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Positieve en negatieve gedachten over de vogelstand in onze omgeving.

Het is februari 2008. Het bestuur van de Vogelwacht heeft al haar leden van de werkgroepen uit-
genodigd om eens kennis te maken met elkaars activiteiten en ervaringen. Een achttal vrijwilli-
gers vertelde a.h.v. digitale beelden op enthousiaste wijze over hun werk in het veld. Ik moet

zeggen dat het mij een gevoel van trots gaf te zien wat die ca. 60 actieve leden voor de vereniging, maar
vooral voor de vogels in onze omgeving, betekenen.
De Vogelwacht staat er om bekend dat zij zich vooral op praktische wijze bezighoudt met de bescher-
ming van soorten die het in ons land moeilijk hebben. Dat zij daarbij succes boekt, blijkt wel uit de
resultaten van de kerkuilenwerkgroep. Ik moet zeggen: groepen, want in het voorjaar van 2007 nam een
aantal jonge medewerkers de controle van ca. 60 kasten op zich in Diever, Vledder, Dwingeloo e.o. Het
was opzienbarend dat de stand van deze prachtige uil zich volledig herstelde na een dieptepunt in 1979.
Dat is niet alleen te danken aan de muizenplaag, maar zeker ook aan de ca. 140 kasten die de werk-
groep onderhoudt en controleert. Evenzo kun je stellen dat Zuid-West Drenthe nog een levensvatbare
populatie steenuilen en torenvalken heeft dank zij de tientallen vrijwilligers, die jaarlijks heel veel tijd
steken in hun bescherming. Zonder hun inzet zouden deze soorten hier nauwelijks meer voorkomen.
Bij Vogelbescherming is men verbaasd over de aantalontwikkeling van de huiszwaluwen in Uffelte,
Havelte e.o. gedurende de laatste decennia. Terwijl de stand overal in ons land is achteruitgegaan, is in
onze omgeving sprake van het tegendeel. Contacten van werkgroepleden met betrokken bewoners heb-
ben geleid tot een positievere houding t.o.v. de aanwezigheid van nesten onder windveer of dakgoot.
Niet elke werkgroep heeft de wind in de zeilen. De weidevogelliefhebbers, die de liefde voor kievit, grutto
en wulp a.h.w. in hun bloed hebben, zien al jarenlang "hun" vogels sterk in aantal afnemen. Toch geven
zij de moed niet op en zullen ze in maart/april weer de weiden en akkers van de Havelter en Uffelter
Made intrekken om de nesten te beschermen.
Er zijn landelijk nogal wat vogelsoorten die op de zgn. "Rode Lijst" belanden. Dat zal ongetwijfeld te
maken hebben met de druk die in ons kleine landje op de natuurgebieden komt door snelle verstedelij-
king, groei van industriegebieden en de toenemende recreatie. Die trend ontdekt ook de werkgroep die
de inventarisatie van het Ooster- en Westerzand verricht. Interessante soorten als veldleeuwerik, paapje,
kneu, tapuit en zomertortel vormen maar een deel van de vogels die sterk in aantal afnemen en voorgoed
uit het gebied dreigen te verdwijnen. 
Als je dan leest dat dit mooie natuurgebied is aangewezen als "Natura 2000" gebied, denk je bij jezelf:
"Gelukkig, nu krijgt het de status die het verdient en daarvan zullen kwetsbare vogelsoorten kunnen
profiteren!" Te vroeg gejuicht echter, want dan blijkt dat de gemeente het oog heeft laten vallen op het
gebied rond de hunebedden. Men ziet hier uitstekende recreatieve mogelijkheden. Er kunnen nog wel
50% meer bezoekers bij. Alles wordt in het werk gesteld de mens hierheen te lokken, want dat zou een
impuls voor de plaatselijke economie betekenen. Maar wij zijn bang dat de toenemende menselijke acti-
viteiten een nadelige invloed zullen hebben op de aangrenzende heidevelden. De boven al genoemde
vogelsoorten krijgen dan niet die bescherming die je zou mogen verwachten. 
Samen met onze groene zusterverenigingen zijn wij van mening dat de natuur alhier zou moeten preva-
leren en dat er naar gestreefd moet worden de biodiversiteit te beschermen. Via inspraak hopen wij te
voorkomen dat de natuurwaarden aldaar letterlijk onder de voet gelopen worden.

Fred van Vemden,voorzitter

Voorwoord



Overzicht activiteiten 2007

datum onderwerp
10-01 Aldabra, Hell of a Paradise door Philip Friskorn 
31-01 Jaarvergadering en na de pauze PowerPoint presentatie van Jan E.D. 

Visser
17-02 Werkochtend op de heide 
25-04 Vaarexcursie op "De Wieden"
21-05 Avondexcursie in de omgeving van de Meeuwenkolonie o.l.v. Arend J. van 

Dijk 
15-09 Excursie Schiermonnikoog 
11-10 Lezing over Vogels in het algemeen door  Arie Koopman
27-11 Dialezing over: "Siberië " door Chris Schenk

Wat hebben we nog meer gedaan?
- Gierzwaluwactie Veenbesstraat
- Cursus Broedvogelinventarisatie

Samenstelling bestuur 2007
Fred van Vemden voorzitter tel. 351384
Greet Glotzbach secretaris tel. 341640
Gerard Zondag penningmeester tel. 321164
Geert Drogt lid
Geert Hilbrands lid
Jan Liezen lid
Jannie Veldman lid

Werkgroepen Coördinatoren
Huiszwaluwen/Gierzwaluwen Fred van Vemden/Simon Bijl/Greet Glotzbach
Inventarisatie B.M.P./B.S.P. Arend van Dijk
Kerkuilen Erwin Bruulsema/Geert Hilbrands
Nestkastencontrole Fred van Vemden
Torenvalken Wim Snoeken
Weidevogels Herman Leenstra/Fred van Vemden
Steenuilen Fred van Vemden
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Huiszwaluwen 2007.

Ieder voorjaar wachten we met belangstel-
ling op de terugkeer van de huiszwalu-
wen uit Afrika en zijn we benieuwd of

hun aantal dat van het jaar ervoor zal over-
treffen. We zijn eigenlijk  verwend, want de
aantalontwikkeling vertoont al ruim 15 jaar
een stijgende lijn.
Toch moet je er rekening mee houden, dat
er eens een dip optreedt, omdat deze kleine
lentebodes zeer kwetsbaar zijn. In voor- en
najaar leggen ze bijv. een afstand van dui-
zenden kilometers af naar en van hun
winterkwartier in Midden-Afrika. De
omstandigheden daar kunnen ieder jaar
sterk verschillen wat voedselaanbod betreft.
Ook hier hebben huiszwaluwen het steeds
moeilijker. Ze vinden steeds minder geschik-
te woningen om hun nest aan te bouwen en
daar komt nog bij dat ze lang niet bij ieder-
een welkom zijn.

Nesten/mest.
Op plaatsen waar deze zwaluwen zich vesti-
gen, vliegen ze af en aan  met een snavel vol
leem, klei of modder. Daarvan wordt in ca. 2
weken een fraai nest gebouwd onder wind-
veer of dakgoot. Dit jaar hadden de zwalu-
wen het daarmee extra moeilijk, omdat er in
april/mei een lange droge periode was.
Daarom konden de vogels nauwelijks bouw-
materiaal vinden en lag de nestbouw gerui-
me tijd stil. Ook de weidevogelwerkgroep
ontdekte dat o.a. de wulp, tureluur en kievit
moeite hadden voedsel te vinden, omdat de
droogte de grond zo hard had gemaakt. 
Als het nest klaar is, wordt gebroed op ca. 5
eitjes, die na 14 dagen uitkomen. De jongen
moeten hun eigen nest natuurlijk niet
bevuilen. Heel veel soorten zangvogels voe-
ren de in een vliesje verpakte uitwerpselen
van hun jongen af , zodat je er in en bij het
nest niets van terugvindt. Helaas doen zwa-
luwen dat niet en deponeren de jongen de
poep buiten het nest, zodat je daar op de

grond de gevolgen van ziet. Dat kost heel
wat zwaluwen dan letterlijk de kop, omdat
hun nest wordt weggestoten. Zwaluwen heb-
ben dat niet verdiend, want wat doen ze
nuttig werk voor de mens: de hele dag zie je
ze in de lucht bezig met hun jacht op insec-
ten (1 paar huiszwaluwen met  jongen vangt
er per jaar ca. 5 miljoen).

Kolonie.
Huiszwaluwen verblijven graag in elkaars
gezelschap. Het zijn daarom echte kolonie-
vogels. Op veel plaatsen zie je dat ze de
nesten tegen elkaar aan bouwen. Bij de
bouw van het nest helpen de buren elkaar
zelfs; echte noaberplicht dus. Grote kolonies
in Uffelte treffen we bijv. aan bij G. Pekel
(Lindenlaan), W. Snoeken (Dorpsstraat) en
G. Leffers (Ruinerw.weg).
Deze kolonievorming maakt deze soort ook
extra kwetsbaar, want als bijv. een nieuwe
bewoner van zo'n huis die vogels niet meer
gedoogt, betekent dat een fikse aderlating
voor de totale stand. Dat is waarschijnlijk
ook de reden dat het landelijk gezien nog
steeds slecht gaat met de huiszwaluwen. 
De werkgroep is bereid onder nesten een
mestplankje aan te brengen om zodoende de
overlast te beperken. 

Kunstnesten.
Huiszwaluwen maken graag gebruik van
kunstnesten van houtbeton. Gewone nesten
vallen nogal eens omlaag op het moment dat
er grote jongen in zitten (gewicht). Het mate-
riaal bevat vaak te veel zand en te weinig
leem of klei.  
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Kunstnesten nodigen vaak andere paren uit
er naast te komen wonen. In Uffelte en
omgeving hebben we ca. 50 kunstnesten
geplaatst. Bijv. bij meubelzaak Snoeken
waren er maar liefst 10 bewoond. Ook bij de
Havelter Sluis en het gebouw van
Gemeentewerken in Dieverbrug maken
meerdere paren er gebruik van. Wij konden
ze tot voor kort kopen in Losser (Twenthe).

Aantalontwikkeling.
In Uffelte vertoont de stand van het aantal
broedparen al vele jaren een stijgende lijn,

waaraan toch eens een eind moet komen.
Nou, dat was in 2007 eindelijk het geval:
een afname van 5 p. t.o.v. 2006: In 2006
134 p. en in 2007 129 p.

Dat de stand desondanks zo goed is, hebben
we natuurlijk in de 1e plaats te danken aan
al die inwoners die nesten aan hun woning
gedogen. Gelukkig krijgen we vaak te horen
dat men geniet van die drukke vogeltjes die
voortdurend af een aan vliegen. Het is toch
ook een prachtig gezicht: tientallen zwalu-
wen boven ons dorp op insectenjacht.

Vogelwacht Uffelte e.o. - 1. Werkgroep huiszwaluwen/gierzwaluwen

Broedlocaties en aantallen
Dorpsstraat

Schapelsteeg/Rijksweg

2005 2006 2007
Totaal 11 12 13

Liezenveenweg

2005 2006 2007
Totaal 9 6 4

Lindenlaan
2005 2006 2007

Totaal 42 48 43

Totaal Uffelte
2005 2006 2007

Totaal 119 134 129

De Goorn

Vijverlaan
2005 2006 2007

Totaal 5 10 7

Schoolstraat/Schoolpad/Zuidstraat

Egginkstraat/v.d.Sluisweg/Ruinerwoldseweg

2005 2006 2007
Totaal 25 17 22

2005 2006 2007
Totaal 3 5 5

2005 2006 2007
Totaal 21 14 19
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Kolonies in onze omgeving.
Ieder jaar volgen wij ook enkele kolonies op
de voet in onze naaste omgeving. Zij dragen
wezenlijk bij aan een goede huiszwaluw-
stand. Door het plaatsen van een aantal
kunstnesten proberen we de stand gunstig
te beïnvloeden. Uiteraard zijn we de betrok-
ken bewoners dankbaar dat zij de soms
grote aantallen nesten, ondanks de mest-

overlast, laten zitten.
1. R. Meeuwes - Havelte 32 nesten
2. J. Oostra - Havelte 21 nesten (8k)   
3. Havelter Sluis 8 nesten (3k)
4. Zuivelfabriek - Wa'veen 26 nesten
5. R. Lommers - Veendijk 48 nesten
6. Gem.werken - Dieverbrug 6 nesten (3k)
7. Wittelterbrug  14 nesten

Havelte
In de Havelter Meerkamp hebben Simon Bijl
en zijn vrouw Sanne het beschermingswerk
op zich genomen. Ze hebben o.a. in hun
buurt kunstnesten geplaatst + mestplank-

jes, waarvan de resultaten direct positief
waren. In 2008 zullen zij in staat zijn een
overzicht te maken van het aantal broedpa-
ren in hun gebied.

2005 2006 2007
Totaal 10 17 16



Gierzwaluwactie Veenbesstraat.
Een gierzwaluw behoort tot de meest bijzon-
dere broedvogels van ons land. Zijn leven
speelt zich vrijwel uitsluitend in de lucht af:
jagen op insecten, paren en slapen. Luid
gierend hoor en zie je ze regelmatig boven de
huizen van steden en dorpen in volle vaart
voorbij vliegen. Slechts om te broeden krij-
gen ze enige tijd vaste grond onder hun
pootjes (die overigens slecht zijn ontwikkeld)
als ze onder een dakpan of in een holte
schieten.
Deze ware luchtacrobaten zijn van al onze
zomergasten het kortst in ons land.
Omstreeks 10 mei verschijnen de eerste en
begin augustus zetten ze koers naar hun
winterverblijf in Afrika.

Broedplaats.
Gierzwaluwen broedden oorspronkelijk in
rotsen, maar geleidelijk verplaatsten ze zich
naar onze gebouwen. In oude steden kun-
nen ze eenvoudig een broedplaats vinden op
eeuwenoude daken. Bijv. in Meppel en
Steenwijk broeden jaarlijks nog tientallen
paren op de hogere gebouwen in de binnen-
stad. Door restauratie verdwijnen tegen-
woordig geschikte broedplaatsen als sneeuw
voor de zon. Daken hebben nauwelijks nog
spleten en gaten waar de gierzwaluwen naar
binnen kunnen schieten. Daarom heeft hij
het moeilijk en staat de landelijke populatie
onder druk. De laatste jaren zien we geluk-
kig deze interessante vogels hun terrein ver-
leggen naar omliggende dorpen. Daar zoe-
ken ze, net als in de steden, een nestplaats
onder dakpannen. Omdat ook hier de
meeste daken gierzwaluw"onvriendelijk" zijn,
kunnen vogelwerkgroepen trachten hen een
handje te helpen. Zo is het aanbrengen van
speciale dakpannen een mogelijkheid. Dat
hebben we bijv. gedaan op de Havelter kerk
(50 ex.) en enkele woningen aan de
Lindenlaan. Helaas hebben de gierzwaluwen
die geboden kans nog niet aangegrepen.
Misschien dat de actie met geluiden op de
kerk volgend jaar succes oplevert. Hier
startten we in mei opnieuw met het uitzen-
den van het typische geluid. Drie keer per
dag moest het gegier soortgenoten naar de

kerk lokken. We namen wel overvliegende
zwaluwen waar, maar een pan werd nog niet
betrokken. 

Veenbesstraat.
De woningen aan de Veenbesstraat bieden
broedplaats aan ca. 8 paren. Met grote snel-
heid zien de bewoners de zwaluwen aan de
kopse kanten van de woningen onder de
gevelpannen schieten. Soms maakt een zwa-
luw een verkeerde keuze en vliegt zich dood
onder een pan die te weinig ruimte geeft. De
zwaluwwerkgroep van de Vogelwacht ziet
hier uitstekende kansen de populatie een
positieve impuls te geven. Het creëren van
meer broedruimte is eigenlijk de enige oplos-
sing. Je kunt een aantal pannen iets optil-
len, maar wij hebben gekozen voor kasten
die door de landelijke gierzwaluwstichting
zijn ontwikkeld.

Nestkasten.
Leden van onze werkgroep o.l.v. Sietze
Grave hebben van duurzaam redcederhout
32 nestkasten gemaakt. Daarbij kregen ze
steun van het bouwbedrijf Thalen uit
Wapserveen, waar gebruik gemaakt mocht
worden van werkplaats en gereedschap. De
heer Thalen deed zelf enthousiast aan de
actie mee.

Vogelwacht Uffelte e.o. - 1. Werkgroep huiszwaluwen/gierzwaluwen
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We hebben toestemming gevraagd om deze
kasten te plaatsen aan de gevels van 4
woonblokken aan de Veenbesstraat. Alle
bewoners en ook de woonstichting "Actium"
verleenden hieraan graag hun medewerking.
Na rijp beraad werd besloten de gevels te
kiezen aan de vijverkant, anders zou de
hitte van de middagzon een te hoge tol
onder de jonge zwaluwen eisen. Zo
omstreeks midden april werden 4 x 7 kasten
op de gevels aangebracht met behulp van de
extra lange ladder van de kerkuilenwerk-
groep. Bij 2 gevels kregen we hulp van de
Vrijwillige Brandweer van Meppel. Die zette
op enkele voor ons onbereikbare plaatsen de
hoogwerker in.

Vooruitzicht.
Met het plaatsen van deze nestkasten hopen
wij het grote gebrek aan geschikte nest-
plaatsen voor deze nuttige en vooral boeien-
de vogels op te lossen. Ook op enkele andere
plaatsen in Uffelte, o.a. aan de Lindenlaan,
werden enkele kasten geplaatst. We kregen
bij deze actie  steun van onze dorpsgenoten.
Een kast aan een blinde muur biedt de gier-
zwaluw het gewenste onderdak. Niemand
heeft er last van, want deze zwaluwen laten,
i.t.t. de huis- en boerenzwaluwen, geen
poepje op de stoep achter.
Ook in Havelte zoeken we aan de
Koningskamp of aan de Meerkamp naar
geschikte mogelijkheden. Met spanning
wachten we af of de gierzwaluwen de
komende jaren gebruik zullen maken van de
geboden nestruimte. We moeten geduld heb-
ben. Dat hebben we van andere werkgroe-
pen in ons land wel begrepen.

