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Voorwoord
30 januari 2011
2010 is voor de Vogelwacht een jaar waarin we afscheid hebben genomen van twee bijzondere mensen.

Appie Tiemens de nestor van de nestkastencontrole is dit jaar na een kort ziekbed overleden. Hij
is dit jaar nog 1x mee geweest om de nestkasten
te controleren. Hij was vrijwel vanaf het begin
van de oprichting van de Vogelwacht (1975) actief
als controleur. Veel kinderen en volwassenen uit
Uffelte zijn met hem op pad geweest.
(zie ook hoofdstuk 3)
Eind november kregen we van Fred te horen dat hij een vorm van Lymfeklierkanker had. Op
zaterdag 18 december stonden we met de Vogelwacht op de kerstmarkt. Fred heeft nog twee
uur de kraam bemand. De volgende dag schreef hij, dat hij: "ondanks de koude voeten, een
warm gevoel kreeg van onze deelname. Alles was heel goed geregeld en we kregen veel aandacht".

Op 22 december kregen we het bericht dat hij was gestorven. Dat bericht kwam als een
schok. Hij was tot het eind actief. Hij maakte zich zorgen over de steenuilen, of ze wel eten
konden vinden met al die sneeuw. Voor veel mensen was er geen verschil tussen de
Vogelwacht Uffelte en Fred. Had je een vraag over een vogel, dan ging je bij Fred langs of
belde je hem op. Fred was altijd gelijk bereid om te helpen. Moet er een plankje worden
geplaatst? Ligt er zwaluwpoep op de stoep? Heeft u een uil gehoord, dan zal ik een kast
plaatsen? Zijn praktische manier van werken droeg hij over op de hele Vogelwacht. Niet te
veel praten, maar doen.
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Hij wist van zichzelf dat hij geen "nee" kon zeggen, daar had hij het wel eens moeilijk mee.
Wie ooit bij een lezing van Fred over uilen aanwezig is geweest zal die nooit meer vergeten.
De bezieling, het enthousiasme en de deskundigheid waarmee hij mensen kon boeien. Dat
doet iets met je, nooit zal een uil meer hetzelfde zijn.
Freds liefde voor alle vogels, maar in het bijzonder de steenuil was bijzonder. Hij hield alle
gegevens bij van de uiltjes, hij nam mensen mee bij de nestkastcontroles, gewapend met
cassetterecorder ging hij op zoek naar territoria. In koude winters ging hij samen met de
werkgroep op pad om met ladder en een doos vol eendagskuikens langs de kasten te gaan
om zijn gevleugelde vrienden bij te voeren.
Dit jaar was er voor het eerst sinds de strenge winter van 1978 weer een broedgeval in
Uffelte. Hij was hier zo blij mee! Maar om verstoring te voorkomen kon hij het niet aan
iedereen vertellen. Dit broedgeval leidde uiteraard tot het plaatsen van nog een aantal extra
steenuilenkasten in Uffelte.
Fred is heel lang de voorzitter geweest van de vereniging. Hij zag de Vogelwacht uitgroeien
vanaf het begin tot een grote vereniging van bijna 500 leden. Hij was coördinator en lid van
veel werkgroepen. Zijn enthousiasme bracht hij op veel mensen over. Hij vond het heel
belangrijk om jongeren erbij te betrekken, want die hebben de toekomst. De nestkastencontrole is daar een mooi voorbeeld van. Samen met de kinderen van "de school" in het
voorjaar het bos in om het broedproces te kunnen volgen van beginnest totdat de vogeltjes
uitvliegen.
Hij zou de komende jaren wat rustiger aan gaan doen. De nadruk zou komen liggen bij de
coördinatie en het ringen van de steenuiltjes.
Mensen als Fred zijn bijzonder, ze geven het leven kleur. De warmte die hij uitstraalde naar
iedereen, de liefde voor natuur , zijn enthousiasme en hem als mens zullen we missen.
Afgelopen jaar heb ik de voorzittershamer van Fred overgenomen. Fred was vrolijk gestemd
dat hij de hamer kon doorgeven aan een "jonge" opvolger, schreef hij vorig jaar in het voorwoord. Ik had nog veel van hem kunnen leren. Ik ben trots dat ik voorzitter mag zijn van
zo'n mooie vereniging. Veel enthousiaste vrijwilligers en leden. Niet te veel praten, maar
vooral doen!
We gaan verder op de ingeslagen weg. 2011 is het jaar van de huiszwaluw. Op het moment
van schrijven vliegen ze rond in Afrika, maar eind april komen ze weer naar Nederland.
Ondertussen zijn er dan in Westerveld 4 zwaluwtillen geplaatst om voor nestgelegenheid te
zorgen. Door behoud van leefgebied willen we zorgen dat de soortenrijkdom op peil blijft.
Simon Bijl, voorzitter Vogelwacht Uffelte e.o.

Jaaroverzicht 2010

3

Overzicht activiteiten
Bestuurssamenstelling
Overzicht activiteiten 2010
datum
16-02
06-03
24-03
03-04
18-04
20-05
05-06
11-09
19-10
09-11
01-12

onderwerp
Lezing Oehoe door Roelof Speelman en Willem van Manen
Werkochtend op de heide
Lezing over de Wieden door Roelof de Jonge
Zangvogelexcursie o.l.v. Fred van Vemden
Fietstocht o.l.v. Geert Drogt
Zangvogelexcursie o.l.v. Arend van Dijk
Bootexcursie op de Wieden o.l.v. Roelof de Jonge
Excursie Vreugderijkerwaard
Lezing over de Poolse Oderdelta, Kirchizië en Kazachstan door Arend van Dijk
Lezing over vogels in de winter, ganzen, eenden en zwanen door Geert de Vries
Lezing over de Aalscholver door Ronnie Veldkamp

Wat hebben we nog meer gedaan?
Januaritelling
BirdWatch
Kerstmarkt
Samenstelling bestuur 2010
Simon Bijl
Femmie Prikken
Gerard Zondag
Fred van Vemden
Geert Drogt
Jannie Veldman
Martha Sol
Erwin Bruulsema

voorzitter, tel: 350412
secretaris, tel: 342563
penningmeester, tel: 321164
alg. adviseur
lid
lid
lid
lid

Werkgroepen
Werkgroep Weidevogels
Werkgroep Kerkuilen regio 14 en 15
Werkgroep Nestkastencontrole
Werkgroep Heideschonen
Werkgroep Steenuilen
Werkgroep Broedvogelinventarisatie
Werkgroep Zwaluwen
Werkgroep Torenvalken

Coördinatoren
Herman Leenstra/Fred van Vemden
Martha Sol en Erwin Bruulsema
Fred van Vemden
Gert Hulsebos
Fred van Vemden
Arend van Dijk
Bald Bruinenberg en Sanne van Gemerden
Wim Snoeken
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Hoofdstuk

een

Weidevogels Uffelter Made
Havelter Made

uim 30 jaar geleden waren de bewoners van de Gemeente Westerveld
(toen: Havelte) er mee vertrouwd dat
ze op de landerijen in onze omgeving de
roep van grutto en kievit hoorden. Het gejodel van de wulpen werd overal vroeg in het
voorjaar waargenomen, waarbij je je moet
voorstellen dat er op de heide van het
Westerzand rond 1976 nog ruim 40 wulpenpaartjes broedden.
Die vanzelfsprekende aanwezigheid van al

die weidevogels is nu voorbij. We moeten er
zelfs rekening mee houden dat, na het verdwijnen van de patrijs, ook de grutto en de
wulp binnen niet al te lange tijd uit onze
weiden zijn verdwenen. Een proces dat door
enkele doorzetters binnen onze vereniging
op het gebied van weidevogelbescherming
met lede ogen wordt aangezien. Ze verzetten
er zich ook nog flink tegen.

Weidevogels onder druk.
Er is dus sprake van misère onder de vogels
die ons ieder jaar in maart/april dat heerlijke voorjaarsgevoel bezorgen. Al moet je wel
beseffen dat dit gevoel waarschijnlijk alleen

aanwezig is bij die "gekken" die voortdurend
met hun kijker de velden op de Uffelter en
Havelter Made afspeuren op zoek naar de
plek waar die grutto haar nest heeft verstopt
in het lange gras.

R
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Gebied Uffelter Made:
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De oorzaak van die geleidelijke afname? Die
moet je in de 1e plaats zoeken in het feit dat
de aanwezige paren er maar mondjesmaat
in slagen jongen groot te brengen.
Vervroegde, intensievere bewerking van het
land net als de eieren zijn gelegd leidt regelmatig tot vernietiging van het legsel. Komen
er toch jongen uit, dan is de betrokken boer
vaak niet in staat de dekking zoekende jongen te sparen. In de 2e plaats neemt de predatie door o.a. vos, zwarte kraai, enz. soms
aanzienlijke vormen aan.
Bescherming.
De 4 leden van onze werkgroep zijn,
ondanks de voortdurende teleurstellingen,
toch ook dit jaar weer druk doende geweest
de nesten van de aanwezige paren in beeld
te brengen. Dat doen ze vaak letterlijk door
ze te markeren met een stok. Steeds weer is
er discussie over. Als je de nesten markeert,
kunnen de rovers ze eenvoudig vinden.
Maar als je dat achterwege laat, kan de
betrokken boer zijn werk niet verrichten
zonder met de nesten rekening te houden.
Ook blijkt duidelijk, dat nesten zonder markering ook gepredeerd worden.
Dus is het begrijpelijk dat onze werkgroepleden (Herman Leenstra, Tonny de Nekker,
Wim Snoeken en Fred v. Vemden) voortdurend voor moeilijke beslissingen komen te
staan en ook de nodige teleurstellingen krijgen te verwerken. Het is wel belangrijk dat
je bij dit werk de medewerking krijgt van de
betrokken boeren. En dat is gedurende al
die jaren van bescherming het geval: wij
zoeken de nesten en zij proberen ze te ontzien.
Aantallen.
Het 1e deel van de lente werd gekenmerkt
door zeer droge en koude omstandigheden
en dat had tot gevolg dat vooral de kieviten
en wulpen moeite hadden hun voedsel te
vinden. Gevolg: een late start van het broedseizoen.

(Langstukkenweg/Leisloot) en zo kon het
gebeuren dat onze expert Tonny de Nekker
16 stokjes met een plastic stripje had
geplaatst bij kievitsnesten. Soms 4 nesten
op 1 akker of weide. Toen Pol te kennen gaf
er moeilijk met zijn machines door te kunnen, bleken er bij controle al 4 legsels verdwenen te zijn (predatie). Hier werden in
mei jonge kieviten waargenomen, maar
helaas zijn die vrijwel allemaal niet vliegvlug
geworden.
Het middengedeelte (Turfvenen - Land J.
Timmerman) bleef opvallend leeg en pas
wat later in het seizoen vestigden zich ca. 4
paren tussen Oude Vaart en Dr. Hoofdvaart
(H. Snoeken/J. Wemmenhove). Ook hier
waren de broedresultaten slecht.
Er werden toch weer 3 gruttoparen aangetroffen, waarvan de eieren helaas werden
gepredeerd. Ook de wulp, die hier vroeger
toch met ruim 10 p. nadrukkelijk aanwezig
was, laat het geleidelijk afweten. Er werden
5 paren vastgesteld, waarvan 3 nesten met
eieren werden gevonden. Helaas zie je dan
in juni geen volgroeide jongen achter hun
moeder aanwandelen en dan kun je dus de
toekomst hier wel voorspellen.
Gaat het landelijk met de scholekster bergafwaarts, ook bij ons is daar sprake van.
Het is een akkervogel die wat later tot broeden komt. T.a.v. de grondbewerking is dat
wel gunstig, omdat ze dan op een ingezaaide
maïsakker rust krijgen. Helaas zijn er dan
rovers op de kust die een geslaagd broedgeval in de weg staan.
Begrijp wel, dat ons weidegebied door bos is
omgeven, waar deze beesten dekking kunnen vinden en hun jongen grootbrengen.
De Tureluur troffen we met 1 p. aan in een
weide bij de Leisloot (Pol)

Op de Uffelter Made hadden de kievitenpaartjes zich vooral geconcentreerd op het
land van Henk Pol
6
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Aantalontwikkeling soorten Uffelter Made

Kievit
Wulp
Scholekster
Tureluur
Grutto
Patrijs
Kwartel
Totaal. paren

'97
55
8
5
3
3
1

'98
50
7
4
2
2

'99
48
8
6
1
1
-

'00
40
10
6
1
3
1

'01
28
13
5
5
5
-

'02
30
8
5
3
4
-

'03
24
9
6
2
1
-

'04
18
8
5
2
2
-

'05
21
8
7
3
5
-

'06
22
5
7
2
2
-

'07
20
5
6
1
-

'08
17
4
3
1
-

75

65

64

60

56

50

42

35

44

38

32

25

De kievitenstand beleefde in vergelijking met
2009 een opleving. Dat kan ook te maken
hebben met bijv. veranderde omstandigheden in de buurt. Zo werd het akker- en weidegebied aan de overzijde van de Leisloot
volledig op de kop gezet in het voorjaar en
dat kan uitwijking naar ons gebied tot

'09
14
4
2
1
3
1
25

10
18
5
4
1
3
31

gevolg hebben. Opvallend veel paren kozen
voor een weiland nabij de Leisloot.
Schrijver hoopt, dat Herman Leenstra over
"zijn" gebied (Havelter Made) met enigszins
positievere berichten kan komen.
Fred van Vemden

Havelter Made 2010
Inleiding
Overal lezen en horen we van de vele weidevogelgroepen in Nederland dat de weidevogelstand sterk achteruit gaat. Daarvoor zijn
verschillende oorzaken aan te wijzen. De één
roept dat predatie en het verlagen van grondwaterpeil deze teruggang veroorzaken terwijl
een ander aangeeft dat de intensivering van
de landbouw de belangrijkste oorzaak is. Er
wordt zelfs geschreven dat de weidevogelbescherming predatie zou uitlokken. Daar zijn
we het uiteraard niet mee eens. Natuurlijk is

er wel eens een slimme kraai die aan de
hand van de markering (lees: stokken) een
nestje rooft. De beschermers gaan zeer voorzichtig te werk en zetten de stokken op minstens 5 meter van het nest af en laten niet te
veel sporen na. Uiteraard doen zij er alles
aan om de daling van de weidevogels te
stoppen en is goed overleg met en hulp van
de veehouders van cruciaal belang. In de
Havelter Made hebben we afgelopen jaar
gezien dat daardoor verschillende nesten zijn
gespaard.

Ruim om het nest gemaaid
Jaaroverzicht 2010
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Het weer in voorjaar 2010

Mei was zeer koel

Maart was vrij zacht, zonnig en droog

Mei was net het tegenovergestelde van de
voorgaande maanden.
Met een gemiddelde temperatuur van 10,5 º
de negende plaats in de rij van koelste meimaanden sinds 1901. Verantwoordelijk voor
de lage temperatuur was een hardnekkige
noordelijke stroming die koele lucht aanvoerde. Bovendien was er weinig ruimte voor
de zon. De IJsheiligen deden hun naam dit
jaar eer aan. Op sommige plaatsen kwam
het achtereenvolgens op 13, 14 en 15 mei
tot vorst.

De eerste tien dagen van de maand lag de
temperatuur ruim beneden de normale
waarden voor de tijd van het jaar. Dit koude
weer vormde het staartje van een hardnekkige, sneeuwrijke winter. Op 7 maart werd
in Groningen een laagste temperatuur, -8,7º
gemeten. De tweede helft van de maand was
het meest zacht. Op de 25e werd op veel
plaatsen in de oostelijke helft van het land
de 20,0 º overschreden. Met gemiddeld over
het land 47 mm tegen 65 mm normaal, was
maart vrij droog.
April was zeer zonnig, droog en zacht
Gemiddeld was april zacht, maar wel met
behoorlijke extremen. De laagste temperatuur, -4,5 º werd gemeten op 23 april in
Eelde. Slechts twee dagen later, op 25 april,
bereikte de temperatuur in de oostelijke
helft van het land voor het eerst de zomerse
waarde van 25,0 º . April was een droge
maand. Gemiddeld over het land viel 27mm
tegen 42mm normaal.

