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Voorwoord

"Wie de jeugd heeft …………!"
In "Vogels" (tijdschrift van Vogelbescherming Nederland, 2005-5) schrijft René de Vos over
een jongen van 10, Guido, die helemaal gek is van roofvogels, met name gieren.
Op Texel doet hij mee met een weekend van de jeugdclub van Vogelbescherming. Lekker
surfen, zwemmen en zo, maar ook op zoek naar allerlei vogels als jan-van-gent, tapuit, enz.
Guido heeft die belangstelling voor de natuur van zijn opa, zoals veel grootvaders, vaders,
schoolmeesters, enz. kinderen hebben ingewijd in de geheimen van brandnetels, vogelnestjes en slootkanten.
De Vos schrijft verder: "Zoals Guido zijn er niet veel. In zijn groep 7 is hij zelfs de enige die
gek is op de natuur, vooral op vogels. Er zijn nog maar bitter weinig kinderen die warm
lopen voor de groene buitenwereld. Onderzoek van een Wageningse bioloog bracht schrikwekkende feiten naar voren: veel Nederlandse kinderen komen niet of nauwelijks in het bos.
Ze hebben geen flauw idee of een insect een dier is en de zee hebben ze nog nooit gezien."
Hij waarschuwt ook: "We moeten er van doordrongen zijn, dat we heel hard zullen moeten
werken die jonge generatie terug te winnen. Want kinderen van nu zijn de aanstaande
beslissers over de inrichting van Nederland. "Met hoeveel ruimte voor de natuur?"
Als je dit leest, is het logisch dat je dit geschetste beeld vergelijkt met de situatie in onze
omgeving. Dat beeld past gelukkig niet helemaal bij ons. Stap je in onze gemeente de deur
uit, dan sta je haast direct in het bos. In ieder geval geldt het voor kinderen die zich in het
voorjaar aansluiten bij activiteiten als de nestkastencontrole ( in Havelte en Uffelte) en de
Snuffelclub van het I.V.N. De zee hebben velen ook gezien. Zo gaan de kinderen uit groep 7
en 8 van de Oosterveldschool in Uffelte naar Texel. Daar zitten ze ook midden in de natuur.
Ook steken kinderen uit Havelte en Uffelte de handen uit de mouwen om 's winters een
stuk heide van opschot te ontdoen. En niet te vergeten: het in de handen mogen houden
van jonge kerkuilen die geringd worden, is een mooi stuk natuurbeleving.
En jongens of meisjes als Guido dan? Ook die hebben we wel degelijk in onze vereniging.
Jongens die weken achtereen in het voorjaar hun eigen nestkastenroute in Havelte en
Uffelte controleren. Ze timmeren de kastjes soms zelf. Enkelen hebben een garagezolder
omgevormd tot een heus natuurmuseum.
Maar toch moeten we ook bij ons constateren, dat ondanks onze inspanningen, het aantal
werkelijk geïnteresseerde jongeren laag is. Het blijkt moeilijk ze op latere leeftijd bij de activiteiten betrokken te houden. Daarom vraag ik me af: Zijn er straks nog wel jonge mensen
die willen opkomen voor de natuur in onze omgeving? Pas dan kun je die in al haar diversiteit voor de toekomst veilig stellen. Momenteel vinden in onze gemeente inspraakavonden
plaats inzake de "Kadernota Buitengebied". Inwoners mogen zich uitspreken over de inrichting van het gebied. Er moeten beslissingen genomen worden en dan zal blijken hoeveel
ruimte de natuur krijgt bij de huidige bestuurders.
Fred van Vemden
voorzitter
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Overzicht activiteiten
Bestuurssamenstelling
Coördinatoren werkgroepen

overzicht activiteiten
datum
15-01-05
27-01-05
10-03-05
24-03-05
april/mei

5-10-05
8-11-05

onderwerp
Ganzenexcursie naar ZW Friesland
Dialezing door Paul van Gaalen over de flora en fauna van Botswana en
Zimbabwe
Dialezing door Geert Drogt over de Wadden
Steenuilenfietstocht o.l.v. Fred van Vemden
Vogelzangcursus georganiseerd. Deze bestaat uit 2 theorieavonden en 2 praktijkavonden. De presentatie wordt verzorgd door Jan Visser.
Arend van Dijk en Fred van Vemden. verzorgen de praktijkochtenden.
De cursisten ontvangen naast het cursusboek ook nog een cd met alle besproken
vogelgeluiden.
Martijn Bunskoek geeft een verslag in woord en beeld over de Dobrogea
(Roemenie)
Jan van der Knokke geeft een dialezing over Schotland en de Orkney eilanden

Wat hebben we nog meer gedaan?
- Naast deze georganiseerde activiteiten hebben we de OBS "De Bosrank" in
Havelte geholpen bij het opstarten van de nestkastenroute in het Waterbolkpark
in Havelte.
- I.v.m. de monumentendag hebben we op verzoek van het kerkbestuur voor de
bezoekers een folder gemaakt over de kerkbewoners: de kerkuil en de gierzwaluw.

Samenstelling bestuur 2005
Fred van Vemden
voorzitter
Greet Glotzbach
secretaris
Pieter van Emmerick
penningmeester
Geert Drogt
lid
Geert Hilbrands
lid
Jan Liezen
lid
Jannie Veldman
lid

Werkgroepen
Broedvogelonderzoek
Huiszwaluwen
Kerkuilen
Nestkastencontrole
Steenuilen
Torenvalken
Weidevogels
Jaaroverzicht 2005

tel. 351384
tel. 341640
tel. 351476

Coördinatoren
Arend van Dijk
Fred van Vemden
Geert Hilbrands
Fred van Vemden
Fred van Vemden
Geert Hilbrands
Herman Leenstra (Havelte), Fred van Vemden (Uffelte)
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Broedvogelonderzoek 2005

I

n 2005 is in Uffelte en omgeving weer
onderzoek gedaan naar broedvogels,
waarbij op systematische wijze de stand
in bepaalde vast omgrensde gebieden is
vastgelegd. Na de zoveelste zachte winter op
rij wisten diverse wintergevoelige soorten
een hoog aantal te bereiken. Enkele in
Afrika overwinterende broedvogelsoorten
deden het redelijk. In 2005 konden we zelfs
nieuwe broedvogelsoorten in onze regio verwelkomen.
Gebied
Het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk
uit het Ooster- & Westerzand, Havelterberg,
Uffelterzand en Uffelter Binnenveld. Dit
gebied is onlangs onder de naam HavelteOost aangewezen in het kader van de
Habitatrichtlijn van Europese natuurgebieden van Natura 2000. Voor deze gebieden
gelden speciale regels voor de instandhouding van bepaalde habitats en soorten. In
dit gebied worden bijzonder soorten zo compleet mogelijk onderzocht, terwijl algemene
soorten zoals Merel, Vink en Koolmees worden bemonsterd in drie proefvlakken. Verder
zijn vogels geteld in Rheebruggen en omgeving.
Standvogels
Veel standvogels kunnen de laatste jaren
bogen op een aanzienlijke populatie. Door
het ontbreken van strenge vorstperioden of
van een langdurig sneeuwdek of ijzel in de
voorbije winters vond er geen extreem hoge
sterfte plaats. Het korte venijnige wintertje
van begin maart 2005, met bij ons bijna een
halve meter sneeuw, mocht de pret ook niet
drukken. De stand van de Merel, Kool- en
Pimpelmees, Boomkruiper, Winterkoning,
Goudvink en Geelgors, om wat algemenere
standvogels te noemen, zit al enkele jaren
op topniveau. Winterweer is echter niet de
4

enige regulerende factor. Voedsel kan een
hoofdrol spelen, zoals bij de Boomklever,
Matkop en Grote Bonte Specht, die bijvoorbeeld in Zweden standvogel zijn, ijs en
weder dienende. Ook kan de waterstand
sommige soorten parten spelen. De Wilde
eend, Wintertaling, Meerkoet en Waterhoen
doen het de laatste jaren niet goed, ondanks
relatief zachte winters. De Dodaars, Grote
Lijster en Groene Specht zijn goede graadmeters voor effecten van streng winterweer,
hoewel de eerste twee soms wegtrekken tot
in Noord-Frankrijk. De laatste jaren hebben
deze drie soorten een grote populatie: de
Dodaars15 paren, Grote Lijster en Groene
Specht elk 32 paren. Vergelijkbare aantallen
zijn sinds 1968 alleen in 1975-77 en 1982
vastgesteld.
Aan de ontwikkeling van de Groene Specht
is de strengheid van winters af te lezen. De
stand klapt in elkaar in strenge winters met
vooral veel sneeuw en ijzel. Dan is voedsel
(mieren) in de bodem vrijwel onbereikbaar.
Na een aantal zachte winters krabbelt de
stand weer op. Dat schouwspel heeft zich de
voorbije decennia meermalen voorgedaan
(figuur 1). Deze lachende specht is veel in de
omgeving van de hunebedden en bij
Brandeveen te horen, vooral op mooie dagen
in maart en april.
Nest van een Geelgors
Foto: Josef Hlasek
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Afrikatrekkers
Broedvogels die in de winter naar Afrika
trekken hebben geen last van ons winterweer, hoewel er indirecte effecten kunnen
zijn (minder voedsel en minder concurrentie
na strenge winters?). In Afrika en op de reis
heen en terug zijn er voor deze trekkers echter andere geduchte problemen, zoals droogte of slecht weer. Veel Afrikatrekkers hebben in de voorbije tientallen jaren bij ons
effecten laten zien van toe- en afname, die
verband houden met droogte (afname) of
juist veel neerslag (toename) in de
Afrikaanse winters. Recent kunnen hier
waarschijnlijk effecten van ontbossing aan
worden toegevoegd, zoals wordt vermoed bij
de Grauwe Vliegenvanger, Gekraagde
Roodstaart, Fluiter en Wielewaal. Deze sorten nemen landelijk aanzienlijk in aantal
af, maar……..de Wielewaal doet het bij ons
juist goed! We mogen aannemen dat dit dan
grotendeels met de situatie in onze omgeving
te maken zal hebben. Wielewalen zitten voral in de loofbossen op de Havelterberg en
vlak ten noorden (heidebosjes) en ten zuiden
ervan (richting Meerkamp). Daar is veel
opgroeiend loofbos op vochtige bodem, kennelijk ideaal voor de gele gouw. Vanaf de
berg kun je met een beetje geluk vijf of zes
Wielewalen tegelijk horen zingen. Geregeld
jagen ze achter elkaar door de boomtoppen.
Kortom, een klein eldorado voor Wielewalen.
Ook elders op het Ooster- en Westerzand
(figuur 2) en verder in de omgeving zitten
Wielewalen, zoals bij bij Eursinge, Darp en
op Rheebruggen.
Jaaroverzicht 2005

Figuur 1.
Aantalsontwikkeling van de Groene Specht op
het Ooster- en Westerzand, Havelterberg e. o.
in 1968-2005, waarin effecten van strenge
winters in 1963-64, 1979, 1985-87 en 1996-97
goed zijn af te lezen.
De stand varieert tussen 12 en 31 paren.

Andere Afrikatrekkers die het de laatste
jaren redelijk doen, soms na een periode
met afname, zijn de Grauwe Vliegenvanger
(enige opbloei in 2003-05), Nachtzwaluw en
Gekraagde Roodstaart. De Nachtzwaluw
konden we dit jaar op drie plaatsen betrappen: op de heide en op een breed zandpad
in het bos. Het zijn nachtactieve vogels die
in onze regio sporadisch zingen (kennelijk
omdat ze geen concurrentie te duchten hebben). Het is een kwestie van veel nachtelijke
tochten ondernemen en maar hopen op een
glimp of klank van deze mysterieuze nachtbraker. De Gekraagde Roodstaart is in de
dennenbossen nog aardig algemeen, met
zo'n 100-120 paren de laatste jaren. Tot
omstreeks 1990 waren er echter nog 200
paren. Hij arriveert meest in april en laat
zich vooral in ochtendschemer goed horen.
In de loop van mei neemt de zangactiviteit
af, om in juni weer toe te nemen in verband
met het tweede broedsel. Het merkwaardige
is dat we in de afgelopen jaren die tweede
zangpiek nauwelijks meer registreerden. Na
mei was het zo'n beetje gedaan met de zang.
Hieraan zou je de conclusie kunnen verbinden dat het de roodstaarten kennelijk niet
meer lukt om aan een tweede broedsel te
beginnen. Dat leidt dan onherroepelijk tot
minder geboren jongen, met op den duur
afname van de stand. In 2005 konden we
echter weer een zangpiek in juni vaststellen.
Als die de komende jaren ook optreedt, kunnen nagaan of dit effect heeft op de stand.
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Paapje:
terug in
ons land

Foto Geert Drogt

Een andere tropische verrassing dit jaar was
het Paapje, een soort die we de laatste jaren
vaak moeten missen op de wat natte heide
en die al vele jaren is uitgestorven in de niet
meer aanwezige vochtige bloemrijke weilanden in het dal van de Oude Vaart. Tijdens
de vogelzangexcursie op het Ooster- en
Westerzand werd een zingend mannetje
gehoord. Bij latere bezoeken werd het
Paapje er steevast weer waargenomen.
Uiteindelijk bleek het omtwee Paapjes te
gaan, die vlak bij elkaar zaten. Met de neef
van het Paapje, de Roodborsttapuit, gaat het
uitstekend op de heide (70 paren in 2005),
maar met die andere neef niet. De Tapuit
heeft een historisch dieptepunt van 3 paren
bij ons bereikt. En dat terwijl 2005 tot het
Jaar van de Tapuit was uitgeroepen. Bij de
Tapuit lijkt het toch vooral om voedselgebrek te gaan (weinig insecten). Ook bij de
Grauwe Klauwier wordt gewezen op afname
van (grote) insecten als verklaring voor de
enorme afname sinds ongeveer 1950. In
Havelte-Uffelte werd de laatste broedende
Grauwe Klauwier in 1978 opgetekend.

Grauwe Klauwier: dankzij herstel van biotoop
6

Daarna waren en twintig jaren geen broedende Grauwe Klauwieren. Eind jaren
negentig doken echter plotseling weer klauwieren op, enkele op precies dezelfde plaatsen als voorheen. Die plekken waren tussentijds overigens wel aanzienlijk veranderd.
Eerst waren ze door intensieve landbouw
met ruilverkaveling, ontwatering en weghalen van ruige randen totaal ongeschikt
geworden voor Grauwe Klauwieren. Door
het landschap deels weer in die oude luister
te herstellen, kwamen op sommige plekken
prompt weer Grauwe Klauwieren terug,
zoals op Spijk en langs de Ruinerwoldse weg
bij Rheebruggen en in de Ootmaanlanden
ten noorden van Uffelte. Vooral laat maaien,
hooibeheer en herstel van singels en houtwallen met meidoorns en forse braamstruiken (insecten!) lijkt hier debet aan.
Verrassingen
Sinds we broedvogels inventariseren in
Uffelte en omgeving heeft het ons verbaasd
waarom die ene soort nooit een poging heeft
ondernomen in onze regio.
Foto: Geert Drogt

Foto: Fons Lommelen
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IJsvogel: eindelijk een broedpaar

Hengelaars zien ze geregeld langsschieten,
laag over het water en zelf zien we ze ook in
de winter tot in april soms en weer vanaf
juli, maar dat is het dan wel. Langs het
water hebben we zelfs steile zandwandjes
gemaakt, want daarin graaft die vogel een
nestgang, maar het mocht niet baten.
Totdat, toch weer verrassend, er in mei
2005 plotseling weer eentje opdook langs de
Oude Vaart in Rheebruggen. Na enig zoeken
werd de waarschijnlijke nestplaats gevonden, maar het echte bewijs was een rijtje
van vier IJsvogels, ouders met twee jongen,
Jaaroverzicht 2005
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Foto: www. ivnvechtplassen.org

op prikkeldraad langs de oever van de Oude
Vaart. De familie is nog enkele weken blijven hangen. Het gaat de IJsvogel de laatste
jaren voor de wind in Nederland, met ongekend hoge aantallen als 700 paren. Drenthe
is daarbij met zo'n vijftien paren slecht
bedeeld. In ZW-Drenthe zijn wel eens broedsels gevonden langs de Reest en in sommige
zandafgravingen. Daarentegen zitten er
zeker tien paren in De Wieden in NWOverijssel.

Wilde Zwaan:1e broedpaar in Nederland

De tweede en derde verrassing waren vogels
van groot formaat, die je niet snel over het
hoofd zult zien. Schijn bedriegt echter. Bij
Wapserveen werd dit jaar voor het eerst in
ons land een broedende Wilde Zwaan vastgesteld. Deze soort is ongeveer net zo groot
als de hier broedende Knobbelzwaan, maar
heeft geel op de snavel. Gewoonlijk broeden
ze in Scandinavië en in het noorden van
Rusland, maar de laatste jaren incidenteel
ook in Denemarken. Polen, Duitsland en
Schotland. Ze overwinteren in West-Europa.

Tijdens het inventariseren werd eerst geen
acht geslagen op deze zwaan, omdat wel
vaker individuen tot in april blijven hangen.
Eind april zat er echter een heuse Wilde
Zwaan op het nest, hoewel die in eerste
instantie voor een 'normale' Knobbelzwaan
werd versleten. Uit de zes eieren zijn vier
kuikens gekropen, maar binnen een maand
hadden de ouders hun jongen verloren. Het
was opmerkelijk hoe goed de zwanen zich
verborgen hielden in de vegetatie, zelfs met
hun witte veren. Dat komt deels doordat de
witte veren wat bruin uitslaan door het
wroeten in de veenbodem en verder viel het
geel van de snavel niet op tussen de talrijk
bloeiende gele lissen. Om verstoring te voorkomen is het broedgeval in samenwerking
met Staatsbosbeheer geheim gehouden.
Een andere gast van noordelijke herkomst
heeft hier niet gebroed, maar was wel tot in
mei-juni aanwezig op plekken waar best
gebroed zou kunnen worden. Begin mei
werd de ochtendstilte om 4.00 uur bij het
Uffelterveen plotseling verbroken door een
keihard en verdragend "kroe"-geroep. Het
geluid was afkomstig van een Kraanvogel,
die dat ook roept in zijn broedgebied. In
2005 is het bij deze roepwaarneming gebleven, maar in dezelfde periode werden wel
Kraanvogels gezien op het Dwingelderveld
en bij Wapserveen. Misschien is het een
voorbode van vestiging? Op het Fochteloërveen nestelen de laatste jaren nu 1-2 paren.
Dat was voor het eerst in ons land in 2001.
Een Kraanvogel, ongeveer met het formaat
van een Blauwe Reiger, kan zich overigens
behoorlijk stiekem gedragen, als hij maar in
de heide- of hoogveenvegetatie blijft zitten en
niet te veel gaat vliegen of roepen.

Foto John de Roos

Friesland, 15 januari, ganzenexcursie
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Figuur 2.
Verspreiding van de Wielewaal,
Groene Specht en soorten van de Rode Lijst in het
Ooster- en Westerzand en Havelterberg
(Havelte Oost) in 2005.