Hulp.
Dank zij de medewerking van de fa.
Bruinenberg Installatiebedrijf werd de
bedrading voor de laptop boven in de kerk
vakkundig geïnstalleerd.

Vogelwacht Uffelte e.o. - 1. Werkgroep huiszwaluwen/gierzwaluwen
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G. Bruinenberg aan het werk in de Havelter kerk

H. Heetveld en J. Ovinge tijdens het plaatsen van gierzwaluwkasten



Havelter Made 2007

Het extreem vroege en droge voorjaar
heeft wel invloed gehad op het broed-
seizoen van de weidevogels. Vooral

de grutto's, wulpen en scholeksters zijn door
de lagere beschikbaarheid van voedsel later
met de leg begonnen. Daarentegen zijn de
kieviten wel vroeg van start gegaan maar dat
heeft meer te maken met de hoge tempera-
turen in de winterperiode. Maart roerde
eens niet zijn staart, maar april deed wel
wat hij wil. Hoge temperaturen, soms tegen
de 30 graden en weinig regen zorgden er
voor dat eind april en begin mei al veel gras
gemaaid was. Ook veel landwerk op de
maïsvelden was dit jaar vroeg klaar. 

Het lijkt erop dat de populatie weidevogels
stabiel blijft in de Havelter Made.
Vergelijkend met de twee voorgaande jaren
is de grote teruggang gestopt, ondanks de
aanwezigheid van het dicht tegen het gebied
gevestigde composteringsbedrijf. De kraaien
en roeken die dit bedrijf bezoeken veroorza-
ken op hun route veel onrust in het territo-
rium van de weidevogels. Ze pikken dan ook
continu een eitje mee. Tegen zoveel geweld
is het vaak onbegonnen werk en zijn dit jaar
wederom veel nesten gesneuveld. Eerder
hadden de vogels ook veel overlast van een
aanwezige vos echter deze is dit jaar niet
gesignaleerd. 

Inmiddels is dit het zesde seizoen dat de
werkgroep weidevogelbescherming in de wei-
landen ten zuiden van Havelte de broedre-
sultaten 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.

Hieronder volgen de cijfers van de weidevo-
gels en de broedresultaten.

Kievit
De kievit valt vooral
op door zijn specta-
culaire luchtacroba-
tiek. Hij is voortdu-
rend bezig ongewen-
ste indringers uit zijn
territorium te verja-
gen. De lange kuif
geeft de kievit een

extra parmantig uiterlijk. Het is de weidevo-
gel met de hoogste populatie in ons land. Hij
is trouw aan zijn broedgebied en keert elk
jaar terug.
De kievit is ook in ons beschermingsgebied
de weidevogel met het hoogste aantal broed-
paren. Het aantal getelde paartjes was iets
lager dan de voorgaande jaren 
We kwamen dit jaar uit op 20 getelde paren.
Op 17 maart konden de weidevogelbescher-
mers de eerste nesten met kievitseieren
markeren. 

Een week later zaten al veel kieviten te broe-
den. Helaas zijn bijna alle eerste broedsels
door predatie, vooral door de kraaien niet
uitgekomen. Slechts één nest is uitgekomen
maar helaas zijn de jongen door ploegwerk-
zaamheden omgekomen. 
Wel moet gezegd worden dat de boeren en
loonbedrijven zeer opmerkzaam waren bij de
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gemarkeerde nesten. Hier werd netjes
omheen geploegd of gesleept. Ondanks hun
inzet mocht dit helaas niet baten want de
kraaien hadden de nesten ook ontdekt.    
Opmerkelijk was wel dat in een perceel met
ingezaaide maïs 6 kieviten zaten te broeden.
Deze waren inmiddels met hun 2e of 3e leg-
sel bezig. Van deze nesten zijn er uiteindelijk
4 of 5 uitgekomen. Een mooie opsteker. Het
lijkt erop dat, zodra de kraaien zelf zitten te

broeden, deze dus minder last veroorzaken. 
Dat zou betekenen dat latere legsels meer
kans op overleven hebben dan vroege leg-
sels. In totaal hebben de vogelwachters 48
nesten geteld c.q gevonden. Van alle gevon-
den nesten met eieren zijn 7 uitgekomen,
maar dat zijn er toch twee meer dan het jaar
daarvoor. Alle niet uitgekomen nesten zijn
door predatie gesneuveld.

Vogelwacht Uffelte e.o. - 2. Werkgroep weidevogels
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Grutto
De grutto wordt wel
de koning van de
weidevogels
genoemd. Met zijn
prachtige kleuren,
fiere houding en vro-
lijke roep is hij één
van de meest opval-

lende vogels in het weidelandschap. Hij
roept zelf zijn naam als hij door de lucht
suist: grutto,grutto,grutto.
Waar vorig jaar slechts een enkele grutto
was gesignaleerd zijn we nu aangenaam ver-
rast door 2 broedende paartjes. Van het ene
op het andere moment waren deze in ons
werkgebied neergedaald en ook direct met
een legsel begonnen. Het was net in de peri-
ode dat de boeren het eerste gras binnen-
haalden. In overleg met de veehouder is een
groot deel rond het nest niet gemaaid, zodat
de grutto's voldoende bescherming zouden
hebben. Helaas zijn na een week de nesten

toch door ongenode indringers leeggehaald
en was ons werk allemaal voor niets
geweest. Zo snel de grutto's waren gekomen
zo snel waren ze ook weer vertrokken.
Hopelijk hebben we volgend jaar meer geluk
in de Havelter Made.  

Wulp
De wulp is onopvallend gekleurd, maar door
de grootte en de indrukwekkende omlaag



gebogen snavel toch een herkenbare soort.
De roep van de wulp is een zeer luid koerlie,
in de broedtijd is een zang te horen die
bestaat uit een reeks luide tonen die
oplopen in snelheid en toonhoogte en wor-
den gevolgd door een triller.
De nesten van de wulpen lieten zich dit jaar
moeilijk vinden. Vooral in de droge periode
kozen de vogels regelmatig een ander territo-
rium. In totaal zaten er 4 paartjes in ons
gebied, waarvan uiteindelijk een 3-tal
nesten is gevonden. Hiervan zijn 2 door pre-
datie niet uitgebroed. Van het uitgekomen
nest zijn eind mei een aantal jongen gesig-
naleerd.  

Scholekster
De scholekster
wordt ook wel de
wortelvogel
genoemd. De lange
oranje snavel is
zijn meest opval-
lende kenmerk.

Maar ook het zwart-witte verenkleed maakt
de scholekster tot een herkenbare vogel.
Plus natuurlijk zijn luide brutale
geschreeuw dat soms tot diep in de nacht te
horen is.
De scholeksters kwamen dit jaar laat op

gang. De maïs was al ingezaaid en ook het
landwerk was klaar toen de eerste legsels
werden gevonden. De teller stopte bij 5
paartjes. Van deze paartjes zijn uiteindelijk
3 nesten gevonden. Dit hadden er meer
kunnen zijn maar de maïs was dusdanig
hoog dat bescherming niet meer noodzake-
lijk was. Voor zover bekend is er geen enkel
nest met jongen aangetroffen. Waarschijnlijk
zijn de nesten toch vroegtijdig gesneuveld
door predatie.  

Tureluur
De tureluur houdt
zich het liefst op in de
buurt van de kievit of
de grutto. Deze bieden
hem bescherming
tegen ongewenste
indringers
Deze steltloper valt op door zijn opvallende
geluid en door de fel oranje poten en snavel. 
Voor het derde achtereenvolgende jaar
broedde er geen enkele tureluur. Het lijkt er
op dat deze vogel met zijn alarmerende
geluid voorgoed uit ons beschermingsgebied
is verdwenen. 

Hieronder een meerjaren overzicht van de
weidevogelbescherming in de Havelter Made.

Vogelwacht Uffelte e.o. - 2. Werkgroep weidevogels
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Foto G. Drogt

Weidevogels Havelter made 2005-2007
Aantal paren Gevonden nesten Uit Niet uit

Soort/jaar 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007

Kievit 22 22 20 55 50 48 3 5 7 52 45 41
Grutto 3 2 2 3 0 2 0 0 0 3 0 2
Wulp 5 4 4 7 4 3 0 1 1 7 3 2
Scholekster 4 5 5 4 4 3 1 1 0 3 3 3
Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 34 33 31 69 58 56 4 7 8 65 51 48



Weidevogels Uffelter Made 2007.

Veel vogelliefhebbers moeten met lede ogen
aanzien hoe de weidevogels in sneltreinvaart
uit het landschap verdwijnen.
Ons land was voor soorten als kievit, grutto,
tureluur en wulp een bolwerk tot eind jaren
'70. Toen bleken deze soorten erg kwetsbaar
en liepen de aantallen zienderogen terug.
Intensievere landbouwmethoden, schaalver-
groting, ontwatering, verandering van land-
bouwgrond in natuur en predatie zijn facto-
ren die samen een rol spelen in de niet te
stuiten achteruitgang van de weidevogel-
stand.
Een kleine werkgroep van 4 leden (H.
Leenstra, T. de Nekker, W. Snoeken en F. v.
Vemden) tracht i.s.m. een aantal betrokken
boeren in het laatste weidevogelgebied de
stand nog enigszins op peil te houden.

Gebied.
In de jaren '70 en '80 kon je in verschillende
landbouwgebieden rond Uffelte/Havelte nog
een redelijke weidevogelpopulatie aantreffen:
Uffelter Es, Wittelter Made, Boerenmade,
Kattemade en Anser Made. In die gebieden
tref je anno 2007 nauwelijks nog kieviten
aan, terwijl bijv. de grutto dit jaar alleen op
de Havelter Made nog met 2 p. werd aange-
troffen. Slechts op de Uffelter en Havelter
Made vinden de weidevogelaars nog iets
terug van wat hen in hun jeugd altijd
geboeid heeft. Beide gebieden vind je dicht
bij de Dr. Hoofdvaart en de Oude Vaart.
Akkers en weiden zijn er beide vrijwel gelijk
over het gebied verdeeld.

Broedseizoen 2007.
Het voorjaar van 2007 werd gekenmerkt
door een lange periode van droogte. Wij kre-
gen de stellige indruk dat dit een negatief
effect had op de broedresultaten. Er werd
zeker door de wulpen laat begonnen met
nestelen, mogelijk doordat de vogels slecht
voedsel konden bemachtigen. De kieviten
vestigden zich vrijwel allemaal op het bouw-
land, bewerkt door H. Snoeken, J.
Wemmenhove, J. Timmerman, en H. Pol.
De bewerking van het land vindt vrijwel

altijd plaats als de vogels al zitten te broe-
den. We merken dan dat, ondanks de
inspanningen van de betrokkenen, veel leg-
sels verloren gaan: verlaten nesten, predatie
na de landbewerking.
Gelukkig krijgen kieviten nog een volgende
kans, omdat ze vervolglegsels produceren
i.t.t. de andere soorten: als een grutto of
wulp het legsel verliest, is het broedseizoen
mislukt.
De achteruitgang van het totale aantal wei-
devogels lijkt helaas niet meer te stoppen.
Ook in 2007 zagen we dat vooral het broed-
succes daarbij een doorslaggevende rol
speelt. Het steeds weer verloren gaan van
legsels leidt tot teleurstelling bij de werk-
groepleden. Een groepslid verzuchtte op zijn
papier met aantekeningen: "'k Geef de moed
op na weer een k……morgen.. 'k Zet geen of
weinig stokken meer, tenminste niet voor alle
werkzaamheden gedaan zijn."
Helaas staan er te weinig positieve ervarin-
gen tegenover om de weidevogeltoekomst
met vertrouwen tegemoet te kunnen zien.

Soorten.
De kievit is de meest algemene soort op de
Uffelter Made. In de loop der jaren is deze
vogel van weidevogel steeds meer akkervogel
geworden: vrijwel alle nesten vind je op het
bouwland. Sinds 1997 is de stand meer dan
gehalveerd, maar de laatste jaren stabiliseert
het aantal rond 20 p.
Hoewel veel 1e legsels verloren gaan door
grondbewerking en predatie, constateren we
later in het seizoen toch een redelijk aantal
paren met jongen (dank zij de vervolgleg-
sels). Er is minder predatiedruk van vossen
(die bejaagd worden). Helaas tellen we aan
het eind van het seizoen toch weinig vlieg-
vlugge jongen en uiteraard is dat het belang-
rijkst voor het overleven van de soort. Op
het land bewerkt door H. Snoeken en J.
Wemmenhove werden 7 nesten gespaard tij-
dens de werkzaamheden. Later bleek een
aantal verlaten of gepredeerd, maar in juni
hadden toch ca. 5 paren jongen.
De aantalontwikkeling van de wulp is dra-
matisch: in enkele jaren tijd is de stand
gehalveerd. Oorzaak: er worden geen jongen
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vliegvlug. De nesten in het weiland worden
tijdens het maaien gespaard, maar vormen
nadien een gemakkelijke prooi voor allerlei
eierrovers. U begrijpt dat dit voor alle
betrokkenen frustraties oplevert. We vrezen
daarom dat deze vogel met zijn mooie zang
over een aantal jaren volledig uit onze omge-
ving is verdwenen (en dan te bedenken dat
er in 1975 nog 45 paren op de heide van het
Westerzand  broedden). Wie maakt zich daar
druk om? Het gaat voorbij aan het gros van
de mensen.
De scholekster is in ons gebied eigenlijk de
enige die zich goed weet te handhaven. De
vogel kan behoorlijk oud worden, hetgeen de
kans op nakomelingen vergroot. Daarnaast
begint de scholekster laat met de eileg (als
de meeste akkers bewerkt zijn) en dat ver-
groot de kans op broedsucces. Bij Pol broed-
den dit jaar 3 p., terwijl we in het gehele
gebied 4 p. met jongen aantroffen.
Het lijkt dat de grutto in 2007 voorgoed uit
ons gebied is verdwenen en dat doet ons
vogelliefhebbers pijn. Een baltsende grutto-
man boven je hoofd. Dat is het echte voor-
jaarsgevoel! In april namen we nog wel
enkele grutto's waar, maar ze verhuisden
later naar de weilanden over de Leisloot. Je
kunt stellen dat 2007 het einde betekent
van het gruttotijdperk. In de jaren '70 trof-
fen we nog ruim 10 p. in dit gebied aan.
Ook de tureluur heeft het moeilijk. Deze
mooie steltloper maakt het nest goed ver-
scholen in het lange gras en net als de jon-
gen uitkomen, wordt dat gemaaid. In de
Turfvenen vonden we de nestlocatie, die we
met stokken markeerden. Net toen in mei
gemaaid werd, waren de jongen uitgekomen
en hadden het nest verlaten. Gevolg: alle
dood. Ook deze soort legt hier op den duur
het loodje. 

Overige soorten.
Op de Uffelter Made treffen we, naast de
genoemde weidevogels, nog enkele andere
broedvogelsoorten aan. Soorten die bij het
akker- of  weidegebied horen, zoals bijv. de
gele kwikstaart. Met deze mooie vogel lijkt
het in ons gebied goed te gaan, want dit jaar
stelden we 5 territoria vast. 

Gele kwikstaart Foto Geert Drogt

Met de veldleeuwerik gaat het landelijk erg
slecht vooral door het ontbreken van akker-
randen met veel kruiden. In de omgeving
van Pol troffen we 2 zingende mannetjes
aan.

Veldleeuwerik Foto Geert Drogt

De bermen en slootkanten van de Turfvenen
waren in mei mooi begroeid, o.a. met riet.
Hier troffen we 2 p. rietgorzen aan: 1 nest
met jongen gezien. Waterschap "Reest en
Wieden" had het maaien uitgesteld, zodat
eieren uitgebroed konden worden. Wat jam-
mer dan, dat er  begin juni gemaaid wordt
en de jongen alsnog omkomen. Twee weken
later maaien en je redt de legsels. 

Vogelwacht Uffelte e.o. - 2. Werkgroep weidevogels
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Ook de graspiepers hebben dan een goede
kans hun jongen te zien uitvliegen.
De laatste komt met ca. 10 p. in het gebied
voor en kiest vooral het extensief bewerkte
land van G. Willems  en de slootkanten als
broedplaats uit. In het land van Willems
moeten o.i. door de late maaidatum ook jon-
gen veilig zijn uitgevlogen.

Vogelwacht Uffelte e.o. - 2. Werkgroep weidevogels

Aantalontwikkeling 1997/2007.
De ontwikkeling van het aantal paren sinds 1997 laat duidelijk de afname zien van vrijwel
alle weidevogels. Slechts de scholekster komt er tot op heden goed af.

Soort 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

Kievit 55 50 48 40 28 30 24 18 21 22 20
Wulp 8 7 8 10 13 8 9 8 8 5 5
Scholekster 5 4 6 6 5 5 6 5 7 7 6
Grutto 3 - 1 3 5 4 1 2 5 2 -
Tureluur 3 2 1 1 5 3 2 2 3 2 1
Patrijs 1 2 - 1 - - - - - - -

Totaal 75 65 64 60 56 50 42 35 44 38 32

Ondanks de teleurstellende resultaten zullen de werkgroepleden ongetwijfeld in 2008 weder-
om hun best doen voor de dan aanwezige paren. We geven de moed nog niet op.

Overzicht weidevogels 2007 Uffelter Made

paren nesten uit niet uit reden niet uit

Kievit 20 36 10 26 15 werkzaamheden, 11 predatie
Wulp 5 2 1 1 predatie
Tureluur 1 1 1 0 Jongen tijdens het maaien omgekomen
Scholekster 6 5 3 2 1 werkzaamheden, 1 predatie
Grutto 0 0 0 0
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ddrr ii ee Werkgroep torenvalken

Inleiding.

Van de roofvogels die in ons land broe-
den, zijn de buizerd en de torenvalk
bij de meeste mensen het bekendst.