Door het mooie weer kwam het landwerk
vroeg op gang: begin april rollen, slepen en
bemesten en medio april ploegen van het
maïsland. Op 20 april de 1ste maïs in de
grond. De grasgroei kwam in april door het
droge weer langzaam op gang. En door het
natte weer in begin mei werd er laat
gemaaid. Dit was in het voordeel van de weidevogels die vroeg met hun legsel waren
gestart. Eind april waren de eerste eieren
uitgebroed en hadden de jongen rustig de
tijd om te groeien ware het niet dat .
Het koude en natte weer van begin mei niet
in het voordeel was van de jonge vogels.

Weidevogels 2010
Konden we vorig jaar melden dat voor het
eerst sinds jaren positieve resultaten uit de
Havelter Made werden gemeld dit jaar werden we door een totaal iets anders verrast.
Telden we in de afgelopen jaren tussen de
20 en 23 paartjes kieviten in 2010 waren
dat er plotseling 42 paar. Waar die ineens
vandaan kwamen weten we nog steeds niet
maar dat ze er waren was zeker. We vermoeden door de lange winterperiode een groep
kieviten eerder is neergestreken. Een kievit
gaat normaal altijd terug naar zijn broedgebied. Ook opmerkelijk was het hoge aantal
dat in het grasland heeft gebroed. Meestal
zaten de meeste broedpaartjes in het maïsland.
De weidevogels
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Van de 78 gevonden nesten van alle weidevogels zijn uiteindelijk 34 broedsels uitgekomen. Het grootste deel van de uitgekomen
eieren waren zoals wel duidelijk zal zijn van
de kieviten. De predatie door kraaien was de
belangrijkste oorzaak van de verloren
nesten. Zoals al eerder gezegd hebben we
veel steun van de veehouders gehad.
Verschillende nesten lagen in het grasland
in de periode dat gemaaid moest worden. Na

het markeren van het nest hebben de boeren netjes om het nest heen gemaaid zodat
de weidevogels in alle rust hun eieren konden uitbroeden. Wat uiteindelijk is als volwassen jong is uitgevlogen is moeilijk aan te
geven. Dat zijn aanmerkelijk minder dan
uitgebroed zijn. Helaas heeft een weidevogelgroep daar minder invloed op. Maar al met
al was het een redelijke succesvol jaar voor
voornamelijk de kieviten.

Werkgroep:
Helaas is dit jaar Fred van Vemden ons
plotseling ontvallen. Fred was de coördinator en aanjager van de werkgroep weidevogelbescherming.
Hij was voornamelijk druk met de weidevogels in de Uffelter Made maar hij kwam
regelmatig een kijkje nemen in de Havelter

Made. We zullen dan ook zijn enthousiasme
en inzet enorm missen. De werkgroep
bestaat momenteel uit Herman Leenstra,
Tonny de Nekker en Wim Snoeken. Naast
een avond in de week is de werkgroep iedere
zondagmorgen actief met het beschermen,
inventariseren en tellen van de weidevogels
en de nesten.

Het werkterrein van de Havelter Made,
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.

Resultaten
Met het vinden van dit kievitsei op 15 maart
in Friesland was het weidevogelseizoen
begonnen. Dat was een week later dan de
voorgaande jaren en was te wijten aan de
aanhoudende winterkou. Veel vrijwilligers
van de vele vogelwachten trekken vanaf dan
tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig nesten van weidevogels te
zoeken en te beschermen tegen verlies door
landbouwwerkzaam-heden.
Jaaroverzicht 2010
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Het zoeken en rapen van kievitseieren is een
eeuwenoude traditie. Alleen in de provincie
Friesland mag onder voorwaarden nog
geraapt worden. In de rest van Nederland
blijft het zoeken naar het eerste kievitsei
door vrijwillige weidevogelbeschermers echKievit
Kieviten zijn trekvogels en in het najaar verzamelen ze zich in grote groepen voor de
vogeltrek naar het verre zuiden. Dat klopt
niet helemaal. De jonge vogels begeven zich
wel naar Spanje en Noord-Afrika. De oudere
volwassen kieviten hebben veel minder
haast. Zolang de temperaturen niet te ver
onder nul dalen blijven ze hier een beetje

ter onverminderd populair
Eind maart lagen ook de eerste volle nesten
met kievitseieren in Havelte en er zouden
nog vele volgen. Hieronder volgen de cijfers
van de weidevogels en de broedresultaten.

lanterfanten. Op de "hangplekken" lopen de
aantallen op van honderden tot enkele duizenden. Tot de vorst invalt schuiven ze net
voor de vorstgrens uit, dus verder dan
Frankrijk komen ze vaak niet. Valt de dooi
in dan schuiven ze onmiddellijk mee naar
het noorden en ze vaak van de weidevogels
al eerste weer terug in het broedgebied.

Kieviten op trektocht naar het zuiden
Op 30 maart konden de weidevogelschermers het eerste nesten met kievitseieren
noteren. De kievit is nog steeds in ons
beschermingsgebied de weidevogel met het
hoogste aantal broedparen. Zoals al eerder
aangegeven zijn tot verrassing van de
beschermers 42 paren geteld. Dat waren
aanzienlijk meer dan de 23 in 2009
Wat opviel waren de vele nesten in het grasland. Door het koude en droge voorjaar verliep de grasgroei langzaam en kieviten
mogen graag in kort gras nestelen.
Van de eerste 42 broedsels zijn bij de eerste
telling 10 uitgekomen. Van de rest is het
grootste deel gepredeerd, slecht twee nesten
zijn door landbouwwerkzaamheden verloren
gegaan. Op 20 april liepen de eerste jonge
kieviten in het weiland.

nieuw legsel te beginnen. Met het 2de en 3e
legsels hadden we meer succes. Eind april
waren alle maïspercelen ingezaaid en konden de kieviten in alle rust gaan broeden.
Dit resulteerde in mei en juni in 20 uitgebroede nesten. Al met al geen slecht resultaat alleen heeft de kievit het de laatste
jaren wel moeilijk. Steeds minder jongen
bereiken volwassenheid. In totaal hebben we
68 nesten geteld c.q gevonden.

Gelukkig is de kievit na een verloren nest in
staat om meerdere keren (3-4 keer) met een
10
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Grutto
Met de grutto blijft het helaas problematisch
gesteld in ons gebied. Ook dit jaar geen
broedgeval in ons gebied. Wel hebben eind
april een 3-tal grutto's een week lang zich
opgehouden maar zijn uiteindelijk toch naar
elders vertrokken. Het droge weer en het
tekort aan voedsel zal wel de reden zijn
geweest dat ze niet tot broeden zijn gekomen. In Friesland zijn in 2009 15 grutto's
uitgerust met een zendertje om ze te kunnen
volgen. Hieruit is gebleken dat bijna alle
grutto's overwinteren in Afrika en ZuidSpanje. Sommige grutto's zijn non-stop naar
Guinee en Senegal gevlogen en hebben daar
overwintert. Uit dit onderzoek blijkt ook dat
90% van de grutto's in het voorjaar weer
terugkomt. Dus de achteruitgang is niet te
wijten aan de trek maar aan de veranderde

Wulp
Vorig waren we positief gestemd over een
toename met het aantal broedparen. Dit jaar
is het aantal weer afgenomen tot 5 maar
nog wel hoger dan de jaren voor 2009
De nesten van de wulpen lieten zich dit ook
dit jaar weer moeilijk vinden door het lange
gras. De eerste nesten met wulpeneieren
werd pas 15 april gevonden. Totaal zijn 6
nesten gevonden, Uiteindelijk zijn 2 nesten
uitgebroed. Ook dit jaar weer had dezelfde
wulp als vorig jaar zijn eieren in een net
ingezaaid maïsperceel gelegd. Helaas is dit
nest als gevolg van predatie verloren gegaan.
Tijdens de open dagen van de Landmacht
maakte het leger gebruik van verschillende

Scholekster
De scholeksters kwamen ook dit jaar
extreem laat op gang. De maïs was allang
ingezaaid en ook de eerste snede gras was al
door de boeren binnen gehaald toen het eerste legsel werd gevonden. We zijn daarom
ook niet specifiek op zoek gegaan naar de
nesten van de scholekster. Alleen de paartjes geteld en uitgekomen op 4. Deze scholeksters zaten allemaal op maïsland. Op
basis van eigen waarneming is de helft van
Jaaroverzicht 2010

omstandigheden in Nederland. De oplossing
moet dus hier worden gezocht.

weilanden als parkeerterrein. Laat
nou net een wulp in
een van deze weilanden zijn nest
hebben, waar de
boer netjes omheen
had gemaaid.
Attente militairen
hadden dit gezien
en een groot deel rondom het nest met
gekleurde linten afgezet. Achteraf was dit
nodig geweest want de jongen hadden net
het nest verlaten voordat de bezoekers hun
auto's kwamen parkeren.

de nesten uitgekomen, dit betekent dus dat
2 paartjes tot uitbroeden zijn gekomen.
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Tureluur
Het geluid van de tureluur wel een paar
keer gehoord maar daar is het dan ook bij

gebleven. Hopelijk kunnen we volgend jaar
een succesje melden.

Overzicht 2006-2010:
Hieronder een meerjaren overzicht van de weidevogelbescherming in de Havelter Made.

Soort/jaar
Kievit
Grutto
Wulp
Scholekster
Tureluur
Totaal

Aantal paren
’06 ’07 ’08 ’09
22 20 21 23
2
2
1
1
4
4
4
7
5
5
4
4
0
0
2
1
33 31 32 36

’10
42
0
5
4
0
51

Nesten/Legsels
’06 ’07 ’08 ’09 ’10
50 48 50 42 68
0
2
1
1
0
4
3
2
9
6
4
3
2
4
4
0
0
1
0
0
58 56 56 56 78

’06 ’07
5
7
0
0
1
1
1
0
0
0
7
8

Uit
’08 ’09 ’10
10 21 30
0
0
0
0
3
2
0
2
2
1
0
0
11 26 34

’06 ’07
76 72
0
2
3
2
3
3
0
0
82 79

Niet uit
’08 ’09 ’10
40 22 38
1
1
0
2
7
4
2
2
2
0
0
0
45 32 44

een leegte ontstaan maar we proberen dit op
te vullen door ons liefde voor de weidevogels.
Ook een dank aan de veehouders die hun
best hebben gedaan de nesten van de weidevogels tijdens het landwerk te sparen. Ook
2011 gaan we weer met veel enthousiasme
aan de slag met onze passie.
Met dank aan onze vrijwilligers voor de vele
uurtjes die ze voor de bescherming van onze
weidevogels op het land hebben doorgebracht. Door het wegvallen van Fred is wel
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Namens de werkgroep weidevogelbescherming vogelwacht Uffelte
Herman Leenstra
december 2010
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Hoofdstuk

twee

e winter 2009-2010 duurde voor de
uilen wel erg lang. De sneeuw bleef
maanden liggen.
Op enkele plekken is bijgevoerd met eendagskuikens.
De eerste gegevens over de uilen dit jaar zijn
niet gunstig maar ook niet echt ongunstig.
De meeste uilen hebben het toch wel overleefd. Bij Baas, Ruinen, kwamen de uilen
helaas niet terug.
Er zijn gevallen bekend, provinciaal, waar de
bijgevoerde uilen al vroeg beginnen te broeden!
Zo ook bij Hoogenhout, Uffelte. Maar die
jongen redden het niet.
In onze regio liggen de broedtijden ver uit
elkaar. De eerste jongen komen 20 mei al
uit het ei! Maar er zijn ook nesten die 18
juni nog 5 a 6 eieren hebben.

D

23 Juni gaan we op pad met ringer L.
Blaauw (90) en assistent H. Bloemhof. Dit
is echt Blaauws allerlaatste seizoen en daarom gaat de filmploeg ook mee.
We beginnen bij Breman in Uffelte met het
verzoek om daar de torenvalken te ringen.
Er zijn
4 jongen. Ze gaan ter verdediging op de rug
liggen met de klauwen omhoog.
Verdere bijzonderheden die avond: Bij de
Vries hebben we belangstelling van wat
jeugd. Leuk. Het uilenbord moet losgeschroefd worden om de uiltjes te kunnen
bereiken.
De kast bij J. Meeuwes in Havelte zit erg
hoog en Bernard gebruikt in dat geval zijn
vrij nieuwe antivalgordel/tuigje. Omdat de
jongen bij Kampman in Wapserveen vorig
jaar wegvlogen, klimmen we nu eerst met
een ragebol naar het vlieggat aan de buiten
kant. Daarna kunnen er 4 jongen(!) geringd
worden.
10 Augustus gaan we weer ringen. Deze
keer starten we bij K. Pol aan de Rijksweg in
Havelte. Het is voor Blaauw nu echt de laatste keer. We hebben de pers er ook bij uitgeJaaroverzicht 2010

Kerkuilenwerkgroep
regio 14 en 15
nodigd en de volgende dag heeft hij een ereplaatsje op de voorpagina van de Meppeler
Courant. Van de Vogelwacht krijgt hij nog
een grote bos bloemen.

Door een foutje, van mij, ringen we de jongen bij Schotanus en Van Lubek niet. Bij
deze laatste, op Rheebruggen, waren wel 3
of 4 jongen.
Het jaar eindigt met een wel heel naar
bericht. Onze grote voorman Fred van
Vemden overlijdt op 22 december. Wat heeft
hij veel voor de vereniging en de uilen betekend! Wat zullen we hem nog vaak missen.
Fred bedankt!
Tot slot het eindresultaat van 2010:
15 Broedgevallen waarvan 2 zonder resultaat.
30 Jongen waarvan 19 geringd.
Eigenlijk was het dus niet zo´n goed resultaat
met ook maar gemiddeld 2 jongen per paar.
Maar misschien mogen we niet klagen na
die strenge, besneeuwde winter.
Het was een wat rommelig seizoen met vroege
en late broedsels, met veel en weinig eieren.
Ook lastig omdat je een Kerkuil op de eieren
niet wilt verstoren.
We hopen voor de uilen dat het de komende
maanden wat zacht winterweer wordt.
Coördinator Kerkuilen regio 14
Martha Sol
13
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RESULTATEN REGIO14

2 S Schotanus
7 P de Vries/Ketel
14 H Hoogenhout
18 C. M van Lubek
24 J Drogt
27 HJ Alberts
30 D Bellinga
33 J Meeuwes
34 K Pol
38 H Buivenga
41 A de Boer
43 G Kuiper
44 W. F Kampman
60 T Boersma
62 H Zwiers

Uffelte
Uffelte
Uffelte
Rheebruggen
Ansen
Ruinen
Ansen
Havelte
Havelte
Havelte
Darp
Wapserveen
Wapserveen
Wittelte
Wittelte

Broedgeval

Resultaten

Uitgevlogen

Geringd

10/7
17/6
15/6
24/6
15/6
7/6
15/6
16/6
18/6
16/6
5/7
10/6
10/6
18/6
10/6

10/8 1 jong

1
2

23/6 2

2
_
3
23/6
23/6
3

10/8 3
1
3
10/8 2

1
3
2
3
1
3
1
3
3
2
3
1
4
5
6

jong
jong
jong
jong 1 ei
ei
ei
jong
jong
jong 1ei
jong
jong
jong
jong
ei
ei

mislukt
10/8 vergeten
mislukt
27/7 3 jong
1
3
10/8 een al uitg.
2
2-3 uitgevlogen
1
4
3
9/8 3 uitg.

15

2
23/6
23/6
10/8
3

1
4
3

30
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Ringgegevens die betrekking hebben op onze regio.
5 400 264

5 438 236

5 403 707

Geringd 17-7-'06 bij Heesen Wapserveen (kast 46)
03-03-'09 Verkeersslachtoffer Rijksweg A7 Gorredijk/Tjallebert. 27 km.
Melder JA de Vries Sneek
Geringd 15-07-'08 bij T Boersma Wittelte (kast 60)
18-03-'09 Dood gevonden Echterveld Bantega Fr. 34 km.
Melder AJ Brink Beetsterzwaag.
Geringd 07-06-'07 bij Drogt Ansen (kast 24), uit nest van 5 jongen.
13-06-'09 Levend in kast bij Kok, Diever. 7 km.