Rode Lijst
In 2004 is een nieuwe Rode lijst van
bedreigde en kwetsbare broedvogelsoorten
verschenen. De lijst is langer dan zijn voorgangers van tien en twintig jaar eerder. Dat
komt vooral door toevoeging van soorten uit
het agrarisch gebied waar het ronduit slecht
mee gaat. Sommige soorten zijn van de lijst
afgehaald, omdat het beter met ze ging. Er
is een overzicht gemaakt van de Rodelijstsoorten in de gemeente Westerveld, met
opgave van het aantal paren in stappen van
tien jaren (tabel 1). Het gaat om de hele
gemeente met uitzondering van het gebied
ten noordoosten van Diever (boswachterij
Smilde) en ten noorden van het
Dwingelderveld en inclusief Rheebruggen
en de Haveltermeente. Dit gebied wordt
sinds 1968 vrijwel jaarlijks geïnventariseerd
op bijzondere broedvogels door Arend van
Dijk, Joop Kleine met medewerking van
velen waaronder leden van de Vogelwacht
Uffelte en omgeving.
De lange lijst maakt duidelijk dat Westerveld
relatief rijk is aan Rodelijst-soorten, met
8

soms aanzienlijke aantallen. Het behoeft
geen betoog dat dit onder andere samenhangt met de twee nationale parken binnen
de gemeentegrenzen (Drents-Friese Wold,
Dwingelderveld) en het gebied Havelte Oost,
plus andere vogelrijke gebieden zoals langs
de Vledder en Wapserveense Aa,
Rheebruggen, bij Havelte, Darp, Vledder etc.
Naar verhouding is Westerveld rijk aan bijzondere soorten als Paapje, Tapuit,
Wielewaal, Groene Specht, Grauwe
Vliegenvanger, Kneu en Wintertaling. Dit
blijkt uit de verspreidingskaarten in de Atlas
van de Nederlandse Broedvogels uit 2002.
Omstreeks 2000 zijn de Huismus,
Boerenzwaluw en Ringmus de meest talrijke
soorten, gevolgd door de Veldleeuwerik,
Matkop, Kneu, Graspieper, Grauwe
Vliegenvanger, Zomertortel en Huiszwaluw.
Onder aan de lijst figureren zeldzaamheden
als Zwarte Stern, Draaihals, Porseleinhoen
en Nachtzwaluw. Kijken we naar het verloop van aantallen tussen 1970 en 2000
dan zijn 26 soorten (64%) in aantal afgenomen, 10 (24%) zijn er min of meer gelijk
Jaaroverzicht 2005

Vogelwacht Uffelte e.o.

gebleven en 5 toegenomen (12%). De toegenomen soorten appelleren het minst aan de
status van de Rode Lijst, want die is immers
samengesteld om aan te geven welke soorten
bedreigd en kwetsbaar zijn. Onder deze toegenomen soorten zitten de Graspieper (vooral vernatting en natuurontwikkeling),
Kerkuil (nestkasten, bescherming),
Wielewaal (ontwikkeling boslandschap), Gele
Kwikstaart (akkers) en Ringmus. Sinds 1970
zijn zeven soorten (vrijwel) uit Westerveld
verdwenen zoals Kemphaan, Korhoen,
Zwarte Stern en Boomvalk. De Tapuit en
Kramsvogel tonen een kortstondige opleving,

terwijl de Grauwe Klauwier en Kwartelkoning terug zijn van weggeweest, vooral
dankzij natuurontwikkeling.
Onder aan tabel 1 staan tien soorten die
niet meer in de recente Rode Lijst staan. De
ontwikkeling van deze soorten laat ook in
Westerveld door de jaren heen toename zien,
wat aansluit bij de beslissing ze van de lijst
af te halen. Uitzondering hierop vormt de
Rietzanger die in geheel Oost-Nederland
geen herstel toont, in tegenstelling tot in het
lage deel van ons land. Daar is de stand
weer ongeveer terug op het beginniveau van
1970.

Tabel 1. Aantal broedparen (afgerond) van soorten van de Rode Lijst (2004) in een groot deel
van de gemeente Westerveld.

Boerenzwaluw
Boomvalk
Draaihals
Gele Kwikstaart
Graspieper
Grauwe Klauwier
Groene Specht
Grutto
Grauwe Vliegenvanger
Huismus
Huiszwaluw
Kemphaan
Kerkuil
Kneu
Koekoek
Korhoen
Kramsvogel
Kuifleeuwerik
Kwartelkoning
Matkop
Nachtegaal
Nachtzwaluw
Paapje
Patrijs
Porseleinhoen
Ransuil
Ringmus
Roerdomp
Slobeend
Spotvogel

1970

1980

1990

2000

1450
20
1
85
160
15
160
1050
480
1800
735
45
5
1600
150
130
5
750
35
20
60
260
1
85
850
2
115
160

1300
20
1
60
250
1
130
450
650
2300
600
5
1700
140
14
4
2
1
1000
35
10
35
100
1
65
950
1
45
210

1500
15
2
110
450
5
140
370
720
2000
700
25
1200
150
10
1000
35
4
80
90
1
120
1000
50
170

1500
5
2
115
650
15
85
125
750
2500
500
25
850
130
16
900
20
3
50
30
2
30
1300
15
130

(vervolg op de volgende pagina)
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Steenuil
Tapuit
Tureluur
Veldleeuwerik
Visdief
Watersnip
Wielewaal
Wintertaling
Zomertaling
Zomertortel
Zwarte Stern
Blauwborst
Boomleeuwerik
Dodaars
Geelgors
Gekraagde Roodstaart
Geoorde Fuut
Grasmus
Oeverzwaluw
Rietzanger
Roodborsttapuit

1970

1980

1990

2000

15
70
140
1100
20
140
80
350
50
1100
160
10
45
450
1500
5
910
410
40
3

10
50
70
800
5
40
90
180
10
1150
25
5
35
550
1800
2
650
140
10
35

12
120
90
750
2
30
110
350
5
730
15
50
75
1000
1600
15
830
60
2
50

5
30
45
900
25
150
130
7
320
1
25
130
100
1300
1200
50
1150
250
2
150

Foto: Greet Glotzbach

Baardman, Blauwe Kiekendief, Duinpieper, Grauwe Kiekendief, Grote Karekiet, Klapekster,
Ortolaan, Pijlstaart, Purperreiger, Snor en Velduil waren af en toe broedvogel met 1-2 paren
vooral in 1970-80.

26 febr 2005
heidezuivering
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H

et is midden september als de huiszwaluwen zich gereed maken voor de
grote trek naar Afrika. Op enkele
plaatsen zien we in de gemeente Westerveld
in die periode soms grote groepen op de
daken en dat duidt op een spoedige afreis:
een tocht door Frankrijk, Spanje, over de
Straat van Gibraltar. In Afrika vormt de
Sahara een pittige hindernis en daar zullen
veel zwaluwen helaas het loodje leggen.
Overwinterd wordt o.a. in Senegal (WestAfrika).
Toch zijn er omstreeks 15 september nog
steeds enkele plaatsen waar nog jongen in
het nest worden gevoerd. Het is de vraag of
deze jongen het nest tijdig zullen verlaten en
of ze dan de zware tocht kunnen overleven,
want ook na het uitvliegen zullen ze nog
enige tijd afhankelijk zijn van de ouders. Die
heen- en terugreis eisen veel slachtoffers en
dat draagt ertoe bij dat huiszwaluwen in ons
land tot de bedreigde soorten behoren.
De landelijke stand onder druk.
Broedvogels worden in ons land door
Vogelbescherming op de "Rode Lijst" geplatst als ze in hun voortbestaan worden
bedreigd. In onze omgeving komen nog meer
soorten voor, die soms in aantal zijn afgenomen of al zijn verdwenen, bijv. de tapuit,
boomvalk, grutto, patrijs, graspieper en
grauwe klauwier
Dat het met de huiszwaluw zo slecht gaat,
heeft naast de gevaarlijke reis, nog een aantal andere oorzaken. Slechte weersomstandigheden (veel regen en kou) kunnen de
voedselsituatie (insecten) nadelig beïnvloeden en daardoor sterven jongen in het nest.
De belangrijkste oorzaak van de sterke landelijke achteruitgang is echter het feit dat op
veel plaatsen huiszwaluwen niet welkom zijn
en niet de kans krijgen hun nest te bouwen.
De poep die de jongen op stoep en vensterbank deponeren is uiteraard vervelend,
Jaaroverzicht 2005
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Huiszwaluwen en
Gierzwaluwen
maar wij willen toch een pleidooi
voor ze houden door er op te wijzen
dat zwaluwen ons ook veel nut en
plezier brengen. Het is moeilijk je voor
te stellen hoeveel insecten ze verorberen als
ze jongen hebben te voeren: 1x per 1 ½
minuut vliegt een ouder aan met insecten.
En wat zorgen ze voor een gezellige drukte
boven je dorp en rondom je huis.
Ook hebben we dit jaar helaas moeten constateren dat in de Meerkamp in Havelte de
zwaluwen op verscheidene plaatsen niet
(meer) welkom zijn en wordt verhinderd dat
ze hun moddernest onder dakgoot of windveer plakken. Maar daar staat gelukkig
tegenover dat veel mensen ze wel de ruimte
geven en ze vaak zelfs meerdere nesten aan
hun huis laten bouwen. Deze positieve houding van veel Uffelters heeft ertoe geleid dat
de neerwaartse landelijke trend niet geldt
voor Uffelte, integendeel……..in dit dorp een
topjaar!!
Als de huiszwaluwen omstreeks 20 april in
onze gemeente terugkeren, zoeken ze vrijwel
direct de oude nestplaats op. Toch duurt het
meestal nog tot midden mei voor je een
redelijk beeld hebt van het aantal broedparen. Oude nesten van het vorige jaar worden
meestal weer betrokken of er wordt een
nieuw nest gemaakt. Daarvoor moeten ze
vaak een behoorlijke afstand afleggen om
snaveltje voor snaveltje met modder naar de
nestplaats te brengen. Geschikte leem is
namelijk lang niet altijd voorhanden, vooral
tijdens een langere, droge periode.
Op enkele plaatsen vindt onder de zwaluwen
kolonievorming plaats en het leuke is, dat
de vogels elkaar assisteren bij de nestbouw.
Toch kost het de huiszwaluwen al gauw 2
weken een nest volledig af te bouwen. Zo'n
kolonie treffen we in Uffelte o.a. aan bij E.
Pekel (Lindenlaan), B. Timens (Schapelsteeg)
en W. Snoeken (Dorpsstraat). Op de Uffelter
Made troffen we dit jaar een extra grote
11
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kolonie aan bij de fam. G. Leffers. Daar hadden 21 paren hun nesten dicht aaneen
onder windveer en dakgoot geplakt. Het
benodigde nestmateriaal was hier dicht in
de buurt voldoende voorradig. Alleen al deze
kolonie droeg in zijn eentje bij aan de grote
toename van de zwaluwstand in Uffelte. Een
toename van 22% in 1 jaar: 2004 - 97 paar
en 2005 - 119 paar. In de Meerkamp in
Havelte zien we grote kolonies bij R. Krediet
(Korhoenweg), van Asperen/Werkman
(Leeuwerikweg 11 en 13). Buiten Havelte
zien we dat bij Lommers (Veendijk), Oostra ,
Meeuwes en bij de Havelter Sluis. Aangezien
we de stand in Uffelte al sinds 1992 bekijken valt de positieve ontwikkeling op. De
laatste jaren was de groei hier gering en we
verwachtten in 2005 een stabilisatie, omdat
we nog maar weinig uitbreidingsmogelijkheden zagen. Des te verheugender is dan dit
prachtige broedresultaat. Wel realiseren we

ons dat de stand net zo plotseling kan terugvallen als, door welke oorzaak dan ook, een
kolonie plotseling flink in aantal achteruit
gaat, bijv. bij Leffers op de Made. Maar nu
steekt de situatie in Uffelte nog bijzonder
positief af bij het landelijke beeld en daar zijn
wij als Vogelwacht erg blij mee. We hopen
natuurlijk dat we in de toekomst ook over
Havelte dezelfde conclusie kunnen trekken!

Locatie
Dorpsstraat
G. Kipping
H. Schenkel
A. Kuiper
N. Baas
A.Timmerman
W. Snoeken
J. Mulder
P. Klomp
Totaal

Locatie
De Goorn
L. Knol
Meier
J. ter Heide
R. Boverhof
H. Seegers
K. Seegers
A. v. Vliet
J. Otten
G. Loose
R. Hendriks
D. Staphorst
J. Stadhouder
E. Pruntel
J. Polling
H. Veltman
Totaal

2002

2003

2004

2005

2
2
1
13
2
1
21

4
3
1
1
11
20

5
7
2
1
1
5
21

4(2k*)
2
1
7(5k*)
14

Schapelsteeg
B. Timens
G. Jonas
Mw.Nijsingh
Totaal

4
4

4
4

5
1
2
8

8(6k*)
2
1
11

Ruinerwoldseweg
G. Leffers
J. Timmerman
Totaal

1
2
3

13
13

4
4

21
1
22

Liezenveenweg
J.R. Booij
T. Schenkel
Bej.woningen
Totaal

1
2
3

1
1

2
2

3
2
4(2k*)
9

12

Hieronder treft u een overzicht aan van de
broedplaatsen in Uffelte in de jaren 2002
t/m 2005. Ongetwijfeld hebben we hierin
fouten gemaakt, omdat we soms niet goed
kunnen vaststellen waar de nesten zich
bevinden (bijv. achterzijde huis) en of alle
nesten werkelijk door een paartje worden
bewoond. Ook komt het nogal eens voor dat
huismussen een nest hebben gekraakt en
dan wordt soms ten onrechte een paar zwaluwen meegeteld.

Schoolstraat/-pad
R. Hilberts
G. Scholtmeijer
E. Scholtmeijer
Rabobank
Totaal

2002

2003

2004

2005

3
5
1
3
3
1
1
17

2
1
3
3
1
1
2
13

1
1
1
3
1
3
2
?
2
2
16

1
1
1
1
3
1
1
1
10

1
1
1
3

2
2

1
1
2

1
1
1
3
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Locatie
Lindenlaan
G. Tiemens
H. Hurenkamp
B. Huisman
E. Pekel
W. Willems
C. Hoorn
H. Smit
L. Kuyer
H. Kodden
J.R. Schenkel
Totaal

2002

2003

2004

2005

13
1
26

2
2
2
14
2
1
31

3
2
15
1
1
1
36

3
2
17(4k*)
1
1
1
2
2
42

Egginkstraat
Mulder(sluis)
H. Kasten
G. Drogt
H. Slagter
Totaal

1
3
1
5

2
1
3

2
2

2
1
3

Vijverlaan
R. Nieuwenhuis
A. Vermaning
H. Seegers
A.J. Hoorn
J. Topper
Totaal

2
2

1
1

1
1
1
2
1
6

1
1
1
1
1
5

Het was leuk dat we binnen Uffelte ook nog
op 2 plaatsen broedende boerenzwaluwen
aantroffen: in de Lindenlaan bij J. Mertens
en A. Hilberts. Boerenzwaluwen treffen we
over het algemeen in het buitengebied van
de dorpen aan, dus is dit toch wel enigszins
bijzonder.

Locatie
Lindenlaan
A. Grit
H. Schenkel
A. Hilberts
A. Tiemens
W. Hendriks
E. Brink
A. Selderijk
P. Steinmeier
G. Boverhof
B. v. Voorst
R. Hendriks
A. Kuiper
G. v. Essen
W. Slagter
Totaal

Jaaroverzicht 2005

2004

2005

3 (3k)
4
1
2
6
2

(3k)
2
4
1
7
-

2003

1
1
1
2
2
5
12

1
1
1
5
8

2004

2005

1
2
1
1
?
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
13
13
*k = kunstnest

Overzicht aantalsontwikkeling sinds 1992:
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

-

31
29
34
40
39
46
53

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

-

67 p.
78 p.
80 p.
84 p.
88 p.
97 p.
119 p.

Het nest is van boven geheel open en je
kunt de jongen er dus goed in waarnemen.
Vooral op plaatsen waar paarden gehouden
worden, heb je een goede kans dat boerenzwaluwen er een nestplaats zoeken.

Overzicht nestplaatsen huiszwaluwen in de Meerkamp
Nr.
2003
Korenbloemweg
12
16
3
18
19
2
24
1
25
5
28
1

2002

(k) = kunstnest

Nr.
2003
Korhoenweg
28
14
Leeuwerikweg
11
11(9k)
13
6 (1k)
15
3
25
1
27
1

2004

2005

17

16

12 (8k)
7 (2k)
3
1
-

1 (7k)
4 (2k)
13
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Gruttoweg
2
4
7
11
totaal

2004

2005

1
2
1
1
2

1
1
3

1
1
6

3

2
1
3
2003 - 77 (18k)

2004 - 87 (21k)

Mestplankje.
Om minder last te ondervinden van de mest
van jonge zwaluwen kan ca. 1 m onder het
nest een plankje van ca. 50 x 20 cm worden
aangebracht. Niet tegen de windveer timmeren, want dan wordt er vaak onder het
plankje weer een nest gebouwd en dan kan
het nest boven het plankje niet bereikt worden. Zwaluwen vliegen nl. met een boog van
onderen aan rechtstreeks in/aan het nest.
Na het broedseizoen kun je het plankje, dat
met 2 koploze spijkers in een voeg wordt
aangebracht, verwijderen en schoonmaken.
In mei van het volgende jaar kan het dan
weer aangebracht worden.
Huiszwaluwen in omgeving.
Ieder jaar houden we ook de huiszwaluwstand bij op enkele plaatsen in het Havelter
buitengebied en bij de voormalige zuivelfabriek in Wapserveen.
Havelter sluis: 8 p. (3 kunstnesten);
R. Meeuwes: 22 p. en
J. Oostra (Wilhelminahoeve): 20 p.
R. Lommers (Veendijk): 57 p.
Voormalige zuivelfabriek te Wapserveen: 30 p.
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Nr.
2003
Klaproosweg
12
18
28
2
29
2 (2k)
31
39
5 (4k)
Wulpenweg
17
19
1

2004

2005

1
2
2 (2k)
3 (2k)
5 (4k)

(3k)
1 (2k)
3 (2k)
1 (4k)

2
3

-

2005 - 48 (23 k)

GIERZWALUWEN
Foto: M.C. v. d. Berg

Nr.
2003
Boterbloemweg
3
5
1
6
1
8
1
9
1

Nog steeds hebben de gierzwaluwen de speciale zwaluwpannen op de Havelter kerk niet
ontdekt. Mogelijk moeten er kunstgrepen
aan te pas komen om ze te attenderen op de
geboden broedruimte: het geluid van soortgenoten laten horen met geluidsapparatuur.
In Uffelte hebben deze bijzondere vogels voral de huizen aan de Veenbesstraat als
broedplaats uitgekozen. In spleten tussen de
gevelpannen weten ze binnen te komen en
we telden dit jaar ca. 6 paren. In de
Lindenlaan (omgeving Dorpshuis ) broedden
ca. 4 paren, terwijl we ook aan de
Dorpsstraat (omg. Frederikshaven) een 2tal
paren telden. Dat betekent dat we ca. 12
broedparen vaststelden en dat is een kleine
toename. Wij hopen aan de Veenbesstraat
enige speciale gierzwaluwkasten te kunnen
plaatsen voor het komende broedseizoen.
Ook in Havelte hebben de gierzwaluwen hun
plek gevonden, al konden we nog niet exact
de broedplaatsen ontdekken: Koningskamp;
omgeving Bruggeman en omgeving De
Linthorst, maar het aantal kunnen we niet
noemen.
Jaaroverzicht 2005
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Kerkuilen 2005

