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'97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

Kievit 55 50 48 40 28 30 24 18 21 22 20 17 14

Wulp 8 7 8 10 13 8 9 8 8 5 5 4 4

Scholekster 5 4 6 6 5 5 6 5 7 7 6 3 2

Tureluur 3 2 1 1 5 3 2 2 3 2 1 1 1

Grutto 3 - 1 3 5 4 1 2 5 2 - - 3

Patrijs 1 2 - 1 - - - - - - - - -

Kwartel 1

Tot. paren 75 65 64 60 56 50 42 35 44 38 32 25 25

Aantalontwikkeling soorten Uffelter Made

Van de 75 broedparen in 1997 waren er dit voorjaar nog slechts 25 paren over ( ca. 30%)

Het broedresultaat 2009

Soort Aantal paren Gevonden nesten Uitgekomen Volgroeide jongen

Kievit 14 25 5 -

Wulp 4 4 1 -

Scholekster 2 2 - -

Tureluur 1 - - -

Grutto 3 3 1 -

Kwartel 1 - - -





































Veel jonge kieviten in de mais




































 


 


 






















 

 

































  

































De wulp op wacht








 

 
























































 

 



















2006-2009

Aantal paren Gevonden nesten Uit Niet uit

Soort/jaar 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 20062007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Kievit 22 20 21 23 50 48 50 42 5 7 10 21 76 72 40 22

Grutto 2 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1

Wulp 4 4 4 7 4 3 2 9 1 1 0 3 3 2 2 7

Scholekster 5 5 4 4 4 3 2 4 1 0 0 2 3 3 2 2

Tureluur 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Totaal 33 31 32 36 58 56 56 56 7 8 11 26 82 79 45 32
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Pas uitgekomen op een dikke laag braakballen. Inzet: foto H. Mulder

Schotanus, Uffelte 25/6: 5 jongen  13/7: 4 geringd

De Vries, Uffelte 25/6: 4 jongen 13/7: 2 geringd, 2 niet bereikbaar

Hoogenhout, Uffelte 16/6: 4 jongen 22/6: 4 geringd  

Drogt, Ansen 8/6: 2 jongen 6/7:  2 geringd

Bellinga, Ansen 8/6: 1 ei, 1 jong 6/7:  1 geringd 

Baas, Ruinen 28/5: 5 jongen 13/7: 3 geringd

J Meeuwes, Havelte 4/6: 4 jongen 3/7: 3 geringd

R Meeuwes, Havelte 16/6: 2 ei, 1 jong 6/7: -

Buivenga, Havelte 16/6: 3 jongen 6/7: 3 geringd

Pels, Havelte 4/6: 2 jongen 6/7: -

De Boer, Darp 25/6: 1 jong 6/7: 1 geringd

Kampman, Wapserveen 4/6: 4 jongen 13/7: 4 uitgevlogen

Boersma, Wittelte 3/6: 3 jongen 13/7: 2 geringd

Westerink, Wittelte 3/6: 4 eieren verstoord


























 































































 

 






























































































  

 











  

 

 



 












  

 

 








 











  

 

 












  


 

 


  

 
 

 






  

 






  

 





 



 

 







  

 






  

 

 


  

 

 





  

 








  

 











 





 




  























 

 

KERKUILEN REGIO 15 2007 2008 2009

Aantal broedsels 52 28 21

Aantal broedparen 35 28 21

Aantal jongen 201 64 60

Gemiddeld aantal jongen per broedpaar 5,7 2,29 2,86



Ringgegevens die betrekking hebben op onze regio.

5 400 434 Geringd 7- 6-'07 bij Tammeleng, van Helomaweg, Havelte (kast 37). 
28- 2-'08 Verkeersslachtoffer Rijksweg A7, Beetsterzwaag Fr. Afstand 35 km.

5 400 177 Geringd 21- 9-'07 Kasten/Valkeneer, Uffelte. (kast 67)
6- 4-'08 Binnengevlogen te Meppel, weer in vrijheid gesteld.

5 438 114 Geringd 30-6-'08 bij Kuiper, Wapserveen. (kast 43)
Verkeersslachtoffer A6 Emmeloord. 34 km.

5 438 177 Geringd 4-7-'08 Schaapskooi, Uffelte (kast 6)
25-10-'08 Verkeersslachtoffer Emmen. 40 km.