Dat heeft te maken met hun manier van
jagen. Ieder kent de buizerd, die langs de
weg op een weidepaal zit, loerend op een
muis. De torenvalk kennen we als de vogel
die "biddend" boven een weiland met zijn
scherpe blik een prooi zoekt. 
Torenvalken bouwen geen eigen nest en zijn
om te broeden afhankelijk van oude kraai-
en- of eksternesten. Ook blijkt dat ze heel
graag gebruik maken van een veilig onder-
dak in een speciale kast. Zodoende zijn
vogelwerkgroepen in staat hulp te bieden
aan deze bedreigde soort. Al ruim 30 jaar
hangt onze werkgroep kasten op in de wijde
omgeving, die met wisselend succes worden
betrokken.

Voedsel.
De torenvalk is voor het grootste deel afhan-
kelijk van (veld) muizen. Vooral in muizen-
rijke jaren (zoals 2007) kun je in hun nest
soms meerdere prooien aantreffen. Is de
muizenstand laag tijdens de broedtijd
(april/juni) dan schakelt deze valk ook over
op bijv. insecten. In de braakballen treffen
we dan overvloedig mestkever- en meikever-
schilden aan. Regelmatig vinden we in de
kasten ook de bruine veren van jonge
spreeuwen, die in juni zijn uitgevlogen en
dan in grote groepen in de weilanden foura-
geren.

Broeden/kasten.
Torenvalken treffen we aan in open en half-
open terrein, hetgeen past bij hun wijze van
jagen. Omdat ze zelf geen nest bouwen (zelfs
geen takje wordt aangesleept) zijn ze volledig
afhankelijk van oude kraaien- of ekster-
nesten. Aangezien die steeds minder op die
plaatsen aanwezig zijn, hebben torenvalken
het moeilijk een geschikte nestplaats te vin-
den. Het blijkt dat kraaien en eksters steeds

meer hun broedplaats verleggen naar de
randen van dorpen en steden. Gelukkig bie-
den kasten, die in het (half)open veld wor-
den opgehangen in een eik of populier, uit-
komst. In onze omgeving treffen we broeden-
de torenvalken vrijwel uitsluitend aan in de
kasten, waarvan wij er ca. 35 hebben
geplaatst rond Uffelte (Uff. Made,
Rheebruggen, Hooge Stukken), Ansen (Anser
Made, Ruinerdijk, Kattemade), Ruinen,
Havelte, Wapserveen en Wittelte.

Werkgroep/Coördinatie.
In 2007 heeft Geert Hilbrands de coördinatie
van de werkgroep overgedragen aan Wim
Snoeken, omdat we van mening zijn dat een
goede continuïteit van dit werk pas gewaar-
borgd is, als er verjonging plaats vindt. In de
jaren '80 klom Wim nog bij de nesten van
buizerd en havik in en rond het Ooster- en
Westerzand. De jongen werden door hem in
een zak gedeponeerd, waarna ze werden
geringd door de heer Blaauw. De interesse
en passie voor dit werk zit er dus van jongs
af aan al in. 
Bij de controle en het plaatsen van de
kasten en het ringen van de jongen heeft hij
bewust een aantal jongens tussen 12 en 15
jaar betrokken: als die sterk geïnteresseerd
worden, kunnen ze later dit werk voortzet-
ten. Het gevolg is uiteraard wel, dat op
oudere werkgroepleden minder vaak een
beroep gedaan zal worden.

Foto E. Bruulsema
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Resultaten 2007.
Op 12 juni werd een tiental kasten bezocht
die door een paartje torenvalken werden
bewoond. Dat de vogels op geheel verschil-
lende tijdstippen met hun broedsel waren
begonnen, bleek wel uit de inhoud die werd
aangetroffen.: sommige met eieren, terwijl in
andere al grote jongen zaten.
De stam onder de kast in Wittelte hadden
we van een mantel kunststof voorzien om te
voorkomen dat steenmarters de kast kun-
nen bereiken. In 2005 en 2006 werden de
legsels van de torenvalken in de kast gepre-
deerd. Dat hebben we nu dus kunnen voor-
komen.
.
Een vreemde indringer.
Je hangt kasten op met de bedoeling toren-
valken broedgelegenheid te bieden. Het blijkt
dat ook andere soorten er soms graag 

gebruik van maken, bijv. de nijlgans. Deze
ganzensoort is in het verleden ergens uit
gevangenschap ontsnapt en het aantal
breidt zich de laatste jaren aanzienlijk uit.
Je verwacht niet dat zo'n vogel gaat broeden
in verlaten kraaien- of buizerdnesten of zelfs
een kast die op ca. 5 m hoogte is opgehan-
gen. Je staat wel verbaasd te kijken als je
zo'n grote gans uit een kast ziet vliegen.
Jaarlijks wordt wel een broedsel in een kast
aangetroffen. Dit keer vonden we in de kast
bij Biewenga (Helomaweg) de schalen van
eieren en een dikke laag dons. Stel je voor:
de jonge gansjes verlaten vrijwel direct na
uitkomst de kast en tuimelen omlaag.
Vrijwel altijd loopt dat goed af en lopen ze
achter hun moeder aan naar de sloot.

Plaats Inhoud Plaats Inhoud
1 Populier achter Heide- 5 eieren 6 Hoge Stukken 5 jongen

Vlinder - Wapserveen verstoord Kattemade geringd
2 "Vrolijke Noot" 6 eieren 7 Madeweg 6 jongen

Wapserveen valk op nest Anser Made geringd
3 Sprakelingen 4 jongen 8 Ruinerdijk 3 jongen/2 ei

Wittelte geringd Ansen geringd
4 Witteltermade 4 jongen 9 Hees 5 jongen/1 ei

vlogen uit Ruinen niet geringd
5 Oude Vaart 6 jongen 10 Uffelter Made 2 jongen/4 ei

Kippenburg geringd Dorenbos geringd
Totaal: 53 eieren/41 jongen uitgevlogen.

Foto E. Bruulsema
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vv ii eerr Werkgroep kerkuilen

Het seizoen van 2007 zal de boeken
ingaan als een extreem goed jaar
voor de kerkuilen; niet alleen in onze

regio, maar in geheel Drenthe.
Bij ons werden alle records gebroken: We
hadden maar liefst 30 broedgevallen, waar-
van er 2 mislukt zijn, d.w.z. dat er geen jon-
gen zijn uitgekomen. Bij één kast konden we
het aantal jongen niet vaststellen; de overige
26 broedparen zorgden voor 112 jongen. Dat
betekent een absoluut record. Het hoogste
aantal tot nu toe was 80 jongen.
Bovendien hadden we nog 5 paren die voor
een tweede keer gingen broeden en samen
24 jongen groot brachten. Alléén in onze
regio dus al 136 uitgevlogen jongen!

't Bovenstaande betekende wel dat we als
werkgroep een druk seizoen achter de rug
hebben. Op 25 mei gingen we voor de eerste
keer op pad om kasten te controleren en in
de eerste week van oktober werden de laat-
ste jongen geringd.

Daarnaast werden we medio mei benaderd
of het voor ons als Vogelwacht mogelijk was
regio 15, d.w.z. Diever, Dwingeloo, Lhee,
Lheebroek, Vledder en omgeving dit seizoen
te controleren. Gelukkig heeft een aantal
jonge leden van onze werkgroep deze taak
op zich genomen en zij zullen dit ook in de
toekomst gaan doen.
Vooral voor de uilen is dit een heel goede
zaak. De opgehangen kasten moeten name-
lijk wel regelmatig worden schoongemaakt.
Gebeurt dit niet, dan hopen mest en braak-
ballen zich zo op dat het tot aan de invlieg-
opening komt. Dat betekent dat de jongen,
als ze wat groter worden en gaan rondklau-
teren, door het gat naar beneden vallen en
een zekere dood tegemoet gaan. Een nest-
kast wordt in een dergelijk geval meer een
"moordkast".

Hieronder volgt in grafiekvorm een overzicht
van de ontwikkeling van het aantal broedge-
vallen in onze regio 14.

Hier is te zien dat tot ca 1998 het aantal broedparen ongeveer stabiel is op circa 10 broed-
paren. Daarna neemt het aantal broedgevallen schoksgewijze toe tot tegen de 30 op dit
moment.

Uilen ringen bij Van Lubek
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Een bijzonder broedgeval (1).

Als je je met kerkuilenbescherming bezig-
houdt, word je soms op een bijzondere wijze
verrast. 
Dit jaar gebeurde dat in Ansen. In een hoge
kapschuur staat al ruim 25 jaar een kast
hoog op de hanenbalken bij de boerderij, die
tot Dorpshuis wordt verbouwd. Eind mei
werden de houten wanden en de dakpannen
van de schuur door vrijwilligers van de
Dorpsgemeenschap verwijderd en bleef
alleen het kale geraamte  van de gebinten
staan met in de top de kast in de open
lucht. Op 8 juni gingen we de inhoud van de
kast bekijken. 
De verwachtingen waren uiteraard niet
hooggespannen, maar je wist immers maar
nooit! Tot onze verbazing vloog de oude uil
uit de kast waarin zich ook nog 4 witte
donsjongen bevonden,die gelijk werden
geringd. 
Op de kast hebben we toen een plastic zak
gelegd met 4 dikke stenen om inregenen te
voorkomen. Dat bleek later een juiste beslis-
sing, want er zijn in de maand erna zware
stortbuien gevallen.

Toen we midden juli via de lange ladder bij
de kast aankwamen, tilden we voorzichtig
het deksel op. 
Zouden de jongen nog leven? 
Gelijk vloog en volgroeid jong via de invlieg-
opening naar buiten, even later gevolgd door
een 2e. 
In de kast zaten ook nog de andere 2 prach-
tige jongen, die al niet meer van de oude
uilen waren te onderscheiden.
De verbouw van boerderij en schuur tot
dorpshuis betekent niet het einde van de
kerkuilenlocatie, want het bestuur van de
Dorpsgemeenschap draagt deze bijzondere
vogels een warm hart toe en heeft bij monde
van voorzitter dhr. Smand laten weten, dat
op de zolder van de schuur wederom een
kast wordt geplaatst (is inmiddels gebeurd).
Nog een bijzonderheid: op hetzelfde erf
broedt al enkele jaren een paartje steenui-
len, die ook gebruik maken van een kast
van de Vogelwacht. 
De dorpsgemeenschap houdt ook daarmee
rekening en heeft het omringende erf "steen-
uilvriendelijk" gelaten.

Enkele bijzonderheden

* Op 25.05.2007 zaten er in de kast bij J. Meeuwes in Havelte al 5 vliegvlugge jongen. 
Dit houdt in dat begin februari al het eerste ei gelegd is.
Een duidelijk bewijs weer eens dat bij kerkuilen het broeden vooral bepaald wordt door 
het aanbod van voedsel, dus door de muizenstand.

* Op Rheebruggen hadden we dit jaar 3 broedgevallen, waar we er tot voor enkele jaren
slechts één hadden.

* Een volwassen uil met ringnummer 5.375.147, geringd als nestjong op 19.06.03 in
Lippenhuizen, zat op 5 juni als volwassen uil samen met 5 jongen in de kast bij 
R. Lugtmeyer. Op 18 juni zat deze uil samen met een ongeringd volwassen exemplaar
in de kast bij P. Arends in Uffelte. Dat is zeker een afstand van ± 1800 meter (hemels-
breed) bij zijn broedplaats vandaan!

* Helaas was er dit jaar geen broedgeval bij H. Wind in Uffelte. 
Wel werd daar op 18-06-2007 een solitaire uil met ringnummer 5.329.222 in de kast
aangetroffen. Deze uil is als nestjong in 1999 in Lheebroek geringd.

* Bij controle op tweede broedsels bleken er op 24-08-2007 bij J. Drogt in Ruinen maar
liefst 10 eieren in de kast te liggen. Zoals zo vaak met dergelijke grote broedsels, kwam
ook hier maar een beperkt aantal jongen uit. In dit geval "slechts" 3.
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Aantal uitgevlogen jongen
1e broedsel 2e broedsel

Uffelte
H. Kasten 5 7
Schaapskooi 4
G. Jansen 5 4
H. Hoogenhout 3
R. Lugtmeyer 4

Rheebruggen
C.M. van Lubek 4
P. Brink 5
A. van Dijk 5

Ansen/Ruinen
J. Drogt 5 3
Buurthuis Ansen 5
H. Alberts 3
I. van Nieukerken 3
Fam. Bellinga 0
A.Smand 4
H. Middelbrink 3

Havelte/Darp
J. Meeuwes 5 4
T. Tammeleng 5
H. Buivenga 4
A. de Boer 2
P. Pels 6
R. Meeuwes 3 6

Wapserveen
G. Kuiper 0
W.F.Kampman 6
G. Heesen 7
H. Scheltinga 4
H.R. Hofman 6

Wittelte
J. van Dalen juiste aantal onbekend ??
T. Boersma 5
H. Zwiers 1

Havelterberg
J. Kuiper 1 jong dood gevonden

Totaal Meer dan de getelde 112 24

OVERZICHT BROEDGEVALLEN 2007
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Ringgegevens

5.403.611 22.07.07 als nestjong geringd bij G. Heesen, Wapserveen
27.09.07 dood gevonden in schuur bij M. Sol, Wapserveen

5.379.049 01.07.03 als nestjong geringd bij Wolters in Ruinen
25.05.07 levend in nestkast bij 4 jongen bij H. Scheltinga in Wapserveen

Vogelwacht Radolfzell 03.07.2001 geringd als nestjong bij Stuttgart
J.C 40467 31.03.2002 doodgevonden in bos bij Darp.

Afstand 468 km, wat wel erg veel is voor een kerkuil!!

5.392.086 10.07.06 geringd als nestjong bij H. Hoogenhout, Uffelte
Op 08.10.2006 als verkeersslachtoffer gevonden bij Rinsumageest (Friesland)

5.389.247 Op 23.06.05 geringd als nestjong bij R. Lugtmeyer, Uffelte
Op 01.10.05 als verkeersslachtoffer gevonden bij Ruinen

5.400.266 Geringd op 17.06.06 als nestjong bij H. Zwiers, Wittelte
Op 22.03.07 dood gevonden bij Dwingeloo

5.403.746 Op 20.06.07 geringd als nestjong bij T. Boersma, Wittelte
Op 18.09.07 als verkeersslachtoffer gevonden langs de A 28 bij Assen

5.400.430 Op 02.06.07 geringd als nestjong bij P. Pels, Havelte
18.08.07 dood gevonden in Nijeveense Bovenboer

Aantal broedparen kerkuil regio 14 90 - 12 99 - 15
91 - 5 00 - 20
92 - 8 01 - 27
93 - 9 02 - 16
94 - 9 03 - 21
95 - 8 04 - 19
96 - 13 05 - 28
97 - 7 06 - 20
98 - 15 07 - 30

Dhr. Blaauw bij het ringen
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Kerkuilen Dwingeloo e.o (Provinciale regio 15)

Vogelwacht Uffelte e.o. - 4. Werkgroep kerkuilen

In het voorjaar 2007 kregen wij (Vogelwacht
Uffelte e.o.) het verzoek binnen om de route
van de Kerkuilenwerkgroep van Dwingeloo
e.o. over te nemen. Degenen die deze route
controleerden, stopten ermee. De vogelwacht
heeft toen in eerste instantie de circa 40
kasten eenmalig gecontroleerd. Deze contro-
le heeft plaatsgevonden op 13 juni 2007. Bij
deze controle bemerkten we dat vrijwel alle
kasten in de route vol zaten met uilenballen.
Bij veel kasten was die laag zo dik dat de
kast gevuld wat tot de vliegopening. Het
nare gevolg hiervan is dat de jongen dan de
kast kunnen uitlopen en vervolgens een
eind naar beneden vallen. Dit overleven ze
vaak niet. 
Tijdens de controle kwamen we niet alleen
het voorgenoemde tegen, maar ook erg veel
jongen. In de 41 gecontroleerde kasten
waren 31 broedgevallen. Deze broedgevallen
waren goed voor een totaal van 110 jongen.
Dat komt neer op 3,5 jongen per broedpaar.
Echter kwamen we ook bij enkele kasten
waar we het precieze aantal jongen niet kon-
den vaststellen, omdat ze (voor een deel) al
waren uitgevlogen. Een goed resultaat dus
voor de eerste controleronde.
Na deze controle hadden we een klein pro-
bleem. Willen we deze route blijven controle-
ren? Doen we dat onder de naam
Vogelwacht Uffelte? Wie gaat het dan op
zich nemen?....... Op deze vragen moest een
antwoord gevonden worden. Tijdens een
controleronde van de route van Uffelte
kwam dit onderwerp ter sprake en Erwin
Bruulsema uit Diever heeft vervolgens aan-
gegeven deze route wel te willen coördineren
"onder de vlag van Vogelwacht Uffelte e.o.".
Omdat we vanaf andere werkgroepen kregen
te horen dat er veel tweede broedsels waren,
hebben we vervolgens deze route (die
inmiddels onderdeel was van de Vogelwacht)
nog een keer helemaal gecontroleerd.
Tijdens deze controle kwamen we bij ieder-
een nogmaals thuis en konden we ook
luisteren naar de wensen van de bewoners
die kerkuilen bij huis hebben. De reacties
waren dan ook voornamelijk positief.

Inmiddels is er op sommige adressen een
aftimmering gemaakt, een kast vervangen of
een kast verplaatst.

De tweede controleronde leverde ook weer
een ongekend aantal jongen op. In het totaal
werden er bij de tweede controle 21 broedge-
vallen aangetroffen met in totaal 91 jongen.
Dit komt neer op 4,3 jongen per broedgeval.
Van deze 21 broedgevallen waren er 5 in
kasten die de eerste controle niet bezet
waren. We beschouwen deze 5 broedgevallen
dan ook als eerste broedgeval. De overige 16
broedgevallen van de tweede controle waren
tweede broedgevallen. 

De vermoedelijke reden van de vele tweede
broedgevallen ligt in het muizenaanbod en
het mooie weer aan het begin van dit jaar.
Een mooier eerste jaar met een werkgroep
kun je je niet wensen: 52 broedgevallen,
totaal 201 jongen hetgeen uit komt op een
gemiddelde van 3,9 jongen per broedgeval.
Een uitzonderlijk goed jaar voor de kerkui-
len dus. 
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Bijzonderheden:
* Broedgeval Doldersum: Hier kwamen we

aan bij een boerderij (Brink 1). De bewo-
ners hadden al aangegeven dat er wel een
uil zat, maar dat er geen kast aanwezig
was. Hier aangekomen hebben we geke-
ken wat de mogelijkheden waren om een
kast te plaatsen. Toen kwam de bewoon-
ster met een foto van het jong aan. Dit
jong was naar beneden gevallen, maar had
het wel overleefd. Dit bleek tot onze grote
verbazing een bosuilenjong te zijn. Wij
hebben later aangeboden om een bosui-
lenkast bij hun huis op te hangen. Dus
wellicht kunnen we volgend seizoen de
bosuil in deze kerkuilenroute ook contro-
leren. 