Wintervoeding

N

adat we in januari de hiervoor in aanmerking komende kasten hadden
schoongemaakt, leek het erop of we
een vroeg voorjaar zouden krijgen, zo zacht
waren de maanden januari en februari.
Echter maart begon anders, ter herinnering
" 's avonds 1 maart begon het te sneeuwen
" vervolgens sneeuwde het 2 maart de gehe
le dag vrijwel onafgebroken
" het resultaat was dat er 3 maart in onze
omgeving 40 à 50 cm sneeuw lag
" in de nacht van 3 op 4 maart vroor het
streng (meer dan 10 graden vorst)
Bovenstaande weersomstandigheden zijn
voor uilen die muizen als hoofdvoedsel hebben funest. Om het leed voor de kerk- en

steenuilen iets te verzachten zijn we ze in de
volgende dagen met leden van de werkgroep
gaan bijvoeren met ééndagskuikens.
Conclusie van deze bijvoedering met ééndagskuikens
" voor steenuilen is dat meer succesvol dan
voor kerkuilen
" van de 5 locaties waar steenuilen aanwe
zig waren, is op alle plaatsen gebruik
gemaakt van de aangeboden kuikens (zie
voor details het verslag van steenuilen)
" van de 8 locaties waar de kerkuilen in de
kasten aanwezig waren, of verse braakbal
len duidden op aanwezigheid van uilen, is
op 3 plaatsen gebruik gemaakt van het
aangeboden voedsel (ééndagskuikens)

Overzicht van bijvoederen van kerkuilen
Locatie

5 maart

7 maart

Meeuwes

2 uilen vlogen uit kastreeds 2 eieren!!
4 kuikens in kast gelegd
2 kuikens voor de kast

1 uil vloog uit kast. Eieren koud en verspreid
in kast. Alle kuikens weg.
8 kuikens op plank voor kast gelegd

Pol

Geen uil, wel verse braakballen
5 kuikens in kast gelegd

Geen uil. Kuikens onaangeroerd,
weggenomen, weer 2 kuikens op kast
gelegd

Valkeneer

1 uil vloog uit kast.
Kuikens op plank voor de kast gelegd

1 uil vloog uit kast.
Kuikens nog aanwezig; deze verwijderd.
4 verse op plank voor de kast gelegd

Wind

Geen uil, wel verse braakballen.
Kuikens in kast gelegd

Geen uil; kuikens weg
8 verse kuikens in kast gelegd

Brink

1 uil vloog uit kast. Kuikens in kast gelegd

1 uil vloog uit kast.
Kuikens weg, 8 verse in kast gelegd

Sikkens

1 uil vloog uit kast. 4 Kuikens in kast
gelegd

1 uil vloog uit kast. kuikens onaangeroerd
weggehaald, niets teruggelegd
(vervolg op volgende pagina)
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Locatie

5 maart

7 maart

Drogt

2 uilen vlogen uit kast
6 kuikens in kast gelegd

2 uilen vlogen uit kast. Kuikens nog
aanwezig, weggehaald. Niets teruggelegd

Nieukerken 1 uil vloog uit kast
Kuikens in kast gelegd

Op 6 maart kregen we een telefoontje dat bij
Rijksweg 50 een kerkuil op de grond rondliep die niet meer wegvloog. We hebben deze
uil opgehaald.
Deze was broodmager en erg verzwakt.
Getracht hem te voeren, maar hij wilde/kon
niet meer eten.
Dit exemplaar was enkele uren later dood.
Uit het hele noorden kwamen berichten dat
men op verschillende plaatsen dode en verzwakte kerkuilen in deze periode heeft
gevonden.
Broedseizoen
Gezien de voornoemde weersomstandigheden gingen we eind mei, nieuwsgierig naar
de resultaten, op pad voor een eerste controle van de daarvoor in aanmerking komende kasten.
Het bleek dat ondanks de strenge winter we
wat het aantal broedgevallen een topjaar
hebben gehad.
Totaal hadden we in onze regio dit seizoen
28 broedparen, hetgeen een record is.
Eén paar had zelfs een tweede broedsel.
Samengevat is het resultaat als volgt: 28
broedparen welke goed zijn voor 29 broedsels, welke goed waren voor 83 jongen, hetgeen ook een record aantal is.
Helaas zijn 4 jongen later dood onder het
nest gevonden, zodat het aantal uitgevlogen
jongen op minimaal 79 blijft steken.
Vijf broedsels zijn mislukt; van de overblijvende 23 eerste broedsels is het aantal uitgevlogen jongen 77, gemiddeld 3,3 jong per
nest.

16

Geen uil.
Kuikens onaangeroerd, deze weggehaald,
geen nieuwe erin gelegd.
Dit jaar hadden we op 6 plaatsen voor het
eerst een broedgeval, namelijk bij familie
Jansen en bij familie Lugtmeyer in Uffelte;
bij P. Pels aan de Slagdijk; bij A. Smand in
Ansen; in de kerk in Havelte en in de schapskooi in Uffelte.
Op 5 plaatsen zijn de broedsels mislukt, dit
was het geval bij
* H. Alberts, Armweide. Begin mei werden
we gebeld dat er waarschijnlijk al jonge
uilen waren, er werd namelijk 's avonds
veel gesis gehoord. Bij controle op 11 mei
vlogen er 2 uilen uit de kast en lag er 1 ei
in. Bij verdere controle in het seizoen bleef
het hierbij. Waarschijnlijk hebben we door
een te vroege controle (bij begin
leggen/broeden) het broedsel verstoord
* Bij J. Schiphorst, Veendijk is het nu voor
het derde achtereenvolgende jaar dat er
wel eieren gelegd worden, maar dat er
geen eieren uitkomen.
* Bij P. Arends, Van der Sluisweg werd op
22 juni vastgesteld dat er een dood (klein)
jong en 1 koud ei in de kast lag. Wat hier
gebeurd is kunnen we slechts naar raden.
De aanwezige oude uilen konden gevangen worden. Eén was geringd: ringnummer 5.385.329
* Bij de schaapskooi waarin een kooi hangt
met een pijp naar buiten, lagen 4 koude
eieren in de kast en was de pijp afgesloten
door het nest van een holenduif.
Waarschijnlijk is eerst de kerkuil met z'n
legsel begonnen, waarna de holenduif de
ingang geblokkeerd heeft.
* De kerk in Havelte. Bij controle in
augustus bleken er enkele braakballen en
slechts 1 ei in de kast te liggen.
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Bijzonderheden tijdens de controle
" Bij Meeuwes, Ossenweidenweg, lagen er,
zoals hiervoor vermeld, op 5 maart reeds 2
eieren in het nest die op 7 maart koud
waren en door de kast verspreid lagen.
Deze eieren zijn daarom verwijderd. Bij
controle op 25 mei lagen er 12 (!) eieren in
de kast. Bij controle op 20 juli waren er 2
jongen en lagen er nog 7 koude eieren in
de kast. Dus 12 eieren resulteerden
slechts in 2 jongen.
Bij navraag bleek dat het vaker voorkomt
dat van grote legsels (10 à 12 eieren) slechts
weinig eieren uitkomen.
Wellicht is het aantal te groot om ze voldoende warm te houden.
In een paar gevallen kon het aantal uitgevlogen jongen niet worden vastgesteld
* Bij De Bruïne, Weg achter de Es, was na
een aantal jaren weer een broedgeval. Er
werd vastgesteld dat er minimaal 3 jongen
waren, het juiste aantal kon niet worden

vastgesteld omdat de kast niet te bereiken is
* Bij P. Pels, Slagdijk wordt op 4 juli een
jong buiten de kast gevoerd. Op 7 juli lag
er 1 dood jong op de grond en vloog 1
vliegvlug jong uit de kast op een stapel
brandhout.
* Bij Sikkens in Ansen kon pas op 8 juli
gecontroleerd worden. Er vloog toen 1 jong
uit de kast. Hoeveel jongen er totaal
geweest zijn is slechts naar te raden.
* Bij R. Meeuwes werd op 20 juli gecontroleerd. Bij het plaatsen van de ladder vlogen er al 2 jonge uilen uit de kast. Van
een verdere controle is toen afgezien.
* Bij J. van Dalen, Wittelte werden op 22
juni 3 jongen geringd. Begin november
werden er 2 zo goed als vliegvlugge jongen
buiten de kast waargenomen. Verdere
controle leek niet meer zinvol.
Uiteraard kan het zijn dat door het grote
aantal muizen er meerdere 2e broedsels zijn
geweest, die door ons en/of de kastenbezitters niet zijn opgemerkt.

Overzicht broedgevallen 2005
Plaats

25 mei

16;17;18
juni

Uffelte
R. Valkeneer
P. Arends

4
1
1
4

Schaapskooi
A.F. de Bruïne
G. Jansen
H. Hoogenhout
R. Lugtmeyer
Rheebruggen
C.M.v.Lubek
P. Brink
Ansen
J. Drogt
H. Alberts

22; 23
juni

4 juli

jo
dood jo.
ei
koude ei

?? jo

14; 20
juli

Broedsel
mislukt
Broedsel
mislukt
3 jo
3 jo

4 juni 4 jo

4
3 jo

4 jo
5 jo

4 jo

10 ei

5 jo
Broedsel
mislukt

11 mei 1 ei

H.Sikkens
A.Smand
Jaaroverzicht 2005

1 jo
3 jo

Aantal
geringd

Jongen
uitgevlogen

4
0

4
0

0

0

0
0
4
3

3
3
3

4
4

4
3

0
0

5
0

0
0

1
3
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Overzicht broedgevallen 2005 (vervolg)
Plaats

Havelte
J.Meeuwes
K.Pol
T.Tammeling
H.Buivenga
J.Schiphorst

25 mei

16;17;18
juni

12 ei
6 jo
5 jo
4 jo
5 ei

Kerk

22; 23
juni

Mislukt

Wittelte
H.Zwiers
J.vanDalen

2 jo

4 jo

4 jo
2e broedsel

Aantal
geringd

Jongen
uitgevlogen

2 jo

0
6
5
4
0

2
4
5
4
0

5 koude
eieren
in augustus
1 koud ei
0
1 jo
0
2 jo
0

4 jo
4 jo

5 ei + 2 jo
5 jo

14; 20
juli

6 jo
5jo
4 jo

P. Pels
R.Meeuwes
Wapserveen
G.Kuiper
W.F.Kampman
G.Heesen
A.Booy
K.Idserda

4 juli

3 jo
4 jo
5 jo

4 jo
3 jo
medio
november

0
1
2

4
4
0
4
5

4
4
3
4
5

4
3

4
3

0

2

Foto: Kees en Marjo Wijnen

Ringgegevens
5.379.146
Geringd als jong in Ruinerwold op 12.06.04
27-10-04 gewond uit ventilator gehaald in Eursinge
01-11-04 vrijgelaten uit asiel in Nieuw Leusen
5.385.350
Op 2-7-04 als jong geringd bij Tammeling
2-4-05 verkeersslachtoffer in Schildwolde
5.379.122
18-7-03 geringd als jong bij Hofman, Wapserveen
8-3-05 gedood door weersomstandigheden (ondervoed) in Snikzwaag
(Friesland)
5.385.352
2-7-04 geringd bij Buivenga
5-3-05 doodgevonden
t.g.v. weersomstandigheden in
Appelscha
Op 26-10-2005 is aan de N375 ter hoogte van
Hees een verkeersslachtoffer gevonden,
welke geringd is op Helgoland, Duitsland.
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Braakballenonderzoek
Eén van onze leden, Ronald Hoogenhout, heeft in het Westeinde van een uilenpaar in oktober jl. 50 braakballen verzameld en onderzocht.
Het resultaat was:
Aantal braakballen 50
Aantal prooien
186
Woelmuizen
veldmuis
rosse woelmuis
aardmuis

38.7%
17.2%
18.8%
2.7%

huisspitsmuis
bosspitsmuis
dwergspitsmuis

47.9%
26.9%
19.4%
1.6%

Spitsmuizen

Ware muizen
huismuis
bosmuis
dwergmuis

13.4%
0%
13.4%
0%

Foto’s: Greet Glotzbach

Vergeleken met vroegere braakbalanalyses is het percentage van woelmuizen; spitsmuizen
en ware muizen niet zo erg verschillend. Wat opvallend is, is het hoge percentage rosse woelmuizen, namelijk ongeveer 19%, terwijl uit vorige onderzoeken in onze omgeving dit slechts
maximaal 3.5% was.
Ook het aantal bosspitsmuizen is hoog, gezien de locatie is dit niet zo verwonderlijk. Het
komend jaar zullen er nog meer braakballen onderzocht worden en dan komen we hierop
terug.

26 februari 2005 heidezuiveringsactie

Een jaarlijks terugkerend feest
Jaaroverzicht 2005
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oen wij begin april de kinderen van de
groepen 6, 7 en 8 indeelden voor de
nestkastencontrole, was de sneeuw,
die in maart overvloedig was gevallen, nog
niet overal gesmolten. Dan is het verwonderlijk dat je enkele weken later diverse vogels
belangstelling ziet tonen voor mogelijke
nestplaatsen: kauwtjes op schoorstenen,
spreeuwen onder dakpannen en mezen die
nestkastjes inspecteren. Door een geleidelijke verandering in ons klimaat komt de
natuur langzaam sneller tot leven. Daarom
kunnen we omstreeks 7 april al
de eerste eitjes van zwarte mees
en koolmees verwachten. Dat is
de reden dat we sinds 1973 (het
begin van onze controles) nu ca.
14 dagen eerder starten.
Wij hadden over de belangstelling
van de kinderen ook dit jaar geen
klagen: vrijwel allen gaven zich
op voor de controle van de routes: Oosterzand I en II,
Westerzand, Binnenveld I,
Rheebruggen en Holtinge.
Tot onze spijt konden we dit jaar
geen beroep meer doen op onze
leider van het 1e uur Jan Liezen.
Hij werd getroffen door een herseninfarct en dat betekent dat hij zijn vertrouwde route op Holtinge niet meer zal
De
Nr
1
2
3
4
5
6

kunnen bezoeken en dat betreuren wij zeer.
Wij vonden Sanne van Gemerden uit Havelte
bereid zijn plaats in te nemen.
Ook dit jaar gingen jongens zelfstandig op
pad: in het Binnenveld(Havelter zijde) een
groepje van de Havelter school en op
Rheebruggen zetten 3 Uffelter scholieren een
eigen route op van 26 kastjes. Zodoende
vond er controle plaats op 10 routes met
een totaal van 324 nestkastjes.
Foto: Greet Glotzbach

T

6

Uffelter Binneneveld mei 2005 Joost Baron en
Bart Hoekstra

nestkastenroutes in 2005.
Route
Leiding
Oosterzand I
J. en J. Veldman
Oosterzand II
G. Oeseburg en H. Tibben
Westerzand
A. Tiemens, B. Bruinenberg
Binnenveld I
D. Staphorst
Binnenveld II
W. en P. Hoornstra
Binnenveld IIIa
Joost Baron, Ron v. Bree,
Bart Hoekstra, Dennis Werkman
7 Binnenveld IIIb
G. Glotzbach, L. Zondag
8 Holtinge
P. v. Emmerick, S. v. Gemerden
9 Rheebruggen I
A. en D. Nijdam
10 Rheebruggen II
Tim Liezen, Rogier Nijdam, Peter Tuin
20

Aantal kastjes
40
33
33
33
32
26
32
32
37
26
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Dankzij het feit dat we van de jubileumactie
een flink aantal kastjes hadden overgehouden, konden we daarmee kapotte en verdwenen exemplaren vervangen. Mogelijk moeten
we in 2006 weer aan het timmeren, ook
omdat we enige variatie in modellen wensen.
Het zou leuk zijn als bijv. ook de spreeuw
zich eens weer op een route zou vertonen.
Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat er
kastjes aanwezig zijn met een invlieggat van
ca. 5 cm.

Foto: www.zootrotters.nl

Nestkastbewoners.
De vogels die een nestkast als broedruimte
uitkiezen, broeden gewoonlijk in de natuurlijke holten en spleten van bomen. De
bekendste holenbroeder is de specht, die
ieder jaar een nieuwe holte uithakt. Dat ze
soms ook een nestkast uitzoeken om hun
krachten op bot te vieren, zien we regelmatig
aan de door de grote bonte spechten uitgehakte invliegopeningen. Zijzelf broeden er
vervolgens nooit in, omdat zo'n kastje waarschijnlijk veel te ondiep voor ze is. Nooit….,
tenminste tot 2005, want voor het eerst in
32 jaar werd een broedende grote bonte
specht in een nestkast aangetroffen. Het
gebeurde op de route Binnenveld IIIb
(G. Glotzbach, L. Zondag). Zij dachten eerst
met een spreeuw te maken te hebben , maar
later troffen ze jonge spechten aan.

Bonte Specht

Dat het geen spreeuwen waren, zou je direct
al kunnen opmerken: spreeuwen bouwen
een nest met overvloedig hooi en stro en ze
leggen blauwe eieren. De specht gebruikt
geen nestmateriaal en legt witte eieren. De
oude gaten van spechten worden betrokken
Jaaroverzicht 2005

door de andere holenbroeders, vooral de
spreeuwen. We zijn van plan in 2006 weer
enige kastjes op de routes op te hangen voor
spreeuwen, want dat is voor de kinderen een
heel leuke ervaring.
Verder zijn het uiteraard vooral de mezen
die gebruik maken van de hen geboden
broedruimte. Het talrijkst is de koolmees,
die we in ca. 25 % van ons kastenbestand
aantreffen. Dat aantal blijft o.i. vrijwel stabiel. Schommelingen worden vooral veroorzaakt door een wisselend aantal geschikte
nestkastjes. B.v. kastjes met een opening
van 2,8 cm laten een koolmezenpaar niet
toe. Jarenlange vergelijking van de soorten
en hun aantallen maakt duidelijk dat het de
koolmees voor de wind gaat. Als je het
bericht in de krant (D.v.t.N) in oktober echter moet geloven, staat de koolmees onder
druk en wordt zelfs bedreigd. Dit lazen we in
de krant:
"Koolmees heeft het moeilijk"
Heteren (Vogeltrekstation).
- De koolmees in Nederland wordt bedreigd.
Doordat het steeds warmer wordt, komen
de rupsen die koolmezen aan hun kroost
voeren, steeds vroeger in het voorjaar uit
hun ei. Daardoor is er niet genoeg voedsel
voor de koolmeesjongen als de vogels niet
vroeger gaan broeden. De koolmees kan
zijn broedtijd ook wel naar voren schuiven
maar kan het tempo van de opwarming
niet bijbenen
Dit schrijft een aantal biologen in het wetenschappelijke tijdschrift "Science". Dit is, na
het bericht over de bonte vliegenvanger warover we in ons jaaroverzicht van 2004
berichtten, wederom zo'n dubieus verhaal
waarbij wij grote vraagtekens zetten.
"Daardoor is er niet genoeg voedsel voor de
koolmeesjongen als de vogels niet vroeger
gaan broeden".
Nou, dat doen de koolmezen dus al en
daardoor hebben ze geen probleem hun jongen groot te brengen. Wij treffen maar zeer
weinig dode jongen in de kastjes aan en ook
het aantal jaarlijkse broedparen neemt geenszins af. Om te controleren of het krantenbericht overeenstemt met onze situatie hebben
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we het aantal broedparen in de perioden
1983 t/m 1990 en 1997 t/m 2005 vergeleken. Aangezien het aantal gecontroleerde

kastjes jaarlijks soms behoorlijk verschilt,
hebben we het percentage door koolmezen
bewoonde kastjes vastgesteld.

