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Permanente zorg en aandacht blijven nodig

Het  voorwoord voor het Jaaroverzicht 2014 eindigde ik met: 'De wereld om ons heen
verandert snel'. Dit is vooral waarheid geworden voor het gevoel van veiligheid. Veel
mensen wensten elkaar bij de start van het nieuwe jaar een veilig 2016. Hier in de

zuidwesthoek van Drenthe leven wij relatief rustig. Een goede omgeving om te werken en te
wonen. Met elkaar dragen wij als vereniging daar een steentje aan bij door onze aandacht
en zorg voor deze leefomgeving.
Het is ook een genoegen om voorzitter te zijn van de Vogelwacht Uffelte e.o. Samen met andere
(bestuurs)leden bezig zijn met dingen voor de natuur en die voor de vereniging, ervaar ik
steeds weer hoe waar het motto is dat op ons jubileumboek prijkt: 'Niet te veel praten maar
doen'. Een vaste kern heeft deze eigenschap van nature en houdt deze gouden waarde in
stand. In het periodieke overleg met alle coördinatoren voel ik dit bijvoorbeeld sterk.
De coördinatoren hebben zich met de leden van de werkgroepen in 2015 weer volop ingezet
voor de flora en fauna. Dit is en blijft nodig. Zorgen voor de biotoop voor de vogels, waarin
de verschillende soorten goed kunnen gedijen en waarin wij ons ook goed voelen.
Permanente zorg en aandacht zijn nodig. Het afgelopen jaar bijvoorbeeld hadden de nest-
kastjes voor onze kleine vogels in het Uffelter Binnenveld het  zwaar te verduren. Predatie
door o.a. de steenmarter, maar ook door 'vogeltoerisme' en vernielzucht. 

De steenmarter speelt ons al meer parten. De werkgroep Steenuilen werkt al jaren aan
kasten die marterbestendig zijn. Nu moeten wij daarmee ook aan de slag voor de kleine
broedvogels. De kinderen met de begeleiders moeten plezier blijven beleven aan de wekelijk-
se controles in het voorjaar, de bakermat van onze vereniging. De werkgroep kerkuilen en
torenvalken zien al meer de negatieve effecten van het moorddadige gedrag van de steen-
marter. Het is een soort wedloop tussen onze creatieve oplossingen en de vindingrijkheid
van de steenmarter. Een mooi beestje dat helaas wel veel schade aanricht.

Tegengestelde belangen
Bedreigingen komen soms uit onverwachte hoeken. Ooievaars, mooie vogels die met zorg en
moeite zijn behouden voor ons weidelandschap. Moeten wij als vereniging bijdragen aan het
herstellen van het omgewaaide ooievaarsnest bij Frederiksoord, of vormt de ooievaar een te
grote bedreiging voor de weidevogels? Groepen ooievaars  grazen het weiland af op zoek naar
voedsel en ook de jonge vogels verdwijnen door de lange hals van de fraaie uiver. Na rijp
beraad toch nog maar een keer bijgedragen aan het herstel.
Bijzondere vogels zijn in onze regio gespot. In de digitale nieuwsbrief las u al over  de slan-
genarend in het Uffelter Binnenveld. Een koppel raven broedde in het Holtingerveld.
De verslagen in dit jaaroverzicht vertellen u meer over wederwaardigheden van de werkgroe-
pen en de ontwikkelingen van de populaties vogels.
Veiligheid voor onze vrijwilligers vraagt permanente aandacht. Met lange ladders gaan zij
omhoog om voor de nesten van de kerkuil, steenuil en de torenvalk te zorgen en de jonge
vogels worden gering. Dit alles is zeker niet altijd zonder gevaar
Natuurlijk is de vrijwilliger in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid
en die van zijn groepsgenoten. Bij eventuele schade aan derden is de WA-verzekering van de
vrijwilliger het eerste aanspreekpunt, maar zijn alle vrijwilligers verzekerd? De gemeente
heeft wel een soort vangnetverzekering, maar die dekt lang niet alles. De hamvraag is: wie is
er verantwoordelijk en bij schade aansprakelijk? . 

Voorwoord
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Claimcultuur
Voor de professionele groene organisatie, waarmee wij samenwerken is dit een actueel
onderwerp. Vanwege de complexheid en onduidelijk is er nu een ontwikkeling om bijvoor-
beeld onze coördinator van de werkgroep Heideschonen te belasten met omvangrijke admi-
nistratiezaken en instructies op het gebied van de veiligheid. Is dit een vorm van indekken
en de verantwoordelijkheid neerleggen waar die eigenlijk niet thuis hoort? Vrezen wij ook in
het vrijwilligerswerk de 'claimcultuur' en moet ook de Vogelwacht Uffelte e.o. mee in deze
trend? Wat blijft er over van de lol van de vrijwilliger om 'lekker bezig zijn in het veld'?
Serieuze onderwerpen voor het bestuur. Voorop staat de zorg voor de vogels, maar de veilig-
heid en zorg voor onze vrijwilligers is tenminste even belangrijk. 
De Activiteitenwerkgroep heeft er het afgelopen jaar weer voor gezorgd dat wij konden genie-
ten van de mooie beelden en verhalen van de natuur. Deskundige professionals en vrijwilli-
gers belichten zo verschillende aspecten en wij werden goed geïnformeerd en meer betrok-
ken bij het werk van onze vereniging.
Informatie halen wij van internet. Facebook en Twitter zijn media waarmee wij elkaar op de
hoogte brengen. Ook voor de Vogelwacht zijn dat belangrijke vormen om te communiceren
en de achterban te bereiken. De nieuwe eigentijdse website VogelwachtUffelte.nl is in 2015
afgerond en een groepje leden zorgt voor de actuele informatie. Facebook en Twitter, maar
ook onze digitale nieuwsbrief proberen we meer te gebruiken als een soort uitnodiging naar
de verslagen op de website.
Over verandering gesproken, hoe betrekkelijk kort terug maakten wij nog handgeschreven
jaaroverzichten?

Website
Heb je nog geen kennis gemaakt met onze nieuwe website, kijk dan beslist op
VogelwachtUffelte.nl. De items in de digitale nieuwsbrief eindigen vaak met 'lees verder' en
dit brengt je ook op de website. Ontvang je nog geen digitale nieuwsbrief, geef je e-mailadres
dan door aan de ledenadministratie.
Hoelang duurt mijn genoegen nog om voorzitter te zijn van de Vogelwacht, waarover ik
sprak aan het begin van dit voorwoord? Sinds driekwart jaar vragen onze zoon en kleinkin-
deren om onze zorg en aandacht. Met mijn vrouw Gerda en ik vertoeven wij daarvoor halve
weken in het westen van het land. Als voorzitter sta ik daardoor al meer aan de zijlijn, niet
als coach, maar als toeschouwer. In de Algemene Ledenvergadering hoort u hier meer over.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons Jaaroverzicht 2015.

Jos van Luit, voorzitter

                                                              Voorwoord

De ooievaar.Voor weidevogels een
bedreiging uit onverwachte hoek. 
(Foto Geert Drogt)
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Overzicht activiteiten 2015
verzorgd door de 

Activiteitencommissie
datum         onderwerp
21-01           Lezing over de natuur in Zuid-West Friesland, door Hans Pietersma
13 en 20-02 Heideschonen door kinderen van de OBS Havelte, Darp, Uffelte en 

Wapserveen, i.s.m. Landschapsbeheer Drenthe
01-03 Lezing Rob Bijlsma
19-04 Zangvogelexcursie o.l.v. Arend J. van Dijk 
22-05 Excursie naar park De Hoge Veluwe
19-09 Excursie Holtingerveld o.l.v. Jelle Kootstra
14-10 Lezing door Peter van Tulden
18-11 Filmavond door Hans Jonker

Wat hebben we nog meer gedaan?
             -     Wintervogeltelling
             -     BirdWatch
             -     Bijeenkomst kastenhouders steenuilen
             -     Nieuwe website

Samenstelling bestuur 2015
Jos van Luit                                     voorzitter, tel: 340300
Femmie Prikken                               secretaris, tel: 342563
Herman Leenstra                              penningmeester, tel: 342233
Geert Drogt                                       lid
Jannie Veldman                               lid, tevens ledenadministratie
Martha Sol                                        lid
Athilde Middelveld                            lid

Werkgroepen                                 Coördinatoren
Werkgroep Weidevogels                    Herman Leenstra
Werkgroep Kerkuilen regio 14 en 15  Engelbert van der Giessen
Werkgroep Nestkastencontrole          Ruud Smeek
Werkgroep Heideschonen                  Gert Hulsebos
Werkgroep Steenuilen                       Erwin Bruulsema
Werkgroep Broedvogelinventarisatie   Arend J. van Dijk
Werkgroep Zwaluwen                        Ronald Hoogenhout
Werkgroep Torenvalken                    Wim Snoeken
Werkgroep Ringen                            Erwin Bruulsema
Werkgroep Activiteitencommissie      Greet Glotzbach
Werkgroep PR                                   Athilde Middelveld
Webmaster                                       Kees Rijerkerk/Bart Hoekstra



In 1979 beleefde Nederland een behoorlijk
heftige sneeuwval, met als gevolg dat roofvo-
gels en uilen het erg moeilijk hadden. Geen
voedsel te vinden onder een meter sneeuw.
Na deze winter was de steenuil verdwenen uit
Uffelte en ook in grote delen van de rest van
Drenthe. Onder meer Fred van Vemden
begon met het plaatsen van nestkasten voor
de steenuilen bij Ansen. Hier ligt dus de
basis van de Steenuilenwerkgroep. Langzaam
maar zeker werd het gebied uitgebreid. In
2004 werd de oversteek over het
Dwingelderveld gemaakt en hingen de werk-
groepleden voor het eerst bij Eemster nest-
kasten op en signaleerden ze steenuilen.
Geweldig nieuws in 2009: steenuilen wisten
ook Uffelte weer te vinden en gingen er broe-
den. Tot die tijd had Fred als coördinator met
vrijwilligers 200 nestkasten gecontroleerd. In
dat jaar veranderde er echter iets essentieels.
Het gebied werd opgesplitst in vijf subgebie-
den, omdat het werk een beetje te veel werd
voor één persoon. De toen circa veertig nest-
kasten per subgebied zijn nu uitgegroeid
naar zo’n vijftig nestkasten per subgebied.
Een behoorlijke groei in het aantal nest-
kasten, maar heeft dat ook geleid tot een toe-
name in het aantal broedgevallen? 