5 438 144 Geringd 2- 7-'08 bij R Meeuwes, Havelte (kast 69).
28-10-'08 Verkeersslachtoffer Woudsend - Sloten  Fr.

5 403 640 Geringd 7-6-'07 Dorpshuis, Ansen (kast 25)
1-12-'08 Verkeersslachtoffer Staphorsterveld. 25 km.

5 438 141 Geringd 2- 7-'08 bij R Meeuwes, Havelte (kast 69).
14-12-'08 Verkeersslachtoffer, gevonden door Rebekka Winters te Havelte.

5 438 125 Geringd 2- 7-'08 bij Bellinga, Ansen (kast 30).
27-12-'08 Dood gevonden te Hooghalen.

5 400 447 Geringd 7- 6-'07 door L Blaauw bij van Lubek, Rheebruggen (kast 18).
10- 1-'09 Dood gevonden, verhongerd, in schuur bij  Reuling, Uffelte. 2 km.

5 438 224 Geringd 15- 7-'08 bij Lugtmeyer, Uffelte (kast 71).
13- 1-'09 Dood gevonden, binnen gevlogen, bij Lensen, Rijksweg,Uffelte.

5 408 397 Geringd 30-6-'08 bij Ensink, Uffelte (kast 5)
7-2-'09 Verkeersslachtoffer te Bredene, West-Vlaanderen (Belgie) 285 km.

5 438 243 Geringd 15-7-'08 bij Drogt, Ansen (kast 24)
7-2-'09 Dood gevonden op N411 prov. Utrecht.

5 438 242 Geringd 15-7-'08 bij Drogt, Ansen (kast 24)
9-2-'09 Verkeersslachtoffer te Bunnink (Utrecht) 114 km.

5 438 225 Geringd 15-7-'08 bij Lugtmeyer, Uffelte (kast 71)
19-2-'09 Verkeersslachtoffer te Roodeschool (Gr.) 51 km.

5 403 737 Geringd 18- 6-'07 bij Van Nieukerken, Ansen. (kast 28) Nest van drie.
19- 2-'09 Dood gevonden, verhongerd, door A van Dijk, Broekdijk, Ansen. 1 km.

5 391 908 Geringd 13-7-'04 bij Kasten, Uffelte (kast 67)  
16-3-'09 Verzwakt gevonden in boerderij Smit, Ruinen. Is verpleegd.

5 400 348 Geringd 24-5-'07 in Den Westerhuis, boven Balkbrug/Oud Avereest.
28-05-'09 Broedend bij Baas, Ruinen. (kast 82)

5 389 200 Geringd 22-6-'05 bij Buivenga, Havelte (kast 38)
25-6-'09  Broedend bij de Boer, Darp (kast 41).
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Route Soort 1e eileg Gemiddelde Aantal nesten

Rheebruggen Koolmees 14/4 18/4 13

Pimpelmees 12/4 16/4 7

Bonte v.v. 30/4 5/5 3 

Spreeuw 16/4 17/4 2 

Binnenveld Koolmees 12/4 16/4 10

Pimpelmees 10/4 14/4 4

Bonte v.v. 27/4 2/5 6

1e eileg op 5 routes: koolmees, pimpelmees, bonte vliegenvanger en spreeuw.






























 













 








 




Het team van de marterproof kastjes

 

 

Oosterzand I Koolmees 11/4 15/4 8

Pimpelmees 10/4 14/4 7

Bonte v.v. 22/4 29/4 11

Oosterzand II Koolmees 12/4 14/4 5 

Pimpelmees 10/4 13/4 7

Bonte v.v. 18/4 28/4 14

Westerzand Koolmees 9/4 14/4 5

Pimpelmees 13/4 16/4 4

Bonte v.v. 28/4 9

Gemiddeld van Koolmees 12/4 16/4 41

5 routes Pimpelmees 11/4 15/5 29

Bonte v.v. 23/4 30/4 43





























 






 

 

Marterproof nestkast

Aantal geslaagde broedsels en (mislukt) op de routes

Route Koolmees Pimpelm. Bo. vl.va. Spreeuw Boomkl. Boomkr. Ringm.

