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Onze "Vogel van het jaar" 

Het is 28 maart 2008 (volgens een noot in mijn aantekenboekje). Even op de fiets naar Ansen
via Rheebruggen. Het is al vrij zacht voor de tijd van het jaar en dat merk ik plots want er
kruist een boerenzwaluw mijn pad voor op de Uffelter Made. Sjonge, die is al vroeg terug uit

het verre Afrika! Hij bezorgt me al een beetje het lentegevoel, maar ik denk dat deze zwaluw dit gevoel
nog zal missen. Om te overleven moet hij veel moeite doen: louter insecten staan op zijn menu en die
zijn nog erg schaars aanwezig. Hopelijk is het weer hem de komende weken goed gezind.

Deze echte plattelandbewoner is inmiddels in de hoek beland waar de klappen vallen. We lezen dat
jaarlijks waarschijnlijk nog ruim 100 duizend boerenzwaluwen in ons land broeden. Dat lijkt veel.
Desondanks staat hij op de zgn. "Rode Lijst" van bedreigde vogels. Dat komt omdat de stand de laat-
ste decennia onrustbarend achteruit is gegaan. Nu bevindt hij zich in dezelfde, weinig benijdens-
waardige, positie als 77 (!) andere Nederlandse broedvogelsoorten. De vogels van het boerenland zijn
ruim vertegenwoordigd op deze lijst, bijv. grutto, wulp, veldleeuwerik, ringmus, spotvogel, steenuil,
enz.. De oorzaak moeten we vooral zoeken in de veranderingen in het landschap. Kleinschalige
akkers en weiden zijn verkaveld tot grote, gladde percelen. Er zijn minder koeien in het land, de
erven en gebouwen worden "netter". Kortom: voor bijv. de boerenzwaluw ontstaat voedselgebrek en
woningnood. Ook in onze omgeving ondervinden we de sterke afname van genoemde vogelsoorten.
Daar valt helaas bijna niet aan te ontkomen. 
Bijna, want leden van onze werkgroepen hebben ervaren en laten zien dat er wel degelijk wat te red-
den valt. Met enthousiasme en deskundigheid zetten zij zich in voor de bescherming van bijv. de
torenvalk, huis- en gierzwaluw, kerk- en steenuil, kievit, enz.. Opmerkelijk positieve resultaten zijn
daarmee behaald.
"Als die soortgerichte bescherming werkt, dan kunnen we misschien ook de boerenzwaluwen in onze
omgeving helpen", opperden de leden van onze zwaluwwerkgroep. Op advies van Greet Glotzbach
werd de kleine "Acrobaat van het erf" tot "Vogel van het jaar" benoemd: voor zijn bescherming gaan
we ons extra inzetten! Direct werden de koppen bij elkaar gestoken, een plan-de-campagne gemaakt,
een infobrief opgesteld voor betrokken bewoners van het buitengebied.

Op 29 december fiets ik door de Egginkstraat (een nieuwjaarskaart met een boerenzwaluw bezorgen
bij onze vrijwilligers). Daar loopt Hilbert Slagter, een plaatselijke landbouwer. We maken een praatje
en dan zegt hij: "Ik had je deze zomer nog verwacht om even bij mijn nesten met boerenzwaluwen te
komen kijken". Oei, vergeten! Hij vertelt dat hij bij langdurige droogte een modderpoeltje aanlegt om
ze bij de nestbouw te helpen. Soms plaatst hij jongen, die uit het nest zijn gevallen, terug in het nest.
"Dit jaar had ik helaas maar 7 nesten", zegt hij enigszins teleurgesteld.

Beide ontmoetingen (van 28 maart en 29 december) lijken mij een voorteken voor onze actie al besef
ik heel goed dat één zwaluw nog geen zomer maakt en succes nog geenszins verzekerd is. Toch kun-
nen de naar ons werkgebied terugkerende zomergasten een steuntje in de rug van ons verwachten.
(Ik maak even een melding in mijn aantekenboekje: "Niet vergeten in 2009 bij H.Slagter naar de zwa-
luwnesten te gaan kijken!")

Fred van Vemden,voorzitter

Voorwoord



Overzicht activiteiten 2008

datum onderwerp
31-01 Jaarvergadering en na de pauze dialezing "Frankrijk, van de kust tot de 

Bergen" door John de Roos
21-02 Werkgroepenbijeenkomst
06-03 Lezing "Leven met eksters, ware en onware praatjes" door Philip Friskorn
08-03 Werkochtend op de heide
19-04 Excursie Hijkerveld, o.l.v. Dick van Dorp
29-05 Excursie "Op zoek naar de nachtzwaluw", o.l.v. Arend van Dijk
13-09 Bezoek aan het vogelasiel "De Fûgelhelling" in Ureterp
14-10 Lezing over 100 jaar heidebeheer in Drenthe door Albert Kerssies
20-11 Lezing Afrika "Uitzonderlijke Kaapse Pracht"door Machiel de Vos

Wat hebben we nog meer gedaan?
- Project huiszwaluwen in Meerkamp te Havelte 
- Vervanging ooievaarsnest Frederiksoord
- Nestkastcamera Oosterveldschool

Samenstelling bestuur 2008
Fred van Vemden voorzitter tel. 351384
Femmie Prikken secretaris tel. 342563
Gerard Zondag penningmeester tel. 321164
Geert Drogt lid
Geert Hilbrands lid
Simon Bijl lid
Jannie Veldman lid
Greet Glotzbach lid

Werkgroepen Coördinatoren
Huiszwaluwen/Gierzwaluwen Bald Bruinenber/Sanne van Gemerden/Simon 

Bijl/Greet Glotzbach
Inventarisatie B.M.P./B.S.P. Arend van Dijk
Kerkuilen Geert Hilbrands/Erwin Bruulsema/Roeland Haar
Nestkastencontrole Fred van Vemden
Torenvalken Wim Snoeken
Weidevogels Herman Leenstra/Fred van Vemden
Steenuilen Fred van Vemden
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Weidevogels Uffelter Made.

Als vrijwilligers op het gebied van wei-
devogelbescherming elkaar 1x per jaar
ontmoeten in Beilen, zijn ze het over

één ding met elkaar eens: de voor ons land
zo kenmerkende soorten als kievit, grutto,
veldleeuwerik en wulp hebben het ongekend
moeilijk.
In krantenartikelen lezen we dat de stand
overal in ons land sterk achteruitgaat en dat
sommige gebieden volkomen "leeg" dreigen
te raken. Ook projecten als "Agrarisch
Natuurbeheer", waarbij miljoenen aan sub-
sidie worden uitgekeerd, hebben de dalende
trend niet kunnen keren.

Natuurgebied en boerenland.
Het was al langer bekend dat er voor weide-
vogels in een natuurgebied, waar niet
gemest wordt en waar boerenactiviteit ont-
breekt, geen toekomst is. Hier is gewoon
niet voldoende voedsel om jonge weidevogels
te laten opgroeien.
Maar op het boerenland houden ze zich ook
niet staande. Zeker, weidevogels kiezen
akkers en begraasde weiden uit als broedge-
bied, maar helaas zijn hier de broedresulta-
ten ontoereikend om de soort in stand te
houden. Als oorzaak wordt vooral genoemd:
vroeger deden boeren een paar weken over
het maaien van hun grasland, nu gebeurt
dat in één dag. Gevolg: mislukte broedgeval-
len. Dus zowel natuurreservaten als inten-
sief bewerkt boerenland leveren te weinig
volgroeide jongen op.
Wat moet er dan gebeuren om deze voor ons
laagland zo kenmerkende vogelsoorten te
behouden? We zijn er toch min of meer ver-
antwoordelijk voor? Uit onderzoek blijkt dat
in gebieden met een combinatie van natuur-
reservaat en agrarisch natuurbeheer de
meest duurzame weidevogelpopulaties voor-
komen.

Mozaïek.
Het blijkt dat je grutto, tureluur, wulp, enz.
niet redt door alleen maar later te gaan
maaien. Er moet variatie komen in de lande-
rijen: verschillende niveaus en tijden van
bewerking. Zo ontstaan percelen, waar jon-
gen voldoende dekking en voedsel kunnen
vinden. We spreken dan van mozaïekbeheer.
Daarmee behaalt men resultaten. Dat bete-
kent dat er geld gestoken moet worden in
een gebied waar enkele betrokken boeren op
deze wijze kunnen/willen werken.
Nu blijkt dat her en der een boer (overal ver-
spreid dus) betaald wordt en dat leidt niet
tot het gewenste resultaat. Kritische noten
worden ook gekraakt t.a.v. het zgn. grutto-
plan. Van de 27 miljoen euro die jaarlijks
beschikbaar wordt gesteld voor weidevogel-
beheer, gaat bijna het volledige bedrag naar
de bescherming van grutto's. We vergeten
echter de kievit, veronachtzamen de veld-
leeuwerik, wulp en scholekster. Als er zoveel
geld naar de grutto gaat, dreigt het draag-
vlak van vrijwilligers en boeren te verminde-
ren, want waar kom je nog voldoende grut-
to's tegen? In de jaren '70 broedden er nog
tientallen paren op de Madelanden in onze
omgeving; nu is het laatste paar verdwenen. 

In het jaaroverzicht van 1995 treffen we een
kaartje aan met de ingetekende broedgeval-
len van de kievit op de Uffelter Es: nog 15 p.
Nu werden er maar 2 p. gesignaleerd, die er
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niet in slaagden jongen groot te brengen.
De weidevogelpopulaties zijn afhankelijk van
de wijze waarop de boeren bij de bewerking
van hun land rekening kunnen houden met
de aanwezige weidevogels. Ook de vrijwilli-
gers vormen een onmisbare schakel. Er
moeten dus gebieden aangewezen worden
waar met de nodige subsidie die noodzake-
lijke werkwijze kan plaats vinden.
We moeten reëel zijn: in ons werkgebied zal
dat niet gebeuren. We zullen ons blijven
inzetten om d.m.v. nestbescherming zoveel
mogelijk legsels te sparen al zullen teleur-
stellingen ons daarbij soms letterlijk de
moed in de schoenen doen zakken.

Gebied/Werkgroep
Het enige gebied waarvan we in 2008 nog
kunnen zeggen dat het een enigszins aan-
trekkelijk weidevogelgebied is, is het land
langs de Oude Vaart: de Havelter en Uffelter
Made. Hier is de werkgroep, bestaande uit
de leden H. Leenstra, T. de Nekker, W.
Snoeken en F. v. Vemden, ieder voorjaar nog
druk in de weer om samen met de betrok-
ken boeren de legsels van kievit, wulp,
scholekster en tureluur te beschermen.

De werkgroep ondervindt medewerking van
de landbouwers, die bij de bewerking van
het land trachten de aanwezige nesten te
sparen. Langs deze weg danken wij hen voor
hun onmisbare hulp: J. Timmerman, F.
Timmerman, H. Pol, G. Willems, R. Drost, H.
Snoeken en J. Wemmenhove.

Soorten/aantallen.
In de beginjaren van ons onderzoek was er
nog vrij veel variatie in vogelsoorten: ook de
patrijs, grutto en watersnip kwamen er nog
voor. Het zijn nu alleen nog de kievit, wulp,
scholekster en tureluur die we er aantreffen.
De kievit is, op enkele uitzonderingen na,
broedvogel van de akkers. Tussen de Dr.
Hoofdvaart en Oude Vaart (H. Snoeken, J.
Wemmenhove), in de Turfvenen, de centrale
akkers bij J. Timmerman en langs de
Leisloot (H. Pol) vind je kleine concentraties
kieviten. De stand bereikte na de top in
1997 (55 p.) nu een dieptepunt van 17 p.
Aangezien het bouwland meerdere intensie-
ve bewerkingen ondergaat, slaagt een te
klein aantal paren er in een positief broedre-
sultaat te behalen. Ook de predatie blijft een
te grote rol spelen.

De wulp, de vogel die ons ieder voorjaar met
zijn mooie zang het echte lentegevoel geeft,
staat op het punt geleidelijk te verdwijnen.
Je kunt je bijna niet meer voorstellen dat we
in 1975 nog ca. 45 p. op de heide  van het
O'- en W'zand vaststelden. De heide/weide-
tûter is straks een zeldzame verschijning
geworden. Dit jaar deden nog slechts 4 p.
een broedpoging. Van slechts 1 paar kwa-
men de eieren uit, maar de jongen kwamen
tijdens het maaien om.

Landelijk is al aandacht gevraagd voor de
sterke afname van het aantal scholeksters.
Voedseltekort (o.a. in de Waddenzee) speelt
een rol. Bij ons bleef de stand de laatste
jaren vrij stabiel, maar in 2008 ging ook op
de Uff. Made het aantal onderuit. Een enkel
paar tureluurs doet in ons gebied nog broed-
pogingen nabij de Oude Vaart. Het grote
probleem is steeds het feit dat het nest zich
in vrij lang gras bevindt. Bij het maaien wor-
den eieren of jongen vrijwel nooit gespaard.
Grutto's zien we alleen kort voor het broed-
seizoen begint, maar ze zoeken een broed-
plaats aan de Ruinerwoldse kant van de
Leisloot. Daar tracht onze zustervereniging
uit Ruinerwold (De Oude Aa) de nesten te
beschermen.

Vogelwacht Uffelte e.o. - 1. Weidevogels Uffeltermade en Haveltermade
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Met het overzicht van de aantalontwikkeling
van de weidevogelsoorten op de Uffelter
Made willen wij duidelijk maken dat de toe-

komst er voor de weidevogels slecht uit ziet.
Zet de negatieve trend door dan zal onze
inzet geen zin meer hebben.

Vogelwacht Uffelte e.o. - 1. Weidevogels Uffeltermade en Haveltermade
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Resultaten broedsels Uffelter Made

Soort Paren Nesten Uit Niet uit Reden
Kievit 17 38 8 30 Werk: 19 Predatie: 11
Wulp 4 4 1 3 Predatie:3 jo. dood tijdens maaien
Tureluur 1 1 1 - Werk: jongen doodgemaaid
Scholekster 3 1 - 1 Werk: 1

Aantalontwikkeling soorten Uffelter Made

'97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
Kievit 55 50 48 40 28 30 24 18 21 22 20 17
Wulp 8 7 8 10 13 8 9 8 8 5 5 4
Scholekster 5 4 6 6 5 5 6 5 7 7 6 3
Tureluur 3 2 1 1 5 3 2 2 3 2 1 1
Grutto 3 - 1 3 5 4 1 2 5 2 - -
Patrijs 1 2 - 1 - - - - - - - -
Tot. paren 75 65 64 60 56 50 42 35 44 38 32 25

Andere soorten.
Op de Made treffen we ieder voorjaar ook
nog enkele andere akkervogelsoorten aan. In
2008 waren dat: graspieper, gele kwikstaart
en veldleeuwerik. De graspieper overleeft
nog steeds dank zij enkele graslandjes die
vrij laat in het seizoen worden gemaaid: in
de Turfvenen (G. Willems) en centraal het
perceel van Staatsbosbeheer. 
Het aantal schatten we op 6 p.

De veldleeuwerik doet pogingen bij de
Leisloot, waar o.i. wel gebroed wordt, maar
geen jongen opgroeien. Aantal paren: 2
De gele kwikstaart doet het in dit gebied nog
redelijk. Op akkers met ruige randen telden
we dit jaar 4 paren.

Oude Vaart



Havelter Made

De winter van 2007/2008 kenmerkte zich
door het zeer zachte weer met daarop vol-
gend ook een zeer zachte lente. Met een
gemiddelde temperatuur van 10,2 °C tegen
een langjarig gemiddelde van 8,9 °C was de
lente zeer zacht. Dat was vooral te danken
aan de maand mei met een gemiddelde van
15,7 °C tegen 12,7 °C normaal. Het was de
warmste meimaand in ruim een eeuw. Het
was echter dit jaar heel lang wachten op
zacht lenteweer. Pas op 20 april werd voor
het eerst dit jaar de 15,0 °C overschreden.
Sinds 1901 is het maar twee keer eerder
voorgekomen dat de eerste dag met aange-
name warmte pas zo laat in het jaar viel.
Daarna steeg de temperatuur snel.
Gemiddeld over het land viel met 175 mm
neerslag vrijwel de normale hoeveelheid van
166 mm. De neerslag viel vooral in maart.
Dat was een zeer natte maand. Zowel april
als mei waren te droog.