In 2010 waren er ongeveer 200 nestkasten
met 46 broedparen: één broedgeval per 4,3
nestkasten. Een mooie bezetting die per sub-
gebied sterk verschilt. Nu, in 2015, hebben we
zo’n 250 nestkasten en 58 broedparen. Dit
komt dus neer op een bezetting van eveneens
één broedgeval per 4,3 nestkasten. Met andere
woorden: het ophangen van nestkasten op

geschikte plaatsen binnen het gebied en aan
de rand van de gebieden heeft duidelijk nut.

Een andere verandering in de laatste vijf jaar
is de bezetting van de coördinatoren. In 2009
waren de subcoördinatoren: Fred van
Vemden, Jos van Luit, Jan ter Stege, Roeland
Haar en Erwin Bruulsema. Na het overlijden
van Fred werd Jos van Luit coördinator van
de steenuilenwerkgroep. Toen hij toetrad tot
het bestuur en voorzitter werd, nam Erwin
Bruulsema het coördinatorschap over.
Roeland Haar stopte; Jan Zoer werd zijn ver-
vanger. Ook het gebied van Fred moest wor-
den ingevuld. Deze taak was weggelegd voor
Muriël Broer. Inmiddels heeft ook Jos van
Luit zijn werkgebied overgedragen aan Adrie
van der Lely en Harald de Graaf uit Havelte.
Gelukkig weten we altijd nieuwe vrijwilligers
te trekken binnen de werkgroep. 
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Hoofdstuk 1
Werkgroep Steenuilen 

Recordaantal broedgevallen in 2015

Dit jaar is een bijzonder jaar. Het is vijf jaar na het overlijden van Fred van Vemden, het
gezicht van de Vogelwacht en de steenuilenman van het noorden des lands. Hij is

voor de vrijwilligers die al een tijdje bij de Vogelwacht Uffelte e.o. zitten een groot voor-
beeld. Vrijwilligers die nog geen vijf jaar bij de vereniging zijn, kennen hem van de verhalen.
Vijf jaar na Fred klinkt wel erg dramatisch, maar het is wel een reden om even terug te kijken
naar het verleden van de werkgroep Steenuilen.

In 2015 troffen de vrijwilligers van de werkgroep
Steenuilen veel volwassen uilen ongeringd aan. 
(Foto Okko Vos)



We zijn ons allen ervan bewust dat we Fred
nooit kunnen vervangen, maar we kunnen
wel met z’n allen ons best doen om zijn werk
voort te zetten.  
Als subcoördinatoren hebben we afspraken
over de controles die we uitvoeren en zetten
we ons in de vrijwilligers, die de werkgroep
draaiende houden, ook zo veel mogelijk bij
onze werkzaamheden te betrekken. Wel doet
elke subcoördinator dat op zijn eigen wijze,
met de beschikbare tijd die er is. Dit hebben
we te respecteren, want we moeten niet ver-
geten dat we met vrijwilligerswerk bezig zijn.
Als coördinator van de werkgroep Steenuilen
ben ik heel blij met de inzet van iedere vri-
jwilliger binnen de werkgroep. 
In het vervolg van dit jaarverslag vindt u een
beeld van het broedseizoen 2015.

1 Terugblik: 2014 een topjaar
Hoe was het ook alweer in 2014? Toen had-
den we een erg goed jaar qua aantal
broedgevallen, maar ook qua aantallen
eieren en jongen. We hadden maar liefst 53
broedparen, die met z’n allen zorgden voor
218 eieren (gem. 4,1 ei per nest). Het aantal
jongen dat uitvloog was 134 (gem. 2,5 per
nest) en van de 53 nesten die we telden,
mislukten er 19 (36 procent). In alles een
topjaar. Het percentage mislukte gevallen
lijkt misschien hoog, maar is jaarlijks zo
groot. Er kunnen nogal wat redenen zijn
waarom een nest niet lukt, namelijk: 

- Onbevruchte eieren.
o Twee vrouwtjes op het nest, geen 

mannetje.
o Afwijking bij het vrouwtje of manne- 

tje.
- Een van de volwassen uilen komt om in

het broedseizoen.
- Predatie van de eieren of jongen in het

nest (bijv. steenmarter).
- Slecht voedselaanbod.
- Etc...

Het aantal jongen dat uitvloog, was ook
mooi. Gemiddeld 2,5 per uitgevlogen nest is
een heel goed resultaat. Om een stabiele of
groeiende populatie te behouden, moet de
overleving van nestjongen ongeveer 2,0 jon-

gen per nest moeten zijn. Of we dat ook
halen in 2015 valt verderop in dit verslag te
lezen.
De verklaring voor dit goede seizoen in 2014
was onder andere de erg goede muizen-
stand, die in sommige gebieden zelfs tot een
ware muizenplaag leidde. 

2 Seizoen 2015
Seizoen 2015 startte na een winter die niet
heel veel voorstelde, maar waarbij het in het
voorjaar wel lang koud bleef. Dit resulteerde
in een gewone seizoenstart, wat betekent dat
de steenuiltjes gingen broeden op het
moment dat je volgens de statistieken mag
verwachten. Op zich handig, maar niet hele-
maal. Het gevolg bij een ‘gewoon’ seizoen is
nog wel eens dat het ringen moet gebeuren
in de vakantieperiode. Altijd lastig, omdat
het dan wat krapper wordt om het ringen te
plannen. Achteraf leverde dit geen proble-
men op. 
De muizenstand die in 2014 een geweldige
piek doormaakte, zette zich in 2015 in ons
werkgebied niet voort. De bewoners die we
spraken, gaven aan dat er nog wel muizen
waren, maar niet zoveel meer als in 2014.
Dit resulteerde dus ook in minder eieren per
legsel in 2015. 

Adrie van der Lely en Harald de Graaf
ondergingen dit jaar hun vuurdoop. Jos van
Luit nam meer afstand en Adrie en Harald
konden aan de bak. Dit hebben ze goed
opgepakt, ondanks de grote inspanning en

                                    Vogelwacht Uffelte e.o. - 1. Werkgroep Steenuilen 
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In 2015 telden we in ons gebied 93 uitgevlogen
jonge steenuilen (Foto Richard Vermeulen)



de vele vrije tijd die dit vergt. En met een erg
mooi resultaat. 
Verder was broedseizoen 2015 niet een heel
spannend seizoen vooraf gezien. In de vol-
gende alinea’s zal blijken of dit ook zo zou
blijven. 

3 Territoria totaalgebied 2015
In januari, februari en maart is het altijd
weer uitkijken naar heldere avonden (of
nachten) met vrijwel windstil weer. Dat zijn
namelijk de ideale avonden om op pad te
gaan met het geluid voor de steenuilen. En
dan maar hopen dat de mannetjes terug
roepen. Soms, om onverklaarbare reden,
heb je avonden dat de uiltjes niet terug

willen roepen, terwijl je vrijwel zeker weet
dat ze aanwezig zijn. Wat hiervan de reden
is weten we niet, maar dan proberen we het
later gewoon nogmaals. 
Elk jaar zijn er meer territoria dan
broedgevallen, wat verklaarbaar is. Her en
der binnen het gebied zitten de steenuilen
onder het dak te broeden, of in particuliere
nestkasten waar wij het bestaan niet van
weten. En er zijn vast meer redenen te
bedenken. Zo hadden we ook dit jaar meer
territoria dan broedparen. In Ruinen e.o.
kwamen we uit op 19 territoria en bij
Dwingeloo e.o. op 50 territoria. Dit maakt in
totaal een aantal van 69 territoria in het
hele gebied.

                                    Vogelwacht Uffelte e.o. - 1. Werkgroep Steenuilen 
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4 Broedresultaten totaalgebied 2015
Evenals de territoria zitten ook de broedre-
sultaten in de lift. Dit jaar hadden we een
recordaantal broedgevallen, met 58 broedpa-
ren. Ook qua aantal eieren was het een top-
jaar. Dit geldt echter niet voor het aantal
uitgevlogen jongen. Dit heeft met name te
maken met de hoeveelheid mislukte nesten.
Het aantal mislukte nesten betrof dit jaar
maar liefst 26 stuks. Dit is 45 procent van
het totaal aantal nesten. Dit is het hoogste
percentage ooit bij de Vogelwacht Uffelte e.o.
vastgesteld. In 2003 hebben we eenmalig 40
procent mislukte broedgevallen gehad.
Mislukte broedgevallen kunnen vele oorza-
ken hebben (zie hoofdstuk 1 – Terugblik). 
Dit jaar hadden we veel volwassen uilen
(vooral vrouwtjes) die ongeringd waren.
Zeker zeven van de broedende vrouwtjes
waren ongeringd. Dit houdt in dat ze buiten
onze nestkasten geboren zijn in de voor-
gaande jaren. Vermoedelijk waren dit voor-
namelijk jonge vrouwtjes (een jaar oud). Het

broedsucces kan hiermee samenhangen. We
kunnen hier geen wetenschappelijke uit-
spraken over doen, maar het vermoeden
bestaat dat het broedsucces bij jonge steen-
uilenvrouwtjes minder goed is dan bij de
doorgewinterde vrouwtjes. 
Het aantal eieren bedroeg dit jaar 226, wat
neerkomt op een gemiddelde van 3,9 eieren
per broedgeval. Dit is een mooi aantal, maar
minder goed dan in 2014. Toen was het
gemiddeld 4,1 eieren per broedgeval. Het
aantal uitgevlogen jongen ligt nog veel lager.
Waren dit er in 2014 nog 134 (gemiddeld
2,5 per broedgeval), in 2015 waren dat er
maar 93. Dit komt neer op gemiddeld 1,6
jongen per broedgeval. Dat is volgens de sta-
tistieken niet voldoende om de populatie op
peil te houden. De vorige keer dat het
gemiddelde aantal jongen per broedgeval 1,6
was, was in 2009 en alleen het jaar 2000
was minder goed met gemiddeld 1,4 jongen
per broedsel. Dus geen paniek en hopen op
een beter resultaat in 2016. 



We zijn heel tevreden met het aantal
broedgevallen en het aantal eieren dit jaar.
Hieronder nog een overzicht (in de vorm van

een grafiek) van het aantal broedgevallen
van de afgelopen jaren.

                                    Vogelwacht Uffelte e.o. - 1. Werkgroep Steenuilen 
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In het gebied van de Vogelwacht Uffelte e.o.
hebben we 58 broedparen met zekerheid
vastgesteld. Daarvan heeft in elk geval één
broedgeval plaatsgevonden onder het dak: in

Vledderveen. We kijken uit naar het broed-
seizoen 2016. 