Kerkuilenwerkgroep regio 15
Elk jaar is het weer een verrassing wat het kerkuilenseizoen ons zal brengen. Een strenge
winter met veel sneeuw, wat doet dat met de kerkuilen? De vraag: bijvoeren of niet? Welke
invloed hebben de verschillende acties die je onderneemt op de uilen? Hoe kunnen we zo min
mogelijk verstoren, maar zo goed mogelijk controleren? Dit zijn een paar vragen waar we dit
jaar mee zaten.
In de winter van 2009/2010 hadden we nog
meer sneeuw dan in de winter van
2008/2009 en wij wachtten gespannen af
wat de invloed daarvan zou zijn op "onze"
kerkuilen. Kerkuilen kunnen niet zo heel
lang zonder voedsel, omdat ze geen vetreserves aan kunnen leggen. Veldmuizen zijn het
hoofdvoedsel van de kerkuil en die zitten tijdens de sneeuwperiode onder de sneeuw,
dus lastig voor de kerkuiltjes. Tijdens deze
14

winter hebben we ons
dus ook afgevraagd of
we moesten bijvoeren
met ééndagskuikens. Wij
hebben besloten om dit
niet te doen bij de kerkuilen, omdat de natuurlijke selectie dan zijn
werk zou kunnen doen.
Daarnaast verspreiden
Jaaroverzicht 2010
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kerkuilen zich over redelijk grote afstand en
zouden de weggevallen uilen snel weer aangevuld worden in de komende jaren. We
merkten uiteindelijk wel dat deze winter
invloed gehad heeft op de kerkuilenstand in
onze regio. Tijdens de provinciale vergade2007
35 broedparen
201 jongen
17 - 2e broedsels
Gem. 5,7 jongen per
broedpaar

2008
28 broedparen
64 jongen
Gem.2,3 jongen per
broedpaar

Aanvulling: In 2010 waren er 2 broedparen
meer dan hierboven vermeld, maar deze
waren niet te controleren. Het ene nest zat
te hoog in de boerderij (circa 13 meter) en
het andere nest bevond zich in een spauw-

Jaaroverzicht 2010

ring van de kerkuilenwerkgroep bleek dit
ook het geval in vele andere regio's in
Drenthe. Hieronder een overzicht van het
aantal broedparen de afgelopen vier jaren in
regio 15:

2009
21 broedparen
60 jongen
2 eieren
Gem. 2,9 jongen per
broedpaar

2010
14 broedparen
35 jongen
7 eieren
Gem. 2,5 jongen per
broedpaar

muur. Tevens zijn de eieren niet meegenomen in het gemiddelde, omdat we niet weten
hoeveel van deze eieren uiteindelijk uitgevlogen jongen hebben opgeleverd.
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Dit jaar kwamen we (coörinator Erwin
Bruulsema en sub-coördinatoren Roeland
Haar en Gert Jan Hallink) er achter dat
later controleren in het seizoen dan afgelopen jaren geen invloed had op het aantal
eieren dat we nog aantroffen in de nesten.
We proberen altijd te controleren op een
moment dat we vrijwel geen eieren meer
aantreffen in de nestkasten. Indien we een
uil verstoren op eieren, kan het zijn dat het
broedsel verloren gaat. Dit willen we natuurlijk altijd voorkomen. Wel hebben we dit jaar
ervaren dat de verschillen tussen de nestkasten groot waren; qua jongen. Het gaat
dan niet om het aantal, maar om de leeftijd.
In kast A troffen we bijvoorbeeld jonge uilen
aan die nog volledig in het dons zaten (een
paar dagen oud), terwijl we in kast B al jongen hadden die ons tegemoet kwamen vliegen.
Verder hebben we dit jaar een aantal ver-
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schillende bijzonderheden aangetroffen in en
om de nestkasten. We hebben bij 10 adressen een solitaire uil aangetroffen. Natuurlijk
hopen wij dat komend broedseizoen deze
uilen een partner zullen vinden en ook weer
tot broeden overgaan. Daarnaast troffen we
in twee nestkasten kauwen aan, in twee
nestkasten holenduiven en op één nestkast
een broedende houtduif. Dit laatste was wel
bijzonder, omdat we dit nog niet eerder meegemaakt hadden. Op één adres heeft waarschijnlijk predatie plaatsgevonden. We vermoeden dat hier een marter de eieren gepredeerd heeft.
Al met al een tegenvallend resultaat in
2010. Op naar het seizoen 2011 en hopen
dat er weer een stijgende lijn komt in het
aantal broedgevallen.
Erwin Bruulsma
Coördinator Kerkuilen regio 15
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Hoofdstuk

drie

egin april liggen de schriften voor de
nestkastencontrole weer klaar, want
in het midden van de maand gaan de
controleurs op pad. In 6 ervan staan de
namen van de deelnemende kinderen vermeld. De belangstelling is, zoals we gewend
zijn, heel goed. Je bent er als bestuur blij
mee (en ook een beetje trots) dat er al 38
jaar zoveel kinderen aan deze activiteit meedoen. Dan besef je ook hoe belangrijk het is
dat er altijd weer ca. 20 volwassen leden
bereid zijn de leiding op zich te nemen. Op
één schrift lees ik, als ik in oktober de gegevens verwerk: Appie Tiemens, Ruud Smeenk
en besef dan weer dat Appie nog slechts 1x
een controle heeft meegemaakt en toen, na
een kort ziekbed, is overleden.
Voor ons allen een slag. Zijn maatje Ruud
Smeenk zal zijn leermeester met zoveel kennis en ervaring op het gebied van de nestkastenbewoners missen. Ook de gedachten
van schrijver dezes, die vrijwel gedurende
het gehele bestaan van de Vogelwacht met
hem heeft samengewerkt, zullen geregeld bij
hem zijn als ik me bevind in het bosperceel
bij de Meeuwenkolonie.
Ruud Smeenk schetst in zijn verslag van die
1e controle in april een goed beeld van sfeer
en werkwijze onder Appies leiding:

Nestkastencontrole

B

Eerste nestkastcontrole in het
Westerzand:
3 broedsels, waarvan 2 zwartkopmezen.
Donderdag 15 april 2010 zijn Bram M,
Bram L, Kenrick en Jorick voor het eerst op
route geweest. Onder leiding van Appie
Tiemens fietsen we over de
Studentenkampweg richting Wapserveen en
dan duiken we rechts de bossen in. Dit jaar
zijn er 35 nestkasten te controleren en
Appie heeft alles picobello in orde gemaakt.
We hebben nu op de route 15 martervrije
kasten. Dus vol verwachting klopt ons hart
en we "rennen" door het bos. De jonge mannen vliegen van kast naar kast, want tikken,
van de boom afhalen en voorzichtig het dek
Jaaroverzicht 2010

sel er af, is toch het mooiste wat er is. De
meest gehoorde kreet die avond: " Nest zonder eieren !" De kool- en pimpelmezen hebben de kasten gevonden en zijn dus al druk
in de weer. Iets verder op de route komen
we oude bekenden tegen: Schotse
Hooglanders. De koeien kijken ons verschrikt aan en verklaren ons nog steeds
voor gek. "Wat doen jullie hier?" zie je ze
denken. Maar ja, stil wezen en rustig achter
Appie aan lopen. De koeien geloven we wel,
want we hebben de eerste broedster te pakken. Een zwartkopmees op het nest. Appie
had een paar dagen eerder al zeven eitjes
geteld, dus is onze vaste vriendin aan het
broeden. Opvallend dat zij nu al op het nest
zit.
(Noot: mat- en glanskopmezen starten eerder met nestelen dan de meeste kool- en
pimpelmezen. Het betreft hier vrijwel zeker
matkopmezen).
Aan het eind van de route treffen we nog
twee broedsters aan: een kool- en een
zwartkopmees. Dus drie kastjes waarin al
17
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minimaal acht eitjes liggen. In totaal hebben
we ruim 30 eitjes geteld en ¾ van de kasten
was al bezet. Opvallend was verder de eerste
verstoring: Nest op de kop in het kastje.
Dan is de kans groot dat een boommarter
zijn pootje door het gaatje heeft gedaan en
alles op de kop heeft gezet. Maar de eitjes
mist deze bandiet, omdat zijn pootje te kort
is. Maar ja, dat is de natuur en we maken
de kast leeg en hangen hem weer op. Als het
een beetje mee zit dan zit er volgende week
weer een nestje in.
Tot slot: we hebben nog maar één leeg nestje van een vliegenvanger ontdekt (er lagen
droge grasjes in). Dus die moeten nog terug
komen uit Afrika. Het vorige jaar werden
bijna alle mezen verjaagd en de vliegenvangers zetten gewoon hun nest er boven op.
We zijn benieuwd of dit ook dit jaar gebeurt.
Terug naar Uffelte en op naar de volgende
keer!
Holenbroeders.
Onze nestkastjes worden bewoond door een
aantal zgn. holenbroeders: vogels die
gewoonlijk gebruik maken van spleten en
holten van bomen en muren. Door nestkastjes op te hangen vergroot je uiteraard het
aanbod aan nestgelegenheid en neemt van
een aantal soorten de populatie beduidend
toe. Zonder die kastjes zouden we ongetwijfeld minder kool- en pimpelmezen en bonte
vliegenvangers in de bospercelen aantreffen.
Vooral de laatste is er min of meer op aangewezen en tijdens inventarisaties van het
O'- en Westerzand merken we gelijk dat er
op nestkastenroutes veel meer bo. vliegenvangers zitten dan elders.
Het zijn ook deze 3 soorten die het talrijkst
zijn, hetgeen blijkt uit het volgende overzicht:
Geslaagde broedsels:
Koolmees
98 p.
Pimpelmees
44 p.
Bonte vliegenvanger 77 p.
Altijd is bij ons de koolmees het talrijkst
geweest, al wordt hij op sommige routes
door de bonte vliegenvanger van de troon
gestoten. De pimpelmees telt altijd ca. de
helft van het aantal koolmezen.
18

Andere soorten.
Uiteraard maken ook nog andere soorten
gebruik van onze kastjes, die vrijwel allemaal op vakkundige wijze voor ons worden
getimmerd door Hans Völker en sinds kort
ook door Henk Akse. Het zijn: gekr. roodstaart, spreeuw, ringmus, boomkruiper,
boomklever, zwarte mees, matkopmees en
glanskopmees. Helaas nemen deze soorten,
m.u.v. de boomklever, sterk af in onze bossen. Dus treedt nivellering op en daar zijn
we niet blij mee.
Marterpredatie.
De steenuilenwerkgroep krijgt sinds ca.
2002 steeds meer te maken met de aanwezigheid van steenmarters. Het is een roofdier
dat o.a. de steenuilen in onze kasten
belaagt, hetgeen een gewenste uitbreiding
van het aantal steenuilenterritoria in de weg
staat.
Het is niet bij steenmarters gebleven, want
ook de boommarter breidt zich uit. Dat merken de nestkastencontroleurs die op de
meeste routes te maken krijgen met dit overigens mooie beest: tientallen kastjes op een
rij geplunderd, deksels eraf, opgevreten
mezen, nestmateriaal via opening naar buiten getrokken, enz.
Zie foto Simon
Bijl
(Holtinge)

Ondanks antimarterrooster
toch predatie
en dus veertjes
rond de opening
Gevolg: op veel routes erg lage broedresultaten. Het aantal verstoorde broedsels van
koolmees, pimpelmees en bonte vliegenvanger zegt genoeg:
Koolmees
28
Pimpelmees
12
Bonte Vliegenvanger 38
Jaaroverzicht 2010
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Aangezien we met een aantal antimarterkastjes al succes hebben, is besloten dat
aantal flink uit te breiden: 150 zijn er najaar
2010 bijgeplaatst (zie foto Simon). Het gazen
voorfront moet de marter buiten de deur
houden. "Kunst- en vliegwerk" waar je niet
zo vrolijk van wordt.
Resultaten per route.
Op de route Oosterzand I controleert
Jannie Veldman-Gol al sinds haar lagere
schooltijd de kastjes. Nadien heeft ze ook
haar echtgenoot Jan ervan weten te overtuigen dat dit een mooie en zinvolle activiteit
is. Nu worden de Uffelter kinderen geboeid
door de wijze waarop zij invulling geven aan
de educatieve doelstelling. Op de film over
de Vogelwacht van Rob van der Horst wordt
dat duidelijk in beeld gebracht. Geen wonder dat de kinderen nauwelijks verstek laten
gaan gedurende 7 weken controle.

Jonge bonte vliegenvanger
Helaas zijn soorten als matkopmees,
gekraagde roodstaart en zwarte mees niet
meer aangetroffen en moeten de kinderen
het doen met vooral de koolmees en bo. vliegenvanger die vechten om de hegemonie ( 15
p./ 15 p. als er niet zoveel vliegenvangers
verstoord waren). Een bijzondere waarneming was de vondst van een dode vos. De
kinderen hebben het beest ter plaatse ter
aarde besteld.
De resultaten op de aangrenzende route
Oosterzand II ( Greetje en Eisso Oeseburg)
doen ons aan vroegere tijden denken: een
goede bezetting en nauwelijks verstoring. In
het laatste kastje een geslaagd broedgeval
Jaaroverzicht 2010

van de matkopmees. We zijn er al aan
gewend: veel paartjes bonte vliegenvanger.
Er werden hier nog geen geringde vr. aangetroffen (even van de eieren lichten, pootcontrole en terug), maar dat gaat de komende
jaren veranderen, want Greetje heeft een
groot aantal jongen geringd. Een koolmees
had zich, zo leek het, met een "Jantje van
Leiden" van de nestbouw afgemaakt: de eitjes lagen op de kale bodem. Er is een kans
dat buren het nestmateriaal hier gestolen
hebben.
Op de route van Ard en Dicky Nijdam
(Rheebruggen I) is een rijke vogelstand aanwezig. Dat komt doordat er veel afwisseling
is: gemengd loof- en naaldhout. Vrijwel alle
kastjes waren bezet, maar helaas is hier ook
een marter actief. Kast na kast werden dode
vogels aangetroffen. Op het 1e deel waren
bijv. 7 legsels op een rij mislukt. Leuk voor
de kinderen: de broedgevallen van een
spreeuw en een boomklever.
De route van Rogier Nijdam (Rheebruggen II)
bevindt zich in het centrum in de omgeving
van de boerderijen. Vroeger waren de ringmussen hier algemeen, maar dit jaar werd
geen enkel paar aangetroffen. Het aantal
bonte vliegenvangers was voor dit gebied
redelijk goed, maar helaas gingen 4 legsels
verloren. 55% mislukking maakt de controle
er niet leuker op.
Op de route Binnenveld IIIa trof Bart
Hoekstra een vrij groot aantal lege kastjes
aan: 10 (= 37%). Zoals verwacht namen de
bonte vliegenvangers hier de toppositie in. In
1 kastje bouwde een paar hun nest over dat
van de verjaagde koolmezen. Slechts 1 p.
pimpelmezen bracht hier jongen groot.
De route van 32 kastjes van het Binnenveld
IIIb (Greet Glotzbach, Lida Zondag) bevindt
zich nabij de Markgenotenweg. Het lijkt erop
dat daar de ondergroei van het naaldbos
enigszins terugkeert, omdat er weinig (of
geen) Schotse Hooglanders meer grazen. Dat
kan een positief effect hebben gehad op de
kastbezetting (81%). Helaas ook hier slechts
3 soorten: kool- en pimpelmees en bonte
vliegenvanger.
Op de route Binnenveld I (Bald Bruinenberg,
Ronald Hoogenhout) worden de kastjes ieder
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jaar heel goed bezet. Er is nog geen marterpredatie vastgesteld. Ook hier is weinig
afwisseling in de broedvogels (misschien
enkele spreeuwenkasten erbij??)
Op de aansluitende route Binnenveld II
(Will en Piet Hoornstra) waren de broedresultaten uitstekend. Toch was er nogal wat
onrust in menig kastje, omdat er veel
gevechten plaats vonden toen bonte vliegenvangers omstreeks 25 mei onderdak
zochten na terugkeer uit Afrika.
Op de route van Holtinge (Sanne v.
Gemerden, Simon Bijl) werden maar liefst
13 kasten verstoord (zie foto boven). Het
was jammer dat een uniek broedgeval in

Leiding
Kastjes
Bewoond
Verstoord
Geslaagd

Oosterzand I
J. Veldman
mw. J. Veldman
40
37
12
25 = 63%
Verstoord: 9 bo.v
2 k.m., 1 spr.