In januari begon alweer het bloed bij de wei-
devogelbeschermers te kriebelen, ook al was
het nog maar hartje winter. De kieviten zijn
vrijwel niet naar het zuiden vertrokken en
het was daarom ook niet vreemd dat al op 3
maart het eerste kievitsei in Eemnes werd
gevonden. 
Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd
jaar steeds vroeger in het jaar gevonden.
Aanvankelijk kwam dat door intensivering
van de landbouw, tegenwoordig ligt dat aan
de klimaatsverandering. Dat wijst erop dat
kieviten steeds eerder in het voorjaar zijn
gaan broeden. Tot ongeveer 1970 kwam dat
vooral door de verhoging van de mestgift op
grasland en door ontwatering, waardoor de
bodemprocessen eerder op gang kwamen en
het gras sneller groeide. De kieviten hebben
zich hieraan aangepast door eerder te gaan
broeden.
De vervroeging van de eileg na 1970 komt
waarschijnlijk door het warmer worden van
het klimaat. Na 1970 is de gemiddelde tem-
peratuur in ons land sneller gaan stijgen.
Door de hogere temperaturen komt het
groeiseizoen nog eerder op gang en vinden 

de kieviten eerder voedsel en dekking in de
weilanden.

Wat we vorig jaar al constateerden lijkt
gelukkig enigszins uit te komen. De popula-
tie weidevogels blijft vrijwel stabiel in de
Havelter Made. Vergelijkend met de voor-
gaande jaren is de grote teruggang gestopt.
Helaas blijft de predatie door kraaien en roe-
ken een terugkerend probleem Ook dit jaar
is met name van de eerste en tweede legsels
van de weidevogels weinig terecht gekomen.
In de meeste gevallen werden de nesten door
genoemde rovers leeggehaald. Wat ons wel is
opgevallen is dat de predators  minder
belangstelling lijken te hebben voor de latere
legsels. Bij de kieviten is van de late legsels
een 9-tal nesten uitgekomen. Dit hadden we
in een aantal jaren al niet meer gezien.
Wellicht voor de komende jaren een positief
lichtpuntje. Een ander lichtpuntje was de
terugkeer van de tureluur in ons werkge-
bied. Bij de broedresultaten per weidevogel
kunt u daar meer over lezen.

Inmiddels is dit het zevende 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 is nog steeds in ons beschermings-
gebied de weidevogel met het hoogste aantal
broedparen. Dit jaar zijn er 21 paren geteld.
Dat was er eentje meer dan het jaar hiervoor.  
Op 15 maart konden de weidevogelbescher-
mers de eerste nesten met kievitseieren
markeren. Een week later zaten al veel kievi-
ten te broeden. Door predatie zijn vrijwel alle

Vogelwacht Uffelte e.o. - 1. Weidevogels Uffeltermade en Haveltermade
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eerste legsels niet uitgekomen. Op 21 april
vond één van de weidevogelbeschermers een
nestje met drie jong kieviten. Dat is en blijft
een prachtig gezicht. Door de nattigheid in
maart kwam het landwerk erg laat op gang.
Veel kieviten waren op dat moment bezig
met hun 2e legsels. Ondanks de zorg en de
oplettendheid van de boeren en loonbedrij-
ven bij het ploegen gingen toch bijna alle
nesten verloren. Niet direct door het land-
werk maar wederom door de kraaien die in
de gaten hebben dat er weer iets te halen is. 

Dit jaar zijn met name de 3e legsels een
"succes" geworden. Nadat verschillende per-
celen met maïs waren ingezaaid keerde ook
de rust in het land terug. Kraaien waren
minder agressief en dat resulteerde in 9
nesten die alsnog zijn uitgekomen. 
Al met al een mooi resultaat. In totaal heb-

ben de vogelwachters 50 nesten geteld c.q
gevonden. Van alle gevonden nesten met
eieren zijn er dus 10 uitgekomen. Afzettend 
naar het aantal paartjes is dat voor ons
gebied niet eens zo slecht, maar de kieviten
hebben daarvoor wel 3 of 4 legsels nodig
gehad. Helaas zijn er verschillende paartjes
die vier keer een poging hebben gedaan
maar die ook allemaal zijn mislukt.

Vogelwacht Uffelte e.o. - 1. Weidevogels Uffeltermade en Haveltermade
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GRUTTO

Het leek er dit jaar helemaal niet op dat een
gruttopaartje ons gebied als broedgebied
zou bezoeken. Ondanks een enkele ver-
dwaalde gast was het prachtige geluid van
de grutto het hele voorjaar vrijwel niet te
horen. Tot 7 juni! Die zaterdag probeerde
een grutto in een weiland van Bouwknegt
een kraai uit zijn territorium te verjagen. Dit

wijst meestal op een nest met eieren. Het
gras was dermate hoog dat het vinden van
het nest heel moeilijk was. Twee dagen later
zijn de beschermers opnieuw op zoek
gegaan naar het bewuste nest. Dit was toen
snel gevonden en zorgvuldig gemarkeerd. In
het nest lagen vier bruingekleurde eieren.
Helaas waren deze na enkele dagen weer
verdwenen. Mogelijk gepredeerd door een
kraai. Dit was een teleurstelling voor de

P
ar

en

Jaar

Uffelter Made
Havelter Made



beschermers. Zo plotseling de grutto's in ons
gebied neergedaald waren zo plotseling
waren ze ook weer verdwenen.
Hopelijk hebben we volgend jaar meer geluk
in de Havelter Made.  

WULP

De nesten van de wulpen lieten zich dit jaar
weer moeilijk vinden. Vooral in de droge
periode kozen de vogels regelmatig een
ander territorium. In totaal zaten er 4 paar-
tjes in ons gebied, waarvan uiteindelijk een
2-tal nesten zijn gevonden. Beide zijn door
predatie niet uitgebroed 

SCHOLEKSTER

De scholeksters kwamen ook dit jaar laat op
gang. De maïs was al ingezaaid en ook het
landwerk was klaar toen de eerste legsels wer-
den gevonden. Waar er vorig jaar nog 5 paar-
tjes zijn geteld kwamen we dit jaar op één
paartje minder uit. De scholeksters zaten alle-
maal op maïsland. Omdat dit land niet meer
bewerkt hoefde te worden zijn deze door de
beschermers zo weinig mogelijk bezocht.
Uiteindelijk zijn er 2 nesten gevonden en
helaas verloren gegaan door predatie. Voor
zover bekend is er geen enkel nest uitgekomen.

TURELUUR

Volkomen verrast waren wij dit jaar door een
tweetal paartjes van de tureluur. Na een
afwezigheid van vier jaar waren ze er plotse-
ling weer. In hetzelfde weiland waar de verla-
te grutto zijn eieren had verstopt vonden we
op 20 meter afstand in het lange gras een
nest met 3 eieren van de tureluur. In overleg
met de veehouder is een groot deel rond het
nest niet gemaaid, zodat de tureluur vol-
doende bescherming zou hebben. Hoewel we
later geen jongen hebben gezien, hopen we
dat het de tureluur toch gelukt is de jongen
groot te brengen. Van het 2e paartje is geen
nest aangetroffen/gevonden. Maar het alar-
merende geluid van de tureluur was weer
terug in ons beschermingsgebied. 

Vogelwacht Uffelte e.o. - 1. Weidevogels Uffeltermade en Haveltermade
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Hieronder een meerjaren overzicht van de weidevogelbescherming in de Havelter Made.

Weidevogels Havelter Made 2006-2008

Aantal Paren Gevonden nesten Uit Niet uit 
Soort/jaar 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Kievit 22 20 21 50 48 50 5 7 10 76 72 40
Grutto 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 2 1
Wulp 4 4 4 4 3 2 1 1 0 3 2 2
Scholekster 5 5 4 4 3 2 1 0 0 3 3 2
Tureluur 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Totaal 33 31 32 58 56 56 7 8 11 82 79 45

Met dank aan onze vrijwilligers voor de vele uurtjes die ze voor de bescherming van onze
weidevogels op het land hebben doorgebracht. Ook een dank aan de veehouders en loonwer-
kers die hun best hebben gedaan de nesten van de weidevogels tijdens het landwerk te spa-
ren. In 2009 gaan we weer met veel enthousiasme aan de slag met onze passie: de weidevo-
gels. Namens de werkgroep weidevogelbescherming Vogelwacht Uffelte Herman Leenstra



In januari werden de daarvoor in aanmer-
king komende kasten schoongemaakt.

Vanwege de zachte winter hadden we het
idee dat de kerkuilen wel vroeg zouden gaan
broeden, te meer omdat we de indruk had-
den dat de muizenstand bepaald niet slecht
was (vanuit uilenstandpunt bekeken dan).
Verder waren we benieuwd of het grote aan-
tal uitgevlogen jongen van het afgelopen jaar
nl. 136, zou resulteren in meer broedgeval-
len.
Begin juni kregen we bericht van de provin-
ciale coördinator dat de indruk bestond dat
de kerkuilen ca. 3 weken later met broeden
waren begonnen dan meestal het geval is.
Bij controle van de kast bij H. Alberts,
Armweide in de eerste week van juni bleek
daar al een vrijwel vliegvlug jong  aanwezig
te zijn, wat een vroeg broedgeval betekent.

Waarom is het tijdstip van controle van de
kasten zo belangrijk?
De ervaring heeft geleerd dat bij controle van
nestkasten, waarin nog geen volledig legsel
aanwezig is of waar nog maar net met broe-
den is begonnen, de kans op verstoring veel
groter is dan wanneer er jongen aanwezig
zijn.
Zijn we echter te laat met het controleren dan
bestaat de kans dat de jongen de kast uit
fladderen terwijl ze eigenlijk daar nog niet aan
toe zijn en dus nog onvoldoende kunnen vlie-
gen.
Alles overwegende hebben we de eerste con-
trole medio juni gedaan en troffen we in de
bewoonde kasten  meestal  kleine jongen aan.
Echter bij de familie Kampman in
Wapserveen waren de jongen op 20 juni al
bijna vliegvlug zodat we daar later niet meer
zijn wezen ringen om te vroeg uitvliegen te
voorkomen.

Broedresultaten.
In totaal hebben we 26 broedgevallen gehad
met in totaal 94 uitgevlogen jongen.

Daarnaast was er nog 1 broedgeval waarvan
we het aantal jongen niet precies konden
vaststellen ( minimaal 3)en in 2 gevallen
konden we de kast niet bereiken maar was
er vrijwel zeker wel sprake van een broedge-
val.
Er waren dit jaar geen tweede broedsels.
Opmerkelijk is dat er relatief weinig jongen
per ouderpaar waren, nl. "maar" 94 in totaal
van 26 broedsels. Dus gemiddeld 3,6 jong
per paar.
Verleden jaar, wat als een extreem goed
muizenjaar te boek staat,  leverden de 26
eerste broedsels 112 jongen op, hetgeen
neerkomt op 4,3 jong per paar.

In ons gebied kunnen we dus spreken van
een goed broedseizoen met een evenaring
van het record aantal broedgevallen, nl. 29 .
Het aantal jongen was wel aanzienlijk min-
der dan het recordjaar 2007.
Opvallend is dat ons gebied gunstig afsteekt
bij de rest van Drenthe waar slechts een
matig tot slecht broedseizoen gerapporteerd
is.
Als enige reden hiervoor zou aangevoerd
kunnen worden dat in Zuidwest- Drenthe
wellicht meer muizen aanwezig waren, ech-
ter wat daarvan dan weer de reden is ??????

Zo blijven er steeds weer vragen opduiken
als je gegevens van verschillende gebieden
gaat vergelijken. Wellicht worden deze vra-
gen ooit eens beantwoord als we meer gege-
vens over kerkuilen hebben verzameld. 
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Ringgegevens:

5.358.955 14-06-2008 volwassen exemplaar in kast bij 5 jongen bij R.Meeuwes, Havelte
verder nog geen gegevens bekend.

5.403.743 20-06-2007 als nestjong geringd bij  T. Boersma, Wittelte 
11-01-2008 zich dood gevlogen tegen glas aan de Stroetendijk in Borger

5.389.199 22-06-2005 als nestjong geringd bij H. Buivenga, Havelte
08-12-2007 levend in kast in Donkerbroek

5.379.040 01-07-2003 als nestjong geringd bij H. Buivenga, Havelte
02-03 2008 dood gevonden als verkeersslachtoffer bij paal 38.1 aan de A32

5.403.728 18-06-2007 als nestjong geringd bij A.van Dijk, Rheebruggen
21-02-2008 dood gevonden in Blijham

5.389.224 23-06-2005 als nestjong geringd bij C.M.van Lubek, Rheebruggen
11-06-2007 dood gevonden als verkeersslachtoffer in Ruinen

5.329.222 07-06-1999 geringd als nestjong in Lheebroek
18-06-2007 levend  in kast bij H.Wind, Uffelte
19-03-2008 gewond gevonden bij H. Wind  Schapelsteeg 10 in Uffelte en 

naar opvangcentrum in Hoogeveen gebracht
10-04-2008 hersteld losgelaten op dezelfde plek   

5.438.112 30-06-2008 geringd als nestjong bij A.de Boer, Wapserveen
06-07-2008 dood gevonden op vloer van schuur op voornoemde adres

5.400.430 07-06-2007 geringd als nestjong bij P.Pels, Havelte
10-08-2007 dood gevonden in Nijeveense Bovenboer

5.403.746 20-06-2007 geringd als nestjong bij T. Boersma, Wittelte
18-09-2007 dood gevonden als verkeersslachtoffer aan de A28 bij Assen

5.403. 611 22-06-2007 als nestjong geringd bij G. Heesen, Wapserveen 
27-09 2007 dood gevonden in schuur bij M.Sol, Schipslootweg in Wapserveen

5.438.238 15-07-2008 als nestjong geringd bij C.M. van Lubek, Rheebruggen
20-10-2008 dood gevonden door B. Middelveld op de Ruinerwoldseweg,

ter hoogte van Uffelter Made

Vogelwacht Uffelte e.o. - 2. Kerkuilen regio 14 en 15
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4-9 14 20 1-2 22-24 Aantal geringde Aantal uitge-
Plaats juni juni juni juli juli jongen vlogen jongen

30 juni 2 juli 15 juli 

Uffelte
H.Wind 3 jo. 3 3
S. Schotanus 4 jo. 4 4
P. Arends 3 jo. 3 3
G. J.Ensink 3 3
Schaapskooi ? jo. 4 4
P.de Vries minimaal 3
G. Jansen 3 jo. 3
J. Meijer 3 jo. 3
R. Lugtmeyer 5 ei 3 jo. 3 3

Rheebruggen
C. M. v. Lubek ? jo. 5 5
W. Jolles een waarschijnlijk broedgeval
P. Brink 4 4

Ansen/Ruinen
J. Drogt 5 ei 5 5
D. v. Hunen 3 jo. 3
H. Alberts 1 jo. 1
D. Bellinga 3 3
A. Smand 5 jo. 5 5

Havelte/Darp
J. Meeuwes 3 jo. 3 3
T. Tammeleng een waarschijnlijk broedgeval
H. Buivenga 4 jo. 4 4
A. de Boer 5 jo. 5 5
P. Pels 4 jo. 4 4
R. Meeuwes 5 jo. 5 5

Wapserveen
G.Kuiper 3 jo. 3 3
W. F. Kampman 3 jo. 3
G.Heesen 3 jo. 3 3
H.Scheltinga 4 4
A.de Boer 5 jo. 5 4

Wittelte
T. Boersma 4 jo 4 4

Totaal minimaal 97

Vogelwacht Uffelte e.o. - 2. Kerkuilen regio 14 en 15
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Kerkuilen (regio 15)
Er is weer een prachtig kerkuilenjaar achter
de rug.  Van te voren was de vraag: Zou
2008 net zo'n goed jaar worden als 2007?
Dat was niet te verwachten, omdat 2007 het
beste broedseizoen van de afgelopen 30 jaar
was. Dit broedseizoen waren de verwachtin-
gen minder hoog gespannen. 
Het hoofdvoedsel van de kerkuilen bestaat
uit veldmuizen. Bij de veldmuizen is er een
cyclus van drie jaar waar te nemen. Het eer-
ste jaar is een daljaar, met weinig muizen.
Het tweede jaar is een gemiddeld jaar, met
voldoende muizen. Het derde jaar is een jaar
waarin er veel veldmuizen zijn. Bij de kerk-
uil merk je deze cyclus ook. In het jaar dat
er veel veldmuizen zijn (zoals vorig broedsei-
zoen) worden er veel jonge kerkuilen groot-
gebracht. In een jaar met een klein veldmui-
zenaanbod is het aantal jongen ook een stuk
minder. Dit jaar was zo'n jaar. 
Dit jaar kwamen we er achter dat veel van
de nestkasten wel bewoond waren, maar een
groot  aantal kerkuilenparen niet aan broe-
den is toegekomen. Vermoedelijk hadden zij
al moeite genoeg om voldoende voedsel voor
zichzelf te vinden. De paren die wel aan het
broeden toe kwamen hebben in verhouding
met vorig broedseizoen maar weinig jongen
groot gebracht.   Ook viel ons op dat er in
verhouding veel jongen de dood vonden
voordat ze uitgevlogen waren. Hieronder een
overzicht van dit broedseizoen.
-Op onze route hangen 64 nestkasten voor
kerkuilen, 2 voor bosuilen, 1 voor de steen-
uil en 1 voor de torenvalk. (De hoofdbezig-
heid van onze werkgroep is de controle van
kerkuilen, maar in overleg met andere werk-
groepen plaatsen we soms ook nestkasten
voor andere soorten. De gegevens hiervan
worden doorgegeven aan de andere werk-
groepen.)
- In totaal 28 broedgevallen van kerkuilen.
- Helaas zijn daarvan 3 mislukt (oorzaken:

predatie en verstoring)
- Een aantal van de broedgevallen is deels

verstoord of de jongen zijn omgekomen
door  gebrek aan voedsel.