Namens de werkgroep Steenuilen, 
Erwin Bruulsema.



Minder tijd, minder uilen geringd

Ook in 2015 zijn de ringers van de
Vogelwacht Uffelte e.o. weer op pad
geweest om steen-, kerk- en bosui-

len te ringen. Naast de uilen beleven we ook 

altijd veel plezier aan het ringen van de
torenvalken, zo ook dit jaar. Dit jaar helaas
wel wat minder uilen kunnen ringen t.o.v.
vorig jaar.
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Hoofdstuk 2
Werkgroep Ringen

Aantal geringd per jaar

Soort 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Steenuil 140 140 120 85 109 91

Kerkuil 30+ 92 11 54 21

Bosuil 17 5 9 3

Torenvalk 25 26 14 17

Één van de redenen voor het lagere aantal
geringde uilen is dat beide ringers (Jan ter
Stege en Erwin Bruulsema) in het seizoen
minder tijd hadden i.v.m. andere activiteiten.

Steenuilen
We hebben bij de steenuilen eigenlijk alle
nesten geringd, die er dit jaar waren. Het
kan  zijn dat er een enkele jonge uil al uit

de nestkast was voordat wij kwamen ringen,
maar dat zullen er niet veel zijn. Tijdens het
ringen van de steenuilen zijn er meerdere
malen kinderen mee geweest, o.a. van scho-
len uit Wapse en Hoogeveen. Hopelijk heb-
ben we weer een aantal kinderen enthousi-
ast gemaakt en zien we hen in de toekomst
terug als vrijwilligers bij onze vereniging of
elders in Drenthe.

Twee detailopnames van het ringmateriaal.

Kerkuilen
Vanwege andere bezigheden tijdens het
broedseizoen van de kerkuilen, zijn de kerk-

uilen in slechts één route geringd. In 2016
doen we onze best weer meer kerkuilen te
ringen.



Torenvalken
Het aantal jonge torenvalken viel wat tegen
tijdens het ringen. Wel hebben we er meer
kunnen ringen dan vorig jaar, maar komen
we nog niet aan de aantallen van 2012 en
2013.

Bosuilen
Dit jaar maar één nest kunnen ringen in
Lhee met ‘maar’ drie jongen. De beide
locaties in Wateren, waar de laatste jaren
elk jaar jongen waren, waren dit jaar helaas
niet succesvol. We hopen komend jaar weer
meer jonge bosuilen te kunnen ringen. 

                                       Vogelwacht Uffelte e.o. - 2. Werkgroep Ringen
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Volop aandacht van schoolkinderen voor geringde steenuilen. (Foto Erwin Bruulsema)

Bijzondere terugmeldingen 2015

Ring-nummer Jaar van Ringplaats Plaats terug- Aantal km Aantal verstr. 

ringen melding dagen

Steenuil 3.767.275 2015 Wittelte Noordbroek (GR) 55 136

Levend

Steenuil 3.759.902 2013 Hardenberg (OV) Leggeloo 33 670

Levend

Kerkuil 5.481.363 2015 Eemster Hijken 4 80

Dood

Kerkuil 5.459.980 2014 IJhorst (OV) Wapserveen 21 227

Dood

Steenuil 3.687.866 2010 Ansen Lemele (OV) 38 1811

Levend

Steenuil 3.687.943 2011 Ruinerwold Nijeveen 9 1451

Levend

Steenuil 3.646.650 2011 Ruinen Geesteren (GL) 69 1447

Levend

Steenuil 3.747.819 2013 Dwingeloo Peperga (FR) 20 646

dood

Kerkuil 5.481.309 2014 Eemster Hijken 4 273

dood

Kerkuil 5.475.350 2014 Tuk (OV) Wapserveen 6 236

Levend

Namens de Werkgroep Ringen, Erwin Bruulsema.



Hoofdstuk 3
Werkgroep Weidevogels

Dat het niet goed gaat met de weidevogels is
dit jaar ook eindelijk doorgedrongen tot de
politiek in Den Haag. In het najaar verscheen
de berichtgeving dat wordt gewerkt aan een
plan van aanpak en extra geld is vrijgemaakt
om de teruggang van het aantal weidevogels
tegen te gaan. In het nieuwe stelsel van
Agrarisch Natuurbeheer komen kerngebieden
waar de weidevogelpopulatie de meeste kans
heeft om zich te herstellen. Om de weidevo-
gels voor uitsterven te behoeden is een grote
inspanning en veel geld nodig, meer dan de
staatssecretaris beschikbaar stelt.
Vogelbescherming en andere natuurorganisa-
ties zijn al tientallen jaren bezig met bescher-
ming van en onderzoek naar weidevogels.  De
regering hoeft het wiel dus niet opnieuw uit
te vinden. Hoe dit allemaal uitpakt zal nog
moeten blijken maar er is in ieder geval aan-
dacht voor de weidevogels.

Het mooiste bericht was uiteraard de verkie-
zing van de grutto tot nationale weidevogel
van Nederland. Dat is ook de reden dat de
grutto dit jaar op de omslag van ons jaarver-
slag staat. 
De grutto kreeg de meeste stemmen, waarbij
de kievit op de vijfde plaats eindigde.
Iedereen is blij met de grutto als nationale
vogel maar wat als er straks geen grutto’s
meer zijn? In onze regio is de grutto vrijwel
verdwenen. 
Alleen in gebieden waar het waterpeil hoog
genoeg is en voldoende voedsel aanwezig is
gaat het nog redelijk goed met de grutto. Het
is en blijft een prachtige vogel, die  niet voor
niets de ‘koning onder de weidevogels’
genoemd. 
Zijn fraaie uiterlijk maar minstens zijn
geluid en baltsvluchten in het vroege voor-
jaar zijn bij vogelaars erg populair. 
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De grutto, de koning
onder de weidevogels.

(Foto Vogelbescherming)

Afgelopen jaar was veelvuldig landelijke aandacht voor de weidevogels in Nederland. In
het voorjaar de mededeling dat het rapen van kievitseieren in Friesland niet meer is
toegestaan. Of deze beslissing  invloed heeft tot een stoppen op de daling van het aan-

tal weidevogels is maar zeer de vraag. 

Weer aandacht voor de weidevogels
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Het voorjaarsweer 2015
De lente van 2015 kan in een paar woorden
worden gekenmerkt: vrij koel, (te) droog en
zeer zonnig. 
Na een wederom zachte winter een ‘vroeg’
voorjaar. In maart waren de meeste weidevo-
gels  terug op hun vertrouwde stekkie. Het
voorjaar was vrij koel. Met name in mei lagen
de temperaturen behoorlijk beneden het lang-
durig gemiddelde. Meestal kwam de wind uit
noordelijke richtingen van zee en dat zorgde
ervoor dat in april en mei vooral in het noor-
den de temperaturen vaak bleven steken. In
maart was dit effect juist andersom. In die
maand zorgde het juist relatief warme zeewa-
ter er juist voor dat de temperaturen in het
noorden van het land boven normaal lagen en
het in het zuiden van het land aan de koude
kant was. 
De eerste warme dag (maximumtemperatuur
20°C of hoger) diende zich aan op 14 april. In
totaal waren er slechts vijf warme dagen,
tegen veertien normaal. Opmerkelijk was hier
ook weer het verschil tussen het zuiden en
het noorden van het land. Maastricht telde
deze lente veertien warme dagen, waar vijftien
dagen normaal is. Eelde kende slechts twee
warme dagen; normaal zijn dat er twaalf.
De hoeveelheid neerslag bleef beperkt.  Alle
maanden waren droger dan gemiddeld. De
lente was zeer zonnig. De lente van 2015
bezet de vierde plek wat betreft de meeste
uren zonneschijn vanaf 1901. 

Weidevogels en resultaten
Zo de cijfers van het mooie voorjaarsweer

lezend zou je verwachten dat de
omstandigheden voor de weidevogels prima
zouden zijn, maar niets is minder waar.  
De boeren hadden door de droge omstandig-
heden volop de tijd het land klaar te maken
voor de voederwinning later in het seizoen. De
meeste werkzaamheden op het grasland
waren net klaar toen de eerste legsels van de
weidevogels door onze werkgroep zijn gevon-
den. In Schelluinen werd het eerste kievitsei
al op 8 maart gevonden. Een week later  had-
den de kieviten ook hun eerste eieren in de
Havelter Made gelegd. Eind april waren de
eerste vroege legsels al uitgebroed. Echter
jonge pullen waren bijna niet te ontdekken.
Zoals eerder gemeld kregen we in mei en later
juni te maken met te lage temperaturen. Deze
weersomstandigheden en het matige aanbod
van voedsel  zijn  de oorzaak van weinig vol-
groeide exemplaren. Van de nesten die al
vroeg in het voorjaar waren uitgekomen is
helaas vrijwel niets terechtgekomen. Van la-
tere legsels op voornamelijk maïsakkers zijn
de resultaten wel beter. 
Dit jaar is de Werkgroep Weidevogels gestart
met de invoer van de nestgegevens via een
internet applicatie van de
Weidevogelbescherming.  Door een directe
verbinding met een mobiele telefoon of tablet
zijn de legsels en de gedragswaarnemingen
ingevuld. De gegevens zijn geüpload naar een
database en kunnen  daarna worden geanaly-
seerd. Op de afbeelding hieronder is  te zien
waar de legsels van de verschillende weidevo-
gels in de Havelter Made zijn gevonden.  
De resultaten 2015 in de Uffelter en
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Nesten in de Haveltermade



Havelter Made waren iets minder dan in
2014. In 2015 telden we vijftig paartjes wei-
devogels. Ten opzicht van 2014 waren dat er
vier minder. In Uffelte nu twintig en in
Havelte dertig. Het totaal aantal blijft dus
redelijk stabiel maar het aantal volgroeide
exemplaren is te laag. Dat voorspelt niet veel
goeds voor de toekomst: de vergrijzing slaat
ook toe onder de weidevogels. Van de in
totaal 73 gevonden en getelde nesten van

alle weidevogels zijn er uiteindelijk maar
twintig uitgekomen. Dat is aanzienlijk lager
dan de afgelopen jaren. Als belangrijkste
oorzaak is de predatie door de kraai en ook
de vos heeft dit jaar weer zijn steentje bijge-
dragen. 

