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Voorwoord

I

n november 2006 ontvingen we een brochure van de stichting "Boerenland-Vogelland".
Deze stichting van samenwerkende natuurorganisaties streeft naar het behoud van vogelsoorten, die typisch horen bij het platteland.
Als je de rij met "Rode Lijst"soorten raadpleegt, dan schrik je. Vogels die je 25 jaar geleden
overal in onze omgeving tegenkwam, staan ertussen: grutto, tureluur, patrijs, veldleeuwerik,
kerkuil, steenuil, ringmus, kneu, huiszwaluw, enz. Het is niet meer vanzelfsprekend dat ze
bij ons op het platteland broeden. Heel snel is het landschap veranderd, o.a. door de explosieve groei van steden en dorpen, industrieterreinen, schaalvergroting in de landbouw, enz.
Daarvan zijn boerenlandvogels het slachtoffer. "Boerenland-Vogelland" wil actie ondernemen
het tij te keren en vraagt Vogelwerkgroepen met ideeën te komen middels een prijsvraag.
Als je al die bedreigde boerenlandvogels onder ogen krijgt, valt het op dat vrijwel al onze
werkgroepen zich, al zolang de vereniging bestaat, inzetten voor hun behoud. Reden ons aan
te melden met 2 projecten, die worden uitgevoerd door de Huiszwaluwen- en
Steenuilenwerkgroep. We vinden dat we met onze kennis en ervaring andere werkgroepen
kunnen helpen bij de bescherming van de boerenlandvogels.
De werkgroepen vormen de kern van onze vereniging. Ze functioneren uitstekend, omdat we
al die jaren van ons bestaan nooit te klagen hebben gehad over het aantal vrijwilligers. Mede
dank zij hen komen er in onze omgeving nog steeds wulpen, tureluurs, torenvalken en kerken steenuilen voor en doet de huiszwaluw het uitstekend. Geen noemenswaardige problemen dus. Of toch…….?
Ja, er is een probleem dat ons zorgen baart en mij persoonlijk soms slapeloze nachten
bezorgt: de vergrijzing. De mensen die het veld ingaan met de ladder beginnen hun beperkingen soms letterlijk aan den lijve te ondervinden. Als zich de komende jaren geen jongeren
aandienen die de kar gaan trekken, kan het voortbestaan van de vereniging wel eens in het
geding komen. Ook het bestuur heeft die verjonging nodig. We zullen ons daar de komende
tijd serieus mee moeten bezighouden.
Fred van Vemden,

voorzitter
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Overzicht activiteiten
Bestuurssamenstelling
Werkgroepen Coördinatoren

overzicht activiteiten
datum
15-01-06
31-01-06
07-03-06
23-04-06
06-05-06
23-09-06
15-11-06

onderwerp
Winterwandeling o.l.v. Albert Henckel in de buurt van Lhee
Heidezuiveringsactie o.l.v. Landschapsbeheer Drenthe
Dialezing "Top Europa" door Machiel de Vos
Fietstocht o.l.v. Geert Drogt via het Oosterzand naar het Wapserveld en
Dwingelderveld
Excursie naar de Wapserveense petgaten o.l.v. Arend J. van Dijk
Excursie naar De Oostvaardersplassen
Lezing Roofvogelinventarisatie door Jan van Dijk

Samenstelling bestuur 2006
Fred van Vemden
voorzitter
Greet Glotzbach
secretaris
Pieter van Emmerick
penningmeester
Geert Drogt
lid
Geert Hilbrands
lid
Jan Liezen
lid
Jannie Veldman
lid

Werkgroepen
Huiszwaluwen
Inventarisatie B.M.P./B.S.P
Kerkuilen
Nestkastencontrole
Steenuilen
Torenvalken
Weidevogels
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tel. 351384
tel. 341640
tel. 351476

Coördinatoren
Fred van Vemden
Arend van Dijk
Geert Hilbrands
Fred van Vemden
Fred van Vemden
Geert Hilbrands
Herman Leenstra (Havelte), Fred van Vemden (Uffelte)
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e start van de 34e nestkastencontrole
verliep niet geheel naar wens. De temperatuur bleef dit voorjaar gedurende een
lange periode erg laag. Daardoor begonnen
onze holenbroeders later met de nestbouw
dan we gewend waren. Het was juist zo dat
we de laatste jaren een week eerder met de
controle startten dan vroeger, omdat de
vogels eerder met de eileg begonnen.
In het weekeinde van 21/23 april werden op
de 10 routes in de bossen rond Uffelte de
326 kastjes voor het eerst gecontroleerd. Op
6 routes gingen kinderen uit de hoogste
groepen van de Oosterveldschool mee. De
belangstelling was wederom uitstekend en
zodoende hebben veel kinderen het gehele
broedproces gedurende 7 of 8 weken op de
voet kunnen volgen. Dit is o.i. het beste biologieonderwijs dat je de kinderen kunt
geven. Gelukkig vonden we weer voldoende
volwassenen die de controle voor hun rekening wilden nemen. Op de route Binnenveld
I nam B. Bruinenberg de taak over van dhr.
D. Staphorst. Enkele medewerkers zijn al
heel lang bij deze activiteit betrokken: Appie
Tiemens (1976), Pieter v. Emmerick (1983),
Jan en Jannie Veldman (1986/1983). Op
enkele routes houden enkele jongens zelf de
inhoud van de nestkasten bij: route
Rheebruggen II en Binnenveld IIIb.
In het Havelter Waterbolkpark kreeg het
project van de basisschool "De Bosrank" een
positief vervolg. In 2005 verliep de 1e nestkastencontrole daar nog niet vlekkeloos. Er
werden toen veel kastjes verstoord, omdat ze
te laag hingen. Dit jaar hingen ze hoger en
namen de leiders een laddertje mee. De
resultaten waren uitstekend.
Nestkastbewoners.
Er zijn nogal wat vogelsoorten die in de
natuur een holte opzoeken om hun kroost
groot te brengen. Een groot aantal daarvan
weet de door ons aangeboden nestkastjes te
waarderen. Ze vechten er soms letterlijk om.
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Nestkastencontrole
Vooral enkele mezensoorten komen in onze
omgeving aan hun trekken. Wij denken dat
hun aantal in gebieden met nestkastjes groter is dan elders.
De koolmees maakt er graag gebruik van. In
1 op 4 kastjes treffen we een paartje koolmezen aan. Koolmezen hebben meestal legsels van 7 tot 10 eitjes. Ze beginnen regelmatig aan een 2e broedsel (5 tot 7 eieren).
Dit jaar troffen we bijna 100 paren koolmezen op onze routes aan.
De kleinere pimpelmees komt in een geringer aantal voor, omdat hij meer aan loofbos
gebonden is. Dit jaar daalde het aantal
paren weer naar een niveau dat we gewend
zijn.
De ringmus moeten we zoeken in de buurt
van boerderijen. Daarom komen de controleurs ze alleen op Rheebruggen tegen. Ze zitten 's winters regelmatig in grote groepen in
de meidoornheggen rond de boerderijen.
Onze Afrikaganger, de bonte vliegenvanger,
kan eigenlijk niet zonder nestkasten. Ca. 90
% van de gehele populatie in ons gebied
broedt in nestkasten. Van de achteruitgang
die elders in ons land wordt gemeld, is bij
ons geen sprake. Uit onderzoek zou blijken
dat de voedselsituatie vooral in loofbos voor
de bonte v.v. verslechtert i.v.m. klimaatverandering.
Onze kasten hangen voornamelijk in naaldbos. Daar is o.i. geen sprake van een voedseltekort, aangezien vrijwel alle jongen goed
gevoed uitvliegen. Wij kunnen dat duidelijk
maken d.m.v. een grafiek. Al jaren schommelt het percentage door bonte v.v. bewoonde kasten rond de 25 en dat duidt op stabiliteit in ons gebied.
Ondanks berichten over een landelijke neerwaartse trend van het aantal bonte v.v., is
daarvan op onze routes geenszins sprake.
2000: 25%; 2001: 27%; 2002: 26%; 2003:
28%; 2004: 28%; 2005: 30% en 2006: 28%
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Slecht gaat het met de matkopmees en de
gekraagde roodstaart op onze routes. De
roodstaart troffen we de laatste jaren niet
meer aan en helaas is dit jaar ook de matkopmees van het toneel verdwenen. Niet
voor niets blijkt dit mooie vogeltje op de
"Rode Lijst" te staan. Wel hebben we er een
andere mooie soort voor terug gekregen: de
boomklever. Deze vogel metselt modder rond
de invliegopening en onder het deksel. Het
is vaak moeilijk in de kast te kijken zonder
schade te veroorzaken. Het nestmateriaal
bestaat uit een laagje bruine boomschors.
Het topaantal paren van 2003 hebben we
helaas de laatste jaren niet meer aangetroffen.
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Soortenoverzicht per route.

Oosterzand I
Oosterzand II
Westerzand
Rheebruggen I
Rheebruggen II
Holtinge
Binnenveld I
Binnenveld II
Binnenveld IIIa
Binnenveld IIIb
Aantal kastjes
2006 - 326
2005 - 326
2004 - 282
2003 - 303
2002 - 305
2001 205-MKZ
2000 - 262

Koolmees
12 p.
2 p.
7 p.
18 p.
9 p.
15 p.
13 p.
9 p.
7 p.
7 p.

99
97
81
91
74

p.
p.
p.
p.
p.

70 p.

Pimpelmees
5 p.
4 p.
2 p.
6 p.
3 p.
6 p.
6 p.
9 p.
3 p.
4 p.

48
69
32
40
50

p.
p.
p.
p.
p.

49 p.

Bonte
vl.vanger
15 p.
14 p.
17 p.
3 p.
4 p.
6 p.
7 p.
11 p.
10 p.
6 p.

93
98
80
85
74
55
66

Verslag per route.
De kastjes op de route van J. en J. Veldman
(Oosterzand I) werden weer heel goed bezet.
Het aantal verstoringen (5) was hoog. Wij
vermoeden dat deze kastjes door een boommarter zijn bezocht. Leiders en kinderen
zagen het nestmateriaal uit de invliegopening hangen. Katten en marters zijn in staat
met hun poot in de kast te komen. De eitjes
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p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Ringmus

Matkopmees

Zwartemees

Boomklever

3 p.
1 p.
4 p.
1 p.

1 p.
1 p.
1 p.

5
5
3
7
7

p.
p.
p.
p.
p.

2 p.
5 p.
4 p.
3 p.

4
7
5
7
5

p.
p.
p.
p.
p.

5 p.

8 p.

1 p.

3
3
5
8
2

p.
p.
p.
p.
p.

2 p.

lagen op de bodem. Het aantal bonte v.v.
was weer groot: 15 p. De verwachte zwarte
mezen bleken een andere nestplaats te hebben gekozen.
Op de route Oosterzand II telden de controleurs in 2005 een groot aantal bonte v.v.: 14 p.
Dit jaar bleef dat aantal exact gelijk.
Meestal keren broedvogels naar dezelfde
broedplaats terug en zelfs in dezelfde kast.
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Opvallend was de dip in het aantal koolmezen: 2005-7 p.; 2006-2 p. Ze hebben in
gevechten met de bonte v.v. misschien het
onderspit gedolven. De zwarte mees komt op
deze route al jaren achtereen tot broeden.
Van de 3 p. begonnen er 2 ook nog een 2e
legsel. Bijzonder was het legsel van een
bonte v.v. dat op 10 juni nog werd aangetroffen. Dit paar zag het 1e legsel mislukken
en deed, heel ongewoon, nog een 2e poging.
Afloop onbekend.
Op de route Binnenveld I beëindigden dhr.
en mw. Staphorst hun controle. We vonden
B. Bruinenberg bereid dit over te nemen.
Daarnaast gaat hij ook nog met A. Tiemens
naar het Westerzand. De kastjes op deze
route werden uitstekend bezet en er vlogen
veel jongen uit. Het aantal paren bonte v.v.
liep sterk terug (van 12 naar 7 p.), terwijl de
koolmees juist flink toenam (van 8 naar 13
p.). Gelukkig bleek ook een paartje boomklevers een kastje te hebben betrokken.
De kastjes op de route Binnenveld II (W. en
P. Hoornstra) hangen deels in naaldhout
(grove den en lariks) en deels in loofhout
(eik) in het centrum van het gebied. De vroeger wel aanwezige matkopmees, zwarte mees
en boomklever werden dit jaar niet in een
kast aangetroffen en zo ontstond een eentonig beeld van broedvogels. Het aantal pimpelmezen was hoog: 9, waarvan er wel 2
werden verstoord. De bonte v.v. is hier in
vergelijking met enkele jaren terug behoorlijk toegenomen: 2002-5 p. en 2006-11 p.
Op de route Binnenveld IIIa was de variatie
onder de nestkastenbewoners gering. Dat is
wel eens anders geweest met bijv. gekr, roodstaart, matkopmees en boomkruiper. Nu bleef
het bij de 3 algemene soorten. Onder de
broedende bonte v.v. troffen de controleurs 2
geringde vrouwtjes aan. Aangezien dhr.
Blaauw deze vogelsoort in IJhorst/Staphorst
ringt, kun je er van uitgaan dat ze hier het
levenslicht hebben gezien. Dat klopte ook: 1.
AK 94.153, werd op 2-6-2005 als nestjong
geringd in Boswachterij Staphorst in nestkast 17 op route 13.
2. AF 20.038 werd als nestjong geringd op
6-6-2002 in Boswachterij Staphorst in nestkast 113 route 23.
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De naburige route Binnenveld IIIb wordt
door enkele jeugdleden uit Havelte gecontroleerd. In hun gegevens lezen we dat de bonte
v.v. en koolmees het best zijn vertegenwoordigd. Er werden 2 dode bonte v.v. in de
kastjes aangetroffen. Meestal zijn ze gesneuveld in de strijd om een kast met een koolmees. Beide vogels waren geringd. Navraag
bij dhr. Blaauw leverde het volgende resultaat op: AG 45758, geringd in juni 2003 op
de route 12 in de Boswachterij Staphorst;
ring AH 77366 geringd 6 juni 2004 op route
14 in Boswachterij Staphorst door B.
Blaauw. Het blijkt dat er vrij veel bonte v.v.,
die bij ons broeden, uit dit gebied komen.
Als we ze allemaal van het nest zouden pakken, dan zouden we daarover meer zekerheid krijgen.
Op de route rond de Uffelter schaapskooi
(Holtinge) is de bezettingsgraad van de
kastjes ieder jaar hoog en vindt weinig verstoring plaats. Als gewoonlijk was het aantal
koolmezen hoog en bleef het aantal bonte
v.v. achter bij routes als het Westerzand en
Oosterzand. Het kastje waarin een boomklever nestelde, werd door de leiders niet geopend, omdat er veel modder tegen het deksel was gesmeerd. Dan is er kans op verstoring.
De kinderen die met A. en D. Nijdam de
kastjes op Rheebruggen I controleren, gingen iedere week trouw mee. Het is een
mooie route met veel afwisseling in de vogelbevolking. Er is meer loofhout dan elders en
dat verklaart de goede score van de pimpelmezen. De bonte v.v. doet het hier, als verwacht, minder goed. Ringmussen bouwen
hier hun bolle nest van hooi en veertjes
dicht bij de boerderijen.
Op de aangrenzende route (RheebruggenII)
houden enkele jeugdleden de stand van
nestkastbewoners bij. Er werden 4 legsels
(2x koolmees en 2x bonte v.v.) verstoord,
hetgeen waarschijnlijk te wijten was aan de
onderlinge strijd tussen beide soorten. Wij
vinden het mooi dat deze jongens met zoveel
enthousiasme op pad gaan. Hopelijk zijn zij
de nieuwe leiders in de toekomst.
De 33 kastjes in het Westerzand hangen op
een mooie route tegenover de
Jaaroverzicht 2006
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Meeuwenkolonie. Er is veel naaldhout aanwezig: grove den, lariks en fijnspar en dat
verklaart het topaantal van 17 p. bonte v.v..
De zwarte mees is een echte vogel van het
Overzicht III

Leiding
Kastjes
Bewoond
Verstoord
Geslaagd

Koolmees
Pimpelmees
Bonte v.v.
Zwarte mees
Ringmus
Boomklever

Leiding

Kastjes
Bewoond
Verstoord
Geslaagd

Koolmees
Pimpelmees
Bonte v.v.
Zwarte mees
Ringmus
Boomklever

naaldbos en komt hier vrij veel voor (te herkennen aan de zang).
Niet gek dus dat er een kastje door dit vogeltje werd bewoond.