O´zand I 9 8 11

O´zand II 5 5 (2) 14 (1)

W'zand 7 4 11 (9)

Holt.zand 12 (3) 5 4 (3) 2

Binnenv. I 12 (1) 6 7 (1)

Binnenv. II 13 6 11 2 nesten: Bv./Km en Pm/Bv

Binnenv.IIIa 9 3 (1) 9 1

Binnenv IIIb 5 7 12

Rheebr. I 13 (5) 8 (3) 4 (1) (1) 1 (1)

Rheebr. II 4 (7) 2 (1) 7 (2) 2 (1) (1)

Totaal 89 p. (16) 53 p. (7) 90 p. (17) 2 (1) 3 (2) 1 (1)






























































































 

 

Greetje Oeseburg ringt een pimpelmees 





































Een bijna witte bo.v.v. tussen broers en zussen

 

 

Spreeuwen- foto G. Mulder

Door de bliksem getroffen



 

 

Binnenveld I Binnenveld II

Leiding B. Bruinenberg, mw. W. Hoornstra

R. Hoogenhout P. Hoornstra

Kastjes 29 32

Bewoond 27 30

Verstoord - -

Geslaagd 27 = 93% 30 = 94%

Verstoord: 1 b.v. Verstoord: 2 k.m.

Paar Ei Jo. Paar Ei Jo.

Koolmees 12 116 107 13 124 117

Pimpelmees 6 75 65 6 60 58

Bonte v.v. 7 42 38 11 74 66

Bo.v.v./Km - - - 1 6/1 6/1

Pi.me./Bo.v.v. - - - 1 7/3 7/3

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

Kastjes 40 32 39 32

Bewoond 36 28 39 26

Verstoord 8 3 12 13

Geslaagd 28 = 70% 25 = 78% 27 = 69% 13 = 41%

Verstoord: 6 bo.v Verstoord: 1 b.v. Verstoord: 1 b.v.- Verstoord: 7 k.m.

1 k.m., 1 spr. 2 p.m. 5 k.m. en 3 p.m. 1 2 b.v. en 1 pi.m., 1

spr., 1 ri.m., 1 b.k. b.kl.

Paar Ei Jo. Paar Ei Jo. Paar Ei Jo Paar Ei Jo

Koolmees 9 92 87 5 48 46 13 133 130 4 35 27

Pimpelmees 8 89 87 5 63 55 8 84 79 2 24 23

Bonte v.v. 11 71 59 14 92 87 4 24 20 7 46 46

Spreeuw - - - 1 5 2 1 4 3 - - -

Boomkruiper - - - - - - 1 4 3 - - -

Binnenveld IIIa Binnenveld IIIb Holtinge Westerzand

Leiding Bart Hoekstra mw. G. Glotzbach P. van Emmerick, A. Tiemens

mw. L. Zondag S. Bijl, H. Roest R. Smeenk

mw. S. van Gemerden

Kastjes 27 32 30 36

Bewoond 22 24 29 31

Verstoord 1 0 6 9

Geslaagd 21 = 78% 24 = 75% 23 = 77% 22 = 61%

Verstoord: 1 pi.m. Verstoord: - Verstoord: 1 k.m., Verstoord: 9 b.v.,

1 b.v.

Paar Ei Jo. Paar Ei Jo. Paar Ei Jo Paar Ei Jo

Koolmees 9 83 76 5 46 45 12 131 121 7 59 54

Pimpelmees 2 19 14 7 78 73 5 68 68 4 42 41

Bonte v.v. 9 60 56 12 85 78 4 25 24 11 73 73

Boomklever 1 8 8 - - - 2 ? ? - - -











RINGER: G08 MELDER: 

VRS  Blaauw erwin@2metdenatuur.nl

Pr. Clauslaan 68

7957 EB  DE WIJK

Wij danken u vriendelijk voor de gegevens van deze geringde vogel. Mocht u hierin een fout ontdekken, wilt u die dan verbe-

teren en deze brief aan ons terug zenden? N.B. de coördinaten zijn juist en de  plaatsomschrijvingen zijn slechts afgeleiden.

Zie ook  www.vogeltrekstation.nl

RINGNUMMER ARNHEM  AL.72229

RINGGEGEVENS:

RINGDATUM 30 mei 2006  (nauwkeurig tot op de dag) 

RINGPLAATS 0230080 ,STAPHORST BOSWACHTERIJ

OVERIJSSEL

NEDERLAND/NETHERLANDS/PAYS BAS/HOLLAND

COORDINATEN 214 518 Amersfoorts coordinaat

VOGELSOORT BONTE VLIEGENVANGER

GESLACHT onbekend

LEEFTIJD 7 levende jongen in nest/broedsel op de ringdatum

nestjong / pull / niet vliegvlug

de metalen ring zit aan het loopbeen (aan de tarsus)