Paar
Koolmees
13
Pimpelmees 5
Bonte v.v.
7
Spreeuw
Matkopmees Boomklever -

Leiding
Kastjes
Bewoond
Verstoord
Geslaagd

Ei
113
60
47
-

Jo.
101
58
43
-

Oosterzand II
mw. G. Oeseburg
E. Oesenburg
33
32
4
28 = 85%
Verstoord: 2 k.m.
2 p.m.
Gr.bo.v AS47303
Paar Ei
Jo.
6
51
36
6
63
60
15
87
77
1
8
8
-

Binnenveld I

Binnenveld II

B. Bruinenberg,
R. Hoogenhout

mw. W. Hoornstra
P. Hoornstra

30
28
5
23 = 77%
Verstoord: 2 bo.v.
3 k.m.
Paar Ei
Jo.
Koolmees
9
76
54
Pimpelmees 6
62
42
Bonte v.v.
8
55
52
Zwarte mees -
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een kast (een winterkoning) verloren ging.
Winterkoningen bouwen een geheel overkapt nest meestal in dichte begroeiing. De
boomklever was ook present en dan is het
leuk dat de kinderen 7 jonkies kunnen
bewonderen. Nestmateriaal: fijne schorsschilfers.
Op de route van Westerzand (Ruud
Smeenk, Appie Tiemens) werden bijna alle
kasten (35) bewoond, maar, heel frustrerend, ook bijna de helft weer verstoord,
waaronder een nestje matkoppen. We
hopen dat na het aanpassen van alle
kasten, de resultaten weer als voorheen
zullen zijn.

Rheebruggen I
A. Nijdam
mw. D. Nijdam
39
37
12
25 = 64%
Verstoord: 61 bo.v.2 k.m., 4 p.m.,
1 spr., 1 ri.m., 1 b.k
Paar Ei
Jo
15
152 132
6
70
68
2
14
14
1
4
4
-

Rheebruggen II
Rogier Nijdam
32
26
13
13 = 41%
Verstoord: 7 k.m.
2 bov., 1 pi.m.,1 b.kl.
Paar
4
2
7
1

Ei
35
24
46
5

Jo
27
23
46
5

33
31
2
29 = 88%
Verstoord: 1 p.m.
1. bo.v.
Paar Ei
Jo.
10
82
68
8
76
68
11
67
59
1
-
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Binnenveld IIIa

Binnenveld IIIb

Holtinge

Westerzand

Leiding

Bart Hoekstra

mw. G. Glotzbach
mw. L. Zondag

P. van Emmerick,
S. Bijl
mw. S. van Gemerden

A. Tiemens
R. Smeenk

Kastjes
Bewoond
Verstoord
Geslaagd

28
21
1
20 = 71%
Verstoord: 1 pi.m.
1 b.v.

32
24
2
2 = 69%
Verstoord: 1 k.m.,
1 pi.m., 7 b.v.

31
28
10
18 = 58%
Verstoord: 2 k.m.,
1 bo.v. en 1 p.m.

Paar
8
3
8
1

Paar
5
6
11
-

Paar
12
1
3
1

34
32
20
12 = 35%
Verstoord: 7 k.m.,
10 b.v., 3 pi.m.,
1 matkop
Paar Ei
Jo
3
25
21
1
12
4
8
49
46
-

Koolmees
Pimpelmees
Bonte v.v.
Boomklever

Ei
74
34
52
7

Jo.
65
33
49
7

Ei
59
69
76
-

Jo.
50
55
44
-

Ei
117
13
17
6

Jo
107
13
17
6

Fred van Vemden

Ringonderzoek bonte vliegenvanger.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar
werkt een viertal leden van de Vogelwacht
(Greetje Oeseburg, Jan Veldman, Lida
Zondag en Greet Glotzbach) mee aan het
onderzoek o.l.v. Christiaan Both
(Rijksuniversiteit Groningen)naar de bonte
vliegenvangers. Dit onderzoek richt zich op
de vraag hoe deze vogels zich kunnen aanpassen aan klimaatsverandering. Daartoe
wordt in Afrika en Drenthe onderzoek verricht.
In Drenthe wordt de leefwijze van de bonte
vliegenvangers onderzocht. Vastgelegd wordt
o.a. wanneer ze in het voorjaar bij hun
nestkast arriveren, wanneer ze gaan broeden, waaruit het aangesleepte voedsel voor
de jongen bestaat en hoeveel jongen de
nestkast uiteindelijk verlaten. In Ghana,
maar daar werken deze ringers helaas niet
aan mee, wordt gekeken in welke gebieden
de vliegenvangers overwinteren en wanneer
ze vertrekken.
Wat is er op de diverse nestkastenroutes
over de bonte vliegenvangers te melden?
In 56 kasten op een aantal routes van de
Vogelwacht hebben deze vogels gebroed. Er
317 eieren gelegd, waarvan er 273 (in 2009
Jaaroverzicht 2010

waren dat er 384) geringd en wel zijn uitgevlogen.
Voor het eerst troffen de nestkastencontroleurs in het Uffelter Binnenveld twee misvormde jongen aan (bolle ogen en onvolgroeide poten).
Interessant voor het onderzoek is om te
weten wanneer het eerste ei wordt gelegd.
Ook dit jaar waren de vliegenvangers in het
Ooster-en Westerzand weer het snelst: op
26 april ontdekte Greetje daar het eerste ei.
In 2009 gebeurde dat op 22 april! De vogels
in het Uffelter Binnenveld/Holtinge legden
het eerste ei ook dit jaar wat later, om precies te zijn 3 dagen. Het laatste ei werd dit
jaar op 24 mei gelegd (in 2009 was dat 23
mei).
Kijk je naar de legselgrootte en het aantal
uitgevlogen jongen dan ontdek je een klein
verschil. De gem. legselgrootte in het Oosteren Westerzand is 5,4 en in het Uffelter
Binnenveld 5,8 . Om daar conclusies aan te
verbinden is wat te voorbarig.
Dit jaar kregen we van Christiaan Both ook
het verzoek om de dode bonte vliegenvangermannen die in of nabij de nestkast werden gevonden in te vriezen.
We hebben er 2 kunnen verzamelen en die
liggen nog steeds in de vriezer om te worden
21
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onderzocht. Er wordt dan gekeken naar de
testis, omdat het vermoeden bestaat dat de
mannen misschien sneller kunnen trekken
als ze maar één testis ontwikkelen, en dat
het belangrijker is om vroeg in het voorjaar
aan te komen met één werkende testis, dan
vroeg met twee half werkende testes, of later
met twee goed ontwikkelde testes.

Helaas hebben we op geen enkele route een
door ons in 2009 geringde vliegenvanger
terug gezien. In totaal hebben we de ringnummers van 7 geringde vogels kunnen
aflezen. Van 2 geringde vogels (Ooster-en
Westerzand) is de herkomst inmiddels
bekend, beide zijn in 2008 in Diever en
Midzomer geringd.
We blijven ook in 2011 de pootjes in de
gaten houden.
Greet Glotzbach

Kast en nest van de bonte
vliegenvanger
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aterdag 2 oktober heeft de Vogelwacht
Uffelte e.o. weer meegedaan aan Bird
Watch. Verspreid over het hele land
telden duizenden vogelliefhebbers het aantal
vogels dat voorbij trok. Vogelbescherming
Nederland verzamelde al de gegevens voor
Nederland, waarna later in de week de
bevindingen van heel Europa worden
bekend gemaakt. Een 10-tal tellers van de
Vogelwacht Uffelte e.o. telden in het gebied
van de Oude Vaart, van de Ossenweideweg
tot Ansen.
De regen mocht de tellers niet deren, hoewel
dat de getelde aantallen wel beïnvloed zal
hebben. Maar het resultaat voor bovenstaand gebied bleek toch positiever dan
vorig jaar, toen een harde wind de spelbreker was. Landelijk werden er minder vogels
waargenomen dan vorig jaar.
De top 3 voor gebied Oude Vaart is:
1. Spreeuw, 774 ex. (landelijk ook op nr. 1),

Z

Birdwatch
2.

2. Graspieper, 257 ex, 3. Kievit, 250 ex.
(landelijk op nr. 2). Aangemerkt moet worden dat deze regio niet een speciaal vogeltrekgebied is en dus de resultaten ook zullen afwijken van de landelijke.
In totaal werden 56 soorten en 2314 ex.
waargenomen.

In 2009: 4 ijsvogels geteld; in 2010: geen.
Oorzaak: de voorafgaande strenge winter.

Resultaat BirdWatch 2 oktober 2010:
aalscholver
blauwe reiger
grote zilverreiger
knobbelzwaan
kolgans
grauwe gans
kleine rietgans
nijlgans
wilde eend
soepeend
kuifeend
buizerd
sperwer
meerkoet
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9
11
4
6
33
69
41
6
60
1
6
6
5
39

zwarte roodstaart
roodborsttapuit
roodborst
merel
zanglijster
koperwiek
tjiftjaf
winterkoning
boomkruiper
boomklever
koolmees
pimpelmees
staartmees
ekster

3
11
10
18
30
2
2
2
2
1
28
15
2
10

kievit
watersnip
witgatje
zilvermeeuw
houtduif
holenduif
grote bonte specht
veldleeuwerik
boerenzwaluw
graspieper
gele kwikstaart
gr. gele kwikstaart
witte kwikstaart
tapuit

250
55
2
1
55
8
2
1
32
257
1
2
39
2

gaai
spreeuw
zwarte kraai
kauw
raaf
vink
putter
groenling
sijs
kneu
huismus
ringmus
rietgors
geelgors

13
774
3
3
2
85
30
1
10
51
92
65
2
12
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Foto 1: Vrijdagochtend 26-11-2010,09.00 uur

Foto 2: Vrijdagochtend 26-11-2010,12.00 uur

ussen alle cijfers en conclusies, die zo
eigen zijn voor het jaaroverzicht van
onze vereniging, even het bekende spelletje "zoek de ..tig" verschillen tussen de twee
bovenstaande plaatjes.
Twee foto's van dezelfde plek, genomen op
het Westerzand bij de Kleine Startbaan, met
een tijdsverschil van 3 uur, de verschillen
zijn groot en symboliseren mooi het werk van
onze werkgroep: geen vliegden is veilig, alleen
…. wat een werk om ze de baas te blijven. De
aanwas gaat super snel. Er zijn grote stukken heide in onze regio waar we na 2- 3 jaar
snel weer naar toe moeten, anders verliezen
we de slag. Gelukkig is er ook de beloning.
Allereerst visueel, wat zouden onze heidevelden er inmiddels anders uitzien, als wij "dennenkillers" ons werk niet hadden gedaan.
Bovenal is er de beloning die we krijgen via
de vogeltellers en watchers. Van hen horen
we dat ze er nog zijn in onze omgeving: tapuiten, veldleeuweriken en nachtzwaluwen. Van
de laatste soort stijgende aantallen !
Helaas was 2010 voor ons wat werkweer
betreft niet altijd geslaagd. Zowel aan het
begin als aan het einde van het jaar zorgden
vorst en sneeuw voor onwerkbare omstandigheden en moesten we tandenknarsend achter
de ramen zitten. Alhoewel een mooie sneeuwwandeling en schaatstocht zeker niet versmaad werden.

In 2010 waren er de gebruikelijk activiteiten
zoals de werkochtend van onze vereniging op
zaterdag 6 maart met als speciale gasten de
leerlingen en een aantal ouders van de
Oosterveldschool uit Uffelte, die ons prima
kwamen helpen. Zoals gebruikelijk zorgden
Jannie en Jan Veldman weer voor de vertrouwde verzorging van de inwendige mens.
De begeleiding van leerlingen van C.S.
Dingstede uit Meppel ging dit jaar niet door,
omdat we op een te laat tijdstip werden uitgenodigd om de ondersteuning te leveren.
In december bezochten we met onze groep
traditioneel de vrijwilligersavond georganiseerd door Natuurmonumenten, als dank
voor onze als vrijwilligers geleverde arbeid.
Als " Kertspakket" mochten we een bodywarmer bestellen.

T
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Het is al gezegd, de dennen groeien hard en
vermeerderen zich snel. Hoe meer handen,
die komen helpen hoe beter. Daarom hebben
we eind 2010 een vacature geplaatst op de
site van de Vacaturebank voor vrijwilligers
van Welzijn Meppel/Westerveld en proberen
we via mond tot mond reclame mensen te
interesseren Ook nu vragen we weer:
Als je wilt komen helpen, zo maar eens een
keer of vaker ? Je bent van harte welkom.
We werken in de periode half september tot
half maart 1 keer in de 14 dagen op een vrijJaaroverzicht 2010
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dagochtend. Voor laarzen, werkkleding en handschoenen zorg je zelf. Gereedschap is
aanwezig, via Landschapsbeheer Drenthe.
Informatie en aanmelden via onderstaande
coördinator.
Onze werkgroep bestond eind 2010 uit een
vaste kern van 10 vrouwen en mannen.
Nog even terug naar de foto's hierboven. De
datum is niet willekeurig gekozen. Het was de
eerste vrijdag eind vorig jaar dat Fred zich
ziek had afgemeld. Helaas, het was voor altijd.

Fred bedankt voor je vele uren samen op de
heide, je aanstekelijke enthousiasme, je deskundigheid, en bovenal je warme persoonlijkheid. Heel, heel veel dank !
Namens:
Hans, Derk, Ronald, Bald, Gerard M, Gerard
V, Sonja, Lia, Henk en Gert
Coördinatie werkgroep Heideschonen:
Gert Hulsebos

Vliegdennen halen het voorjaar niet.
Zaterdag 6 maart 2010 hebben twaalf kinderen en ruim tien vrijwilligers de vliegdennen in het Oosterzand een kopje kleiner
gemaakt. In dit mooie natuurgebied heb je
verschillende natuurvormen o.a. heidevelden, bos, vennen en kleine zandverstuivingen. Maar de grootste soort zijn de bomen
en de vliegdennen in het bijzonder. Die willen het in de natuur altijd winnen van de
dop- en struikheide. Daarom gaan we de
natuur een handje helpen. Eén keer in het
jaar gaat de jeugd van Uffelte en Havelte op
pad. Onder leiding van Fred van Vemden
wordt er eerst gefietst naar de plek waar het
moet gebeuren. Dan moeten we altijd even
wachten op Pieter Postumus van Landschapsbeheer Drenthe. Hij zorgt voor scharen en zagen. Een setje handschoenen en de
EHBO koffer maken het geheel compleet.
Dus de hei op, nog even een korte uitleg hoe
het precies moet (laag knippen of zagen).
Daar wordt het verschil van dop en struikheide duidelijk gemaakt en een paar minuten later hoor en zie je de bomen vallen. Het
lijken wel rijpe appelen. We werken flink en
voor dat je het weet, is het 10.00 uur en dus
koffietijd. Een warm bakje van Janny gaat
er wel in. Want het is net boven het vriespunt en er staat een sterke Noordoosten
wind. Dus flink aan de slag in de luwte en
alle bomen worden verzameld en onder een
der bomen gelegd. Dat is volgens Femmie
voor de humus, maar de andere deskundigen betwijfelen dat. We moeten de bomen
Jaaroverzicht 2010

toch kwijt. Gewoon een mooie plek voor de
ringslang om te overwinteren en zijn jongen
groot te laten worden. Om 12.00 uur wordt
er voor het einde geblazen en is het wachten
op Ruud Molenkamp van De Roskam.
Heerlijk die patatten en de snert. Kan niet
beter en meestal is er nog wat over voor een
tweede en zelfs derde ronde. Moe maar voldaan fietsen we met de wind in de rug naar
Uffelte. We hebben pakweg 200 vierkante
meter ontdaan van de vliegdennen in het
terrein van Defensie. Maar voor volgend jaar
staat er nog genoeg. Dus als u dit leest, ga
gezellig mee en help de heide een handje om
te overleven.
Ruud Smeenk
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Steenuilenbescherming.
ls in juli de laatste nacontrole van de
bezette kasten erop zit, kunnen de
resultaten van dit broedjaar genoteerd
en toegestuurd worden aan de provinciale
en landelijke werkgroepen. Er breekt een
periode van rust aan. De aanhangwagen
met ladder blijft een tijdje onderdak. "Een
tijdje", want over enkele maanden gaan de
werkgroepen al weer op pad, omdat allerlei
werkzaamheden nu al zijn gepland: het
plaatsen van kasten op nieuwe plekken, het
vervangen van oude nestkasten en het aanbrengen van b.v. macrolon als marterwering. Voor ondergetekende staat nog het
schrijven van het jaaroverzicht op de agenda.