- In totaal zijn er (zeker) 64 jongen uitgevlo-
gen. (Er kunnen er meer zijn die wij niet

hebben kunnen vaststellen)
- We hebben helaas onder de nestkasten 13

dode jongen gevonden die vermoedelijk te
vroeg het nest hebben verlaten door bij-
voorbeeld: gebrek aan voedsel.

- Op 16 plaatsen hebben we wel volwassen
uilen waargenomen, maar werd geen
broedgeval aangetroffen.

- Andere bijzonderheden die we tegenkwa-
men waren:
o 2 broedgevallen van een bosuil (3 

jongen uitgevlogen)
o 1 broedgeval van een holenduif (3 

jongen)
o 4 broedgevallen van kauwen
o 1 broedgeval van torenvalken in 

een duiventil (5 jongen geringd en
uitgevlogen)

Ringen door Johan de Jong:
Onze werkgroep had dit jaar het grote voor-
recht dat een deel van de kerkuilenjongen
geringd  werd door: Johan de Jong. Helaas
hebben we ze niet allemaal kunnen ringen,
omdat we op de ringdatum niet bij alle
adressen terecht konden en het gewoon niet
te doen was om alle jongen in één dag te
ringen. Daarnaast waren we redelijk laat
met ringen, waardoor de jongen op sommige
plaatsen al uitgevlogen waren. In totaal heb-
ben we die dag 31 jongen kunnen ringen,
ongeveer de helft van de uitgevlogen jongen.

Dit jaar zijn er jongen geringd met ringnum-
mers: 5.442.492 t/m 5.442.524

Een triest verhaal met een goede afloop:
Halverwege het broedseizoen werd ik (Erwin
Bruulsema) gebeld door de eigenaren van
één van de nestkasten. Helaas was de mede-
deling die gedaan werd niet echt rooskleurig.
Één van de uilen bij de familie Bazuin had-
den ze dood gevonden in de boerderij. De uil
leek al een paar dagen daarvoor verzwakt,
maar helaas hebben we niets meer voor deze
uil kunnen betekenen.  Het betrof hier de uil
met ringnummer: 5.372.285. Het treurige
was dat deze vogel, met zijn of haar partner,
4 jongen had in de nestkast in de boerderij.
Wij hielden ons hart vast of het goed af zou
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lopen met de jongen. Op 12 juli had ik weer
contact met de familie Bazuin en zij konden
mij vertellen dat er 2 mooie  jongen uitgevlo-
gen waren. Deze jongen zaten nog in de
boerderij. Opgelucht konden we weer adem-
halen.

Helaas was er nog een soortgelijk geval. Bij
Roeland Haar (mede coördinator van Regio
15) vermoedden we tevens dat er één uil
verdwenen was. Aan het begin werden er
constant 2 uilen waargenomen in en rond
de nestkast. Toen kwam het broedseizoen
en nog steeds was er niets aan de hand.
Later kwamen er 4 jongen uit het ei. Echter
een paar weken later leek er nog maar één
volwassen uil aanwezig. Wij vreesden voor
het broedsel, maar uiteindelijk hebben we
ook hier nog 2 jongen kunnen ringen. Één
van de twee volwassen uilen hebben we
helaas nooit terug gezien. 

Vooruitzichten regio 15:
Dit jaar is een deel van de uilen niet aan
broeden toe gekomen. Dit is vermoedelijk
vanwege de lage veldmuizenstand. Volgend
jaar zou (volgens de statistieken) een
gemiddeld jaar moeten worden. Dit jaar
waren er 28 broedgevallen en 16 plaatsen
waar geen broedgeval was, maar waar wel
uilen aanwezig waren. Als je dit bij elkaar
optelt, kom je op 44 bewoonde nestkasten.
Onze verwachting is dat volgend jaar het
aantal broedsels tussen de 35 en 40 zal lig-
gen. Dit zal betekenen dat we ongeveer 100
jongen kunnen verwachten. Natuurlijk is dit
allemaal koffiedik kijken, maar het is
natuurlijk wel spannend om te zien of de
voorspellingen uitkomen. Volgend broedsei-
zoen zullen we het weten. In het volgende
jaaroverzicht zult u het kunnen lezen. 
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Reeds voor het 36e achtereenvolgende
jaar startte in het weekeinde van
18/20 april deze, voor onze vereni-

ging zo belangrijke, activiteit waaraan basis-
schoolleerlingen van de groepen 6 t/m 8
deelnemen. Ieder jaar blijkt weer dat de kin-
deren zeer geïnteresseerd zijn in het broed-
proces van de koolmees, bonte vliegenvan-
ger, enz. Niet vreemd dus dat ruim 90 %
van de kinderen deelnam. Zij worden in de
gelegenheid gesteld in de kastjes te kijken
en de nestinhoud te noteren in het schrift.
Ze zien de broedende nestkastbewoners, de
verschillend gekleurde eitjes en de opgroei-
ende jongen. Soms mogen ze die zelfs even
in de hand houden als het aantal wordt
geteld. Zo heeft deze ca. 7 weken durende
controle educatieve waarde.

Daarnaast bieden al die kastjes in de ons
omringende bossen uitstekende broedgele-
genheid aan de soorten die het moeten heb-
ben van een holte. Het zijn vooral de bonte
vliegenvangers die massaal gebruik maken
van deze broedgelegenheid. Hun aantal,
maar ook van b.v. de kool- en pimpelmees,
zou anders nooit zo hoog zijn in deze bos-
percelen.

Kastbezetting en resultaten.
In de bossen rond Uffelte/Havelte bevinden
zich ca. 330 nestkasten op 10 routes. Op 6
daarvan nemen ook de kinderen aan de con-
trole deel.
Vorig jaar maakten we al melding van ver-
storing door boom- of steenmarters op enke-
le routes. In 2008 was van dit probleem op
meerdere routes sprake. Zo zelfs dat leiders
en kinderen er wat moedeloos van werden.
Kastje na kastje op de grond, deksel eraf,
eieren of jongen opgevreten en soms zelfs
een oude vogel zonder kop in het nest. De
lenige marter heeft er geen enkele moeite
mee de kast te bereiken, met de poot door
de invliegopening de broedende vogel te grij-
pen, het deksel eraf te werpen, enz. We heb-
ben besloten nieuwe kastjes te laten maken
met een speciaal gazen voorfront en een met
spijkers gezekerd deksel.
De vele verstoringen hadden uiteraard grote
invloed op het broedresultaat. Vooral kool-
mezen en bonte vliegenvangers waren het
slachtoffer en daarom ging het aantal
geslaagde broedgevallen van deze soorten
drastisch achteruit t.o.v. voorgaande jaren,
vooral op de routes Oosterzand, Westerzand
en Holtinge. De 6 vogelsoorten die we op de
routes aantroffen, hadden in meer of minde-
re mate te maken met de marterpredatie.
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Soort Aantal paren Verstoord Geslaagd

Koolmees 101 27 74
Bonte vlie.vanger 115 34 81
Pimpelmees 60 8 52
Matkopmees 2 1 1
Zwarte mees 1 1 -
Spreeuw 5 1 4
Boomklever 3 - 3

Dat de verstoringen niet overal even sterk
plaats vonden blijkt uit de gegevens per
route.
Op de Route Oosterzand I (Jannie en Jan
Veldman) werd bijna de helft van de kastjes

verstoord. Naast de vele bonte vliegenvan-
gers en koolmezen werd ook het enige paar-
tje zwarte mezen het slachtoffer. De hier
aanwezige boomklevers verkiezen nog steeds
een natuurlijke holte boven een nestkast.



Op de buurroute Oosterzand II (Greetje
Oeseburg en Henk Tibben) sloeg een marter
ook zijn slag. Hier nemen de bonte vliegen-
vangers een groot deel van de kastjes in
bezit. De zwarte mees, die hier ieder jaar
wordt aangetroffen, broedde dit keer niet in
een nestkast. Op deze route werden 3 adulte
vrouwtjes bonte v.v. geringd door een mede-
werkster van het Vogeltrekstation voor
onderzoek naar het trekgedrag. Deze vogels
verblijven 's winters in Noord- en Midden-
Afrika.
Leiders (Appie Tiemens en Ruud Smeenk) en
kinderen van de route Westerzand beleefden
veel teleurstellingen. Kastjes lagen her en
der op de grond: 20 verstoringen. Helaas
bevond zich onder de slachtoffers ook een
matkopmees, waarmee het toch al zo slecht
gaat.
Op de route Holtinge (Sanne v. Gemerden,
Simon Bijl en Pieter v. Emmerick) leggen de
kinderen een lange route door het bos af. De
koolmees en bonte vlie.vanger zijn hier tal-
rijk aanwezig, maar ook hier werd vooral de
laatste het slachtoffer van een marter. Mooi
dat de boomklever (met modder aan de bui-
ten- en binnenzijde van het invlieggat) tot de
nestkastbewoners behoorde. De hier nog
steeds aanwezige gekraagde roodstaarten
(dat horen we aan de zang) laten de nest-
kasten links liggen, hetgeen ook komt door
het ontbreken van kastjes met een grotere
invliegopening, waar deze vogel alleen
gebruik van wenst te maken.
Op de route Binnenveld I (Jacqueline Ketel,
Bald Bruinenberg en Hans Roest) was het
broedresultaat uitstekend: 93 % geslaagde
broedsels van vooral koolmees en bonte
vlie.vanger. op deze route kunnen de kinde-
ren ook het grote nest van een havik en een
buizerd aanschouwen.
Ook de controleurs van de route Binnenveld
II (Will en Piet Hoornstra) beleefden veel ple-
zier aan hun controle. Maar liefst 94 % van
de kastjes leverden uitgevlogen jongen op.
Ook zorgden een paar matkopmezen en een
paar spreeuwen voor enige variatie. Het is
prachtig zo'n broedend matkopje, beigebruin
met een zwarte pet, van dichtbij te kunnen
bewonderen.

Op de route Binnenveld IIIb controleren
Greet Glotzbach en Lida Zondag 32 kastjes,
waarvan een vrij groot aantal onbezet bleef:
8. Mogelijk moeten hier enkele kasten ver-
vangen worden. In 1 kastje bracht een vlie-
genvangerpaar een topaantal van 9 jongen
groot: in 35 jaar nog niet eerder vertoond!
Op de nevenroute van Bart Hoekstra
(Binnenveld IIIa) bleef een opmerkelijk aan-
tal kastjes onbezet (25 %). De broedende
boomklever was , evenals in 2007, weer
broedvogel op deze route. Soms stuit je tij-
dens de controle op andere leuke dingen:
een ringslang. Daarvoor is het gebied met de
vele vennen zeer geschikt.
De kastjes op de route Rheebruggen I van
Ard en Dicky Nijdam worden altijd goed
bezet. Dit jaar was dat niet anders, maar 7
verstoringen is veel. Voor het eerst in lange
tijd ontbrak de ringmus op de lijst van
broedvogels. Daar gaat het landelijk ook
slecht mee, dus je kunt het een keer ver-
wachten. Hier broeden meerdere paren
boomklevers, waarvan 1 paar in een nest-
kast.
De route Rheebruggen II wordt gecontro-
leerd door Rogier Nijdam. Altijd mooi dat
een jeugdlid dit werk voor zijn rekening
neemt (net als Bart), want de vergrijzing
slaat ook binnen de Vogelwacht behoorlijk
toe. Rogier noteerde slechts in 47 % van de
32 kastjes een geslaagd broedgeval. Ook
hier geen verwachte ringmus. Op
Rheebruggen komen veel minder bonte vlie-
genvangers voor dan in de naaldbossen van
het Oosterzand en het Binnenveld.
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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 32
Bewoond 36 30 37 22
Verstoord 18 7 7 7
Geslaagd 18 = 45% 23 = 72% 32 = 80% 15 = 47%

Verstoord: 8 bo.v Verstoord: 3 b.v. Verstoord: 3 b.v.- Verstoord: 4 k.m.
5 k.m., 2 p.m. 1 spr. 4 k.m. 2 k.m. en 3 p.m. 2 b.v., 1 pi.m.
en 1 zw. me
Paar Ei Jo. Paar Ei Jo. Paar Ei Jo Paar Ei Jo

Koolmees 5 48 38 4 39 34 17 148 135 7 67 62
Pimpelmees 6 69 61 5 58 56 6 68 55 5 53 47
Bonte v.v. 7 44 42 13 83 81 2 13 11 2 12 11
Spreeuw - - - 1 5 5 1 4 4 1 4 4
Boomklever - - - - - - 1 5 5 - - -

Overzicht III Resultaten per route

Binnenveld IIIa Binnenveld IIIb Holtinge Westerzand
Leiding Bart Hoekstra mw. G. Glotzbach P. van Emmerick, A. Tiemens

mw. L. Zondag S. Bijl R. Smeenk
mw. S. van Gemerden

Kastjes 28 32 31 34
Bewoond 21 24 28 32
Verstoord 1 2 10 20
Geslaagd 20 = 71% 2 = 69% 18 = 58% 12 = 35%

Verstoord: 1 pi.m. Verstoord: 1 k.m., Verstoord: 2 k.m., Verstoord: 7 k.m.,
1 b.v. 1 pi.m., 7 b.v. 1 bo.v. en 1 p.m. 10 b.v., 3 pi.m., 

1 matkop
Paar Ei Jo. Paar Ei Jo. Paar Ei Jo Paar Ei Jo

Koolmees 8 74 65 5 59 50 12 117 107 3 25 21
Pimpelmees 3 34 33 6 69 55 1 13 13 1 12 4
Bonte v.v. 8 52 49 11 76 44 3 17 17 8 49 46
Boomklever 1 7 7 - - - 1 6 6 - - -

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

Roest, mw. J. Ketel P. Hoornstra
Kastjes 29 32
Bewoond 27 32
Verstoord - 2
Geslaagd 27 = 93% 30 = 94%

Verstoord: 1 b.v. Verstoord: 2 k.m.
Paar Ei Jo. Paar Ei Jo.