Hieronder de resultaten van ons gebied in
Uffelte en Havelte en overzichten per weide-
vogel.
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Kievit
In Uffelte zijn vijftien paartjes waargenomen
en 26 nesten gevonden en geteld. Hiervan
zijn uiteindelijk maar zes nesten uitgebroed.
Helaas zijn de meeste nesten door predatie
verloren gegaan. In Havelte hetzelfde beeld.
Iets meer paartjes (23) en iets meer uitge-
broed (12) maar ook veel nesten gepredeerd
door de vos en de kraai. In totaal zijn in
Havelte 35 legsels gevonden. Dat is wel min-
der dan in de afgelopen jaren. Dit is toe te
wijzen aan het feit dat de beschermers na
het inzaaien van de maïs de akkers minder
hebben betreden en meer met de verrekijker
hebben geobserveerd. Zolang er geen
werkzaamheden meer op het maïsland zijn
is het markeren van de nesten niet nodig. 
Opmerkelijk waren de vele kieviten die in
het vroege voorjaar hun eieren in het
grasland hadden gelegd. Dit gold voor zowel
de Havelter als de Uffelter Made.
Voorgaande jaren zaten ze veel meer op de
bouwakkers. In de tweede helft van april
zijn de eerste legsels uitgebroed maar jonge
pullen zijn in mei vrijwel niet waargenomen.
Voedselschaarste en de kou hebben daar
zeker aan bijgedragen. Met de legsels die
later in mei en zelfs in juni zijn uitgekomen
waren de resultaten iets beter en zijn een
aantal jongen volgroeid uitgevlogen.

Grutto
Enkele keren zijn dit jaar wel een paar grut-
to’s waargenomen maar tot een broedpoging
heeft het niet geleid. Ook in aangrenzende
gebieden zijn geen grutto’s gesignaleerd.
Dus lijkt het erop dat de grutto’s helemaal
uit ons gebied zijn verdwenen. 2015 wordt
het 'allerslechtste gruttojaar uit de
geschiedenis' genoemd. 
Halverwege de jaren zestig leefden er nog
120.000 gruttoparen in Nederland, daarna
ging het bergafwaarts, jaar na jaar. Dit voor-
jaar waren er in totaal misschien nog zo'n
60.000 individuele vogels over. Elk jaar zou
er nu ongeveer 20 procent dood gaan; dat
zouden er dan zo'n 15.000 zijn. 
De grutto is dan wel verkozen tot Nationale
vogel maar of hij daarmee gered is is maar
de vraag. 

Wulp
Gelukkig kan de wulp zich de laatste jaren
redelijk handhaven. De broedpaartjes die nu
nog in beide Mades zitten komen elk jaar
weer trouw naar hun vaste broedplek.
Echter veel resultaat leverde het niet op.
Van de acht paartjes die verdeeld over beide
gebieden zaten, is er slechts een tot uitbroe-
den gekomen. En laat dit ook nog eens een
tweetal volwassen wulpen hebben
opgeleverd. Toch een mooi succes met dank
aan veehouder Jan Timmerman uit Uffelte,
die tijdens het winnen van gras ruim om het
nest heeft gemaaid. Zo hadden de wulpen
voldoende dekking de eieren uit broeden. 
Al vroeg in het voorjaar werd het eerste nest
van de wulp gevonden en wel op 6 april in de
Uffelter Made. Later volgden nog acht nesten
die dan op eentje na helaas allemaal verloren
zijn gegaan, grotendeels door predatie. 

Scholekster
Helaas maar één scholeksterpaartje in
Havelte gezien en het nest gevonden. Ook in
Uffelte zat dit jaar maar één paar.  Vorig jaar
zaten in beide gebieden nog vijf stelletjes.
Tien jaar geleden werden nog twaalf paar
scholeksters geteld. Een forse achteruitgang
en als deze trend zich voortzet gaat de
scholekster de grutto achterna.  Alleen de
scholekster die al jaren op het dak van het
verzorgingstehuis de Molenhof bivakkeert,
heeft toch weer een nest uitgebroed. Van de
twee jongen is er eentje verongelukt. Het is
niet duidelijk wat er van het tweede jong
terecht is gekomen. 
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Zo zien we het graag ruim om het nest heen maaien.
(Foto Herman Leistra)



Tureluur
Toch weer twee tureluurpaartjes in Havelte
gesignaleerd waarvan één het nest met vier
eieren is gevonden en ook is uitgekomen.
Helaas zijn de jongen later niet meer
waargenomen. Waarschijnlijk hebben ze
maaien van gras niet overleefd.  

Overige waarnemingen
Van de graspieper dit jaar een nest met vier
eieren gevonden. Nesten van de deze kleine
weidevogel laten zich over het algemeen
moeilijk vinden. Soms moet je wat geluk
hebben….
In het weiland van Jan Timmerman in Uffelte
had een kwikstaart zich een geparkeerde
giertank als territorium toegewezen.  Onder
de tank zat het vrouwtje op een mooi nestje
te broeden.
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Scholeksters,vaste bewoners
van het Havelter verzorgings-
huis De Molenhof. 
(Foto Roelof Prikken).

Een nest met eieren van de kwikstaart. 
(Foto Herman Leistra).

Werkgroep
Gemiddeld eens per week zijn de leden van
de werkgroep actief met het beschermen,
inventariseren en tellen van de weidevogels
en de nesten. Nadat het nest eenmaal is
gemarkeerd of getraceerd, proberen zij de
broedende vogels zo weinig mogelijk te sto-
ren. Zodra duidelijk is dat er rondom het
nest geen activiteiten meer zijn, wordt het
nest bezocht. Dan moet duidelijk worden of
de eieren zijn uitgebroed of in het minste
geval door predatie weg zijn. Als kleine deel-
tjes van de eierschaal in het nest liggen is
het bijna zeker dat er jongen zijn.

Via deze weg willen we wederom iedereen
bedanken die zich dit jaar weer hebben
ingezet om de natuur te beschermen, zowel
weidevogelbeschermers als boeren. Ook al
valt het niet altijd mee in de bedrijfsvoering,
het zijn uiteindelijk toch de boeren die gast-
heer/-vrouw zijn van onze weidevogels. En
die bij hun werk op het land zoveel  mogelijk
de nesten en kuikens proberen te sparen. 

Namens de Werkgroep Weidevogels, 
Herman Leenstra.



Jarenlang heeft Martha Sol haar werk als
coördinator met verve uitgevoerd. Maar zij
heeft binnen Vogelwacht Uffelte meerdere
taken waardoor zijn voor het goed uitvoeren
van de taak als coördinator niet voldoende
tijd meer kon vrijmaken. 
Begin 2015 heeft zij het stokje overgedragen
aan Engelbert van der Giessen. 

Regio’s, kasten en vrijwilligers
De Werkgroep Kerkuilen beheert in twee
regio’s 144 kasten. Beide regio’s zijn ver-
deeld in zeven gebieden met elk een eigen
subcoördinator. 
Wij prijzen ons gelukkig met de vele vrijwilli-
gers die de subcoördinatoren bijstaan in
hun werkzaamheden. In regio 14 en 15 zijn
in totaal 33 vrijwilligers actief. 

In veel gevallen is het vaak een hele puzzel
om op de (hooi)zolders een ladder op een
goede plek te zetten zodat de kasten goed
bereikbaar zijn. Soms moet je acrobatische
capriolen uithalen om de kasten te bereiken.
Maar het lukt altijd. Dat tekent de vastbera-
denheid van onze vrijwilligers. Petje af!

Vorig jaar hebben we een proef gedaan met
het ophangen van een kast aan een lier. Om
die kast te bereiken zou het slechts een
kwestie zijn van het laten zakken ervan.
Maar dat gaat alleen maar op bij een kast
die langs een muur zonder obstakels kan
zakken. Daarvan is bij onze kasten nauwe-
lijks sprake. Daarnaast ontdekten wij te veel
nadelen bij de invoering van zo’n kast. 
Wij hebben de proef dan ook niet doorgezet.

Dilemma
Tijdens de voorjaarsvergadering van de sub-
coördinatoren, eind maart 2015, stonden we
feitelijk voor eenzelfde dilemma als in 2014. 

Wanneer gaan we nu de kasten langs?
Moest je dit jaar juist erg vroeg beginnen
met de controles, of waren de waarnemingen
in het veld en bijvoorbeeld van ‘Beleef de
Lente’ uitzonderlijk? Zelfs in april werden al
broedsels waargenomen. Normaal gesproken
gaan we begin juni op pad. Maar wat doen
we nu? Moesten we het risico nemen en de
uilen storen door vroeger op pad te gaan? 
Besloten werd dit over te laten aan de sub-
coördinatoren zelf.

Resultaten
Zoals bij de inleiding reeds gemeld was dit
jaar ten opzichte van 2014 er niet een om
vrolijk van te worden. Teleurstellende resul-
taten in zowel broedsels als kuikens. Onze
subcoördinatoren waren er, ondanks het
dilemma waar ze voor stonden, op gebrand
opzienbarende resultaten te noteren. 

Begrijpelijk dat de teleurstelling erg groot
was toen het valse hoop bleek te zijn. 
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Hoofdstuk 4
Werkgroep Kerkuilen

Stond 2014 nog in het teken van een enorm herstel ten opzichte van 2013, ja zelfs een
verdubbeling van broedparen, dit jaar was het enigszins kommer en kwel..In onze re-
gio’s (14 en 15) was de daling wat minder (35 procent) dan gemiddeld in Drenthe. In

heel Drenthe was er een halvering. In kasten waar andere jaren steevast broedsels werden
waargenomen, was het dit jaar stil. Wel resten van ‘vreemdelingen’, maar niet van de kerkui-
len die we zo graag hadden gezien.

Een beetje kommer en kwel



Ringen
Sinds jaar en dag kunnen wij rekenen op de
bijdrage van ringer Erwin Bruulsema. De
subcoördinatoren maken zelf met hem de
afspraken en planning. Hij had echter tij-
dens de drukke periode andere verplichtin-
gen en kon zich gedurende een korte, maar
voor ons juist drukste periode niet beschik-
baar stellen. Onze ‘reserveringer’ Jan ter
Stege kon ons ook niet van dienst zijn. Toch 
heeft Erwin nog 48 kuikens kunnen ringen.
Het is altijd een hele bijzonderheid als de
kuikens worden geringd. Je zou kunnen
spreken in de trant van: ‘Het hele dorp liep
uit om er getuige van te zijn!’ Maar dan op
kleine schaal. Het is een hele happening van
belangstellenden als Erwin met zijn ‘gevolg’
op kraamvisite komt.