COMMENTAAR

VINDGEGEVENS:

VINDDATUM 15 mei 2009  (nauwkeurig tot op de dag)

VINDPLAATS UFFELTE - fam. A. Udding - Egginkstraat 17

VINDPROVINCIE DRENTHE

NEDERLAND/NETHERLANDS/PAYS BAS/HOLLAND

COORDINATEN 5247 N  0616 E

VOGELSOORT ONBEKEND

ring NIET ingezonden / groep - (onder)soort NIET bevestigd

GESLACHT onbekend

LEEFTIJD leeftijd niet opgegeven

CONDITIE dood, korter dan 1 week

HOE/WAARDOOR tegen glas gevlogen

niet eerder gemeld

COMMENTAAR

AFSTAND 15 KM

RICHTING 360 GRADEN

VERSTREKEN TIJD 1081 DAGEN

Ref 20 jun 2009
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aalscholver 6 witte kwikstraart 18

blauwe reiger 8 roodborsttapuit 3

grote zilverreiger 1 roodborst 5

knobbelzwaan 12 merel 9

wilde eend 134 tjiftjaf 2

krakeend 6 winterkoning 3

kuifeend 5 boomkruiper 2

buizerd 10 boomklever 1

sperwer 1 koolmees 15

torenvalk 2 pimpelmees 3

waterhoen 1 staartmees 5

meerkoet 29 ekster 9

kievit 7 gaai 18

wulp 1 spreeuw 1313

watersnip 24 zwarte kraai 40

houtduif 47 kauw 2

holenduif 51 roek 1

turkse tortel 4 vink 26

ijsvogel 1 kneu 16

grote bonte specht 1 huismus 138

veldleeuwerik 11 ringmus 12

boerenzwaluw 1 geelgors 7

graspieper 96

Totaal 45 soorten, 2107 ex.
































 

 

De deelnemers die de kou trotseerden: Harry, Martha,

Peeke, Arend, Derk en fotografe: Femmie.
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Moeder bij de jongen. foto A Eijkenaar
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Reinier en Erwin koesteren de jonge uiltjes





















 



 

















































 


 




Totaal aantal territoria Ruinen e.o.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

12 p. 21 p. 19 p. 20/21 p. 24 p. 20/22 p. 27 p. 31 p. 30 p.











Totaal aantal territoria Dwingeloo e.o.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

? ? 10 p. 9 p. 11/12 p. 14/15 p. 15 p. 19 p. 22 p.













 
































 

Totaal aantal territoria in Ruinen e.o., Dwingeloo e.o.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

? ? 29 p. 30/31 p. 35/36 p. 34/37 p. 42 p. 50 p. 52 p.



































Marterpredatie Foto Bram Mulder
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Ansen/Armweide/Ruinen West

Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden

12 37 22 17 15 Mislukt: 6 = 50%



















Benderse/Engeland/Voor en Achter de Broeken/Hees/Oldenhave

Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden

12 38 23 17 17 Mislukt: 6 = 50%




















RuinerwoldOosteinde/Dr. Larijweg

Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden

3 10 7 4 4 Mislukt: 2 = 67%








Broedresultaat Ruinen e.o.

Bezette kasten Mislukt Aantal Gemiddeld Aantal jongen Gemiddeld

2009: 27 14 = 52% 85 3,4 36 1,4

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 3,0

2005: 20 7 = 35% 80 4,0 36 1,8

2004: 16 3 = 19% 65 4,0 39 2,4





 













 




Leggeloo

Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden

2 5 1 1 1 Mislukt: 1 = 50%







Eemster/Boterveen/Holtien

Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden

5 22 12 12 12 Mislukt: 1 = 17%










Lhee/Lheebroek/Westeinde/Stroovledder

Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden

8 29 20 20 15 Mislukt: 1 = 13%














Wittelte

Aantal paren Ei Jong Geringd Uitgevl. Bijzonderheden

3 13 12 12 10 Mislukt: -

























































 

Broedresultaat Dwingeloo e.o.