Jaar

Kastjes

Koolmezen

Jaar

Kastjes

Koolmezen

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

241
236
224
248
237
243
242
226

63
73
57
49
66
68
53
57

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

278
291
290
262
MKZ
305
302
282
324

69
77
74
70

=
=
=
=

25%
26%
26%
27%

74
91
81
97

=
=
=
=

24%
30%
29%
30%

=
=
=
=
=
=
=
=

26%
31%
25%
19%
28%
28%
21%
25%

Foto: www.ivnvechtplassen.org

Als we naar het percentage door koolmezen
bewoonde kastjes kijken dan zien we dat dit
vrijwel steeds schommelt tussen 25 en 30.
Het dieptepunt in 1986 hebben we destijds
verklaard uit het feit dat we toen 2 achtereenvolgende strenge winters hadden
(Elfstedentochten) en dat heeft o.i. invloed
gehad op de koolmezenstand (standvogel).
Uit deze gegevens blijkt op geen enkele wijze
dat de koolmees hinder ondervindt van het
veranderende klimaat. Het is zelfs zo dat de
laatste 3 jaren een topbezetting van koolmezen hebben gegeven.

De pimpelmees komt in een veel kleiner aantal voor op onze nestkastenroutes. Hij is ,
meer dan de koolmees, aangewezen op loofbos en dat tref je eigenlijk alleen ruim aan
op Rheebruggen. Het aantal broedparen
schommelt wel opvallend: tussen 55 en 32
p. met een dieptepunt in 2004. Dat er geen
22

duidelijke lijn zit in de aantalsontwikkeling
blijkt uit de plotseling grote toename in
2005: 69 broedparen. Dat is in 21% van de
kastjes, terwijl het gemiddelde gedurende de
laatste 8 jaren 14% bedroeg.
Onze Afrikaganger onder de nestkastenbewoners, de bonte vliegenvanger, blijft het in
onze omgeving goed doen. Met 98 paren
werd een recordaantal bereikt. Wel is er een
opvallend verschil tussen de aantallen in
voornamelijk naaldbos en loofbos. Op
Rheebruggen (loofbos) scoort hij slecht, terwijl in het Ooster- en Westerzand heel hoge
aantallen worden vastgesteld. In het
Westerzand (B. Bruinenberg, A. Tiemens)
werden bijna 3 van de 5 kastjes door bonte
vliegenvangers bezet. Het is bijzonder dat
alle vliegenvangers na hun terugkeer uit
Marokko vrijwel gelijktijdig met nestelen en
broeden beginnen. De eerste blauwe, ongespikkelde eitjes worden gelegd in de week
van 28 april tot 5 mei. Om u daarvan een
beeld te schetsen, geven we hierbij een overzicht van de situatie op de route Oosterzand
II. We zien dat de bonte vliegenvangers na
terugkeer uit Afrika (meestal tussen 10 en
15 april) eerst enige tijd moeten aansterken
voor met de nestbouw wordt begonnen.
Maar dan is het verwonderlijk dat vrijwel
alle paartjes haast op hetzelfde moment
met de nestbouw en eileg beginnen. De kinderen troffen op 29 april in 11 van de 14
kastjes de droge grasjes van het nest aan. In
enkele lagen al eitjes.
Jaaroverzicht 2005
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Bonte vliegenvangers op de route Oosterzand II (G. Oeseburg en H. Tibben)
6 mei
4 eieren
3 eieren
3 eieren
6 eieren
2 eieren
1 ei
3 eieren
nest af
6 eieren
nest af
1 ei
2 eieren
nest af
5 eieren

13 mei
7 eieren
6 eieren
6 eieren
6 eieren
6 eieren
6 eieren
6 eieren
6 eieren
6 eieren
5 eieren
8 eieren
6 eieren
6 eieren
5 eieren

Op 13/5 zitten alle vliegenvangers op deze
route te broeden. Dat duurt 14 dagen en op
27/5 hebben alle (op kast 31 na) jongen. Op
29/4 werd kastje 30 nieuw opgehangen en 1
week later trof men er al 2 eitjes in aan. Dat
er ter plaatse voldoende voedsel voor de jongen is, blijkt uit het uitvliegen van alle jongen.
De boomklever was in 2005 "Vogel van het
jaar" bij de WAD (Werkgroep Avifauna
Drenthe). Dat had te maken met het feit dat
deze mooie bewoner van park en tuin de
laatste jaren de wind in de zeilen heeft. Dat
merkten ook wij al op onze nestkastenroutes, met als topscore: 8 paren in 2003. Met
3 p. in 2005 bleef de stand daarmee vergeleken wel erg laag. De aanwezigheid van
geschikte kastjes met een invlieggat van ca.
3,2 cm kan daarmee te maken hebben. Ook
in onze dorpen (Uffelte en Havelte) zien we
de boomklever in de tuinen verschijnen en
menigeen ziet hem 's winters op de vetbol of
pinda's in de tuin.
De ringmus treffen we als broedvogel alleen
aan op de route van Rheebruggen. Dit is
ook de enige plaats waar het biotoop voldoet
aan de eisen van de ringmus: boerderijen
met kleinschalige landerijen met o.a. meidoornhagen, waarin ze voortdurend
beschutting zoeken. De ringmus staat op de
"Rode Lijst" van Vogelbescherming, juist
omdat kleinschalige landschappen langzamerhand zijn verdwenen. Er worden vrij veel
Jaaroverzicht 2005

20 mei
7 eieren
6 eieren
6 eieren
6 eieren
6 eieren
6 eieren
6 eieren
6 eieren
6 eieren
6 eieren
8 eieren
6 eieren
6 eieren
3 jo. en 2 ei

27 mei
7 jongen
6 jongen
6 jongen
5 jo. en 1 ei
6 jongen
6 jongen
6 jongen
6 jongen
6 jongen
5 jo. en 1 ei
8 jongen
6 jongen
6 eieren
5 jongen

kastjes door een paartje bezet, maar helaas
vindt er veel verstoring plaats (oorzaak
onbekend).
Foto: Greet Glotzbach

Nestkast
29 april
1
nest
4
nest
10
nest
16
nest
17
nest
18
begin nest
20
nest
24
leeg
25
1 ei
27
leeg
28
nest
30
nieuw kastje
31
leeg
32
3 eieren

Waterbolkpark Gerard Evan

Ook de matkopmees is op de "Rode Lijst"
geplaatst, omdat er landelijk een sterke
afname plaats vindt. Op onze routes is het
aantal broedgevallen altijd klein, maar de 2
p. van dit seizoen vormen een dieptepunt en
dat betekent voor de toekomst weinig goeds.
Hopelijk verdwijnt deze soort niet van onze
routes, zoals eerder bij ons ook de mooie
gekraagde roodstaart.
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Soortenoverzicht per route.
Kool
Pimpel
mees
mees
Oosterzand I
13 p.
10 p.
40 kastjes
Oosterzand II
7 p.
6 p.
33 kastjes
Westerzand
8 p.
2 p.
33 kastjes
Rheebruggen 1
18 p.
13 p.
40 kastjes
Rheebruggen II
7 p.
6 p.
26 kastjes
Holtinge
14 p.
10 p.
32 kastjes
Binnenveld I
8 p.
8 p.
33 kastjes
Binnenveld II
8 p.
8 p.
32 kastjes
Binnenveld IIIa
6 p.
2 p.
Binnenveld IIIb
8 p.
4 p.
57 kastjes
Aantal kastjes
2005 - 326
2004 - 282
2003 - 303
2002 - 305
2001
2000 - 262
1999 - 290
1998 - 291
1997 - 278

97 p.
81 p.
91 p.
74 p.
MKZ
70 p.
74 p.
77 p.
69 p.

Bonte
vl.va.
9 p.

Ring
mus
-

Matkop
mees
-

Zwarte
mees
1 p.

Boom
klever
1 p.

Gr. bo.
specht
-

14 p.

-

-

2 p.

-

-

19 p.

-

-

2 p.

-

-

3 p.

2 p.

-

-

-

-

2 p.

3 p.

-

-

-

-

6 p.

-

1 p.

-

-

-

12 p.

-

-

1 p.

1 p.

-

10 p.

-

1 p.

1 p.

1 p.

-

9 p.
14 p.

-

-

-

-

1 p.

p.
p.
p.
p.

1 p.
-

69
32
40
50

p.
p.
p.
p.

98
80
85
74

p.
p.
p.
p.

5
3
7
7

p.
p.
p.
p.

2
5
4
3

p.
p.
p.
p.

7
5
7
5

p.
p.
p.
p.

3
5
8
2

49
55
36
36

p.
p.
p.
p.

66
73
79
70

p.
p.
p.
p.

5
7
2
4

p.
p.
p.
p.

8
9
6
3

p.
p.
p.
p.

1
1
1
3

p.
p.
p.
p.

2 p.
-

Resultaten per route.
De vogels op de 10 routes maakten dankbaar gebruik van de geboden broedruimte.
Van de 326 kastjes bleven er maar 28 onbewoond en van de 298 broedsels werd slechts
een klein aantal verstoord: 14. Dus 284
geslaagde broedsels betekent een mooi percentage van 87. Jammer dat onder de verstoorde broedsels ook 2 boomklevers en 1
matkopmees waren.
Op de route Oosterzand I (J. en J.
Veldman) lijkt adoptie een ingeburgerd
begrip. In 2004 maakten Jan en Janny al
een mooie foto van een kastje met jonge
kool- en pimpelmezen. Dit jaar troffen ze in
een kastje 10 jonge koolmezen en 1 jonge
pimpelmees aan. Maar hun waarneming in
24

-

kastje 30 was nog meer bijzonder: op 1 mei
2 eitjes bonte v.v. + 1 ei pimpelmees; op 15
mei 3 eitjes bonte v.v. + 9 eitjes pimpelmees;
op 29 mei 1 jonge bonte v.v. + 6 jonge pimpels. Op 12 juni waren ze allemaal uitgevlogen. Op hun route betrok ook een boomklever een kast, terwijl ze anders altijd broedden in de oude spechtengaten in de eiken
langs de brede zandweg.
Op de route Oosterzand II (G. Oeseburg, H.
Tibben) vond eveneens een adoptie plaats:
in nestkast 7 zaten jonge koolmezen en 1
jonge pimpelmees. Vermoedelijk is de pimpel
met de eileg begonnen en vervolgens door
een fellere koolmees verjaagd. Het aantal
bonte v.v. was wederom groot: 14. We hebben 2 blz. terug daarvan een overzicht gegeJaaroverzicht 2005
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Koolmees

Op de route Rheebruggen I hebben A. en
D. Nijdam 40 kastjes te controleren. Die
hangen allemaal in de omgeving van de 4
grote boerderijen. Dit heeft tot gevolg dat er
vrij veel ringmussen voorkomen. We weten
niet wat de oorzaak is van het hoge aantal
verstoringen. In 2006 willen we daar enkele
"mussenflats" ophangen (o.a. getimmerd
door H. Uylenburg en H. Völker). Dit zijn 3
kastjes aaneen. Andere vogels zouden elkaar
verjagen, maar ringmussen zoeken juist
elkaars gezelschap op; een soort commune
dus.
Ook op deze route werden in een kastje (no.
17) 2 soorten jongen aangetroffen: 10 pimpels + 4 koolmezen. Nu waren de pimpelmezen de verzorgende ouders. In kastje 14 werden 17! koolmezeneitjes aangetroffen, waarvan later 11 jongen uitvlogen. Hier is vast
een extra vrouwtje in het spel geweest.
Op Binnenveld I (D. Staphorst; G. Mulder)
waren de resultaten uitstekend: een hoge
bezettingsgraad en veel uitgevlogen jongen.
Voor de leiders en kinderen was het leuk dat
zich een paartje boomklevers en een paar
zwarte mezen (ook een 2e broedsel) vestigden. Het aantal bonte vliegenvangers was
hier dit jaar hoog: 12 p. Ook hier broedde
een koolmees op extra veel eieren: 14, waarvan er 6 uitkwamen. Op de aangrenzende
Jaaroverzicht 2005

route Binnenveld II (W. en P. Hoornstra)
werd dankbaar gebruik gemaakt van de
geboden broedruimte: in 29 van de 32
kastjes werd met goed gevolg gebroed. Zowel
een matkopmees, een zwarte mees en een
boomklever zorgden voor enige afwisseling
tussen de overwegend koolmezen en bonte
vliegenvangers.
Op de route Binnenveld IIIa (omg. Markgenotenweg) beleefden de Havelter jongens
weer veel plezier aan de kastcontrole. Ze
hadden vrij veel verstoorde legsels, waardoor
het resultaat wat tegenviel: 68 %. Daarbij
bevond zich ook een nest van een boomklever. Geen zwarte mees dit jaar, hoewel het
gebied met veel naaldhout er uitstekend
geschikt voor is. Op de buurroute
Binnenveld IIIb hadden de controleurs (G.
Glotzbach, L.Zondag) met een leuke primeur
te maken: een geslaagd broedgeval van een
grote bonte specht. Daarnaast werd een
broedend vrouwtje bonte v.v. met een ring
aangetroffen. Dan weet je al dat het gaat om
een Staphorster gast, want daar worden de
jongen nog in groten getale geringd. Het was
no. AH76465 afkomstig uit nestkast 117 in
vak 56 van Boswachterij Staphorst en
geringd als nestjong op 27-5-2004 door B.
Blaauw. Eén vliegenvanger legde 8 eieren,
hetgeen incidenteel voorkomt.
Foto: Greet Glotzbach

Foto: www.gpx.nl

ven om te tonen dat vliegenvangers na
terugkeer van een lange reis vrijwel gelijktijdig met de eileg beginnen. Kastje 30 werd
door een paartje vliegenvangers bijzonder
vlot in bezit genomen. Op 29/4 werd het
kastje opgehangen en op 6/5 zaten er al 2
eitjes in (juist op het goede tijdstip ongehangen!). De 2 p. zwarte mezen produceerden
net als vorig jaar een 2e legsel.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
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S. v. Gemerden), achter de schaapskooi,
kende als gewoonlijk een prima bezetting:
slechts 1 kastje bleef onbezet. De pimpelmezen lieten zich hier van de goede kant zien,
getuige de 10 paren die 95 jongen groot
brachten. Eén nestkast lag op 1/5 op de
grond: 8 eitjes kapot. Twee weken later had
een pimpelmees (dezelfde?) er al weer een
nieuw nest met 5 eitjes in.
Tot 3x toe bouwde een bonte v.v. een nest
over dat van een koolmees. Er zullen wel
felle gevechten zijn gevoerd: 1x werd een
dode koolmees in een kastje aangetroffen.
Foto: Greet Glotzbach

Op Rheebruggen II hangen de kastjes in de
omgeving van de boerderij van H. Spitzen.
Hier laten de ringmussen zich zien: 3 p.
waarvan er 2 ook nog een 2e broedsel produceerden. Bij deze boerderij hangen we
straks de mussenflat op. Het aantal paren
bonte vliegenvangers is klein in vergelijking
met b.v. het Oosterzand: 2 p., maar er werden ook nog 2 broedsels verstoord.
De route Westerzand (B. Bruinenberg, A.
Tiemens) kent nogal wat afwisseling in
begroeiing: een laan met grote eiken, sparren- en lariksbos en percelen met berk en
grove den. Voor veel
vogels een aantrekkelijk
gebied hetgeen ook blijkt
uit de goede bezetting
van de kastjes: 94 %
geslaagd. Hier broedden
dit jaar 19 p. bonte v.v.
(in 58 % van de kastjes).
De broedende matkopmees heeft waarschijnlijk de schrik van haar
leven gehad: op 22-4
broedend op 8 eitjes en
op 29-4 was plots het
kastje verdwenen. Dat
moet toch mensenwerk zijn geweest. De
mooie route Holtinge (P. v. Emmerick,

nest bonte vliegenvangers Uffelter Binnenveld

Overzicht III Resultaten per route
Leiding
Kastjes
Bewoond
Verstoord
Geslaagd

Koolmees
Pimpelmees
Bonte v.v.
Zwarte mees
Matkopmees
Ringmus
Boomklever
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Oosterzand I
J. Veldman
mw. J. Veldman
40
36
1
35 = 88 %
2e broedsel:
4x koolmees

Oosterzand II
Mw. G. Oeseburg
H. Tibben
33
29
29 = 88 %
2e broedsel:
1x zwarte mees

Rheebruggen I
A. Nijdam
mw. D. Nijdam
40
38
2
36 = 90 %
2e broedsel:
4x koolmees

Binnenveld I
G. Mulder
D. Staphorst
33
32
2
30 = 91 %
2e broedsel:
1x zwarte mees

Paar
13
10
9
1
1

Paar
7
6
14
2
-

Paar
18
113
3
2
-

Paar
8
8
12
1
1

Ei
124
109
55
8
5

Jo.
7115
105
53
8
5

Ei
46
69
87
18
-

Jo.
40
63
84
18
-

Ei
174
147
21
11
-

Jo.
149
118
19
10
-

Ei
71
90
70
9
7

Jo.
60
76
66
9
7
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Leiding

Kastjes
Bewoond
Verstoord
Geslaagd

Koolmees
Pimpelmees
Bonte v.v.
Zwarte mees
Matkop
Ringmus
Boomklever
Gr.bont.specht

Leiding

Kastjes
Bewoond
Verstoord
Geslaagd

Koolmees
Pimpelmees
Bonte v.v.
Zwarte mees
Matkopmees
Ringmus
Boomklever

Binnenveld IIIa
Joost Baron,
Ron van Bree,
Bart Hoekstra,
Dennis Werkman
25
22
5
17 = 68 %
2e broedsel:
2x koolmees

Binnenveld IIIb
mw. G. Glotzbach
mw. L. Zondag

Holtinge
P. v. Emmerick
mw. S.v.Gemerden

Westerzand
A. Tiemens
B. Bruinenberg

32
27
27 = 84 %
2e broedsel:
2x koolmees

32
31
31 = 97 %

33
32
1
31 = 94 %
2e broedsel:
2x zwarte mees

Paar
6
2
9
-

Paar
8
4
14
1

Ei
53
24
61
-

Jo.
51
22
61
-

Binnenveld II
P. Hoornstra
mw. W Hoornstra
32
29
29 = 90 %
2e br
2x k.m.
Paar
8
8
10
1
1
1

Ei
72
84
65
9
9
9

Jo.
63
68
59
9
9
9

Ei
71
45
79
3

Jo.
67
41
61
3

Rheebruggen II
R. Nijdam,
J. Liezen,
P. Tuin
26
22
4
18 = 69 %

Paar
7
6
2
3
-

Ei
59
69
11
18
-

Paar
14
10
6
1
1
-

Ei
135
101
33
10
6
-

Jo.
130
95
33
10
6
-

Paar
8
2
19
2
-

Ei
82
24
119
16
-

Jo.
75
18
114
16
-

Foto: www.knnv.nl/haarlem

Jo.
58
66
10
16
-

Boomklever
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Steenuilen 2005

Foto: Adri de Groot

7
Inleiding.

D

e Steenuilenwerkgroep van de
Vogelwacht Uffelte e.o. zet zich in
voor het behoud van een redelijke
steenuilenpopulatie in Zuidwest Drenthe. In
de eerste decennia (1970/'80) werden steenuilen nog aangetroffen in Uffelte e.o. met
Rheebruggen als kerngebied, maar door
meerdere oorzaken worden ze hier momenteel niet meer aangetroffen. Gelukkig biedt
de omgeving van Ruinen (Ansen, Oldenhave,
Engeland, Hees) en Dwingeloo (Leggeloo,
Eemster, Lhee, Lheebroek) als kernen
genoeg mogelijkheden dit boeiende beschermingswerk te blijven verrichten.
Sinds 1997 worden de genoemde gebieden
in het voorjaar geïnventariseerd en plaatsen
leden van de werkgroep kasten op geschikte
locaties. Er zijn ieder jaar nog kleine deelgebiedjes aan het werkgebied toegevoegd en
pas dit jaar (2005) kunnen we zeggen de
grenzen van het gehele steenuilengebied te
hebben vastgelegd. Uitbreiding dit jaar vond
nog plaats in de omgeving van Ruinen:
Achter de Broeken en Benderse. Nog verder
van huis gaan en nog meer kasten plaatsen
zou een haast onwerkbare situatie opleveren. Veel zin zou het ook niet hebben,
omdat deze kleine uil buiten het door ons
onderzochte gebied niet of nauwelijks voorkomt. Gelukkig vindt wel aansluiting plaats
bij het werkgebied van de
Natuurbeschermingsvereniging
IJhorst/Staphorst: Koekange, Echten en
Veeningen.

kruidenrijke bermen, meidoornhagen rondom boerderijen waar een oud bouwvallig
schuurtje destijds niet misstond. Dit waren
de plekjes waar steenuilen een uitstekend
leefgebied vonden met voldoende voedsel en
onderdak. We hebben de laatste decennia
gemerkt dat steenuilen t.a.v. deze situatie
bijzonder kwetsbaar zijn. Veel meer dan de
kerkuil, die we in het zelfde gebied tegenkomen. Die mooie uil laat zich door de veranderingen in en om de boerderijen veel minder van de wijs brengen. Kerkuilen jagen
soms op behoorlijke afstand van de nestplaats op hun hoofdvoedsel: veldmuizen en
die blijken er, net als ca. 40 jaar geleden
(met top- en daljaren) nog voldoende te zijn.
Het bijna uitsterven van de kerkuil had dan
ook andere oorzaken: vooral het gebrek aan
een goede broedplaats speelde een grote rol.
Dit laatste euvel is door het massaal plaatsen van speciale nestkasten in boerderijen
en schuren opgelost. Het gaat de kerkuil
momenteel weer redelijk voor de wind. Een
nestkast geplaatst in de grote open manege
bij de fam. Drogt, Gierenplas te Ruinen,
toont aan dat de kerkuil een geboden broedruimte snel accepteert. Overal in de weiden
en akker rondom kunnen veldmuizen gevangen worden. In heel Drenthe kunnen we
hierdoor kerkuilen aantreffen: als er maar
nestkasten zijn geplaatst. Konden we voor
de steenuil ook maar met dergelijke maatregelen het voortbestaan van de soort veilig
stellen.