Marterproof
Een geduchte vijand van de kerkuil is en
blijft de steenmarter. Die sluwe rover ver-
spreidt  zich steeds meer. Sommige vrij-
willigers worden zelfs een beetje wanhopig
van zijn vraatzucht. 
Al heel wat concepten zijn bedacht om de
steenmarter voor eens en altijd buiten de
kast te houden. Het ei van Columbus
hebben we nog niet gevonden, hoewel er al
best slimme oplossingen zijn. 
Er was zelfs subsidie van Vogelbescherming
Nederland voor het marterproof maken van
de kasten. Helaas is dat nu verleden tijd en
moet er op een andere manier financiële
ondersteuning worden gezocht worden.

Ook al was het een enigszins teleurstellend
jaar, het laat onverlet dat onze vrijwilligers
zich weer uitzonderlijk hebben ingespannen.
Het is hun keuze op deze manier bij te dra-
gen aan de bescherming en het in stand
houden van de kerkuil. 

Zonder al deze vrijwilligers was het vast en
zeker anders gesteld. Hartelijk dank daar-
voor.

Namens de werkgroep Kerkuilen, 
Engelbert van der Giessen.
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Op kraamvisite bij de kerkuiltjes.(Foto Engelbert van
der Giessen)

*Met broedgevallen wordt bedoeld het aantal kasten waarin broedsels voorkomen.



Hoofdstuk 5
Werkgroep Broedvogelinventarisatie

Holtingerveld en BMP
Het Holtingerveld (1400 ha) ligt tussen
Uffelte, Havelte en Wapserveen en bestaat
voor ongeveer de helft uit bos en de andere
helft uit heide met vennen. Elk jaar, sinds
1968, worden hier bijzondere broedvogels
geïnventariseerd volgens de methode
Broedvogel Monitoring Project. Hierbij wordt
elk deelgebied minimaal acht maal bij voor-
keur in de vroege ochtenduren bezocht.
Extra bezoeken zijn er in de nacht. In twee
proefvlakken (hei en bos) worden alle vogel-
soorten geïnventariseerd. Uitwerking gaat
via een computerprogramma. In 2015 kon-
den we Patrick Snoeken als nieuwe (en
jonge) vogelteller verwelkomen. De vaste tel-
lers zijn Peeke Boelhouwer, Arend van Dijk,
Ronald Hoogenhout, Martha Sol en Harry
Talen. De weersomstandigheden voor het
inventariseren waren vrij normaal, maar
door aanhoudende koele noordelijke winden
was het veldwerk soms minder aangenaam.

Water- en moerasvogels
De stand van de meeste soorten komt over-
een met wat er de afgelopen jaren is vastge-

steld, zoals het geval is met dodaars (15
paren), kuifeend (22), wilde eend (81) en
wintertaling (12). Opmerkelijk hoog scoor-
den tafeleend (4), waterhoen (4) en waterral
(10). Vooral de laatste is bijzonder want
meestal gaat het om 0 tot 5 paren.
Vergelijkbare hoge aantallen waterrallen zijn
er vanaf 1968 alleen vast gesteld in 1973
(13), 1975 en 2000 (beide 8). Zachte winters
en natte omstandigheden waren daarbij
vaak een steuntje in de rug geweest.
Moerasvogels zijn altijd wat dun gezaaid op
het Holtingerveld, o.a. omdat er nauwelijks
riet groeit, maar in 2015 telden we er vijf
soorten: blauwborst (3), bosrietzanger (1),
kleine karekiet (1), rietgors (24) en sprink-
haanzanger (1). Drie ganzensoorten broeden
thans op het Holtingerveld. De Nijlgans
vestigde zich in 1993 en telt de laatste jaren
6-10 paren. De grauwe gans kwam tien jaar
later en daarvan zitten er inmiddels 30
paren. De laatste nieuwkomer, in 2011, is
de Canadese gans, met thans 2 paren.

Heidevogels
De stand van de meest talrijke heidevogels
was in 2015 hoog, zoals blijkt uit de aantal-
len van de boompieper (239), geelgors (174),
grasmus (145), kneu (125) en roodborstta-
puit (111). Voor de geelgors is het zelfs de
hoogst gemeten stand sinds 1968. Het zijn
soorten die enigszins ruige heide of heide
met wat bomen en struiken prefereren en
dit type begroeiing heeft zich de laatste
decennia uitgebreid. Dat is ook mede de
oorzaak van het vrij grote aantal boomleeu-
weriken (39), nachtzwaluwen (23), putters
(29) en het toenemend aantal grauwe klau-
wieren (in 2015 zelfs 8). Vrijwel open boom-
loze heide, en dan liefst met laagblijvende
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I n 2015 hebben we op het Holtingerveld van 13 vogelsoorten het hoogste aantal ooit vast-
gesteld en hieronder zitten vrij bijzondere soorten zoals appelvink, geelgors, grauwe klau-
wier, sijs, vuurgoudhaan en wespendief. Aan de andere kant is van 15 soorten nog nooit

zo’n laag aantal vastgesteld, waaronder kauw, ransuil, tuinfluiter, spreeuw, zomertortel en
zwarte mees. De meeste soorten (45) vallen in de categorie ongeveer gelijk gebleven, terwijl 24
soorten een relatief hoge en 16 een relatief lage stand hebben. Al met al een aardige score
voor een inventarisatie in een bijzonder koel voorjaar.

Toe- en afname aardig in balans

Tellers Harry, Martha, Patrick en Arend aan de slag op
het Koelingsveld bij Vledder (30 april 2014, 
foto Ronald Hoogenhout).
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korte heide, wordt steeds schaarser. Als
gevolg waarvan is ook de stand de veld-
leeuwerik (33), tapuit (1) en wulp (1) aan-
zienlijk teruggelopen. Tientallen jaren gele-
den was dit drietal veel talrijker met maxima
oplopend tot respectievelijk 120, 26 en 47
paren. Toen zaten er ook nog de inmiddels
al lang en breed uit het gebied verdwenen
soorten zoals Korhoen (79), patrijs (11) en
kievit (10). Open en ook vochtig-natte heide
komt weinig (meer) voor in het
Holtingerveld. Dat is ook een van de rede-
nen van het vrijwel ontbreken van graspie-
per, gele kwikstaart, kievit en tureluur. Deze
soorten zitten bijvoorbeeld wel met soms
tientallen paren op de  vernatte heide van
het Dwingelderveld en Drents-Friese Wold.
Een opsteker dit jaar was het landelijk zeld-
zame paapje, dat met 3 paren op of nabij
stukken vochtige heide zat.

Bosvogels
Bijzonder was dit jaar de nestvondst van de
raaf. Eieren werden al omstreeks 1 maart
gelegd, hetgeen normaal is voor deze vroege
broeder. Na ruim twee maanden broeden en
nestjongen voeren, verlieten de hees-roepende
jongen half mei het nest. De familie is tot half
juni in het Holtingerveld en omgeving waarge-
nomen. Daarna zijn ook nog geregeld raven
gezien, maar daarbij is het niet duidelijk of
het ‘onze’ broedvogels waren. We gaan er van-
uit dat het paar honkvast is en ook komend
jaar weer een nestpoging zal ondernemen. 

Een andere bijzonderheid, die echter aan de
aandacht van de meeste waarnemers zal
zijn ontsnapt, is het vuurgoudhaantje. Van
deze liefhebber van oude sparren in
gemengd bos is op tien plaatsen de zang

gehoord. Zo’n groot aantal was nog nooit ver-
toond, want meestal blijft de teller steken bij
één of enkele paren. Ook elders in ZW-
Drenthe zaten er dit jaar veel, ook als winter-
gast. Waarschijnlijk speelt de zachte winter
hierin een rol. De sijs, die in de winter- en
doortrekmaanden veel in de bossen zit, blijft
hier ook af en toe broeden. Ze broeden vaak
vroeg, in april, op een moment dat er ook veel
sijzen op trek zijn. Dit jaar telden we zes
paren, een aantal dat eerder alleen in 1997
werd gehaald. Meestal ontbreekt de sijs als
broedvogel of registreren we een enkeling. De
appelvink (78) en boomklever (69) bereikten
hun hoogste stand ooit. Ze hebben zich hier
gevestigd in 1976 respectievelijk 1988 en
namen aanvankelijk langzaam toe. Maar
rond de eeuwwisseling zaten er al zo’n veertig
appelvinken en tien klevers. 

Vooral de boomklever nam sindsdien jaar-
lijks met sprongen toe. Je kunt je nu haast
niet voorstellen dat dit tweetal jarenlang
ontbrak in het Holtingerveld. Uitbreiding
van loofbos en het ouder worden van bos
heeft beide soorten in de kaart gespeeld. Het
aantal spechten was dit jaar vrijwel gelijk
aan dat van de afgelopen jaren: groene
specht 18, zwarte 5, kleine bonte 20 en
grote bonte ongeveer 170 paren Ook het
aantal bonte vliegenvangers (181, mede
dankzij nestkasten), glanskoppen (70), grote
lijsters (33), wielewalen (23) en zwarte kraai-
en (21) bleef ongeveer gelijk. 
De wielewaal wordt hier bijna achteloos ver-
meld, maar in vergelijking met veel gebieden
elders in het land is het aantal hoog en
bovendien handhaaft de soort zich op dit
hoge niveau, terwijl elders veelal sprake is
van afname. 

De appelvink bereikte in 2015 met 78 paren de
hoogst gemeten stand op het Holtingerveld. 
(foto Rob van der Horst)

Voor groenlingen moet je vooral in de dorpen zijn. Op
het Holtingerveld zit er meestal een tiental, maar de
laatste jaren loopt het aantal op naar 20-30 paren
(foto Rob van der Horst).
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Onverwacht waren de twaalf territoria van
de kruisbek, onverwacht omdat er geen
grote invasie aan vooraf ging. Dat was in
2014 wel het geval en toen zaten er 27 terri-
toria. Negatieve berichten zijn er ook uit de
bossen. Van de ransuil en kauw ontbrak elk
spoor. De kauw was voor het eerst sinds
mensenheugenis absent. Tussen 1968 en
1990 telden we jaarlijks 34-48 paren in
enkele kleine kolonies. Ze nestelden graag in
oude holen van zwarte spechten. De fluiter
en zomertortel waren in 2015 met slechts
enkele paren present en de spreeuw, tuin-
fluiter en zwarte mees waren weer flink in
aantal teruggelopen.