* Halverwege de zomer werd ik (Erwin
Bruulsema) gebeld door iemand uit Diever
die een kerkuilenkast in de schuur heeft,
maar waar de laatste jaren niemand meer
kwam controleren. Hij had de laatste tijd
uilen bij de kast gezien. Helaas hebben we
dit jaar geen broedsel kunnen vaststellen
hier, maar wellicht volgend jaar. Er zijn
namelijk 2 uilen aanwezig. 

* Na het seizoen (oktober) kreeg ik een mail-
tje van mensen uit Boterveen, dat er een
kerkuil bij hen in de schuur zat. Ze von-
den dit erg mooi en waren zeer enthousi-
ast. De caravans onder de plek waar de
uil zat hadden ze zelfs al afgedekt. Een
geweldige oplossing. Wij zijn gaan kijken
en hebben na overleg besloten daar een
kast op te hangen voor de kerkuil, steen-
uil en torenvalk. De kerkuil heeft nu een

plekje in de schuur. De steenuilenkast
hebben we voor het huis in een eik opge-
hangen. Deze sluit weer aan bij het gebied
van Eemster. En de torenvalkenkast is
opgehangen aan een boom 20 meter van
het huis aan de rand van een akker. 
Een geweldige plaats erbij waar wij en de
bewoners zeer blij mee zijn.

Ringgegevens:
* Dwingeloo nr. 5.400.179 t/m 5.400.191 +

5.408.302
* Eemster nr. 5.400.192 t/m 5.400.200 +

nr. 5.408.101 t/m 5.408.103
* Wapse nr. 5.408.123 t/m 5.408.125
* Vledder nr. 5.408.126 t/m 5.408.133
* Wilhelminaoord nr. 5.408.134 t/m

5.408.138
* Nijensleek nr. 5.408.139 t/m 5.408.141
* Lhee nr. 5.408.149 en 5.408.150 +

5.408.301
* Beilervaart nr. 5.408.303 t/m 5.408.305

Wij zijn blij dat we bij de meeste adressen
van deze route vriendelijk ontvangen zijn
door de bewoners en dat iedereen zo enthou-
siast is over onze werkzaamheden. 
Wij (Kerkuilenwerkgroep Dwingeloo e.o.)
hopen nog vele jaren deze route te kunnen
controleren en hopen natuurlijk te constate-
ren dat de populatie groeit in onze regio.

Kijk ook eens op 
www.kerkuilenwerkgroep.2metdenatuur.nl
en natuurlijk www.vogelwachtuffelte.nl 

Foto E. Bruulsema



22 Jaaroverzicht 2007

Vogelwacht Uffelte e.o. - 4. Werkgroep kerkuilen

Pl
aa

ts
A

an
ta

l 
1e

2e
A

an
ta

l
A

an
ta

l 1
e

A
an

ta
l 2

e
G

em
id

de
ld

 p
er

G
em

id
de

ld
 p

er
br

oe
dp

ar
en

co
n

tr
ol

e
co

n
tr

ol
e

br
oe

dg
ev

al
le

n
br

oe
ds

el
s

br
oe

ds
el

s
br

oe
dp

aa
r

br
oe

dg
ev

al

D
ie

ve
r

3
8 

jo
.

4 
jo

.
4

3
1

4
3

W
ap

se
3

10
 jo

.
3 

jo
.

4
3

1
4,

3
3,

3

V
le

dd
er

3
6 

jo
.

13
 jo

.
5

3
2

6,
3

3,
8

Fr
ed

er
ik

so
or

d
1

3 
jo

.
4 

jo
.

2
1

1
7

3,
5

N
ije

ns
le

ek
3

7 
jo

.
5 

jo
.

4
3

1
4

3

W
ilh

el
m

in
ao

or
d

2
10

 jo
.

11
 jo

.
4

2
2

10
,5

5,
3

D
ol

de
rs

um
3

10
 jo

.
10

 jo
.

5
3

2
6,

7
4

+ 
1 

x 
bo

su
il

+ 
2 

bo
su

il
+ 

1 
x 

bo
su

il
+ 

1 
bo

su
il

Lh
ee

2
7 

jo
.

3 
jo

.
3

2
1

5
3,

3

Le
gg

el
oo

2
7 

jo
.

-
2

2
-

3,
5

3,
5

W
at

er
en

2
8 

jo
.

-
2

2
-

4
4

D
w

in
ge

lo
o

4
7 

jo
.

17
 jo

.
6

4
2

6
4

Lh
ee

br
oe

k
1

3 
jo

.
-

1
1

-
3

3

B
ei

le
rv

aa
rt

1
5 

jo
.

3 
jo

.
2

1
1

8
4

E
em

st
er

4
14

 jo
.

18
 jo

.
7

4
3

8
4,

6

G
ee

uw
en

br
ug

1
5 

jo
.

-
1

1
-

5
5

To
ta

al
35

11
0 

jo
.

91
 j

o.
52

35
17

5,
7

3,
9

+ 
1 

bo
su

il
+ 

2 
bo

su
il

+ 
1 

bo
su

il
+ 

1 
bo

su
il

O
ve

rz
ic

ht
 b

ro
ed

ge
va

lle
n 

20
07



Je maakt als vrijwilliger van de
Vogelwacht af en toe voorvallen mee
waar je later met veel plezier aan terug

denkt. Praktische vogelbescherming brengt
je vaak bijzonder dicht bij de natuur: een
nest met net uitkomende jonge kieviten,
jonge koolmezen die je om de oren vliegen,
als je de kast opent, een torenvalk die luid
krijsend schijnaanvallen doet op een indrin-
ger bij de kast, enz.
Het 1e opmerkelijke broedgeval, dat de door
werkgroepleden werd aangetroffen, vond
plaats in Ansen. Leest u s.v.p. het verslag
van de kerkuilenwerkgroep Uffelte.

Een bijzonder broedgeval (2).
In 2006 troffen we in de kerkuilenkast in
het achterschip van de Havelter kerk op 15
april al 3 jonge uilen aan. ‘Kerk’uilen dach-
ten we uiteraard, maar het bleken bosuilen
te zijn. Gewoonlijk broeden bosuilen in holle
bomen, maar dit paar ontdekte de invlieg-
opening in de speciale dakpan achter in de
kerk. Ook kauwtjes hadden de opening al
ontdekt, getuige de grote hoeveelheid takken
in de kast.
Ook dit jaar (2007) betrok dit bosuilenpaar
deze kast, al begon het ruim een maand
later dan in 2006 met broeden. Normaal
beginnen bosuilen al in februari met de
eileg. Het gaat overigens goed met deze grote
uil in onze omgeving. Alleen al in en rond
Uffelte stelde W. Snoeken in oktober 2007
ca. 8 roepende mannetjes vast.
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vv ii jj ff Bijzondere broedgevallen

Kerkuilenkast in de open lucht dorpshuis Ansen

Jonge bosuil in de kerk van Havelte



Een bijzonder broedgeval (3)
In 2007 maakte een paar prachtige vogels
gebruik van de hen door enkele medewer-
kers (o.a. Jan Been) van de Vogelwacht
geboden kans: ijsvogels. Aan de Oude Vaart
werd een met dichte braamstruiken begroei-
de helling ontdaan van al die stekels en met
een schop recht afgestoken. Hun inzet werd
beloond, want in mei zagen ze een rond
invlieggat in de wal en het in- en uitvliegen
van dit diamantje onder de vogels. Het
broedgeval mislukte helaas. Oorzaak? We
denken dat de ijsvogel, die door een kat bij
een vijver aan de Vijverlaan werd gegrepen,
deel uitmaakte van dit broedpaar. Het beest
werd gered door E.J. Loman, maar keerde
blijkbaar niet naar zijn/haar nest terug.
Begin 2008 ligt de wand weer gereed voor
een nieuwe broedpoging. Ook elders in deze
omgeving hebben we plaatsen gecreëerd
waar ijsvogels zich kunnen vestigen. De toe-
nemende populatie (dank zij zachte winters)
maakt de kans daarop reëel.

Een bijzonder broedgeval (4)
Eind jaren '70 plaatste de Vogelwacht een
door R. Seegers gemaakt ooievaarsnest op
Rheebruggen. De stand van de ooievaars
was destijds bijzonder laag en onze poging
een paartje te lokken mislukte daarom
helaas. Dank zij o.a. beschermingsprojecten
op ooievaarsstations heeft de stand van deze
mooie vogel zich spectaculair hersteld en
sinds enkele jaren broedt een paartje op de
Veendijk bij de fam. J. Schiphorst. Dit jaar
vlogen daar voor het eerst 2 jongen uit en
dat is goed nieuws. Waarschijnlijk gaat St.
Het Drentse Landschap een nest plaatsen in
de natte weilanden ter hoogte van het
Binnenveld in Havelte.

Vogelwacht Uffelte e.o.- 5. Bijzondere broedgevallen
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Foto Geert Drogt

Foto John de Roos



Droog begin, nat einde
Droog, rustig en niet te koud weer is ideaal
om 's morgens bij zonsopgang achter de
vogels aan te gaan. Ze zingen volop en laten
zich vaak goed zien. Dit in tegenstelling tot
wind met regen, want dan kun je beter
thuis blijven. Ochtend-kou maakt voor het
registreren van vogels niet zo gek veel uit
(soms wel voor de waarnemer, die begin juni
soms nog met handschoenen aan van start
gaat). Veldwerk tijdens de BMP-cursus (zie
verder) liep zoals ook elders tot half mei
gesmeerd, altijd gunstig weer, maar daarna
kwam er de klad in. Op 26 mei waren we
tussen 5.00 en 6.00 uur door enkele hoos-
buien doorweekt en onze aantekenkaarten
vrijwel onleesbaar. Letterlijk en figuurlijk
zijn we afgedropen. De roemruchte buienra-
dar.nl had dit niet voorspeld. Cursusdagen
zijn van te voren afgesproken, dus maar
gokken hoe het weer zich houdt. In juni
troffen we wel vaker natte ochtenden, maar
mede dank zij de bijzonder goede start en
enkele mooie, zwoele avonden en nachten
kon er voldoende aan het  papier worden
toevertrouwd. Inventarisaties zijn in hoofd-
zaak uitgevoerd door Fred van Vemden en
Arend van Dijk. Talloze aanvullende waarne-
mingen zijn meegenomen. Volgend seizoen
hopen we versterking te krijgen van de opge-
leide BMP-tellers!

Hoogte- en dieptepunten in 2007
Door de natte en zachte winter (de zoveelste
op rij) deden watervogels het over het alge-
meen goed in het Ooster- en Westerzand
met hoge aantallen Dodaarzen in de vennen
(14 paren), ook veel Wilde Eenden (95) en
aardig wat Wintertalingen (13), maar juist
wat minder Kuifeenden, Meerkoeten en

Waterhoenen. In het Kolonieveen is in april
een Roerdomp gehoord (die zat daar voor
het laatst in 1975!). Even verderop in het
Armveen lieten de Komeeuwen ook dit jaar
verstek gaan. Op de heide konden we met
moeite en pijn nog 2 Tapuiten vaststellen
(geen jongen), verder 2 Paapjes, 5 Nacht-
zwaluwen (zongen matig), 1 Blauwborst en
tientallen Boomleeuweriken (wel minder dan
10 jaar geleden) en Veldleeuweriken en nota
bene 91 Roodborsttapuiten. Dertig jaar gele-
den waren we al blij met 10 of 20 paren van
deze laatste soort. Misschien hebben ze baat
bij zachte winters, zodat ze vlakbij (of in)
Nederland kunnen overwinteren. Ze keren
vroeg in maart terug en kunnen zo wellicht
een extra broedsel grootbrengen. Begin mei
werden we verrast door een zingende
Beflijster, die dat gewoonlijk in Scandinavië
doet; daarna niets meer van vernomen. In
de bossen vonden we dit jaar zeker 1, mis-
schien wel 2 paar Wespendieven (bij Hans
Roest vraten ze aan wespenraat), betrapten
we 8 baltsende Houtsnippen (ook gezien tij-
dens de excursie Vogelwacht) en verder 10
zingende Fluiters (voor het laatst zoveel in
1993), maar ternauwernood nog een enkele
Zomertortel. Ondanks allerlei berichten over
verkeerde planning bij de Bonte
Vliegenvangers neemt de stand bij ons niet
af, hetgeen deels samenhangt met het aan-
bod aan nestkasten. Dit jaar komen we op
het Ooster- & Westerzand met 154 territoria
zelf iets hoger uit.
Op Rheebruggen heeft dit jaar een IJsvogel
genesteld. Helaas werd het nest eind mei
verlaten. Vermoedelijk is het één van deze
IJsvogels geweest die eind mei levend gevon-
den werd als prooi van een huiskat in de
buurt van de dorpsvijver. De vogel is opge-
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zzeess Broedvogelinventarisatie

In 2007 zijn vooral de bossen en heide van het Ooster- en Westerzand, Havelterberg,
Holtingerveld en het gebied Rheebruggen op broedvogels geïnventariseerd. Daarnaast is
elders in de omgeving gekeken naar bijzondere soorten. De broedvogelinventarisatie in

2007 stond in het teken van de BMP-cursus, waaraan door twaalf personen werd deelgeno-
men. Wat hebben de inventarisatie en de cursus opgeleverd?



kalefaterd, maar in dezelfde periode werd
het nest verlaten. De IJsvogels van
Rheebruggen zochten naar voedsel in de
Oude Vaart, Spijksloot en soms ook in de
Drentse Hoofdvaart, waarbij ze soms wegvlo-
gen naar het dorp (klaarblijkelijk naar de
vijver). Futen verging het beter, dit jaar 3
paren met jongen en verder 2 Grauwe
Klauwieren (een met jongen), weer meer
Roodborsttapuiten (13) en Geelgorzen (124)
en zelfs 1 Paapje. Van de Matkop en
Zomertortel werd slechts een enkeling
gehoord.
De dichtstbijzijnde Kwartelkoning is in
Wapserveen gehoord, in de natte en verruig-

de polder net voor de Wapserveen Aa bij
Frederiksoord. Hier bevonden zich ook wel-
haast kolonies van Graspiepers (85 territo-
ria), Rietgorzen (79) en Watersnippen (19),
plus nog de nodige Zomertalingen,
Slobeenden, Tureluurs, Blauwborsten. In dit
gebied scharrelde ook weer het paar Wilde
Zwanen rond, dit jaar met vier jongen. En
wat te denken van een aanwezige kabaalma-
kende Southern Lapwing (Kievitensoort uit
Zuid-Amerika, kennelijk ergens ontsnapt).
Naast al dit moois echter nauwelijks meer
Grutto's, Wulpen, Scholeksters en
Veldleeuweriken in Wapserveen meer te
bekennen.

Vogelwacht Uffelte e.o.- 6. Broedvogelinventarisatie
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BMP-cursusisten allemaal geslaagd

Behoudens een nat pak en een avond waar-
op de projector/beamer het liet afweten is
de BMP-cursus geslaagd en dat geldt ook
voor de cursisten die in juni hun begeerde
BMP-diploma in ontvangst konden nemen. 

De geslaagden zijn Erwin Bruulsema, Peike
Boelhouwer, Derk v.d. Helden, Geert
Hilbrands, Arnold Kuijpers, Rogier Nijdam,
Femmie Prikken, Hans Roest, Martha Sol,
Jan ter Stege, Hans Talen en Kees Vanger.
We wensen hen allen succes toe.



BMP staat voor Broedvogel Monitoring
Project, een door SOVON en CBS ontwikkel-
de methode om de landelijke stand van
broedvogels te volgen. BMP is gestart in
1984 en in Uffelte zijn we ook toen begon-
nen in twee gebieden. In een van deze gebie-
den, een heidegebied op het Westerzand, is
gevens de cursus in praktijk gebracht.
Tijdens de cursus worden de kneepjes van
het BMP-vak bijgebracht, met als doel om in
een bepaald gebied de vogelstand vast te
stellen. Door dit jaar in jaar uit te herhalen
krijg je een beeld van de aantalsontwikke-
ling. De cursus bestaat uit vier avonden the-
orie en zes vroege ochtend veldbezoeken.
Cursisten leren hoe je in het veld aan de
gang gaat en hoe je uiteindelijk het aantal
territoria (broedparen) vaststelt. In het veld
worden de waarnemingen van (mogelijke)

broedvogels op een kaart aangetekend met
speciale afkortingen, symbolen en tekens
(figuur 1). 
Dat gebeurt bij elk bezoek op een nieuwe
kaart. In de loop van het seizoen zie je
bepaalde vogels steeds op dezelfde plek en
heb je een goede kans dat die daar nestelen.
Er wordt niet naar nesten gezocht, maar
oudervogels met jongen zie je geregeld. Bij
de uitwerking stel je per vogelsoort vast hoe-
veel er zitten en waar (figuur 2). 
Dat gaat via een vrij ingewikkelde procedu-
re, die de cursisten zich eigen hebben ge-
maakt. In het veld werkten de cursisten
steeds in twee groepjes onder leiding van
Fred en Arend het gebied af. De uitkomsten
van 2007 zijn doorgeschakeld aan die van
eerdere jaren. De aantalsontwikkeling in dit
gebied wordt hieronder belicht.
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Figuur 1. Veldkaart van 14 april vol
met afkortingen van waargenomen
zingende, baltsende of alarmerende
vogels. 

F staat bijvoorbeeld voor zingende
Fitis, 
RTa is Roodborsttapuit, 
GG Geelgors, 
V Vink, 
VL Veldleeuwerik enz.