Resultaten per route
Oosterzand I
J. Veldman
mw. J. Veldman
40
37
5
32=80%
Verstoord: 3
bo.v
2 k.m.
2e broed: 1x k.m.

Oosterzand II
mw. G. Oeseburg
H. Tibben
33
28
4
24=73%
Verstoord: 3
b.v.
1 p.m.
2e broed: 1 zw.m.

Rheebruggen I
A. Nijdam
mw. D. Nijdam
40
38
6
32=80%
Verstoord: 3
b.v.
1 k.m. en 1 p.m.
2e broed: 2 k.m.

Rheebruggen II
Rogier Nijdam
Arno Schuurman
27
21
4
17=63%
Verstoord: 2
k.m.
2 b.v.

Paar
12
5
15
-

Paar
2
4
14
3
-

Paar
18
6
3
4
1

Paar
9
3
4
1
-

Ei
106
59
83
-

Jo.
102
56
76
-

Ei
17
40
87
29
-

Jo.
17
37
82
26
-

Ei
196
68
18
20
6

Jo.
189
55
17
15
6

Ei
80
30
24
4
-

Jo.
75
29
20
4
-

Binnenveld III a
Joost Baron,
Ron van Bree,
BartHoekstra
26
19
2
17=65%
Verstoord: 2 b.v.

Binnenveld III b
mw. G. Glotzbach
mw. L. Zondag

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

Westerzand
A. Tiemens
B. Bruinenberg

32
12
1
19=59%
Verstoord: 1 p.m.

32
29
29=90%

32
29
2
27=84%
Verstoord: 1 k.m.1 b.v.

Paar
7
4
6
-

Paar
7
2
10
-

Jo.
65
21
60
-
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Ei
60
25 ?
41
-

Jo.
60
18
37
-

Ei
69
22
64
-

Paar
15
6
6
1

Ei
142
71
36
?

Jo.
133
64
36
?

Paar
7
2
17
1
-

Ei
64
20
104
8
-
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Leiding
Kastjes
Bewoond
Verstoord
Geslaagd

Koolmees
Pimpelmees
Bonte v.v.
Zwarte mees
Ringmus
Boomklever

Binnenveld I
B. Bruinenberg
31
28
1
27=87%
Verstoord: 1 b.v.

Binnenveld II
mw. W. Hoornstra
P. Hoornstra
33
29
2
27
Verstoord: 2 p.m.

Paar
13
6
7
1

Paar
9
7
11
-

Ei
117
74
41
6

Jo.
107
68
40
6

Ei
81
84
72
-

Controle Waterbolkpark.
Het Havelter Waterbolkpark is door de
basisschool "De Bosrank" geadopteerd met
doel de historische en natuurlijke waarden
te behouden. Het park biedt de mogelijkheid
kinderen natuurbesef bij te brengen.
Daarom zijn er nestkastjes opgehangen die
o.l.v. enkele ouders door kinderen van groep
6 worden gecontroleerd. Leden van onze vereniging hebben, in overleg met directeur J.
Dorenbos, de kastjes in 2006 wat hoger
opgehangen, omdat in 2005 te veel verstoring plaats vond. Ook werden de deksels
afneembaar gemaakt, zodat de kinderen
goed naar de inhoud konden kijken. Dit
bleek een succes. In de 1e plaats bleef het
aantal verstoringen laag (2) en in de 2e
plaats konden de kinderen telkens heel goed
de broedende vogels en later de jongen van
dichtbij bewonderen.
De bewoners van de kastjes kwamen overeen met die van de andere routes in het bos.
De pimpelmees deed het uitstekend, hetgeen
verband houdt met het type bos: loofhout.
Mooi dat zich hier ook een ringmus vestigde.
Iedere deelnemer zal wel gemerkt hebben
dat het moeilijk was de inhoud van het nest
te controleren, aangezien het hooi een overkapping vormde. De kleur van de eitjes: vrijwel geheel donkerbruin. Bonte vliegenvangereitjes werden direct herkend: helder
8

Jo.
74
77
69
-

blauw/groen zonder vlekjes of stipjes (als
een spreeuwenei). De bonte v.v. hadden de
kastjes al snel gevonden in het park: 5 p.
Deze vogel zou hier geheel ontbreken als er
geen nestkasten hingen.
Op deze route gingen niet, zoals in Uffelte,
telkens dezelfde kinderen mee. Dat kwam
door het grote aantal leerlingen van groep 6;
ruim 50.
Resultaten:
Leiding: mw. M. de Graaf, mw. D. Koopman,
mw. I. Doldersum, dhr. A. Nijenhuis en dhr.
P. Flierman.
Aantal kastjes: 20 (1 verdwenen).
Bewoond: 19.
Verstoord: 3. Geslaagd: 16=84%
Vogelsoort
Koolmees
Pimpelmees
Bonte vliegenvanger
Ringmus

Paren
5
5
5
1

Eieren
43
53
30
7

Jongen
38
47
25
7

Wij gaan er van uit dat genoemde leiders de
smaak te pakken hebben en het project in
2007 voortgang vindt.
Graag zijn we als Vogelwacht bereid daarbij
behulpzaam te zijn.
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H

et is eind augustus. In de Veenbesstraat
te Uffelte en de Klaproosweg te Havelte
zitten op de daken van enkele woningen
honderden zwartwitte huiszwaluwen. Ze verzamelen zich om begin september te beginnen aan die gevaarlijke tocht naar tropisch
Afrika. Een reis van ca. 5000 km die voert
via Frankrijk, Spanje, over de Straat van
Gibraltar naar Marokko. Dan volgt het moeilijkste deel, de Sahara, tot het overwinteringsgebied wordt bereikt: Senegal, Gambia,
Sierra Leone, enz. Die reis duurt o.i. ca. 2
maanden. Daar in Midden Afrika wemelt het
van de insecten, die de zwaluwen de winter
door helpen.
Het is voor ons steeds weer spannend hoeveel broedparen en hun jongen die gevaarlijke reis hebben overleefd en het volgende
voorjaar omstreeks eind april in onze omgeving terugkeren om hun nest onder windveer of dakgoot te bouwen. De gevaren die
de zwaluwen bedreigen zijn legio en
daardoor zijn ze op de zgn. "Rode Lijst " van
Vogelbescherming beland.
Rode Lijst.
Huiszwaluwen op de Rode Lijst van
Nederlandse broedvogels? Dat kun je je
haast niet voorstellen als je de situatie in
onze omgeving in ogenschouw neemt. Op de
lijst staat de huiszwaluw in de categorie "
Gevoelig", hetgeen wil zeggen: sinds 1960
met meer dan 50% achteruitgegaan, maar
nog wel meer dan 12.500 paren in ons land
aanwezig. Die achteruitgang heeft, naast de
sterfte tijdens de trek, ongetwijfeld ook te
maken met: a. de afname van broedgelegenheid. Veel moderne huizen bieden geen
geschikte nestgelegenheid voor de zwaluwen. b. helaas blijken veel mensen de aanwezigheid van huiszwaluwen niet op prijs te
stellen. Zij stoten de nesten weg. Soms als
er al eieren of jongen in zitten. Eerlijk
gezegd doet dat ons als vereniging wel pijn.
Gelukkig verschilt het beeld van de situatie
in ons werkgebied geheel van het landelijke:
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Huiszwaluwen
al jaren achtereen stijgt het aantal paren en
dat is te danken aan het grote aantal inwoners dat een of meer nesten aan het huis
tolereert.
Nestbouw/nestplaats
Als omstreeks 20 april de huiszwaluwen
terugkeren wordt meestal het oude nest
betrokken, of wordt een nieuw nest gemetseld. Dat bouwen neemt geruime tijd in
beslag. Vooral in een erg droge periode hebben de zwaluwen moeite voldoende materiaal te vinden en moeten ze soms grote
afstanden afleggen om snaveltje na snaveltje
aan te voeren. Er vallen nogal eens nesten
omlaag als er jongen in zitten. Dat komt
omdat er te weinig leem/klei in zit.
Hoe zijn de jongen dan te redden als ze daar
na hun val hulpeloos op de stoep liggen?
Daar hebben we het volgende op gevonden:
neem een kanarienestkastje (zo een met aan
drie kanten spijltjes); maak 3 kanten dicht
met karton en de voorzijde half. Dan worden
de jongen, die al wel bevederd moeten zijn,
er in geplaatst en wordt het kastje dicht bij
het oorspronkelijke nest aan de muur
gehangen. Het is dan opmerkelijk dat de
ouders hun kroost vrij kort erna weten te
vinden en het voeren vervolgen. Zelfs de
opening wordt soms weer gedeeltelijk met
modder dicht gesmeerd.
Huiszwaluwen zijn sociale vogels die graag
in elkaars gezelschap verblijven en daarom
ook vaak hun nesten dicht tegen elkaar
bouwen. Er vindt dan kolonievorming plaats.
Grote kolonies treffen we o.a. aan in Havelte
bij enkele boerderijen. Sommige zelfs met
meer dan 30 nesten. Het is leuk te zien dat
de paartjes elkaar op deze plaatsen bij de
nestbouw assisteren, zoals goede buren het
in de mensenwereld ook vaak aanpakken.
Mestoverlast/mestplankjes.
Lang niet ieder huis is geschikt voor huiszwaluwen. Deze vogels zijn behoorlijk kritisch in de keuze van hun nestplaats. Dat
9
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blijkt wel uit het feit dat ze de woning waar
ze het meest welkom zijn (dat van de schrijver van dit verslag) links laten liggen.
Mogelijk hebben de hoge eiken voor het huis
daar mee te maken.
Een andere belangrijke factor die de zwaluwstand sterk beïnvloedt, is de acceptatie
van de nesten onder de dakgoot of windveer.
De jonge zwaluwen deponeren hun poepjes
buiten het nest. Vijf jongen van het 1e en
in de meeste gevallen ook nog een 2e broedsel weten uiteraard een aanzienlijk(e)
hoop(je) mest te produceren. Als die mest
ergens op een dak of struik eronder belandt,
kan dat o.i. weinig overlast veroorzaken.
Anders wordt het als er zich een zonnescherm of deuropening onder bevindt. Wij
zijn blij dat de bewoners in zo'n geval toch
niet kiezen voor de voor onze zwaluwen
funeste oplossing: het wegstoten van het
nest. Onze leden van de werkgroep hebben
op diverse plaatsen een mestplankje mogen
plaatsen. Het wordt ruim 1 m onder het
nest aangebracht. Nooit dicht onder het
nest, omdat de zwaluwen altijd van onder
aanvliegen en dan niet rechtstreeks in het
nest kunnen komen. Ze gaan nl. nooit, zoals
bijv. een mus, even op een plank of richel
zitten voor ze het nest binnen gaan. Na het
broedseizoen moet de mest even verwijderd
worden en dan kan evt. de plank weggenomen worden tot het volgende voorjaar.
Aantalontwikkeling.
Als we de ontwikkeling van het
aantal broedparen in Uffelte sinds
1992 in beeld brengen, dan zien we
een geleidelijke toename, met zelfs
in 2005 een extra piek: groei van
23 % in 1 jaar. Die toename in
2005 was vooral te danken aan de
kolonie aan de woning van G.
Leffers op de Uffelter Made. Die
groeide van 4 tot 21 paren. Dit jaar
was de situatie aldaar omgekeerd:
er werden nu 10 nesten gebouwd.
Waardoor die grote schommeling in
de stand alhier werd veroorzaakt is
niet te verklaren.
10

Ieder jaar verwachten we dat de stand in
Uffelte zal afnemen, maar gelukkig nam de
stand in 2006 wederom toe.
In de Havelter Meerkamp zien we echter de
stand sinds 2004 steeds verder achteruit
gaan (zie grafiek):

2003

2004

2005

2006

In totaal zien we hier slechts 39 bewoonde
nesten, waarvan 19 kunstnesten. Een van
de redenen hiervoor is dat men steeds meer
vlaggetjes, ijzerdraadjes en roodwitte linten
aan de huizen bevestigt om op deze wijze
nestbouw tegen te gaan. Laten we hopen dat
de mens in 2007 wat toleranter zal zijn,
zodat we in ons volgend jaaroverzicht melding kunnen maken van een groter aantal
broedparen in deze wijk.
Aantal broedparen in de jaren 1992 t/m 2006.
We treffen de paartjes, zowel in Uffelte als
in Havelte verspreid aan: in de kern, aan de
randen en in het buitengebied bij enkele
boerderijen. De situatie in Uffelte hebben we
in onderstaande grafiek weergegeven.
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We hebben ons best gedaan zo goed mogelijk het aantal bezette nesten in kaart te
brengen. Dat is soms moeilijk, omdat je niet
altijd kunt zien of nesten werkelijk bewoond
zijn. Nesten worden soms gekraakt door een

paartje huismussen. Ook bevinden nesten
zich nogal eens aan de achterzijde van de
woning en worden ze door ons niet opgemerkt. Dus zullen er in ons overzicht ongetwijfeld fouten zijn geslopen.