Roofvogels
Het Holtingerveld is of was broedgebied van
zeven soorten roofvogels. Alle soorten zijn er
tussen 1965 en 2015 begonnen of geëindigd
met nul paren. De bruine kiekendief was
t/m 1975 jaarlijks broedvogel, meestal
nestelend in het Kolonieveen. Tot 1992 zijn
er nog incidentele broedgevallen geweest en
thans zien we de bruine alleen nog als
doortrekker. Vrij nieuw als broedvogel is de
wespendief. In 1987 was vestiging een feit,
maar in sommige jaren ontbreekt hij of
wordt door z’n onopvallende gedrag niet
opgemerkt. De afgelopen tien jaren zijn
soms twee en in 2015 zelfs drie paren vast-
gesteld. De omgeving Brandeveen-Het Moer
en Kolonie-/Uffelterveen zijn goede plekken
om op warme zomerdagen wespendieven in

de lucht te zien cirkelen. De boom- en
torenvalk waren jarenlang vaste bewoners
van het Holtingerveld. Vijf tot twaalf paren
torenvalken waren heel gewoon tot midden
jaren tachtig. Toen kwam de klad er in en
na 2008 ontbreekt de soort er (zie figuur).
Boomvalken zaten er meestal met twee tot
vier paren en lieten vooral in de jaren 1990
terugval zien. Na 2007 is alleen in 2013 nog
een territorium vastgesteld. Het verwarrende
is dat in juni-augustus wel geregeld boom-
valken boven de heide worden gezien. Voor
zover bekend zijn dit broedvogels uit de
omgeving van Wapserveen en misschien ook
het gebied tussen Havelte, Ruinen en
Wittelte. In 2015 werd bijvoorbeeld een nest
gevonden in een solitaire eik in het oost-
einde van Wapserveen. Buizerd, havik en
sperwer zijn in de jaren 1970 weer terug-
keert als broedvogel, nadat de populatie was
ingestort door vergiftiging door toedoen van
grootschalig gebruik van landbouwvergiffen.
In de jaren 1970-80 nam de stand sterk toe
en in de topperiode tussen 1980 en 1996
telden we in het Holtingerveld maximale
aantallen van havik (8), sperwer (10) en
buizerd (21). Vooral in de 21e eeuw is zowel
het aantal haviken als sperwers
teruggelopen naar 1 tot 4 paren. Aan de
buizerd is deze teruggang grotendeels voor-
bijgegaan en in de laatste tien jaren schom-
melt de stand tussen 13 en 17 paren (zie
figuur).
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Aantalsontwikkeling van de bui-
zerd en torenvalk als broedvogel
op het Holtingerveld in 1965-
2015.
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De buizerd laat een vrij gelijkmatige verdeling van broedparen over het gebied zien.

Houtsnippen worden in kaart gebracht door het observeren van in de schemering over het bos en heide vliegen-
de baltsende vogels. Ze laten daarbij sissende en knorrende geluiden horen. Dat schouwspel duurt niet langer
dan een half uur. Tijdens de baltsvluchten vinden soms achtervolgingen plaats en vliegen ze geregeld door
elkaars territorium heen. Zelfs met geregelde waarnemingen is het aantal alleen bij benadering vast te stellen.
Favoriete plekken zijn de overgangsgebieden van opgaand (loof)bos naar heide met wat bomen. Meermalen zijn
ouders met kuikens gezien. Tussen 1968 en 1975 werden jaarlijks 1-2 baltsende vogels opgemerkt, maar daar-
na waren ze ruim tien jaar afwezig. Sinds 1987 is het aantal baltsende vogels geleidelijk toegenomen tot een
maximum van 11 tot 18 in 2008-2015. 

Namens de Werkgroep Broedvogelinventarisatie, Arend J. van Dijk
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Het begon zo mooi, met veel boerenzwaluwen in de lucht en veel huiszwaluwnesten op
de tillen. Maar toch bleek 2015 een weinig succesvol broedseizoen voor beide soorten.
Het voorjaar was te koud en te droog, waardoor er weinig insecten waren. En ook tij-

dens de tweede broedsels zat het weer niet mee. Onze waarnemingen geven aan dat de gier-
zwaluw een geweldig broedseizoen heeft gehad, maar door de hitte in juli zullen sommige jon-
gen het zwaar hebben gehad.

Hoofdstuk 6
Werkgroep Zwaluwen

Tillen en kasten een groot succes

Huiszwaluwen
Het belangrijkste huiszwaluwnieuws is dat
de tillen in Havelte en Uffelte weer beter 

bezet waren dan het voorgaande jaar (zie
tabel).

1e broedsels huiszwaluw Havelte (Til Meerkamp) Uffelte 1 (Til Schoolstraat) Uffelte 2 (Til Dorpsstraat)

2011 12 - -

2012 14 1 1

2013 16 2 3

2014 20 5 7

2015 22 7 20

Vooral het grote aantal nesten aan de til in
de Dorpsstraat van Uffelte verraste ons. De
verklaring hiervoor bleek de aanleg van twee
grote vijvers op het Westeinde. 
Hierdoor lag het leem voor de nestbouw voor
het oprapen. 
Toen onze werkgroepleden uit Havelte dit
hoorden, zijn ze direct in actie gekomen.
Met toestemming van de eigenaar hebben ze
tientallen zakken met leem naar de til in
Havelte gebracht. 
De zwaluwen hebben dit gewaardeerd, getui-
ge de 22 nesten alhier. 

Dit bewijst maar weer eens, dat er niets gaat
boven Uffelter leem!

Gemeente Westerveld is voornemens om
deze winter onderhoud aan de tillen te ple-
gen. Hiervoor zullen de kappen van de palen
worden gelicht en naar de werkplaats wor-
den vervoerd. Eigenlijk zou dit afgelopen
winter al gebeurd zijn, maar toen was de
bodem rond de tillen te nat. 
Wij hopen daarom dat we deze winter met
strenge vorst te maken hebben (gehad).

Uitvoerig metselwerk aan de til in Havelte. 
Een steunrandje onder de nesten is daarvoor
wel noodzakelijk. (Foto Greet Glotzbach).



In totaal had Havelte in 2015 wat minder
huiszwaluwen dan in 2014 en Uffelte wat

meer. Het aantal paartjes in ons gebied is
licht gestegen (zie tabel).
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uffelte 137 119 145 87 61 57 76

Havelte 133 124 172 171 178 171 158

Veendijk 32* 22* 41* 61 63 50 52

Totaal 302 265 358 319 302 278 286

*De boerderij van Gras is niet meegeteld.

Bij Gras op de Veendijk zijn in 2014 twintig
kunstnesten aan een moderne veestal
geplaatst. Hiervan waren er in 2015 zestien
bewoond. 

Bij Bouwens in Ansen werken we aan een
soortgelijk project (zie tabel). 

2011 2012 2013 2014 2015

Bezette natuurnesten 14 14 8 2 14

Bezette kunstnesten 6 (van 6) 21 (van 21) 22 (van 34) 18 (van 34) 13 (van 34)

Totaal 20 35 30 20 27

Het valt op dat de huiszwaluwen bij
Bouwens terugvallen op het bouwen van
hun eigen nesten (natuurnesten). Ze doen
dit waarschijnlijk om de huismus te ont-
lopen. De veestal heeft namelijk twee lange
zijden: één langs het erf en één langs het
weiland. De huismussen scharrelen graag
op het erf en broeden in toenemende mate
in de kunstnesten aan deze zijde. In 2014
hebben ze hier zelfs de jonge huiszwaluwen
uit twee kunstnesten gekieperd! Daarom
leken de zwaluwen deze zijde dit jaar te mij-
den. Er waren hier maar drie kunstnesten

en twee natuurnesten bezet, tegenover tien
kunstnesten en vier natuurnesten aan de
weilandzijde. Verder werden er maar liefst
acht nesten aan het woonhuis gebouwd,
waar huismussen ontbreken.

Boerenzwaluwen
Vanaf 2009 telt onze werkgroep de eerste
broedsels van de boerenzwaluw in Uffelte
ten oosten van de Hoofdvaart en op de boer-
derij van Bouwens. En dit jaar hadden we
met 84 paar een record (zie tabel).

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

58 79 81 71 53 59 84

Voor de grote aantallen broedparen in 2015
zijn waarschijnlijk twee factoren verantwoor-
delijk:
1 het geweldige broedseizoen 2014, met veel

jongen, die dit jaar zullen zijn teruggeko-
men;

2.de natte, gunstige overwinteringsomstan-
digheden in de Sahel.

Helaas was 2015 voor de boerenwaluwen
geen goed broedseizoen. Het voorjaar was
koud en droog. Hierdoor waren er te weinig
vliegende insecten om alle snaveltjes te vulen. 
De beste ouders zullen er wel in geslaagd Jonge boerenzwaluwen krijgen ‘hoog bezoek’

(Foto Wolter van Tarel).



zijn om hun jongen voldoende te voeren.
Maar wij vonden ook enkele nesten waar de
jongen van de honger uit waren gekropen,
om op de vloer van de schuur te sterven. En
tijdens het tweede broedsel gebeurde dit
weer. Want half augustus regende het
bijvoorbeeld drie dagen onafgebroken, waar-
door de oudervogels moeite hadden om
insecten te vangen. 

Gierzwaluwen
De gierzwaluw lijkt een prima broedseizoen
in Uffelte te hebben gehad. Er zijn 36
invliegplaatsen gevonden, oftewel 36 nesten.
Want als een gierzwaluw onder een dakpan
of in een nestkast vliegt, dan mogen we
ervan uitgaan dat deze vogel daar een nest
heeft. 
Voorts was het aantal nestkasten waarin

jongen zijn gezien groot, namelijk twaalf.
Vlak voor het uitvliegen konden we de witte
gezichtjes van deze jongen voor het vlieggat
zien.

Opvallend was de hoge bezetting in de
Veenbesstraat. Hier werden alle 27 nestkas-
ten door de vogels gebruikt. In het vroege
voorjaar van 2007 zijn deze nestkasten
geplaatst en negen broedseizoenen later
blijkt de bezetting compleet. Met andere
woorden: de gierzwaluwbescherming vereist
een lange adem. 
Ook het aantal geslaagde broedsels lijkt in
de Veenbesstraat toe te nemen, want in
maar liefst elf nestkasten werden jongen
gezien. Ten slotte valt op dat, evenals in
2014, nog maar op één plaats onder de dak-
pannen werd gebroed (zie tabel). 
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jaar/ broedplaats 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

dakpannen 7 3 8 8 6 1 1

nestkast (27) 1 5 13 21 18 25 27

totaal 8 8 21 29 24 26 28

In de Lindenlaan zijn zeven invliegplaatsen
gevonden. De bezetting is hier met twee
gierzwaluwpannen, één nestkast, twee vor-
sten (nokpannen) en twee dakoverstekken
vrij constant. In de kast in De Goorn zaten
jongen, evenals in 2014.