BMP-proefvlak Westerzand
Ingaande 1984 is in dit 65 ha grote
heidegebied aan de westzijde van
het Westerzand (eind
Schipslootweg) jaarlijks de vogel-
stand opgenomen volgens de BMP-
methode. In de jaren daarvoor was
dat met tussenpozen ook al
gedaan, zodat er een reeks is van
38 jaar! Zet je de aantallen per
soort uit in een grafiek dan wordt
een ontwikkeling zichtbaar die per
vogelsoort verschilt. Die verschillen
hebben te maken met de leefwijze
van elke soort. De ene blijft bijvoor-
beeld jaarrond in Drenthe, zoals de
mezen, Merel of Fazant, de ander



trekt in de winter naar Zuid-Europa
(Veldleeuwerik, Roodborsttapuit) of naar
Afrika (Grasmus, Fitis). Voor de ene soort
kan het heidelandschap door opgroeiende
bomen geschikter worden (Merel, Vink), voor
de ander juist ongeschikter (Tapuit). En zo
zijn er nog veel meer factoren die een rol
kunnen spelen. Deze jaarlijkse verschillen
vormen in feite ook de drijfveer voor tellers
om elk jaar weer nieuwsgierig op pad te
gaan. 

Tussen 1970 en 2007 zijn totaal 82 vogel-
soorten als broedvogel vastgesteld.
Hiertussen zitten soorten die meestal maar
een enkele keer zijn vastgesteld zoals
Boomvalk, Kleine Plevier, Watersnip,
Ransuil, Nachtzwaluw, Oeverzwaluw,
Blauwborst, Kleine Karekiet, Fluiter,
Grauwe Klauwier en Ringmus. Per jaar gaat
het gemiddeld om 37 soorten, met een mini-
mum van 30 in 1986 (na twee strenge win-
ters) en een maximum in van 44 in 1978 en
2007. 

Vogelwacht Uffelte e.o.- 6. Broedvogelinventarisatie

28 Jaaroverzicht 2007

Figuur 2. Territoriumkaart van de
Roodborsttapuit. Elk nummer staat voor een
waarneming daar gedaan tijdens bezoek 1,
2, 3 etc. Volgens bepaalde regels worden
waarnemingen samengetrokken tot een terri-
torium door er een lijn omheen te trekken.

Dat ziet er op deze kaart leuk en geordend
uit, maar daar komt heel wat potlood,
gum en soms ook discussie aan te pas.
Het is uiteindelijk een interpretatie van de
waarnemingen volgens vaste regels en het
resultaat is een papieren werkelijkheid,
die waarschijnlijk dicht aansluit bij de
echte werkelijkheid in het veld. Het meest
eenduidige territorium staat ongeveer
midden op de kaart, want daar is de
Roodborsttapuit tijdens elk bezoek gezien
(nummers 1 t/m 8 binnen het lijntje). Door
stiekem gedrag laten broedvogels zich niet
elke keer zien of horen. In het tabelletje
linksonder is te zien dat er op bezoek 1 op
10 maart 7 of 8 Roodborsttapuiten zijn
vastgesteld, op bezoek 2 op 31 maart 9 of
10 etc. Het uiteindelijke aantal vastgestel-
de territoria is 16, maar in het lijstje
onderaan wordt dat aantal alleen gehaald
tijdens bezoek 4 op 28 april. Tijdens ande-
re bezoeken zaten ze er waarschijnlijk
wel, maar hielden ze zich gedeisd. Het
tabelletje laat ook zien dat de beste perio-
de om Roodborsttapuiten op papier te krij-
gen tussen 31 maart en 12 mei valt, want
toen zijn de hoogste aantallen gere-
gistreerd. Bij andere soorten is dat tabel-
letje echter anders en dat is de reden dat
bij het BMP steeds minimaal 8 bezoeken
verspreid over het seizoen verplicht zijn,
zodat van elke soort de beste periode
wordt meegepakt.



Toe- en afname
Sinds de start is het proefvlak Westerzand
meer en meer met bomen begroeid geraakt
en de strook met aangeplant naaldbos is
flink uitgegroeid. Dit is duidelijk te zien aan
de toename van bosvogels als Merel, Vink,
Kool- en Pimpelmees (figuur 3). Ook de
Houtduif hoort in dit rijtje thuis, maar die is
na de jaren zeventig juist afgenomen. Dit
wijst erop dat er andere oorzaken in het spel
zijn. Waarschijnlijk is de Houtduif afgeno-
men door veranderingen in de landbouw,
bijvoorbeeld door de omschakeling van
graanteelt naar maïs of van zomer- naar
wintergraan, waardoor Houtduiven minder
voedsel hadden en daardoor jongen groot-
brachten of korter leefden etc. en dat heeft
uiteindelijk tot afname geleid. 
Open heide raakt langzaam maar zeker
begroeid met grassen, struiken en bomen.
Heide moet dus open gehouden worden. Dat
gebeurt ook in dit gebied door periodiek
bomen en struiken te kappen, de heide te
plaggen of te maaien en een soms brengt de
schaapskudde hier een bezoek. 
Deze maatregelen spelen niet in het gehele
gebied maar lokaal, waardoor het effect
ervan op de vogelstand lastig te traceren is.
Hier en daar wordt gekapt, maar elders
groeien struiken weer uit. De Boom-pieper,
Fitis, Roodborsttapuit, Grasmus, Kneu en
Geelgors hebben geprofiteerd van uitgroei
van struiken en bomen op de open heide.
Pieken en dalen in de grafieklijnen van deze
soorten en ook van eerder genoemde bosvo-
gels (omstreeks 1985-1987, 1997-2002 en
2006-20007) hebben te maken met het kap-
pen van bomen en struiken in delen van het
gebied. Maar hier doorheen speelt dat som-
mige soorten het gewoon overal goed doen of
juist niet. 
De Grasmus en Roodborsttapuit floreren de
laatste twintig jaar als geen ander, terwijl de
terreinomstandigheden ook daarvoor ogen-
schijnlijk niet veel anders waren. Daar zit
dus kennelijk wat anders achter. Bij de
Grasmus is bekend dat de lage stand toen-
tertijd verband hield met droogte in de
Afrikaanse overwinteringsgebieden. Vogels
van de open heide zoals Wulp, Korhoen,

Tapuit en Veldleeuwerik, zijn bijna allemaal
in aantal afgenomen of hebben het gebied
inmiddels verlaten. Bij de Korhoen en Wulp
spelen ook veranderingen in de omgeving
van de heide een rol, want zij nestelden op
de heide, maar zochten vaak voedsel in het
nabije boerenland. 
Bij de Tapuit speelt dichtgroeien van heide
een rol, waardoor zijn favoriete vrijwel kale
bodem verdwijnt. Dat hangt onder meer
samen met de enorme achteruitgang van het
konijn, die de heide altijd kort hield en die
de Tapuit nestgelegenheid bood in de vorm
van konijnenholen. Grote uitzondering op de
teruglopende aantallen open heidevogels is
de Veldleeuwerik, die in weerwil van de
enorme landelijke afname hier juist is toege-
nomen. 
Dit is op meer heidevelden het geval en de
landelijke afname speelt vooral in het agra-
risch gebied. Bij de Veldleeuwerik zou je in
ons gebied tevens afname verwachten door
inkrimping van geschikt broedareaal door de
uitgroei van struiken en bomen, maar uit de
cijfers blijkt dat niet. 
Er zijn ook enkele soorten die op de lange
termijn nauwelijks veranderingen laten zien,
zoals de Koekoek met elk jaar steevast 1 of 2
Koekoeken, de Wilde Eend of Winterkoning. 
De laatste toont wel effecten van strenge
winters waardoor sterfte en daarna herstel
optreedt zoals na strenge winters van 1985-
87, 1991 en 1996.

Samenvattend blijkt dat de totale vogelstand
in de periode 1970-2007 met ongeveer 35%
is toegenomen. 
Voor het leeuwendeel is dat voor rekening
van vogels van bos en struiken, terwijl open
heidevogels sterk vertegenwoordigd zijn in
de groep afnemende soorten.

Hoe het hier verder gaat met de vogelstand
hangt mede af van de inzet van de kersverse
BMP-ers, want wellicht gaan zij de komende
jaren meedraaien in het inventarisatiepro-
gramma.
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Figuur 3. Aantalsontwikkeling in BMP-proefvlak Westerzand in 1970-2007. 
Toelichting in de tekst.



Inleiding.

In het weekeinde van 13/14 april startte
de controle van de 325 nestkastjes op de
10 routes rond Uffelte en Havelte. In

2006 hadden we de controle een week uitge-
steld i.v.m. de slechte weersomstandigheden
in het voorjaar (lage temperaturen). Dit
voorjaar waren de temperaturen al hoog
voor de tijd van het jaar en daarom konden
leiders en kinderen tijdens de 1e controle al
menig legsel verwachten.
De controles verliepen naar wens, hoewel er
op enkele routes wederom sprake was van
verstoring van een aantal kastjes. In 2006
gebeurde dat op de route Oosterzand I. Dit

jaar was er weer sprake van, evenals op de
routes Binnenveld IIIa en b. Alles wees op
predatie door een boommarter: deksels eraf,
nestmateriaal door de invliegopening getrok-
ken. In mei werd in het Oosterzand een
boommarter waargenomen door A.J. v. Dijk
en ook bij onze zustervereniging
IJhorst/Staphorst worden al jaren veel
kastjes verstoord door dit lenige beest. Na
de steenuilenkasten die door steenmarters
worden bezocht, zijn nu dus ook de boom-
marters op het toneel verschenen. Er valt
weinig tegen te doen. Slechts kastjes met
een speciaal voorfront kunnen plundering
voorkomen.
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zzeevveenn Nestkastencontrole

Leiding/kinderen.
Kinderen route Holtinge - Foto S. Bijl



De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 van de
Oosterveldschool toonden wederom goede
belangstelling, die gedurende de gehele peri-
ode van 7 weken ook nauwelijks afnam.
Gelukkig zijn er elk jaar weer voldoende vrij-
willigers bereid de leiding van de controle op
zich te nemen. In 2007 waren 18 volwasse-
nen en 5 jongeren betrokken bij deze acti-
viteit, die in 1973 begon met de controle van
ca. 75 kastjes, o.a. rond de school, langs het
korfbalveld, aan de Oude Stroomweg en in
het Oosterzand.
Sinds dat eerste jaar  hebben ca. 60 volwas-
senen hun medewerking verleend. Een aan-
tal van hen behoort tot de doorzetters, aan-
gezien ze vele jaren achtereen hun route
bezoeken: Appie Tiemens,  Pieter v.
Emmerick, Jannie en Jan Veldman. Jannie
ging eerst als kind mee op de route dicht bij
haar huis (Oosterzand) en nam vervolgens
hier de leiding op zich (haar man Jan móest
gewoon mee!). Dit jaar meldde zich als nieu-
we vrijwilliger Ruud Smeenk. Hij ging met
Appie Tiemens mee naar het Westerzand om
de kneepjes van het vak te leren. Dat hij
ervan genoot blijkt wel uit het verslag dat hij
van zijn ervaringen maakte samen met een
aantal foto's.

Nestkastbewoners.
Op onze routes treffen we een aantal vogel-
soorten aan die in meer of mindere mate
gebruik maken van de door ons geboden
nestgelegenheid. Deze holenbroeders kiezen
in de natuur uiteraard ook holten en spleten
in bomen uit om hun jongen in groot te
brengen. Door nestkasten op te hangen ver-
groot je het aantal nestmogelijkheden. Je
moet je dan natuurlijk wel afvragen of er
voor dat grotere aantal aanwezige paren vol-
doende voedsel aanwezig is.
De ervaring leert dat zich t.a.v. de voedselsi-
tuatie niet of nauwelijks problemen voor-
doen (mits de weersomstandigheden nor-
maal zijn). We zorgen er voor dat de kastjes
op redelijke afstand van elkaar komen te
hangen, zodat de territoria vrij ruim zijn.
Bezetting van de kastjes en het aantal uitge-
vlogen jongen duiden op de wel/niet goede
omstandigheden.

In de 35 jaar dat de nestkastencontrole
plaats vindt hebben we de volgende soorten
in onze kastjes aangetroffen:
Koolmees, pimpelmees, zwarte mees, mat-
kopmees, glanskopmees, bonte vliegenvan-
ger, ringmus, boomkruiper, boomklever,
gekraagde roodstaart, winterkoning,
spreeuw en grote bonte specht. 
Helaas verdwijnt een aantal soorten geleide-
lijk van het toneel, omdat ze sterk in aantal
achteruit gaan: matkopmees en gekraagde
roodstaart. Daar staat tegenover dat bijv. de
boomklever de wind in de zeilen heeft en
overal in ons gebied in aantal toeneemt. Het
talrijkst zijn jaarlijks de koolmees en de
bonte vliegenvanger, die gezamenlijk ca. 5/8
deel van onze kastjes bezetten.

De bonte vliegenvanger slachtoffer van
klimaatverandering?
De laatste tijd lezen we in verschillende tijd-
schriften, dat onderzoekers (Chr. Both et al)
hebben vastgesteld dat de bonte vliegenvan-
ger dreigt uit te sterven als gevolg van de
opwarming van de aarde. 
In het wetenschapsmagazine "Nature" lezen
we: "Jongen worden te laat geboren". De
heer Both stelt: "Door klimaatverandering
piekt het rupsenvoedsel van deze trekvogel
steeds eerder in het voorjaar. In de bossen
met een vroege voedselpiek worden de jon-
gen van de bonte vliegenvanger nu te laat
geboren. Doordat ons klimaat steeds warmer
wordt, lopen bomen eerder uit en komen rup-
sen eerder uit hun ei. Maar de bonte vliegen-
vanger keert niet eerder terug uit West-
Afrika. Daarom moet deze trekvogel zich erg
haasten met broeden, als hij na 4500 km
vliegen aankomt in West-Europa. Ze haasten
zich ook en beginnen snel met nestelen.
Gevolg is dat de jongen nu wel 10 dagen eer-
der uit het ei kruipen dan rond 1985. De rup-
sen, die de hoofdmaaltijd voor de jongen vor-
men, zijn wel 16 dagen vroeger. Zo lopen de
zangvogels toch een groot deel van de brood-
nodige rupsenpiek mis. Deze piek duurt
namelijk maar zo'n 2 weken." 

In verschillende bladen wordt niet gezegd
dat de gevolgen voor de vliegenvanger
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betrekking hebben op bossen met een vroe-
ge voedselpiek. Er zijn nl. ook bossen met
een latere voedselpiek (arme bossen). "Daar
wordt het voedselprobleem (nog) niet
gevoeld", aldus de onderzoekers. Daarom
reageerden controleurs van de nestkasten-
routes van de Vogelwacht Uffelte ook ver-
baasd met de opmerking: "Hoe is het moge-
lijk dat men stelt dat het slecht gaat met de
vliegenvanger. Op onze route(s) gaat het
juist uitstekend". Uit onze gegevens blijkt
dat het aantal vliegenvangers op onze routes
de laatste decennia beslist niet is achteruit-
gegaan. Er is nog eerder sprake van een toe-
name. Het aantal geslaagde broedsels
bereikte in 2007 een piek: in ca. 32% van de
kastjes werd een geslaagd broedsel geprodu-
ceerd (103 geslaagde broedsels). Ook vliegen
vrijwel alle geboren jongen uit. Conclusie: in
onze bossen is geen sprake van een voedsel-
tekort. Slechts op Rheebruggen is sprake
van een onstabiele vliegenvangerstand. Dat
is echter al het geval gedurende 30 jaar
nestkastencontrole. Hier vind je meer loof-

bos dan in onze andere gebieden en ook
vroeger bleef  hier het aantal bonte vliegen-
vangers duidelijk achter bij de gebieden met
overwegend naaldhout. Je zou dus kunnen
stellen dat het biotoop van deze vogels over-
wegend naaldhout is. Loofbos is o.i. blijkbaar
minder in trek dan naaldbos en dus is hier
de stand van deze vogel altijd al lager
geweest.

Uit de gegevens hierboven kunnen we aflei-
den dat de stand van de bonte vliegenvanger
op de nestkastenroutes in de ca. 30 jaren
van ons onderzoek een geleidelijk stijgende
lijn vertoont. De kwalificatie "slachtoffer van
klimaatverandering" slaat tot op heden niet
op de vliegenvangers op onze routes. In de
grafiek kunnen we dat nog even duidelijk
laten zien.
Ook uit het gemiddelde aantal jongen dat
per kast is uitgevlogen kun je afleiden, dat
er voldoende voedsel aanwezig moet zijn
geweest in de bossen. 
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Aantal geslaagde broedsels bonte vliegenvanger op de routes 
van de Vogelwacht Uffelte 1976/2007
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Als de bonte vliegenvangers omstreeks 15
april terugkeren, hebben de meeste kool- en
pimpelmezen al een nest met eieren. Omdat
er dan nog maar weinig onbezette kastjes
zijn, proberen vliegenvangers een nestkast
soms letterlijk te veroveren. Het is dan
meestal een koolmees die het onderspit
delft. Vooral op de routes Westerzand en
Binnenveld IIIa gebeurde dat. In het
Westerzand werden 6 koolmezen door vlie-
genvangers uit de kast verjaagd. Met droge
grasjes bouwen de vliegenvangers hun nest
boven op het mos dat de koolmezen hebben
gebruikt. In het Binnenveld werden veel
kasten door een boommarter bezocht:
nesten vernield, koolmezen gedood. Dat
gebeurde in de eerste weken van april. Toen
de bonte vliegenvangers arriveerden, troffen
ze veel lege kasten aan. Gevolg: 15 paren

vliegenvangers konden zich vestigen en
brachten met goed gevolg hun jongen groot.
Het lage aantal koolmezen is vooral het
gevolg van het grote aantal verstoringen:
boommarter en bonte vliegenvanger.

Eitjes bonte vliegenvanger Foto S. Bijl

Soorten 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 Koolmees 70 p. * 74 p. 91 p. 81 p. 97 p. 99 p. 73 p.
2 Bonte vliegenvanger 66 p. 74 p. 85 p. 80 p. 98 p. 93 p. 103 p.
3 Pimpelmees 49 p. 50 p. 40 p. 32 p. 69 p. 48 p. 43 p.
4 Zwarte mees 5 p. 7 p. 7 p. 3 p. 7 p. 4 p. 2 p.
5 Matkopmees 7 p. 3 p. 4 p. 5 p. 2 p. - 2 p.
6 Ringmus 1 p. 5 p. 7 p. 5 p. 5 p. 5 p. 3 p.
7 Spreeuw 2 p. - - - - - 4 p.
8. Boomklever 2 p. 2 p. 7 p. 5 p. 3 p. 3 p. 3 p.

