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Inleiding 

In 2021 is een broedvogelinventarisatie van de Hunzezone in de gemeente Groningen uitgevoerd 

volgens de BMP-methode van Sovon. Het gaat om het traject tussen de Winschoterweg in het 

zuiden en de woonschepenhaven aan het Eemskanaal in het noorden (zie figuur 2). De Hunzezone 

volgt de oude loop van de Hunze. Delen van de Hunzezone zijn ingericht als natuurgebied en de 

ambitie bestaat om de loop van de Hunze weer te herstellen in de oostelijke stadsrand. Tot op 

heden was geen broedvogelinventarisatie beschikbaar van het gebied. Om de betekenis voor 

broedvogels vast te leggen, en als momentopname in de verdere ontwikkeling van het gebied, is in 

2021 een volledige broedvogelkartering uitgevoerd. De bedoeling is om de kartering met enige 

regelmaat te herhalen (minimaal eens per zes jaar) en wellicht ook een vergelijkbare kartering uit te 

voeren van het traject van de Hunzezone tussen Eemskanaal en Noorderhoogebrug. 

 

Gebiedsbeschrijving 

De Hunzezone is een smalle strook langs de oude loop van de Hunze. Aanvankelijk lag de Hunze in 

landelijk gebied aan de oostzijde van de stad Groningen, maar de laatste 50 jaar is de stad sterk 

uitgebreid. Eerst breidde de bebouwing zich uit tot aan de Hunze, op een gegeven moment is de 

stad ‘over de Hunze heen gesprongen’. Het is mede aan de familie Dijkhuis (‘De laatste boer van 

Euvelgunne’) te danken dat de Hunze niet volledig is verdwenen, maar is opgenomen in een groene 

strook, de Hunzezone. Figuur 1 laat zien hoe de omgeving van het onderzoeksgebied eruit zag in 

1920, 1970 en 2020. 

 

De breedte van de Hunzezone varieert van minder dan 50 meter tot maximaal ca. 250 meter. Het 

gebied bestaat uit graslanden (deels begraasd, deels gemaaid), opgaande beplanting, sloten, enkele 

poelen en de oude Hunzeloop, deels met rietoevers. Verspreid binnen de Hunzezone liggen enkele 

historische boerderijen en woningen. Buiten de Hunzezone gaat het om recente bebouwing van de 

afgelopen 50 jaar. In het zuidelijke deel ligt de Hunzezone temidden van overwegend onbebouwde 

terreinen (afvalverwerking Stainkoeln, zonnepark en nog te ontwikkelen bedrijventerreinen), in het 

noordelijke deel zijn de bedrijventerreinen aan weerszijden volledig bebouwd. 

  

 

 

Figuur 1: Het onderzoeksgebied in resp. 1920, 1970 en 2020. 
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Figuur 2 geeft een overzicht van het onderzoeksgebied. Het gaat om een langgerekte strook van 4,25 

km lang, gemiddeld 175 meter breed en met een oppervlakte van 74,1 hectare. 

 

 

Figuur 2: Onderzoeksgebied broedvogelkartering Hunzezone 
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Methodiek 

Er is gebruik gemaakt van de methodiek voor monitoring van broedvogels die door Sovon is 

ontwikkeld en vastgelegd in de ‘Handleiding Sovon broedvogelonderzoek’ die is terug te vinden op 

www.sovon.nl. Gekozen is voor de methode BMP-A (alle aanwezige soorten). Er zijn in de periode 

van 7 maart t/m 25 juni dertien bezoeken gebracht. Figuur 3 geeft een overzicht van de bezoeken 

aan het onderzoeksgebied. Bezoeken 3 t/m 5 kunnen gezamenlijk als één volledig bezoek 

beschouwd worden, hetzelfde geldt voor bezoeken 8+9. 

 

De route is steeds op een verschillende plek gestart om een goede spreiding over het gebied te 

krijgen. Vanwege de flinke lengte van het onderzoeksgebied is de route afgelegd per fiets, aangevuld 

met korte stukken lopen (met name in het zuidelijke deel). Hierdoor zijn niet alle delen van het 

onderzoeksgebied even intensief onderzocht en bestaat de kans dat er soorten of territoria gemist 

zijn. 

 

Op basis van de resultaten van alle veldbezoeken heeft autoclustering plaatsgevonden, hetgeen 

heeft geleid tot territoriumkaarten per soort en per ecologische soortgroep. De uitkomst is 

gevalideerd door Sovon. Om misverstanden te voorkomen: de stippen op de kaarten staan niet op 

de locatie van het nest, maar geven een gewogen gemiddelde van de waarnemingen die aan het 

betreffende territorium zijn toebedeeld. Alle data zijn beschikbaar via Sovon. 