Broedlocaties en aantallen.
Dorpsstraat

De Goorn
2004
21

Totaal

2005
14

2006
19

Egginkstraat/Rui.wo.weg/v.d. Sluisweg
2004
6

Totaal

2005
25

2006
17

2005
42

2006
48

Zuidstraat/Schoolstraat/-pad

Totaal:

2005
10

2006
17

2004
8

2005
11

2006
12

Totaal

2004
6

2005
5

2006
10

2004
2

2005
9

2006
6

Vijverlaan
2004
36

2004
3

Totaal

2004
15

Schapelsteeg/Rijksweg

Lindenlaan

Totaal

Totaal

2004: 97 paren;

Totaal
Liezenveenweg

2005
3

2006
5

2005: 119 paren;

Dus wederom konden we een aanzienlijke
toename van het aantal huiszwaluwparen in
Uffelte verwelkomen.
Graag melden wij u ook nog enkele opmerkelijke kolonies huiszwaluwen in onze omgeving:
R. Lommerts (Veendijk); 53 nesten; R.
Meeuwes (Havelte): 34 nesten; J. Oostra
(Havelte): 24 nesten (waaronder 9 kunstnesten); Wapserveense oud-zuivelfabriek:

Totaal
2006: 134 paren

33 nesten; woning brugwachter
Wittelterbrug: 18 nesten.
Bij de Havelter Sluis telde oud-plaatsgenoot
Vincent Veldhorst voor ons de bewoonde
nesten: 9
De werkgroep dankt langs deze weg alle
bewoners in Uffelte en Havelte die hebben
bijgedragen aan dit mooie resultaat:
B. Bruinenberg, P. v. Emmerick,
G. Glotzbach, J. Veldman en F. v. Vemden

Herkomst foto onbekend
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ot de meest bijzondere broedvogels die
we in ons land aantreffen behoort ongetwijfeld de gierzwaluw. Een echte luchtacrobaat, die vrijwel altijd vliegt: dag en nacht.
Ze jagen hoog in de lucht voortdurend op
insecten, slapen en paren er zelfs. Slechts
broedende vogels krijgen enige tijd vaste
grond onder de "voeten" (die overigens slecht
ontwikkeld zijn, omdat ze er toch niet of
nauwelijks gebruik van maken).
Gierzwaluwen broedden oorspronkelijk in
rotsen en ze zijn lang geleden onze bouwwerken als kunstrotsen gaan beschouwen.
Ze leggen enorme afstanden af van zomernaar winterkwartier en terug en om hun
jongen van de nodige insecten te voorzien.
Door sloop en renovatie van gebouwen verdwijnen er steeds meer bestaande broedplaatsen. Wij zien dat vooral in oude
binnensteden, waar monumentale huizen
o.a. nieuwe daken kregen. Hierdoor hebben
talrijke gierzwaluwen hun nestplaats verloren. Slechts door tijdens de restauratie holtes in muren, onder dakgoten en in dakpannen aan te brengen, bied je deze insectenverdelgers kans hun eieren uit te broeden.
Steenwijk en Meppel hebben de laatste
decennia honderden broedplaatsen verloren,
maar gelukkig zijn gierzwaluwen langzamerhand naar omliggende dorpen verhuisd en
daar kan men 's zomers groepjes gierende
zwaluwen boven de huizen waarnemen.
Omdat gierzwaluwen geheel afhankelijk zijn
van vliegende insecten, verblijven ze zeer
kort in ons land: van ca. 10 mei tot begin
augustus (dus slechts 3 maanden). 's
Winters verblijven ze in zuidelijk Afrika na
een uitputtende tocht van ca. 8.000 km.
Het is voor de overleving en het voortbestaan van het allergrootste belang dat de
gierzwaluwen een nestplaats kunnen vinden. De nieuwste bouwtechnieken zijn nou
niet bepaald gunstig voor deze vogels, want
elk klein spleetje wordt zorgvuldig dichtgemaakt. Dat speelt ook onze huismussen
tegenwoordig parten; ze vinden geen enkel
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Gierzwaluwen
plekje meer om hun nest te bouwen.
Gelukkig treffen we in Uffelte een aantal
woningen aan die op of onder het dak kleine
openingen hebben: aan de Lindenlaan, begin
Dorpsstraat en vooral de Veenbesstraat.
Bijv. bij A. Tiemens, C. Hoorn en H. Smit
aan de Lindenlaan zien de bewoners de gierzwaluwen in volle vaart een kleine opening
tussen 2 gevelpannen binnenvliegen.
Hetzelfde hebben we gezien in Havelte aan
de Wulpenweg 3 en 7: deze woningen zijn
wat hoger dan de omliggende huizen. Bij het
tellen van de huizwaluwen hoorden we van
de bewoners dat de gierzwaluwen hier ook
succesvol hebben gebroed! Bij A. en G.
Tiemens in Uffelte hebben we speciale dakpannen aangebracht, maar helaas blijken de
vogels die geboden kans niet te grijpen. We
begrijpen de reden daar niet van.
Aan de Veenbesstraat hebben ca. 8 paren
aan de kopse kanten van enkele woningen
eveneens smalle openingen bij de pannen
ontdekt. Soms heeft het binnenvliegen van
zo'n spleet voor de zwaluw noodlottige gevolgen, getuige de 2 dode vogels die we dit jaar
onder de pannen zagen uitsteken. Een gierzwaluw mist nou eenmaal de mogelijkheid
eerst poolshoogte te nemen van de situatie
ter plaatse. Dat kan een huismus of
spreeuw wel doen door even voor het gat
plaats te nemen en naar binnen te gluren.
De gierzwaluw moet het er maar op wagen,
met alle gevolgen van dien.
Nestkasten.
Het gebrek aan geschikte invliegopeningen
onder de daken van de woningen kunnen we
enigszins compenseren door het aanbrengen
van speciale pannen en nestkasten. Wij hebben hierbij de medewerking gekregen van de
bewoners aan de Veenbesstraat evenals
woningstichting "Actium". Komende winter
zoeken wij geschikte plaatsen om kasten
aan te brengen, die Landschapsbeheer
Drenthe voor ons heeft getimmerd. Een probleem daarbij vormt de zon. Ons is afgeraJaaroverzicht 2006
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den kasten op het zuiden of westen te hangen aangezien de jonge gierzwaluwen door
de hitte onherroepelijk de dood zouden vinden. Dus zullen we aan de vijverzijde en
onder de dakgoten naar mogelijkheden moeten zoeken. Nog even een opmerking: van
jonge gierzwaluwen ontwaar je geen enkel
poepje op muur, stoep of raam.
Geluidapparatuur in de Havelter Kerk.
Misschien hebt u het al in de krant gelezen.
In de Havelter kerk heeft onze vereniging op
initiatief van Greet Glotzbach en met medewerking van Sietze Grave geluidsapparatuur
geplaatst op het dak achter de 50 zwaluwpannen. Enkele keren per dag klonk het gieren van de zwaluwen rond de kerk met de
bedoeling rondvliegende vrijgezellen tot een
kerkbezoek te verleiden, want ook hier werd
de geboden nestruimte nog niet ontdekt,
althans niet door de zwaluwen. Wel de
spreeuwen, getuige de witte mest op het
dak. Dat is goed, want dat kan de later arriverende gierzwaluwen ook helpen de nestplaats te vinden.
Wij ontdekten in juli meer activiteit boven de
kerk, dus hopen we in 2007 op enig resultaat.
Wel beleefden we boven de gewelven in de
kerk een bijzondere ervaring. Boven in het
achterschip hebben leden van onze kerkuilenwerkgroep een grote kerkuilenkast getimmerd. Een speciale dakpan met invliegopening (zichtbaar in de top aan de achterzijde)
biedt uilen de kans hier binnen te komen.
Toen wij op 14 april j.l. even nieuwsgierig in
de kast keken, troffen we daar tot onze verbazing 3 jonge uilen aan. Dat betekende dat
de eieren al omstreeks eind februari gelegd
moesten zijn, omdat uileneieren pas na 1
maand broeden uitkomen. "Kerk" uilen,
dachten we uiteraard. Toen we begin mei
nog eens keken, bleken het echter jonge
bosuilen te zijn (zie foto). Dat die de jaren
ervoor in een holle boom nabij het naburige
Meeuwenveen broedden, was ons bekend.
We stellen de aanwezigheid namelijk ieder
jaar vast met behulp van de cassetterecorder. Maar in de kerk verwacht je ze natuurlijk niet.
Jaaroverzicht 2006

Op 10 mei kreeg deze leuke ervaring een
mooi vervolg: toen brachten de jongens van
de nestkastenroute nabij de
Meeuwenkolonie nog een jonge bosuil bij
ons aangetroffen op een boomstronk. Het
was een zgn. "takkeling" (een jonge uil die al
klauterend, vallend en weer opstaand het
nest heeft verlaten en nog wel door de
ouders wordt gevoerd).
Drie jonge bosuilen in de kerk van Havelte

Foto Greet Glotzbach

We hadden hem daar terug kunnen zetten,
maar we kozen voor een andere optie: hem
ter adoptie aanbieden aan het paar in de
kerk. Dat paar deed wat je van kerkgangers
mag verwachten: zich ontfermen over
iemand in nood. Alle jongen zijn naderhand
uitgevlogen.
Het bestuur van de Vogelwacht hoopt dat
bewoners van Havelte en Uffelte medewerking zullen verlenen bij de bescherming van
gierzwaluwen: niet die iets-kapotte vorstpan
vervangen; niet die kleine openingen aan de
kopse kant van het dak dicht maken.
Nee, zo'n pan juist iets oplichten, zodat een
opening ontstaat. Het regent er dan beslist
niet in, maar die boeiende en uiterst nuttige
gierzwaluwen hebben een broedplaats.
Ze zullen er geen rommeltje van maken,
hoogstens hoort u hun geluiden op het dak.
U krijgt er wel iets heel belangrijks voor
terug: dat heerlijke zomerse gevoel als u in
juni/juli buiten zit.
Wilt u er, met ons, eens op letten waar gierzwaluwen in 2007 een ruimte onder of op
een dak binnenvliegen?
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n januari hebben we als werkgroep een
aantal kasten schoongemaakt en nog op
een paar plaatsen nieuwe geplaatst.
Het totale aantal kasten in ons gebied is nu
circa 70 stuks. Dit is ook wel zo ongeveer
het maximum aantal dat we kunnen "bewerken". Naast de circa 20 broedgevallen zagen
we bij vijf kasten dat er uilen aanwezig
waren. Per potentieel broedpaar zijn er dus
ruim 2 à 3 kasten aanwezig. Er is dus nog
ruim gelegenheid voor meer broedgevallen,
ondanks het feit dat er elk jaar enkele
kasten "gekraakt" worden door holenduiven
en kauwtjes.
Na het zeer succesvolle broedseizoen van
verleden jaar gingen we medio juni voor een
eerste controle op pad. Het bleek al snel dat
de stijgende lijn van het aantal broedparen
niet werd voortgezet. Dat verbaasde ons
niet, daar algemeen beweerd werd dat er
minder muizen waren. Toch zien we dat er
in ons gebied, in een algemeen erkend minder goed jaar, nog zo'n 20 broedparen voorkomen. Een aantal dat ongeveer het dubbele
is van 15 jaar geleden. Dit is zondermeer te
danken aan het feit dat zoveel mensen zich
voor het behoud van de kerkuil inzetten en
bereid zijn een kast in schuur/huis te hebben, ondanks de last die dit soms geeft.
Opvallend dit jaar was het verschil in aanvang van het broeden. Zo waren er bij R.
Valkeneer op 15 juni al grote donsjongen,
terwijl er op diezelfde datum ook nog meerdere nesten waren, waar alléén nog maar
eieren in lagen.
In augustus kregen we bericht dat er in
Noord-Drenthe veel tweede broedsels voorkwamen. Hierop hebben we enkele daarvoor
in aanmerking komende kasten gecontroleerd. Er werden geen tweede broedsels
vastgesteld. Omdat we niet alle kasten
gecontroleerd hebben, kan er natuurlijk wel
een tweede broedgeval geweest zijn.
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Kerkuilen
Samengevat was het broedseizoen als volgt:
20 broedgevallen, waarvan er 19 succesvol
waren en totaal zijn er minimaal 59 jongen
uitgevlogen. Het juiste aantal kon niet vastgesteld worden omdat de kast bij A. de
Bruïne niet te bereiken was. Wel zijn daar
minimaal 2 jongen gezien.
Op 5 plaatsen waren wel één of meer uilen
aanwezig. Zij zijn echter niet tot broeden
gekomen. Gebrek aan voedsel ???
Bijzonderheden tijdens controles
* Op 15 juni kon Bertus Middelveld bij controle van de kast bij P. Arends, v.d.
Sluisweg, de volwassen uil uit de kast
pakken. Deze was geringd, ringnummer
5.371.199. Het bleek dat deze vogel op
17-6-03 bij H. Sikkens in Ansen is
geringd.
Op 17-7-06 konden we de andere oudervogel hier van het nest pakken. Deze was
ongeringd en heeft alsnog een ring omgekregen.
* Bij A. de Boer aan de Busselterweg was
voor het eerst sinds 1999 weer een broedgeval. Eén jong werd dood in de schuur
gevonden en drie jongen konden op 16
augustus geringd worden.
* Bij G. Heesen in Wapserveen werden op
17 juli 3 jongen geringd. Op 25 juli is
daar een jong weer op de balken
geplaatst. Dit jong is daarna nog een paar
keer teruggeplaatst. Maar op 29 juli lag
het dood in de schuur.
* Bij de restauratie van de kerk is in 2002
een kast geplaatst door leden van de
werkgroep. Bij het installeren van een
geluidsinstallatie t.b.v. gierzwaluwen op
12 april waren we blij verrast te horen dat
er 3 jonge kerkuilen in de kast zaten, op
26-4-06 bleken dit jonge bosuilen te zijn!!
* Bij K. Pol in Havelte was dit jaar voor het
eerst sinds 1998 geen broedgeval! Een
reden hiervoor lijkt in eerste instantie niet
aanwezig te zijn. Afwachten wat een volgend jaar ons brengt.
Jaaroverzicht 2006
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OVERZICHT BROEDGEVALLEN 2006
12 tot
15 juni
Uffelte
H. Hoogenhout
R. Valkeneer
P. Arends
G. Jansen
R. Lugtmeyer
A. de Bruïne
Rheebruggen
P. Brink
C.M. v. Lubek
Ansen/Ruinen
J. Drogt
H. Smit
H. Alberts
Havelte/Darp
J. Meeuwes
R. Meeuwes
H. Buivenga
T. Tammeleng
A. de Boer
Wapserveen
W.F. Kampman
G. Heesen
Wittelte
J. van Dalen
H. Zwiers

16
augustus

Aantal
geringd

Aantal
uitgevlogen

3 jo

4 jo

4
4
3
2
4

4
4
3
2
4
minimaal 2

3 jo, 1 ei
3 jo

3 jo
3 jo

3
3

3
3

3 jo, 1 ei
2 ei

4 jo
2 ei en

4
0

4
0

4 ei

2 jo

2

2

7
3
2
4
6

6 jo
2 jo

5
2
3
4
3

5*
2
3
4
3

5
3

5
2**

4

onbekend
4

4
4
2
2
1

jo
jo
ei
jo
jo, 4 ei

ei
ei
jo, 1 ei
jo
ei

7 ei
2 jo, 2 ei

5 jo, 1 ei

23 juni

17 en
19 juli

4 jo
2 jo, 1 ei
2 jo

2 ei, koud
2 kapotte ei

3 jo
4 jo
3 jo, 3 ei
5 jo
3 jo

4 jo

3 jo

* 1 jong te klein om te ringen; deze was zeer zwak en mager. Aangenomen is dat dit jong
niet uitgevlogen is.
** 1 jong dood gevonden in de schuur
Ringgegevens
5.389.243

Op 23-6-2005 als nestjong geringd bij C. van Lubek, Rheebruggen.
Op 9 maart 2006 dood gevonden, sterk vermagerd bij Bouwens, Kattemade

5.325.273

Op 27-6-1998 geringd als nestjong bij K. Pol, Rijksweg N.Z.17, Havelte
15-6-2006 en 6-7-2006 zat dit vrouwtje met jongen in een nestkast
bij G.Veurman, in Ruinen.

5.336.691

Op 2-6-1999 als nestjong geringd bij G. de Boer, Wapserveen
Op 20-3-2006 dood gevonden in de Banckspolder op Schiermonnikoog

5.371.044

Als nestjong op 8-7-2002 geringd bij J. Schiphorst, Veendijk
Op 16-6-2005 gevonden als verkeersslachtoffer langs A32 bij Havelterberg
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en opzichte van vorig jaar gaat het niet
veel beter met de weidevogels in de
Havelter Made. De populatie had ongeveer
hetzelfde aantal broedvogels als het jaar
daarvoor.
Het dicht tegen het gebied gevestigde composteringsbedrijf heeft helaas nog steeds
toenemende belangstelling van kraaien en
roeken. Deze veroorzaken veel onrust in het
territorium van de weidevogels. Continu zijn
de weidevogels in de weer om de ongenode
gasten ter verjagen. Tegen zoveel geweld is
het vaak onbegonnen werk en zijn wederom
veel nesten gesneuveld.
Inmiddels is dit het vijfde seizoen 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 bedraagt
ongeveer 200 ha.