* Van 2001 hebben we geen duidelijk beeld: i.v.m de M.K.Z.crisis werden kastjes op enkele
routes niet gecontroleerd.

Aantalsontwikkeling nestkastbewoners 2000 t/m 2007

Resultaten per route.
Op de route Oosterzand I (J. en J.
Veldman) zijn de kastjes ieder jaar vrijwel
allemaal bezet. Door het verdwijnen van de
matkopmees, zwarte mees en gekr. rood-
staart neemt de variatie wat af, maar dit
jaar kregen de kinderen een spreeuwennest
te zien, dank zij het ophangen van een kast
met een grotere opening. 
Een boommarter plunderde net als in 2006
een aantal kastjes.

Op de aangrenzende route Oosterzand II
(G. Oeseburg, H. Tibben) was het broedre-
sultaat uitstekend: 88% geslaagde broedsels.

Ook hier maakte een spreeuwenpaar
gebruik van een kast. Het aantal bonte vlie-
genvangers was wederom hoog (12 p.).

In het Westerzand vind je een rijke vogelbe-
volking door de afwisseling in het terrein.
Ouwe rot A. Tiemens liet, naast de kinderen,
ook aspirantleider R. Smeenk zien hoe boei-
end een herhaalde controle van de nestkast-
jes is. 
Die verwoordde zijn ervaringen in een ver-
slag:
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Nestkastcontrole 2007 Westerzand.

Onder leiding van Appie Tiemens en Ruud
Smeenk hebben 6 kinderen van groep 7 en 8
van de Oosterveldschool in Uffelte te weten
Eline Brink, Lieke Huisman, Ymke Kodden,
Bonne v.d. Wal, Robin Mulderij en Eric Akse
33 nestkasten gecontroleerd. Wat opviel was, 

dat bij het eerste bezoek bijna alle kasten al
in gebruik waren (13 april).Binnen een tijds-
bestek van 3 weken vlogen de eerste mat-
kopmezen al uit. Daarna was de kast al
weer in gebruik voor de volgende bezoekers
(Koolmezenpaar). Naast de vaste broeders
als kool- en pimpelmees hebben we veel
bonte vliegenvangers in onze kastjes. Zelfs
de natuur is hard, want verschillende mezen-
paartjes moesten het onderspit delven (6
stuks). Bovenop een nest kool- of pimpelme-
zen werden nesten van vliegenvangers
gebouwd. Zes nestkasten hebben mede
daardoor meerdere bewoners gekend. Naast
deze soorten hebben we een spechtennest
ontdekt en ook daarvan de jongen mogen
aanschouwen. Op één nestkast na (balcon-
model voor een grauwe vliegenvanger) is
alles bezet geweest. In totaal hebben we
geteld: 33 kasten, één leeg en de volgende
cijfers tot en met 18 mei 2007.
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Bonte Vliegenvangers 13 nesten 75 eieren 47 jongen
Koolmezen 12 nesten 119 eieren 90 jongen
Pimpelmezen 6 nesten 53 eieren 43 jongen
Matkopmezen 2 nesten 18 eieren 17 jongen 

32 nesten 265 eieren 197 jongen

De nestkasten worden zeker dit jaar voor een
deel nog een keer gebruikt voor de volgende
broedsels. Binnen een week waren de
meeste kasten al weer gevuld. Dit zijn de
gegevens van onze controlegroep, die met
veel plezier haar werk heeft gedaan. Het is
leerzaam om te zien hoe de natuur in elkaar
steekt en dat je respect krijgt voor datgene

wat om ons heen gebeurt. Een prima initiatief
waarbij Appie Tiemens al voor de 35e keer
met de kinderen het bos in  is geweest. Dat
verdient zeker een pluim. Ik heb ook enkele
foto's bijgevoegd zodat het geheel weer
geschikt is voor het archief.
Met een vriendelijke groet,

Ruud Smeenk  

Op de route Holtinge rond de schaapskooi
(P. v. Emmerick, S. v. Gemerden, S. Bijl, L.
de Graaf) heeft de groep op zondagochtend
een flinke afstand af te leggen. De 31
kastjes zijn ieder jaar uitstekend bezet (93%
geslaagde broedsels). Hier blijft het aantal
bonte vliegenvangers duidelijk achter bij de
koolmees (meer loofbos dan bijv. in het
Oosterzand?).In 1 kast broedde een paar
boomklevers dat de opening flink met mod-
der had dichtgesmeerd. Om verstoring te

voorkomen werd de kast niet geopend.
Op de route Binnenveld I ( B. Bruinenberg,
H. Roest) voerde de bonte vliegenvanger de
boventoon. Eén paar bracht een recordaan-
tal van 8 jongen groot. Terwijl 1 paar het 1e
ei legde op 24 april, startte een ander paar
pas op 27 mei (afloop onbekend).  
Op Rheebruggen I (D. en A. Nijdam) wijst
verstoring van 11 kastjes op de aanwezig-
heid van een marterachtige: koolmees (4 p.),
pimpelmees (5 p.) en bonte v.v. (2 p.) werden



Vogelwacht Uffelte e.o.- 7. Nestkastencontrole

36 Jaaroverzicht 2007

er het slachtoffer van. Er was veel afwisse-
ling wat soorten betreft, want ringmus,
spreeuw en boomklever werden ook aange-
troffen. Het aantal bonte vl.vangers blijft
hier achter bij de kool- en pimpelmees, het-
geen o.i. te maken heeft met de voedsel-
situatie. 
Op de route Rheebruggen II (Rogier Nijdam,
Arno Schuurman) viel het aantal broedpa-
ren van de ringmus tegen (1 p.) Die zijn bij
de boerderijen gelukkig nog in redelijke aan-
tallen aanwezig, maar landelijk neemt het
aantal sterk af. 
Op de route Binnenveld II (W. en P.
Hoornstra) viel vooral het grote aantal pim-
pelmezen op: 9 p. en ook de bonte vliegen-
vangers waren goed vertegenwoordigd.
Vreemd dat we op deze route geen boomkle-
ver of zwarte mees aantreffen in de kastjes.
Op de route Binnenveld IIIa (G. Glotzbach,

L. Zondag) beleefden de controleurs tijdens
hun 1e controle op 23 april een flinke
teleurstelling: van 14 van de 32 kastjes
lagen de deksels op de grond. Er waren dui-
delijke sporen van predatie van eieren en
vogels (o.a. veren van koolmezen en bonte
vl.vangers). Hier lijkt duidelijk een boom- of
steenmarter aan het werk te zijn geweest.
Op 13 mei volgde een nieuwe controle. Toen
bleek de rust weergekeerd en hadden maar
liefst 15 bonte vliegenvangers een vrije
woning te hebben betrokken, naast nog 2
overgebleven koolmezenparen.
Op de door de jeugdleden Joost Baron, Ron
van Bree en Bart Hoekstra gecontroleerde
route Binnenveld IIIb waren de resultaten
teleurstellend. Van de 27 kastjes bleven er 7
onbewoond. Van de overige 20 werden er
ook nog 7 verstoord, zodat slechts 48% van
de vogels met succes broedde.

Oosterzand I Oosterzand II Rheebruggen I Rheebruggen II
Leiding J. Veldman mw. G. Oeseburg A. Nijdam Rogier Nijdam

mw. J. Veldman H. Tibben mw. D. Nijdam Arno Schuurman
Kastjes 40 32 40 28
Bewoond 39 30 38 24
Verstoord 7 2 11 4
Geslaagd 32 = 80% 28 = 88% 27 = 68% 17 = 72%

Verstoord: 3 bo.v Verstoord: 1 bo.v. Verstoord: 1 bo.v.- Verstoord: 2 k.m.
3 k.m., 1 p.m. 1 k.m. + 4 k.m. en 5 p.m. 1 bo.v. en 1 p.m.
Paar Ei Jo. Paar Ei Jo. Paar Ei Jo Paar Ei Jo

Koolmees 11 107 95 9 85 69 10 91 82 8 78 76
Pimpelmees 8 94 85 5 59 49 8 90 73 5 56 54
Bonte v.v. 12 74 66 12 80 74 3 17 14 6 33 31
Zwarte mees - - - 1 9 6 - - - - - -
Ringmus - - - - - - 2 7 6 1 5 5
Boomklever - - - - - 2 17 15 - - -
Spreeuw 1 4 4 1 4 3 2 9 9 - - -

Foto G. Drogt
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Binnenveld IIIa Binnenveld IIIb Holtinge Westerzand
Leiding mw. G. Glotzbach Joost Baron, Ron v. P. van Emmerick, A. Tiemens

mw. L. Zondag Bree, Bart Hoekstra S. Bijl, R. Smeenk
mw. S. van Gemerden, Arno Schuurman
mw. L. de. Graaf

Kastjes 32 27 31 33
Bewoond 25 20 30 32
Verstoord 8 7 2 1
Geslaagd 17 = 53% 13 = 48% 29 = 90% 31 = 94%

Verstoord: 2 bo.v. Verstoord: 4 k.m. Verstoord: 1 p.m.- Verstoord: 1 p.m.
6 k.m. 3 bo.v. 1 bo. v. 
Paar Ei Jo. Paar Ei Jo. Paar Ei Jo Paar Ei Jo

Koolmees 21 23 22 1 6 6 13 131 116 11 110 85
Pimpelmees - - - 3 19 15 7 76 65 5 51 40
Bonte v.v. 15 92 84 10 67 59 7 47 41 14 87 81
Zwarte mees - - - - - - - - - - - -
Matkopmees - - - - - - - - 1 2 18 17
Boomklever - - - - - 1 ? ? - - -

Binnenveld I Binnenveld II
Leiding B. Bruinenberg mw. W. Hoornstra

H. Roest P. Hoornstra
Kastjes 29 33
Bewoond 27 30
Verstoord 1 2
Geslaagd 27 = 87% 28 = 85%

Verstoord: 1 bo.v Verstoord: 2 ??

Paar Ei Jo. Paar Ei Jo.
Koolmees 9 85 75 6 59 54
Pimpelmees 5 59 48 9 70 58
Bonte v.v. 1 78 76 13 73 62
Zwarte mees - - - - - -
Ringmus - - - - - -

Nestkastenroute op de Golfbaan.
Onze leden Jan de Boer en Rob Kerkhoven
hebben, naast het zo secuur mogelijk slaan
van een balletje, nog een andere bezigheid
gecreëerd op de Havelter Golfbaan: het con-
troleren van 25 nestkastjes. Jan heeft jaren
de route Binnenveld III bezocht en dus vol-
doende ervaring. 
De bezetting van de kastjes was 100% en er
ging geen enkel legsel verloren. De kool- en
pimpelmezen waren het best vertegenwoor-
digd: resp.15 p. en 9 p. (162 jongen en 97
jongen).

Zoals we hierboven al meldden: in overwe-
gend loofhout zijn bonte vliegenvangers
schaars. Op de Golfbaan broedde slechts 1
paar : 5 jongen. De controleurs meldden ook
het broeden van een paar heggenmussen,
maar dat kan niet. Heggenmussen zijn geen
holenbroeders. Waarschijnlijk betrof het een
paar ringmussen, al was het aantal jongen
dan wel erg hoog: 7



aacchh tt Nestkastcamera

Nestkast met webcam..

In het bos naast de Oosterveldschool in
Uffelte hebben we in het voorjaar van
2007 een nestkast met camera opgehan-

gen. Het werd een succes, want de kinderen
konden op de televisie heel duidelijk het
broedproces volgen van een paartje koolme-
zen. Zij hebben er foto's van gemaakt en die
opgestuurd naar het School Tv-programma
"Nieuws in de Natuur". Volgens leerkracht
Robert de Boer was het hartstikke leuk voor
de kinderen om de koolmezen in de weer te
zien.
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Heidewerk Jeugd - Foto J. Veldman

Open hei - Foto G. Mulder



nneeggeenn Landschapsonderhoud

Open hei.

Het meest gebruikte hout in ons land
is vuren. Het is het hout van de
spar, dat in veel kwaliteiten wordt

geleverd, afhankelijk van de groeiplaats Zo
is het vuren dat hier groeit van een mindere
kwaliteit dan het hout uit Rusland. In
koude gebieden groeit het hout langzamer
waardoor de groeiringbreedte minder is en
de volumieke massa dus groter. Dit laatste
geldt ook voor grenen, dat afkomstig is van
de grove den. Desondanks is grenen dat hier
groeit zeer goed toepasbaar in de bouw, o.a.
omdat het wat duurzamer is dan vuren. Dat
betekent dat het niet zo snel door schim-
mels wordt aangetast. Voor zogenaamd
schoon werk, dus waarbij het hout in zijn
eigen kleur wordt getoond, is het ook aan-
trekkelijker dan vuren dat er na verkleuring
nogal armoedig gaat uitzien.
Grenen heeft voor veel toepassingen dus de
voorkeur en daarom zouden we eigenlijk de
grove dennen waar mogelijk moeten aan-
planten en koesteren. Toch doen we dat
niet. Sterker nog, we zijn juist met een klein
groepje leden van de Vogelwacht druk doen-
de om op de hei duizenden jonge dennen af
te knippen en te verwijderen. Waarom doen
we dat?

De grove dennen die we weghalen staan in
de natuurgebieden rondom Uffelte en met 

name op de heide. Daar staan verschillende
grote exemplaren, die met zijn allen miljoe-
nen zaden produceren. Deze zaden ontkie-
men vrij gemakkelijk in de vochtige en voed-
selrijke strooisellaag onder de heideplanten,
waardoor de heide als open landschap verlo-
ren gaat.
Het wordt dan niet alleen landschappelijk
enorm saai met alleen maar dezelfde naald-
bomen, maar de variatie in vogelsoorten
wordt dan ook een stuk minder. Veel vogels-
oorten houden van een halfopen landschap
met hier en daar een boom en daartussen
alleen maar een lage begroeiing. De klapek-
ster bijvoorbeeld zit graag in een hoge boom
te loeren op een hagedis, welke rondloopt in
de lage heidestruiken onder hem. En de
veldleeuwerik, om een ander voorbeeld te
noemen, broedt wel in de hei, maar niet als
deze vol staat met grove dennen.

Het snoeien en weghalen van al die jonge
zaailingen is dus van groot belang en we
doen dat om de veertien dagen op vrijdag-
morgen, maar alleen als het een beetje mooi
weer is. Hopelijk wilt u ook meedoen, want
ons werkgebied is nogal groot. Voor gereed-
schap wordt gezorgd en het ploegje dat het
nu voor het tweede jaar doet, staat daaren-
boven ook nog garant voor de gezelligheid.

Hans Uylenburg
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Heideactie

Foto G. Glotzbach



tt ii eenn Werkgroep steenuilentt ii eenn
Inleiding.

Ruim 30 jaar zet een werkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o. zich in voor het behoud
van de steenuil in onze omgeving. Dat dit geen gemakkelijke opgave is, blijkt wel uit
het feit dat deze mooie vogel, ondanks onze inspanningen, uit het oorspronkelijke ver-

spreidingsgebied (Uffelte/Havelte) is verdwenen. Op en rond Rheebruggen broedden midden
jaren '70 nog ca. 3 paren, maar na de strenge winter van 1979 ging de populatie verloren. 
Gelukkig troffen we elders in onze omgeving nog wel steenuilen aan: Ruinen e.o. en Dwingeloo
e.o. Onze activiteiten vinden dan ook plaats in die gebieden. Daar kunnen we, om in vogelter-
men te spreken, ons ei nog goed kwijt.
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Werkgroep.
De steenuilenwerkgroep heeft ca. 15
enthousiaste medewerkers, wiens taak het
is de steenuilenstand een steuntje in de rug
te geven. Haar belangrijkste werk is het
plaatsen van kasten. Na het broedseizoen
moeten ze worden gereinigd en van een
nieuw laagje bladaarde  voorzien. De meeste
kasten worden gemaakt door Hans Völker
naar ons eigen model.  Verder houdt de
werkgroep zich bezig met de
inventarisatie in het vroege
voorjaar en de controle van
bezette kasten in mei/juni.

Gebied.
Het werkgebied  is sinds 1995
langzamerhand gegroeid. Het
begon in Ansen, maar in 2007
omvat het: A. Ruinen e.o.:
Ansen/Armweide/Ruinen West;
Benderse/Engeland/Voor en
Achter de Broeken/Hoekstraat;
Hees; Oldenhave/Wijkveld en
Oosteinde/Dr. Larijweg en
B. Dwingeloo e.o.: Lhee;
Lheebroek/Holtien;
Eemster/Boterveen; Leggeloo; Wittelte.
In deze gebieden vinden de steenuilen de
noodzakelijke kleinschalige plekjes om er
hun jongen groot te brengen. Hier zijn de
kasten geplaatst die als geschikte broed-
plaats kunnen dienen, omdat holtes in oude
bomen en plekjes onder bijv. daken steeds
minder voorhanden zijn. 

Landschap.
Steenuilen broeden het liefst in oude, holle
bomen of ergens onder het dak van een
oude schuur of boerderij. Die plaatsen zijn
in de loop der jaren verdwenen en daarom
kunnen kasten goed dienst doen als vervan-
gende broedplaats.
Nog belangrijker is echter de toestand van
het landschap. Houtwallen, kleine akkers en
weiden met kruidenrijke randen, oude

bomen, hoogstam fruitbomen, meidoornheg-
gen, een mesthoop, enz. In ons werkgebied
tref je die aantrekkelijke plekjes nog aan,
maar ook hier zie je de "aftakeling": het
wordt te netjes, oude bomen verdwijnen
langzamerhand en er verschijnen gladge-
schoren gazons. 
Gelukkig is ons gebied uitverkoren door
Landschapsbeheer Nederland, mede doordat
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zich hier nog een levensvatbare populatie
steenuilen bevindt. Je kunt dus stellen, dat
onze inspanningen daaraan hebben bijge-
dragen. In samenwerking met vrijwel alle
bewoners van de buurtschappen rond
Ruinen herstelt Landschapsbeheer Drenthe
de erven. Ze worden min of meer aangepast
aan de wensen van de steenuilen. Na
Hees/Oldenhave is nu het gebied nabij
Ansen aan de beurt. Hier zijn de plannen,
mede door de positieve opstelling van de
Dorpsgemeenschap, met enthousiasme ont-
vangen. Wij en zeker de uilen zijn daar blij
mee. Natuurlijk duurt het nog decennia voor
zo'n terrein zich in gunstige zin heeft ont-
wikkeld. We zijn er ook zeker van dat er
altijd steenuilenliefhebbers klaar moeten
staan om o.a. voor goed onderdak te zorgen.
Dus hopen we dat zich tot in de lengte der
jaren altijd mensen beschikbaar stellen het
arbeidsintensieve beschermingswerk te ver-
richten.