Zoals gezegd, lijken de gierzwaluwen in
Uffelte een succesvol broedseizoen te heb-
ben gehad. Maar het landelijke Gierzwaluw
Bulletin (okt. 2015) schetst een ander beeld.
Het meldt dat, tijdens de hittegolf van begin
juli, vele tientallen jonge vogels in de opvang
zijn beland. 
Om de hitte te ontvluchten, waren ze uit de
nestplaats gekropen. 
En aangezien ze nog niet vliegvlug waren,
zijn ze op de grond beland. 

In Uffelte hebben we hier niets van gemerkt.
Maar de jongen die onder de dakpannen
verbleven, zullen het ongetwijfeld zwaar heb-
ben gehad. Want de temperatuur kan daar
behoorlijk oplopen.

Van de gierzwaluwen in Havelte heeft onze
werkgroep slechts een globaal beeld. Het
gaat om tientallen paren, vooral in de omge-
ving van de Lagelaan en Dennenlaan (zie
bijvoorbeeld de melding van een jong op
onze website op 26 september 2015).

Tot slot willen wij alle bewoners bedanken
voor hun gastvrijheid tegenover de zwalu-
wen en de tellers. 

Namens de Werkgroep Zwaluwen, Ronald
Hoogenhout.



Vrijwilligers: helaas moest Sonja Aikema na
een jarenlang lidmaatschap van de groep
stoppen. Gelukkig meldden zich deze zomer
drie nieuwe werkers aan, waardoor de groep
eind 2015 uit zeventien mensen bestaat.

Bijzondere activiteiten: er werd ondersteu-
ning gegeven aan de Activiteitencommissie, die
ook dit jaar voor  de basisscholen uit Uffelte,
Darp, Wapserveen en Havelte twee keer een
werkochtend op de heide organiseerde
- deelname aan de eindejaarbijeenkomst

van Natuurmonumenten, het gewaardeer-
de bedankje voor de vrijwilligers van deze
organisatie 

- koffie met wat lekkers, aangeboden door
het Vogelwachtbestuur op de laatste
werkochtend van het seizoen

- in het voorjaar de Heideschouw, een idee
van Wicher Kiers die met zijn
Paardentram  de Heideschoners en hun
introducés, grondeigenaren en bestuur
langs de werkplekken van het afgelopen
seizoen reed

Resultaten:de meeste heidestukken zijn
aardig onder controle wat betreft de grotere
dennen. Veelal is het nu een kwestie van
intensief bijhouden. Naast de visuele resul-

taten  hebben de werkzaamheden ook effect
op de leef- en groeiomstandigheden van de
flora en fauna. Afgaande op de reacties van
de Werkgroep Broedvogelinventarisatie die
jaarlijks tellingen in het Holtingerveld uit-
voert, zijn de effecten op de vogelstand in
positieve zin merkbaar.

Organisatie:complicerende factor voor de
werkgroep is dat het Holtingerveld diverse
grondeigenaren heeft die allemaal zo hun
eigen ideeën t.a.v. administratie, beheer,
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
hebben. Die zaken worden ook steeds meer
neergelegd bij de Werkgroep Heideschonen.
Aan ons bestuur is gevraagd om nog eens
goed in kaart te brengen, wie verantwoorde-
lijk/aansprakelijk is voor eventuele schade-
claims in geval van ongelukken e.d. en of
verzekeringen goed zijn geregeld. Primaire
doel is natuurlijk dat de vrijwilligers alleen
maar lekker op de heide gaan werken en
zich niet hoeven bezig te houden met allerlei
administratieve en juridische kwesties.
Zin om mee te doen? Dat kan altijd: één
keer, een paar keer of structureel? Neem
contact op met Gert Hulsebos, coördinator
Werkgroep Heideschonen Tel 0521 343222.

Namens de Werkgroep Heideschonen, 
Gert Hulsebos.
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Hoofdstuk 7
Werkgroep Heideschonen

Goed weer en enthousiasme vormen de basis

De Heideschoners hebben op hun werkochtenden op vrijdag in 2015 flinke stukken
heide in het Holtingerveld kunnen ontdoen van opslag zoals vliegden en vogelkers.

Vrijwel elke keer goed weer en een enthousiaste groep stonden daar borg voor.

Deze dennetjes zijn geen lang leven meer beschoren.
(Foto Stefan Pronk).

Rond 10.00 uur is er altijd ‘werkoverleg’ op de
hei. In dit geval biedt het bestuur koffie-met aan.
(Foto Ans Hulsebos).



Het jaar in vogelvlucht 
We begonnen 2015 met een wisseling van de
wacht. Simon Bijl kon het vele werk voor de
Vogelwacht nauwelijks combineren met zijn
drukke baan op school. Ruud Smeenk volg-
de hem op als coördinator. De eerste geza-
menlijke bijeenkomst met alle contactperso-
nen was begin februari. Daar werden
afspraken gemaakt over de aanpak, de
tijdstippen en de mogelijkheden per groep.
In feite zijn er acht groepen die met kinde-
ren op pad kunnen en vier die dat zonder
kroost doen. Daarnaast zijn er groepen kin-
deren in Havelte, Diever en Wapse die hun
eigen rondes hebben.  

Een belangrijk punt is de werving van de
kinderen, hen enthousiast maken om samen
met de controleurs op pad te gaan. Willem
Wobben en Ruud Smeenk hebben twee
groepen bezocht op de Oosterveldschool en
enthousiast verteld wat de kinderen te
wachten staat tijdens de nestkastcontroles.
Ruim twintig kinderen gaven zich in Uffelte
op. Vrijwel elke dag is er wel een groep op
pad; de vrijdagavond en zondagochtend
waren de meest gekozen tijden. In Diever
regelde Jan Winters het geheel en in Wapse

is een route aan het geheel toegevoegd. Het
is fijn dat we samen met enkele enthousi-
aste leerkrachten dit wat breder kunnen uit-
dragen.

Informatiefolder
Ook is er een nieuwe folder gemaakt zodat
er beter informatie verstrekt kan worden
naar mensen die geïnteresseerd zijn in de
Vogelwacht en het werk van de werkgroep
Nestkastcontrole. Naast de ruim 350 kasten
die op de routes hangen waren er ook drie
die een camera op zich gericht hadden. Die
plekken zijn: Verzorgingshuis De Molenhof
in Havelte, de huisartsenpost in Havelte en
voor het gebouw van de Jan T. Seinenhof in
Diever. Alledrie de camera’s en de broedsels
haalden het einde niet. De toestellen zijn
aan het eind van hun Latijn en vragen om
vervanging. Helaas ging het met de broeden-
de vogels ook mis. Verstoringen zullen het
jaar verder kenmerken. 

Op pad
In het tweede weekend van april gingen de
eerste groepen op pad. Het was nog opval-

lend koud en bij de
eerste ronden, trof-
fen we nog heel veel
lege kasten aan. Dat
was het begin, dus
nat en koud en
daardoor weinig
activiteiten in de
verschillende
kastjes. 
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Hoofdstuk 8
Werkgroep Nestkastencontrole

Slecht jaar voor jonge vogels

2015 is een bijzonder jaar geworden voor de kleine vogels in onze regio. Want 2015 gaat
de boeken in als een slecht jaar met helaas veel minder jonge vogels dan normaal.
Oorzaken: koud voorjaar, veel regen, pas laat de broedsels op gang en dus relatief wei-

nig tweede broedsels. Als tweede belangrijke oorzaak is de veel verstoorde broedsels door
dieren en door mensen. Samengevat een slecht jaar.

We willen graag alles 
zien.

Nest bonte vliegenvangers.
(Foto’s Ruud Smeenk)



Eind april verbeterde het weer en raakten de
kasten vol. Toen kregen we ook de eerste
signalen van vernielingen in het Binnenveld
en  ook Rheebruggen kende veel verstorin-
gen. Voor de controleurs en kinderen geen
leuk gezicht dat bij opening van de kasten
alles op zijn kop ligt door de marter of
andere rover. De eitjes liggen dan onder in
de kast en het nestmateriaal zit bovenaan.
Verder blijken ook mensen het interessant
te vinden om kasten te openen en dan de
deksel los er op te leggen. We noemen het
nu vogeltoerisme!

De rondes werden verder wel goed bezocht
en de kinderen vinden het leuk als ze aan
het eind de vogels mogen laten uitvliegen.
Omdat er nogal grote verschillen waren zijn
enkele groepen in mineur geëindigd. Als
alles verstoord is, dan is de lol er snel af.
Midden juni werden de rondes beëindigd en
konden de resultaten worden opgemaakt.
We hebben een bijzonder slecht jaar gehad
met bijna 30 procent minder jongen dan in
2014 en wel een fikse uitbreiding van het
aantal kasten. 
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Bezettingspercentages 2015

Uitvliegen van drie koolmezen.

Opzetje vergelijking jonge vogels 2014/2015

Aantal jonge 2014 2015 +/- in %

Koolmezen 1248 908 27 % -

Pimpelmezen 454 264 42 % -

Vliegenvangers 369 302 19 % -

Boomkruipers 35 29 17 % -

Bezetting kasten 292 280 4 % -

Evaluatie.
Tijdens de evaluatie bijeenkomst in het
najaar hebben we alles op een rijtje gezet en
kwamen tot de volgende aandachtspunten:
¬ Verbeter alle oude kasten en maak ze

marterbestendig;
¬ De kasten moeten droog blijven en daar-

om zullen we nieuwe kasten moeten gaan
maken met een gesloten deksel;

¬ Zorg voor voldoende ventilatie in de
kasten (boot onderin gaten);

¬ Voor de kasten met camera’s, graag drie
nieuwe toestellen zodat mensen mee kun-
nen genieten van de natuur;

¬ We gaan met de kinderen van groep 7 en
8 van de Oosterveldschool nestkastjes
timmeren en deze ophangen in en rond

het schoolplein;
¬ Een avond waarop instructie gegeven kan

worden waarop precies gelet moet worden
met het ophangen, het beheren en het
onderhouden van kasten en het wel of
niet verstoren van vogels. Een avond
waarop we ook de nieuwe mensen kun-
nen introduceren. 