Kievit
De kievit is de weidevogel met het hoogste
aantal broedparen in het werkterrein. Het
aantal getelde paartjes was exact gelijk aan
het aantal van vorig jaar, namelijk 22.
Daarmee lijkt het er dus op dat de forse
daling van de laatste jaren is stopgezet.
In de tweede week van april zaten al verschillende kieviten op hun eerste nest te
broeden. Vanwege het hoge aantal predaties
zijn alle eerste broedsels op twee na verloren
gegaan. De meeste paren hebben minimaal
2 of meer legsels gehad. In totaal zijn er 50
nesten geteld c.q gevonden. Van alle gevonden nesten met eieren zijn er helaas maar 5
uitgekomen, maar dat zijn er toch twee meer
dan het jaar daarvoor. De meeste van de
gevonden nesten zijn door predatie van de
kraai of vos verloren gegaan.
De rest is door landbouwwerkzaamheden
verloren gegaan met name op maïs/bouw16

Weidevogels Havelter Made
Hoe ging het nu allemaal het afgelopen jaar
met de broedresultaten? Hoeveel nesten kwamen uit? En, nog belangrijker: hoeveel kuikens werden groot?
Het voorjaar van 2006 kenmerkte zich door
een koud begin in maart en april waardoor
de weidevogels en de grasgroei pas laat op
gang kwamen. De eerste legsels waren soms
wel twee weken later dan andere jaren.
Op 2 april konden de weidevogelschermers,
Tonnie de Nekker, Wim Snoeken en Herman
Leenstra de eerste nesten met kievitseieren
markeren. Ondanks de predatie is er toch
wel een aantal broedsels uitgekomen. Dit
kwam door het late maaien. Het maaien
begon net op gang te komen toen het weer
begin mei faliekant omsloeg. Voor de boeren
natuurlijk minder maar voor de weidevogels
beter. Ook het inzaaien van de maïsvelden
was aanzienlijk later. Al met al niet ongunstig voor de weidevogels.
Hieronder volgen de cijfers van de weidevogels en de broedresultaten.
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land.Een opmerkelijke waarneming vond
plaats in een weiland naast het composteringsbedrijf. In dit weiland zaten vier paartjes te broeden waarvan de nesten gemarkeerd waren. Met nog 1 broedweek te gaan
zijn vrijwel gelijktijdig alle nesten leeggehaald. Zeer waarschijnlijk het werk van de
vos. In dezelfde week werd in datzelfde weiland nog een nest aangetroffen, maar met 4
jonge kieviten nog in het nest (een prachtig
gezicht!). Dit nest was niet eerder gevonden
en ook niet gemarkeerd. Dan vraag je je af
of de markering van een nest de predator op
een spoor heeft gebracht.
Jaaroverzicht 2006
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Grutto
Wat betreft de resultaten van de grutto kunnen we kort zijn. De situatie rondom de
grutto was ook dit jaar weer bedroevend
slecht. Dit jaar zijn slechts 2 paartjes gesignaleerd. Ondanks verwoede zoekpogingen
hebben we geen enkel legsel kunnen trace

ren. Op een bepaald moment waren de grutto's plotseling verdwenen. Wederom zijn dus
geen jonge grutto's opgegroeid. Als dit zo
blijft is de verwachting dat er binnen 2 jaar
geen grutto meer te zien is in de Havelter
Made.

Wulp
Konden we vorig jaar positief zijn over het
aantal broedparen in ons gebied, dit jaar
werd dit meteen weer de kop ingedrukt.
Waren dat er vorig jaar nog 5, dit jaar was
dat er eentje minder. Totaal is er van alle

paartjes een legsel gevonden.
In een enkel geval is het een wulpenpaar
gelukt de eieren uit te broeden. Alle andere
nesten zijn waarschijnlijk door een kraai
opgevreten.

Scholekster
Van de scholeksters zijn er 5 paar geteld en
5 nesten aangetroffen. Voor zover bekend is
er één nest met jongen aangetroffen.

Volgroeide jongen zijn helaas niet meer
waargenomen. Waarschijnlijk vroegtijdig
gesneuveld door predatie.

Tureluur
Voor het tweede achtereenvolgende jaar
zagen we geen enkele tureluur Het lijkt er
op dat deze vogel met zijn alarmerende

geluid voorgoed uit ons beschermingsgebied
is verdwenen.

Hieronder ziet u een meerjarenoverzicht van de weidevogelbescherming in de Havelter Made.
Weidevogels Havelter Made 2003-2006
Paren
Soort/jaar

Gevonden nesten

Uit

Niet uit

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Kievit
48
Grutto
5
Wulp
6
Scholekster 6
Tureluur
1

38
4
4
5
1

22
3
5
4
0

22
2
4
5
0

80
8
8
6
0

76
0
4
5
0

55
3
7
4
0

50
0
4
4
0

4
0
1
0
0

4
0
0
0
0

3
0
0
1
0

5
0
1
1
0

76
8
7
6
1

72
4
4
5
1

52
3
7
3
0

45
0
3
3
0

Totaal

52

34

33

102

85

69

58

5

4

4

7

98

86

65

51

79

52

50

83

68

57

66

2003 = 100

Foto Greet Glotzbach

nest bonte vliegenvanger
Uffelter Binnenveld
Jaaroverzicht 2006
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H

et jaar 2006 was het 10e achtereenvolgende jaar dat leden van de weidevogelwerkgroep hun best hebben gedaan de legsels van kievit, grutto, enz. te beschermen.
Daarnaast wordt ook de populatie op de
aangrenzende Havelter Made zo goed mogelijk gevolgd en beschermd.
In 1997 koos onze vereniging voor deze
gebieden, omdat hier nog van een gezonde
weidevogelstand sprake was.
Lege gebieden.
Net als elders in ons land ging het aantal
paren vrijwel in alle landbouwgebieden rond
Uffelte zienderogen achteruit, hetgeen verband hield met de schaalvergroting en
intensivering van de landbouw. We zagen de
weidevogels verdwijnen uit gebieden als de
Uffelter Es (van 22 p. in de jaren '70 tot 3 p.
in 2006), de Wittelter Made, Boerenmade en
Kattemade. Door natuurontwikkeling nabij
Rheebruggen verdwenen ook daar de weidevogels, die afhankelijk zijn van bemeste weiden voor hun voedselvoorziening.
Het geluid van baltsende grutto's en kieviten
en de voortdurende zang van een akkervogel
als de veldleeuwerik, zullen we vrijwel zeker
over enige jaren in onze omgeving moeten
missen.
Toch zullen de leden van de werkgroep het
bijltje er niet bij neergooien. Zolang zich op
de Maden nog kieviten e.d. bevinden, zullen
zij hun best doen de nesten te zoeken en te
beschermen. De liefde voor deze vogels zit
hen in het bloed.
Werkgroep.
De 4 leden die zich het lot van de weidevogels aantrekken zijn: Herman Leenstra,
Tonnie de Nekker, Wim Snoeken en Fred
van Vemden. De eerste 3 nemen, naast de
Uffelter Made, ook nog de Havelter Made
(omg. industrieterrein) onder hun hoede.
Al vroeg in het voorjaar bezoeken zij vrij frequent het gebied om een indruk te krijgen
van het aantal broedparen en de plaatsen
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Weidevogels Uffelter Made
waar van eind maart tot in juni nesten
gezocht moeten worden. Dat zoeken en markeren van de nesten is van levensbelang
aangezien er vooral in april veel landbouwwerkzaamheden verricht moeten worden. De
betrokken boeren doen hun best de nesten
op hun land te ontzien, zodat legsels een
redelijke kans van slagen hebben.
Veldleeuwerik

Foto Geert Drogt

Gebied.
Het gebied waar de werkgroep actief is,
bevindt zich ten z. van Uffelte en Havelte in
de omgeving van de Oude Vaart.
In Uffelte tussen de Ruinerwoldseweg, de
Leisloot en de Drentse Hoofdvaart tot aan
Ettelte. Het gebied is hier ca. 250 ha groot:
a. Tussen de Dr. Hoofdvaart en de Oude
Vaart. Dit deel bestaat voor het overgrote
deel uit bouwland (H. Snoeken).
b. De verharde weg naar de stuw met de
aangrenzende weilanden en enkele percelen bouwland (F. Timmerman). "De
Turfvenen" bestaat uit ca. 50% bouwland
en 50% weiland (A. Wemmenhove, R.
Drost en G. Willems).
c. Het 3e gebied bevindt zich naast en achter de boerderijen van J. Timmerman en
H. Pol.
Een klein deel is bouwland.
d. Het laatste gebied treffen we aan tussen
de Langstukkenweg en de Leisloot.
Vroeger was het een nat weidegebied.
Maar sinds 2006 is een groot deel veranderd in bouwland (H. Pol en D. Bijker).
Jaaroverzicht 2006
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Gelukkig beginnen kieviten,
na verlies van hun eieren, met
een nieuw legsel. Daarom vragen we ons wel eens af of al
die moeite vooraf wel zinvol is.
We weten dat dat bij de grutto, wulp en tureluur wel zinvol
is, omdat deze soorten slechts
zelden een vervolglegsel produceren. Het is dus van groot
belang hun 1e broedsel zo
goed mogelijk te beschermen.

Terreineigenaren en -gebruik.
In 2006 mochten we wederom rekenen op de
deelname van vrijwel alle boeren op de
Uffelter en Havelter Made. Zij verlenen de
werkgroepleden toestemming om op hun
land de nesten te zoeken en doen daarna
hun best de gemarkeerde nesten te ontzien
tijdens de werkzaamheden. Dat is niet altijd
gemakkelijk, omdat bijv. akkers in de broedtijd meerdere behandelingen moeten ondergaan. Vooral bij het ploegen, egaliseren en
inzaaien is het moeilijk de aanwezige legsels
te sparen. Het nest verleggen of er omheen
werken zijn opties die niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Het blijkt dat bij ons
juist deze legsels vaak ten prooi vallen aan
predatoren als bijv. de vos of zwarte kraai.
Het is eigenlijk zo dat pas op een ingezaaide
maïsakker de rust wederkeert en bijv. het 3e
legsel van de kievit resultaat oplevert.
Jaaroverzicht 2006

Gruttoplan.
Voor een weidevogelliefhebber
is er niets mooier dan in het
voorjaar de grutto's in hun
gebied te zien terugkeren.
Aanvankelijk in groepjes,
maar zo omstreeks 10 april
vindt de paarvorming plaats.
Een mannetje dat hoog in de
lucht zijn "grut-to….grut-to!"
laat horen en daarbij wisselend met de linker- en dan
weer de rechtervleugel omlaag
vliegt, bezorgt de man in het
veld een echt voorjaarsgevoel.
Die grutto's verdwijnen de laatste decennia steeds meer uit
ons landschap. In de jaren'70 troffen we op
de Maden bij Uffelte, Havelte en Wittelte nog
tientallen paren aan. Nu zijn ze, op enkele
paren na, geheel verdwenen. Wie er niet op
let zal ze niet missen en dat is helaas te
vaak het geval.
De 3 weidevogelwerkgroepen van
Ruinerwold, Ruinen en Uffelte werken
samen om de grutto in hun omgeving te
behouden. Namens onze vereniging heeft
Wim Snoeken zitting in stichting "De Oude
Aa". In de 3 gebieden worden percelen grasland aangewezen, waarin zich een redelijk
aantal grutto's bevindt. De boeren die meewerken, ontvangen voor het uitstellen van
de maaidatum een financiële vergoeding.
Helaas moeten de percelen reeds voor het
broedseizoen worden aangewezen. Vaak kiezen de grutto's een ander weiland als broedplaats. Daar moet de boer dan om het nest
19
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heen maaien, hetgeen naderhand vaak predatie van de eieren tot gevolg heeft.
In 2006 is alleen in Ruinen en Ruinerwold
geld uitgekeerd, omdat zich in ons gebied te
weinig grutto's bevonden (2 p.). Het komende jaar is er geld beschikbaar van
"Stichting Doen". Wij hebben dan wat meer
keuzevrijheid. Er kunnen percelen aangewezen worden waarin een paar grutto's broedt.
De boer kan een vergoeding krijgen voor een
strook gras rond het nest en evt. er in de
buurt, zodat uitgekomen jongen dekking
hebben en ook een goed voedselgebied
(insecten). Wij zijn er van overtuigd dat dit
de enige manier is om de laatste gruttoparen
te steunen in hun strijd om het bestaan.
Soorten
Op de Uffelter Made komen de volgende weidevogels nog voor: kievit, wulp, grutto, scholekster en tureluur. Een onregelmatige gast is
de kwartel, die we in onze omgeving bijv. op
de Uffelter Es zijn "kwik-me-dit" horen roepen.
Naast de weidevogels treffen we gelukkig ook
nog enkele akkervogels aan die het landelijk
ook moeilijk hebben: veldleeuwerik (1 p.),
graspieper (5 p.), gele kwikstaart (2 p.).
Een interessante waarneming was het paapje, dat zich ophield in het weiland van
G. Willems nabij de Oude Vaart (Turfvenen).
Kievit.
De kievit is, zoals ook elders in ons land, de
meest voorkomende weidevogel in ons werkgebied. Midden maart krijgen we door de
aanwezigheid van groepen in de weiden al

Het betreft een schraal weiland (alleen stalmest) en er wordt laat gemaaid. Dat biedt
een goede voedselsituatie voor dit kritische
vogeltje. We denken niet dat het broeden
succesvol geweest is, omdat er toch nog te
vroeg werd gemaaid.
Resultaten.
Het voorjaar werd gekenmerkt door een
lange periode van kou, waardoor het broedseizoen slecht op gang kwam.
Ook de werkzaamheden op de akkers begonnen vrij laat en dat is ongunstig voor het
resultaat, want veel 1e legsels van de kievit
gingen daardoor verloren.
Pas als op de akkers rust is, blijken de kieviten in staat hun eieren uit te broeden.
Eindelijk smaakten de werkgroepleden het
genoegen weer eens jongen te zien lopen.
De laatste jaren had predatie in ons gebied
een enorme tol geëist ( ruim 90%).
Wij zijn van mening dat vooral de druk van
de vos veel te hoog was. Dat ligt o.i. aan de
situatie terplaatse.
Het open gebied wordt aan 2 kanten door
een bosgebied begrensd en daar vinden deze
dieren een goed onderkomen.
De vos mag weer bejaagd worden en dat
konden we merken: kieviten en scholeksters
waren plots beduidend succesvoller.
enigszins een beeld van de populatie.
De stand is in de 10 jaren van ons onderzoek sterk achteruit gegaan. In 1997 troffen
we nog 55 p. aan, maar daarvan is nog
maar ca. 40% over.

Aantalsontwikkeling Kievit 1997 t/m 2006
Soort
Kievit

97
55

98
50

99
48

00
40

De paren concentreren zich vrijwel allemaal
op het bouwland over het gehele gebied verspreid. Wij hadden aanvankelijk de indruk
dat het aantal paren sinds 2005 wederom
was gedaald, getuige onze tellingen in het
begin van het seizoen:
20

01
28

02
30

03
24

8 april: 14 p.
20 april: 14 p.
27 april: 15 p.

04
18

05
21

06
22

30 april: 15 p.
17 mei: 17 p.
28 mei: 22 p.

Het blijkt dus dat er zich aanvankelijk ca.
15 p. vestigden, maar dat aantal nam later
in het seizoen plotseling toe: 22 p. Wij verJaaroverzicht 2006
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onderstellen dat die paren vanuit het aangrenzende gebied (Ruinerwold) zijn gekomen, misschien omdat daar de situatie plots
verslechterde. Ook de aanwezigheid van
meer bouwland kan een aantrekkende werking hebben gehad. Er is echter beslist
sprake van een dalende tendens. Nu de
omliggende gebieden vrijwel "leeg" zijn, moeten we ons zorgen maken over de toekomst

van de kieviten (en andere weidevogels).De
kievit wordt dan wel een weidevogel
genoemd, maar slechts 2 p. van de 22 legden hun eieren in het gras.
Leuk was de melding van J. Dolsma. Hij
vond op zijn akker op de Wittelter Made een
nest met 5 kievitseieren. Dat komt zelden
voor.
Er kwamen 3 jongen uit.

Overzicht Kievit
Aantal paren
22

Aantal legsels
39

Verloren:landbouw
10

Verloren:predatie
18

Foto Jan Dolsma

De helft van het aantal aanwezige paren
kreeg dit jaar jongen en dat is aanmerkelijk
beter dan we de laatste jaren gewend waren.
Dat wil overigens niet zeggen dat die jongen
ook vliegvlug worden. We hebben daarvan
geen duidelijk beeld.