A

Werkgroep.
Om de bescherming van de steenuil op een
gedegen wijze te verrichten, is momenteel
veel mankracht nodig. Ons gebied wordt
geleidelijk groter, het aantal kasten is gestegen tot ca. 150 en om die zorgvuldig te
beheren, moeten we geregeld op pad. Sinds
2009 is er wel het een en ander ten goede
veranderd: het werkgebied is verdeeld in 5
deelgebiedjes. Die worden onderhouden door
5 coördinatoren die met een aantal medewerkers ca. 30 kasten onder hun hoede
hebben. Erwin Bruulsema, Roeland Haar,
Jos v. Luit, Jan ter Stege en Fred v. Vemden
kunnen zo de werkzaamheden goed verdelen. Ca. 30 medewerkers staan op de lijst
om te assisteren.
Werkgebied.
Nadat in 1993 de eerste kasten in Ansen
werden geplaatst, heeft het succes ertoe
geleid, dat we nadien letterlijk steeds verder
van huis geraken (figuurlijk gelukkig niet).
Rondom Ruinen zijn Ansen, Armweide,
Oldenhave, Hees, Engeland, Benderse, Voor
en Achter de Broeken, evenals Ruinerwold
de deelgebiedjes. Rondom Dwingeloo hangen
onze kasten o.a. in Lhee, Lheebroek,
26

Steenuilen
Dwingeloo e.o. en
Ruinen e.o.
Westeinde, Eemster, Leggeloo en
Geeuwenbrug. Daarnaast zijn ook in
Wittelte, Oldendiever, Diever en Uffelte
kasten geplaatst. Darp, Anholt, enz. staan
op het programma.
Uitbreiding/verbinding territoria: een succes.
Steenuilen voelen zich in het nog aanwezige
kleinschalige landschap in onze omgeving
wel thuis. Belangrijke factoren om er te
overleven zijn vooral de voedselsituatie en
het onderdak.
Om de vaak geïsoleerde gebiedjes met elkaar
te verbinden, worden ertussen en er aansluitend kasten geplaatst in geschikte biotopen. Dat dit werkt hadden we enkele jaren
geleden nog niet durven hopen, maar nu
hebben we het bewijs dat verbinding heel
goed mogelijk is.
Dit jaar vestigde zich b.v. een paartje aan de
Ruinerweide ca. 600 m buiten Hees. In
Diever werd een kast op Oldendiever bezet,
ruim 2 km buiten de kern van Wittelte. Als
klap op de vuurpijl werd een kast bezet, die
we aan de rand van de Uffelter Es hadden
geplaatst. Voor het eerst na het verdwijnen
van het laatste broedpaar in Uffelte in de
strenge winter van 1979 klonk de bekende
roep weer in het dorp. Aan de Broekdijk zat
een solitaire uil (uit Ansen)
Ook vond er uitwisseling plaats tussen de
Veendijk (Havelte), waar "Vliegvlug" uit
Meppel succes had met 2 broedgevallen, en
ons gebied: een "Veendijkse" broedde in een
kast in Oosteinde-Ruinerwold. Dat biedt ons
samen weer kansen ook hier gaten op te
vullen. Koren op de molen van Martijn
Snijder, onze provinciale coördinator. Die
probeert ook, door krachten te bundelen, in
Drenthe de steenuilenlocaties met elkaar te
verbinden om zodoende weer een stabiele
populatie te krijgen.
Ondersteuning/bedreigingen.
Zonder de inzet van steenuilenliefhebbers,
die met behulp van speciale kasten zorgen
Jaaroverzicht 2010
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voor een onderdak en broedgelegenheid, zou
de stand gevaar lopen. Niet voor niets staat
deze vogel op de "Rode Lijst". Daarnaast is
vooral de leefomgeving zeer belangrijk: erven
met oude bomen (eiken), hoogstam fruitbomen, meidoornheggen, ruige overhoekjes en
b.v. pony's, schapen of paarden in de buurt.
Daar vindt hij zijn voedsel: muizen, insecten, amfibieën, wormen, enz. Het succes van
onze werkgroep heeft er toe geleid, dat
Ansen e.o. door Landschapsbeheer
Nederland is aangewezen als kerngebied
voor landschapsherstel. We zien het resultaat: L.B.D. heeft bijv. op Hees, Oldenhave
en in Ansen menig erf opgeknapt. Zo, dat de
steenuil (maar ook boerenzwaluw, kerkuil,
gr. vliegenvanger) zich hier in de toekomst
kan handhaven.
Zien we dan louter rozengeur en maneschijn? Was het maar waar! Door afbraak
van oude boerderijen en schuren, het "netjes" maken van erven en bijv. nieuwe recreatieve voorzieningen verdwijnen voortdurend
steenuillocaties. Daar is uiteraard in veel
gevallen weinig aan te doen. Daarnaast leidt
ook een natuurlijke verandering tot een
bedreiging van de steenuilenstand: de toename van de steenmarter. Overal verschijnt
deze geduchte rover en houdt huis op erven
waar steenuilen soms letterlijk hun kop verliezen. Eieren en jongen verdwijnen uit de
kast en zo gaat menig nest verloren. Eerder
goed bezette gebiedjes zijn daarom al jaren
"leeg": geen broedresultaat meer en verdwenen
uilen, bijv. Blanken, Huttenweg, Geuzinge.
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Strenge winters vormen eveneens een
bedreiging. In 1979 kreeg de stand in
Drenthe een klap waarvan die zich nooit
heeft hersteld. De 4 p. rond
Uffelte/Rheebruggen stierven toen uit. De
winter van 2009/2010, die rond de Kerst
begon, was ook niet mis en deed ons vanwege de langdurige dikke laag sneeuw het ergste vrezen. Vandaar dat we besloten de in de
kasten aanwezige uilen met eendagskuikens
bij te voeren. Dat werd een succes, want op
de meeste plaatsen waren de verstrekte kuikens na ca. 5 dagen verorberd. Als dan in
mei blijkt dat we wederom een recordaantal
bezette kasten hebben, weet je dat je zinvol
bent bezig geweest. Natuurlijk is het echter
niet en je vraagt je af hoe de toestand over
bijv. 25 jaar zal zijn, als er mogelijk geen
"uilengekken" meer zijn die dit willen doen.
Inventarisatie territoria.
In de maand dat het lentegevoel nog geenszins aanwezig is (februari), gaan we al op
pad om de steenuilterritoria in kaart te
brengen. Bewoners van de dorpjes rond o.a.
Ruinen en Dwingeloo horen dan al regelmatig de roep van de mannetjes en de reacties
uit aangrenzende gebieden.
Aangezien een steenuilenpaar zich vrijwel
steeds op dezelfde plaats vestigt, laten we
daar in de buurt de territoriumroep horen.
Met spanning wachten we dan op een reactie van een evt. aanwezig mannetje. Meestal
klinkt na korte tijd de roep terug, die soms
overgaat in een luid geschreeuw: pieuw,
pieuw….! De alarmroep. Dan vervolgen we
tevreden/blij onze route met de auto.
Ongeveer 500 m verder herhalen we de procedure en zodoende hebben we na een aantal bezoeken een goed beeld van het aantal
bezette territoria. Als geen reactie volgt op
een voorheen bezette plek, keren we er zeker
nog een keer terug. Uiteraard maken informatie van betrokken bewoners en ook de
kastcontroles in februari het beeld compleet.
Het is nl. zo dat paartjes uilen 's winters al
in een kast zitten. Die kastcontroles stellen
ons goed in staat ringcontrole uit te voeren,
die interessante gegevens oplevert.
Soms vraag je je af of de reagerende uilen
27
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wel afzonderlijke territoria bezetten, omdat
ze op vrij korte afstand van elkaar zitten.
Zou het dezelfde zijn die net riep?
Steenuilen broeden meestal op 400 á 500 m
van elkaar. Dat er echter uitzonderingen
zijn, blijkt uit het vaststellen van broedgevallen op zeer geringe onderlinge afstand: a.
twee territoria in Eemster liggen ca. 75 m.
uit elkaar, b. Bij twee andere territoria in
Eemster bedraagt de afstand slechts 200 m.
A.

Ook in Wittelte is de afstand tussen enkele
paren vrij gering. Een verklaring kan zijn
dat er een boerderij tussen de nestplaatsen
staat. Uiteraard speelt ook de voedselsituatie een rol.
Territoria.
In het onderstaande overzicht ziet u de ontwikkeling van het aantal vastgestelde territoria gedurende 10 jaren onderzoek.Terwijl

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

Gebied
Ansen/Armweide/
Ruinen West
Benderse/Engeland
Broeken/Hoekstr.
Hees/Achterma/
Ruinerweide
Oldenhave/Wijkveld
Oosteinde/Larijweg
Totaal aantal terr.
Ruinen e.o.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6

11

8

10/11

10

9/10

11

14

13

10

2

2

3

3

6

5

5

5

4

4

1
2
1

3
4
1

3
4
1

2
4
1

2
4
2

1/2
3
2

4
4
3

5
4
3

7
3
3

6
2
4

12

21

19

20/21

24

20/22

27

31

30

26

In het gebied in en rond Ansen liep het aantal paren na het topjaar 2008 (14) weer
terug. De oorzaken zijn o.a.:
- De aanwezigheid van steenmarters in het
gebied rond Blanken/Geuzinge/begin
Armweide/Armstraat. Hier zijn de vroeger
bezette plekjes bij Emmink/Martens/
Muggen/Wiersma niet meer bezet.
B.

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

Gebied
Lhee
Lheebroek- Holtien
Eemster/Boterveen
Leggeloo
Westeinde /
Stroovledder
Diever/Wittelte
Totaal aantal terr.
Dwingeloo/Diever

28

- Ook veranderingen op het erf hebben soms
tot gevolg dat de uilen er geen goede
omstandigheden meer aantreffen. U zult
begrijpen dat nieuwe bewoners soms heel
andere eisen stellen en drastische veranderingen aanbrengen die de steenuil niet welgevallig zijn. Een nog verder achteruitgaande stand is daarom zeker niet denkbeeldig.

2001
2
?
?
?

2002
2
1
1
?

2003
2
2
2
3

2004
1
2
2
2

2005
1
3
2/3
2

2006
1
3
3/4
4

2007
1
1
6
4

2008
1
4
5
3

2009
2
4
5
4

2010
3
3
6
4

?
?

2

.
1

1
1

1
2

1
2

1
2

3
3

3
4

4
6

?

?

10

9

11/12

14/15

15

19

22

26
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Terwijl de stand rond Ruinen een afname vertoonde van 4 territoria, stelden we gelukkig
rond Dwingeloo en Diever 4 paren meer vast.
Vooral Wittelte en Diever hebben de laatste
jaren een zeer positieve aantalontwikkeling:
van 1 naar 6 p. sinds 2003. In Oldendiever
maakte een paar gebruik van een nieuwe
kast en ook onder de kap van de molen
broedde weer een paar.
C.

Uffelte e.o.

Gebied
Winkelsteeg
D.

Op Holtien bleek het paar te zijn verdwenen.
Ook in het Westeinde zien we het aantal
paren toenemen. Bij één van de kasten troffen we ook nog een solitaire uil aan. Wij zien
nu mogelijkheden de gebiedjes van Wittelte
en Westeinde met elkaar te verbinden door
kasten te plaatsen.

2006
-

2007
-

2008
-

2009
-

2010
1

2006
-

2007
-

2008
-

2009
-

2010
1

Wateren

Gebied
Appelsch. weg

Totaal aantal terr.
Ruinen/Dwingeloo/
Uffelte/Wateren

2001

2002

2003

2004

2005

2006

?

?

29

30/31

35/36 34/37

2007

2008

2009

2010

42

50

52

54

In 2001 en 2002 werd nog niet het gehele gebied onderzocht.
De 2 paren in Uffelte en Wateren zorgden voor een nieuw toptotaal en daar zijn we uiteraard
blij mee.
Kastcontrole/broedresultaat.
Midden mei is het tijdstip aangebroken waar
wij als steenuilenliefhebbers reikhalzend naar
uitkijken. Dan krijgen we het antwoord op de
vraag of al die tijdens de inventarisatie vastgestelde territoria daadwerkelijk door een
broedpaartje zijn bezet. Uiteraard zijn er
plekken waar de uilen ergens onder het dak
broeden, maar bij ons zijn de kasten favoriet.
De controle is een spannende aangelegenheid:
ladder op, doek in de invliegopening en dan
voorzichtig het deksel omhoog. Als dan een
paar felgele ogen je aankijken, weet je dat het
goed zit. Je kunt ook even de inhoud vaststellen: eieren of jongen (leeftijd schatten).
Daaruit kunnen we opmaken wanneer we
kunnen terugkeren om de jongen te ringen.
In 2010 bleken van de 54 vastgestelde territoria maar liefst 47 p. een kast te hebben
betrokken: een record (2008: 46 p.). Als de
Jaaroverzicht 2010

steenuilen voor een kast kiezen, kun je het
broedsucces natuurlijk goed volgen. Dat
succes bepaalt hoe de stand zich de komende jaren ontwikkelt. Doordat je er met je
neus op zit, zie je uiteraard ook alle mislukkingen. Helaas was dat percentage dit jaar
weer aanzienlijk. Vooral rond Ruinen ging
een (te) groot aantal legsels verloren. Als in
een gebied van kast-na-kast geen jongen
uitvliegen, loopt de stand daar gevaar. In
het overzicht krijgt u een beeld van de
bezette territoria en broedresultaten.

Vrouwtje met pas
geboren jongen
29
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Broedparen in kasten en elders
A.
Ruinen e.o.

Ansen/Armweide/Ruinen West
Totaal: 10 paren

36 ei

In dit kerngebied van de steenuilenbescherming ging het aantal paren wederom achteruit (2009: 13). In dit gebied hebben we al op

22 jong

20 jong

Mislukt: 3 = 33%

21 plaatsen broedgevallen gehad, maar
helaas gaan er door meerdere oorzaken
voortdurend plekjes verloren.

Benderse/Engeland/Voor en Achter de Broeken/Hees/Ruinerweide/Oldenhave
Totaal: 12 paren

50 ei

In dit gebied had de werkgroep o.l.v. Jan ter
Stege/Jan Staal nogal wat teleurstellingen
te verwerken. Vooral op De Broeken en Hees
kwam er van de broedsels weinig terecht.
Dankzij de inzet van H. Smit en H. Völker
vlogen de 3 jongen op één van de lokaties
goed uit. Hier werd een man zonder kop in
de wei teruggevonden. Achteraf is het de
vraag of het wel de man van het hier broe-

33 jong

23 jong

Mislukt: 5 = 42%

dende paar was (ringgegevens duiden op
steeds van locatie veranderende uilen). In
een andere kast vonden we tijdens de
nacontrole 2 pootjes met een ring. Hier is
een pendelkast geplaatst, maar of die werkt
betwijfelen we nu. Mooi is het broedgeval op
Ruinerweide: uitbreiding van het gebied
blijkt mogelijk.

Ruinerwold (Oosteinde/Dr. Larijweg)
Totaal: 4 paren

12 ei

Bij één van de kasten stelden we dit jaar, na
afwezigheid in 2009, weer een paar vast.
Hier wordt onder de dakplaten van de

7 jong

7 jong

Mislukt : 1 = 33%

schuur gebroed. Bij een andere kast werden
de eieren in de steek gelaten.