Kleinschalig landschap.
Vooral sinds de jaren '70 is het landschap
in ons land drastisch veranderd. De
Landbouw werd veel intensiever, met als
gevolg vergroting van de landerijen.
Hoogstam fruitbomen maakten plaats voor
rijen lagere boompjes, bijv. in de Betuwe.
Ook verdwenen kleine weitjes en akkers met

Rode Lijst.
Op de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels staat de steenuil in de categorie
"Kwetsbaar". Het is de zorg van
Vogelbescherming te voorkomen dat een
soort afglijdt naar een zwaardere categorie:
Bedreigd of Ernstig bedreigd. Ook andere
vogelsoorten die we in onze omgeving nog
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Biotoop steenuilen in Zuidwest Drenthe.
In de jaren '70 broedden er nog ca. 6 p.
steenuilen in de voormalige gemeente
Havelte, met de omgeving van Rheebruggen
als kerngebied. Begin jaren '80 verdwenen
de laatste paren. De oorzaak lag toen ook in
de extreem strenge winter van 1979.
Gelukkig ontdekten we later dat de steenuil
niet volledig voor ons uit beeld was, al
moesten we daarvoor wel wat verder van
huis. Onze omgeving kent nog een aantal
gebiedjes waar geen drastische veranderingen hebben plaats gevonden. Je vindt er nog
kleine akkers en weiden met oude eiken,
Jaaroverzicht 2005

houtwallen, hoogstam fruitbomen. Je kunt
direct aan de aankleding van het erf zien of
een steenuil er zich thuis voelt. Een oude
boerderij met een vervallen schuurtje, enkele oude bomen, houthopen, een meidoornhaag, appelbomen, dat is de ideale plek.
Uiteraard beseffen we drommels goed dat dit
beeld in onze tijd niet meer goed past.
Boerderijen en schuren worden natuurlijk
opgeknapt en de omgeving "netjes" gemaakt.
Dat hoeft voor de steenuil nog niet het einde
te betekenen, omdat wij plaatsvervangende
broedruimte kunnen bieden in de vorm van
speciale kasten. Het is alleen de vraag of er
een redelijke voedselsituatie over blijft ( muizen, insecten, wormen).
Foto: Greet Glotzbach

aantreffen, vinden we op deze lijst, bijv.
patrijs, koekoek, ransuil, groene specht,
nachtegaal en wielewaal in dezelfde categorie.
In de meeste gevallen moet je de oorzaken
van achteruitgang zoeken in de veranderingen in het biotoop, doch spelen ook veranderingen in het winterkwartier (bijv. Afrika) en
op de trekroute soms een grote rol. Meestal
sta je als Vogelwerkgroep machteloos en
kun je tijdens inventarisaties van broedvogels in je omgeving alleen maar de landelijke
trend mede constateren. Soms ben je echter
toch in staat de trend van een vogelsoort
positief te beïnvloeden en dat geeft je als
vogelliefhebber een prettig gevoel. Zo gaat
het bijv. met de huiszwaluw heel goed in
onze omgeving mede door toedoen van onze
werkgroep. Je vraagt je dan af wat je kunt
doen om de steenuil in je omgeving te
behouden. Er is veel onderzoek verricht
naar de levenswandel van dit mooie uiltje en
er is een aantal echte liefhebbers dat de
krachten gebundeld heeft om verdere afname te stoppen. Dit heeft geleid tot de stichting "Stone" (Steenuilen Overleg Nederland),
die werkgroepen van advies dient bij te
nemen maatregelen bij de steenuilenbescherming. Zij heeft zelfs een "Plan van
Aanpak" geschreven met adviezen op het
gebied van landschapsinrichting, broedgelegenheid en voedsel. Betrokken personen
komen zelf meestal uit een gebied met nog
een betrekkelijk goede populatie, o.a. de
Gelderse Achterhoek. Schrijver dezes heeft
zelf de steenuil leren kennen als broedvogel
van knotwilgen in de omgeving van Olst (Ov.).

Bart met steenuil

Heel geschikte biotopen vinden we nog op de
eerder genoemde plaatsen rond Ruinen en
Dwingeloo. Op andere plaatsen zien we
soms een geschikte steenuilenlocatie als een
eilandje in het gebied liggen. Meestal biedt
dat geen goede toekomst voor de populatie
aldaar. Dat er toch in positieve zin gewerkt
kan worden aan verbetering of herstel van
biotoop, zien we momenteel in Hees en
Oldenhave, waar bewoners i.s.m.
Landschapsbeheer Drenthe bijv. meidoornheggen en hoogstam fruitbomen hebben
geplant. Volgens deskundigen is dit de enige
manier om steenuilen in de toekomst in je
gebied te behouden, want met alleen het
plaatsen van kasten wordt de steenuil niet
gered. Op den duur moeten natuurlijke holten eigenlijk weer broedruimte bieden.
Daarom hopen wij dat ons pleidooi voor het
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Gevaren.
Naast het verdwijnen van het geschikte biotoop is er een reeks van andere gevaren die
de steenuil bedreigt. Die gevaren blijken een
uitbreiding van de stand in onze directe
omgeving in de weg te staan. Hier volgt een
aantal mogelijke gevaren:
Strenge winters.
Een langdurige periode met veel sneeuw kan
veel steenuilen het leven kosten. We hebben
dat b.v. ondervonden in 1979 toen de stand
in Drenthe werd gedecimeerd.
Toen we dit voorjaar 2005 verrast werden
met een flinke laag sneeuw, hielden we ons
hart vast. We kwamen vrijwel onmiddellijk
in actie en brachten enkele dode
eendagskuikens naar de kasten
waarin we steenuilen verwachtten.
Dat werd een succes, want op deze
wijze zagen we kans op 16 plaatsen
de uilen te helpen. Er werden 2 kuikens in de kast gelegd en 3 dagen
later herhaalden we dit. In de meste gevallen waren de kuikens verorberd.
Bij H. Timmer (Eemster) troffen we
beide uilen in precaire toestand aan.
De opening van de kast was volledig
ingesneeuwd en beide uilen waren
o.i. omgekomen als we niet verschenen waren. Gelukkig was de winterse periode vrij snel ten einde.
Verkeer.
Hoewel bekend is dat veel steenuilen omkomen door op het wegdek te gaan zitten, krijgen wij niet vaak melding van verkeersslachtoffers. De meeste uilen broeden in de
nabijheid van niet al te drukke wegen.
Helaas kregen wij dit jaar tijdens het broedseizoen toch enige meldingen door van verongelukte uilen. Aan de Anserweg werd het
vrouwtje dood aangetroffen, dat bij A.
Smand broedde in een holle appelboom. Aan
het Oosteinde te Ruinerwold werd het
vrouwtje, dat jongen had in de kast bij R.
30

Remmelts dood gevonden. We weten niet of
dit ook gevolgen heeft gehad voor de aanwezige jongen. Nabericht: eind januari 2006
zat een jong in de kast bij H.J.Alberts
(Armweide); dus is het toch goed gegaan
Uit de nestholte vallen.
Jonge steenuilen gaan, net als jonge ransen bosuilen, al aan de wandel voor ze kunnen vliegen. "Takkelingen" worden ze
genoemd, omdat ze zich via takken al vrij
ver van de nestholte begeven. Als een steenuil onder het dak broedt, vallen de jongen
soms tussen de dakplaten of andere openingen. Zo worden ze bijv. teruggevonden in
een keukenkastje. Bij het plaatsen van
kasten houden wij rekening met dit gedrag
door de in- en uitgang op een dikke tak te
plaatsen. Zo kunnen de jongen via het voorportaal op de takken uitlopen.
Foto: Bert Pijs

steenuilenvriendelijk maken van overhoekjes
bij de woningen in ons onderzoekgebied
wordt gehonoreerd.

Desondanks zullen er ieder jaar toch jongen
vroegtijdig op de grond belanden en dat
heeft meestal de dood tot gevolg (predatie !).
We hebben dit jaar weer ondervonden dat
bij de fabricatie van de kast aan een aantal
eisen voldaan moet worden. Een groot aantal van de ca. 70 ex. is vervaardigd door
dhr. H. Völker. Bij vrijwel alle weersomstandigheden blijft de kast droog en is er voldoende ventilatie. Een aantal voldoet helaas
nog niet aan de eisen en zal dit najaar vervangen moeten worden. Ze zijn ongeschikt
omdat de jongen na ca. 3 weken noodgedwongen de kast moeten verlaten, omdat er
sprake is van ammoniakvorming als gevolg
Jaaroverzicht 2005
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van te weinig ventilatie. Daardoor verlieten
bij Buffing (Wittelte) 4 jongen veel te vroeg
de kast. We hebben 3 ervan, na 3 dagen
verblijf in asiel "De Oehoe" te Nieuwleusen,
herplaatst in 3 verschillende kasten met
ongeveer even oude jongen. In de kast op
Holtien kwamen 3 jongen om door ventilatiegebrek. Bij F. ter Beek (Oldenhave) wisten
we 4 te vroeg uitgelopen jongen in de tuin
terug te vinden. Door de kast van de natte,
smerige inhoud te ontdoen en het deksel
enigszins open te zetten, hebben we het probleem weten op te lossen. Op deze plaatsen
zullen we in het najaar nieuwe kasten moeten plaatsen.
Voedselgebrek.
Wij vermoeden dat dit punt een belangrijke
factor is bij het niet vliegvlug worden van de
jongen. Bij voedselgebrek verlaten jongen
ook te gauw de kast (ze drukken elkaar naar
buiten als een ouder aanvliegt) en vallen
dan omlaag. Tevens sterft een jong en dient
als voedsel voor de overige jongen. Als je bij
de kastcontrole eind mei/begin juni in de
kast kijkt en in de hoek niet enkele prooien
ziet liggen: spitsmuizen bijv, dan kan het
wel eens geen vetpot zijn. Steenuilen vangen
naast muizen ook wormen, insecten (meikevers) en jonge vogels. We treffen begin juni
regelmatig veren van jonge spreeuwen aan,
die in deze tijd in groepjes rond de boerderijen zwerven.
In "Elk jong telt" geeft dhr. P. Beersma uit
de Achterhoek aan, dat je soms van de nood
een deugd moet maken: bijvoeren met eendagskuikens en/of kattenvoer. Ook wij hebben in enkele gevallen eendagskuikens bijgevoerd. Hoewel de gedachte goed is, meen
ik toch dat je er uiteindelijk de steenuilenstand niet mee redt. Het is nl. haast niet vol
te houden.
Duidelijk is wel dat niet elke kastlocatie,
waar een paartje zich vestigt, het gewenste
voedselaanbod heeft (een steenuil jaagt dicht
rondom de broedplaats).
Predatie.
In het verslag van 2004 hebben wij melding
gemaakt van de aanwezigheid van steenmarters op verschillende locaties. We troffen
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latrines aan in diverse kasten en op enkele
plaatsen vond predatie plaats van jongen en
oude vogels, o.a. bij Langensiepen en R.
Teeuwen (vh De Graaf). Wij zijn bang dat
ook dit jaar een groot deel van de mislukte
broedsels op het conto van de steenmarter
en/of kat kan worden bijgeschreven.
We spreken het vermoeden uit dat deze besten in de toekomst herstel van de steenuilenpopulatie zullen dwarsbomen. Te veel
bezette locaties gaan weer verloren. In
Ansen zijn op plaatsen waar al tientallen
jaren steenuilen broedden plotseling geen
uilen meer aanwezig, b.v. bij Hofman. Daar
zijn na ca. 30 jaar voor het eerst de uilen
weg; evenals bij H. Smit/E.J. Smit en bij J.
Neutel aan de Dwingelerweg. Natuurlijk wil
dat nog niet zeggen dat er op deze plaatsen
geen uilen meer zullen verschijnen.
Ook bij de weidevogelbescherming wordt al
jaren geredetwist over de rol die predatoren
spelen bij het broedresultaat van kievit,
grutto, wulp, enz. In ons werkgebied langs
de Oude Vaart is het succes al jaren vrijwel
nihil. Maar hoe bewijs je wat de oorzaak
daarvan is? Pas met camera's en sensoren is
dat bewijs te leveren. Dit jaar is bij onze
zusterwerkgroep te Ruinen o.l.v. SOVON een
onderzoek uitgevoerd en kwam men tot de
conclusie dat door predatie 90 % van de
nesten verloren ging (met de vos volop in
beeld).
Ook in onze valkenkasten hadden we dit
jaar voor het eerst in 30 jaar te maken met
dit probleem. In 3 van de 13 bewoonde
kasten werden de eieren opgevreten. Er zullen camera's aan te pas moeten komen om
de dader te kunnen vaststellen. En wat dan?
Het blijft o.i. bij het constateren van het probleem, maar een oplossing ligt niet voor het
grijpen.
N.a.v. deze ervaringen zijn we gestart met
het aanbrengen van een plastic mantel om
de nestboom. Het dure, hoogwaardige materiaal Macrolon hebben we kunnen aanschaffen dankzij een financiële schenking van ons
werkgroeplid H. Dikmans. Helaas zijn we
nog lang niet gereed met deze klus en is het
op niet alle plaatsen mogelijk. Dus zal dit
probleem een grote rol blijven spelen en een
werkelijk herstel van de steenuilenstand in
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Foto: www. wgnl.nl

onze regio (maar ook elders in ons land) in
de weg staan.
Dankzij het ringen van de adulte en juveniele uilen in onze kasten krijgen we een
behoorlijk beeld van het wel en wee van de
uilen. We constateren dat jaarlijks veel adulte steenuilen verdwijnen en dat hun plaats
door andere wordt ingenomen. Helaas heb je
vrijwel nooit een duidelijk bewijs van hetgeen er is gebeurd, maar je moet uitgaan
van een doemscenario: de dood van de
uil(en). Steenuilen zijn namelijk zo trouw
aan hun broedplaats dat alleen bij sterfte
(eventueel ook van de partner) daar een
einde aan komt. Waar zijn de vrouwtjes
gebleven waarvan de legsels in maar liefst 7
kasten onbebroed werden aangetroffen? Met
die vraag blijf je voortdurend zitten.

Nest met vier jonge steenuilen

Kasten.
Hoewel de steenuilen van nature broeden in
holten van bomen (knotwilg, appelboom) en
onder daken van boerderijen en schuren,
blijken ze graag gebruik te maken van een
speciale kast. Door renovatie van woningen
verdwijnen de broedholten en dan verplaatst
het paar zich graag naar de door ons geboden ruimte. In 2005 zagen we dat gebeuren
bij bijv. J. Tissingh (Dwingelerweg),
Hooijer/Bralten (Engeland) en Benderse,
waar de broedruimte in een schuur met
gaas was afgesloten door nieuwe bewoners.
We plaatsen de kasten op plekken die een
o.i. goed biotoop voor de uilen vormen en
tevens op voldoende afstand van bestaande
locaties. Hier ontbreekt meestal een goede
broedholte en zo kunnen alle mogelijkheden
binnen ons werkgebied ten volle benut wor32

den. Tevens trachten we de verschillende
gebiedjes met elkaar te verbinden door
ertussen ook kasten te plaatsen. Zo zien we
bijv. uitwisseling tussen "onze" uilen en die
van Koekange/Echten/Veeningen, maar ook
tussen Ruinen/Dwingeloo/Wittelte en
Ruinerwold. We troffen een jonge uil uit de
kast van Hofman (Ansen) aan in de kast bij
Kok te Wittelte. Wij hopen op deze wijze via
Stroovledder en het Westeinde Ruinen en
Dwingeloo met elkaar te verbinden.
Dat in de behoefte aan broedruimte voor de
steenuilen door het plaatsen van de kasten
goed wordt voorzien, blijkt uit het feit dat in
2005 maar liefst 28 van de 35 paren (80%)
zo'n kast hebben betrokken (2003: 15 van
de 29 = 52%; 2004: 21 van de 30 = 66%).
"Is dat gunstig?" zult u misschien vragen.
Het antwoord moeten we schuldig blijven.
Het voordeel is dat je van een groot deel van
de populatie het broedresultaat kunt vaststellen. Maar je voelt ook des te meer de
teleurstelling van het aantal mislukkingen.
Je wordt met de neus op de feiten gedrukt.
Bij broedgevallen onder het dak geldt: Wat
niet weet dat niet deert!
Inventarisatie broedparen.
De werkgroepleden hoeven zich het gehele
jaar geen moment te vervelen. Als het broedseizoen omstreeks midden juli voorbij is,
moeten de kasten schoongemaakt worden
(o.a. ook spreeuwennesten verwijderen) en
van een laag bladaarde voorzien. Nieuwe
kasten worden geplaatst en sommige vervangen en moet Macrolon worden aangebracht.
's Winters vindt al controle der kasten plats op aanwezige uilen (ringcontrole) en wordt
incidenteel bijgevoerd.
Omstreeks eind februari begint de periode
waarnaar we met spanning uitkijken: de
inventarisatie van de aanwezige paren.
Begin maart trekken we er met de cassetterecorder op uit. Dicht bij de plaats waar we
een paar verwachten laten we de roep van
een mannetje horen. Een aanwezig mannetje reageert in de meeste gevallen op die
"indringer"en roept terug. Soms gaat de territoriumroep over in alarmkreten: "pjieuwpjieuw!"
Tijd om dit paar verder met rust te laten,
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want er ontstaat tussen de uilen in aangrenzende territoria heel wat opwinding. Op
plaatsen waar een reactie uitblijft, keren we
enige tijd later nog eens terug. U begrijpt dat
het voor ons een teleurstelling is als we na
meerdere bezoeken nog geen roepend mannetje hebben gehoord. Gelukkig worden we
door de bewoners van aangrenzende huizen
wel eens gerustgesteld: "Ze zijn er wel, hoor!
We horen ze regelmatig."
Dit jaar bleef een reactie uit op de volgende
plaatsen: 1. H. Martens (Geuzinge) 2. mw.
Beugeling (Armweide) 3. E.J. Smit/H.
Smit/J. Steenbergen (Dwingelerweg). In deze
omgeving broedden de uilen jaren achtereen
op verschillende plaatsen. We vonden het
opmerkelijk hier dit jaar geen steenuilen aan
te treffen. Bij Neutel (Dwingelerweg) kregen

we op 16/3 de roep te horen, maar bleek er
later in het seizoen toch geen paar aanwezig.
Aan de Armweide (omg. H.J. Alberts) merkten we wel enkele malen een roepend mannetje op, maar konden we helaas het evt.
broeden niet vaststellen. De kast bij Alberts
bleek, na 5 jaar aanwezigheid, leeg te zijn.
Naast het verdwijnen van broedlocaties werden we gelukkig ook blij verrast met de
vestiging op nieuwe plaatsen: 1. Benderse
2. H. Smit (Achter de Broeken). Op beide
plaatsen hadden we nog niet eerder geïnventariseerd, maar waarschijnlijk waren er in
voorgaande jaren ook al steenuilen aanwezig. Dus beide paren komen erbij, omdat we
ons gebied hebben uitgebreid. 3. J.
Broekman (Gierenplas) 4. R. Spiering
(Ruinerdijk) 5. Holtien 6. Joods kerkhofje.