Bezette kasten Mislukt Aantal Gemiddeld Aantal jongen Gemiddeld

2009: 18 3 = 17% 65 3,8 38 2,1

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. Resultaten in de kasten sinds 2001

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aantal territoria * * 29 30 35 36 42 50 52

Bewoonde kasten 4 13 15 21 28 27 32 46 45

(52%) (70%) (80%) (75%) (76%) (92%) 87%

Mislukt (= ....%) - 1 6 4 10 5 8 14 17

(8%) (40%) (19%) (36%) (19%) (25%) (30%) 38%

Aantal eieren 16 50 59 80 113 112 119 185 150

Gem. per kast 4 3,8 4 3,8 4 4,2 3,7 4 3,3

Aantal jongen 12 34 31 50 57 74 86 106 74

Gem. per kast 3 2,6 2 2,4 2 2,7 2,7 2,3 1,6

* 2001 en 2002: nog niet het gehele gebied in ons onderzoek opgenomen





 

































 



 



 




























 



















































Ringgegevens 2009

Ringnummer Vindplaats Datum Ringplaats Jaar Bijzonderheden

Kastno. B = broedsel  M = mislukt

3.526.632 v Muggen (Lheebroek) 17-3-09 Muggen Lheebroek) 2003 Als adult geringd B

3.526.639 m Lb01 2004 idem

3.637.667 v 8-6-09 Enter (Ov.) !!! Plaats ingenomen van 632

3.606.959 v Timmer (Eemster) 6-3-09 Timmer 2003 Als adult geringt

3.646.652 m Ee05 Pit (Eemster) 2007 Als juv. geringd B

3.621.911 Wiekema (Ruinen) 18-2-09 Muggen (Lheebroek) 2004 Als juv. geringd B/M

3.665.790 Ra 14 Wiekema 2009 Was ong. - door mij geringd

3.665.790 Ten Hoor (Ruinen) 24-2-09 Wiekema 2009 Zie Wiekema - verhuizing

3.639.822 Ra26 10-6-09 E.J. Smit 2007 Zie P. Muggen hieronder-

verhuizing -1e kolom B/M   

3.596.990 Huizenga/Tissingh 14-2-09 Nijboer - Echten 2004 Broedde bij Tissingh

Oldenhave B

3.621.919 m Kok (Wittelte) 24-209 Hofman - Ansen 2004 Als juv. geringd

3.635.113 v Wi02 Kok 2006 Als adult hier geringd B

3.597.150 Pit (Eemster) 6-3-09 Kast 211 - Staphorst 2004

3.665.793 Ee03 Pit Was ong. - door mij geringd

3.624.942 v E.J. Smit (Ansen) 17-3-09 Ter Beek - O’have 2005 Als juv. geringd B

3.639.774 m Ra02 Kok - Wittelte 2006 idem

3.665.705 Van Hunen (Ansen) 9-1-09 E.J. Smit - Ansen 2008 Als juv. geringd

3.665.832 Ra03 Hulst - Rouveen 2008 idem



 



3.624.957 v Manders/Hofman 9-1-09 vh. Teeuwen - O’have 2005 Als juv. geringd B

Onger.      m (Ansen) Ra05

3.635.106 Sassen (Vledders) 24-209 Spiering - Ansen 2006 Beide ook in 2007 en 2008

3.635.125 Ra08 H. Smit - A. de Broek 2006 Alhier B

3.646.635 v Bolding (Armweide) 16-509 Bunskoek-Zuidwolde 2007 Klopt dit/het moet mogelijk

Ra09 zijn 3.646.653 B/M

3.665.749 m H.J. Alders (A’weide) 24-209 Boon-Stroovledder 2008 Als juv. geringd B

3.665.794 v Ra10 16-5-09 H.J. Alberts 2009 Was ong. - door mij geringd

3.639.822 P. Muggen (A'weide) 14-2-09 E.J. Smit -Ansen 2007 Als juv. geringd

3.624.947 Ra11 Remmelts - O'einde 2005 idem

3.635.127 v Broekman (Gie'plas) 18-2-09 H. Smit -A. de Broe. 2006 Als juv. geringd B

Ra15

3.665.687 Baak (Ansen) 18-2-09 H.J. Alberts-A'weide 2008 Als juv. geringd

3.665.750 Ra16 Boon- Stroovledder 2008 idem

3.665.687 6-4-09 Dood - verkeer

3.639.842 m Weulen-Kranenberg 18-2-09 J. Tissingh-O'einde 2007 Als juv. geringd B/M