Broedresultaat Ruinen e.o.
Bez. kasten
2010: 24
2009: 27
2008: 28
2007: 20
2006: 16
2005: 20
2004: 16

Mislukt
9 = 37 %
14 = 52 %
10 = 36%
6 = 30 %
3 = 19 %
7 = 35 %
3 = 19 %

Eieren
98
85
110
73
69
80
65

In het verslag van 2009 uitten we al onze
bezorgdheid over de ontwikkeling van de
steenuilenstand in de omgeving van Ruinen.
Er vinden teveel mislukkingen plaats en het
aantal uitgevlogen jongen is te laag om de
stand op peil te houden. Met kasten voor30

Gemiddeld
4,0
3,4
4,0
3,7
4,3
4,0
4,0

Jongen
50
36
57
49
48
36
39

Gemiddeld
2,1
1,4
2,0
2,5
3,0
1,8
2,4

zien van een nieuw martersysteem, vervaardigd door Roeland Haar, trachten we
een veilige situatie in de kast te bewerkstelligen. Helaas is die veiligheid er niet buiten
de kast.
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Broedparen in kasten en elders
B.
Dwingeloo e.o.

Wittelte/Diever/Oldendiever
Totaal: 6 paren

18

In Diever/Wittelte is de stand met 6 p. dit
jaar een succes. De kasten tussen beide
dorpen bieden steenuilen extra onderdak. In
één geval in Wittelte koos een paartje voor
de door hen zelf getimmerde kast. De kast
zal wel aangepast worden om de inhoud te
kunnen vaststellen.
Bij een andere kast kwam vorig jaar een uil
om het leven: in de schoorsteen beland.
Gelukkig wist de weduwnaar door flink te roepen toch een nieuwe echtgenoot te lokken en
volgde een geslaagd broedsel. Op Oldendiever
staat de kast in een fraaie eik. Helaas sloeg
ook hier waarschijnlijk een steenmarter weer
zijn slag en vrat de jongen op.

16

11

Mislukt: 1 = 20%

Het paar dat verbleef onder de kap van de
molen broedde niet in maar boven de kast.
Er werden jongen waargenomen, die we
mogelijk later ongeringd elders aantreffen.

Leggeloo
Totaal: 4 paren

6

In Leggeloo waren we tevreden met de stand
van 4 p. In de omgeving van het kerkje stelden Erwin en Roeland wel een territorium
vast, maar de broedplaats kon niet ontdekt
worden. Bij een andere zat wel regelmatig
een uil in de kast, maar de uilen kozen
waarschijnlijk toch weer voor hun oude
plekje onder het dak.

5

2

Mislukt: 1 = 50%

We zijn bang dat de aanwezigheid van een
steenmarter een aantal plaatsen ongeschikt
maakt. Eerst troffen we resten van het oude
vrouwtje in een kast aan. Een nieuw vr.
nam de plaats in, kreeg 3 jongen, maar die
werden nadien gepredeerd en ook de man
verloor letterlijk zijn kop: lag dood op de tak
voor de kast.

Eemster/Boterveen/Holtien
Totaal: 6 paren

28

In Eemster is de stand goed te noemen en
dat heeft te maken met het feit, dat hier tot
nu toe weinig verstoring plaats vindt. Als
eerder genoemd: het is bijzonder dat zich in
de kern zoveel paren in elkaars onmiddellijke nabijheid ophouden.
Bij één van de kasten zaten maar liefst 6
jongen in de kast, toen achter de woning bij
een andere kast kwamen werd het mannetje
dood aangetroffen. Gezamenlijke inspanning
Jaaroverzicht 2010

24

20

Mislukt: 0

van de beide nestkastbezitters door het bijvoeren met 1dagskuikens heeft toch ca. 3
jongen gered. Anders had het vrouwtje haar
kroost nooit voldoende prooien kunnen
brengen. Bij weer een andere kast nam een
paar gelijk de geboden kast aan, nadat in
het weiland waar voorheen de kast hing de
perenboom was afgestorven.
Wat er op één van de toplokaties is gebeurd,
leest u op de volgende pagina:
31
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Omzwervingen van een jonge steenuil.
Na 3 weken vakantie aan de Elbe keerde ik
zaterdag 10 juli terug. Drie weken mocht ik
me van mijn vrouw niet met steenuilen
bezig houden (geen verslagen schrijven b.v.).
Zondagochtend was het direct al weer raak:
een telefoontje van dhr. De Vries van het
vogelasiel te Hoogeveen. Hij had al 3 weken
een steenuil onderdak geboden, die nodig
terug moest naar een geschikt gebied. Daar
werk ik dan graag aan mee.
Wat was er gebeurd omstreeks 20 juni? Kort
daarvoor was dhr. De Vries naar Finland
afgereisd en plots hoorde zijn vrouw 's
nachts omstreeks half 2 de hond blaffen:
volk aan de deur. Toen ze ging kijken (wel
wat angstig uiteraard) stonden er 4 agenten
aan de deur. Ze hadden een steenuiltje bij
zich; of dat opgenomen kon worden. Ze hadden een uur daarvoor een auto zien rijden
met iets vreemds aan de voorzijde. De
bestuurder werd naar de kant gedirigeerd.
Wat bleek? In de grill zat een uiltje vastgeklemd, dat uit zijn benarde positie werd
bevrijd. Het beest was geringd, dus mogelijk
kon ik zien waar hij/zij vandaan kwam. De
politie besloot gelukkig actie te ondernemen
en heeft contact gezocht met Erwin
Bruulsema, die hen daarna doorverwezen

heeft naar de vogelopvang. Aangekomen in
Hoogeveen zag ik direct dat het een volgroeid
jong was en het nummer vertelde me, dat het
jong door mij geringd was in Eemster(Timmer)
op ca. 25 km van Hoogeveen.
Ik direct met de uil naar Eemster. De hulpvaardige en betrokken bewoner had wel een
ladder bij huis. Toen ik in de kast keek, zag
ik tot mijn genoegen dat de beide
broers/zussen nog aanwezig waren. Ik heb
ze gezegd: "Hier is je vermiste familielid weer
terug, vlieg straks samen maar uit."
Hopelijk krijgen we de hoofdrolspeler de
komende jaren nog eens in handen.
Toevoeging Erwin Bruulsema (januari
2011): Op 22 december 2010, tevens de
overlijdensdatum van Fred troffen wij de
hierboven beschreven uil aan in één van
de nestkasten in Wittelte. Het was net of
die dag de uilen een signaal afgaven,
omdat we tevens in de andere nestkasten
veel uilen aantroffen.
De bijzondere ontdekking van deze steenuil bleek achteraf als we er aan terugdenken vooral een emotioneel verhaal op te
leveren, omdat Fred het geweldig had
gevonden om te weten dat deze uil (mede
door zijn inzet) het er goed vanaf heeft
gebracht.

Lhee/Lheebroek/Westeinde/Stroovledder

Totaal: 10 paren

35 ei

In Lheebroek werden in de kast wel eieren
aangetroffen, maar later bleken die verdwenen. Beide uilen zaten wel in de kast. Soms
sta je dus voor een raadsel. Ook bij een
ander adres ging het mis: toen we op 12
juni de kast controleerden, troffen we 4
dode jongen en de vader aan. Waarschijnlijk
is het vrouwtje omgekomen.
Nieuwe broedgevallen op de grens van Lhee
en Lheebroek. Hier troffen we slechts 2 eieren aan en dan gaat het meestal mis. Op
het Westeinde had de solitaire uil van 2009
gelukkig een geliefde weten te vinden. Zij
brachten 5 jongen groot, waarvan er 1
omkwam. We hopen dat het paar bij
32

29

21 jong.

Mislukt: 3 = 33%

Stroovledder binnenkort een stel buren mag
begroeten: 1 paar is erg kwetsbaar.
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Broedresultaat Ruinen e.o.
Bez. kasten
2010: 21 *
2009: 18
2008: 18
2007: 12
2006: 11
2005: 7
2004: 5

Mislukt
5 = 24 %
3 = 17 %
4 = 22%
2 = 17 %
1=9%
2 = 29 %
3 = 20 %

Eieren
87
65
75
46
43
33
21

Gemiddeld
4,1
3,8
4,2
3,8
4,0
4,7
4,2

Jongen
54
38
48
37
26
24
14

Gemiddeld
2,6
2,1
2,7
3,0
2,4
3,4
2,8

* Kast in schuur in Wittelte niet meegerekend (niet kunnen controleren)
We zien in het overzicht hierboven resultaten
waarover we tevreden mogen zijn: een toename van het aantal paren en ook een aanzienlijk aantal uitgevlogen jongen, die we in 2011
in onze extra kasten hopen aan te treffen.
C.

Vergelijken we de resultaten met die van
Ruinen e.o., dan is dat van Dwingeloo e.o.
beduidend beter. Vooral het aantal mislukkingen is hier veel lager.

Broedparen in kasten en elders

Uffelte/Wateren

Totaal: 2 paren

5 ei

5

4 jong.

Totaaloverzicht Ruinen e.o./Dwingeloo e.o.
Resultaten in de kasten sinds 2002
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
*
29
30
35
36
42
50
52
54
13
15(52%) 21(70%) 28(80%) 27(75%) 32(76%) 46(92%) 45(87%) 46(85%)
1(8%) 6(40%) 4(19%) 10(36%) 5(19%) 8(25%) 14(30%) 17(38%) 14(30%)
50
59
80
113
112
119
185
150
190
3,8
4
3,8
4
4,2
3,7
4
3,3
4,1
34
31
50
57
74
86
106
74
108
2,6
2
2,4
2
2,7
2,7
2,3
1,6
2,3

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

Over het totale resultaat mogen we,
ondanks het toch weer vrij hoge aantal
mislukkingen, best tevreden zijn. Het
aantal jongen dat uitvloog (al heb je
daarvan geen 100% zekerheid) was
gelukkig hoger dan in 2009.
Het gemiddelde per kast moet meer dan
2 zijn om de stand niet te laten afnemen.

Ontwikkeling steenuilen
60
50
40
30
20
10
0
2003

2004

2005

2006

Aantal territoria
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2007

2008

2009

2010

Bewoonde kasten
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Ringen.
Voor het 2e jaar konden we de steenuilen in
ons gebied zelf ringen, omdat schrijver dezes
een ringvergunning heeft in het kader van
het RAS-project: het volgen van een aantal
interessante soorten, waaronder de steenuil.
Steenuilen hebben de gewoonte grotendeels
hun territorium te vestigen in de nabijheid
van de geboorteplek. Vandaar dat we bij de
controle van de in de kasten aangetroffen
uilen meestal zien dat er verplaatsing plaats
vindt binnen ons eigen werkgebied: een uil
uit Eemster zit in Wittelte in de kast; een uit
Leggeloo treffen we aan in Lhee en een uil
geboren op Hees broedt in een kast op de
Armweide, enz. Toch vinden er wel degelijk
verhuizingen plaats over grotere afstanden,
b.v. een uil geboren in de kast bij in Ansen
werd aangetroffen in Lintelo / Aalten in
Gelderland. Een ander jong uit dezelfde kast
werd aangetroffen in het noorden van onze
provincie: Bunne. Een reislustig gezin dus.
Wij treffen bij ons uilen aan uit Echten,
Zuidwolde en Staphorst. Onze ringgegevens

worden verwerkt door Jacob Mussche uit
Staphorst van onze zustervereniging aldaar.
Na het uitwerken van al onze gegevens
(waarvan ik af en toe duizel) staat me nog 1
ding te doen:
Graag wil ik mijn medecoördinatoren en de
werkgroepleden hartelijk danken voor hun
inzet. Het is door geleidelijke uitbreiding van
het gebied en het aantal kasten een haast
professioneel gebeuren geworden. Ook de
betrokken bewoners, van wie we vrijwel
overal op veel steun kunnen rekenen, danken we hartelijk.
De samenwerking met Landschapsbeheer
Drenthe (met name Kathelijn de Maeijer) en
ook onze provinciale coördinator Martijn
Snijder is uitstekend. Zij stellen ons o.a. in
staat het benodigde materiaal aan te schaffen, o.a. kasten en Macrolon. Samen de
schouders eronder leidt tot een gezonde
steenuilenstand.
Fred v. Vemden

Wat zijn ze mooi, hé? (maar wel kwetsbaar!)
Eind goed, al goed! Martha Sol ontmoet een plaatsgenote in Wapserveen. Die heeft bij
haar boerderij al meerdere keren een schreeuwende steenuil gehoord en op een weidepaal gezien. Is dat even een mooi bericht! Inmiddels een kast geplaatst en ook hier al
een steenuil aangetroffen die geringd was in Wittelte. Een mooi begin van een nieuwe
steenuilenplaats: Wapserveen.

34
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Steenuilen op de molen
Molenaars zijn over het algemeen niet blij
met vogels op de molen.
Vogels zorgen vaak voor behoorlijk wat overlast, zoals takken tussen het kruiwerk, nestmateriaal op de allerlei plekken, het uittrekken van riet en vogelpoep in de vreemdste
kleuren en hoeveelheden.
En om verder nog maar te zwijgen over de
traktatie op een spreeuwenei uit de askop
bij het voorleggen van het tweede zeil.
Deze negatieve gevoelens willen wel eens
veranderen wanneer het bijzondere vogels
betreft.
Zo werd ik jaren geleden door mijn buurman, een vogelaar, attent gemaakt op de
aanwezigheid van een steenuiltjes op de
molen.
De steenuil is een van de kleinste in ons
land voorkomende uilensoort en is vrij zeldzaam.Het vogeltje bivakkeerde al geruime
tijd op de molen maar ik had hem nog nooit
waargenomen.
In 2002 presteerde het uiltje, inmiddels een
paartje, het zelfs om een nest met drie jongen groot te brengen. Het nest bevond zich

onder de vorstplanken (de mol), boven op de
kap.
Het uitbroeden en grootbrengen gebeurde
allemaal terwijl we ’s zaterdags gewoon
draaiden met de molen. We hebben nooit
enige rekening gehouden met het uilenpaar.
Helaas voor de uilen moesten we het jaar
daarop de planken bovenop de kap vervangen vanwege de slechte conditie. Omdat de
nieuwe planken beter aansloten op het riet
was de ruimte onder de nieuwe vorstplanken voor de uil niet meer bereikbaar, dachten we.
Via mijn buurman ben ik in contact gekomen met de lokale uilenwerkgroep en hangt
er sinds twee jaar een steenuilenkast onder
aan de korte spruit. Maar sinds vorig broeden de uilen weer gewoon onder de vorstplanken, dus niet in de kast.
Dit jaar was er zelfs een broedsel met vier
jongen.
Bij zonnig weer zitten de jongen soms te
zonnen op de kap en onlangs lukte het mij
om ze alle vier op de foto te krijgen, drie op
de kap en een op de vangstok.
De oude vogels zie je overdag niet die hoor je
alleen maar 's nachts.

Meint Noordhoek.Vrijwillig molenaar korenmolen "De Vlijt" te Diever
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Bosuilen in de Havelter Kerk

egin april 2010 trof Greet Glotzbach al voor het 4e opeenvolgende jaar een broedgeval
van de bosuil aan in de Havelter kerk. Ieder voorjaar gaat zij via de wenteltrap, ladder en een plankier over de gewelven naar het achterschip van de kerk om een laptop
en geluidsboxen te plaatsen. Het dagelijks uitgezonden "gieren" van gierzwaluwen moet
soortgenoten in mei/juni naar de kerk lokken.
Ieder jaar kijkt ze dan ook even in de kerkuilenkast, die daar in 2005 is geplaatst door
Sietze Grave, Geert Hilbrands en Jan Ovinge. Weer trof ze geen kerkuilen aan, maar eieren
en 1 jong van de bosuil. Het bijzondere is, dat het vrouwtje al begin maart begonnen moet
zijn met de eileg, terwijl onze omgeving toen nog met een flinke laag sneeuw bedekt was. De
winter was in 2010 enigszins te vergelijken met die van 1979. Bosuilen vangen vrij veel
vogels en dat maakt ze minder kwetsbaar dan de kerkuilen die vrijwel geheel op veldmuizen
zijn aangewezen. Die kwamen dit jaar daardoor slecht aan het broeden (verzwakking).
Behalve door de bosuilen wordt deze afgetimmerde ruimte ook bewoond door holenduiven,
die soms een legsel starten nadat de bosuilen zijn uitgevlogen (omstreeks midden mei).
Hieronder ziet u de eieren en het net uitgekomen bosuilenjong. Je kunt het zgn. eitandje
nog zien waarmee het de eischaal rondom heeft opengepikt.