In het overzicht tonen wij u op welke plaatsen wij steenuilen hebben vastgesteld sinds 2001.
A. Locaties in de omgeving van Ruinen.
Ansen/Ruinen
Loc.nr. Plaats
1
Blanken: Emmink/Van Bergeijk
2
't Steegje: Tissingh/Wink
3
Anserweg: Langensiepen
4
Dwi.weg: Smit/Steenbergen/Smit
5
Armweide: mw. Beugeling
6
Hooidijk: Hofman/Manders
7
Dwi.weg: J. Tissingh
8
Armweide: Alberts *
9
Dwi.weg: Neutel
10
Rheebruggen: Madeweg
11
Kl. Esweg: Smand
12
Armstraat: Wiekema
13
Geuzinge: Martens
14
Ruinerdijk: Spiering
15
Gierenplas: Broekman
Totaal Ansen/Ruinen

Jaar waarin aanwezig
2001
2002
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6 p.
11 p.

2003
+
+
+
+
+
+
+
+
8 p.

2004
+
+
+
+
-/+
+
+
+
+
+
+
10/11 p.

2005
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
10 p.

" Het paar steenuilen ontbrak in 2005 in de kast bij H.J. Alberts, maar er werd meerdere
keren aan de Armweide een roepend mannetje vastgesteld en een keer 2 uilen.
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Engeland/Hoekstraat/Benderse
Jaar waarin aanwezig
Loc.nr. Plaats
2001
2002
16
Engeland: Alberts
+
+
17
Voor de Broeken: Hooyer/Bralten
18
Hoekstraat: Smit
+
+
19
Benderse: Alberts
?
?
20
Achter de Broeken: H. Smit
?
?
21
Joods kerkhof: Hofman
Totaal Engeland/Hoekstr./Benderse
2 p.
2 p.

2003
+
+
+
?
?
3 p.

2004
+
+
+
?
?
3 p.

2005
+
+
+
+
+
+
6 p.

Noot: De toename van het aantal broedparen van 2004 (3 p.) naar 2005 (6 p.) is te danken
aan de ontdekking van 2 paren op Benderse en Achter de Broeken, waar eerder nog geen
onderzoek plaats vond. Waarschijnlijk zaten die daar in voorgaande jaren ook.
Hees
Loc.nr. Plaats
22
Moorman
23
"De Weide"- Staal
24
Hut
25
H. v.d. Vegt
26
Niezing/Staal
Totaal Hees

Jaar waarin aanwezig
2001
2002
+
+
+
+
1 p.
3 p.

2003
+
+
+
3 p.

2004
+
+
2 p.

2005
+
+
2 p.

Wijkveld/Oldenhave
Jaar waarin aanwezig
Loc.nr. Plaats
2001
2002
27
Wijkveld: Wiersma/Zantinge
+
28
Oldenhave: Ter Beek
+
+
29
Oldenhave: Veurman
+
+
30
Oldenhave: Teeuwen/vh. De Graaf
+
Totaal Wijkveld/Oldenhave
2 p.
4 p.

2003
+
+
+
+
4 p.

2004
+
+
+
+
4 p.

2005
+
+
+
+
4 p.

Totaal aantal paren in Ruinen e.o.

18 p.

19/20 p.

22 p.

11 p.

20 p.

Steenuillocaties in de omgeving van Dwingeloo e.o. (Lhee, Lheebroek/Holtien, Eemster,
Leggeloo en Westeinde).In Lhee startten we in 2001 met ons onderzoek, in
Lheebroek/Holtien, Eemster en Westeinde in 2002 en Leggeloo in 2003.
Lhee
Jaar waarin aanwezig.
Loc.nr. Plaats
2001
2002
31
Van Zegeren/Doorten/Veld *
+
+
32
Oltmans
+
+
Totaal Lhee
2 p.
2 p.

2003
+
+
2 p.

2004
+
1 p.

2005
+
1 p.

* Op locatie 31 werd wel een roepende uil gehoord, maar kon het broeden niet vastgesteld worden.
Lheebroek/Holtien
Jaar waarin aanwezig
Loc.nr. Plaats
2001
2002
33
Lheebroek: Muggen/Van Ruth/Nijzingh ?
+
34
Lheebroek: Vermeulen
?
35
Holtien: Fledderus
?
Totaal Lheebroek/Holtien
?
1 p.
34

2003
+
+
2 p.

2004
+
+
2 p.

2005
+
+
+
3 p.
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Eemster
Loc.nr. Plaats
36
Strijker/Pruim/Schreuder
37
Timmer
38
Woutersen
Totaal Eemster

Jaar waarin aanwezig
2001
2002
?
+
?
?
?
1 p.

2003
+
+
?
2 p.

2004
+
+
?
2 p.

2005
+/+
+
2/3 p.

Leggeloo
Loc.nr. Plaats
39
Vos
40
Hessels
41
Oosten
Totaal Leggeloo

Jaar waarin aanwezig
2001
2002
?
?
?
?
?
?
?
?

2003
+
+
+
3 p.

2004
+
+
2 p.

2005
+
+
2p

Westeinde
Loc.nr. Plaats
42
Den Otter
Totaal Westeinde

Jaar waarin aanwezig
2001
2002
?
?
-

2003
-

2004
+
1 p.

2005
+
1 p.

9 p.

8 p.

9 /10p.

Totaal aantal paren in Dwingeloo e.o.

?

?

Wittelte
Loc.nr. Plaats
43
Buffing
44
Kok
Totaal Wittelte

Jaar waarin aanwezig
2001
2002
?
+
?
+
?
2 p.

2003
+
1 p.

2004
+
1 p.

2005
+
+
2 p.

Ruinerwold
Loc.nr. Plaats
45
Mw. Remmelts/Hilhorst
46
Remmelts
Totaal Ruinerwold

Jaar waarin aanwezig
2001
2002
+
+
1 p.
1 p.

2003
+/0/1 p.

2004
+
+
2 p.

2005
+*
+
2 p.

29 p.

30/31 p.

35/36 p.
*

Totaal aantal paren in het gehele
onderzoekgebied: Ruinen e.o.,
Dwingeloo e.o., Wittelte en Ruinerwold

* De toename van het totale aantal broedparen (2004/2005) is mede bepaald door de vaststelling van 2 p. in gebieden als Benderse en Achter de Broeken (werden nog niet eerder
onderzocht).
* Pas in september ontvingen we het plezierige bericht dat een paartje steenuilen heeft
gebroed achter een losse plank in een veestal bij de familie G.H. Hilhorst aan de Dr.
Larijweg te Ruinerwold. Bij mevr. Remmelts, enige huizen verder, werden de uilen niet
meer gezien, dus dachten we het paartje kwijt te zijn. Een goed bericht dus!
Kastcontrole.
Pas bij de controle van de kasten krijg je
definitief uitsluitsel over het wel/niet aanwezig zijn van een paartje steenuilen. Het is
daarom een spannend moment voor de
werkgroepleden als ze een kast voorzichtig
Jaaroverzicht 2005

openen: "Zou er een vrouwtje op eieren of
jongen zitten?" We hebben de eerste controle
vrij lang uitgesteld, omdat je verstoring van
broedende vrouwtjes zoveel mogelijk wilt
verhinderen. Van andere werkgroepen weten
we, dat het even in de hand nemen van een
35
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uilen uit de verschillende steenuilengebiedjes elkaar wel weten te vinden.
In Ruinen/Ansen moest het paartje bij J.
Tissingh door herstelwerkzaamheden op het
dak noodgedwongen verhuizen. Ze maakten
graag gebruik van de kast in de eik. Het
paar bij Smand had de kast links laten liggen en broedde waarschijnlijk in de holle
appelboom. Op 23 juni werd het vrouwtje
dat daar in 2004 broedde dood aan de
Anserweg aangetroffen. Dat betekent dat
waarschijnlijk ook de jongen om het leven
zijn gekomen.
Foto: www.censusnature.nl

steenuil om de ring te controleren en de
grootte van het legsel, vrijwel nooit leidt tot
verstoring. Ook in voorgaande jaren hadden
wij die ervaring. Toch gingen we later op pad
dan in 2004: toen op 12/5, nu pas op 25/5.
Hoeveel kasten zouden bezet zijn? Zouden
we het hoge aantal van 21 in 2004 weer
halen? Op 25, 27 en 28 mei kregen we antwoord op deze vragen. Tot onze verbazing
troffen we in 28 kasten een legsel aan.
Uiteraard is het niet in alle gevallen rozengeur en maneschijn en krijg je met uiteenlopende teleurstellingen te maken. Helaas was
daarvan dit jaar in een groot aantal gevallen
sprake. Dat begon al in de eerste de beste
kast die we openden: bij Manders/Hofman
bleken de 4 eieren te zijn verlaten. Er waren
nadien geen uilen meer aanwezig. Kort daarna volgden een 2e en een 3e teleurstelling:
bij Tissingh ('t Steegje) een verlaten legsel
van 3 eieren en bij Bralten/Hooyer (Voor de
Broeken) eveneens een verlaten legsel van 4
eieren. Dhr. Bralten had de uil kort daarvoor nog op de eieren zien zitten bij een
vluchtige controle. Verstoring is ondenkbaar, dus gaan je gedachten uit naar het
wegvallen van een uil (waarschijnlijk door
predatie). Om eerst de negatieve lijn voort te
zetten: J. Staal meldde op 24/5 dat de eieren in de kast "De Weide" waren verdwenen.
Op 27/5 vloog voor de kast van Den Otter
(Westeinde) een uil weg. Op de 4 eieren zat
geen vrouwtje en we vermoedden toen dat er
iets mis was. Op 17/6 bleek ook hier het
vrouwtje niet meer aanwezig te zijn. Het
paar bij Emmink (Blanken) kende ook betere tijden: de 4 eieren van 25/5 waren op
18/6 opgevreten; waarschijnlijk door een
marterachtige. Daarnaast troffen we onbevruchte eieren aan in de kast van Kok
(Wittelte). Het vrouwtje zat er wel steeds op.
In de kast bij Wiekema (Armstraat) lagen bij
de 2e controle op 8/6 nog steeds eieren. Op
25/5: 4 eieren en op 8/6: 6 eieren. Dat was
verdacht: was hier sprake van 2 vrouwtjes?
Later bleken de jongen in de eieren te zijn
afgestorven. Vorig jaar reageerde hier al een
uil op de cassetterecorder en nu had een
paar de kast betrokken: 1 uil geringd bij
Wiersma (Wijkveld) en 1 uil geringd bij
Muggen (Lheebroek). Zo zie je dat de jonge

Jonge boommarter

Bij Langensiepen werden de jongen vorig
jaar door een marter gepredeerd. Nu werd
uitgeweken naar een kast in de directe
omgeving. Hoewel we Macrolon om de boom
hadden aangebracht, bleken de jongen na
ca. 2 weken uit de kast te zijn verdwenen.
Weer troffen we marterharen in de kast aan.
Niet ver hier vandaan bleek de fam.
Broekman aan de Gierenplas ook een bezette kast te hebben. De nog maar recent
geplaatste kast bij Spiering werd ook al
gauw door steenuilen betrokken, al werd
hier aanvankelijk driftig van partner
gewisseld (zie "Ringgegevens"). Bij Martens
(Geuzinge) bleef de kast onbewoond. Tot
onze verbazing zat het vrouwtje, dat hier in
2004 broedde, nu op jongen in de kast van
Benderse. Misschien verhuisde ze omdat ze
haar partner op Geuzinge verloren had.
Voor het eerst inventariseerden we Benderse
en Achter de Broeken en plaatsten er ook 2
kasten. Beide werden direct bezet (o.a. bij H.
Smit). Aangenaam verrast waren we ook met
de bewoonde kast bij het Joods kerkhof.
Helaas bleken de 4 jongen 2 weken later
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dood te zijn (het vrouwtje is mogelijk omgekomen).
Op Hees waren de kasten bij Staal/Niezing
en "De Weide" weer bewoond. Ook bij H. v.d.
Vegt werd regelmatig een uil bij de kast
gezien, maar tot broeden kwam het hier niet.
Op Oldenhave/Wijkveld vonden geen veranderingen plaats en waren alle 4 kasten weer
bezet. Bij de kast van H. Benning (Bos) zat
enkele malen een uil, maar ook hier vond
geen broedgeval plaats.
In Leggeloo broedden de paren bij Vos en
Oosten weer op de natuurlijke plaatsen. De
kast bij Schreuder in Eemster bleek onbezet, hoewel we daar in oktober 2004 wel een
paartje hadden aangetroffen. Voorheen
broedden uilen onder het dak bij mw.
Strijker/Pruim en onlangs vernamen we dat
ook onder het dak van de fam. Woutersen
steenuilen hebben gebroed. Zelfs al meerdere jaren achtereen. Gezien de onderlinge
afstand is hier waarschijnlijk sprake van 2
paren.
In Lheebroek werden beide kasten weer
bewoond. Een verheugende ontdekking
deden we bij Holtien. Totaal onverwacht
troffen we hier op 28/5 een uil op jongen
aan. Een groep jongelui uit Amsterdam was
bij een recreatiecentrum dicht bij de nestboom in conferentie bijeen en hen konden
we een onvergetelijk moment bezorgen door
hen even de jonge steenuilen te laten zien
en vasthouden.
In Lhee troffen we dit jaar geen uilen aan in
de kast bij Van Zegeren, hoewel we wel reactie kregen via de cassetterecorder.
Achter Veld/Doorten zat in november een
steenuil in de kast.
Ruinen/Ansen
Plaats
1
2
3
4
5
6
7.
8.

A.Emmink
D.Tissingh/H.Wink
J. Langensiepen
J. Hofman/F. Manders
J. Tissingh
R. Wiekema
R. Spiering
J. Broekman
Totaal
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Controle 1
25, 27, 28/5
4 ei.
3 ei.
4 ei.
4 ei.
3 jo. (30/5)
4 ei.
3 ei.
4 jo.

In Ruinerwold betrok het paartje dat we in
2004 bij Remmelts op het dak zagen zitten
direct de aangeboden kast en bracht er jongen groot, maar kort na het uitvliegen werd
het vrouwtje dood aangetroffen op de weg.
Het betreft de drukke weg
Ruinen/Ruinerwold en die vormt een groot
gevaar voor de steenuilen. Het andere paar
was verhuisd van mevr. Remmelts (Larijweg)
naar G.H. Hilhorst enige boerderijen verder.
In Wittelte vestigde zich, naast het paar bij
Buffing, een 2e paar in de kast bij G. Kok.
Leuk was het aflezen van de ring: een in
2004 geringd jong in de kast van Hofman
(Ansen). Hoe vindt een dergelijke vogel zo'n
kastje op zo'n grote afstand? Diezelfde uil
zat ook nog een keer in de kast bij Zantinge
op ca. 400 m vanaf deze plaats. Je staat
echt versteld hoe ze die kasten weten te vinden. Dhr. Buffing meldde dat de jongen te
vroeg de kast hadden verlaten en op de weg
zaten We hebben ze na een verblijf van 3
dagen in vogelasiel "De Oehoe"bij adoptieouders ondergebracht. Je ziet ook dat van een
aanvankelijk legsel van 4 of 5 eieren vaak
slechts enkele jongen opgroeien en geringd
worden. Je bent ook nooit zeker of de
geringde jongen alle met goed gevolg de kast
hebben verlaten. Iedere ringcontrole geeft
wel informatie over geslaagde broedsels. Van
heel veel jongen zien we echter nooit iets
terug: ze zijn bij het verlaten van het nest of
kort daarna waarschijnlijk omgekomen.
Met 28 bewoonde kasten op 34/35 vastgestelde territoria kun je spreken van een zeer
hoge bezettingsgraad. Hieronder treft u een
overzicht aan van hetgeen er tijdens de controle der kasten werd aangetroffen.

Controle 2
8, 18/6
verstoord
verstoord
4 jongen
verstoord
3 jo.
6 ei.
1 jo.
4 jo.

Eieren

Jongen

4
3
4
4
3
6
3
4
31

--4
-3
-1
4

Uitgevlogen
--verstoord
-2
-1
4
7
37
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Plaats

Controle 2
8, 18/6

Eieren

Jongen

Uitgevlogen

1 jong + 1 ei
verstoord
3 jo.
4 jo.
3 jo.
dood

2
4
3
5
4
4
22

1
-3
4
3
4

1
-3
3
2
-9

verstoord
3 jo.

4
3
7

-3

-3
3

jo.
jo.
jo.
jo.

4
5
2
5
16

4
4
2
3

4*
4
2
3
13

5 jo.
5 jo.
5 jo.

4 jo.
4 jo.
2 jo.

5
5
5
15

4
5
5

4
4
2
10

Eemster
24
H.R. Timmer

5 jo.

5 jo.

5

5

5

Westeinde -Dwingeloo
25
J. den Otter

4 ei.

verstoord

4

--

--

Engeland, Benderse, Hoekstraat
9
H. Alberts
10
J. Hooyer/J.H. Bralten
11
A. Smit
12
Benderse (H. Alberts)
13
H. Smit
14
Joods kerkhof
Totaal
Hees
15
16

"De Weide" (J. Staal)
J. Staal/ Niezing
Totaal

Wijkveld/Oldenhave
17
J. Wiersma/Zantinge
18
F. ter Beek
19
G. Veurman
20
R. Teeuwen (vh.G.de Graaf)
Totaal
* 2 jongen later dood terug gevonden
Lheebroek
21
E. Muggen/H. Nijzingh/
B. v. Ruth
22
E. Vermeulen
23
Holtien - Fledderus
Totaal

Controle 1
25, 27, 28/5
2
4
3
5
4
4

ei.
ei.
jo.
ei.
ei.
jo.

4 ei.
3 jo.

4
5
2
5

jo.
jo.
jo.
ei.