3.665.775 v Ruinen Ra17 Weulen-Kranenberg 2008 Als adult geringd

ongeringd Martens (Geuzinge) 8-3-09 -- Door steenmarter gepredeerd

Ra21

3.665.721 G. Smit (Armweide) 8-3-09 Wichers - Leggeloo 2008 Als juv. geringd

Ra25

3.635.107 v Lehmann-Waterleuzen 11-2-09 Spiering- Ansen 2006 Als juv. geringd B

Re09

3.665.757 m Hoorn (V. de Broeken) 11-2-09 A. Smit - Hoekstr. 2008 Als juv. geringd B

3.675.567 v Re07 28-5-09 Hoorn -V.de Broeken 2009 Was ong. - door mij geringd

3.665.710 m Paardenwei (Hoekstr.- 12-2-09 H. Smit -A.de Broe. 2008 Als juv. geringd B/M

3.665.760 v H. Smit ) Re11 28-5-09 A. Smit -Hoekstraat 2008 Als juv. geringd

3.665.653 v Ten Oever (Achterma) 28-5-09 Ten Oever-Achterma 2008 Als adult geringd B/M

Rh01

3.635.123 Van Schagen-Gijs.weg 11-2-09 Bralten- V. de Broe. 2006 Als juv. geringd

Rh03 13-5-09 Dood - verkeer

3.635.147 Boonstra - (Gijs.weg) 11-2-09 Remmelts- Oosteinde 2006 123 en 147 vormden een

Rh03a paar. Mislukt bij H. v.d. Vegt

3.665.681 v Luning ( Hees) 2-3-09 Madeweg-Rheebruggen 2008 Als juv. geringd B/M

Rh07 12-6-09 Op onb. eieren

3.665.682 m Kloeze - Wittelte 24-7-09 Madeweg-Rheebruggen 2008 Zat alleen in de kast

Wi08

3.639.837 m De Weide/Staal (Hees) 2-3-09 Stoel- Hees 2007 Als juv. geringd B

3.665.654 v Rh08 12-6-09 De Weide 2008 Was ong.- door mij geringd

3.635.149 v Steenkamer  (Hees) 2-3-09 Remmelts -O'einde 2006 Als juv. geringd B

3.665.765 m Rh09 De Weide -Hees 2008 idem

3.635.124 m Bakker -Tolhuisweg 11-4-09 Bralten -V. de Broe. 2006 Dood op de weg. B

3.665.669 v Rh16 Kok -Wittelte 2008 Zat op 12-2-09 in kast 

Alberts- Engeland

3.639.807 v Wiersma - Wijkveld 14-2-09 Wiersma 2007 Was ong. door mij geringd

3.665.706 Ro05 E.J. Smit -Ansen 2008 Als juv. geringd.

3.639.807 8-5-09 Dood onder kast

3.665.759 11-5-09 A. Smit -Hoekstr. 2008 Nam direct plaats in

3.635.138 m J. Tissingh (O'einde) 8-3-09 Veurman - 2006 Als juv. geringd B

3.675.568 v Rw01 3-5-09 Oldenhave - Tissingh 2009 Was ong. - door mij geringd



3.665.712 Remmelts  (O'einde) 8-3-09 Huizenga-Oldenhave 2008 Als juv. geringd B/M

3.665.718 Rw02 Tissingh - O'einde 2008 idem

3.665.711 v Raben  (Oosteinde) 30-5-09 Huizenga -Oldenhave 2008 Als juv. geringd B/M

Rw06

3.624.893 v Buffing (Wittelte) 9-3-09 Huiskens- Zuidwolde 2005 Vanaf 2006 in deze kastB

Wi01

3.665.663 v Pot (Wittelte) 24-2-09 Pot -Wittelte 2008 Als ad. hier geringd B

3.665.791 Wi03 idem 2009 Was ong., door mij geringd

3.665.665 Boyl (Fr.) 2-6-09 idem als juv. 2008 Verkeersslachtoffer

3.624.859 Vos (Leggeloo) 30-1-09 Vermeulen/Hooft Lbr 2005 Als juv. geringd B/M

3.665.679 v Le01 9-6-09 Den Otter -W'einde 2008 Als juv. geringd

3.624.996 Wichers (Leggeloo) 30-1-09 Schreuder - Eemster 2006 Als juv. geringd B

Le03

3.624.860 m Kop (Boterveen) 6-3-09 Fledderus (Holtien) 2005 Als juv. geringd B/M

3.665.792 v Le04 Kop 2009 Was ong. nu door mij ger.

