte stern. Al met al spectaculaire ontwikkelingen direct 
onder de rook van Groningen.  
 
Oorzaak toename vogels is dynamiek  
De instroom van water en de redelijk stabiele hoge waterstand in het voorjaar had 
moerasontwikkeling tot gevolg en verklaart de positieve trend van futen, duikeenden, rallen, sterns 
en meeuwen. Het hoge water had ook tot gevolg dat geschikt broedgebied van soorten onder water 
kwam te staan en verklaart mogelijk de afname van Wilde eend en Slobeend. De afname van Kievit, 
Tureluur en Veldleeuwerik is ongetwijfeld het gevolg van de hoge waterstand. In 2012 stonden veel 
percelen halverwege mei nog onder water waar in 2007 steltlopers en veldleeuwerik zaten. De 
zandbulten met ruigtebegroeiing aan de kant van Hoogezand zijn na 2007 opgeruimd en daarmee 
ook de nestgelegenheid van de Oeverzwaluw. Een toename aan opslag van bomen en struiken en 
ruigte speelt Blauwborst en Roodborsttapuit in de kaart.  
 
 

 
 
Enkele soortgroepen en het totaal aantal territoria in 2007 en 2012.  
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     6. Conclusies en aanbevelingen beheer 
 

6.1 Conclusies 
Het koude en wisselvallige weer in april en de eerste helft van mei had invloed op de zangactiviteit  
en de inventarisatie in 2012. Waarschijnlijk zijn territoria gemist van zangers die verscholen leven en 
een korte zangpiek hebben. Er bleef echter genoeg over om te tellen. Vanwege de grote 
verscheidenheid aan soorten wordt aanbevolen om bij een volgende inventarisatie een extra ronde  
te lopen bij een vergelijkbare situatie. 
De waterberging in januari 2012 in de Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder 
was het startsein van een uitzonderlijk broedseizoen in het Zuidlaardermeergebied. In beide polders 
stond het water hoog en ontwikkelde zich moeras met veel Veenwortel.  
Kokmeeuwen kwamen naar de Westerbroekstermadepolder om te broeden in pollen pitrus die net 
boven het water uitstaken. Tussen de meeuwen zaten clusters met nesten van de Geoorde fuut. De 
Kropswolderbuitenpolder houdt het water iets beter vast waardoor er een uitwijkmogelijkheid is als 
de Westerbroekstermadepolder te droog wordt. Voor de kijkhut schuimde halverwege mei een Vos 
in de meeuwenkolonie omdat het water zakte. Een deel van de Kokmeeuwen ging naar de 
Kropswolderbuitenpolder en met hun ook de Geoorde futen. Geoorde futen waren met 129 
broedparen in beide polders talrijk en waarschijnlijk is het in 2012 de beste plek in Nederland. Eind 
mei was er een invasie van Witwangsterns. In de Kropswolderbuitenpolder bleven ze zelfs om te 
nestelen op matten met Veenwortel. De eerste groep Witwangsterns begon eind mei te broeden en 
het aantal groeide uit tot 26 paren. Op 1 augustus waren er circa 23 vliegvlug en lagen nog tientallen 
kleine jongen in de nesten. De laatste keer dat er jongen uitvlogen in Nederland was in Groessen 
1958. Dat was tevens de grootste gedocumenteerde kolonie met 11 nesten en 20 uitgevlogen 
jongen. Ook Zwarte sterns broedden succesvol in de weelderige moerasvegetatie in de 
Kropswolderbuitenpolder met 4 paren. De grote plassen trokken veel watervogels. Naast territoriale 
eenden waren er grote groepen vooral mannelijke Krak- en Slobeenden. In 2012 broedden er veel 
schaarse en zeldzame soorten met: Roodhalsfuut, Geoorde fuut, Pijlstaart, Roerdomp, Steltkluut, 
Zwartkopmeeuw, Porseleinhoen, Zwarte stern, Witwangstern, Buidelmees enzovoort.  
De polders leveren een belangrijke bijdrage aan de instandhoudingsdoelstelingen Natura 2000 van 
het Zuidlaardermeergebied met: Roerdomp (60%), Porseleinhoen (80%) en Rietzanger (22%). 
 

 
Vos op jacht in de Westerbroekstermadepolder zodra het water zakt halverwege mei 2012. 
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6.2 Aanbevelingen beheer 
 

Jaarlijks hetzelfde tafereel herhalen is het advies ook als het om wat minder water gaat. Dynamiek 
met wisselende waterstanden zijn de basis van het succes en dat is nu in de praktijk bewezen in 
2012. De inrichting van beide polders zou een vervolg kunnen krijgen in de Onner- en Oostpolder. 
Hier zou meer aandacht moeten uitgaan naar de rustfunctie zodat ook zeer kritische soorten zich 
kunnen vestigen. Rustige oevers langs het Foxholstermeer kunnen daar een bijdrage leveren. Het pad 
naar het slibdepot kan worden afgesloten. Vanaf het betonnen fietspad is alles goed te zien voor het 
publiek en één grote vogelshow.  
Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat de Zeearend zich hier vestigt gezien ook de 
positieve landelijke trend. De aanwezigheid van Visarenden in het Zuidlaardermeergebied geeft hoop 
voor de toekomst. Met meer rust in het Zuidlaardermeergebied en een goede zonering maken 
Kraanvogel en Zwarte Ooievaar zelfs kans. Iets makkelijker maar niet minder speciaal was de 
aanwezigheid van een paar Zwarte ibissen in de Westerbroekstermadepolder in 2012.   
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     8. Stippenkaarten 
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