Kasten.
De kasten die door ons worden geplaatst
moeten voldoen aan een aantal criteria. In
de 1e plaats moeten ze goed geventileerd
zijn, omdat er vaak een natte, ammoniak-
houdende mestlaag in de kast ontstaat.
Daardoor zijn jonge uilen soms genoodzaakt
te vroeg de kast te verlaten. Ze komen dan
meestal om het leven. In de 2e plaats moe-
ten de jonge uilen goed kunnen in- en uit-
lopen, hetgeen we bewerkstelligen door de
kast op een dikke, horizontale tak te plaat-
sen. Het is al 4x gebeurd dat die tak voor
een kast is afgezaagd en dat maakt de
broedplaats een stuk minder veilig, want de
jongen vallen nu omlaag als ze de kast ver-
laten.  

Een ander probleem, waarmee we terdege
rekening moeten houden, is de toename van
de steenmarter in ons gebied. Je moet pro-
beren te voorkomen, dat die in de kast door-
dringt, want dat betekent onherroepelijk een
mislukt broedgeval en vaak ook de dood van
een ouder. Bijv. bij Langensiepen is dit jaar
voor de 4e achtereenvolgende keer het
broedsel gepredeerd en dat is wel frustre-
rend. Met een speciale mantel van hoog-
waardige kunststof (Macrolon) om de dikke
stam trachten wij op een aantal plaatsen kat
en steenmarter bij de kast weg te houden.
Dit is echter een zeer arbeidsintensief werk
en het is tevens erg kostbaar. Het bezwaar
dat wel eens wordt aangevoerd, dat jonge
uilen dan niet via de stam terug kunnen
klauteren naar de kast als ze uit de boom
zijn gevallen, gaat hier zeker niet op: ook
zonder die mantel van plastic lukt het een
jonge uil niet om omhoog te klauteren. Zelfs
in een fruitboom lukt dat al nauwelijks ( zie
de foto die André Eijkenaar maakte bij de
kast van mevr. Schreuder in Eemster). 
Het lukte dit
jong niet zelf-
standig omhoog
te klauteren. 
Steenuilen heb-
ben een territo-
rium dat op ca.
400m afstand van een soortgenoot ligt. Is de
afstand tussen 2 territoria bijv. 1km, dan
zoeken wij daartussen vaak naar een
geschikte plek om een kast te plaatsen. Dat
kan bijv. zijn in een dikke, solitaire eik met
mooie, horizontale takken. Uiteraard moet
het voedselgebied rondom wel aantrekkelijk
zijn. Zo kunnen kasten bijdragen aan een
verdere verspreiding van de steenuilen, die
na het uitvliegen meestal een nieuw territo-
rium in de buurt willen zoeken.
Op deze wijze hebben in ca. 13 jaren al op
19 verschillende plaatsen steenuilen een
kast betrokken in Ansen. Zoveel potentiële
broedplaatsen zijn daar dus aanwezig.
Helaas gaan verscheidene plaatsen, om
onduidelijke reden, toch weer verloren. Dat
verbaast ons en stelt ons ook teleur. Het
bewijst wel hoe moeilijk het is de steenuilen-
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Hans Völker bij de kasten. Foto H. Bennink
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stand positief te beïnvloeden.
Het totale aantal kasten bedraagt momen-
teel ca. 110 op ongeveer 90 locaties. We
hebben op sommige plaatsen meerdere
kasten om de steenuilen keuzemogelijkhe-
den te geven.

Inventarisatie.
Reeds eind februari begonnen we met de
inventarisatie van steenuilen in ons gebied.
Dat betekent: met de cassetterecorder op
een plaats gaan staan waar je een paartje

verwacht. In de meeste gevallen reageert een
aanwezig mannetje op de roep van een
soortgenoot. Zo krijgen we al spoedig een
vrij duidelijk beeld van het aantal bezette
territoria. Kastcontrole in mei geeft meestal
extra duidelijkheid. Uiteraard blijven er
altijd enkele locaties over waarvan je niet
zeker bent of er wordt gebroed. Het grote
aantal uitgevlogen jongen in 2006 (74) deed
onze hoop op een goed seizoen toenemen en
gelukkig bleek die hoop achteraf niet ijdel.
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Territoria 
Het overzicht toont waar wij een paar steenuilen hebben vastgesteld sinds 2001. 
Vanaf dat jaar is vrijwel het gehele huidige werkgebied onderzocht.

A. Ruinen e.o., bestaande uit de gebieden: Ansen/Armweide/Ruinen West;
Benderse/Engeland/Voor en Achter de Broeken/Hoekstraat; Hees;
Oldenhave/Wijkveld; Oosteinde/Dr. Larijweg. -2001/2007

Territoria Ansen/Armweide/Ruinen West
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ansen/enz 6 p. 11 p. 8 p. 10/11 10 p. 9/10p 11 p.

In dit gebied bleef het aantal paren vrijwel
gelijk. Aanvankelijk hadden we hoop dat
zich bij A. Tissingh en ook bij Emmink een
paar had gevestigd, maar het bleek op beide
plaatsen om 1 uil te gaan. Eigenlijk is het
onbegrijpelijk dat we op deze vanouds zeer

geschikte plaatsen geen paar meer aantref-
fen. Vermoedelijk zijn er steenmarters:
waarneming bij Manders en bij Emmink lag
een kippenei in de kast. Sinds 1995 zijn in
dit gebied al 19 territoria bezet geweest, dus
zijn er nog voldoende mogelijkheden.

Territoria Benderse/Engeland/Voor en Achter de Broeken/Hoekstraat
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Benderse/enz. 2 p. 2 p. 3 p. 3 p. 6 p. 5 p. 5 p.

Noot: Benderse en Achter de Broeken zijn
pas in 2005 bij het onderzoek betrok-
ken. Mogelijk broedden daar voordien
ook al steenuilen.

Op het Joods kerkhofje kregen we op de
cassetterecorder geen reactie en pas later
troffen we hier 1 uil aan met 2 eieren (dus
een solitair vrouwtje).

Territoria Hees
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hees 1 p. 3 p. 3 p. 2 p. 2 p. 1/2 p. 4 p.

Op Hees nam het aantal paren gelukkig
weer toe. Bij Hut kregen we reactie van een
uil en hoorde J. Staal 's nachts ook geregeld

de roep. Bij H. v.d. Vegt troffen we steeds 1
uil aan in de kast en bij Stoel vestigde zich
een nieuw paar dank zij de nieuwe kast.
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Dit voor steenuilen aantrekkelijke gebied
heeft met 4 paren waarschijnlijk een maxi-
mum bezetting. De situatie is er stabiel.

Door de erfverbetering door
Landschapsbeheer Drenthe heeft de steenuil
o.i. in Drenthe kans te overleven.
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Territoria Oldenhave/Wijkveld
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Benderse/enz. 2 p. 4 p. 4 p. 4 p. 4 p. 3 p. 4 p.

Territoria Oosteinde/Dr. Larijweg (Ruinerwold)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Oosteinde/enz. 1 p. 1 p. 1 p. 1 p. 2 p. 2 p. 3 p.

Bij Hilhorst broedde een paar weer achter
een open plank achter in de schuur.
Gelukkig vestigde zich, o.a. dankzij het

plaatsen van een kast, een nieuw paar aan
het eind van de Dr. Larijweg (Tissingh). Een
goede ontwikkeling in het Oosteinde dus.

Totaal aantal territoria
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ruinen e.o. 12 p. 21 p. 19 p. 20/21 p. 24 p. 20/22 p. 27 p.

Na de afname van het aantal aanwezige
paren in 2006 volgde dit jaar een aanzien-
lijke verbetering van de stand. Vooral Hees

zorgde voor dit herstel. Nu maar hopen dat
de situatie de komende jaren stabiel blijft,
vooral in Ansen/Ruinen West.

B. Dwingeloo e.o., bestaande uit de gebieden Lhee; Lheebroek/Holtien;
Eemster/Boterveen; Leggeloo; Westeinde en Wittelte.

Territoria Lhee
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lhee 2 p. 2 p. 2 p. 1 p. 1 p. 1 p. 1 p.

De roep en ook de waarneming van een uil
brachten zekerheid van een territorium. Het
is echter duidelijk dat de situatie hier
kwetsbaar is. Je ziet dat, ondanks de aan-
wezigheid van kasten op 2 vrij goede loca-
ties, er geen toename plaats vindt. Als dat

ene paar hier ook zou omkomen, is het zeer
goed mogelijk dat de steenuilen voorgoed uit
Lhee verdwijnen. De situatie bij vh. Oltmans
is zodanig veranderd dat hier geen plaats
meer is voor steenuilen.

Territoria Lheebroek/Holtien
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lheebroek/enz. ? 1 p. 2 p. 2 p. 3 p. 3 p. 1 p.

In Lheebroek zijn we na enkele goede jaren
met 3 paren terug bij af. Bij Vermeulen ging
het steenuilenbiotoop verloren door het
afsterven van de 2 eiken (paardenvraat). Bij

Rooijers troffen we dit jaar slechts 1 uil in
de kast aan en op Holtien waren beide uilen
verdwenen. Nu is de toestand hier, evenals
in Lhee, erg kwetsbaar geworden.
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Territoria Eemster/Boterveen
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Eemster/enz. ? 1 p. 2 p. 2 p. 2/3 p. 3/4 p. 6 p.

De steenuilenstand in dit gebied kunnen we
vrijwel optimaal noemen, aangezien vrijwel
alle geschikte biotopen door een paartje zijn
bezet. Bij Pit plaatsten wij een kast, omdat
daar op een kleinschalig weitje enkele mooie
eiken staan. Gelijk was het raak en werd de
plek bezet door een Staphorster uil en een
onbekende (ongeringde) uil. Op 3 augustus
zat die in Staphorst geringde uil overigens in
de kast bij Wuffen enkele honderden meters
verder. Je moet niet gek opkijken dat hij/zij
verhuist, want zekerheid heb je nooit bij de
steenuilenbescherming. Foto: Mannetje met
worm voor de kast bij mw. Schreuder te
Eemster.

Territoria Leggeloo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Leggeloo ? ? 3 p. 2 p. 2 p. 4 p. 4 p.
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* Bij de controle met de cassetterecorder
kregen we bij Wichers geen reactie. In juni
troffen we in de kast toch een legsel aan.
Bij Hessels lag het vrouwtje dood in de
kast met 2 eieren. Wij veronderstellen dat
het mannetje van Hessels na de dood van

zijn partner bij Wichers een solitair vrouw-
tje heeft aangetroffen en daarop werd hier
met succes gebroed. In 2006 deed zich
hier hetzelfde voor, maar dan omgekeerd.
We beschouwen het toch als 2 territoria.

Territoria Westeinde
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Westeinde ? - - 1 p. 1 p. 1 p. 1 p.

Voor het 4e achtereenvolgende jaar werd bij
Den Otter een paar vastgesteld. We zullen
daar nog enkele geschikte plekken moeten

zoeken om een kast te plaatsen, om uitbrei-
ding van het aantal paren mogelijk te
maken (omg. Oldengaerde).

Territoria Wittelte
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Wittelte ? 2 p. 1 p. 1 p. 2 p. 2 p. 2 p.

We zijn blij met de aanwezigheid van 2
paren, omdat Wittelte vrij ver verwijderd ligt

van de andere steenuilengebieden
(Ansen/Dwingeloo).
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Totaal aantal territoria
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dwingeloo e.o. ? ? 10 p. 9 p. 11/12 p. 14/15 p. 15 p.

Totaal aantal territoria
in Ruinen e. o. en 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dwingeloo e.o.

? ? 29 p. 30/31 p. 35/36 p. 34/37 p. 42 p.

We zijn uiteraard zeer tevreden met de toch
vrij omvangrijke toename van het aantal ter-
ritoria in ons werkgebied. Wij beseffen dat
het aantal van 42 p. wel dicht bij de moge-
lijkheidsgrens ligt. Die grens wordt bepaald
door het aantal geschikte biotoopjes waar
steenuilen kunnen overleven. Steenuilen

zijn zeer kritisch bij de keuze van zo'n plek.
Naast het kleinschalige karakter én vooral
een redelijke voedselsituatie en het aan-
bod aan prooidieren moet het ook nog op
tenminste ca. 400 m van een ander territori-
um liggen.

Kastcontrole en ringen.
In vorige verslagen meldden wij ook al hoe
spannend het voor de werkgroep is: de
kastcontrole. Als je bij een kast komt met je
ladder voel je spanning. Zou er een vrouwtje
op eieren of jongen zitten? Controle bete-
kent: gelukkige momenten, maar ook teleur-
stellende ervaringen. 
Het is bijzonder dat in ons gebied zoveel
paren een kast als broedplaats uitkiezen: 32
van 42 paren (= 76%). Dat wijst op een
gebrek aan mogelijkheden in gebouwen of
holten in oude bomen. We plaatsen soms
kasten in solitaire eiken op ca. 400 m van
een andere broedplek. Zonder kast zou hier
nooit een paar onderdak kunnen vinden.
Daarom zijn wij ervan overtuigd dat ons

werk heeft geleid tot een aanzienlijk groter
aantal paren in ons werkgebied.
Op 27/4 en 12/5 vonden de kastcontroles
plaats, waarvan u hieronder de resultaten
ziet. De jonge uilen werden op 26/5 en 1/6
door de heer B. Blaauw geringd. Reeds 35
jaar (!) gaat hij met ons mee om jonge vogels
te ringen: bonte vliegenvanger, buizerd,
havik, boomvalk, ransuil, torenvalk, kerkuil
en steenuil. De laatste 3 worden elk jaar
nog door hem geringd. In 1976 ringde hij in
het Oosterzand zelfs een jonge koekoek in
een nestkast van een gekraagde roodstaart.
Die kast was eigenlijk veel te groot en dat
gaf het koekoekvrouwtje de kans er een ei in
te leggen (getimmerd door ons jeugdlid Wim
Snoeken).

A. Kastcontrole in Ruinen e.o. en Ruinerwold.

Ansen/Armweide/Ruinen West
Aantal paren Eieren Jongen Bijzonderheden

9 33 18 Mislukt: 4 legsels

Het aantal broedgevallen in de kasten nam
toe: 9 paren (2006: 6 paren). Evenals in
2006 en 2005 mislukte een aanzienlijk aan-
tal legsels. Op zeker 2 locaties werden de
eieren gepredeerd, waarschijnlijk door een
steenmarter. Bij Langensiepen gebeurde dit
nu al voor het 4e achtereenvolgende jaar,
ondanks het feit dat we de kast 2 maal heb-
ben verplaatst.

Dit gebied heeft de potentie zeker aan 15
paren onderdak te bieden. Helaas is er veel
onrust en vindt er vrij veel verstoring plaats.
Veel plaatsen gaan verloren doordat de uilen
er o.i. om het leven komen. Deskundigen
mogen verklaren wat daarvan de oorzaak is.
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In dit gebied bleef een aantal kasten onbezet
waar voorheen steeds uilen broedden:
Alberts (Engeland) en Alberts (Benderse) en
Veurman (Oldenhave). Dat betekent dan een
tegenvaller, hoewel de uilen waarschijnlijk

wel aanwezig waren (broedplaats onder het
dak ??).
Op het Joods kerkhofje troffen we wel 2 eie-
ren aan, maar daar was slechts 1 uil aanwe-
zig (geen territorium dus).
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Benderse/Engeland/Voor- en Achter de Broeken/Hees/Oldenhave
Aantal paren Eieren Jongen Bijzonderheden

9 32 24 Mislukt: 2 legsels

Ruinerwold (Oosteinde/Dr. Larijweg)
Aantal paren Eieren Jongen Bijzonderheden

2 8 7 Mislukt: -

Bij Hilhorst hebben we geen paartje meer
vastgesteld en bij Meijer troffen we 1 uil
aan. Gelukkig werd de nieuwe kast bij

Tissingh direct bezet. Hoewel er o.i. aan de
Larijweg meerdere geschikte plaatsen zijn,
blijft de populatie erg kwetsbaar.

Kastbezetting Ruinen e.o.
Bezette kasten Mislukt Aantal Gemiddeld Aantal jongen Gemiddeld

= .% eieren per kast per kast
2007: 20 6 = 30% 73 3,7 49 2,5
2006: 16 3=  19% 69 4,3 48 3
2005: 20 7 = 35% 80 4 36 1,8
2004: 16 3 = 19% 65 4 39 2,4

B. Kastcontrole in Dwingeloo e.o. en
Wittelte.

In Dwingeloo e.o. kwam de kastbezetting
vrijwel overeen met 2006. Bij Fledderus
(Holtien) was het paar verdwenen. Daar had
men (gemeente ?) de dikke tak vlak voor de
kast afgezaagd. Onbegrijpelijk waarom dit
gedaan wordt, want je vernielt op deze wijze
de uitloopmogelijkheid voor de jonge uilen

en de broedplek wordt er ook minder aan-
trekkelijk door. Het is nu al de 5e boom
waar dit is gebeurd. 
Bij Rooijers (Lheebroek) troffen we slechts 1
uil aan, dezelfde die in 2006 in de kast bij
Vermeulen werd aangetroffen; hij/zij heeft
geen partner aan de haak geslagen. De situ-
atie bij Wichers/Hessels hebben we bij "ter-
ritoria" al omschreven.