Uitgekomen
11 (50 %)

Kievitseieren

Wulp.
De tijd dat we de jodelende zang van de
wulp op de heide van het Westerzand hoorden, ligt al weer ver achter ons. Daar zijn de
wulpen volledig verdwenen. Hij is van "heidetuter" veranderd in "weidetuter". Helaas is
die verandering van biotoop niet goed uitgepakt voor deze mooie vogel. In de weiden
rond Uffelte/Havelte neemt het aantal af.
Omdat wulpen een hoge leeftijd kunnen
bereiken, viel die achteruitgang eerst nog
wel mee, maar nu begin je te merken dat de
populatie terugloopt. De oorzaak is het bijzonder lage broedsucces. Al jaren schommelde het aantal paren rond de 8/9, met
een top in 2001: 13 paren. Maar dit jaar

troffen we slechts 5 p. aan Het broedsucces
was wederom slecht: van de 5 p. kreeg
slechts 1 p. jongen. Ze bevonden zich op het
land van D. Bijker aan de Langstukkenweg,
maar we hebben ze helaas niet vliegvlug zien
worden. Vermoedelijk zijn ze het slachtoffer
geworden van predatie.
De overige nesten met eieren werden eveneens gepredeerd. Wulpen hebben meestal
eieren als er gemaaid wordt. De legsels worden gespaard door de betrokken boer, maar
vaak weten roofdieren zo'n nest dan gemakkelijk te vinden en gaat het mis. Op plaatsen
waar geen nesten worden gezocht gaan de
eieren tijdens werkzaamheden al verloren.

Overzicht wulp
Aantal paren
5

Jaaroverzicht 2006

Aantal legsels
4

Verloren:landbouw
-

Verloren:predatie
3

Uit
1
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Grutto
Aan de opleving van deze mooie weidevogel
in ons gebied (5 p. in 2005), kwam in 2006
al weer een einde. De stand bleef steken op
2 p. Het zijn de enige paren die we rond
Uffelte nog kunnen zien, want oude gruttogebiedjes als de Kattemade, Boerenmade en
Ansermade zijn "leeg". De paren bevonden
zich bij de Langstukkenweg (gebied D), waar
ze broedpogingen ondernamen op het bouw

land (dat gebeurt niet vaak). De intensieve
bewerking van de percelen stond een positief
resultaat van beide paren in de weg.
Helaas beginnen grutto's vrijwel nooit een 2e
broedsel en daarom betekent een mislukt
legsel tevens een mislukt broedseizoen. Wij
hopen dat in 2007 grutto's op het weiland
gaan broeden, zodat de kans op succes wat
groter is.

Overzicht Grutto
Aantal paren
2

Aantal legsels
2

Verloren:landbouw
2

Scholekster.
Op de Uffelter Made blijft het aantal paren
scholekster al jaren achtereen stabiel: rond
de 5. Dat we in 2006 zelfs 7 p. op de akkers
in het hele gebied aantroffen, verbaasde
ons, omdat het broedresultaat al jaren abominabel is. Wat dat betreft werden de medewerkers eindelijk eens beloond voor hun
inzet: van de 7 gevonden nesten kwamen er
4 uit: 1 in de Turfvenen (B), 1 bij J.
Timmerman (C) en 2 op de akkers van

Verloren:predatie
-

Uit
-

H. Pol (D). Op 15/6 zagen we zelfs 3 p. met
vrij grote jongen lopen: resp. 2, 2 en 1 jong.
Nog niet veel, maar een kinderhand is gauw
gevuld.
Alle scholeksters broedden op akkers: wel
beduidend later dan de kieviten. De werkzaamheden zijn dan al beduidend verminderd, hetgeen de kans van slagen verhoogt.
Predatie was altijd de hoofdoorzaak, maar
daarvan was dit jaar dus veel minder sprake.

Overzicht Scholekster
Aantal paren
7

Aantal legsels
7

Verloren:landbouw
1

Tureluur.
De aanwezigheid van tureluurs in je gebied
verhoogt het plezier van de weidevogelliefhebbers. Het zijn drukke vogels, vooral als
je hun nest nadert. Het mannetje alarmeert
luid en vliegt van weidepaal naar weidepaal.
Het nest vinden is alleen weggelegd voor
specialisten. Het vrouwtje bereikt haar nest
via een soort tunneltje diep in het lange
gras. Het is wel belangrijk het nest te trace

Verloren:predatie
2

Uit
4

ren, omdat het anders vrijwel zeker tijdens
het maaien wordt vernield.
Al jaren broedde een paartje in de Turfvenen
(G. Willems), waar het door de late maaidatum goede kansen kreeg. In 2006 vonden W.
Snoeken en T. de Nekker een nest in gebied
B. Helaas werd het legsel vertrapt toen er
naar de eieren is gezocht. Het nest van het
andere paar (gebied D) werd niet gevonden.

Overzicht Tureluur.
Aantal paren
2

22

Aantal legsels
1

Verloren:landbouw
-

Verloren:
Eieren vertrapt

Uit
-
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Aantal broedparen Uffelter Made 1997 - 2006
Soort
Kievit
Wulp
Scholekster
Grutto
Tureluur

97
55
8
5
3
3

98
50
7
4
2

99
48
8
6
1
1

00
40
10
6
3
1

Als we het totaaloverzicht bekijken, valt als
eerste op de afname van de kievit sinds
1997. Hoewel de stand van 22 stabiel lijkt
t.o.v. de 2 voorgaande jaren, denken we toch
dat er de komende jaren verdere achteruitgang plaats zal vinden. In het begin van het

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

06
22
5
7
2
2

broedseizoen troffen we slechts ca. 15 p.
aan en dat kan wel eens de stand van de
komende jaren worden.
Het totaal van 38 weidevogelparen is, m.u.v.
2004, een dieptepunt.

Fotoverslag van een excursie naar de
Oostvaardersplassen

Foto’s Greet Glotzbach

...en nu maar wachten...

meer foto’s op de
pagina’s 41 en 42
Jaaroverzicht 2006
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negen
O

ok dit jaar is Uffelte en omgeving weer
systematisch op broedvogels uitgekamd,
waarbij de nadruk lag op de bossen en
heide van het Ooster- & Westerzand (incl.
Havelterberg, Holtingerveld) en het halfopen
landschap van Rheebruggen.
Bijzonderheden van 2006 zullen de revue
passeren, maar tevens zal teruggeblikt worden op broedvogelontwikkelingen in
Rheebruggen sinds 1970, want dat is een
van de doelen van dit soort inventarisaties:
lange termijneffecten signaleren en zie zo
mogelijk verklaren.
Koele start, heet einde
Het duurde dit jaar lang voordat het echt
voorjaar werd. Vooral maart en april waren
koud, standvogels gingen laat van start met
broeden en Afrikatrekkers kwamen soms
weken later aan dan normaal. Vervolgens
kregen we te maken met een hete zomer.
Zoals zo vaak blijken deze weersomstandigheden uiteindelijk weinig effect te hebben op
de stand in 2006. Op de lange duur kunnen
echter wel effecten optreden. Het telwerk
werd uitgevoerd door Fred van Vemden en
Arend van Dijk. Aanvullende waarnemingen
van anderen werden meegenomen.
Ooster- & Westerzand
Watervogels hadden in 2006 een vrij normale stand, hoewel het waterpeil in de vennen
niet hoog was. Kuifeenden hadden een goed
jaar met 21 paren en hetzelfde geldt voor de
Dodaars (11 paar) en Wintertaling (12).

Wilde eenden
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Broedvogelonderzoek
Bijzondere soorten, zoals Zomertaling,
Krakeend of Bergeend ontbraken dit jaar,
wel 1 paar Slobeenden en 7 paren Grauwe
Ganzen. Canadese Ganzen werden wel
gezien, maar (nog?) niet broedend. Dat doen
ze wel bij Vledder en Beilen. Het Waterhoen
zat er slechts met 1 paar, zo weinig hebben
we nog nooit gehad sinds 1968. De
Meerkoet scoorde ook laag met 12 paren
evenals de Waterral (3) en de Kokmeeuw het
dit jaar geheel liet afweten. De Rietgors bleef
ongeveer gelijk (20).
Heidevogels kunnen terugkijken op een
aardig jaar, met veel Veld- en
Boomleeuweriken (80 en 22), Boompiepers
(164), Kneu (96), Geelgors (94),
Roodborsttapuiten (72, één na hoogste aantal ooit) en Grasmus (48). Leuk waren de
twee Paapjes op de vochtige heide en treurig
de laatste twee Tapuiten op de droge heide.
De verrassing van 2006 was de
Nachtzwaluw, waarvan er zes werden vastgesteld. De eerste zong half mei al in avondschemering. Open zandige plekken met
enkele opgaande bomen zijn favoriet, maar
ze zaten ook in vergraste heide. De warme
avonden in juli vergemakkelijkten het telwerk. De ratelende zang of zachte roep
wordt slechts kortstondig in de schemering
ten gehore gebracht. Tot voor enkele jaren
was de Nachtzwaluw op het Ooster- &
Westerzand een onregelmatige broedvogel.
Toename hier staat niet op zichzelf en is bijvoorbeeld ook in Noord-Brabant en op de
Veluwe vastgesteld. Het zou samen kunnen
hangen met warmere zomers de laatste
jaren, meer voedsel (insecten), maar er
wordt ook gedacht aan veranderingen in de
Afrikaanse overwinteringsgebieden ten zuiden van de Sahara.
Bosvogels laten een wisselende beeld zien.
Soorten van oud bos, met voorkeur voor
loofbomen deden het gewoonlijk goed. De
Boomklever ging verder vooruit (39 paren),
evenals de Glanskop (49) en Wielewaal (25).
De Wielewaal is toch wel bijzonder want zo'n
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hoog aantal hebben we nog nooit gehad en
bovendien is op veel plekken in het land
sprake van afname. Het voorkomen en het
ouder worden van loofbomen als Berk, Abeel
en Amerikaanse Eik, vooral in bosschages
aan de rand van de heide is hierin waarschijnlijk doorslaggevend. Wielewalen foerageren veel in boomkronen, maar soms in de
heide of op de bodem nabij loofbomen, op
zoek naar rupsen en dergelijke. Opmerkelijk
dit jaar ook twee nesten met jonge Bosuilen,
één ontdekt bij nestkastcontrole en de ander
zat net buiten het gebied (Het Schier).
Verder iets meer Fluiters (5), Houtsnippen
(7) en tot onze verbazing weer een Boomvalk
met nest nabij de Drentse Hoofdvaart. Deze
valken waren ook geregeld boven
Brandeveen te zien. Niet alleen hosanna,
want de Ransuil deed het met 2 paren weer
bijzonder slecht, evenals de Zomertortel (8)
en de Fazant (7; wie ziet ze nog?). Leuk was
een roepende Draaihals op het Oosterzand,
waarbij het niet duidelijk is of de vogel er
ook daadwerkelijk heeft gebroed. Deze
spechtachtige broedt zeer onregelmatig in
Drenthe (eenmaal eerder op het Oosterzand)
en staat op de nominatie om ons land als
broedvogel te verlaten. Het is een vogel van
open bossen en bomen aan de rand van de
heide. Hij broedt in holten en leeft o.a. van
mieren.
Bijzonderheden
In 2005 nestelde de Wilde Zwaan voor het
eerst in Nederland in het dal van de
Wapserveense Aa. De vijf jongen waren na
21 dagen verdwenen. In de winter 2005/06
zijn beide zwanen steeds in de omgeving
gebleven en dit jaar zijn ze weer tot broeden
overgegaan en lukte het om twee jongen
groot te brengen. Tijdens de excursie van de
Vogelwacht begin mei, hebben we de zwanen
met jongen ook daadwerkelijk gezien. Begin
april 2006 lagen er drie eieren in het nest en
na 35 dagen broeden werden begin mei twee
jongen geboren. Onder begeleiding van de
ouders verbleven de jongen tot eind juli in
het moerasgebied en later trokken ze naar
zandgaten in de buurt. Toen de jongen 90
dagen oud waren konden ze enkele meters
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vliegen en een maand later vlogen ze rondjes
van 100den meters. Het duurde dus vijf
maanden vanaf de eileg totdat de jongen uiteindelijk konden vliegen. De zwanen en de
kuikens eten vooral holpijp, een kattenstaartachtige plant, die in het moerasgebied
veel voorkomt. Verder eten ze wortels en bladeren van waterplanten, voornamelijk glanswieren en fonteinkruiden en van zeggen,
grassen, boterbloemen en dergelijke. Holpijp
lijkt erg belangrijk, want dat is ook in het
normale broedgebied in Scandinavië,
Finland en IJsland vaak het hoofdvoedsel.
De plant is eiwitrijk en vezelarm (gunstig) en
laat zich gemakkelijk afbreken doordat de
stengel uit leden bestaat. De zwanenfamilie
gedroeg zich zeer schuw en het kostte soms
een uur om ze op te sporen in de hoge moerasvegetatie. Door de bruine aanslag op de
veren (ijzerhoudend kwelwater) vielen ze
minder op. Het mannetje was dag en nacht
zeer waaks, zocht voor eenderde van de tijd
naar voedsel en sliep af en toe. Het vrouwtje
broedde de eieren uit en foerageerde toen
nauwelijks. Naderhand was zij altijd bij de
jongen en kon meer tijd nemen om te foerageren, want het mannetje hield vrijwel continu de wacht. Bij gevaar doken de alerte
zwanen direct in de dekking, waarbij ze
soms een zacht "hoe" riepen. Werd het
gevaar te groot dan kwam vooral het mannetje dreigend op de indringer af en werd er
luid geroepen. Na het vliegvlug worden van
de jongen zijn de oude vogels hier in september hun veren gaan ruien. Ze konden
toen ongeveer een maand niet vliegen. Het
gebied langs de Wapserveense Aa is rustig
en er is jaarrond voldoende voedsel voor de
zwanen en dat zijn waarschijnlijk de voorwaarden voor vestiging geweest. Dit is mede
te danken aan het beheer van
Staatsbosbeheer (hoog waterpeil, laat maaien in de zomer) en aan de boswachter Henk
Everts, die steevast een oogje in het zeil
hield. We zijn benieuwd hoe het de Wilde
Zwanen verder zal vergaan. Is dit het begin
van een definitieve vestiging in ons land?
Grote Zilverreigers zie je bij ons steeds
vaker. Thans nestelen er van deze witte reigers al meer dan 100 paren in Nederland,
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vooral in de Oostvaardersplassen. Als je dat
zo'n tien jaar geleden had voorspeld, was je
voor gek verklaard. Je moet naar Frankrijk
en Hongarije voor de dichtstbijzijnde broedgebieden. Buiten het broedseizoen zwermen
de reigers en hun jongen uit en komen dan
ook in de Drentse beekdalen van de Oude
Vaart en Wapserveense Aa terecht. Ze arriveren hier in het najaar en blijven tot in
april. Langs de Wapserveense Aa werd in

april balts gezien, maar uiteindelijk vertrokken ze ook hier. In de Kop van Overijssel
broeden enkele paren.
Rheebruggen terug in de tijd
In 2006 zijn alle broedvogels van
Rheebruggen geteld, terwijl in de meeste
jaren de nadruk op de bijzondere soorten
ligt. De aantallen zijn vergeleken met eerdere totaalopnamen sinds 1970 (tabel 1).