Koolmees 8 80 72 6 71 71
Pimpelmees 6 58 46 8 85 81
Bonte v.v. 13 79 78 14 80 71
Matkop - - - 1 7 7
Spreeuw - - - 1 4 4



Het aantal paren koolmees bleef vrijwel
gelijk, maar het aantal geslaagde broedsels
was beduidend lager i.v.m. de verstoringen
(27). 

Ook de bonte vliegenvangers hadden zwaar
te lijden onder de marterpredatie op een
aantal routes. Daarom ging de stand terug
van 103 naar 81 geslaagde broedgevallen.
Zoals we gewend zijn schommelt het aantal
paren pimpelmees. Nu vond weer een toena-

me plaats, mogelijk door het beperkte aantal
verstoringen (8). Zwarte mees en matkop-
mees verliezen duidelijk terrein. Ook bij
onze inventarisatie zien we afname van deze
soorten.
De spreeuw is weer terug op onze routes en
dat komt, omdat we weer kastjes met een
grotere invliegopening hebben opgehangen.
De boomklever metselde op 3 routes modder
aan de kastjes. Het aantal paren bleef gelijk
aan 2007 (3).
Hopelijk zijn al onze werkgroepleden ook in
2009 weer van de partij om deze nuttige
activiteit te doen slagen.

Nestkasten timmeren.
In februari 2008 hebben de kinderen van de
hoogste groepen van de Oosterveldschool
een 30tal nieuwe kastjes getimmerd, die op
de verschillende routes zijn opgehangen. De
naam van de "timmerman/vrouw" werd
onder het deksel geschreven, zodat zij later
konden zien welke vogels hun kast hadden
betrokken.

Vogelwacht Uffelte e.o. - 3. Nestkastencontrole
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Boomklever

Vele handen maken licht werk



Vogels tellen tijdens "World Birdwatch"

Op 4 oktober organiseerde
Vogelbescherming Nederland deze
activiteit, waarbij ruim 100

Vogelwerkgroepen waren betrokken. Door
het hele land waren heel veel vogelaars in de
weer om vogels te tellen: op vaste punten
(bijv. aan de kust) of tijdens een excursie in
een bepaald gebied.
Ook onze vereniging had zich voor deze
vogeltelling aangemeld. Een zevental
enthousiaste leden stond 's ochtends in de
schemering al klaar op het vertrekpunt bij
de school. Boomklever, boomkruiper en
roodborst konden direct op de soortenlijst
worden ingevuld. Met de fiets werd een flin-
ke route afgelegd in het stroomdal van de
Oude Vaart: Uffelter Made, Ettelte, ri.
Ruinerwold, langs de Leisloot en de
Broekdijk naar Ansen, Anser Made en
Rheebruggen. Het was koud, maar verder
werkte het weer geweldig mee, want het was
droog en er was weinig wind. 
Doordat het bezochte gebied vrij veel afwis-
seling kent in landschapstypen (open boe-
renland met akkers en weiden, bosschages,
houtwallen, sloten, vaarten, enz. ), kom je
met zo'n groep ervaren vogelaars heel wat
soorten op het spoor. 
Het gevolg was dat we na ca. 6 uur speuren
in het veld maar liefst 63 soorten op papier
kregen, die met hun aantallen werden door-
gegeven aan de centrale organisatie van
Vogelbescherming. Natuurlijk zijn er altijd
vogels die het meest tot je verbeelding spre-

ken. Wij allen waren blij-verrast met de waar-
neming van 7 ijsvogels. 

Dit prachtige "blauwe diamantje" doet het
momenteel uitstekend in ons land, hetgeen
vooral te danken is aan de zachtere winters
en de betere waterkwaliteit in onze sloten. Dit
jaar broedde een paar met succes in een door
ons gemaakte zandwand bij Rheebruggen. 
Andere soorten die ons hart sneller deden
kloppen waren o.a  de sperwer , havik, grote
zilverreiger, grote gele kwikstaart, tapuit,
roodborsttapuit, kruisbek en dodaars.
In het open Madegebied kom je van enkele
soorten soms grote aantallen tegen.
Opvallend vonden wij bijv. het enorme aantal
kieviten, die soms in groepen van ca. 400 ex.
in de weilanden pleisterden. Daartussen
stuitten we 2x op een vlucht goudplevieren.
Heel talrijk zijn in de vogeltrekmaanden ook
altijd de spreeuwen, die ook de weilanden als
hun voedselgebied gebruiken.
De deelnemers waren het na beëindiging van
de telling roerend met elkaar eens: we doen
ook in 2009 weer mee met "Birdwatch". 
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Waargenomen soorten en aantallen.

Soort Aantal Soort Aantal Soort Aantal Soort Aantal

Aalscholver 10 Heggenmus 3 Merel 5 Boerenzwaluw 8

Blauwe reiger 26 Houtduif 52 Nijlgans 59 Veldleeuwerik 3

Boomklever 4 Holenduif 56 Pimpelmees 25 Vink 21

Boomkruiper 4 Huismus 62 Rietgors 2 Waterhoen 2

Buizerd 27 Kauw 15 Ringmus 44 Watersnip 34

Dodaars 2 Kievit 1210 Roek 73 Wilde eend 54

Ekster 6 Kneu 1 Roodborst 15 Wintertaling 5

Gaai 15 Knobbelzwaan 11 Roodb.tapuit 2 Winterkoning 5

Geelgors 6 Kokmeeuw 99 Sijs 7 Wulp 5

Goudhaan 8 Koolmees 15 Sperwer 4 Wi. kwikstaart 59

Goudplevier 100 Koperwiek 24 Staartmees 6 Zanglijster 4

Graspieper 17 Kruisbek 3 Tapuit 6 Zw. kraai 56

Grauwe gans 20 Kuifeend 2 Tjiftjaf 1 Zw. mees 1

Havik 3 Meerkoet 14 Torenvalk 7 Zwartkop 1

Gr.gele kwik 1 IJsvogel 7 Stormmeeuw 38 Canad. gans 4

K. man.meeuw 8 Gr.zilverreiger 1 Spreeuw 534

Totaal 2.922 vogels

Vogelwacht Uffelte e.o. - 4. Birdwatch
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vv ii jj ff Heidehakkers

Heidebeheer is leuk, zelfs nog iets leu-
ker dan vogelen. Voor deze laatste
hobby is het namelijk vereist voor

dag en dauw uit de veren te gaan. Het aan-
vangstijdstip van landschapsonderhoud ligt
wat later, maar toch. Gelukkig zorgt Fred er
voor dat je vanaf de start bij zijn huis wak-
ker bent, door weer eens een sterk verhaal
op te dissen, bijvoorbeeld over een Grote
Bonte Specht die bij hem in de straat regel-
matig een houten windveer behandelt en wel
tegen insecten. Heeft hij geen sterk verhaal,
dan komt hij wel met een voor ons oncon-
troleerbaar historisch feit, zoals over de
beroemde strenge winter van 1963 (ik
bedenk maar even een jaar) waarin vlees op
weidepalen gespijkerd werd om de hier toen
nog niet zo bijzonder veel voorkomende bui-
zerds de winter door te helpen. Wat een
geheugen heeft die man! Wel vraagt hij je 3x
om een stukje voor het jaarverslag te schrij-
ven. Had hij beter niet kunnen doen, want
je ziet wat er van komt.
Kortom het is "reuzengezellig" op de grote
stille heide, die wij ontdoen van niet gewen-
ste opslag van naaldhout. Zouden wij dit
niet doen, dan zou binnen een aantal jaren
de heide zichzelf omtoveren in bos. Ook
mooi natuurlijk maar daar is al zo veel van
en de achteruitgang van Tapuit,
Roodborsttapuit, Nachtzwaluw, Blauwe
Gentiaan en het erbij horende
Gentiaanblauwtje, Adder en Hazelworm om

er maar een paar te noemen, zou volledig
losbarsten. Nu hebben Tapuit en
Nachtzwaluw ook zanderige stukken nodig,
waarvoor militaire voertuigen (kunnen) zor-
gen, maar wijzelf zouden ook best eens kun-
nen overdenken om b.v. in samenwerking
met de Blauwe Brigade hier en daar een
stukje hei met de hand te plaggen om de
Gentianen mogelijkheid tot uitbreiding te
bieden. Het Konijn is schaars. De Tapuit
maakt graag gebruik van konijnenholen om
te broeden; die kunnen wij moeilijk voor hen
graven en een verzoekschrift aan de jagers-
wereld om het Konijn met rust te laten zal
ook niet gauw gehonoreerd worden. Dus
zullen wij ons ook in 2009 met volle overga-
ve op onze rugbrekende taak moeten storten
om maar gewoon de jonge dennetjes uit te
trekken en de grotere met takkenschaar en
handzaag te lijf te gaan.
We zijn gewoonlijk met zo'n 6 - 8 man (nee,
allemaal mannen plus Sonja) in 't veld en
hebben daar zoals je begrepen hebt dolle
pret. Af en toe zien en horen we leuke din-
gen zoals op de laatste werkdag van 2008 3
overkomende Kleine Zwanen, en een vlak
voor Fred (die even weg moest) overstekende
Klapekster. 

Laat je nergens door weerhouden en kom 
1 x per 14 dagen ook een vrijdagochtend
meedoen. Je leefomgeving knapt er van op!

Gerard J. F. Mulder
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Inleiding.

De steenuil is de kleinste van de in
ons land broedende uilensoorten (of
toch niet: dit jaar broedden 2 p.

ruigpootuilen in onze provincie). Hij heeft
het moeilijk zich te handhaven, hetgeen
vooral veroorzaakt wordt door de verande-
ringen in het landschap. Uit grote delen van
ons land is hij in de loop der jaren verdwe-
nen en zonder passende maatregelen lijkt de
populatie in de gevarenzone te belanden.
Niet voor niets is de steenuil op de zgn.
"Rode Lijst" van bedreigde broedvogels
geplaatst.
Het blijkt dat de mens de helpende hand
kan bieden. Landelijk zet de stichting
"Stone" (Steenuilenoverleg Nederland) zich in
om deze mooie uil voor verdere achteruit-
gang te behoeden. Zij adviseert werkgroepen
die zich met de bescherming bezighouden en
houdt de aantalontwikkeling nauwlettend in
het oog.
In Zuidwest Drenthe doet een werkgroep
van de Vogelwacht Uffelte e.o. al ruim 35
jaar zijn uiterste best de steenuilen in dit
gebied te behouden. Gelukkig leidt die inzet
tot op heden tot goede resultaten, hetgeen
in dit verslag tot uitdrukking komt.

Een kritische vogel.
Uit onderzoek en ervaring blijkt dat de klei-
ne steenuil heel kritisch is t.a.v. zijn leefom-
geving. Wat dat aangaat kiest hij bij voor-
keur voor een plek die wij als mens al gauw
omschrijven als: rommelig. Graag zit hij bij
oude, enigszins vervallen  gebouwen: krak-
kemikkige schuurtjes, stapels dakpannen of
weidepalen, oude mesthopen, enz. Kortom:
meestal dicht bij de mens in een heel klein-
schalig landschap met oude bomen (het
liefst hoogstam fruitbomen, knotwilgen,
oude eiken). Daarbij zijn ook houtwallen,
kleine akkers en weiden met bijv. schapen
en kruidenrijke randen van belang voor een
goede voedselsituatie. Aangezien zulke
plaatsen, o.a. door afbraak en herbouw van 

boerderijen en veranderde landbouwperce-
len, steeds schaarser worden, verdwijnen de
geschikte steenuilenplekken in rap tempo.
We zien dat ook in onze omgeving: oude
boerderijen waarvan de laatste bewoner
naar het bejaardenhuis verhuist, worden
afgebroken. Er verrijzen nieuwe, moderne
gebouwen en het erf lijkt niet meer op de
situatie voorheen. Hier vindt de steenuil niet
meer de vereiste omstandigheden: een slech-
tere voedselsituatie en geen onderdak. De
laatste jaren hebben we hierdoor al meerde-
re biotopen zien verdwijnen (o.a. in Ansen).
In Ansen zal binnenkort de oude boerderij
van Wink plaats maken voor een nieuw
complex met ca. 6 wooneenheden. Wij
hopen dat de aanwezige uilen op het aan-
grenzende terrein nog een geschikt leefge-
bied overhouden.
Toch hoeven we, wat de toekomst betreft,
niet geheel te wanhopen. Je kunt onder
bepaalde omstandigheden hulp bieden die
de steenuilen kansen geeft te overleven.

Landschap/onderdak.
De belangrijkste factor voor het behoud van
een steenuilenlocatie is dus het landschap.
Het blijkt dat je, ondanks een vergaande
verbouwing, het omliggende gebied nog zo in
stand kunt houden dat steenuilen er blijven.
Zo zien we bijv. op Hees en Oldenhave

zzeess Steenuilen
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(Ruinen) erven, waar ze over ca. 40 jaar op
traditionele wijze hun jongen kunnen groot-
brengen: in holten van hoogstam fruitbo-
men. De bewoners hebben hier i.s.m.
Landschapsbeheer Drenthe een omgevings-
plan ontwikkeld dat de steenuilen perspec-
tief biedt, maar dat ook door de mens mooi
wordt gevonden. 
Het is wel van het grootste belang dat bewo-
ners met steun van bijv. de werkgroep in de
toekomst de steenuilen helpen. Zonder een
geschikte kast op de juiste plaats vinden ze
geen onderdak. Naast die geboden broed-
ruimte, die regelmatig schoongemaakt en
gecontroleerd moet worden, moet ook
gezocht worden naar voldoende schuilmoge-
lijkheid voor de jonge uilen. Die verlaten nl.
vaak al als "takkelingen" de nestholte en
belanden op de grond. Zonder een schuil-
plaats zijn ze dan ten dode opgeschreven
doordat ze in de klauwen van een kat belan-
den. Daarom vragen we langs deze weg de
bewoners bijv. een flinke takkenbos in de
buurt van de nestboom aan te leggen. Dat
verhoogt de overlevingskans aanmerkelijk.
Als voorbeeld noemen we de situatie bij de
fam. Tissingh aan de Larijweg  (Oosteinde).
Hier troffen we de te vroeg uitgevlogen jon-
gen aan onder een ton die dicht bij de kast
lag. Daar konden ze zich schuil houden en
ze zijn in juli veilig uitgevlogen.
De kans dat het gehele leefgebied van de
steenuilen in Zuidwest Drenthe de komende
jaren een positieve landschapsinjectie zal
krijgen, is groot. Landschapsbeheer richt
zich de komende tijd op de omgeving van
Ansen en Echten. Er zijn al erven aange-
plant met fruitbomen en meidoorn heggen
en er zullen nog meerdere volgen. De steen-
uilenpopulatie (ca. de helft van de gehele
Drentse !) krijgt hierdoor een belangrijke
steun in de rug. Wij hopen dat veel bewo-
ners aan het project zullen meewerken.

Kasten.
Steenuilen kiezen in de 1e plaats een plek
uit die hen een goede voedselsituatie biedt.
Op zo'n plaats zijn daarna onderdak en
broedruimte van levensbelang. Een paartje
blijft zo'n locatie in principe trouw. Door

veranderde omstandigheden gaat een
geschikt onderdak nog al eens verloren en is
broeden er onmogelijk geworden. In dat
geval biedt een speciale kast een prima
oplossing.

De werkgroep van de Vogelwacht heeft al
sinds ca. 1995 kasten geplaatst op, door de
bril van een steenuil gezien, geschikte plek-
ken. 
Vaak is een oude, inlandse eik met dikke
takken een geschikte nestboom. Op een
horizontale tak geeft deze kast de jonge
uilen de mogelijkheid in en uit te lopen zon-
der direct omlaag te vallen. Onze kasten
worden gemaakt door Hans Völker die er in
de loop der jaren steeds verbeteringen  in
heeft aangebracht. Vooral de ventilatie is
van groot belang, want ammoniakvorming in
oude kasten dwingt jonge uilen vaak te snel
de kast te verlaten. Dan vallen ze omlaag en
komen om.
In de loop der jaren is het aantal kasten
flink toegenomen: momenteel ca. 120 op
ruim 90 locaties. Soms bieden 2 kasten de
uilen een keuzemogelijkheid (wat een luxe!!).
Wel wordt het voor de leden van de werk-
groep een steeds arbeidsintensievere klus
het geheel te onderhouden. 
In augustus/september moeten alle kasten
nagekeken worden: oude spreeuwennesten
verwijderen en een vers laagje bladaarde
aanbrengen (uilen bouwen geen nest). Rond
de boomstam bij sommige kasten is een
mantel kunststof (Macrolon) aangebracht
om katten en steenmarters te weren. Die
mantel moet regelmatig verruimd worden
omdat de stam dikker wordt.