4
4
2
3

Wittelte
26
Buffing
5 jo.
3 jo.
5
5
3*
27
Kok
4 ei.
3 ei.
4
--Totaal
9
3
* Op 10/6 zijn de jongen na een kort verblijf in "De Oehoe" ondergebracht bij pleegouders in de kasten
van J. Wiersma, R. Remmelts, en A. Smit. Een 4e jong werd door een auto overreden op de straat
naast de nestboom.
Ruinerwold
28
R. Remmelts
4 jo.
4 jo.
4
4*
* Op 12/7 werd het vr. (3.624.835) dood op de naastgelegen weg aangetroffen. Het is dus dubieus of
de jongen zelfstandig zijn geworden.
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Resultaat van de 28 bezette kasten
Gemiddeld aantal eieren per kast
Gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per kast
Mislukte broedsels
Ringgegevens.
De jonge uilen worden geringd door dhr. B.
Blaauw uit IJhorst en enkele door dhr. K.
Vogt uit Roden. Soms worden ook ongeringde adulte uilen in de kasten aangetroffen en
alsnog geringd.
Het volgen van de ringgegevens vereist een
hele administratie en bij het uitzoeken ervan
duizelt het je soms. Het blijkt dat het op
sommige plaatsen een komen en gaan van
steenuilen is en dat terwijl deze vogel gekenschetst wordt als hèt voorbeeld van een zeer
plaatsgetrouw beest. Ik ben bang dat dit
alles te maken heeft met het hoge sterftecijfer onder de steenuilen, jong en oud.
Om u een indruk te geven van de verplaatsingen vindt u hieronder een overzicht van
o.a. in de kasten aangetroffen steenuilen
gedurende dit seizoen: eind 2004/sept.
2005.
Ringgegevens 2005.
1. R. Spiering/J. Wiersma/H. Alberts.
Op 27-1-05 - 3.624.826 (op 4-6-04
geringd bij Wiersma). Op 30-3-05:
3.621.928 (op 26-6-04 geringd als juv.
Bij H. Alberts (Engeland)) samen in de
kast met 3.624.934 (in kast geringd). Op
18-6-05: ongeringde uil in de kast op 1
jong, geringd met 3.624.953. Hier zie je
al de vele wisselingen: 4 verschillende
uilen. De eerste uil 3.624.826 verhuisde
naar de kast van H. Alberts en zat daar
op 25-5-05 op eieren.
2. E. Muggen.
Op 30-12-04: 3.526.632 en 3.526.639.
Beide werden in 2003 en 2004 in deze
kast geringd.
3. G. Kok/J. Hofman/A. Zantinge
Op 15-10-04: 3.621.919 (op 26-6-04
geringd als juv. in kast J. Hofman). Op
30-12-04 zat deze uil in de kast bij A.
Zantinge (Wittelte). Op 27-5-05 zat een
ong. vrouwtje op eieren. Was de 919
dan het mannetje?
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113 eieren 57 jongen
4,0
2,0
10 = 36 %.
4. R. Wiekema/A. Smit/H.Alberts/E.
Muggen/J. Wiersma.
Op 6-1-05: 3.624.815 (geringd als juv.
op 4-6-04 in kast A. Smit) Deze uil zat
op 4-2-05 in de kast van H. Alberts
(Engeland). Op 9-3-05: 3.621.911 in de
kast (geringd op 5-6-04 als juv. bij E.
Muggen (Lheebroek) samen met
3.624.825 (geringd op 4-6-04 in de kast
van J. Wiersma).
5. E. Vermeulen/E. Muggen.
Op 30-12-04: 3.526.640 adult vrouwtje
(op 13-12-04 in deze kast geringd), zat
samen in de kast met 3.621.913 (werd
op 5-6-04 als juv. geringd in de kast bij
Muggen).
6. Holtien/R. Teeuwen,vh. De Graaf/
E. Vermeulen.
Op 27-5-05 zat vrouwtje 3.578.290 op 5
jongen in deze kast. Ze werd op 4-62003 als juv. geringd in de kast bij
Teeuwen vh. De Graaf. Dit vrouwtje zat
in 2004 in de kast bij Vermeulen
(Lheebroek) samen met een ander
vrouwtje 3.526.640 op 6 onbevruchte
eieren. Ze werd door een jong mann. uit
de kast van Muggen (zie no.5) verjaagd
en week uit naar Holtien.
7. J. Langensiepen/A. Emmink.
Op 25-5-05 zat 3.597.014 in de kast te
broeden (geringd op 8-6-02 in kast A.
Emmink). Het vrouwtje van 2004 was
dus verdwenen.
8. H. Alberts/J. Wiersma/A. Smit.
Op 4-2-05 zat 3.624.815 (zie no. 4) in de
kast . Op 25-5-05 broedde 3.624.826 op
4 eieren (op 4-6-04 geringd als juv. in
kast J. Wiersma): zie 1 !
9. A. Emmink/M. Hut/De
Weide/Veeningen
Op 30-3-05 zat 3.578.299 (geringd op
4-6-03 bij Hut -Hees) in de kast met
3.624.819 (op 4-6-04 geringd in kast
"De Weide"- Hees). Op 25-5-05 zat een
ong. vrouwtje op eieren (geringd met no.
3.621.936). Een van de eerste 2 was dus
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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al weer verdwenen. Later bleek no.
3.624.819 te zijn verhuisd naar B.
Broek te Veeningen. Ze zitten niet stil,
die steenuilen!
De Weide.
Op 11-4-05 zat 3.526.623 (hier geringd
op 26-2-03) in de kast met een ongeringde uil. Nu: 3.621.935.
A. Smit/A. Smand/H. Alberts.
Op 30-3-2005 zat vr. 3.606.951 in de
kast (geringd op 4-6-2003 bij H. Alberts
-Engeland). Op 23-6-05 werd 3.597.025
(hier geringd als juv. op 8-6-2003) dood
gevonden aan de Anserweg. Dit vr.
broedde in 2004 en mogelijk ook in
2005 bij A. Smand.
F. ter Beek.
Op 30-3-05 zat adult vrouwtje
3.526.637 in de kast. Deze uil werd hier
op 2-2-04 geringd.
Joods kerkhof/F. ter Beek
Op 25-5-2005 zat 3.578.295 (op 4-62003 geringd bij F. ter Beek) op 4 jongen, die later op 8-6-05 helaas dood in
de kast werden aangetroffen.
H. Smit/R. Teeuwen.
Op 25-5-05 broedde 3.597.012 in de
kast bij Smit (Achter de Broeken). Ze
werd geringd in de kast van R. Teeuwen
vh. De Graaf op 8-6-02 als juv.
Benderse/H. Martens.
Op 25-5-05 broedde vrouwtje 3.526.642
in deze kast. Ze werd in 2004 als adult
geringd in de kast bij H. Martens
(Geuzinge). Ze verhuisde mogelijk omdat
ze haar partner verloren had.
R. Remmelts/R. Teeuwen/Bakker
(Koekange).
Op 30-3-2005 zat 3.624.835 (als juv.
geringd in 2004 bij Bakker te Koekange)
in deze kast samen met 3.578.289 (op
4-6-03 als juv. geringd in de kast bij R.
Teeuwen vh G. de Graaf te Oldenhave).
Helaas werd het vr. 835 op 13-7-05
dood gevonden op de weg. Ongewis hoe
het met de jongen is afgelopen.
D. Tissingh/Loil (Achterhoek)
Op 30-5-04 werd vrouwtje 3.542.681 in
een kast aangetroffen in de Achterhoek.
Een voor een steenuil zeer grote afstand
en ook hoge leeftijd, want ze werd in

1999 als juv. geringd in de kast bij D.
Tissingh ('t Steegje)
18. G. Veurman/De Weide.
Op 30-3-05 zat 3.606.990 (op 11-6-03
geringd in de kast "De Weide") in de kast
van Veurman samen met 3.526.625 (op
16-5-03 als adult vr. in deze kast
geringd).
19. J. Wiersma/H.J. Alberts.
Op 30-3-2005 zat 3.578.287 (op 4-6-03
als juv. geringd bij H.J. Alberts Armweide) in deze kast.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat
veel steenuilen beslist niet stilzitten. Door
de vogels te ringen kun je de verplaatsingen
enigszins volgen, al wordt het soms wel
ingewikkeld.
Nawoord.
Schrijvend aan dit jaarverslag op de camping in Frankrijk hoor ik, een beetje toepasselijk, in het aangrenzende bos de roep van
een bosuil. Die hoor je bij ons ook vrij regelmatig. Dan besef je dat ons land zeker op
vogelgebied nog veel te bieden heeft. Waard
om je in te zetten voor een zo groot mogelijke diversiteit aan soorten.
Het broedseizoen van de steenuilen gaf ons
veel plezierige, opwindende momenten: denk
aan de hoge bezettingsgraad van de kasten,
de lichte stijging van het aantal broedparen
en de onverwacht bewoonde kasten.
Ook vrij veel teleurstellingen kregen we te
verwerken: denk aan de vele mislukte
broedgevallen. Behoud van de steenuil zal
ongetwijfeld de inzet blijven vragen van de
werkgroepleden.
Daarbij is de steun van betrokken bewoners
in ons werkgebied onmisbaar. Wij hopen dat
wij gezamenlijk goede leefomstandigheden
kunnen vormen voor deze karakteristieke
uil.
Met het handhaven van een gezonde populatie in onze omgeving zijn we al tevreden,
want u merkt wel, dat uitbreiding van het
aantal paren en ook uitbreiding van het leefgebied vrij moeizaam verlopen.
Jaaroverzicht 2005
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Torenvalken 2005

adelijk nadat de sneeuw in maart
verdwenen was, gingen de leden van
de werkgroep op pad om de kasten
zonodig schoon te maken en van een laagje
bladaarde te voorzien.
Torenvalken doen, evenals alle valken, niets
aan nestbouw. Van nature gebruiken ze
oude ekster-, en kraaiennesten. Ook maken
ze met graagte, en in Nederland in toenemende mate, gebruik van nestkasten.
Als in deze kasten geen bladaarde of zoiets
gedaan wordt, leggen de torenvalken de eieren gewoon op de planken. Tijdens het broeden rollen de eieren dan alle kanten op en is
de kans dat het broedsel mislukt erg groot.
Enkele gegevens
Gewicht volwassen vrouwtje
volwassen mannetje
ei

± 250 gram
± 220 gram
± 21 gram

Aantal eieren: meestal 5-7; soms tot wel 10
stuks.
Meestal wordt om de dag een ei gelegd.
Begin broeden: nadat het laatste ei is gelegd.
Broedduur: circa 29 dagen (tussen 27 en 31
dagen)
Gewicht jong:
* direct uit het ei,
± 18 gram
* na 3 weken: mannetjes
± 250 gram
vrouwtjes
± 280 gram
Dit is hun grootste gewicht en zijn ze zelfs
wat zwaarder dan hun ouders.
* na 4 weken zijn ze circa 25 gram lichter en
hebben ze ongeveer hun uiteindelijk gewicht
Uiterlijk jong
* de eerste dagen een wit, weinig dicht dons
kleed waar de roze huid doorheen schijnt
" na ruim een week komt hiervoor in de plaa
ts een tweede donskleed wat veel grijzer is
* na ± 15 dagen komen de eerste veren
* na 25 dagen zitten de jongen al goed in de
veren
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De jongen vliegen ongeveer
30 dagen na
hun geboorte
uit het nest en
worden dan ook de eerste weken nog door
hun ouders gevoed. Veelal keren ze in deze
periode 's nachts nog terug naar hun nest.
In de eerste levensweek van de jongen
brengt het mannetje het voedsel aan. Het
vrouwtje houdt in deze periode de jongen
warm en verdeelt het aangevoerde voedsel.
Halverwege de tweede week begint het
vrouwtje meestal ook weer te jagen. Het verdelen van de prooi blijft de taak van het
vrouwtje. Het mannetje legt de aangevoerde
prooi alleen maar in het nest.
BROEDSEIZOEN 2005
Dit jaar werd de negatieve tendens van de
laatste jaren doorbroken. We hadden maar
liefst 14 broedgevallen in ons gebied.
Resultaten:
* 1 broedsel mislukt. 3 dagen na controle is
het dode vrouwtje op circa 50 meter van
de kast gevonden
* 1 broedsel mislukt; de kast was gekraakt
door nijlganzen
* 4 broedsels zijn gepredeerd
* 8 succesvolle broedsels, welke in totaal 35
jongen opleverden. Dit is gemiddeld 4.4
jong per succesvol broedgeval
Opmerkelijk is het grote aantal predaties,
waarvan we met zekerheid in één geval
weten dat de steenmarter de schuldige is.
Bij J. de Roos (Paardeweide) waren eind mei
al grote jongen aanwezig toen bleek dat deze
van de een op de andere dag verdwenen
waren en hij slechts nog wat veren in de
kast vond. Na enkele weken deed het paartje
(of nieuw paartje??) een tweede broedpoging.
Weer waren de jongen plotseling uit de kast
verdwenen, terwijl ze nog niet groot genoeg
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jong meer te bespeuren. Dit jong was waarschijnlijk ten prooi gevallen aan een rondlopende kat.

waren om uit te vliegen. Toen hij deze winter het houthok opruimde vond hij daar
veren van torenvalken, die daar kennelijk
door een steenmarter waren opgepeuzeld.
Sommige van deze veren waren afkomstig
van een volwassen vogel!
Van de Hobbitstee kregen we op 19 juni een
telefoontje dat er een jong uit de kast was
gevallen. Bij aankomst daar was er geen

Geraadpleegde literatuur: De Torenvalk.
Auteur: Ib Trap-Lind. Vertaald en bewerkt
door: E.R. Osieck
ISBN nr.: 90-215-0949-0

OVERZICHT BROEDGEVALLEN 2005

Uffelte
Rijksweg
Bolkenstein
Ootmaandijk
Rheebruggen
Madeweg

Aantal jongen
geringd op 13 juni

5 jongen
4 jongen; 2 eieren
eieren gepredeerd

5 jongen
6 jongen

6 eieren

mislukt,
vrouwtje dood

mislukt, nijlgans
5 eieren

predatie

6 eieren

6 eieren

Aantal jongen op
13 en 20 juli

3 jongen

6 jongen
6 jongen
4 eieren
predatie
2 broedsels gepredeerd
4 jongen
4 jongen
5 jongen
10 eieren

4
4
5
9

jongen
jongen uitgevlogen
jongen
eieren; 1 jong

2 jongen

Foto: home.tiscali.nl

Wittelte
Wittelter Made
Noordse weg
Ansen
Noorddijk
Havelte
J. Schiphorst
Biewenga
J. De Roos
Wapserveen
Hobbitstee
H.R. Hofman
G.Zondag
H. van Noort

28 mei/1 juni

Vier jonge torenvalken in een nestkast
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Weidevogels Uffelter Made,
Havelter Made 2005

at de weidevogels de laatste jaren
echte zorgenkinderen zijn geworden
is algemeen bekend. Het gaat niet
goed met de kievit, grutto, tureluur, wulp en
scholekster. Ieder die deze vogels een warm
hart toe draagt volgt met zorg de negatieve
ontwikkeling. Sinds begin jaren '70 zijn vorheen weidevogelrijke gebieden soms geheel
ontvolkt. In ons eigen werkgebied denken we
daarbij aan de Uffelter Es, Kattemade,
Boerenmade en de Anser Hooi- en
Weilanden. Op de Uffelter Es telden we in
1975 nog ruim 20 p. kievit, terwijl er daar
nu nog slechts 3 p. resten. In de Kattemade
en de Boerenmade (grenzend aan de Hooge
Stukken) broedden destijds ruim 10 p. grutto, 20 p. kievit en tureluur in kleinere aantallen. De wulp broedde toen nog voornamelijk op de heide (ca. 45 p. in het Ooster- en
Westerzand). Dertig jaar later kun je deze
gebieden voor de weidevogels als verloren
beschouwen.
In onze omgeving zijn alleen de Uffelter
Made en de Havelter Made nog van enige
betekenis voor de weidevogels. Daar kunnen
onze leden van de werkgroep nog "hun ei
kwijt"en de betrokken boeren verlenen hen
daarbij de onmisbare steun.
Gebied.
Het werkgebied van de Uffelter Made bestaat
uit ruwweg 4 delen. Het wordt begrensd
door de Dr. Hoofdvaart, de Leisloot en de
Ruinerwoldseweg. Het heeft een opp. van ca.
250 ha.
1. Tussen de Dr. Hoofdvaart en de Oude
Vaart. Het grootste deel wordt als bouwland gebruikt (H. Snoeken).
2. De verharde weg naar de stuw met aangrenzende weiden en het Turfveen met
akkers en weiden (F. Timmerman en R.
Drost en A. Wemmenhove).
3. In het C-deel vinden we het bouwland van
J. Timmerman aan de noordzijde van de
boerderij. Het overige deel is weidegebied.
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4. Het D gedeelte vinden we aan de
Langstukkenweg en bij de Leisloot en het
bestaat voor het grootste deel uit weiden
(H. Pol).
Gruttoplan.

De grutto behoort met de kievit tot de meest
karakteristieke weidevogels van ons land.
Omdat ruim 90 % van de totale wereldpopulatie binnen onze grenzen broedt, moet
Nederland de verantwoordelijkheid nemen in
de bescherming van deze mooie vogel. Het
zou een gemis zijn als je het "grut-to, grut-to
!" van de baltsende mannetjes in het voorjaar niet meer hoort ( als je er tenminste oor
voor hebt). Ondanks de aandacht en de zorg
die men er momenteel aan besteedt, blijkt
de sterke afname van het aantal paren nog
niet te stuiten. De grutto zoekt de gebieden
met intensieve veeteelt op (goede voedselsituatie) en het is begrijpelijk dat er dan zonder zorg weinig van de legsels terecht komt.
Overal in ons land worden gebieden met een
redelijke gruttostand aangewezen. Daar worden percelen uitgekozen waar de boer de
maaidatum uitstelt. Daarvoor wordt een vergoeding verstrekt. De weidevogelwerkgroepen van Ruinen, Ruinerwold en Uffelte hebben zich verenigd in de stichting "De Oude
Aa". Zij ontvangt subsidie van de provincie
om meewerkende boeren een vergoeding te
kunnen geven voor een uitgestelde maaidatum. Wij vinden het jammer dat de percelen
al voor het broedseizoen aangewezen moeten
worden. Wij hebben liever dat we, op het
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moment dat de grutto's de nestplaats hebben gekozen, nog het perceel mogen aanwijzen. Tot nu kwamen alleen enkele boeren
uit Ruinerwold en Ruinen in aanmerking
voor deze regeling. Hier bevindt zich namelijk de kern van de gruttopopulatie.
We hebben goede hoop in het seizoen 2006
via de Stichting "Doen" geld beschikbaar te
hebben voor boeren die rond het nest een
strook gras met bepaalde afmetingen willen
laten staan.Onze werkgroep wordt in "De
Oude Aa" vertegenwoordigd door Wim
Snoeken.
Werkgroep.
Ondanks de teleurstellende resultaten van
de laatste jaren hebben de 4 leden van onze
werkgroep zich in 2005 toch weer ten volle
ingezet om de nesten van de weidevogels op
te zoeken. Dat is ook wel begrijpelijk, want
dat zit hen min of meer in het bloed. Vele
malen waren T. de Nekker, H. Leenstra, W.
Snoeken en F. v. Vemden op de Uffelter
Made te vinden om de nesten te markeren.
Dat blijft namelijk noodzaak om te voorkomen dat de eieren bij de landbouwwerkzamheden verloren gaan. De eerste 3 leden
nemen daarnaast ook nog de Havelter Made
voor hun rekening.
Terreineigenaren en -gebruikers.
In 2005 werkten, op een enkele uitzondering
na, alle betrokken boeren mee. Dat leidde
ertoe, dat tijdens de achtereenvolgende
werkzaamheden de meeste legsels gespaard
konden worden. Soms is dat op het bouwland moeilijk of onmogelijk vanwege de
achtereenvolgende bewerkingen. Vaak gaat
het dan om kieviten en die produceren
gelukkig vervolglegsels.
Op de Uffelter Made kregen we hulp van de
volgende personen: D. Bijker, R. Drost, H.
Pol, H. Snoeken, F. Timmerman, J.
Timmerman en G. Willems.
Op de Havelter Made werkten mee: A.
Stapel, R. Meeuwes, A. Bouwknegt, P. de
Boer en J. Oostra.
Soorten.
We treffen op de Uffelter Made in 2005 de
volgende broedvogels aan: kievit, grutto,
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wulp, tureluur en scholekster. Ook worden
er nog enkele kleinere akkervogelsoorten
aangetroffen: graspieper, veldleeuwerik en
gele kwikstaart. Helaas zijn we pessimistisch over het voortbestaan van deze 3
soorten, aangezien er vrijwel geen jong vliegvlug wordt. Graspiepers broeden bijv. in bermen en taluds van sloten en die worden
steevast gemaaid voor de jongen volgroeid
zijn; ze worden letterlijk onthoofd.
De braakliggende akkers van 2004 waren
nu alle weer in gebruik en dat betekende
minder mogelijkheden voor de veldleeuwerik, wilde eend en kwartelkoning, maar meer
voor de kievit. De kwartel liet zich dit jaar
niet horen.
Resultaat.
De werkgroepleden zijn de laatste jaren niet
bepaald verwend als het gaat om de positieve broedresultaten van de weidevogels. Te
vaak zagen ze legsels verloren gaan en dat
deed hun vertrouwen geen goed. Gelukkig
maakten ze dit jaar weer enkele positieve
ervaringen mee.
Kievit.
Foto: Geert Drogt