B

Jong en eieren bosuil in Havelter kerk - foto Greet Glotzbach
Hoe de bosuil er als volwassen vogel uitziet, toont de foto van dhr. Veneboer, die in het
Oosterzand (omg. Meeuwenkolonie) bezig was een holte van een zwarte specht te fotograferen. Plots traceerde zijn lens een bosuil, die in een door de storm gebroken berk zat. In een
holte daarin is vast gebroed.
Havelters moeten ook geregeld een roepende bosuil kunnen horen, want in de omgeving van
de Parkkamp, Overcinge en het Binnenveld zijn ze gehoord. Het gaat goed met deze uil van
de nacht (zwarte ogen).

Foto J. Veneboer
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n dit verslag geven we de resultaten van
de inventarisatie in 2010 en kijken we
terug tot 1970. In 2010 konden we ons
verheugen in recordhoge aantallen van de
Roodborsttapuit, Nachtzwaluw, Boomklever
en Grauwe Klauwier. Tevens constateerden
we dieptepunten of forse terugval bij de
Meerkoet, Kievit en Ransuil. Verrassingen in
2010 waren de Roerdomp, Draaihals en tientallen Kruisbekken, veel ook met jongen.
Telresultaten terug tot 1970 laten een groei
zien in de stand van de meeste bosvogels en
afname van water- en moerasvogels. De heidevogelstand is stabiel, maar er zijn grote
verschillen tussen soorten.

I

Holtingerveld
Het geïnventariseerde deel van het
Holtingerveld beslaat ongeveer 80% van het
Holtingerveld dat te boek staat als Natura
2000 gebied Havelte-oost. Het Uffelter
Binnenveld en de bossen van het
Uffelterzand vallen er buiten. Holtingerveld
ligt ten noorden van Havelte en Uffelte tussen de Helomaweg, de cultuurlanden van
Wapserveen en Wittelte, Drentse Hoofdvaart,
Uffelteres, Uffelterzand en de Meerkamp. De

Broedvogelinventarisatie
gebieden Ooster- en Westerzand,
Brandeveen, Meeuwenkolonie, Uffelterveen
en Havelterberg vallen er onder. De oppervlakte is afgerond 1400 ha en bestaat uit
bos, merendeels uit naaldbos (800 ha),
heide met vennen (500 ha) en cultuurland,
enige bebouwing, wegen etc. (100 ha).
Veldwerk en telgebieden
Broedvogels inventariseren is het meest
effectief omstreeks zonsopgang. Vogels zijn
dan zeer actief met zingen, baltsen, paarvorming en alarmeren en van die aanwijzingen
moeten we het hebben. In een tijdsbestek
van 3-5 uren omstreeks zonsopgang kan
een beperkte oppervlakte lopend worden
bestreken. Om het gehele Holtingerveld
omstreeks zonsopgang te inventariseren zijn
minimaal 7 bezoeken nodig. Gedurende het
broedseizoen maart-juni moet het gehele
Holtingerveld ongeveer tien keer worden
bestreken. Verder zijn extra bezoeken
gewenst in de avond en nacht. In 2010 zijn
in het Holtingerveld in totaal 235 uren aan
veldwerk besteed en daar kunnen nog ongeveer 150 uren aan worden toegevoegd voor
uitwerking en verslaglegging. 's Ochtends

vv
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vroeg 'achter de vogels aan gaan' vinden we
leuk, spannend en is vol verrassingen. Een
extra beloning komt aan het eind wanneer
we de seizoensbalans opmaken en die vergelijken met vorige jaren. De noeste 'urenmakers' waren Peeke Boelhouwer, Arend van
Dijk, Ronald Hoogenhout, Femmie Prikken,
Martha Sol, Harry Talen en Fred van
Vemden. Verder ontvingen we van deze en
gene nog aanvullingen.
Inventarisatie vindt plaats volgens de landelijke SOVON-methode van het Broedvogel

Monitoring Project en richt zich op alle voorkomende broedvogelsoorten. De tien algemeenste soorten, zoals Winterkoning, Merel,
Koolmees en Vink, worden uitsluitend in
twee speciale proefvlakken geïnventariseerd.
Van twintig vrij algemene soorten wordt
jaarlijks een deel van de stand geteld.
Gebiedstotalen van deze algemenere soorten
worden eens in de 5 of 10 jaar op een speciale manier berekend onder andere op basis
van dichtheden per oppervlakte-eenheid.

Wintereffecten 2010
Voor het eerst sinds 1997 hadden we een
sneeuwrijke winter met strenge vorst.
Mogelijk is het winterweer verantwoordelijk
voor terugval van Dodaars (van 12 naar 8),
Meerkoet (10 naar 1), Groene Specht (26
naar 19), Winterkoning (in twee proefvlakken van 30 naar 19) en Zwarte Mees (in
twee proefvlakken van 22 naar 15). Andere
standvogels of soorten die in vorige strenge
winters flink in aantal terugliepen, lieten nu
geen duidelijk aanwijsbare sporen achter.
Verklaring als terugval door winterweer

moeten met voorzichtigheid worden gehanteerd, want er zijn veel meer factoren van
invloed. Sommige soorten kunnen wegtrekken naar betere oorden (maar met kans op
andere risico's), andere kunnen bijvoorbeeld
een goed broedseizoen 2009 achter de rug
hebben en dat kan winterafname maskeren.
In het algemeen kunnen de meeste vogelsoorten wel tegen een stootje, ook soorten als
Goudhaan en kleine mezen. Zij kunnen zich
zelfs goed redden als standvogel in
Scandinavië. Sterfte hangt vaak samen met
voedselgebrek en minder met kou.
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Watervogels
Watervogels lieten het wat afweten dit jaar.
Bij sommige speelde winterweer waarschijnlijk een rol. Van broedende Krakeenden,
Slobeenden, Bergeenden dit jaar geen spoor,
veel andere soorten hadden een wat lager of
overeenkomstig aantal dan in 2009.
Positieve uitzondering vormden Grauwe
Gans (toename 2009-2010 van 12 naar 19
paar) en Kuifeend (24 paar, hoogste stand
ooit), Tafeleend (2) en waarschijnlijk een
Geoorde Fuut. Verrassend was de melding
van een roepende Roerdomp in het
Kolonieveen, alwaar ook een baltsende
Watersnip werd gesignaleerd. Op de natte
heide hadden we na jaren weer eens een
zingende Sprinkhaanzanger en een tweede
in de Ootmaan bij de Drentse Hoofdvaart.
Heidevogels
Dat de weidevogels het op de heide (en
elders) niet goed doen, er in feite bijna zijn
uitgestorven, is geen nieuws, maar dat zelfs
de Kievit het dit jaar voor het eerst sinds
1970 liet afweten was onverwacht. Vóór
1995 telden we geregeld 10 tot 28 paren op
de korte, natte (geplagde of gemaaide) heide.
Terug in de tijd zijn de volgende weidevogels
van de heide verdwenen: Wulp (2004, ooit
30-40 paren), Scholekster (2003, 2-4 paren),
Tureluur (1989, 1-2 paren) en Grutto (1986,
5-7 paren). Met de kleine zangvogelsoorten
'van de heide gaat het een stuk beter. De
Roodborsttapuit weet van geen ophouden.
Dit jaar staat de teller op 116 paren, vorig
jaar nog 94. Het spiegelbeeld doet zich voor
bij de Tapuit. In 2010 1 paar, terwijl het tot
1998 meestal om 10-25 paren ging. De
Veldleeuwerik viel met ongeveer 10 paren
terug naar 63 paar, maar z'n broertje de
Boomleeuwerik nam juist met 10 paren toe
tot 34. Waren we in 2009 al opgetogen over
op 8 plaatsen zingende Nachtzwaluwen, dit
jaar hebben we er 16 op papier weten te
krijgen. Landelijk gaat het de Nachtzwaluw
voor de wind. Op het Holtingerveld speelt
biotoopverandering een positieve rol speelt.
Op steeds meer plekken op de open heide
zijn in de loop der jaren 'vliegdennen' verschenen en in dat halfopen heidelandschap
Jaaroverzicht 2010

voelt de nachtelijke ratelaar zich thuis.
Groeit de heide echter te dicht met bomen,
dan vertrekt hij weer. De laatste jaren zijn
door de Werkgroep Heideschonen diverse
van deze vrijwel dichtgegroeide heidepercelen ontdaan van de meeste dennenopslag.
Laten Nachtzwaluwen zich nu opvallend
vaak verleiden om op juiste die plaatsen te
gaan broeden!
In 2010 werden vier nesten van Grauwe
Klauwieren vastgesteld en daarnaast nog
een territoriaal mannetje. Van zoveel paren
konden we tot kort alleen maar dromen. Het
zeldzame Paapje troffen we weer op twee
plaatsen aan en een andere zeer zeldzame
soort, de Draaihals, hielt dit jaar domicilie
nabij de Schaapskooiboerderij aan de rand
van het Kolonieveen. Dank zij een tip van
Natuurmonumenten kwamen we hier achter.
Bosvogels
Roofvogels en uilen hadden dit jaar een
geringe stand. De bikkel onder de roofvogels,
de Buizerd, wist zich met 12 paren nog
aardig te redden, hoewel het er twintig jaar
geleden bijna twee keer zo veel waren. Van
de Havik en Sperwer waren er enkele paren,
terwijl van de Wespendief, Bruine
Kiekendief, Boomvalk en Torenvalk dit jaar
elk spoor van broeden ontbrak. De Bosuil
deed het aardig met drie paren. Eén uil zich
goed liet bekijken in z'n nestboom. In 2010
liet de Ransuil voor het eerste verstek gaan
in ons gebied. Nachtenlange tochten leverden niets op. Dat was tussen 1970 en 1990
wel anders toen de stand geregeld tussen de
10 en 20 paren lag. Zwarte Specht, Kleine
Bonte Specht, Grote Lijster en Appelvink telden dit jaar ongeveer evenveel paren als
vorig jaar. Minder goed ging het met de
Wielewaal. Met 17 paar (vorig jaar 20) is het
Holtingerveld altijd nog één van de betere
gebieden in ons land. De Boomklever gaat
maar door: twintig jaar geleden was het nog
een zeldzaamheid, dit jaar telden we er 56,
weer 10 meer dan vorig jaar. De altijd wispelturige Fluiter had dit jaar een redelijke
stand. Afgelopen jaren telden we 9, 1, 5, 10,
12, 5 en dit jaar 13 paren, met een opvallen39
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de concentratie in de bossen van
Holtingerzand. De recente nieuwlichter
onder de Nederlandse broedvogels (dankzij
uitgroeiend naaldbos) de Kruisbek had met
25 paren een goed jaar. Verscheidene paren
zijn met uitgevlogen jongen gezien. De
vreemde eend onder de bosvogels, de in de
schemering baltsende Houtsnip, handhaafde
dit jaar zijn aantal op 11.
Vogelstand op langere termijn 1970-2010
Sinds 1970 worden broedvogels geïnventariseerd, zeldzame en schaarse jaarlijks en
(vrij) algemene soorten om de 5 of 10 jaren.
Aantallen in 1970-2010 zijn met intervallen
van tien jaren samengevat in tabel 1. In
totaal zijn 140 broedvogelsoorten geregistreerd, per jaar meestal iets meer dan
100. De totale stand ligt globaal tussen de
8000 en 10000 paren. Onder invloed van
talrijke factoren zijn er jaarlijkse fluctuaties.
Denk hierbij aan geboorte, sterfte en overleving, dat beïnvloed wordt door voedselaanbod, weersomstandig (nat of droog, strenge
of zachte winter), ziekten, problemen tijdens
de trek of overwintering in Zuid-Europa en
Afrika en landschappelijke veranderingen in
het Holtingerveld zelf. Jaarverschillen
komen niet goed tot uiting in de totalen om
de tien jaren. De Winterkoning bijvoorbeeld
laat sinds 1970 toename zien van 120 tot
500 paren. Tussentijds kunnen strenge winters de stand echter decimeren zoals in de
strenge winter van 1978/79: 145 paren in
1978 en 25 in 1979, vervolgens weer rap
herstel tot 170 paren in 1980-82.
Algemene ontwikkeling
Bovenaan in de tabel staan de meest talrijke
en vaak ook in aantal toegenomen soorten.
De Fitis is tot dusverre altijd de talrijkste
soort geweest, maar de sterk toegenomen
Vink steekt de Fitis naar de kroon. In 2010
hadden zes soort 500 of meer paren.
Daarvoor was dat weggelegd voor twee of
drie soorten. Vooral in het rechterdeel van
de tabel vinden we voorbeelden van vroeger
talrijke en nu zeldzame of verdwenen soorten. Op basis van de tabel heeft 33% van de
soorten een stabiele of fluctuerende stand,
40

zonder duidelijke trend, 35% neemt toe, 24%
neemt af en 8% is incidentele broedvogel.
Trend water- en moerasvogels
Onder de water- en moerasvogels bevinden
zich veel verliezers. Het meest in het oog
springend is het verdwijnen van
Kokmeeuwenkolonies (max. 3100 paren) na
2005. Deze meeuw is ook verantwoordelijk
voor de sterke schommelingen in de totale
stand (figuur 1). Kolonies van Visdief en
Zwarte Stern waren voor 1981 al verdwenen. De in 2010 talrijkste water- en moerasvogels (Wilde Eend, Rietgors, Kuifeend,
Grauwe Gans) laten toename zien of hebben
een stabiele stand. Afname doet zich vooral
gevoelen bij de Wintertaling, Waterhoen,
Meerkoet, Zomertaling en Slobeend. Deze
ontwikkelingen vertonen veel overeenkomst
met de landelijke, maar in vergelijking met
Drents-Friese Wold en Dwingelderveld komt
het Holtingerveld negatiever uit de bus.
Trend heidevogels
Het verdwijnen van opvallende heidevogels
als Korhoen, Wulp (figuur 2), Grutto, Patrijs
heeft vooral in de periode tot ongeveer 1990
z'n stempel gedrukt op de heidevogelstand.
Behalve op de heide zijn ook veranderingen
in de omliggende cultuurlanden hieraan
debet: voor hun voedsel waren deze soorten
sterk aangewezen op (toen nog niet intensief
gebruikte) akkers en weilanden. Dat de totale heidevogelstand desondanks geen sterke
terugval laat zien komt door de vrijwel tegelijkertijd toenemende stand van zangvogels.
Bijna uit het niets hebben Roodborsttapuit
en Boomleeuwerik zich op de heide
gevestigd en ook andere zangvogelsoorten
zijn flink toegenomen, zoals Boompieper,
Geelgors en Grasmus. Deze soorten weten
onder andere te profiteren van het enigszins
begroeid raken van de heide met struiken en
bomen. In weerwil van landelijke afname
weet de Veldleeuwerik zich staande te houden. Dat is niet het geval met de Tapuit.
Heidevogels laten vrijwel overal in ons land
afname zien, maar met verschillen tussen
gebieden. In het Drents-Friese Wold en
Dwingelderveld nemen heidevogels minder
Jaaroverzicht 2010
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sterk af dan in het Holtingerveld, hetgeen
waarschijnlijk verband houdt met een ander
beheer en gebruik (Holtingerveld intensieve
recreatie, dicht padennet etc.) van het heidelandschap.
Trend bosvogels
Sinds 1970 laten de meeste bosvogelsoorten
een positieve trend zien. De meest talrijke en
veel van de toegenomen vogelsoorten zijn
vrijwel allemaal bosvogels. Er hebben zich
zeven nieuwe soorten gevestigd, waaronder
de Boomklever (1988), Appelvink (1976),
Kruisbek (1980), Kleine Bonte Specht
(1973), Bosuil (1973) en Sijs (1980). De
Bonte Vliegenvanger heeft z'n toename vooral te danken aan de opgehangen nestkasten.
Na 1970 is de bosvogelstand bijna verdubbeld. Deze toename hangt samen met het
ouder en rijper worden van de vroeger
maagdelijke dennenbossen, door veel meer
afwisseling en door uitbreiding van loofbos,
onder andere ook als ondergroei in naaldbos. Er zijn echter ook enkele bosvogels in
mineur, met als meest opvallende de
Ransuil, Zomertortel, Fazant (o.a. verbod op
uitzetten), Kauw en Ekster. De trend van
bosvogels loopt in grote lijnen in de pas met
de landelijke trend van bosvogels, maar is in
Holtingerveld iets positiever.