Vogelwacht Uffelte e.o.- 6. Steenuilen
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Dat het plaatsen van onze kasten vruchten
afwerpt, kunt u lezen in de rest van dit ver-
slag. Waarschijnlijk nergens in ons land
maakt zo'n hoog percentage van aanwezige
uilenparen gebruik van een kast: 92% (!) en
daar zijn we heel trots op. Zonder die kasten
was de steenuilenstand in ons gebied bedui-
dend lager. Alleen: hoe ziet de toekomst er
uit als er later geen opvolgers zijn voor de
overwegend "oude" mannen die nu de werk-
groep vormen?

Werkgroep
De Vogelwacht Uffelte e.o. heeft, naast de
steenuilenwerkgroep, ook nog actieve leden
die zich inzetten voor de bescherming van
torenvalken (ca. 40 kasten), kerkuilen (ca.
150 kasten in 2 regio's), weidevogels, huis-
en gierzwaluwen. Daarnaast verrichten 20
vrijwilligers de controle van 320 nestkasten
op 10 routes in onze omgeving. Daaraan
nemen kinderen uit de hoogste groepen van
de Uffelter Oosterveldschool deel. Voor de
steenuilenbescherming kan het bestuur een
beroep doen op 20 leden. Het plaatsen,
schoonmaken en controleren van de ca. 110
kasten behoort tot hun werkzaamheden.

Werkgebied.
Nadat begin jaren "80 het laatste paar
steenuilen uit Uffelte was verdwenen (stren-
ge winter en verdwijnen geschikt landschap)
richtte de Vogelwacht zich op Ansen. Na
succes alhier werd het gebied geleidelijk uit-
gebreid en het omvat nu:
A. Ruinen e.o.: Ansen, Armweide, Ruinen

West, Wijkveld, Oldenhave, Engeland,
Hees, De Broeken en Benderse.

B. Dwingeloo e.o.: Stroovledder, Westeinde,
Lhee, Lheebroek, Eemster, Boterveen en
Leggeloo.

C. Wittelte, Oldendiever.
D. Oosteinde Ruinerwold.
Ook bij Uffelte bevinden zich nog altijd
kasten (Rheebruggen, Holtinge), maar
helaas lijkt de steenuil deze gebieden voor-
goed de rug te hebben toegekeerd.
Uitbreiding is weinig zinvol, omdat het aan-
grenzende landschap niet/nauwelijks
geschikt is en het ook te veel tijd zou kosten
alles te beheren.
Het afgelopen jaar hebben we d.m.v. voor-
lichting enkele werkgroepen in Noord-
Drenthe geholpen bij het zoeken naar
geschikte steenuilenlocaties en de wijze
waarop bescherming het best ter hand geno-
men kan worden.

Inventarisatie…..een spannende bezigheid.
Reeds midden februari is een paartje steen-
uilen aanwezig in het broedgebied. Eenmaal
gevestigde paren blijven die plaats vrijwel
altijd trouw. In de buurt van zo'n locatie
laten we kort de territoriumroep horen.
Meestal reageert een mannetje direct op de
roep van een "indringer" en kun je een stip
op de territoriumkaart intekenen. Zo'n reac-
tie van die uil geeft je altijd een blij gevoel:
"Gelukkig, hier zijn ze nog!"  Natuurlijk hoop
je ook in de aangrenzende gebieden steenui-
len aan te treffen. Vrijwel steeds moet je er
van uitgaan dat een naburig territorium op
ca. 300/400m ligt, omdat de uilen elkaar op
kortere afstand niet gedogen. Toch blijkt die
regel niet altijd op te gaan. 

Vogelwacht Uffelte e.o.- 6. Steenuilen
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Dit jaar troffen we op enkele plaatsen paar-
tjes aan die zich wel erg dicht in elkaars
buurt hadden gevestigd. Bijv. in Wittelte
maakte dhr. Buffing ons attent op een roe-
pende uil op ca. 150 m van zijn eigen kast.
In april bleek een paartje in een kast te
broeden op ca. 120 m afstand van het ande-
re paar (fam. Pot).
In Ansen was het centraal (Ruinerdijk, 't
Steegje, Vledders e.o.) in maart/april een
drukte van belang. Voortdurend tegen elkaar
roepende mannetjes werden door de bewo-
ners van alle kanten gehoord. Ook hier trof-
fen we in mei legsels aan in kasten met een
onderlinge afstand van minder dan 300 m. 
Als je het gebied goed kent, weet je precies
waar zich evt. een paartje gaat vestigen. De
aanwezige kasten dragen daar uiteraard aan
bij. Op plekken waar de roep uitblijft, ga je
nog eens een bezoek brengen. Zodoende heb
je eigenlijk vóór het broeden begint al een
vrij goed beeld van het aantal territoria.
Uiteraard geeft de kastcontrole (midden mei)
pas echt duidelijkheid. Naast de bezette
kasten zijn er altijd paartjes die broeden in
schuren, onder dakplaten, enz.

Uitbreiding broedgebied? Het werkt….!
Onze mooiste ervaring sinds jaren beleefden
we op Stroovledder. Daar bevindt zich een
drietal kasten die nog nooit door een paartje
steenuilen werden bezet. Stroovledder ligt
tussen door steenuilen bezette gebieden van
Ansen, Wittelte en Westeinde. Dit is nou
zo'n plek waarvan je hoopt dat er vestiging
vanuit die andere locaties zal plaatsvinden.
Toen kwam het verlossende, verrassende
telefoontje van de fam. Boon: in en bij hun
kast zat geregeld een steenuil. Bij controle
in mei bleek het een broedgeval te zijn. Het
werd nog mooier, want ook bij de kast van
hun buren (de fam. Meijer) zat een uil en
werd de nachtelijke roep gehoord.

Dus blijkt: als er eenmaal activiteit is en de
roep weerklinkt, lokt dat andere steenuilen
aan. Het bewijs is geleverd dat uitbreiding
en/of invulling van aangrenzende gebieden
mogelijk is. 
U kunt zich de verheugde reactie van de
betrokkenen vast goed voorstellen.

Vogelwacht Uffelte e.o.- 6. Steenuilen
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Territoria.
Het overzicht maakt duidelijk waar we in 2008 een paartje steenuilen hebben vastgesteld
(territoriumroep en/of kastbezetting). 

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.

Totaal aantal territoria Ruinen e.o.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
12 p. 21 p. 19 p. 20/21 p. 24 p. 20/22 p. 27 p. 31 p.

Voor het 2e achtereenvolgende jaar nam het aantal territoria rond Ruinen beduidend toe.
Dit jaar was dat vooral te danken aan de stand in Ansen/Ruinen West. We denken dat met
31 p. het maximum waarschijnlijk bereikt is, omdat het resterende aantal geschikte plekjes
nu beperkt is. 

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

Totaal aantal territoria Dwingelo e.o.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

? ? 10 p. 9 p. 11/12 p. 14/15 p. 15 p. 19 p.



Je kunt dus ook in het gebied rond Dwingeloo spreken van een fikse toename. Als je kijkt
naar de stand in 2003/2004 is er zelfs sprake van een verdubbeling. Een ontwikkeling die
toont dat ons werk zin heeft en dat alle energie die we er in steken zijn vruchten af werpt.

Vogelwacht Uffelte e.o.- 6. Steenuilen
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Totaal aantal territoria Ruinen e.o., Dwingelo e.o.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

? ? 29 p. 30/31 p. 35/36 p. 34/37 p. 42 p. 50 p.

We dachten (de schrijver is niet de meest optimistische) dat de stand met 42 p. in 2007 wel
haast optimaal moest zijn. Het bleek niet zo te zijn: 50 paren betekent wederom een duide-
lijke toename (= 19%)

Om die stand te behouden of nog te verster-
ken zullen we moeten zorgen dat al die
kasten die onderdak bieden, op tijd schoon
zijn. Ook zullen we in beperkte mate nog
nieuwe kasten binnen het werkgebied plaat-
sen, o.a. bij Oldendiever en de
Honingvlaken.

Kastcontrole en ringen.
Tijdens de winterperiode en in het vroege
voorjaar wordt een flink aantal kasten door
ons bezocht. Vaak tref je dan al het uilen-
paar aan dat zich daar heeft gevestigd. Die
controle geeft je een beeld welke territoria
bezet zijn maar ook kom je te weten welke
uilen het zijn.

Bij het hoofdstuk "Ringgegevens" wordt u
het nut daarvan uitgelegd.
We weten uit ervaring dat een uilenpaartje
meestal rond 20 april start met de eileg. Als

je dan een maand later gaat controleren, zul
je broedende vrouwtjes aantreffen, maar ook
al kasten met jongen. Uiteraard zijn we heel
nieuwsgierig naar de stand van zaken, maar
we achten het zinvol niet te vroeg met de
controle te starten om verstoring te voorko-
men.

Ervaring heeft wel geleerd dat je een broe-
dend vrouwtje zonder problemen van haar
legsel kunt pakken om de ring af te lezen.
Toch doen we dit liever niet te vroeg in de
broedperiode.
Dit seizoen vond de controle door de leden
van de werkgroep plaats op 16 en 17 mei.
Op 4 routes werden ca. 50 kasten bezocht.
Dit zijn de locaties waar zich vrijwel zeker
een paartje steenuilen ophoudt. Dat hebben
waarnemingen in de inventarisatie met de
cassetterecorder al duidelijk gemaakt. De
overige ca. 60 kasten bezoeken we pas in
aug./sept. Om ze te ontdoen van spreeuw-
ennesten en om ze gereed te maken voor de
evt. vestiging van een nieuw paar. U ziet
dus: voortdurend werk aan de winkel.
De leden van de werkgroep beleefden veel
plezier aan de controle, want vrijwel elke
kast bleek door een paartje bezet. Veel
vrouwtjes zaten nog op eieren, maar ook
werden al jongen aangetroffen. Je moet
altijd maar afwachten of een aanwezig paar
zijn broedplaats zoekt in een kast of ergens
onder een dak of in een boomholte. Dit jaar
hadden de uilen massaal een kast gekozen.
Dat resulteerde in een explosieve toename
van bezette kasten: 46. We vonden in 2007
het aantal van 32 al veel, dus kunt u zich
onze verbazing wel voorstellen.



Resultaten in de nestkasten
A. Ruinen e.o.

Vogelwacht Uffelte e.o.- 6. Steenuilen

Jaaroverzicht 2008 27

Ansen/Armweide/Ruinen West
Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden
13 48 ei 33 jo. 25 jo. 21 jo. Mislukt: 7 = 54%

Het aantal bezette kasten in dit kerngebied
van de steenuilen was dit jaar bijzonder
hoog. Het aantal mislukte broedsels baart
ons echter zorgen ( 7 = 54%). 
Ook in 2006 en 2007 maakten we al mel-
ding van het lage broedsucces (uitgevlogen
jongen).
Alles wijst er op dat zich op diverse plaatsen
steenmarters bevinden die de kastinhoud
(maar soms ook de oude uilen) prederen. 
Bij Emmink, Wiekema, Broekman, Weulen
Kranenberg en Muggen zijn al in geen 5
jaren jonge uilen uitgevlogen en daar word
je wel moedeloos van. Het paar bij Muggen
zat op 20/6 op een vervolglegsel van 2 eie-
ren, maar dat mislukte opnieuw. Een vrouwtje steenmarter Foto J. Staal

Benderse/Engeland/Voor en Achter de Broeken/Hees/Oldenhave
Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden
13 53 ei 40 jo. 35 jo. 31 jo. Mislukt: 3 = 23%

Vrijwel alle in deze gebieden aanwezige paartjes kozen voor onderdak in een kast. Dan krijg
je ook een goed beeld van het broedresultaat. Bij Steenkamer was o.i. alleen een vrouwtje
aanwezig, vandaar de onbevruchte eieren.

Ruinerwold Oosteinde/Dr. Larijweg
Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden
2 9 ei 9 jo. 9 jo. 6 jo. Mislukt: -

Bij Tissingh hadden de jongen (4) vroegtijdig de kast verlaten. We troffen ze aan onder een
ton, waar we ze hebben laten zitten, ondanks het dreigende gevaar van bijv. katten. 
Op 18/7 zaten 2 jongen weer in de kast. 

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

= .% eieren per kast per kast
2008: 28 10 = 36% 110 4,0 57 2,0
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. Kastbezetting in Dwingeloo e.o.
Ook in dit gebied kozen vrijwel alle paren voor een kast. 
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Leggeloo
Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden
2 7 ei 3 jo. 3 jo. 3 jo. Mislukt: 1 = 50%

In Leggeloo mislukte het legsel bij Vos om onbekende reden. Mogelijk is het vrouwtje omge-
komen. Bij het ringen van de jongen bij Wichers waren kinderen van de basisschool uit
Leggeloo aanwezig. Ongetwijfeld een leuke ervaring, vooral als je de jongen ook nog even
mag vasthouden.

eemster/Boterveen/Holtien
Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden
6 27 ei 21 jo. 20 jo. 17 jo. Mislukt: 1 = 17%

Bij Kop zat de uil in de kast, maar de eieren waren koud. Hier werden de uilen voortdurend
door een paar gaaien achtervolgd, hetgeen de oorzaak van de verstoring kan zijn (bericht
van A. Eijkenaar die alhier foto's probeerde te maken. In Eemster werd bij mw. Schreuder
slechts 1 jong volgroeid. De andere troffen we zonder kop in de kast aan. Oorzaak onbe-
kend.

Lhee/Lheebroek/Westeinde/Stroovledder
Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden
7 27 ei 25 jo. 23 jo. 17 jo. Mislukt: 2 = 29%

In Lheebroek vestigde zich tot onze blijdschap weer een 3e paar in de nieuwe kast bij de
fam. Hooft. Op Stroovledder verloor het mannetje bij Meijer letterlijk zijn hoofd, vrijwel zeker
door een steenmarter.

Wittelte
Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden
3 14 ei 14 jo. 14 jo. 11 jo. Mislukt: -

Een uitstekend broedresultaat in Wittelte. Een flink aantal jongen vloog uit. Het extra
broedpaar bij Pot zorgt voor een nog stabielere situatie in Wittelte, dat vrij ver verwijderd ligt
van de andere steenuilenkernen. Het vr. bij Kok werd helaas dood aangetroffen, maar het
mannetje bracht zijn kroost toch groot. Nu maar hopen dat zich hier een nieuwe partner
meldt.

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

= .% eieren per kast per kast
2008: 18 4 = 22% 75 4,2 48 2,7
2007: 12 2 = 17 % 46 3,8 37 3,0
2006: 11 1 =  9 % 43 4,0 26 2,4
2005: 7 2 = 29 % 33 4,7 24 3,4
2004: 5 3 = 20 % 21 4,2 14 2,8



Totaaloverzicht Ruinen e.o./Dwingeloo e.o.
Er werden in 2008 maar liefst 46 kasten door een paartje steenuilen bezet, hetgeen een dui-
delijke toename betekent van 23 % t.o.v. 2007. Er werden in het gehele gebied 50 paren
geteld, waarvan er dus 46 een kast als broedplek uitkozen ( = 92 %). Dat geeft o.i. heel dui-
delijk aan dat kasten (naast uiteraard het biotoop met een goede voedselsituatie) een onmis-
bare schakel vormen in het behoud van een gezonde steenuilenstand.
We verbazen ons wel over het grote aantal ongeringde uilen (15) dat we dit jaar in onze
kasten aantroffen, hetgeen duidt op goede broedresultaten op de andere plaatsen (door ons
niet te controleren).
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Resultaten in de kasten sinds 2001
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aantal territoria * * 29 30 35 36 42 50
Bewoonde kasten 4 13 15 (52%) 21 (70%) 28 (80%) 27 (75%) 32 (76%) 46 (92%)
Mislukt (= ....%) - 1 (8%) 6 (40%) 4 (19%) 10 (36%) 5 (19%) 8 (25%) 14 (30%)
Aantal eieren 16 50 59 80 113 112 119 185
Gem. per kast 4 3,8 4 3,8 4 4,2 3,7 4
Aantal jongen 12 34 31 50 57 74 86 106
Gem. per kast 3 2,6 2 2,4 2 2,7 2,7 2,3

Ontwikkelingen Steenuil
in Ruinen e.o./Dwingeloo e.o.