Tabel 1. Aantalsontwikkeling van dertig broedvogelsoorten in Rheebruggen op volgorde van afname
naar toename. Per jaar is het aantal paren genoteerd en in kolom 1970-2006 het percentage toe- of
afname tussen 1970-1978 en 1991-2006.
RHEEBRUGGEN 478 ha 1970

1978

1982

1991

2003

2006

1970-2006

Grutto
Veldleeuwerik
Patrijs
Kauw
Zomertortel
Scholekster
Ransuil
Kneu
Kievit
Gekraagde Roodstaart
Spreeuw
Wulp
Fitis
Grauwe Vliegenvanger
Matkop
Wielewaal
Gaai
Zwarte Kraai
Grote Bonte Specht
Merel
Pimpelmees
Vink
Zwartkop
Buizerd
Holenduif
Geelgors
Appelvink
Kleine Bonte specht
Boomklever
Kuifeend

15
12
7
12
17
11
4
38
19
11
165
5
91
10
9
4
10
12
11
63
32
26
11
2
4
12
2
0
0
0

6
6
2
14
17
10
4
47
20
18
155
3
125
12
12
3
14
21
14
66
42
36
14
3
7
15
3
1
0
0

5
3
2
1
3
8
1
28
21
6
97
7
131
12
8
2
10
25
20
115
68
88
20
4
10
22
4
4
1
0

0
0
0
2
4
2
1
16
16
10
127
6
77
19
9
3
11
15
19
186
95
115
60
6
15
87
11
7
12
3

0
0
0
0
1
2
1
13
7
3
104
4
120
21
12
3
8
11
20
177
93
130
70
8
20
119
27
7
13
4

-100
-100
-100
-94
-87
-80
-71
-63
-50
-46
-29
+/+/+/+/+/+/+/+186
+273
+313
+430
+464
+467
+500
+792
Nieuw
Nieuw
Nieuw
Nieuw

26

27
21
9
20
22
9
3
40
27
13
160
4
115
19
13
3
12
12
10
70
28
31
17
1
3
14
0
0
0
0
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In totaal zijn er ooit 104 broedvogelsoorten
vastgesteld, jaarlijks meestal zo'n 80. Het
totale aantal broedparen is gestaag toegenomen van 1185 paren in 1970 tot 2124 dit
jaar.
Veertien soorten hebben incidenteel in
Rheebruggen gebroed (o.a. Houtsnip,
Fluiter, Roek), ook veertien soorten hebben
zich nieuw gevestigd sinds 1970 (o.a.
Wespendief, Bosuil, Boomklever en Putter)
en dertien hebben het gebied in de loop der
jaren verlaten (Grutto, Veldleeuwerik,
Nachtegaal, Kuifmees). Blijven over 63
vogelsoorten die vrijwel jaarlijks op
Rheebruggen zitten en die zijn te verdelen in
19 soorten die afnemen, 30 die toenemen en
14 met een ongeveer gelijkblijvende stand.
Bij veel vogelsoorten komt de aantalsontwikkeling in Rheebruggen overeen met wat er
landelijk gebeurt. Hier liggen dus bovenregionale oorzaken aan ten grondslag. Te denken valt aan grootschalige veranderingen in
de broed- of overwinteringsgebieden, zoals in
de agrarische bedrijfsvoering in Europa,
droogte of nattigheid in Afrika of algehele
groei van bos in Nederland.
Onder de soorten die het slecht doen zitten
er enkele die tot voor kort nog tot de 'normale' broedvogels gerekend konden worden
zoals Kauw, Fazant en Kievit. Veranderingen
in het agrarisch gebied in Rheebruggen spelen een rol bij weidevogels. Bij de ene soort
is het de intensivering in de agrarische
bedrijfsvoering, vooral in de beginperiode,
die waarschijnlijk verantwoordelijk gehouden kan worden voor afname (bijv. Grutto,
Patrijs), bij de ander juist de extensivering in
de recente periode (Kievit, Spreeuw).
Verruiging en verschraling mag dan negatief
uitpakken voor sommige weidevogels, andere soorten profiteren hiervan, zoals de
Graspieper (1970 6, nu 36 paren). De Kauw
is waarschijnlijk afgenomen door voortdurende predatie door de Havik, terwijl bij de
Zwarte Mees en Kuifmees vermindering van
naaldbomen doorslaggevend is.
In de middenmoot zitten soorten die in de
begin- en eindperiode ongeveer dezelfde
stand hadden. Van sommige is de stand
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door de jaren heen stabiel (Wielewaal,
Matkop, Torenvalk), bij andere zijn er
schommelingen. Het aantal Fitissen golft
mee op het aandeel jong bos. In jong aangeplant, in gekapt bos en in hoogopgaand bos
ontbreken ze vrijwel, in halfwassen bos zitten ze het meest. De Zwarte Kraai was in de
begin- en eindperiode schaars, maar scoorde
halverwege juist hoog. De Grauwe
Vliegenvanger lijkt op Rheebruggen te profiteren van het opgroeiende loofbos met veel
dood hout. Op veel plekken in ons land
neemt deze vliegenvanger in aantal af, maar
hier weet hij zich te handhaven.
De grootste gemene deler bij de soorten die
toenemen of die zich in de loop der jaren als
nieuwe soort hebben gevestigd is de ontwikkeling van bomen en het bos. De bossen,
houtwallen en lanen in Rheebruggen worden
zoveel mogelijk met rust gelaten, waardoor
natuurlijke bosontwikkeling plaats vindt met
bijvoorbeeld veel dode bomen, oude bomen
en bomen met holten. Holenbroeders als
spechten, mezen, Holenduif weten hiervan te
profiteren, evenals de nieuwelingen
Boomklever, Appelvink en Bosuil. Een andere belangrijke oorzaak voor toename is verandering van beheer van de cultuurlanden,
met veel ruimte voor ruigte, hooiland en nattigheid en als gevolg daarvan toename van
Boompieper en Geelgors (zie tekst hieronder)
of vestiging van bijzondere soorten als
Grauwe Klauwier (2 in 2006) en Paapje (1).
Ook interessant is de overwintering van 1020 Boomleeuweriken op de roggenakkers;
veertig jaar geleden kwam je die wintergasten wel vaker tegen, daarna jaren niet en
nu weer wel.
Vestiging en toename van ondermeer
Kuifeend (4 paar in 2006), Meerkoet (9),
Bosrietzanger (8) en Kleine Karekiet (3) in
Rheebruggen staat in direct verband met de
aanleg van natuurlijke oevers langs de Oude
Vaart en Spijksloot.
Samengevat blijkt dat bosvogels het grootste
aandeel in de stand hebben in Rheebruggen
en dat hun aantal sinds 1970 bijna is verdubbeld (figuur 1).
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Figuur 1. Aantalsontwikkeling van broedvogelgroepen in Rheebruggen in 1970/2006

Vogels van het halfopen landschap, wateren weidevogels laten in de beginperiode
afname zien. De eerste twee zijn in de 21e
eeuw weer toegenomen, maar weidevogels
niet.
Vier broedvogels op Ooster- en Westerzand
en Rheebruggen vergeleken.
Ontwikkelingen in de broedvogelstand signaleren is een ding, veel moeilijker is het
vinden van een verklaring voor een vastgestelde verandering. Dat komt omdat er altijd
meerdere factoren een rol kunnen spelen en
soms kennen we alle factoren niet eens.
Door de ontwikkeling van dezelfde vogelsoorten (Grasmus, Geelgors, Kneu,
Boompieper) in twee gebieden met verschillen in landschappelijke ontwikkeling te vergelijken, kunnen we conclusies trekken. Het
gaat om Rheebruggen en de heide van het
Ooster- en Westerzand, twee gebieden met
een afwisseling van open veld (heide of cultuurland) en delen met bomen of opslag,
waar de vier soorten voedsel, nestplaats,
dekking e.d. vinden. Op de heide is er in de
loop der jaren niet veel veranderd in het
landschap. Langs de randen gingen steeds
meer bomen groeien en die zijn ook ouder
geworden, maar elders zijn bomen en opslag
gekapt. De heidebegroeiing is hier en daar
verdrongen door grassen, maar elders is
door beheer de heide juist toegenomen. Op
Rheebruggen is meer veranderd. Op cultuurland is ingaande de jaren tachtig van de
vorige eeuw het beheer gewijzigd door introductie extensieve begrazing, minder
bemesting, geen gebruik van bestrijdings28

middelen, meer roggeteelt en worden hooilanden pas in juni-augustus gemaaid.
Verder zijn in de loop der jaren graslanden
en akkers aan het gebied toegevoegd en
anders beheerd. Houtwallen, singels en bosschages zijn hersteld, aangelegd of uitgegroeid. Al met al zijn de cultuurlanden verruigd, is er meer afwisseling en zijn er meer
onkruidzaden, insecten en dergelijke (voedsel) te vinden. Tot ongeveer 1990 was de
stand van de Grasmus in beide gebieden
ongeveer gelijk. Daarna vindt overal toename plaats, maar het meest in Rheebruggen.
De afname aan het begin en toename aan
het eind heeft te maken met effecten van
droogte in de Afrikaanse overwinteringsgebieden aan de rand van de Sahara. De jaren
zeventig-tachtig waren daar droog, met hoge
wintersterfte als gevolg en daardoor minder
broedparen bij ons. De jaren negentig en het
begin van 21e eeuw was het door de nattigheid aldaar juist andersom. De sterke
recente toename in Rheebruggen zien we
niet op de heide en dit kan dus hoogstwaarschijnlijk op het conto van landschapsveranderingen in Rheebruggen geschreven worden. Bij de Geelgors zien we op heide over
een groot deel van de periode een geleidelijke toename. De laatste jaren is de stand
er min of meer stabiel. In Rheebruggen zitten aanvankelijk weinig Geelgorzen, maar
vanaf eind jaren tachtig is hier sprake van
een spectaculaire groei. In grote lijnen laat
de Boompieper iets dergelijks zien. De
Geelgors is grotendeels standvogel en in de
winter kun je soms grote groepen aantreffen, bijvoorbeeld bij kuilbulten of op ruige
akkers. Toename in Rheebruggen hangt
samen met landschappelijke veranderingen,
waarvan de effecten zowel in het broedseizoen als in de winter (veel voedsel geeft
betere overleving) een rol kunnen spelen.
De Kneu vertoont in beide gebieden afname,
die niet verklaard kan worden uit veranderingen in de gebieden zelf. Dan zou je veeleer toename verwachten (verruiging,
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onkruidzaden) net zoals bij de andere drie
soorten. Op de heide neemt de Kneu eerst
toe, dan plotseling af om vervolgens weer
langzaam enigszins toe te nemen. Die plotselinge afname houdt verband met wintersterfte, want winterse kou drong toen door
tot in de Zuid-Europese overwinteringsgebieden. In Rheebruggen is er op lange termijn gestage afname. Er zijn aanwijzingen

dat de Kneu het in de overwinteringsgebieden moeilijk heeft (geringe overleving).
Mogelijk heeft dat effect op hetgeen wij hier
vaststellen.
We kunnen concluderen dat verschillen in
de aantalsontwikkeling tussen beide gebieden in elk geval voor een deel aan genoemde
landschappelijke ontwikkeling toegeschreven
kunnen worden.

Figuur 2. Aantalsontwikkeling van dezelfde soorten op de heide van het Ooster- &
Westerzand (500 ha) en in het halfopen landschap van Rheebruggen (480 ha).

Heggemus

Foto John de Roos
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W

Foto Greet Glotzbach

e zagen dit voorjaar maar af en toe een
torenvalk, dus de verwachtingen waren
niet erg hoog gespannen toen we eind
mei/begin juni voor controle op pad gingen
Gelukkig viel het mee: met 10 broedparen

Torenvalken in kast moeten worden geringd

was het resultaat ongeveer hetzelfde als de
vorige jaren.
In "ons gebied" hebben we de laatste 10 jaar
tussen de 8 à 12 broedparen, waarvan 30
tot 40 jongen uitvliegen. Verspreid hebben
we ruim 30 kasten in het gebied hangen.
Onwillekeurig denk je dan dat gezien het
aantal "geproduceerde" jongen, het aantal
broedparen hier zou moeten gaan stijgen; te
meer daar uit de literatuur bekend is dat
jonge vogels zich veelal binnen 50 km. van
hun geboorteplaats als broedvogel vestigen.
Hierbij vergeet je dan dat ruim 50% van de
uitgevlogen jongen sterft voordat ze een jaar
oud zijn en dat de verwachte levensduur
van een jong slechts 1,3 jaar is.
Bovendien speelt het voedselaanbod een
zeer belangrijke rol bij het bepalen van het
broedgebied en dat wordt er in ons gebied
voor de torenvalk, die voornamelijk van muizen leeft, niet beter op.
Opvallend is dat we dit jaar broedsels hadden in 3 kasten die pas in de winter zijn
opgehangen. In twee gevallen waren er in de
30

Torenvalken
omgeving al bestaande kasten welke niet
bezet werden. Het is ons nog steeds niet
duidelijk waarom een bepaalde kast
wel/niet bezet wordt.

Bijzonderheden
* In de kast aan de
Looweg (Bolkenstein)
waren op 23 juni 3
kleine jongen aanwe
zig. Op 14 juli, op
het tijdstip dat de
jongen circa 3½ à 4
weken oud waren,
werd waargenomen
dat de oude vogels
hoog in de lucht
sterk alarmeerden.
Een jong bleek in het
naastliggende maïsveld te fladderen.
Op 16 juli werd gezien dat een jong - dat
al wat beter kon vliegen - op de mesthoop
rondscharrelde
Wat was hier gebeurd? Werden de jongen
aangevallen door een andere vogel (kraai,
havik), steenmarter of deden ze vanwege
de grote hitte een voortijdige poging om
uit de kast te gaan?
* Van de heer Sars, Hobbitstee, ontvingen
we een leuk verslag van het broedgeval
daar. Met behulp van een telescoop is
geprobeerd het gehele broeden/voeden
etc. zo goed mogelijk te volgen. Er zijn 5
jongen uitgevlogen welke dadelijk na het
uitvliegen werden belaagd door een havik.
Eén jong is (gezien de plukresten) zeker
geslagen door de havik. Drie jongen werden nog gesignaleerd terwijl ze druk bezig
waren met jachtoefeningen Na een tijdje
was de hele familie verdwenen. Sinds
medio oktober is het mannetje weer in de
omgeving van de kast. Uiteraard hopen
we dat dit volgend jaar gevolgd wordt
door een broedgeval.
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OVERZICHT BROEDGEVALLEN 2006
10 tot 17 juni

23 juni

Aantal jongen geringd
c.q. uitgevlogen

Uffelte
Bolkenstein
Dorennbos

5 eieren
4 jongen

3 kleine jongen
4 jongen

2?? *
4

Ansen
"De Groene Hof”

6 jongen

6 jongen

6

Hees
v. d. Vegt

5 jongen

5 jongen

5

Wittelte
Wittelter made
Noordseweg

3 jongen
gepredeerd

3 jongen

3

eierschalen lagen
onder boom
Darp
J. de Roos
Wapserveen
G. Zondag
Hobbitstee
H. van Noort

4

6 jongen

6 jongen

3 kleine jongen

3 jongen

6
5 **
3

Resultaat
10 broedgevallen, waarvan 1 legsel gepredeerd is
9 succesvolle broedsels waaruit 38 jongen zijn uitgevlogen
* het aantal van 2 is niet geheel zeker
** één van de jongen is zeker ten prooi gevallen aan een havik (plukresten)
N.B. Voor een eventueel vergelijk met voorgaande jaren moet er rekening mee gehouden
worden dat de kast bij J. Schiphorst, Veendijk niet meer in ´ons´ gebied valt, maar overgegeven is aan Meppel.
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Inleiding.