 

 

Figuur 3: Overzicht bezoeken  

 

nr. datum deel bezocht starttijd eindtijd type bezoek 

1 7 maart 100% 7:04 9:07 zonsopkomst 

2 31 maart 100% 6:47 9:08 zonsopkomst 

3 15 april 40% 19:53 20:49 avond 

4 17 april 50% 19:42 20:55 avond 

5 18 april 10% 20:18 20:43 avond 

6 27 april 100% 5:53 9:01 zonsopkomst 

7 9 mei 100% 5:30 8:47 zonsopkomst 

8 24 mei 70% 19:47 21:33 avond 

9 25 mei 30% 20:45 21:56 avond 

10 6 juni 90% 4:55 7:38 zonsopkomst 

11 10 juni 10% 20:10 22:24 avond 

12 12 juni 10% 7:53 10:43 ochtend 

13 25 juni 100% 23:30 23:55 nacht 

http://www.sovon.nl/
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Resultaat 

In totaal zijn 57 soorten broedvogels vastgesteld die met één of meer territoria aanwezig waren in 

het onderzoeksgebied Hunzezone. Gezamenlijk bezetten de broedvogels 504 territoria. De 

gemiddelde dichtheid van territoria komt daarmee op 6,8 territoria/hectare. Figuur 4 geeft een 

overzicht van alle broedvogels met het aantal territoria per soort. De meest algemene soorten zijn 

tjiftjaf, bosrietzanger en zwartkop met resp. 36, 34 en 28 territoria. Soorten van de Rode Lijst van 

Nederlandse broedvogels zijn onderstreept. Het gaat om acht soorten, waaronder de grauwe 

klauwier als grote verrassing. 

 

Een aantal soorten is wel aangetroffen tijdens één of meer bezoeken, maar de waarnemingen 

voldeden niet aan de criteria voor een zeker territorium. Dit betreft wintertaling, havik, torenvalk, 

scholekster, watersnip, ijsvogel, boerenzwaluw, witte kwikstaart, vuurgoudhaan en grauwe 

vliegenvanger. Een deel van deze soorten broedt in de directe omgeving en benut de Hunzezone als 

foerageergebied (o.a. scholekster, torenvalk en boerenzwaluw). Dit geldt ook voor visdief en 

huiszwaluw, waarvan kolonies aanwezig zijn op het aangrenzende bedrijventerrein.  

 

 

 

 

Figuur 4: Overzicht van broedvogels* in de Hunzezone met aantal vastgestelde territoria 

 

Knobbelzwaan    1 

Grote Canadese Gans   1 

Nijlgans     1 

Krakeend    2 

Wilde Eend  22 

Soepeend    3 

Kuifeend    1 

Buizerd     1 

Fazant     4 

Waterhoen  11 

Meerkoet  14 

Tureluur    1 

Holenduif    5 

Houtduif  19 

Koekoek    2 

Grote Bonte Specht   9 

Boompieper  10 

Graspieper    1 

Gele Kwikstaart    2 

Winterkoning  26 

Heggenmus    7 

Roodborst    8 

Blauwborst    3 

Zwarte Roodstaart   2 

Gekraagde Roodstaart   9 

Roodborsttapuit   4 

Merel   24 

Zanglijster    4 

Rietzanger    3 

Bosrietzanger  34 

Kleine Karekiet  20 

Spotvogel    2 

Braamsluiper    4 

Grasmus  24 

Tuinfluiter    5 

Zwartkop  28 

Tjiftjaf   36 

Fitis   16 

Staartmees    3 

Pimpelmees  14 

Koolmees  22 

Boomkruiper    8 

Grauwe Klauwier   1 

Gaai     2 

Ekster     3 

Kauw     1 

Zwarte Kraai  10 

Spreeuw  18 

Huismus  18 

Vink   10 

Groenling    2 

Putter     9 

Kneu     6 

Goudvink    2 

Appelvink    1 

Geelgors    3 

Rietgors    2 

 

*Soorten van de Rode Lijst zijn onderstreept  
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Analyse 

De resultaten van de broedvogelkartering worden besproken aan de hand van zes ecologische 

groepen: watervogels, rietvogels, weidevogels, struweelvogels, bosrandvogels en bosvogels. Tussen 

deze groepen bestaat overigens enige overlap.  

 

Watervogels 

Figuur 5 geeft een overzicht van de territoria van watervogels. In totaal zijn 52 territoria vastgesteld, 

verdeeld over 7 soorten. Het zwaartepunt ligt op het centrale deel van de Hunzezone (tussen 

Europaweg en Zuidelijke Ringweg), waar de loop van de Hunze gedeeltelijk is gereconstrueerd en 

waar ook brede sloten aanwezig zijn.  