Bovenste grafiek:
aantal territoria

Onderste grafiek:
aantal bezette
kasten

Het aantal verstoringen van broedsels was met 14 (=30%) vrij hoog. Het merendeel troffen
we aan in Ansen/Ruinen West, waar o.i. steenmarters op diverse plaatsen actief zijn.
Het gevolg is dat al jaren achtereen hier geen jonge steenuilen uitvliegen. De verstoring in
het overige gebied blijft binnen normale proporties.



Ringen.
Aangezien steenuilen vaak gebruik maken
van een kast, is het eenvoudig ze te ringen
(adulten en juvenielen). Ook het controleren
van de uilen is dan het gehele jaar door een
eenvoudige zaak.

Steenuilen blijven o.h.a. hun gebied trouw.
Jongen vestigen zich meestal in de nabije
omgeving, indien een juist biotoop beschik-
baar is en ouden blijven hun broedplaats
trouw. Toch zijn er uitzonderingen op die
regel en dat heeft veel te maken met de
grote sterftekans. Normaal zal een gevestigd
paartje op dezelfde plaats jaren achtereen
jongen groot brengen. Steenuilen kunnen
wel ca. 8 jaar worden, maar helaas komt dat
zelden voor en komt 1 van beide partners al
vrij gauw om het leven. Gevaren genoeg:
verkeer, strenge winter, verdrinking ( vee-
drinkbak) en vooral predatie door o.a. steen-
marter of kat.

Daarom treffen we op de meeste plaatsen
voortdurend uilen aan in wisselende samen-
stelling. Je kunt dan gerust aannemen dat
dan 1 of beide uilen is/zijn omgekomen.
Een overgebleven uil gaat soms zwerven en
belandt dan op een heel andere plaats. Een
paar als bij Muggen/Nijsingh/Van Ruth op
Lheebroek is al 4 jaren samen. Dat geeft
duidelijk de veilige situatie hier aan. 

Geringde uilen maken je duidelijk welke
afstanden ze afleggen. Ook kom je tot de
ontdekking dat ze de van elkaar gescheiden
steenuilkernen feilloos weten te vinden. Als
u in de gegevens kijkt, blijkt bijv. een jonge
uil (geringd in Wittelte bij Buffing in 2007)
een jaar later in de kast bij Kop (Boterveen)
te zijn beland; uilen 3.624.936 en 3.624.938
(geringd in 2005 in De Weide - Hees) broed-
den dit jaar als broer en zus in de kast bij
Remmelts (Oosteinde).

Soms duiken uilen op van buiten ons
gebied, bijv. 3.596.990 (geringd bij Nijboer -
Echten in 2005) broedde dit jaar bij
Huizenga - Oldenhave. Zo zie je dat de
steenuilen ook vrij ver van hun geboorte-

plaats een broedplaats vinden. Het is m.i.
van belang dat zich in de buurt al uilen
ophouden en dan is de roep van groot
belang.

De komende jaren doen wij in het kader van
het RAS-project mee aan onderzoek naar
het trekgedrag van steenuilen. Daarvoor
hebben wij een ringvergunning gekregen,
dat het mogelijk maakt alle jongen en adul-
ten in onze kasten te ringen.

Ongeringde uilen in je kast aantreffen duidt
op een geboorteplek ergens op een natuur-
lijke plek. Een "wilde" uil noemen we die. 

Dit jaar troffen we bij onze controles maar
liefst 15 ongeringde uilen aan, voor het
merendeel vrouwtjes. Dat aantal was bedui-
dend hoger dan dat van in 2007 door ons
geringde uilen die we nu aantroffen. Je kunt
daar 2 dingen uit afleiden:

a. Er is nog een redelijke populatie " wilde"
uilen aanwezig die vrij veel jongen groot
brengen buiten onze kasten.

b. Van het aantal jonge uilen dat in de
kasten wordt geboren komt een aan-
zienlijk deel om het leven.

De komende jaren hopen we dat het grote
aantal ringgegevens ons nog meer  inzicht
geeft hoe je de steenuilenbescherming het
best kunt aanpakken.

Een interessante waarneming.
Op 23 juli werden enkele kasten in Ruinen
e.o. schoongemaakt en gecontroleerd op evt.
aanwezige jongen. In de kast op Benderse
troffen we een jonge steenuil aan met ring-
nummer 3.665.777. Je gaat er dan van uit
dat het een jong betreft dat alhier is gebo-
ren. 
Dat bleek echter niet het geval. Dit jong
werd op 6 juni geringd in de kast van
Bralten op ca. 1 km afstand. Je vraagt je af
hoe zo'n jonge uil zo kort na het uitvliegen
al in staat blijkt te zijn een vreemde kast te
ontdekken.
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Ringgegevens 2008-05-21
Ringnummer Ringplaats Jaar Vindplaats Datum Bijzonderheden
3.621.909 Timmer 2004 Den Otter 16/5/08 Op 5 jo.
3.621.911 Muggen (Lheebr.) 2004 Wiekema 16/5 Op 2 ei/2 jo.
3.621.908 Timmer (Eemster) 2004 Hessels 26/1/08
3.621.937 Kok als ad. vr. 2004 Kok (Wittelte) 17/5/08 Op 4 eieren
937 8-6-08 Vr. dood gevonden
3.635.119 (m) Alberts (Eng.) 2004 Stoel (Hees) 17/5 Op 9-2-08 samen in
3.624.815 (v) A. Smit (Hoekstr.) 2005 kast. Op 17/5: 3 jo.
3.624.859 (v) Vermeulen (Lheebr.) 2005 Vos (Leggeloo) 17/5 Op 4 eieren
3.624.893 (v) Huiskens-Zuidwolde 2006 Buffing (Wittelte) 17/5/08 Op 5 jo.
3.624.996 (v) Schreuder 2006 Wichers (Leggeloo) 17/5 Op 3 jo.
3.624.858 (v) Vermeulen 2005 Van Zegeren (Lhee) 17/5 Op 4 ei.
3.624.936 De Weide (Hees) 2005 Remmelts (O'einde) 7/10/07 Broer en zus
3.624.938
3.624.936 29/8/08 Dood op de weg
3.624.953 (v) Spiering (Ansen) 2005 Dikmans (Ansen) 8/6/08 Als ad. geringd. 

Broedde in 2007 bij
Spiering

3.624.860 Holtien 2005 Kop (Boterveen) 16/5/08 Op 4 eieren
3.639.783 Buffing (Wittelte) 2007
3.624.998 Vos (Leggeloo) 2006 Schreuder 26/1/08 Op 13/5 op 4 eieren
3.624.857 Vermeulen (Lheebr.) 2005 (Eemster)
3.624.963 H. Smit (A.Broeken) 2005 H. Smit 2/2/08 16/5: 2 ei/2 jo.
3.624.955 Teeuwen (Oldenha.) 2005 Bralten (V.Broeken) 2/2/08 16/5: 4 eieren
3.624.957 Teeuwen 2005 Madeweg (Ansen) 21/3/08 17/5: 2 ei/3 jo.
3.624.942 Ter Beek 2005 Dorpshuis Ansen 26/5/08 Op 4 jongen
3.635.113 v Benderse 2006 Benderse 6/6/08 Als juv. hier geringd
3.635.114 Benderse 2006 Broekman sr. 4/10/07 16/5: 3 eieren
3.635.121 Bralten V.Broeken 2006 Alberts (Engeland) 2/2/08 16/5: 4 eieren
3.635.123 Bralten 2006 Van Schagen (Hees) 2/2/08 -
3.635.133 (v) Vogelaar 2006 Boon (Stroovledder) 13/5/08 Op 5 eieren
3.635.149 (v) Remmelts (O'einde) 2006 Steenkamer (Hees) 16/5/08 Op 3 eieren
3.635.147 Remmelts (O'einde) 2006 Vogelaar (Hees) 9/2/08
3.635.127 v H. Smit 2006 Broekman sr. 16/2/08

(A. de Broeken) En 6/6/8
3.635.106 m Spiering 2006 Sassen (Ansen) 28/2/08 Samen in kast
3.635.125 v H. Smit 2006
3.639.815 Alberts (Armweide) 2007 D.v.Hunen (Ansen) 22/11/07 Verdronken in drink

bak
3.646.652 Pit (Eemster) 2007 Timmer (Eemster) 26-1-08 Samen in kast
3.606.959 (v) Timmer (Eemster) 2003 959 als ad. geringd

Op 17/5 op 4 eieren
3.639.799 (v) Den Otter(W'einde) 2007 Holtien 26/1/08 Samen in kast
+ongeringde 17/5 op ei/jo.
3.639.837 Stoel (Hees) 2007 De Weide (Hees) 9-2-08 Samen in kast
Ong. Nu: 17/5/08 Op 17/5 op 5 jongen
3.665.654 (v) Vr. gewond aan oog
3.596.990 (v) Nijboer (Echten) 2005 Huizenga (Oldenha) 9-2-08 Samen in kast
Ongeringde Op 17/5/08: 4 eieren
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Ringnummer Ringplaats Jaar Vindplaats Datum Bijzonderheden
3.578.299 Hut (eik) 2003 Wiersma 9/2/08 Samen in kast.
3.639.807 (v) Wiersma (Hoekstr.) 2007 807 als ad. geringd.

Op 17/5 op 5 jo.
3.578.299 Hut (Hees) 2003 Remmelts 28/2/08 Vraag: zat deze uil 
(zie boven) (vo. de Blanken) op 17/5/08 wel bij 

paar hierboven?
3.639.827 Bralten (V.de Broek) 2007 Deze gewonde uil Gepla. in kast

zat van dec. tot Bolding
10/4/08 in asiel Op 16/5 eieren en

2e uil
3.639.824 Madeweg 2007 Baak - Ansen 23-5-08 Op 4 jongen in kast

10-6-08 Vr. dood op de weg
3 jongen dood

3.646.917 Hooft (Lheebroek) 17/5/08 Op 4 jongen
3.526.632 Muggen als ad. vr. 2003 Muggen 17/5/08 Op eieren
3.526.639 (m) 2004 Lheebroek
3.646.653 Bunskoek/Zuidwolde 2007 Bolding - Ansen 30-5-08 Op 3 eieren

Westerveldseweg 13
3.597.150 Kast 211-Staphorst Booij - Eemster 4-6-08 Op 4 jongen
3.607.006 m Kast 167-Rouveen 2004 Muggen 20-6-08 Op 2 eieren 

Oude Rijksweg 274 Armweide (2e broed)
208-516 2005

3.624.947 v R. Remmelts
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Nawoord.
Je bezighouden met de bescherming van
steenuilen is een boeiende en interessante
bezigheid. Doordat zo'n groot aantal in
kasten broedt, zit je er a.h.w. letterlijk met
je neus boven op. Je bent met je medewer-
kers van de werkgroep bezig met praktische
soortbescherming. Dan ondervind je ook de
positieve en negatieve factoren ervan.
Positief is bijv. de steeds maar toenemende
populatie in ons werkgebied en het forse
aantal jongen dat uitvliegt. Negatief daar-
tegenover is dat je ook direct merkt dat het
tij zo kan keren.
Je ziet het verdwijnen van de zo kenmerken-
de steenuilenbiotopen. Erven worden netjes
gemaakt. De "rommel" wordt opgeruimd.
Ook ondervind je dat een groot aantal
broedsels verloren gaat door meerdere oor-
zaken, maar vooral predatie. En wat te den-
ken wat er gebeurt met de steenuilenstand
als je de kasten verwaarloost en ze tenslotte
verwijdert?
Daar zullen we nog maar niet te veel aan
denken, want gelukkig zijn er momenteel

nog voldoende enthousiaste mensen die hun
handen uit de mouwen willen steken. 

Ook de belangstelling en medewerking van
de personen die een kast op hun erf hebben
is hartverwarmend. Dat ook de medewerkers
van Landschapsbeheer Drenthe in ons
werkgebied voortdurend actief zijn om het
landschap steenuilvriendelijk te maken,
scheelt ook een slok op een borrel.



Terug van weggeweest.
Steenuilen dulden soortgenoten niet binnen
hun territorium en dus zijn jongen (106 uit-
gevlogen in 2008) al in augustus genood-
zaakt elders hun territorium te zoeken. Dat
biedt kansen oude, verlaten plekken te laten
herbevolken door er kasten te plaatsen. Dit
jaar lukte dat al op Stroovledder. Na 8 jaren
zonder uilen vestigden zich hier plots 2
paren. Een voor ons ongekend succes, want
de theorie is: eenmaal verlaten plekken wor-
den niet/nauwelijks herbezet. We hebben er
melding van gemaakt bij de landelijke
Steenuilenbescherming "Stone".
Het verhaal krijgt nog een mooi vervolg: op
10 november j.l. kwamen we langs de nieu-
we stal van Kasten bij de Oude Vaart. Hier
bevindt zich al vele jaren een steenuilenkast
op ca. 100m van de plaats waar in 1979 het
laatste "Uffelter" paartje broedde. We gingen
even de kast ontdoen van een oud spreeu-
wennest en nieuwe bladaarde aanbrengen.
Onder de kast zagen we witte mest. "Het zal
toch niet…….?" De schrijver zegt: "Als het

echt van een steenuil is, zet ik het in onze
dorpskrant." Voorzichtig het deksel iets
opgetild en dan….2 gele ogen kijken me aan.
Vroeger waren het de reebruine ogen waar
ik voor viel, maar tegenwoordig vind ik gele
mooier.
De uil was dit voorjaar door ons als juveniel
geringd in een kast in Oosteinde
(Ruinerwold), ca. 4 km hier vandaan.
Zijn/haar moeder was verongelukt en de
vader had zijn kroost desondanks met suc-
ces grootgebracht. Een uil na 30 jaar aange-
troffen op de plaats waar destijds het laatste
paar broedde. Mooi toch?! 

Nu hopen we maar dat zich hier ook een
partner vestigt en we het geluk van een 1e
Uffelter broedgeval in 30 jaar kunnen
begroeten.

Wist u trouwens dat ruim 50% van alle
Drentse steenuilen zich in ons werkgebied
bevindt? Het gevolg van niet aflatende inzet
van onze werkgroepleden.
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Foto Han Bouwmeester



Tellen en turven
Zoals elk jaar worden de bossen en heide
van het Ooster- en Westerzand,
Havelterberg, Holtingerveld en Rheebruggen
onder de loep genomen in het kader van
landelijk onderzoek van het Broedvogel
Monitoring Project (BMP). Dit jaar zijn diver-
se vorig jaar geslaagde BMP-cursisten van
start gegaan. Zij hebben de kneepjes van
het vak in praktijk gebracht en zullen de
komende jaren meer en meer als volwaardi-
ge tellers aan de slag kunnen gaan. Voor
tellers is het vroeg opstaan geblazen en vol-
gens vaste regels waargenomen vogels op
kaarten intekenen en daarna achter het
bureau uitwerken.

Watervogels
Broedvogels van vennen en andere wateren
laten in 2008, net als in de laatste jaren een
wisselend beeld zien. Al jarenlang kalft de
stand van de Slobeend, Zomertaling en
Wintertaling af (8 paar in 2008, nog 30-40
tientallen jaren geleden), terwijl de Kuifeend
(18 paren) en Dodaars (14) op hoog niveau
zitten. 