Leggeloo
Aantal paren Eieren Jongen Bijzonderheden

3 11 4 Mislukt: 1 legsel

Eemster/Holtien
Aantal paren Eieren Jongen Bijzonderheden

5 20 15 Mislukt: 1 legsel

Bij mevr. Schreuder bevindt de kast zich in
een helaas afgestorven perenboom. Gelukkig
zijn er nieuwe boompjes aangeplant en blijft
de situatie zeer aantrekkelijk voor de steen-
uil. André Eijkenaar, ook fervent steenuilen-

liefhebber en fotograaf, heeft op deze plaats
vanuit een schuilhut prachtige opnamen
gemaakt, waarvan u er in dit verslag ettelij-
ke aantreft. Hij was er getuige van dat een
jong van de tak tuimelde en vergeefs tracht-
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te omhoog te klauteren.
Bij Pit plaatsten we kortgeleden een nieuwe
kast, die vrijwel direct werd betrokken (alsof
ze er op zaten te wachten).  Wij hopen dat,

na het geslaagde broedgeval bij Kop
(Boterveen), zich hier in de buurt nog een
paar gaat vestigen. Het gebied leent zich er
goed voor.
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Lhee/Lheebroek en Westeinde
Aantal paren Eieren Jongen Bijzonderheden

2 8 8 Mislukt: -

Wittelte
Aantal paren Eieren Jongen Bijzonderheden

2 7 6 Mislukt: -

Dat een steenuil vrijwel alles eet wat hij te
pakken kan krijgen, wisten we: wormen,
muizen, kevers, padden, kikkers, jonge

spreeuwen, enz. Dat hij ook in staat is een
wezel te pakken, laat deze foto zien. Je ver-
wacht het eerder andersom.

Kastbezetting Dwingeloo e.o.
Bezette kasten Mislukt Aantal Gemiddeld Aantal jongen Gemiddeld

= .% eieren per kast per kast
2007: 12 2 = 17% 46 3,8 37 3
2006: 11 1 =  9% 43 4 26 2,4
2005: 7 2 = 29% 33 4,7 24 3,4
2004: 5 1 = 20 % 21 4,2 14 2,8

Totaaloverzicht Ruinen e.o./Dwingeloo e.o.

Er werden dit jaar 32 kasten door een paar-
tje steenuilen bezet. Dat betekent een duide-
lijke toename in vergelijking met voorgaande
jaren. Van de 42 vastgestelde paren broed-
den dus 32 p. in een kast (= 76 %) en dat is
o.i. een zeer hoog percentage. Van die overi-

ge 10 p. kun je uiteraard nooit met zeker-
heid vaststellen of er met succes is gebroed.
Er werden in totaal 86 jongen aangetroffen,
waarvan er 78 werden geringd. Het aantal
mislukte broedsels lijkt aanzienlijk ( 8 = 25
%), maar we hebben al slechtere jaren mee-
gemaakt.

Resultaten in de kasten sinds 2001
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Aantal territoria * * 29 30 35 36 42
Bewoonde kasten 4 13 15 (52%) 21 (70%) 28 (80%) 27 (75%) 32 (76%)
Mislukt (= ....%) - 1 (8%) 6 (40%) 4 (19%) 10 (36%) 5 (19%) 8 (25%)
Aantal eieren 16 50 59 80 113 112 119
Gem. per kast 4 3,8 4 3,8 4 4,2 3,7
Aantal jongen 12 34 31 50 57 74 86
Gem. per kast 3 2,6 2 2,4 2 2,7 2,7

* In 2001 en 2002 werd nog niet het gehele
gebied onderzocht.

We kunnen, als we de ontwikkeling van de
steenuilenstand in onze omgeving in ogen-
schouw nemen, tevreden zijn. Een toename

met 6 territoria sinds 2006 is opmerkelijk,
aangezien het aantal geschikte erven (i.v.m.
voedselaanbod) beperkt is. Vooral de situatie
op Hees en Ruinerwold (Oosteinde) heeft bij-
gedragen aan de toename.
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Ringgegevens.
Ieder jaar laten we zien hoe de steenuilen
zich binnen ons gebied verplaatsen. In
tegenstelling tot bijv. de kerkuil, die op grote
afstand van zijn geboorteplaats wordt aan-
getroffen, staat de steenuil er om bekend
zich slechts over kleinere afstanden te ver-
plaatsen. Door de jonge uilen te ringen zijn
we in staat hun trekgedrag te onderzoeken.
Het blijkt dat ze o.h.a. worden aangetroffen
binnen de grenzen van het onderzoekgebied
of kort daarbuiten. Het lijkt er sterk op dat
jonge uilen zich vestigen in gebieden waar al
uilen zitten en ze dus de roep van soortge-
noten horen. Wij maken het niet mee dat
een paar zich in een "maagdelijk" gebied
vestigt en ook eenmaal verlaten gebieden lij-
ken weinig kans te maken op herbevolking.
Waarom treffen we centraal op Rheebruggen
geen steenuilen meer aan, terwijl de
omstandigheden hier optimaal zijn? Ons
antwoord:  
Daar is geen uil meer aanwezig en klinkt de
roep niet meer. Dat kan, volgens ons, de
reden zijn dat zich hier en bijv. ook op
Stroovledder geen paartje vestigt. U kunt
dan misschien wel begrijpen dat we de situ-
atie in Lhee, Lheebroek en Westeinde met
zorg bekijken. Als daar het enige paar sterft,

kan daar de steenuil voorgoed verdwijnen.
U kunt uit onderstaande ringgegevens van
"onze" uilen opmaken waarheen ze zich ver-
plaatsten. Tevens kunt u zien dat ze erg
kwetsbaar zijn, want vele komen al gauw
om het leven. Uilen ouder dan 5 jaar treffen
wij niet aan, terwijl ze wel 10 jaar oud kun-
nen worden. In de Achterhoek is de toe-
stand waarschijnlijk veiliger, omdat daar vrij
veel oudere steenuilen worden aangetroffen. 
Van één van die uilen hebben wij een
levensloop ontvangen. Het is een in 1998 in
de kast van D. Tissingh in Ansen geringde
uil, die alle theorieën over trek en leeftijd
logenstrafte en na de geboorte naar de
Achterhoek verhuisde (volgens ons een
recordafstand). Daar broedde dit vrouwtje
jaren achtereen in een kast bij Loil. We ont-
vingen de biografie van Maarten Hageman,
die zich in de Achterhoek met de bescher-
ming bezig houdt.

De levensgeschiedenis van Steenuil
3.542.681. Geboren in Ruinen in Drenthe in
een nest met 3 pullen. In 2000 broedt het
inmiddels volwassen vrouwtje voor het eerst
in de nestkast in de Oude Maatsestraat te
Loil in Gelderland. Afstand 92 km. De rest
van haar leven zal ze ook hier in deze omge-

48 Jaaroverzicht 2007



Vogelwacht Uffelte e.o.- 10. Werkgroep steenuilen

ving verblijven. In 1999 heeft ze nog niet in
dit territorium gebroed, want toen broedde
er een ander vrouwtje in de nestkast. In
haar voor een steenuil lange leven wist ze 13
jongen groot te brengen. Met  de beste
broedresultaten in 2000 t/m 2002. Vanaf
2003 tot 2006 wist ze maar 1 jong groot te
brengen Op 26 mei 2006 vind ik haar vers

dood in haar vertrouwde nestkast.
Hieronder ziet u de bij D. Tissingh geboren
steenuil.

Steenuil vrouw met ringnummer 3.542.681
heb ik opgestuurd naar dhr. Beersma en die
heeft er sectie op verricht met de volgende
bevindingen:
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Bevindingen: 
Het betreft een beschadigde adulte Steenuil.
De kop ontbreekt en de beide handvleugels
zijn geheel afgekloven zodat alleen de botjes
zijn overgebleven. De borst is eenzijdig vrij
diep aangevreten. Gewicht nog 148 gram,
veel vetreserves, eierstok is in productie
geweest (dus heeft daarvoor eieren gelegd)
Deels gevulde maag - grijze massa met
enkele keverschilden.

Diagnose: predatie in de nestkast, waar-
schijnlijk zijn de eieren toen opgegeten
samen met de kop van het broedende wijfje.
Muizen hebben later aan de handvleugels
geknaagd en die schoon leeggevreten. Fo

to
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Ringnummer Jaar Ringplaats Waar aangetroffen?
1 3.597.012 2002 De Graaf/Teeuwen Op 27-3-07 in kast H. Smit (Achter de 

Oldenhave Broeken) samen met 3.624.963
3.624.963 2005 H. Smit-A.de Moeder(012) en zoon (963)

Broeken
2 3.597.026 2002 A. Smit-Hoekstraat Waarsch. dood; vervangen door ong. vrouwtje
3 3.578.299 2003 M. Hut-Hees Op 8-11-06 in kast Broekman (Huttenweg)

In 04 en 05 bij Emmink
4 3.526.629 2003 Emmink Op 20-4-07 ring bij Emmink gevonden
5 3.606.959 2003 Timmer (Eemster) Op 12-5-07 in kast op 1 ei
6 3.607.006 2004 Rouveen (!) Op 19-12-06 samen in kast Armweide

3.624.947 2005 Remmelts -O'einde (Muggen)
7 3.621.909 2004 Timmer (Eemster) Op 12-5-07 in kast Den Otter (Westeinde)
8 3.621.919 2004 Hofman (Ansen) Op 23-2-07 in kast Kok (Wittelte)
9 3.526.637 2004 Ter Beek (Oldenhave) Op 19-12-06 in eigen kast
10 3.597.150 2004 Staphorst kast 211 Op 27-3-07 in kast Pit (Eemster)

Op 3-8-07 zat deze uil in de kast bij Wuffen, 
ca. 300m verder.

11 3.596.990 2005 Nijboer (Echten) Op 19-12-06 en 26-2-07 in kast A. Tissingh 
en op 27-4-07 in kast Broekman jr.

12 3.621.937 2005 Kok (Wittelte) Op 23-2-07 weer in kast

Ringgegevens steenuilen
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12a 3.624.859 2005 Vermeulen-Lheebroek Op 5-6-07 op 4 jo. in kast Vos - Leggeloo
13 3.624.853 2005 Muggen-Lheebroek Op 12-5-07 samen in de kast bij Kop

3.624.860 2005 Holtien (Boterveen)
14 3.624.861 2005 Holtien Op 16-3-07 in kast E.J. Smit (Ansen)
15 3.624.866 2005 Timmer (Eemster) Op 12-5-07 in kast Rooijers (Lheebroek). Zat 

op 3-5-06 in kast Vermeulen (Lheebroek)
16 3.624.942 2005 Ter Beek-Oldenhave Op 16-3-07 in kast E.J. Smit
17 3.624.953 2005 Spiering (Ansen) Zat op 12-5-07 in kast Spiering op eieren.

als adult vr.
18 3.624.955 2005 Teeuwen (Oldenhave) Op 27-3-07 in kast Bralten (Voor de Broeken) 

met ong. uil.
19 3.624.957 2005 Teeuwen (Oldenhave) Op 19-12-06 in kast Hofman en op 3-1-07 in 

kast Madeweg
20 3.624.982 2006 Den Otter (Westeinde) Lag op 12-5-07 dood in de kast van Hessels 

(Leggeloo) + 2 eieren
21 3.624.991 2006 Baaiman (Eemster) In 2006 door kat gepakt bij Den Otter. Deze 

jonge uil had zich dus al een behoorlijk eind 
verplaatst.

22 3.624.996 2006 Schreuder (Eemster) Zat op 20-6-07  op 4 jongen in kast Wichers 
(Leggeloo)

23 3.635.102 2006 Buffing (Wittelte) Op 16-3-07 in kast bij H. Völker - Ruinen
24 3.635.106 2006 Spiering (Ansen) Op 16-3-07 in kast Sassen (Vledders) samen

3.635.125 2006 H. Smit (A. de met 125. Vorige uilen zijn blijkbaar
Broeken) omgekomen.

25 3.635.108 2006 Spiering Op 21-2-07 in kast H.J. Alberts (Armweide)
26 3.635.114 2006 Benderse Op 16-3-07 in kast Broekman (Gierenplas)

3.635.127 2006 H. Smit samen met 127
27 3.635.119 2006 Alberts (Engeland) Op 5-12-06 in kast Steendam(Hees)
28 3.635.123 2006 Bralten-Voor de Op 24-3-07 in kast Vogelaar (Hees) samen 

Broeken met 147.
3.635.147 2006 Remmelts-Oosteind Oude paar dus waarsch. omgekomen.

29 3.635.144 2006 Wiersma-Wijkveld Op 1-6-07 in kast A. Smit - waarschijnlijk
3.526.644 2004 A. Smit-Hoekstraat 2 vrouwtjes.
3.635.144 2006 Zat op 25-7-07 in kast Joods kerkhof

30 3.635.149 2006 Broer en zus in kast Broedden samen in kast "De Weide"- J. Staal
3.635.150 2006 Remmelts geringd (Hees) -mislukt

31 3.635.134 2006 Vogelaar (Hees) Op 27-3-07 in kast Huizenga (Oldenhave) en 
op 5-12-06 bij Teeuwen

32 3.635.138 2006 Veurman (Oldenhave) Op 5-12-06 in kast Stoel (Hees)
33 ongeringd Op 31-1-07 en 21-2-07 in kast Manders. 

Deze uil is waarsch. verhuisd naar de 
Madeweg
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De meeste aangetroffen uilen zijn geboren in
2005 en 2006. Ze zijn na 1 jaar al geslachts-
rijp. We treffen maar weinig oudere uilen aan
(2002- 2 en 2003- 3) en dat duidt op een
hoge sterftekans in ons gebied. Dat er ook
soms sprake kan zijn van inteelt blijkt uit
no. 30: broer en zus in de kast vormen een

paar. Het broedsel mislukte overigens. Bij
no.1 vormden moeder en zoon een paar.
Dat er ook uilen uit de aangrenzende regio's
van de Natuurbesch.ver. IJhorst/Staphorst
naar ons gebied verhuizen, blijkt uit de
vondst van 3 uilen uit Rouveen, Echten en
Staphorst.



Vrijlaten in gevangenschap gekweekte uil.
In april kregen wij een verzoek van Jan v.'t
Hof uit Groningen om mee te werken aan
het vrij laten van een gekweekte steenuil. De
eigenaar vond het beter het beest zijn vrij-
heid terug te geven. Dat is echter moeilijker
dan het lijkt, omdat het beest niet gewend is
zelf voedsel te bemachtigen. Omdat in ons
gebied vrij veel steenuilen voorkomen, leek
het Van 't Hof het beste het beest hier los te
laten. Eerst moest hij echter enige tijd aan
de omgeving wennen en daarom hebben we
op Rheebruggen een uitloopkooi voor een
nestkast gemaakt, waarin de uil zijn omge-
ving kon verkennen. Met eendagskuikens
werd hij een week lang gevoerd. Iedere
avond liet het mannetje zijn roep horen, het-
geen werd waargenomen door de heer Brink,
die er dicht bij woont. Na 1 week hebben we
de gazen kooi verwijderd, zodat de uil zijn
vrijheid terug kreeg. Eigenlijk verwachten
wij dat de kans op overleving vrij klein is,
omdat hij o.i. slecht in staat is zelf een prooi
te verschalken. Hopelijk krijgen we deze uil
met vaste voetring toch later nog eens in
handen.

Nawoord.
Als je succes hebt met de bescherming van
steenuilen, is het fantastisch werk. Vooral
als je het aantal broedparen ziet toenemen,
geeft je dat veel voldoening. Het is ook
opmerkelijk hoeveel mensen dit kleine uiltje
een warm hart toedragen. Het uiterlijk met
zijn opvallende gele ogen, het nut en het
gedrag zullen daaraan wel debet zijn. Vrijwel
alle mensen die een paar op hun erf hebben
zijn blij met hun aanwezigheid en hebben er
ook veel voor over. Voor de werkgroep is het
daarom altijd een genoegen zoveel positieve
medewerking te ontvangen.
De komende jaren krijgen landschapsherstel
en -versterking in ons werkgebied bijzondere
aandacht. Het is verheugend dat de mensen
van Landschapsbeheer Drenthe d.m.v. goede
voorlichting veel bewoners warm hebben
gemaakt voor dit project. Een project dat in
de verre toekomst perspectief biedt voor het
behoud van de steenuil, maar waarvan later
ook de bewoners en toeristen zullen zien dat
het leidt tot een prachtig, oud landschap
met hoogstam fruitbomen en meidoornheg-
gen.

Vogelwacht Uffelte e.o.- 10. Werkgroep steenuilen
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Vrijwilligers gezocht!

Bij alle activiteiten en werkgroepen van de Vogelwacht hebben we vrijwilligers nodig die
helpen met de organisatie en de uitvoering.
Misschien heeft U wel zin om ook vrijwilliger bij de Vogelwacht te worden, maar bent U
nooit gevraagd of is het er nooit van gekomen. 

Hierbij doen we een oproep om ons te helpen met de volgende activiteiten:

De werkgroep “huis- en gierzwaluwen” is nog op zoek naar nieuwe leden
om te helpen met het ophangen van kunstnesten, het plaatsen van mest-
planken, zoeken van geschikte nestplaatsen, tellen van nesten en het 
communiceren met bewoners. 

Voor meer informatie: Fred van Vemden

De werkgroep voor "kerkuilen Dwingeloo e.o.” (een van de twee kerkuilen
werkgroepen) zoekt ook nog een aantal mensen die zich wil inzetten voor
de kerkuil.

Voor meer informatie: Erwin Bruulsema

We zoeken ook mensen die op de reservelijst willen voor het bezorgen van
het jaaroverzicht, nieuwsbrieven en rekeningen. 

Voor meer informatie: Jannie Veldman

Wilt U  incidenteel helpen bij activiteiten, dan kunt zich ook opgeven en aan-
geven waar Uw voorkeur naar uitgaat.
(bij één van de werkgroepen, excursies of lezingen)

Opgeven bij:

vogelwacht@live.nl

U stuurt een mailtje en de coördinator van de werkgroep neemt contact met
U op. Heeft U geen e-mail, dan kunt U ook een bestuurslid bellen.
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