3.624.857 v Schreuder (Eemster) 6-3-09 Vermeulen/Hooft Lbr 2005 Als juv. geringd. Vanaf

Ee01 2006 in deze kast B

3.624.998 m Vos - Leggeloo 2006 Als juv. geringd

3.665.661 v Baaiman (Eemster) 6-3-09 Baaiman 2008 Als adult in deze kast ger.

Ee06

3.639.799 Fledderus (Holtien) 17-3-09 Den Otter-Westeinde 2007 Als juv. geringd

Ee07

Ong uil Bezemer (Eemster) 27-1-09

Ee12

Ong. uil Verwijs (Vorrelvenen) 9-5-09 Op 2 onbebroede eieren

Ge05

Ong. uil Faber (Boterveen) 12-6-09 Waarschijnlijk dezelfde uil

Ee10 als bij Bezemer en Verwijs

3.665.660 v Rooijers (Lheebroek) 17-3-09 Rooijers 2008 Als adult hier geringd

3.665.673 m Lb02 Baaiman - Eemster 2008 Als juv. geringd B/M

3.646.719 v Hooft (Lheebroek) 17-3-09 Wichers -Leggeloo 2007 Als juv. geringd

Lb03

3.675.577 v Van Zegeren (Lhee) 8-6-09 Van Zegeren 2009 Was ong. door mij geringd

Lh01 B/M

3.639.788 m Den Otter (Westeinde) 24-2-09 Kop (Boterveen) 2007 Als juv. geringd B

3.621.909 v Dw01 Timmer (Eemster) 2004 idem

3.635.133 v Boon (Stroovledder) 21-2-09 Vogelaar - Hees 2006 Als juv. geringd B

Dw02

3.665.741 Booy (Westeinde) 25-5-09 Hooft -Lheebroek 2008 Als juv. geringd

Dw07

3.639.802 v Van Dijk/De Vries 6-3-09 Den Otter -We'einde 2007 Als juv. geringd B

3.624.992 m Dw08 Baaiman - Eemster 2006 Als juv. geringd

3.665.696 Kasten  (Uffelte) 10-11-08 Remmelts -O'einde 2008 Als juv. geringd

Uf01
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Nijlgans in t.v. kast

Grauwe gans. Foto Geert Drogt












































































kunstnesten een succes - B. Dijkstra
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Dorpsstraat

2007 2008 2009

Totaal 19 20 13

De Goorn

2007 2008 2009

Totaal 16 15 12

Schapelsteeg/Rijksweg

2007 2008 2009

Totaal 13 14 14

Vijverlaan

2007 2008 2009

Totaal 7 5 8

Liezenveen

2007 2008 2009

Totaal 4 4 9

Egginkstr./v.d. Sluisweg/Ruinerwoldseweg

2007 2008 2009

Totaal 22 21 26





 

Lindenlaan

2007 2008 2009

Totaal 43 38 41

Schoolstr./Ruiterweg/Zuidstraat

2007 2008 2009

Totaal 5 5 15

Totaal

1992:   31 2004:   97 2008:   122

1997:   46 2006:   134 2009:   138

1999:   67 2007:   129

De familie bijeen onder het nest.

Foto R. Seegers























 















































 

































 

















 

gierzwaluwnest in kast










boerenzwaluw - E. Bruulsema





































































zwaluwnest in een paardentrailer



 

































 

Zwaluwnesten tellen in Wapserveen. Foto: H. Mulder



nneeggeenn 






















































 

Kasten bewoond 2009

nummer plaats eieren jongen

4 Madeweg 4 4

10 H. Dikmans onbekend 2?

13 G. Kok - Wittelte 4 4

16 Oosterveldseweg 3 gepredeerd marter

28 J Dorenbos 3 3

30 modderbult 5 5

34 G Kist 5 verlaten

36 Pels 4 4

32 H. van de Vegt 5 5

Kast nummer 4 Madeweg, nummer 7 Noorddijk, nummer 23 Biewenga, nummer 24 De Bruin en num-

mer 27 Bruggeman waren bewoond door Nijlganzen 





































 

jaar totaal succes jongen

1996 10 10 47

1997 5 5 14

1998 8 8 28

1999 12 9 44

2000 11 6 30

2001 12 9 43

2002 9 9 37

2003 7 7 33

2004 7 7 37

2005 13 8 35

2006 8 7 34

2007 10 9 41

2008 17 15 69

2009 9 7 27

Kastgegevens sinds 1996

Torenvalkeieren in een oud kraaiennest

foto R. Haar

Torenvalken G. Kist