Kokmeeuw Foto W. Stuiver

Kokmeeuwen of Geoorde Futen waren in
geen velden of wegen te bekennen, maar
Grauwe Gans (5) , Nijlgans (7) en ook de
Wilde Zwaan gaven weer acte de presence.
Langs de Oude Vaart in Rheebruggen en
ook langs de Wapserveense Aa nestelden dit
jaar weer Futen en IJsvogels. Beide weten te
profiteren van de visstand en van zachte
winters.

Roofvogels en uilen
Deze sterk tot de verbeelding sprekende
soorten laten grote verschillen zien. De
Havik en Sperwer hebben hun beste tijd al
weer jaren achter zich liggen. Hun stand
haalt tegenwoordig ongeveer 5 paren (dat
waren er ooit 10-15). De Buizerd (25-30
paren) en ook de Torenvalk weten zich
aardig te redden. Dat is anders met de
Boomvalk en Ransuil, waarvan met moeite
nog enkelingen als broedvogel worden vast-
gesteld. De Bosuil gaat het echter voor de
wind. Moesten we het tot voor kort met
enkele paren doen, in 2008 brak de soort
door en werden zeker 10 zingende manne-
tjes geregistreerd. Van de stiekeme
Wespendief werden 2 territoria vastgesteld.

Open heide
Voor vogels van de open heide is het al jaren
kommer en kwel. Korhoen, Patrijs, Grutto,
Kievit, Watersnip en Wulp kennen we alleen
nog als heidevogel uit vervlogen tijden. Toch
weet zich een enkeling nog wel eens op de
heide te vestigen, zoals de Kievit op een
geplagde strook en een Watersnip in het
natte Kolonieveen. De Veldleeuwerik zonk
verder terug tot nog maar 66 paren. Dat was
niet zo lang geleden nog bijna het dubbele
aantal! Ook de Witte Kwikstaart en Tapuit
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In 2008 konden we ons verheugen op diverse Grauwe Klauwieren, Houtsnippen, Bosuilen
en Nachtzwaluwen, maar er waren ook tegenvallers zoals bij de Veldleeuwerik,
Zomertortel en Tapuit. Dit zijn enkele uitkomsten van broedvogelinventarisatie in Uffelte en

wijde omgeving. In dit verslag speciale aandacht voor de Tapuit, die uit onze gebied verdwijnt,
maar met speciale maatregelen behouden kan worden!



zitten in dit schuitje. Alle soorten hebben
veel last van het rijtje verruiging, vergras-
sing, verstruiking en verbossing van de open
heide. Maar het is ook denkbaar dat veelvul-
dige betreding van de broedplaatsen door
wandelaars met loslopende honden en rui-
ters deze vogels met hun nesten op de grond
geen goed doen.

Heide met struiken en bosjes
Dezelfde verstruiking en verbossing die
vogels van open heide de das omdoen weten
andere soorten wel te waarderen, zolang het
geen aaneengesloten begroeiing of bos is. De
Boompieper (185), Roodborsttapuit (93),
Grasmus (56) en Geelgors (117) bereikten in
2008 vrijwel alle hun hoogste stand sinds
het begin van de tellingen in 1968. Ook bij-
zonder was het Paapje (zelfs 4 paren), die de
laatste jaren geregeld versterk liet gaan. Zo'n
hoog aantal hadden we voor het laatst in
1994. Eindelijk konden we in 2008 de lang-
verwachte zeldzame Grauwe Klauwier aan
het papier toevertrouwen. Één klauwier zat
zelfs in ons proefvlak en twee andere niet
ver er vandaan. Het zijn overwegend zwijgza-
me, onopvallende vogels, die gemakkelijk
over het hoofd worden gezien. Met uitgevlo-
gen jongen zijn ze luidruchtiger. Deze klau-
wier zat, zoals de laatste jaren te doen
gebruikelijk, ook weer in de gebieden met
natuurvriendelijk beheer op Rheebruggen,
dit jaar met maar liefst 4 paren.

Bosvogels
Een vreemde soort onder de bosvogels is de
Houtsnip. Hij leeft vrij stiekem op de bosbo-
dem, maar in de schemer wordt deelgeno-
men aan opmerkelijke baltsvluchten net
boven de boomtoppen. Ze leggen daarbij
honderden meters af en roepen al te toe pie-
pende en sissende geluiden. Dit voorjaar
hebben we er 11 geteld en dat is meer dan
ooit. In dezelfde schemerperiode moet je ook
aan bosranden op zoek gaan naar zingende
(zacht ratelende) Nachtzwaluwen. Dat zijn
ook stiekemerds en menig bezoek blijft
vruchteloos. Uiteindelijk konden we er 6
noteren, net zoveel als vorig jaar, maar deels
wel op andere plaatsen. Tijdens de

Vogelwacht-excursie naar de bossen bij
Appelscha hebben we ze goed kunnen horen
en zien. In de bossen waren de aantallen
Zomertortels, Tuinfluiters en Wielewalen wat
lager dat de laatste jaren te doen gebruike-
lijk, maar die van de Boomklever, Fluiter,
Goudvink en Appelvink waren juist wat
hoger. Verder wisten we nog 8 paar
Kruisbekken te betrappen, waaronder enke-
le met net vliegvlugge jongen.

Na teloorgang ook hoop voor de Tapuit
In Havelte-Oost, aangewezen als gebied in
het Europese netwerk van Natura 2000,
staat de Tapuit hoog op de lijst wat betreft
te nemen maatregelen voor inrichting en
beheer, want het gaat niet goed met deze
typische heidevogel. Het is bewezen dat met
speciale maatregelen de Tapuit er weer
bovenop geholpen kan komen. 
Dat kan ook in Havelte-Oost.

Aantalsverloop van de Tapuit als broedvogel
in Havelte-Oost. In 1997 werd het maximum
van 26 paren bereikt, in 2008 het minimum
van 1 paar.

Heide- en duinvogel
De Tapuit is in ons land broedvogel van
open heidevelden en duinen met korte
begroeiing afgewisseld door kale, zandige
plekken. Het voedsel, insecten en andere
ongewervelden, wordt meestal rennend
bemachtigd. Tapuiten nestelen voornamelijk
in konijnenholen, maar ook wel in andere
holten en spleten op de bodem. Het broedge-
bied bestrijkt grote, vooral dunbevolkte
delen van Europa. 
In Nederland broedt de Tapuit thans met
ongeveer 250 paren vooral in Drenthe, 
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ZO-Friesland en in de duinen van Noord-
Holland en de Waddeneilanden. In de afge-
lopen kwart eeuw is de stand sterk terugge-
lopen, want in 1980 zaten er nog 2500
paren. Afname is op meer plaatsen in
Europa vastgesteld, maar nergens zo sterk
als bij ons.
De Tapuit zit van april tot en met september
in het broedgebied en overwintert in Afrika.
Tijdens de trek zien we Tapuiten vaak op
akkers en graslanden.

Oorzaken
Achteruitgang in ons land houdt verband
met verslechtering van het broedhabitat en
afname van konijnen. De tegenwoordige dui-
nen en heidevelden zijn veel dichter begroeid
met mossen, grassen, struiken en bomen

dan een kwart eeuw geleden. Dat heeft
onder meer te maken met neerslag van ver-
mestende en verzurende stoffen en de voort-
schrijdende vegetatiesuccessie. Hierdoor zijn
veranderingen opgetreden in de heidebe-
groeiing en insectenstand. De ruige begroei-
ing belemmert de Tapuit om achter insecten
aan te rennen. Konijnen houden door gra-
ven en grazen de open en zandige plekken
in stand die Tapuiten nodig hebben om te
foerageren en ze zorgen tevens voor geschik-
te nestholten. De konijnenstand is gedeci-
meerd door ziekten met dubbele gevolgen
voor de Tapuit. Als bodembroeder is de
Tapuit kwetsbaar voor verstoring door over-
matige betreding en loslopende honden.
Beide zijn in Havelte-Oost in de afgelopen
kwart eeuw fors toegenomen.
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De verspreiding van de
Tapuit in Havelte-Oost in

1997 geeft een goed beeld
van de ligging van toenma-

lig geschikte habitats.

ZW-Drenthe
In Drenthe had tot voor kort elk heideveld
zijn Tapuiten. Het Dwingelderveld bijvoor-
beeld telde jarenlang 20-30 paren,
Doldersummer- en Wapserveld 20-50 paren
en Havelte-Oost 10-25 paren (figuur 1). Nu
in 2008 zitten er per heideveld niet meer
dan 1 tot 4 paren. De tijdelijke toename in
de jaren tachtig-negentig houdt onder ande-
re verband met effecten van heidebeheer
zoals plaggen, maaien en begrazen door
schapen en runderen, alsmede boskap in de

eerste twee genoemde gebieden. Hierdoor
werd de het heideveld wat groter en de heide
kaler en daar profiteerden Tapuiten van.
Waarschijnlijk heeft dit succes uitstraling
gehad op Havelte-Oost, want ook daar nam
de stand  kortstondig toe, echter zonder
grootschalige beheersingrepen. Door veran-
deringen van heidebeheer nadien, afname
van het Konijn, maar ook door andere onbe-
kende oorzaken (want sommige stukken
heide zijn ogenschijnlijk nog geschikt) is de
stand van de Tapuit recent snel ingestort.



De Tapuit nestelde in Havelte-Oost vooral op
grote vrijwel boomloze heide tussen de Van
Helomaweg en de Studentenkampweg (figuur
1). De heidebegroeiing was hier afwisselend
met kale en begroeide delen. Vergeleken met
de heidevelden in het Dwingelderveld en
Drents-Friese Wold is de heide van Havelte-
Oost sterk vergrast, verruigd en verbost. Als
heide niet adequaat beheerd wordt, treedt
uiteindelijk bosvorming op. Op veel tot voor
kort open plekken staat nu soms kniehoge
heide, pijpenstrootjes of opslag van wilg, berk
of den als haren op een hond. Dat is ook aan
de vogelstand te zien. Vogels van open, vrij-
wel boomloze afwisselende heide zijn verdwe-
nen op nemen af (bijv. Wulp, Tapuit,
Veldleeuwerik) en soorten van struiken en
jong bos nemen toe (bijv. Roodborsttapuit,
Boompieper, Fitis). Voor handhaving en ver-
groting van biodiversiteit is het gewenst dat
verruiging en verbossing op de heide wordt
tegengegaan. Voor de Tapuit werkt dat het
best door de heide op zandige bodem groten-
deels te ontdoen van opslag en jong bos.
Daarna is vervolgbeheer noodzakelijk met bij-
voorbeeld schapenbegrazing en periodiek en
lokaal plaggen, maaien of branden van de
heide. Betreding kan het beste geconcen-
treerd worden op enkele zandwegen en
paden. Honden zullen aangelijnd moeten
worden, want juist voor grondbroeders als de
Tapuit vormen ze een bedreiging. Op deze
manier kan een voor de Tapuit geschikt habi-
tat teruggekregen worden.

Toename Tapuiten door andere inrichting
en beheer
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want
op het Aekingerzand (Kale Duinen) onder
Appelscha in het Drents-Friese Wold, is de
Tapuit de afgelopen 15 jaren juist toegeno-
men van 3 naar 40 paren. Dit heeft te maken
met het kappen van ooit aangeplant bos,
waardoor stuifzand en heide zich kon uitbrei-
den. Verder wordt de vegetatie kort gehouden
door stuivend zand en door schapenbegra-
zing. Er is hier voldoende voedsel en nestgele-
genheid (holten, spleten in oude boomstron-
ken), getuige de tientallen nesten met jongen.
Het gebied is op zandwegen en paden toegan-

kelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters,
maar honden zijn niet toegestaan in verband
met de schapen.
Wat bij Appelscha is gelukt zou hier ook kun-
nen! Afgaande op het landschap, de voormali-
ge verspreiding van de Tapuit en de ervarin-
gen bij Appelscha, liggen de grootste kansen
voor nieuwe habitats op voormalige stuifzan-
den. Het gaat dan vooral om twee gebieden
juist ten westen van de Studentenkampweg
(Holtingerzand en Westerzand), maar ook
elders zijn er mogelijkheden zoals in de
noordoost hoek bij Wittelte of vlak ten noor-
den van de Uffelter Es. In deze zandige gebie-
den is het bos voornamelijk spontaan ont-
staan uit zaad uit de omgeving (vliegdennen).
Opeenvolgende topografische kaarten vanaf
1900 laten dat mooi zien. Door hier grenzend
aan de open heide bos te verwijderen of sterk
uit te dunnen, kan er voor de Tapuit geschikt
habitat ontstaan.

Dat het kan, is bewezen
Als in het plan voor inrichting en beheer van
Havelte-Oost maatregelen als hierboven wor-
den uitgevoerd is er, gezien de ervaring bij
Appelscha, een grote kans van slagen de
Tapuit te behouden en de stand zelfs te laten
toenemen. De maatregelen kunnen tevens
gunstig zijn voor andere broedvogels, fauna
en flora van open heide. Als elders op de
heide opslag en jong bos blijven bestaan zal
de biodiversiteit er wel bij varen. Zelfs als de
Tapuit de komende jaren onverhoopt het
gebied zou verlaten is er goede kans op her-
vestiging. Tapuiten zouden tijdens hun trek
door het aantrekkelijke habitat verleid kun-
nen worden zich hier te vestigen. Ook kun-
nen bij Appelscha grootgebrachte Tapuiten
hier dan terecht.
Dat de Tapuit meewerkt is in Appelscha
bewezen, de verantwoordelijkheid ligt nu bij
het bevoegde gezag en de inrichters en
beheerders van Havelte-Oost. Wij zorgen wel
voor monitoring van de Tapuitenstand, zoals
we dat al veertig jaar doen.

februari 2009
Arend van Dijk, 

Vogelwacht Uffelte
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aacchh tt Huiszwaluwen

Uffelte

Een zonnige dag begin augustus.
Boven de vijver in Uffelte en de
woningen er omheen: tientallen huis-

zwaluwen op jacht naar insecten om hun
bedelende jongen te kunnen voeren. Een
maand later treffen we een groep van ca. 75
huiszwaluwen aan op een dak aan de
Veenbesstraat. Ze zijn klaar voor vertrek
naar hun winterkwartier ten z. van de
Sahara: Senegal, Sierra Leone, Ghana, enz.
Wie de enorme uitgestrektheid van die
onherbergzame woestijn beziet, kan zich
voorstellen dat een groot aantal zwaluwen
de overtocht niet overleeft. De sterfte tijdens
de trek is een van de factoren die bepalend
zijn voor de stand van het aantal broedpa-
ren in ons land.

Problemen voor zwaluwen.
Naast de gevaren op de lange trek van en
naar Afrika heeft de huiszwaluw nog een pro-
bleem dat hem vaak parten speelt: het weg-
stoten van nesten door bewoners.
Jonge zwaluwen deponeren voor het uitvlie-
gen hun uitwerpselen buiten het nest en het
gevolg daarvan is duidelijk waarneembaar op
stoep of vensterbank. Het is begrijpelijk dat
mest op bijv. een zonnescherm behoorlijk
irritant kan zijn. In veel gevallen kan met een
mestplankje op ca. 1 m onder het nest de
vervuiling worden tegengegaan. Als de uit-
werpselen regelmatig worden opgeveegd, valt
het met de overlast ook heel erg mee.
We kunnen met tevredenheid vaststellen,
dat de huiszwaluwen in Uffelte bij de meeste
bewoners welkom zijn en dat resulteert in
een zwaluwstand waarmee we in ons land
goed voor de dag kunnen komen. Toch wil-
len we er goed op blijven hameren:

(huis)zwaluwen zijn bijzonder nuttige vogels,
die jaarlijks meerdere malen hun eigen
gewicht aan insecten verorberen. Alleen al
dat feit zou moeten leiden tot het gedogen
van de nestbouw aan een woning. 