Omstreeks midden maart brengen we ons
eerste bezoek aan het onderzoeksgebied.
Afhankelijk van de weersomstandigheden
zijn de kieviten al actief en krijg je een beeld
van de aantallen. Meestal zitten ze dan nog
in groepen en dat maakt het moeilijk het
uiteindelijke aantal broedparen te bepalen.
De kieviten moeten dan hun territorium vormen en soms is het nog een komen en gaan
van vogels in en uit het gebied.
Jaaroverzicht 2005
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Als voorbeeld:
Datum
18 maart
30 maart
3 april
8 april

Aantal getelde paren.
13
16
12
11

Het blijkt dus dat de aantallen nogal schommelen. De aanvankelijk lage aantallen leidden uiteindelijk toch nog tot een bevredigend getal van 21 p. Mogelijke oorzaak: verstoring in aangrenzende gebieden; omploegen (dus geschikt maken) van braakliggende
akkers, enz.
Het is wel duidelijk dat de kievit eigenlijk
geen echte weidevogel meer is, maar een
akkervogel. Bijna alle nesten worden op
bouwland aangetroffen. Daarom broedden
de meeste paren in de Turfvenen (5 p.), het
Overzicht Kievit.
Aantal paren
Aantal legsels
predatie
21
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Verloren
landbouw
30

Foto: Geert Drogt

Wulp.

Op de Uffelter Made schommelt het aantal
paren wulpen tussen 8 en 11. Ook in de
overige weidegebieden rond Rheebruggen
treffen we nog wulpen aan in kleine aantallen.
Overzicht Wulp.
Aantal paren
Aantal legsels
predatie
8
9
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Verloren
landbouw
7

Datum
12 april
26 april
6 mei

Aantal getelde paren
10
18
21

akkerland van J. Timmerman (6 p.); omgeving Leisloot - H.Pol ( 6 p.) en tussen de varten - H. Snoeken (4 p.). Van al die 21 p.
hebben uiteindelijk 8 paren jongen gekregen. Op de akkers bij J. Timmerman zagen
we eind mei/begin juni jonge kieviten rondscharrelen. Dachten we aanvankelijk dat de
neerwaartse trend van de kievit doorzette
(zie maart en april hierboven), uiteindelijk
nam de stand toch enigszins toe: 18 p. werd
21 p.

Verloren

Onbekend

9

Uitgekomen
8

In zachte winters kunnen we de eerste wulpen al in februari in de weiden verwachten.
Al midden maart krijg je een beeld van het
aantal paren, maar het is dan nog wel moeilijk de broedplaats te ontdekken, omdat de
mannetjes zich bij de baltsvlucht over grote
afstanden verplaatsen. Rond Koninginnedag
wordt het 1e ei gelegd en omstreeks 10 mei
zitten alle paren te broeden op de 3 á 4
grote eieren. Op 26/4 werd al een legsel van
4 gevonden achter de boerderij van J.
Timmerman en dat is erg vroeg. De 8 paren
bevonden zich over het gehele gebied verspreid. Er broedde zelfs 1 paar op het bouwland (gebied A), maar dit legsel ging door
werkzaamheden verloren.
Aangezien ook de overige nesten geen jonge
wulpen opleverden werd het een verloren
broedseizoen voor deze mooie vogel.

Verloren

Onbekend

Uitgekomen

2

-

-
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Grutto.
Foto: www.nvwk.nl

Het beeld van de afnemende gruttopopulatie
in ons gebied kwam overeen met het landelijke. De laatste 2 jaren troffen we slechts 1
en 2 p. aan. Daarom waren we dit voorjaar
blij verrast met de vaststelling van 5 of 6
Overzicht Grutto.
Aantal paren
Aantal legsels
predatie
5
6

Verloren
landbouw
4

Tureluur.
Foto: larrykef.nl

Van de weidevogels is de tureluur de vogel
die zich de laatste jaren het best weet te
handhaven. Mogelijk danken we dat aan de
betere broedresultaten. Voorheen troffen we
de tureluurs steeds bij de Oude Vaart aan
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paren, die hun territorium zochten rond de
boerderijen van H. Pol en J. Timmerman.
Over het exacte aantal verschilden de leden
enigszins van mening, maar a.h.v. de nestvondsten lijkt 5 p. het meest waarschijnlijk.
Eind maart verbleven de grutto's al in een
groepje aan de Langstukkenweg en op 17/4
vonden W. Snoeken en T. de Nekker de eerste 2 legsels bij de Leisloot. Al na 1 week
waren de eieren verdwenen. Eind april en
begin mei werden legsels gevonden op de
weiden achter J. Timmerman. Met maaien
werd een legsel gespaard, van een 2e werd
later 1 ei naast het nest teruggevonden.
Helaas werden kleine jongen van het 1e nest
na het hooien niet meer teruggezien.
Wij hopen dat zich in 2006 weer zoveel
paren bij ons vestigen en dat we dan ook
eens het geluk mogen proeven van vliegvlugge jongen. Dat hebben alle betrokkenen toch
wel verdiend.

Verloren

Onbekend

Uitgekomen

2

-

-

in de weiden van G. Willems of H. Snoeken,
maar dit jaar broedden ze ook bij J.
Timmerman en bij de Leisloot (H. Pol). Door
het maaien van het perceel enkele weken uit
te stellen, kreeg het paar bij J. Timmerman
de kans de eieren uit te broeden. In juni
troffen we het paar met grote jongen aan in
een natte weide aan de overzijde van de
Ruinerwoldseweg. Het is voor de tureluur
beslist noodzakelijk dat het nest wordt opgespoord, omdat het anders vrijwel zeker bij
maaiwerkzaamheden verloren gaat (behalve
dus bij een uitgestelde maaidatum). Het is
een kunst op zich het nest te traceren,
omdat deze vogel haar nest diep in het gras
verstopt. Via een soort gang gaat het vrouwtje naar de eieren. Door zorgvuldige observatie weten T. de Nekker, W. Snoeken en H.
Leenstra het nest toch vaak te vinden. Zelfs
als zij het nest met 2 stokken hebben
gemarkeerd, is het voor anderen nog haast
onmogelijk de eieren te vinden. Het weiland
van G. Willems biedt goede mogelijkheden,
omdat het gras hier laat wordt gemaaid.
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Verloren
landbouw
?

Scholekster.
Begin april zie je groepjes scholeksters langs
de Oude Vaart. Na enige tijd zie je ze paarsgewijs.
De scholeksters broeden uitsluitend op het
bouwland. Vooral in de Turfvenen (omg.
Oude Vaart) en bij de Leisloot werden ze dit
jaar aangetroffen. Het is jammer dat er al
jaren achtereen vrijwel geen enkel broedsel
tot een goed einde wordt gebracht. Veel eieren worden gepredeerd (vos en zwarte kraai).
We hadden eigenlijk de laatste 5 jaren nog
geen vliegvlug jong ontdekt, maar daarin
kwam dit jaar voor het eerst verandering.
Op 6/7 zagen we aan de Langstukkenweg
enkele jongen en ook op de voorste akker in
Overzicht Scholekster.
Aantal paren
Aantal legsels
predatie
7
9

Verloren
landbouw
4

Van de totaal 73 legsels werden er dit jaar
45 gepredeerd = 61 %. Hoewel dit percentage nog veel te hoog is om een gezonde weidevogelstand te houden, is het t.o.v. voorgaande jaren toch sterk gedaald (ruim 90%

Onbekend

Uitgekomen

?

1

2

gebied B. Op 15/7 waren er in de Turfvenen
2 p. scholeksters met ieder 1 volgroeid jong.
Het aantal vastgestelde paren (7) was natuurlijk voor ons allen een grote verrassing.

Verloren

Onbekend

Uitgekomen

3

-

2

in 2003 en 2004). Vooral op de akkers van
J. Timmerman kwam een redelijk aantal legsels uit. Wij denken dat de vervolging van de
vos door W.B.E. Havelte o.l.v. J. Brugging
zoden aan de dijk zet.

01
28
13
5
5
5
-

02
30
8
5
4
3
-

03
24
9
6
1
2
-

04
18
8
5
2
2
-

05
21
8
7
5
3
-

Foto: RJS

Aantal broedparen Uffelter Made 1997/2005
Soort
97
98
99
00
Kievit
55
50
48
40
Wulp
8
7
8
10
Scholekster
5
4
6
6
Grutto
3
1
3
Tureluur
3
2
1
1
Patrijs
1
2
1

Verloren

Foto: Nick De Wilde

Overzicht Tureluur.
Aantal paren
Aantal legsels
predatie
3
2

Torenvalk
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HAVELTER MADE
Het gaat slecht met de weidevogels in de
Havelter Made. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen. Vorig jaar hebben we al
geconcludeerd dat de uitbreiding van het
industrieterrein aan de Oeveraseweg gevolgen heeft voor de vogelstand, alleen was dit
toen nog niet uitgedrukt in cijfers. Nu het
gevestigde composteringsbedrijf in werking is
getreden, is de teruggang van het aantal
broedende vogels helaas duidelijk zichtbaar.
Het is niet zozeer het feit dat dit bedrijf hier
is gevestigd, maar vooral de kraaien en roeken die dit bedrijf trekt. Deze aaseters vliegen continu rondom dit industrieterrein dat
dicht tegen een dichte populatie weidevogels
is gehuisvest en ze gebruiken dus regelmatig
de aanvliegroute over de weilanden met broedende vogels. En dus verorberen ze de nodige eitjes.
Ook zorgt de vos voor de nodige overlast. Dat
de vos weidevogels pakt is wel bewezen.
Maar dat hij ook de kuikens en eieren op eet
is nog steeds niet duidelijk. Een landelijk
onderzoek hierover moet nog worden afgerond. Wat ons betreft is wel duidelijk dat de
vos eieren rooft. Als je op een vroege zondagmorgen in de weilanden bezig bent met de
bescherming van weidevogels en je ziet een
zwerm en hoort plotseling luid schreeuwende
kieviten en grutto's, word je nieuwsgierig wat
daarvan de oorzaak kan zijn. Als dan enkele
minuten later een vos, trouwens een
prachtig exemplaar, bijna tussen je benen
doorloopt en wegrent weet je wel genoeg. De
vos zit midden in je weidevogelpopulatie. Als
dan enkele dagen later in een weiland, waar
al drie-en-een-halve week een 6-tal kieviten
zit te broeden, alle nesten in één dag zijn leggeroofd, is maar één ding duidelijk: Reintje
de Vos is weer op roverspad geweest!
Om te voorkomen dat boeren en vogelbeschermers afhaken en niet langer meedoen
met weidevogelbescherming, moet iets aan
de groeiende populatie van de predatoren
worden gedaan. Wellicht is dit de enige
manier om de verdwijning van weidevogels
uit de Havelter Made tegen te gaan. Er is
48

momenteel ook sprake van dat er in dit
gebied een windmolenpark komt. Dit zou wel
eens het vervroegde einde van de weidevogelstand kunnen betekenen.
Inmiddels is dit het vierde jaar dat de werkgroep weidevogelbescherming in de weilanden ten zuiden van Havelte de broedresultaten van de weidevogels heeft gevolgd. Dit
werkterrein, ook wel Oosterweiden en
Darperweiden genoemd, ligt tussen de
Drentse Hoofdvaart en de Oude Vaart en
loopt van de Osseweideweg tot aan de
Arendsweg. Het beschermingsgebied bedragt ongeveer 200 ha.
Hoe ging het nu het afgelopen jaar met de
broedresultaten? Hoeveel nesten kwamen
uit? En, nog belangrijker, hoeveel kuikens
werden groot?
Zoals reeds gemeld moeten we wederom constateren dat, ondanks de zorg van beschermers, bijna geen enkel nest tot uitbroeden is
gekomen. In bepaalde percelen zaten grote
groepen weidevogels te broeden. Hoewel de
vogels dan beter in staat zijn aanvallers
gezamenlijk te verjagen, zijn de meeste
nesten toch verdwenen. De nesten van
alleen- broedende vogels waren vaak snel na
de leg al verdwenen.
Ondanks dat maart zijn staart roerde: zware
sneeuwval en strenge vorst van -15 graden
in de eerste week van deze maand, waren de
eerste broedsels niet extreem laat. Op 26
maart konden de weidevogelschermers,
Tonnie de Nekker, Wim Snoeken en Herman
Leenstra de eerste nesten met kievitseieren
markeren.

Weidevogelgebieden Uffelter en Havelter Made
Jaaroverzicht 2005
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Hieronder volgen de cijfers van de weidevogels en de broedresultaten.
Kievit
Eind maart zaten er enkele kieviten op hun
eerste nest te broeden. De meeste broedsels
zouden in de eerste week van april volgen.
Telden we in 2004 nog 38 paar kieviten, dit
jaar waren dat er "slechts" 22. Een daling
van bijna 40%!!.
Door het hoge aantal predaties zijn alle eerste broedsels op één na verloren gegaan. De
meeste paren hebben dus minimaal 2 of
meer legsels gehad. In totaal zijn er 55
nesten geteld c.q gevonden. De meeste kieviten zijn gemiddeld 2,5 keer met een legsel
begonnen. Van alle gevonden nesten met eieren zijn er helaas maar drie uitgekomen. De
jongen zijn waarschijnlijk niet volgroeid; ze
zijn namelijk niet meer aangetroffen c.q.
gesignaleerd. 85% van de gevonden nesten
zijn door predatie van de kraai of vos verloren gegaan. De rest is door landbouwwerkzaamheden verloren gegaan, vooral op
mais/bouwland.
Grutto
De situatie rondom de grutto was ook dit
jaar weer bedroevend slecht. Dit jaar waren
er 3 paren grutto's in het gebied aanwezig.
Een jaar eerder waren die 4 p. In tegenstelling tot vorig jaar zijn nu wel de nesten door
de weidevogelbeschermers getraceerd.

Echter de eieren zijn, voordat ze waren uitgebroed, verloren gegaan. De daders moeten in
de richting van de kraaienfamilie gezocht
worden. Wederom geen jonge grutto's opgegroeid dus.
Wulp
In tegenstelling tot de kievit en de grutto is
de het aantalen wulpenparen in ons gebied
dit jaar wel gegroeid. Waren dat er vorig jaar
nog 4, dit jaar mochten we 5 paar verwelkomen. Van de aanwezige broedparen is een
zevental legsels gevonden.
In geen enkel geval is het een wulpenpaar
gelukt de eieren uit te broeden. Alle 7 nesten
zijn door een kraai of de vos opgevreten.
Scholekster
Van de scholeksters zijn er 4 paren geteld en
werden evenveel nesten aangetroffen. Voor
zover bekend is er één nest met jongen
gevonden. Volgroeide jongen zijn helaas niet
meer waargenomen. Waarschijnlijk vroegtijdig gesneuveld door predatie.
Tureluur
Voor het eerst sinds we in dit gebied met de
weidevogelbescherming zijn gestart werd het
geluid van de alarmerende tureluur niet
gehoord. Wederom een teleurstelling.

Hieronder een meerjaren overzicht van de weidevogelbescherming in de Havelter Made.
Weidevogels Havelter Made 2003-2005

Soort/jaar

Paren
Gevonden nesten
2003 2004 2005 2003 2004 2005

2003

Uit
2004

2005

Niet uit
2003 2004 2005

Kievit
Grutto
Wulp
Scholekster
Tureluur

48
5
6
6
1

38
4
4
5
1

22
3
5
4
0

80
8
8
6
0

76
0
4
5
0

55
3
7
4
0

4
0
1
0
0

4
0
0
0
0

3
0
0
1
0

76
8
7
6
1

72
4
4
5
1

52
3
7
3
0

Totaal

66

52

34

102

85

69

5

4

4

98

86

65

-0,21

-0,48

Verschil (%)
t.o.v. 2003
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-0,17 -0,32
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Website Vogelwacht
Een speciale dankbetuiging

Website

A

zicht van onze activiteiten en diverse links
naar andere verenigingen (landelijk en regionaal). Via contact@vogelwachtuffelte.nl
kan men contact opnemen met het secretariaat van de vereniging. De belangstelling
hiervoor heeft ons erg verrast. Zo worden er
niet alleen allerlei vragen op vogelgebied
gesteld, maar worden op dit e-mailadres ook
spontaan diverse waarnemingen doorgegeven. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan
het verbeteren en uitbreiden van de site.

Een speciale dankbetuiging.
Al tientallen jaren zet een aantal leden van
onze vereniging zich in voor de kerk- en
steenuilen. Veel vrije tijd en energie wordt er
ingestoken, maar ze krijgen er iets moois
voor terug: een redelijk aantal broedparen
van beide soorten. Voor het zoeken naar
locaties die voor deze uilen aantrekkelijk
zijn, heb je de medewerking van veel bewoners in onze gemeente nodig. Wij zijn verheugd over de steun en het enthousiasme
die de werkgroepleden ontvangen. Het
bestuur heeft gemeend haar erkentelijkheid

te tonen jegens allen die zich inzetten door
hen een bijzonder presentje uit te reiken:
een prachtige foto van de uil die hun hart
min of meer heeft gestolen. Deze foto's van
kerk- en steenuil zijn gemaakt door natuurfotograaf M. de Vos. Hij heeft ze belangeloos
ter beschikking gesteld. Om u een indruk te
geven hoeveel mensen bij dit beschermingswerk betrokken zijn: er zijn 165 foto's uitgereikt.
Wij hopen ook in de toekomst op een goede
samenwerking die de stand van deze bijzondere uilen ten goede komt.
Foto: Machiel de Vos

angezien steeds meer verenigingen
zich presenteren op het internet, heeft
het bestuur besloten om te starten
met het ontwikkelen van een website voor
onze vereniging. Sinds 6 januari 2005 zijn
we, dankzij onze jonge webmaster, Bart
Hoekstra, digitaal te vinden onder:
http://www.vogelwachtuffelte.nl Op de site
vindt men o.a. algemene informatie over onze
vereniging, uitleg over de werkzaamheden
van de verschillende werkgroepen, een over-

steenuiloog
50

Jaaroverzicht 2005