 

 

 

Figuur 5: Watervogels 

 

 



7 
 

Rietvogels 

Figuur 6 geeft een overzicht van de territoria van de rietvogels. In totaal zijn 39 territoria vastgesteld, 

verdeeld over 5 soorten. Van de rietvogels komen waterhoen en kleine karekiet in de gehele 

Hunzezone voor; de blauwborst uitsluitend in het zuidelijke deel en de rietzanger alleen in de brede 

rietkragen langs de oude Hunze tussen Europaweg en Olgerweg. 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Rietvogels 
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Weidevogels 

Figuur 7 geeft een overzicht van de territoria van de weidevogels. In totaal zijn 28 territoria 

vastgesteld, verdeeld over 5 soorten. De Hunzezone is veel te besloten om interessant te zijn voor 

weidevogels, maar de ‘weidevogelsoort’ wilde eend is in het grootste deel van het gebied talrijk 

aanwezig. Alleen de uiterste zuidpunt van de Hunzezone heeft het karakter van een 

weidevogelgebied, hier werden van tureluur, graspieper en gele kwikstaart één territorium 

vastgesteld. 

 

 

 

Figuur 7: Weidevogels 
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Struweelvogels 

Figuur 8 geeft een overzicht van de territoria van de struweelvogels. Met 207 territoria, verdeeld 

over 20 soorten, is dit met stip de best vertegenwoordigde ecologische groep. Opvallend is dat deze 

ecologische groep over het gehele onderzoeksgebied is verspreid, maar dat er grote verschillen zijn 

in de verspreiding van afzonderlijke soorten. Een aantal struweelsoorten wordt (vrijwel) uitsluitend 

in het zuidelijke deel aangetroffen: boompieper, blauwborst, roodborsttapuit, spotvogel, grauwe 

klauwier en geelgors. Andere soorten als bosrietzanger en grasmus hebben daar duidelijk hun 

zwaartepunt. 

 

 

Figuur 8: Struweelvogels 
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Bosrandvogels 

Figuur 9 geeft een overzicht van de territoria van de bosrandvogels. In totaal zijn 46 territoria 

aanwezig, verdeeld over 7 soorten. De verspreiding is vergelijkbaar met die van struweelsoorten. In 

het centrale deel broeden soorten als zwarte kraai, ekster en gekraagde roodstaart vooral in de hoog 

opgaande beplanting langs de buitenrand van de Hunzezone. In het zuidelijke deel broeden 

boompieper en geelgors in de meer recent aangeplante houtsingels. De putter komt verspreid in het 

gehele gebied voor. 

 

 

 

Figuur 9: Bosrandvogels 

 

  



11 
 

 

Bosvogels 

Figuur 10 geeft een overzicht van de territoria van de bosvogels. Met 155 territoria verdeeld over 14 

soorten is dit na de struweelvogels de best vertegenwoordigde ecologische groep. De historische 

gebouwen met hun tuinen en erven zijn duidelijk favoriet bij de bosvogels. Hier zijn oudere bomen 

aanwezig die nestgelegenheid bieden aan de holenbroeders. Het zuidelijke deel is minder 

aantrekkelijk voor bosvogels, omdat opgaande begroeiing hier beperkt aanwezig is (met name rond 

voormalige boerderij Landzicht). 

 

 

 

Figuur 10: Bosvogels 
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Overige soorten 

Enkele soorten vallen buiten de beschreven ecologische groepen. Van de koekoek zijn twee 

territoria vastgesteld (centraal en zuid), evenals van de zwarte roodstaart (centraal en noord). De 

huismus is met 18 territoria sterk geclusterd aanwezig rond enkele historische woningen en 

boerderijen. 

 

Conclusie 

Met 57 soorten is de Hunzezone verrassend rijk aan broedvogels, gelet op de ligging temidden van 

stedelijk gebied. Dit geldt voor de Hunzezone als geheel, maar er zijn enkele opvallende accenten: 

watervogels broeden vooral in het centrale deel vanwege de aanwezigheid van brede waterlopen, 

sommige struweelsoorten beperken zich tot het zuidelijke deel vanwege de aanwezigheid van jonge 

aanplant en de bosvogels concentreren zich rond de historische boerderijen en woningen.  

 

Opvallend is dat er maar liefst acht soorten van de Rode Lijst in de Hunzezone broeden. Zeven 

daarvan komen voor in het zuidelijke deel. Dit heeft te maken met de combinatie van ruige, 

bloemrijke graslanden en houtsingels met dichte onderbegroeiing.  

 

Herstel van de loop van de Hunze kan voor zowel het meest zuidelijke als het meest noordelijke deel 

van de Hunzezone een belangrijke impuls opleveren voor water- en rietvogels. Voor struweel- en 

bosrandvogels is het belangrijk om de aanwezige beplanting zodanig te beheren, dat er sprake blijft 

van een dichte ondergroei. Voor de bosvogels is het erg belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de 

aanwezige oude bomen.  

 

De Hunzezone is maar een smalle strook temidden van stedelijk gebied. Een groene dooradering van 

aangrenzende bedrijventerreinen kan positieve effecten hebben op de natuurwaarden van zowel de 

Hunzezone als van de omliggende bedrijventerreinen. Daarnaast zijn verbindingen met andere 

natuurgebieden van belang, zowel in de lengterichting (door herstel van de Hunze) als in de 

dwarsrichting (o.a. via de groene corridor langs het Eemskanaal).   

 

 