Aantalontwikkeling.
In Uffelte kun je aan de ontwikkeling van
het aantal broedparen gedurende vele jaren
zien, dat de huiszwaluw hier vaste voet aan
de grond heeft gekregen. De kern van de
stand wordt bepaald door enkele kolonies:
daar broeden soms vrij grote aantallen bij
elkaar. In ons dorp is dat o.a. aan de
Lindenlaan: mw. G. Pekel: 15 nesten, aan
de Dorpsstraat bij meubelzaak Snoeken: 10
nesten, bij G. Kipping: 5 nesten. Op de
Uffelter Made bij G. Leffers: 10 nesten en bij
B. Timens aan de Schapelsteeg: 5 nesten.
Meestal vind je in de buurt van deze kolo-
nies aan de belendende percelen ook ver-
scheidene nesten. 
In oude verslagen van de Vogelwacht lezen
we dat zich in de jaren rond 1975 ca. 50 p.
in Uffelte ophielden. Geleidelijk nam dit
aantal af tot een dieptepunt in 1991: 12
nesten in ons dorp. Nadien zien we een
spectaculair herstel, waarvan u de ontwik-
keling in het volgende overzicht kunt zien:
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1988: 20 p. 1994: 34 p. 2002: 83 p. 2007: 129 p.
1990: 16 p. 1996: 39 p. 2004: 97 p. 2008: 122 p.
1991: 12 p. 1998: 53 p. 2005: 119 p.
1992: 31 p. 2000: 78 p. 2006: 134 p.
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Hoewel we begin jaren 2000 steeds dachten
dat er een kentering zou komen in de posi-
tieve ontwikkeling, was hiervan pas sprake
in 2007. We merken nu dat de mogelijkhe-
den tot uitbreiding van de aantallen beperkt
zijn. Alles moet meezitten om een stand van
ca. 130 p. in ons dorp te houden: accepta-
tie, weersomstandigheden (voor nestbouw en
voedsel) en trek. Wij kunnen steeds op
beperkte schaal enige invloed uitoefenen op
deze ontwikkeling.

Kunstnesten.
Na ongeveer 1 week acclimatiseren na terug-
komst starten de zwaluwen met de nest-
bouw. Het, op de invliegopening na, dichte
nest wordt met hapjes modder tegen wind-
veer of dakgoot gemetseld: een klus die ca. 2
weken in beslag neemt. Daarom is het,
indien mogelijk, gewenst het oude nest
intact te laten. Uiteraard kun je het, als er
bijv. geschilderd moet worden, gerust met
een plamuurmes verwijderen. 
In 2007 hadden de zwaluwen last van een
vrij lange droge periode. Dan hebben ze
moeite het nestmateriaal te vinden. Ondiepe
poeltjes met modderige oevers zouden een

uitkomst zijn, maar waar vind je die?
We hebben een mogelijkheid de zwaluwen te
helpen: kunstnesten. Deze zijn van houtbe-
ton gemaakt en worden graag betrokken.
Naast de intensieve arbeid die ze de zwalu-
wen besparen, hebben ze nog enkele voorde-
len: ze vallen niet omlaag zoals de echte
nesten en ze kunnen gemakkelijk schoonge-
maakt worden.
Eind 2008 ontvangen wij een mal van zo'n
kunstnest en dan zal ons lid Roeland Haar
uit Spier er ettelijke voor onze werkgroep
gaan vervaardigen. Vooral op plaatsen met
kolonievorming komen ze goed van pas.

Krakers.
Wist u dat verscheidene zwaluwnesten wor-
den gekraakt door huismussen? Al fladde-
rend weten die de opening te bereiken. Zij
slepen hooi en veertjes aan, waarmee het
nest wordt gevoerd. Zo'n nest wordt onge-
schikt voor de zwaluwen, vandaar dat
kunstnesten dan uitkomst bieden. Soms
worden nesten ook door gaaien aangevallen. 
Ze vliegen onder het nest, grijpen er met
hun poten aan, waarna het omlaag valt. De
jongen worden dan opgevreten
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Dorpsstraat
2005 2006 2007 2008

Totaal 21 14 19 20

Schapelsteeg/Rijksweg
2005 2006 2007 2008

Totaal 11 12 13 14

Liezenveenweg
2005 2006 2007 2008

Totaal 9 6 4 4

Lindenlaan
2005 2006 2007 2008

Totaal 42 48 43 38

De Goorn
2005 2006 2007 2008

Totaal 10 17 16 15

Vijverlaan
2005 2006 2007 2008

Totaal 5 10 7 5

Egginkstraat/v.d. Sluisweg/Ruinerwoldseweg
2005 2006 2007 2008

Totaal 25 17 22 21

Schoolstraat/Schoolpad/Zuidstraat
2005 2006 2007 2008

Totaal 3 5 5 5

Resultaat - Broedlocaties en aantallen

Voor het seizoen 2009 begint zullen we pro-
beren alle kunstnesten een schoonmaak-
beurt te geven en nieuwe te plaatsen. Dan
kunnen we misschien de huidige neerwaart-

se trend doen keren.
Alle bewoners van ons dorp die een of
meer paren onderdak hebben gegeven:
hartelijk dank!
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Havelte
Het jaar begon met het schoonmaken van de
nestkasten en inspecteren van de mestplan-
ken in de Meerkamp. Op een kaart zijn alle
huizen met kunst- en natuurnesten aange-
tekend.

Met hulp van Fred van Vemden en Gerard
Mulder hebben Simon en Sanne bij alle
bewoners van de Havelter Meerkamp een
huiszwaluwnieuwsbrief rondgebracht.
Tijdens het rondbrengen werkte het goed om
met de bewoners een praatje te maken om
aandacht te vragen voor de bescherming
van huiszwaluwen. 

Tegelijk met de nieuwsbrief is er een persbe-
richt verstuurd en de nieuwsbrief is op de
website van de vogelwacht geplaatst. De
actie heeft enkele positieve reacties en posi-
tieve begripsvorming opgeleverd. 

Door het droge voorjaar en de natte zomer
hebben de huiszwaluwen het dit jaar niet
echt gemakkelijk gehad. Het resultaat was
wat lager dan in 2007:

Meerkamp: 71 nesten, Oostra
(Wilhelminahoeve): 22, Meeuwes
(Oosterweidenweg): 26 en Havelter sluis: 6,
Lommerts (Veendijk): 19. Totaal: 144

Foto Geert Zijlstra



nneeggeenn
Kasten.

De Vogelwacht is reeds in 1973 begon-
nen met het plaatsen van speciale
nestkasten voor torenvalken.

Eigenlijk kiest een paartje van deze roofvo-
gels een oud kraaien- of eksternest om de
ca. 6 roodwitte eieren uit te broeden. Het
blijkt dat ze heel graag gebruik maken van
een kast die in het open veld wordt opge-
hangen. Zo'n kast biedt meestal een veilig
onderkomen en dat leidt tot een vrij groot
aantal uitgevlogen jongen.

Gebied.
Momenteel worden ca. 35 kasten onderhou-
den en gecontroleerd. Daarvoor moeten de
werkgroepleden in de wijde omtrek op pad:
Uffelte, Havelte, Wapserveen, Rheebruggen,
Ansen en Ruinen. Steeds bevindt zich rond
de kast een open weide- en akkergebied,
omdat de valken hier hun voedsel "biddend"
weten te verschalken: veldmuizen, kevers,
jonge spreeuwen, enz.

Werkzaamheden
Begin maart moesten wij onze kasten weer
schoon maken en voorzien van  een laagje
houtschilfers, zodat de valken  in een scho-
ne kast hun eieren kunnen leggen.
Een Torenvalk maakt namelijk niet zelf zijn
nest, dus helpen wij ze graag een handje.
Ook halen wij de onderste takken bij de
kasten weg: zo kunnen de valken vrij de
kast in- en uitvliegen.
Het schoonmaken van de kasten viel dit jaar
niet mee, omdat we twee zaterdagen vanwe-
ge regen en harde wind moesten afzeggen.
Ze zijn dus in verschillende fases schoonge-
maakt.
Wel hebben Jan Ovinge, Hans Krol, Arno
Schuurman en Wim Snoeken een kast op
een paal geplaatst bij de Fam. Pels in
Havelte. Ondanks de zeer harde wind, ging
dit heel snel. Hans Krol had een grote
grondboor terbeschikking en dit scheelde
veel tijd. Aangenaam verrast waren wij dan

ook dat na enkele dagen zich hier al een
paartje Torenvalken vestigde.

Controle
Het controleren van de kasten doen we heel
anders dan in het verleden. Gingen we eerst
met de ladder en de aanhangwagen op pad,
nu met de vishengel met een spiegel erop.
We kunnen nu veel sneller en zonder versto-
ring de kasten controleren. Dit heeft voor de
werkgroep ook nadelen. Het is minder mooi
voor groepsleden omdat er minder te zien is.
Voor de Torenvalken is het veel beter.
Controle geschiedt ook maar één keer per
seizoen en meestal als er al jongen zijn.
Zolang er nog valken geringd worden (de
heer Blaauw wordt ook al een dagje ouder)
zullen we eigenlijk twee keer moeten contro-
leren. We waren soms verrast door zeer
grote jongen. Deze jongen vlogen al uit o.a
aan de Madeweg: 5 jongen, of ze zouden
binnen 1 á 2 dagen uitvliegen (bij van de
Vegt in Ruinen).

Resultaten 2008
Afgelopen seizoen waren er van de 36
kasten 17 bewoond. Van deze 17 zijn er 2
verstoord. In de 17 bewoonde kasten heb-
ben we 69 jongen geteld. Niet alle jongen
zijn geringd, omdat er een paar al uitgevlo-
gen waren en omdat op een nest nog
gebroed werd: deze torenvalk was heel laat.
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Torenvalken

Jonge torenvalken in de kast op punt van uitvliegen
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No Locatie Km-hok A'foort Aantal jo. Ringnummers
1 Postweg- Achter de Es 16-38-51 535.5-215.2 6 vrij groot 3.646.769/774

Uffelte
2. Rijksweg-Bruggeman 16-47-35 532.7-214.6 4 kleine jongen Niet geringd

Uffelte
3 J. Dorenbos 16-48-41 531.5-216.0 3 grote jongen 3.646.762/764

Uffelter Made
4 Kippenburg-Oude Vaart 16-38-51 535.5-216.9 5 grote jongen 3.646.777/781

Uffelte
5. Hooge Stukken-Katte- 16-38-53 535.3-217.0 5 halfwas 3.646.757/761

made - Uffelte jongen
6 Madeweg 16-48-23 533.5-217.5 5 jongen ongeringd

Rheebruggen vlogen rond
7. Wittelter Made 16-38-42 536.5-216.8 6 grote jongen 3.646.751/756

Modderbult
8 Pels - Lokbrug 16-47-52 530.1-211.3 5 grote jo. 3.646.765/768

Havelte 4 geringd
9 Hobbitstee - 16-37-51 535.4-210.9 5 eieren/niet

Wapserveen uitgekomen
10 "De Vrolijke Noot" 16-37-24 539.0-213.6 2 vrij grote 3.646.775/776

Wapserveen jongen
11 Studentenkampweg 16-37-34 537.6-213.2 Eieren/jo.

Wapserveen gepredeerd
12 Sprakelingen 16-38-12 539.1-216.3 5 kleine jongen 3.646.789/793

Wittelte 20/6/08
13. H. Dikmans 16-48-34 532.3-218.6 5 kleine jo. Niet geringd

Ansen + 2 eieren Te vroeg uit de
kast: 20/6 

14. H. v.d. Vegt 17-51-12 529.9-222.9 7 vrij grote 3.646.782/788
Hees jongen

15. G. Kist 17-41-13 532.5-222.8 5 grote jo. Niet geringd
Waterleusen-Ruinen Vliegen uit

16 R. Haar 17-32-54 535.6- Niet geringd
Spier

17 Tuin 17-21-33 542.5-222.5 5 grote jongen 3.646.794/798
Boterveen 13
7991 PV Dwingeloo
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Torenvalken 9/6/08
Overzicht resultaten en ringgegevens.

Bijzonderheden
Bij controle van de kast aan de Noorddijk Ansen zat een nijlgans op 10 eieren te broeden.
Mooi was dat er eindelijk weer eens een torenvalk bij de Uffelter Es broedde
Een kast op de Boerdam werd vernield, deze zal worden vernieuwd.



Vogelwacht Uffelte e.o.- 9. Torenvalken

Krakers van een torenvalkenkast.

De kasten, die de leden van de werkgroep
Torenvalken in het open veld ophangen,
worden door een aanzienlijk aantal paren
betrokken. Door het gebrek aan oude nesten
van eksters en zwarte kraaien biedt zo'n
kast een welkom alternatief. Jonge torenval-
ken vinden er een prima, veilig onderkomen.
Toch meldt een paartje torenvalken zich in
maart nog al eens vergeefs bij zo'n kast: hij
blijkt al te zijn bezet door onverwachte
gasten. Een paar nijlganzen heeft de kast
"gekraakt" en het vrouwtje zit te broeden op
ca. 8 witte eieren. Nijlganzen zijn in het ver-
leden uit gevangenschap ontsnapt en heb-
ben zich wonderbaarlijk snel aan hun nieu-
we omgeving aangepast. Ze vermeerderen
zich snel, hetgeen geen goede ontwikkeling
is: faunavervalsing. Ze zijn in de broedtijd

agressief naar andere vogels. Dat zien we
bijv. ook in de vennen, waar ze andere
watervogels letterlijk op de kop zitten en het
leven zuur maken. Dat leidt nogal eens tot
verstoringen. Begin maart 2008 troffen we in
de torenvalkenkast aan de Madeweg een
broedsel van 9 eieren aan. Wat bij watervo-
gels gebruikelijk is: de eieren waren omge-
ven met een dikke laag dons, hetgeen bij-
draagt aan het op temperatuur houden van
de eieren.
U moet zich wel voorstellen, dat de jonge
gansjes na uitkomst vrijwel direct (als een
nestvlieder) de kast verlaten en ca. 6 m
omlaag vallen, alwaar ze vrijwel altijd zonder
kleerscheuren belanden en achter de moe-
der aan wandelen.
Wij voorzien de kast soms van 2 latjes aan
de voorzijde om de grote gans het invliegen
te beletten.

Jaaroverzicht 2008 43



Al vele jaren achtereen ontdekken
bewoners van Havelte in de omgeving
van de Dennenlaan en de Parkkamp

een groepje rustende uilen aan. In de kale
berken vallen ze op, maar in de top van een
den of spar vraagt het enig zoekwerk. Dit
jaar zat er een groepje van ca. 6 ransuilen,
waarvan o.a. John de Roos enkele foto's
heeft gemaakt.
De Ransuil behoort, met de kerk- en bosuil,
tot de uilensoorten die rond Havelte broe-
den.
In maart vindt paarvorming plaats en dan
zoeken de uilen een oud kraaien- of ekster-
nest. Ze zijn nl. zelf niet in staat een nest te
bouwen. Ruim 30 jaar geleden zochten
leden van de Vogelwacht naar nesten in het
Ooster- en Westerzand. Door tegen een
boom aan te schoppen, waarin zich een oud
kraaiennest bevond, hoopten ze een broe-
dende ransuil te vinden. In juni werd
gezocht naar territoria door te luisteren naar
de hoge pieptoon van de jonge ransuilen.
Met die piep gaven ze te kennen waar de

ouders hun prooien moesten afleveren. Op
die wijze stelden we begin jaren '70 soms ca.
5 territoria vast. De laatste jaren treffen we
in de bossen geen ransuilen meer aan.
Oorzaak? De kraaien en eksters zijn ver-
huisd naar de randen van de dorpen en de
ransuilen moeten dus noodgedwongen vol-
gen (nest). Daarom kun je tegenwoordig het
gepiep van de jongen verwachten o.a. in het
Waterbolkpark, maar ook bij mensen in een
tuin waarin zich een hoge spar bevindt met
een oud eksternest.
Die plek met dat groepje ransuilen bijeen
noemen we een roestplaats. Je kunt van
onder de boom heel goed de pluimpjes op de
kop en soms de oranje ogen zien. De uilen
beginnen te jagen op muizen en insecten in
de schemering bij kleinschalige akkers en
weiden met houtwallen in en rond het dorp.
Hopelijk zullen we ook de komende jaren
nog van deze mooie vogels in de kern van
Havelte kunnen genieten. Zeker is dat
geenszins, want de stand staat behoorlijk
onder druk.
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tt ii eenn Een roestplaats

Foto John de Roos
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