Tot slot, de natuur is zoals die is. Je kunt
als mensen proberen te helpen en een beetje
te ondersteunen. Maar uiteindelijk bepaalt
de natuur haar eigen weg. We zullen in de
komende periode ervaren of een minder jaar
gevolgen heeft voor de populatie en de
vogels in 2016. 
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IJsje eten is na afloop heel lekker!
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Namens de Werkgroep Nestkastencontrole, Ruud Smeenk.



Eerste ronde
Tijdens onze eerste ronde begin maart valt
ons eigenlijk maar één ding op. Waar zijn
onze torenvalken? Wij zien op drie plaatsen
een of twee valken vliegen: bij Dorenbos,
Modderbult en op Sprakelingen. Is dit even
een tegenvaller. We besluiten een week later
de ronde nog eens te doen en dan de kasten
ook schoon te maken.

Schoonmaken kasten
Ook tijdens het schoonmaken van de kasten
valt het ons op dat er erg weinig valken zijn.
Er zijn er wel iets meer dan eerst maar op
de bekende plekken, zoals in de populier bij
Buitenweg in Wapserveen zit geen valk.
(Achteraf blijkt deze valk nu bij een boerde-
rij in Frederiksoord te zitten). Wat verder
opvalt is dat er behoorlijk wat kasten zijn
die slecht zijn en nodig aan vervanging toe
zijn. Ze gaan hooguit nog één à twee seizoe-
nen mee. Na de nodige reparaties en het
opnieuw vullen van de kast met houtschil-
fers is het nu afwachten.

Lantaarnpalen
Wij hebben de eerste lantaarnpalen
geplaatst met kast i.v.m. predatie in vorige
jaren door de steenmarter. Eén kast bij de

familie Sol en één bij Dorenbos. Bij
Dorenbos zat dezelfde dag al een valk op de
kast. Nu nog een geslaagd broedsel….
Gerard Mulder heeft één en ander mooi op
de film vastgelegd tijdens het plaatsen van
de palen.

Controle
De torenvalken waren dit jaar laat. Wel
zagen we er steeds een paar meer. Begin
mei alleen nog maar eieren en om de vogels
niet te verstoren hebben Hans Krol en
Patrick Snoeken op 13 mei nog eens gecon-
troleerd. Er waren nog steeds eieren en op
Sprakelingen zes jongen. We besluiten begin
juni nogmaals te controleren. Op 5 juni bij
twee kasten gekeken en grote jongen gezien.
Dan maar meteen Erwin Bruulsema bellen
om een afspraak voor het ringen te maken.
Op 8 juni zijn we gaan ringen. We troffen
een kast met vijf eieren bij Dorenbos (verla-
ten). Elders vonden we kleine jongen , bijna
vliegvlugge en uitgevlogen jongen. Tijdens de
controle bij de Modderbult zagen Hans Krol
en Patrick Snoeken een seer fraaie steen-
marter op het beeld verschijnen. Mooi voor
de marter, slecht voor de valk. Elders troffen
wij een wilde kat in de kast. Een raar sei-
zoen.
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Hoofdstuk 9
Werkgroep Torenvalken

Hoge verwachtingen in raar seizoen

N a wederom een zeer zachte winter zijn onze verwachtingen wat betreft het aantal
broedgevallen van de torenvalk torenhoog. Het moet nu wel eens beter gaan, ook mede
door de geluiden dat er muizen in overvloed zijn.

Kastnr. 16 v.d. Vegte Ruinen 6 jongen

Kastnr. 34 Pels Havelte 4 jongen

Kastnr. ? Bennink Lheebroek 5 jongen

Kastnr. 39 Turfveenenweg Uffelte 5 jongen

Kastnr. 20 Sprakelingen Wittelte 6 jongen

Kastnr. 36 Aaweg Wapserveen 6 jongen

Kastnr.   9 Dorenbos Uffelte 5 eieren verstoord

Kastnr. 40 Sol Wapserveen nijlgans

Resultaten 2015



Na het seizoen is door een storm de kast bij
Bruggeman uit de boom gevallen. Deze
wordt niet meer vervangen omdat hier al
jaren geen broedgeval meer voorkomt. Ook
is de kast aan de Turfveenenweg verdwenen.
Vreemd. Er zullen voor komend broed-
seizoen nog wel enkele palen met kast

geplaatst worden op nieuwe locaties, waar
wij tijdens afgelopen seizoen regelmatig
valken zagen. We hopen dat het dan meer
succes oplevert.

Namens de Werkgroep Torenvalken, 
Wim Snoeken
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Melding van Erwin Bruulsema: één toren-
valk geringd bij v.d. Vegte op 08-06-2015.

Deze is dood gevonden op 20-11-2015 in
Wapse (Vroomeveld).

Hans Krol merkt dat er in 2015 bij het schoonma-
ken van de kasten erg weinig valken zijn. (Foto

Erwin Bruulsema).

De torenvalk was dit jaar laat. (Foto Erwin
Bruulsema).



We startten op 21 januari met een lezing
van Hans Pietersma over de natuur in
Zuidwest-Friesland. Gedurende de avond
bleek dat deze gastspreker ons ook veel
beelden (natuurlijk veel vogels) liet zien over
de natuur buiten deze provincie.
Dan volgde op 13 februari het traditionele
heideschonen voor de basisscholen in
Wapserveen en Uffelte. De geplande actie op
20 februari kon vanwege het slechte weer
niet plaatsvinden en moest voor het eerst
verschoven worden naar een later tijdstip.
Gelukkig konden op  6 maart de leerlingen
van de basisscholen uit Darp en Havelte
samen met hun begeleiders wel aan het
werk op de heide.
Op 4 maart keerde Rob Bijlsma
net op tijd terug uit Afrika om
voor een volle zaal een interessant
en kritisch verhaal te houden over
de verandering van onze bossen.
Hij illustreerde  dat aan de hand
van twee vogelsoorten: de fluiter
en de kruisbek. 
Ruim een maand later (19 april)
nam Arend J. van Dijk ons mee
naar het Sterrebos bij
Frederiksoord, waar naast de
vogelzang ook aandacht werd
geschonken aan de geschiedenis
van dit bos.
De vogelexcursie richting
Hoenderloo op 22 mei werd in
samenwerking met Bert Noorman
georganiseerd en duurde een hele
dag. Samen met een vrijwilliger van het Park
de Hoge Veluwe werden de excursiegangers
al fietsend en/of lopend door een deel van
het park geleid. 
Na de zomer trokken we op 19 september

onder leiding van schaapsherder Jelle
Kootstra voor een grotendeels historische
excursie door het Holtingerveld. Voordat we
het veld in trokken, nam hij ons nog even
mee naar de schaapskooi om daar de jonge
kerkuilen te bewonderen.
Peter van Tulden, werkzaam bij het Centraal
Veterinair Instituut, vertelde op 14 oktober
over zijn onderzoekswerk o.a. over de onder
verdachte omstandigheden gestorven dieren.
Het jaar wordt afgesloten met een filmavond
van natuurfilmer Hans Jonker.
De aanwezigen zagen drie bijzonder fraaie
films, gemaakt in Bulgarije, Pyreneeën en
Scandinavië.

Namens de Activiteitencommissie, Greet
Glotzbach.
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Hoofdstuk 10
Activiteitencommissie

Op pad met herder en nog veel meer

Dit jaar heeft de Activiteitencommissie naast het gebruikelijke heideschonen voor de leer
lingen van de basisscholen in onze omgeving, ook voor onze leden en andere belang-

stellenden drie lezingen, twee excursies en één filmavond georganiseerd.

Jelle Kootstra geeft uitleg over het smalspoor nabij de
golfbaan. (Foto Greet Glotzbach).



Afgelopen voorjaar heeft Femmie Prikken te
kennen gegeven dat ze wil stoppen met de
coördinatie van de Werkgroep Public
Relations. De werkgroep bestaat uit drie
leden en wanneer er dan iemand stopt die
veel ervaring heeft valt er een gat. Gelukkig
heeft Femmie nog wel het een en ander
gedaan en zijn andere vrijwilligers ingescha-
keld om te helpen bij de taken van de werk-
groep. De markt bij het Kraomschudden in
Havelte bijvoorbeeld werd door Ronald
Hoogenhout en  Ans Lutgerink waargeno-
men. Ook tijdens de markt in Diever en de
Oogstdag in Lhee kon de Vogelwacht reke-
nen op de hulp van vrijwilligers. De kerst-
markt in Havelte is enorm succesvol ver-
lopen. Ruud Smeenk ontpopte zich als een
ware marktkoopman.

Voor de verkoop van producten in de kraam
tijdens de kerstmarkt hebben we weer een
beroep kunnen doen op 22 enthousiaste
vrouwen en een man die ons een avond heb-

ben geholpen met het maken van vogelvoe-
derslingers. Deze slingers waren zo mooi dat
we op de kerstmarkt binnen een uur com-
pleet uitverkocht waren. Ook de  kop en
schotels die vorig jaar gemaakt werden,
maar niet van eigenaar wisselden omdat de
markt vanwege het stormachtige weer werd
afgelast, zijn in 2015 wel allemaal verkocht. 

Halverwege het jaar heeft ook Willy van
Vemden aangegeven niet meer deel te
nemen aan de werkgroep. Op dit moment is
de werkgroep dus bijzonder klein. Het is
echter hartverwarmend hoeveel mensen  het
afgelopen  jaar de commissie hebben gehol-
pen. Ik zie de toekomst dan ook zonnig tege-
moet en hoop volgend jaar weer  een beroep
op de leden van de Vogelwacht te kunnen
doen.

Namens de Werkgroep PR, Athilde
Middelveld.
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Hoofdstuk 11
Werkgroep PR

Zo langzamerhand heeft de Werkgroep PR een naam in de omgeving opgebouwd. Veel
organisatoren van verschillende evenementen weten ons te vinden, en ook dit jaar zijn
weer verschillende markten bezocht. 

Kerstvolk ontmoet ware marktkoopman

Veel vrijwilligers maakten vogelvoederslingers. 

Mede dankzij de verkoopkwaliteiten van Ruud Smeenk
werd de kerstkraam zo goed als ‘leegverkocht’.

Ook op jaarmarkten presenteert de Vogelwacht zich.

(Foto’s Femmie Prikken).