A

l ruim 30 jaar is de steenuil bij onze vereniging in beeld. Midden jaren '70 werd
al gezocht naar mogelijke territoria en werd
een bescheiden aantal kasten geplaatst. In
Uffelte was de steenuil destijds een vrij
schaarse broedvogel die we vooral op en
rond Rheebruggen aantroffen. Het aantal
paren was ca. 4, waarvan er hoogstens 2
een kast betrokken. Begin jaren '80 kwam
er een eind aan de volledige populatie: de
strenge winter van 1979 eiste haar tol.
Slechts 1 paar broedde het voorjaar erna
nog in een kast aan de Anserweg. Met
behulp van dode eendagskuikens hadden
we het de winter doorgeholpen.
Nadien zijn de steenuilen op 1 uitzondering
na (2002 op Rheebruggen) niet meer in onze
directe omgeving waargenomen, hetgeen
ongetwijfeld te maken heeft met het verdwijnen van veel kleinschalige landschapselementen gedurende de laatste decennia. Er
zijn nu zeker nog wel geschikte plekjes over,
maar het blijkt dat eenmaal verlaten gebieden nauwelijks opnieuw bezet worden. De
enige hoop is dat jongen uit het aangrenzende gebied gebruik maken van kasten die we
er hebben geplaatst. Uit ringonderzoek blijkt
dat steenuilen zich wel degelijk over vrij
grote afstanden verplaatsen en er vindt ook
bij ons uitwisseling plaats tussen populaties
uit de deelgebiedjes. Dat houdt de hoop
levend op terugkeer van de steenuil in
Uffelte.
Gebied.
Nu richten we ons met het onderzoek en
bescherming op enkele kernen in onze
omgeving: Ruinen e.o. (Ansen, Engeland,
Hees, Oldenhave); Dwingeloo e.o. (Eemster,
Holtien, Leggeloo, Lhee, Lheebroek en
Westeinde) en 2 kleine, kwetsbare gebiedjes
in Ruinerwold en Wittelte.
In deze gebieden vinden we nog steeds de
vereiste leefomstandigheden die voor steen32

Steenuilen
uilen van levensbelang zijn. Ieder jaar wijzen
we er weer op hoe belangrijk het is: erven
met oude bomen en meidoornheggen, de
akkerrandjes met bloemen, takkenbossen,

stapels oude weidepalen en vooral oude
schuurtjes.
Op het kaartje zie je dat de gebiedjes op
elkaar aansluiten. Jonge uilen uit bijv.
Lheebroek worden later aangetroffen in
Ansen en uilen uit Oldenhave en Hees bijv.
in Leggeloo of Eemster. Het is mooi dat we
tijdens controles ook enkele malen uilen
aantreffen die zijn geboren in kasten van de
werkgroep "IJhorst/Staphorst" (o.l.v. Jan
Bisschop) in gebieden die grenzen aan
Ruinen: Echten, Koekange en Zuidwolde (zie
ringgegevens).
Landschap.
We krijgen, naast de enthousiaste medewerking van alle betrokken terreineigenaren,
onmisbare hulp uit een andere hoek:
Landschapsbeheer Drenthe. Zij heeft i.s.m.
bewoners een plan opgesteld het huidige
landschap te versterken en soms zelfs in
oude staat terug te brengen. Dit jaar
gebeurde dat bijv. op Oldenhave, waar (na
Hees) o.a. meidoornheggen en hoogstamfruitbomen werden aangeplant. Door de
ogen van een steenuil gezien een ideale ontwikkeling, want dit draagt bij aan een betere
voedselsituatie in de toekomst. Nu maar
Jaaroverzicht 2006

Vogelwacht Uffelte e.o.- Steenuilen

hopen dat het gras tussen de bomen niet
altijd als een biljartlaken wordt afgemaaid,
want dan verbetert er weinig. Er moet bijv.
ook ruimte blijven voor een stapel oude,
dikke takken. Te netjes en te glad is dus
niet goed. Wij hopen, dat na Hees en
Oldenhave, ook de andere gebiedjes bij het
landschapsproject van L.B.D. betrokken
kunnen worden. Alleen verbetering van de
voedselsituatie zal de steenuil in de toekomst doen overleven, want eerlijk gezegd
betwijfelen wij of onze huidige werkwijze in
lengte der jaren zal worden voortgezet.
De steenuilvriendelijke hoekjes liggen nu
nog vaak als eilandjes in hun omgeving en
het is zaak die zoveel mogelijk met elkaar te
verbinden. Laten we zuinig zijn op die oude,
karakteristieke eiken en vruchtbomen op
het erf. Die bieden de uilen een goede
schuil- , voedsel- en soms nestplaats.
Werkgroep.
Met het inventariseren van de territoria in je
werkgebied voorkom je niet de achteruitgang
en het evt. verdwijnen van de populatie.
Daarvoor moeten de handen uit de mouwen
gestoken worden. Datzelfde hebben we ervaren met de kerkuilen en de weidevogels. Doe
je niets, dan verdwijnen deze soorten voor de
meeste mensen ongemerkt uit je gebied.
Een groep enthousiaste medewerkers van de
Vogelwacht doet haar uiterste best de steenuilenstand gunstig te beïnvloeden. In de 1e
plaats worden op geschikte plaatsen nieuwe
nestkasten geplaatst. Landschapsbeheer
levert ze ons gratis. Daarnaast heeft ons lid
Hans Völker al tientallen kasten getimmerd
naar het model dat o.i. het best beantwoordt
aan de gestelde eisen. Ons model is hoger,
ruimer en goed geventileerd. Inmiddels hebben wij ca. 100 kasten geplaatst. Soms hangen enkele dicht bij elkaar zodat een paartje
uilen keuze heeft. De kast wordt voorzien
van een laagje bladaarde dat na het broedseizoen wordt ververst. Ook oude spreeuwennesten moeten verwijderd worden.'s Winters
gaan de werkgroepleden, als de weersomstandigheden langere tijd voor de uilen
slecht zijn, soms langs de bezette kasten om
dode eendagskuikens bij te voeren.
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Een moeilijke vogel.
Het is duidelijk dat het herstel van de landelijke steenuilenpopulatie veel moeizamer verloopt dan verwacht. De landelijke Stichting
Steenuilenoverleg Nederland ("Stone") stelt
alles in het werk de voorwaarden ervoor ten
goede te doen keren, maar dat blijkt niet
eenvoudig. Het zijn juist de gebiedjes met
enkele paren waar je de neergaande spiraal
niet meer kunt stoppen. Het grootste probleem is o.i. de korte levensduur van de
meeste uilen en de geringere mobiliteit in
vergelijking met kerkuilen. Een steenuil, bij
ons geringd in de kast van D. Tissingh
(Ansen) in 1998, die in 2005 nog broedend
wordt aangetroffen in Loil in de Achterhoek
is om 2 redenen bijzonder: a) de hoge leeftijd, b) de grote afstand tussen geboorte- en
broedplaats.
Bij ons is het een uitzondering als je een uil
van ca. 4 jaar oud aantreft. Op 13-5-06 troffen we nog maar 3 vogels in de kasten aan
die in 2002 waren geringd; oudere waren er
niet bij.
Inventarisatie.
Het vaststellen van de plaatsen waar zich
een paartje steenuilen ophoudt, vindt plaats
op verschillende wijzen:
a. Cassetterecorder. Vroeg in maart laten we
op plaatsen waar we een territorium verwachten de roep van een mannetje horen.
In de meeste gevallen volgt een reactie,
maar soms moeten herbezoeken zekerheid geven.
b. Waarnemingen. Soms blijkt er, ondanks
het uitblijven van een territoriumroep,
toch wel een paartje uilen aanwezig.
Informatie van bewoners wordt door ons
daarom zeer op prijs gesteld.
c. Uilen in kasten. Als we gedurende de
wintermaanden de kasten schoonmaken
en er soms ook nieuwsgierig een blik in
werpen, treffen we regelmatig steenuilen
aan. Dat geeft je al enigszins een beeld
van hetgeen je kunt verwachten.
d. Broedgevallen in kasten. Uiteraard geeft
het aantreffen van een broedsel in een
kast je de zekerheid van een bezet territorium.
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Territoria.
We startten dit voorjaar veel later dan normaal met de cassetterecorder.: 23, 28 maart
en enkele vervolgbezoeken op plaatsen waar
de eerste keren geen reactie volgde.
Het extreem koude voorjaar gooide roet in
het eten en we verwachtten dat de steenuilen er tijdens het broeden en grootbrengen
van de jongen hinder van zouden ondervinden. De reacties die we kregen, aangevuld
met de verschillende waarnemingen, wekten

bij ons de hoop dat er een aantal paren
aanwezig was dat overeenkwam met het
voorgaande jaar:35/36 p. Het klinkt misschien vreemd, maar daar mag je bij de
steenuilenbescherming vaak al tevreden
mee zijn. Een grotere populatie lijkt in ons
gebied niet haalbaar, omdat het ontbreekt
aan nog extra geschikte biotoopjes.
In het overzicht tonen wij u op welke plaatsen wij steenuilen hebben vastgesteld sinds
2001.

A. Territoria in de omgeving van Ruinen (Ansen/Ruinen, Benderse, Engeland, Voor en Achter
de Broeken, Hoekstraat, Hees, Oldenhave en Wijkveld) -2001/2006
Plaats
Ansen/Ruinen
*Benderse, Engeland,
V. en *A. de Broeken,
Hoekstraat
Hees
Oldenhave/Wijkveld

2001
6 p.

2002
11 p.

2003
8 p.

2004
10/11 p.

2005
10 p.

2006
8/10 p.

2 p.
1 p.
2 p.

2 p.
3 p.
4 p.

3 p.
3 p.
4 p.

3 p.
2 p.
4 p.

6 p.
2 p.
4 p.

5 p.
1/2 p.
3 p.

Er zijn in Ansen/Ruinen jaarlijks vrij veel
wisselingen in de territoria. Sinds 2001 zijn
er al 17 verschillende locaties bezet geweest
en sinds het begin van ons onderzoek in
1996 maar liefst 24. Dat zegt wel iets over
de onrust in het gebied en de waarschijnlijke uitval van steenuilen.
Op Hees kregen wij telkens geen reactie op
de roep via de cassetterecorder, maar hoorde J. Staal wel 2 mannetjes. Het paar in de
kast tegenover zijn huis verdween waarTotaal aantal territoria
in Ruinen e.o.

schijnlijk als gevolg van drukte rond de
woning i.v.m. een verbouwing. Het paar in
"De Weide" bleek verdwenen (in 2005 mislukt, dus ook hier mogelijk uitval door sterfte of predatie).
Op Oldenhave is de stand ieder jaar vrij stabiel. Dit jaar ontbrak het paartje bij
Teeuwen, hoewel we in het najaar overdag
hoorden alarmeren toen we de kast kwamen
schoonmaken.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

11 p.

20 p.

18 p.

19/20 p.

22 p.

18/20 p.

Zoals u in het overzicht kunt zien, liet elk
gebied wel een veer en daarom kwam het
totaal in 2006 weer op de blijkbaar enigszins magische grens van 20 paren. Dat is
een mooi aantal, maar je ziet wel hoe moei-

lijk het is de stand gunstig te beïnvloeden.
Hieruit blijkt dat broedgelegenheid bieden
maar één van de factoren is om steenuilen
te beschermen.

*Noot: Benderse en Achter de Broeken werden pas in 2005 bij het onderzoek betrokken. Mogelijk broedden
daar voordien ook al steenuilen.
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B. Territoria Ruinerwold en Wittelte.
Plaats
Ruinerwold (Oosteinde)
Wittelte

2001
1 p.
?

2002
1 p.
2 p.

In het Oosteinde van Ruinerwold werd aan
de Dr. Larijweg eerst geen steenuil meer
waargenomen, maar midden juli kwam mw.
Hilhorst met het verlossende bericht: een
jonge steenuil werd aangetroffen in een lege
ton. Bij M. Meijer zat in augustus een uil
(vr.) in de kort daarvoor geplaatste kast.
Voorheen heeft waarschijnlijk een paartje
gebroed bij de overburen, maar daar is door

2003
1 p.
1 p.

2004
1 p.
1 p.

2005
2 p.
2 p.

2006
2 p.
2 p.

een verbouwing de broedplaats verloren
gegaan.
In Wittelte (Buffing) was ook weer een uil
verdwenen en door een andere vervangen ,
want een in 2005 in Zuidwolde geringde uil
werd in de kast gecontroleerd. De populatie
is hier, evenals bijv. in Ruinerwold en Lhee,
zeer kwetsbaar.

C. Steenuilterritoria in de omgeving van Dwingeloo e.o. (Lhee, Lheebroek/Holtien, Eemster,
Leggeloo en Westeinde).
Plaats
Lhee
*Leggeloo
*Lheebroek/Holtien
*Eemster/Boterveen
*Westeinde

2001
2 p.
?
?
?
?

2002
2 p.
?
1 p.
1 p.
-

Aanvankelijk waren we in de veronderstelling dat er in Lhee geen broedpaar meer
aanwezig was: geen enkele reactie op de
cassetterecorder. Toch kregen we waarnemeingen van een uil door en op 15-6-06
kregen we zekerheid: mw. Schoonvelde
(Oldenhave) kreeg bij loonbedrijf Vink een
jonge uil onder de auto.
Gelukkig kon ze een 2e van de weg afpakken.
Bij Hessels (Leggeloo) werd tijdens de inventarisatie geen reactie van een mannetje
gehoord. In juli kwam dhr. Hessels met het
Totaal aantal territoria
Dwingeloo e.o.

Totaal aantal territoria
in Ruinen e.o.,
Dwingeloo e.o.,
Ruinerwolde en Wittelte

2003
2 p.
3 p.
2 p.
2 p.
-

2004
1 p.
2 p.
2 p.
2 p.
1 p.

2005
1 p.
2 p.
3 p.
2/3 p.
1 p.

2006
1 p.
4 p.
3 p.
3/4 p.
1 p.

mooie bericht dat er kleine jongen in de kast
lagen. De kast werd dus heel laat betrokken.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

?

?

9 p.

8 p.

9/10 p.

12/13 p.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 p.

30/31 p.

35/36 p.

34/37 p.

*Noot: Onderzoek Leggeloo (2003), Lheebroek/Holtien, Eemster/Boterveen en Westeinde vanaf 2002.
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Kastcontrole en ringen.
Van alle werkzaamheden die de werkgroepleden verrichten, wordt de controle van de
kasten als het meest spannend ervaren: de
ladder bij de kast, voorzichtig het deksel
omhoog….. Zou het vrouwtje zitten te broeden? Het is iedere keer weer een verrassing
wat je aantreft. Door de inventarisatie vooraf
en de waarnemingen heb je enigszins een
idee waar je broedgevallen kunt verwachten.
Op 13 mei gingen we met 3 groepen op pad
om de kastinhoud te controleren en een
maand later werden de jonge uilen door de
hr. Blaauw geringd. Op de route
Ansen/Ruinen waren de verwachtingen
hooggespannen, maar de medewerkers keerden enigszins teleurgesteld huiswaarts. In
enkele kasten, die vrijwel ieder jaar bewoond
zijn, werd geen legsel aangetroffen, bijv. bij

Hofman/Manders, A. Tissingh en Emmink.
Bij Hofman/Manders zaten
's winters nog 2 in Koekange en Oldenhave
(Teeuwen) geringde uilen, maar die waren in
mei weer verdwenen. Bij A. Tissingh zat in
januari een in Echten geringde uil in de
kast, die op 16-5-06 in de kast aan de
Madeweg een ei legde en daar vervolgens
ook weer verdween. Bij Emmink bleef de
kast voor het eerst na vele jaren onbezet.
Mogelijk werd er elders in de buurt een
natuurlijke broedholte gebruikt, want er
waren wel uilen aanwezig.
Gelukkig kregen we in augustus nog het
bewijs van een broedgeval achter de voormalige boerderij van E.J. Smit
(Dwingelerweg). Een jonge steenuil vloog met
de beide oude vogels weg bij een grote stapel
oude weidepalen. Hieronder moeten de
vogels hebben gebroed.

Kastcontrole en ringen Ruinen e.o. en Ruinerwold.
Ansen/Ruinen
Aantal paren
6

Aantal eieren
25

Aantal jongen
9

Op Benderse/Engeland bleef alleen de kast
bij het Joods kerkhofje onbezet. Hier troffen
we in 2005 dode jongen aan, hetgeen duidt
op het verongelukken van een of beide oude
uilen.
De fam. Bralten (Voor de Broeken) zag de
beide uilen in juni af en aan vliegen met

prooien. Enkele jongen werden tot in
augustus bij de kast waargenomen. Het
grappige was dat op 29-8-06 een jong van A.
Smit (Hoekstraat) in deze kast zat, terwijl pa
in de kast bij de buren (Hoorn) een uiltje zat
te knappen.
Op Hees was alleen de kast van Vogelaar
bezet. Eigenlijk zijn de omstandigheden hier
geschikt om ca. 4 paren onderdak te bieden,
maar helaas verdwijnen paartjes zonder duidelijke reden.

Benderse/Engeland/Voor en Achter de Broeken/Hees/Oldenhave
Aantal paren
9

Aantal eieren
39

Aantal jongen
35

* Bij Veurman werd eind juni een ongeringd jong aangetroffen, dat door de heer
Blaauw werd geringd. Dit voorval leidde
tot onze reactie die we meldden bij
"Stone" (Landelijke
Steenuilenbescherming):
FW: [Stichting STONE] Een opmerkelijk
broedgeval,
36

Als we steenuilenliefhebbers in Z.W.
Drenthe een uitgelezen steenuilenbiotoop
willen laten zien, gaan we naar Oldenhave
bij Ruinen. Daar staat een oude boerderij:
een oelebrod met gaten in het riet, waar al
jaren geleden onderhoud aan gepleegd had
moeten worden. Ernaast een oude boomgaard met hoogstam appelbomen die door
Landschapsbeheer Drenthe worden onderhouden. Tussen de bomen een bijenstal en
een stapel oude dakpannen. Kortom, het
biotoop zoals STONE het graag wil hebben.
Jaaroverzicht 2006

Vogelwacht Uffelte e.o.- Steenuilen

In de kast in een appelboom broedt al jaren
een paar steenuilen en in de schuur naast
de boerderij ringt een zusterwerkgroep elk
jaar jonge kerkuilen.

Zaterdag 10 juni j.l. ringde dhr. Blaauw uit
IJhorst (hij gaat al ruim 30 jaar met ons op
pad) 4 jonge steenuilen in de kast. De
bejaarde bewoner van de boerderij had mij
al enige keren verzekerd, dat zich ook in de
boerderij een paartje steenuilen bevond. Ik
probeerde hem er vergeefs van te overtuigen
dat hij zich moest vergissen. Steenuilen verdedigen hun territorium goed tegen indringers.
Woensdag 14 juni belde hij me 's avonds op:
"Noe moj 's heuren. Ie zegt toch dat er gien
2 oelen op iene plekke breujt ! Ie woll'n mie
niet geleuv'n!"
Hij vertelde dat hij aan de achterzijde van de
boerderij een jonge steenuil op de grond had
aangetroffen. Hij trof mij niet thuis en waarschuwde de kerkuilenwerkgroep. Dhr.
Blaauw ging mee in de veronderstelling
kerkuilen aan te treffen, want de steenuilen
had hij immers al geringd? Maar tot zijn
verbazing trof hij wel degelijk een ongeringde steenuil aan. Ze hebben hem bij de ande-
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re geringde in de kast gezet, waarvan er
inmiddels 1 uit de kast was gevallen en
waarschijnlijk door de hond was gedood.
Ik leg het zó uit, maar mogelijk heb ik het
mis: Hier is
sprake van
een mannetje
dat er 2
vrouwtjes op
na houdt,
want 2 mannetjes zouden elkaar
nooit zo
dichtbij
gedogen. Als
dat zo is, is
het de vraag
of hij beide
nesten met
kroost van
voldoende
voedsel kan
voorzien.
Na de 2
broedende vrouwtjes in een kast in
Lheebroek in 2004 is dit een volgende leuke
ervaring. Wat een boeiende bezigheid, hé,
die steenuilenbescherming!
We kregen bericht, dat het hier waarschijnlijk een geval van bigamie betrof: een mannetje met 2 vrouwtjes op een uitgelezen plek
waar voldoende voedsel aanwezig is.
In Ruinerwold was de kast bij Remmelts
gelukkig weer bewoond, nadat in 2005 het
vrouwtje aldaar verongelukt was. Op 22/8
zagen we de oude uilen met enkele jongen
bij het oude schuurtje, toen we een afrastering met schrikdraad kwamen maken rond
de fruitbomen.
Ruinerwold
Aantal paren
1

Aantal eieren
5

Aantal jongen
4
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Overzicht Ruinen e.o. en Ruinerwold
Bezette kasten
16

Aantal eieren
69

Gemidd. per kast
4,3

Kastcontrole en ringen in Dwingeloo e.o.
en Wittelte.
In Dwingeloo e.o. kwam de bezetting van de
kasten overeen met onze verwachtingen.
In Leggeloo verhuisde het paar bij Vos van
de holte in de omgewaaide appelboom naar
de aangeboden kast. Bij Wullings/Wiechers
bleken de eieren helaas verlaten toen we op
10/6 kwamen ringen.
Leggeloo
Aantal paren
3

Aantal eieren
11

Aantal jongen
4

In Eemster was de kast bij Timmer helaas
leeg. Hier werden de laatste jaren vrij veel
jongen vliegvlug en daarom is het jammer
dat hier niet meer werd gebroed. We troffen
marterharen in de kast aan. Gelukkig werd
een nieuwe plaats bezet (fam. Baaiman).
Eemster/Holtien
Aantal paren
3

Aantal eieren
13

Aantal jongen
8

Aantal jongen
48

Gemidd. per kast
3

In Lhee bleven de kasten dit jaar onbezet,
maar er werd gelukkig wel een broedgeval
vastgesteld bij Vink (loonbedrijf).
In het Westeinde bij Den Otter werden, na
het mislukte broedsel in 2005, 4 jongen
geringd. Vrij spoedig na het uitvliegen werd
er een door een kat gegrepen. Hopelijk is het
daarbij gebleven. De eerste maand na het
verlaten van de kast is voor de jonge uilen
een zeer gevaarlijke tijd. Daarom zijn schuilmogelijkheden rondom de nestplaats van
levensbelang.
Lhee, Lheebroek en Westeinde
Aantal paren
3

Aantal eieren
12

Aantal jongen
8

In Wittelte troffen we op 13 mei nog geen
eieren in de kast bij Kok aan, maar later
ringden we in juli toch 3 jongen. Wij hopen
dat aldaar uilen de andere kasten weten te
vinden. Dat zou de stand wat zekerder kunnen maken.
Wittelte.
Aantal paren
2

Aantal eieren
7

Aantal jongen
6

Overzicht Dwingeloo e.o. en Wittelte
Bezette kasten
11

Aantal eieren
43

Gemidd. per kast
4

Totaaloverzicht Ruinen e.o.,
Dwingeloo e.o.
Er werden in juni 74 jongen geringd en dat
was een goed resultaat. Van 5 plaatsen ontvingen we bericht van een omgekomen jong.
Op Holtien werd een jonge uil aangetroffen,
die blind was aan één oog. In vogelasiel "De
Oehoe" wordt hij nu verzorgd.
Vijf omgekomen jongen is uiteraard maar
38

Aantal jongen
26

Gemidd. per kast
2,4

een fractie van het werkelijke aantal omgekomen jongen. De meeste worden nl. niet
teruggevonden of aan ons gemeld.
Toch lijkt het aantal uitgevlogen jongen een
goede basis te kunnen vormen voor de
komende jaren.
Als we omstreeks oktober op pad gaan om
de kasten gereed te maken voor de winter,
zijn we benieuwd hoeveel jonge uilen we her
en der zullen aantreffen. Ook dat is voor ons
een spannende bezigheid.
Jaaroverzicht 2006
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Bezette kasten
27

Aantal eieren
112

Gemidd. per kast
4,1

Aantal jongen
74

Gemidd. per kast
2,7

Resultaten in de kasten sinds 2001.

Bewoonde kasten
Mislukt (= ….%)
Aantal eieren
Gem. per kast
Aantal jongen
Gem. per kast

2001
4
16
4
12
3

2002
13
1 (8 %)
50
3,8
34
2,6

Ringgegevens.
Geringde steenuilen leveren een schat aan
gegevens op over hun trek- en zwerfgedrag.
Je ontdekt dat de meeste in hun geboortestreek blijven hangen, maar er vindt wel
degelijk uitwisseling plaats tussen de deelgebiedjes (ook van onze zustervereniging
IJhorst/Staphorst). Dat biedt perspectief
voor het in stand houden van de kleinere
populaties.
Toch is het vreemd dat geschikte gebiedjes
in het voormalige verspreidingsgebied in
Uffelte niet herbezet worden. Daaruit blijkt
hoe moeilijk het is uitbreiding van het leefgebied positief te beïnvloeden.
Biotoopverbetering (herstel) en het aanbie-
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2003
15
6 (40 %)
59
4
31
2

2004
21
4 (19 %)
80
3,8
50
2,4

2005
28
10 (36 %
113
4
57
2

2006
27
5 (19 %)
112
4,2
74
2,7

den van broedruimte in de vorm van kasten
zijn o.i. de voorwaarden voor de terugkeer
van steenuilen.
In de periode van sept. 2005 tot ca. juni
2006 hebben we weer een aanzienlijk aantal
geringde steenuilen in onze kasten gecontroleerd. Hieronder vindt u enkele voorbeelden
van de soms interessante verplaatsingen
van de steenuilen in ons werkgebied.
Een leuke ervaring hadden we bijv. op de
plek op de foto hieronder: een oude, afgeschreven nestkast ligt op een houtstapel
(boerderij E.J. Smit). Steenuilen broedden in
die stapel en op 3 sept. troffen we een adult
aan in die kast. Waar geringd? Nou, op 8-62005 op Holtien bij Eemster. Leuk, hé?
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Ringgegevens van steenuilen 2006
Ringnummer

Ringjaar Ringplaats

Vindplaats

1

3.542.681

1998

D. Tissingh
Ansen

Op 6-5-05 in de kast Loil -Achterhoek
Ook in 2002 en 2004

2

3. 578.289

2003

De Graaf/Teeuwen
Oldenhave

Broedde in 2006 en 2005 in kast R.
Remmelts (Oosteinde Rui'wold)

3

3.624.815

2004

Smit
Hoekstraat

Broedde in 2006 in kast Rooijers
te Lheebroek; leidde een zwervend bestaan:
6-1-05 in kast Wiekema (Armstraat) en op
4-2-05 in kast Alberts (Engeland)

4

3.624.826

2004

Wiersma
Wijkveld

Broedde dit jaar en in 2005 in de Kast van
Alberts (Engeland)

5

3.621.911

2004

Muggen
Lheebroek

Broedde in 2005 in de kast van Wiekema
(Armstraat) en verhuisde in2006 met partner
naar de andere kast aan de Armstraat (Kok)
- zie 11

6

3.621.919

2004

Hofman
Ansen

Zat op 13-1-06 in de kast van Kok (Wittelte)

7

3.596.990

2004

Nijboer
Echten

Zat op 9-1-06 in de kast van Tissingh
(Ansen) en op 16-5-06 in de kast aan de
Madeweg en legde daar 1 ei.

8

3.624.893

2005

Huiskens
Zuidwolde

Zat op 3-3-06 in kast Buffing (Wittelte)

9

3.624.938

2005

Staal
Hees

Broedde in 2006 in kast Remmelts
(Oosteinde); plaats ingenomen van
verongelukt vrouwtje.

10

3.624.947

2005

Remmelts
Oosteinde

Op 30-1-06 in kast H.J. Alberts (Armweide)

11

3.596.998

2005

Schoonvelde
Koekange

Op 9-1-06 in kast Hofman (Ansen) Zie 31.
Beide vogels kwamen hier niet tot broeden

12

3.596.999

2005

Schoonvelde
Koekange

Op 13-5-06 met ong. uil in kast van Nap.
Bij Sassen er dicht bij was kort daarvoor het
mannetje door een kat gedood. Plaats direct
ingenomen en nieuw broedsel volgde: overigens wederom mislukt.

13

3.624.861

2005

Fledderus
Holtien

Zat op 3-9-2006 in een oude kast op een
houtstapel bij E.J. Smit (Ansen)
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Werkgroep “verbreding”

andschapsbeheer Drenthe coördineert in
onze provincie de activiteiten van de verschillende weidevogelwerkgroepen. Enkele
keren per jaar ontmoeten de vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen
elkaar in Hoogeveen en Beilen. Er wordt

avond in juni hebben wij vertegenwoordigers
van de andere werkgroepen uit Drenthe
rondgeleid langs enkele locaties in en rond
Uffelte. Ze mochten bijv. in een valkenkast
op de Uff. Made de jonge torenvalken
bewonderen en in Ansen jonge steenuilen.

overlegd hoe de bescherming van weidevogels het best ter hand genomen kan worden.
Aangezien de achteruitgang van kievit, grutto, wulp, enz. vrijwel overal merkbaar wordt,
neemt de animo van veel vrijwilligers zienderogen af. Daarom probeert
Landschapsbeheer de deelnemers te interesseren voor andere vormen van
Vogelbescherming. Het is duidelijk dat er
veel gedaan kan worden voor bijv. de kerken steenuil, torenvalk, huis- en gierzwaluw,
enz. De ervaring en kennis die de werkgroepen binnen onze vereniging op dit gebied
hebben, kwam heel goed van pas. Op een

Op de foto kijken de deelnemers in de
Liezenveenweg vol bewondering naar de afen aanvliegende gierzwaluwen aan de
Veenbesstraat en de huiszwaluwen aan de
meubelzaak van Snoeken.
In het noorden van Drenthe hebben we met
een tiental geïnteresseerden een rondrit door
een aantal kleine dorpjes gemaakt en hen
gewezen op mogelijke locaties voor een
steenuilenkast.
Wij zijn er van overtuigd dat velen ons voorbeeld zullen volgen en ook beginnen met het
plaatsen van kasten voor torenvalk en/of
steenuil.

Foto Fred van Femden

L

...misschien is er van bovenaf meer te zien!
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dertien
Dennenslag.
e heidevelden in Drenthe worden steeds
vaker graslanden. Dat komt omdat de
oude heiplanten in de loop der jaren veel
blad verloren hebben, waardoor de grond
verrijkt wordt. Op deze grond doet gras het
uitstekend en hei niet, die verkiest arme
grond. De oplossing zou zijn om de hei af te
plaggen en de zoden af te voeren. Het altijd
aanwezige zaad van de hei komt in de
schrale zandlaag goed tot ontwikkeling en
het gras niet. De hei wordt op deze wijze
verjongd. Helaas is deze oplossing erg duur
en dus meestal niet haalbaar.
Daarnaast is er nog een tweede probleem
met onze heidevelden. Het zaad van de grove
den kiemt ook heel goed op de verrijkte heidegronden. Als we dat op zijn beloop laten
zijn na enkele tientallen jaren de heide- of
grasvelden veranderd in bos. Dat heeft
gevolgen voor een aantal vogelsoorten, want
de veldleeuwerik broedt bijvoorbeeld wel op
een veld met een lage heide- of grasvegetatie, maar niet tussen de grove dennen. Dit

D

Verslag van de activiteiten
van vrijwilligers op
het Holtingerveld
tweede probleem is gelukkig wel vrij eenvoudig op te lossen door alle kleine dennetjes
uit de grond te trekken en de grotere exemplaren met een snoeischaar laag bij de
grond af te knippen. Het kan zelfs gedaan
worden door (bejaarde) vrijwilligers.
Het Holtingerveld is zo'n heide/grasveld
waar de Vogelwacht Uffelte e.o. nu voor het
tweede jaar bezig is met dat trek- en knipwerk. Met een man of zes zijn we om de
twee weken een ochtend aan het werk,
waarbij we ons gemakkelijk laten afleiden
door een houtsnip die overvliegt, een zwarte
specht of een groep luidruchtige kruisbekken. We zijn nu eenmaal vogelaars.
Natuurlijk is er ook belangstelling voor
andere dingen die we tijdens het werk
tegenkomen. Bijv. de pijpknotszwam (macrotyphula fistulosa) of de rups van een grote
beervlinder.
Hans Uylenburg,
enthousiast lid van de werkgroep.

Oostvaardersplassen,
altijd een boeiend gebied
om te gaan ‘vogelen’.
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