Conclusie
Holtingerveld kan bogen op een gevarieerde
en relatief talrijke vogelstand. Grotendeels
hangt dit samen met afwisseling van open
heide, heide met bomen, droge zandige en
natte venige heide, vennen, en jong tot oud
naaldbos, loofbos en gemengd bos, elk met
hun eigen typische vogelstand. Verschillen
in beheer tussen verschillende terreineigenaren draagt hier ook toe bij evenals het jarenlange vogelonderzoek. Ontwikkelingen in de
vogelstand vertonen veel parallellen met de
landelijke, maar de stand van heidevogels,
water- en moerasvogels op het Holtingerveld
is minder florissant dan die in het DrentsFriese Wold en Dwingelderveld.
Arend van Dijk
Bronnen:
" Broedvogelontwikkeling op de heide. In:
Van Dijk A.J. , Boele A., van den Bremer
L., Hustings F., van Manen W., van
Kleunen A., Koffijberg K., Teunissen W.,
van Turnhout C., Voslamber B, Willems F.,
Zoetebier D. & Plate C. 2007. Broedvogels
in Nederland in 2005. SOVON-monitoringrapport 2007/01. SOVON Vogelonderzoek
Nederland, Beek-Ubbergen.
" Van Dijk A.J., van Vemden F.A., Hilbrands
J.H. & de Roos J. 1999. Broedvogels van
het Holtingerveld, Havelte 1993-98.
Rapport Uffelte.

Figuur 1. Aantalsontwikkeling in 1970-2010 van drie groepen broedvogels in het
Holtingerveld. Het aantal paren van alle soorten per groep is opgeteld (zie tabel 1). De bosvogelstand neemt gestaag toe, die van heidevogels is vrij stabiel en die water- & moerasvogels
fluctueert sterk en neemt af.
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Figuur 2. Voorbeelden van de aantalsontwikkeling van jaarlijks geïnventariseerde heidevogels
Wulp en Roodborsttapuit en bosvogels Boomklever en Wielewaal in het gehele Holtingerveld
en van de Roodborst in het proefvlak Oosterzand (35 ha).
Tabel 1. Totale broedvogelstand in het geïnventariseerde deel van het Holtingerveld (1400 ha)
in perioden om de tien jaren. De 119 soorten zijn gesorteerd op het aantal in 2010. Onder biotoop is aangegeven: b - bos, h - heide, w - water en moeras en onder trend: + toename, - afname, = stabiel of fluctuerend en i incidenteel.
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Succes voor de gierzwaluw(werkgroep).
n 2005 kreeg het gierzwaluwproject van
de Havelter kerk ( 50 speciale dakpannen
aan de noordzijde van het achterschip)
een indrukwekkend vervolg: met medewerking van wooncorporatie Actium en de
betrokken bewoners werden door de zwaluwwerkgroep ca. 35 gierzwaluwkasten aangebracht aan de zijgevels van de woningen
aan de Veenbesstraat. Zelfs hoogwerkers
kwamen er aan te pas. Daar broedden voordien al ettelijke paren onder dakpannen,
maar kasten zouden veel betere broedresultaten kunnen opleveren (b.v. de hitte speelt
vaak een negatieve rol).
Ieder jaar gingen werkgroepleden in de
broedtijd (mei/juli) wel even op een bankje
bij de vijver zitten om de overvliegende zwaluwen in de gaten te houden. Zouden ze het
wagen een kast binnen te vliegen? Op zichzelf al een boeiend schouwspel: soms een
groep van ruim 30 gierzwaluwen over je
hoofd zien en voelen scheren, in duizelingwekkende vaart.
We weten echter dat geduld hier een schone
zaak is. Pas vorig jaar troffen we in 1 van de
kasten een nestje aan tijdens een schoonmaakbeurt (o.a. verwijderen van ringmussennesten).
Maar wat ik midden juli zie tijdens zo´n
observatie aan de achterzijde van de woningen, doet mijn hart wat sneller kloppen:
naast de 3 ex. die in volle vaart onder een
gevelpan schieten, stel ik ook vast dat in
maar liefst 5 kasten een zwaluw verdwijnt,
om even later weer omlaag te vallen en weg
te vliegen. Bij 1 kast zie ik een jong voor de
opening verschijnen (witte keelvlek).
Natuurlijk ben je er nooit helemaal zeker
van of het allemaal broedgevallen betreft.
Toch wilden we zekerheid en daarom besloten we 1 kast te gaan bezoeken (waar het
jong waargenomen was). Op ca. 7 m hoogte
werd de schroef losgedraaid en het deksel
iets opgetild: Ja, jongen aanwezig! Toen

I
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Zwaluwen
onder moeilijke omstandigheden het fototoestel onder het deksel gehouden en de foto
gemaakt. Pas onderaan de ladder konden
we vaststellen dat er zich 3 jongen in de
kast bevonden.

Die zouden enkele dagen later al uitvliegen.
Een van onze bestuursleden, Femmie
Prikken, reageerde als volgt op het prachtige
nieuws: "Ze weten gelukkig nog niet dat ze
binnenkort 2 jaar achtereen moeten vliegen.
Arme stakkerds!"
Ja, al begin augustus vertrekken ze met de
ouders naar zuidelijk Afrika, om pas volgend
jaar in mei terug te keren. Broeden is er dan
nog niet bij en ze leiden dan alleen maar
een vliegend bestaan.
Extra: terwijl wij het goede nieuws van de
Veenbesstraat melden, komt ook Greet
Glotzbach (leider van het gierzwaluwproject
in de kerk) met een verheugend bericht. Ze
heeft veel activiteit van gierzwaluwen bij de
kerk waargenomen en dit op film kunnen
vastleggen (YouTube). Ook schoten er zwaluwen in enkele muurspleten in de toren. Dit
succes biedt ons hoop voor de toekomst.
Ook op andere plaatsen in onze gemeente
kan de zwaluwwerkgroep goede resultaten
behalen.
Ter geruststelling van velen: gierzwaluwen
laten geen poep achter op stoep of vensterbank en ook onder een dakpan laten ze
geen enkele rommel achter!
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Jan Ovinge druk in de weer
met de bouw van de nestkasten
2010 goed Boerenzwaluwjaar!
In 2009 is de zwaluwwerkgroep begonnen
met jaarlijkse tellingen van Boerenzwaluwen
in Uffelte-Oost. Ons telgebied wordt
begrensd door de Egginkstraat,
Kippenburgweg, Hennehorstweg, Van de
Sluisweg, Reestweg, Rheebruggen en de
Anserweg. Er doen 52 bewoners mee. Twee
keer per jaar gaan wij bij hen langs om de
nesten van de eerste en tweede broedsels te
tellen. Hieruit leiden wij het aantal broedparen af. Voorts telt ons lid Harry Dikmans
heel Ansen en Armweide.

In 2010 telden we maar liefst 66 broedparen
in Uffelte-Oost. Dit betekent dat hier 15
broedparen meer waren dan in 2009, toen
we er 51 telden. De telgegevens van Harry
Dikmans bevestigen deze trend. In 2009
telde hij 74 broedparen in Ansen en
Armweide en in 2010 waren dit er 94. 2010
blijkt dus een goed jaar voor de
Boerenzwaluw te zijn geweest.
Wij danken alle bewoners die aan dit onderzoek hebben meegewerkt en we hopen dat
we in 2011 weer bij iedereen welkom zijn!
Ronald Hoogenhout

De huiszwaluwenstand in Havelte e.o.
Sinds 2004 worden de nesten in Havelte
e.o. regelmatig geteld. Vanaf die periode
schommelt het totale aantal huiszwaluwennesten in Havelte dorp tussen de 106
(2006) en 133 (2009). In 2010 bleef de teller echter bij 119 steken. We hebben naast
deze lichte daling ook een verschuiving van
de kolonies in het dorp vastgesteld. Wat
de oorzaak hiervan is, valt moeilijk aan te
geven. Wat we wel zien (en horen) is dat op
bepaalde plaatsen in de Meerkamp wordt
voorkomen dat deze vogels een nest aan de
gevel kunnen maken. Daarentegen zien we
ook dat er mensen zijn die de vogels m.b.v.
kunstnesten aan een nest proberen te hel44

pen (o.a. op de Leeuwerikweg nr.11 en bij
verschillende huizen aan de Klaproosweg).
Natuurlijk probeert de zwaluwwerkgroep
d.m.v. voorlichting meer mensen 'zwaluwgezind' te maken. Bij de bewoners aan de
Egginklaan nr. 16 is dat niet meer nodig.
Hier telden we voor het 2e achtereenvolgende jaar vele nesten: dit jaar maar liefst 13
bewoonde nesten! We hebben goede hoop
dat deze kolonie zich hier blijvend heeft
gevestigd. Een geweldig resultaat. Vooral
omdat de bewoners hebben aangegeven dat
ze genieten van het gezellige gekwetter, het
rondvliegen van de vogels en het verzorgen
van de jongen. Het opruimen van de mestresten nemen ze op de koop toe!
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Buiten het dorp telden we bij Oostra 16 (8
kunstnesten); Havelter Sluis 9 (7 kunst),
Meeuwes 21 en tot slot aan de Veendijk 22
(2 kunst). Bij Lommers aan de Veendijk is
het aantal nesten sinds 2004 wel behoorlijk
gedaald. Telden we in 2004 nog 77 nesten,
dit jaar in totaal slechts 22.
Uit een publicatie van SOVON in SOVONnieuws, jaargang 23 (2010) nr. 2 over o.a.
de huiszwaluw blijkt dat de stand van deze
soort landelijk gezien stabiel blijft. Helaas
geldt deze conclusie niet voor de provincie
Drenthe. Hier werd het grootste verlies van
de soort vastgesteld namelijk -11,3%
Toen leden van de zwaluwwerkgroep in
augustus 2009 bij de gemeente informeerden of het mogelijk was om een zwaluwtil in
Havelte te plaatsen, waren deze cijfers nog
niet bekend. Hebben de leden aangevoeld
dat de huiszwaluw een handje moet worden
geholpen? Het moet haast wel zoiets zijn
geweest. Bij het maken van het jaarverslag
(december 2010) is bekend dat er vier zwaluwtillen worden geplaatst binnen de
gemeente Westerveld. Aan de Dorpsstraat
in Uffelte komen twee tillen, de andere twee
worden in Havelte en in Diever geplaatst.
Het project is gerealiseerd i.s.m.
Landschapsbeheer Drenthe en met mede-

Huiszwaluwen Uffelte 2010.
U bent er zo langzamerhand wel mee vertrouwd: die druk kwetterende huiszwaluwen
die ieder jaar in april/mei in Uffelte terugkeren. Daar zijn ze tot midden september in de
weer om hun dagelijkse kostje bijeen te
scharrelen: insecten, insecten en nog eens
insecten! Op zonnige dagen in juli/augustus, als de jongen voortdurend bedelen om
voedsel, is er veel werk aan de winkel om al
die snaveltjes te vullen. Alleen al daarom
kun je huiszwaluwen beschouwen als zeer
nuttige vogeltjes.
Trouw en sociaal.
Huiszwaluwen zijn erg trouw aan hun
broedplaats en proberen elk jaar weer hun
Jaaroverzicht 2010

werking van de gemeente Westerveld.
De kosten voor de aanschaf en het plaatsen
van de zwaluwtillen zijn betaald door een
particulier, de Nationale Postcode Loterij,
Vogelbescherming Nederland, Vogelwacht
Uffelte e.o. en de gemeente Westerveld.
Hopelijk weten de huiszwaluwen de weg
naar deze onderkomens snel te vinden en
zijn we bijvoorbeeld in 2012 de provincie
waar de huiszwaluw erg is toegenomen.
30-01-2011 Greet Glotzbach

Zwaluwtil Uffelte, febr. 2011

oude nest te betrekken of een nieuwe in de
buurt te bouwen. Ook de jongen keren vaak
in hun geboortegebied terug. Ze zijn volledig
afhankelijk van de mens, omdat ze hun nest
aan stenen gebouwen met geschikte dakranden (o.a. goten, windveren) metselen.

Kunstnest en gewoon nest aan elkaar.
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Dat het ook nog heel sociale vogels zijn,
blijkt wel uit het feit dat ze op plaatsen waar
dat mogelijk is, hun nesten tegen elkaar aan
bouwen. Samenwerking is dan het devies en
zodoende ontstaan er soms hele kolonies
Een goed voorbeeld daarvan zien we aan de
voormalige zuivelfabriek te Wapserveen,
waar je ruim 30 nesten onder de dakranden
ziet. Slechts door te letten op in- en uitvliegende zwaluwen kunnen we daar vaststellen
hoeveel nesten werkelijk bezet zijn.
Uw hulp dringend nodig.
Als je de aantalontwikkeling van de Uffelter
populatie in ogenschouw neemt, ben je
geneigd te veronderstellen dat het met de
huiszwaluwen wel goed gaat. Helaas klopt
dat beeld, landelijk gezien, niet. Deze soort
heeft het heel moeilijk, hetgeen blijkt uit de
afname van meer dan 50% van de landelijke
stand in ca. 30 jaar. Dat heeft natuurlijk te
maken met de gevaren op de trekroute
naar/van Afrika en de leefomstandigheden
aldaar (droogte, insecticiden, enz.). Doch
ook de situatie in ons eigen land verslechtert. Veranderingen in het landschap
waardoor er minder insecten zijn. Ook modderpoeltjes, waar ze hun "specie" verzamelen
om het nest te metselen, ontbreken.
Dit jaar (2010) speelde het droge, schrale
weer in het voorjaar een negatieve rol: insecten en ook het benodigde nestmateriaal
waren schaars voorhanden. Gevolg: een erg
late start van het broedseizoen en veel minder uitgevlogen jongen (1 broedsel i.pl.v. 2).
Een ander punt waar we ons zorgen over
maken is het steeds minder beschikbaar
zijn van geschikte nestplaatsen. Nieuwe
woningen missen vaak de noodzakelijke
plekjes en veel mensen moeten niets hebben
van zo'n nest aan hun woning. Reden: poep
op stoep of vensterbank.
De leden van de zwaluwwerkgroep zien dat
uiteraard ook in Uffelte e.o., maar daar
staat tegenover dat er gelukkig nog vrij veel
"gedogende" dorpsgenoten zijn, die de mest
zelf verwijderen (de woning wordt er echt
niet minder waard door) of een plankje op
ca. 1 m onder het nest (laten) aanbrengen.
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Een plankje vlak onder het nest voldoet niet,
omdat de zwaluwen in een boog van onderen naar het nest komen aanvliegen. Ze zullen niet, zoals bijv. een ringmus, even landen op een richel of plankje. Een jaar later
wordt zo'n nest (met een plankje er dicht
onder) dan ook niet meer bezet.
Een slecht huiszwaluwjaar.
Als huiszwaluwen zo tegen het einde van
april terugkeren, zijn hun familieleden (boerenzwaluwen) al enkele weken bezig in stal,
schuur of kippenhok een nest te
bouwen/herstellen.
Dit voorjaar duurde het tot ruim in mei voor
we de huiszwaluwen weer boven ons dorp
waarnamen. Ze hadden zoveel moeite aan
de kost te komen dat ze aan gezinsuitbreiding niet toekwamen. Pas eind mei/begin
juni kwam er wat schot in en kregen we
langzamerhand een beeld van de stand in
Uffelte.
Die bleek een fikse aderlating te hebben
ondergaan, zodat we uiteindelijk 20 nesten
minder telden dan in het topjaar 2009. Op
enkele kolonieplaatsen daalde het aantal
bezette nesten dramatisch, bijv. bij mw. G.
Pekel (Lindenlaan) van 14 naar 6 en G.
Leffers (Made) van 14 naar 7. Op enkele
andere adressen vestigden zich gelukkig
paartjes, bijv. bij P. v.d Wal (Rijksweg): 4.
Toch kunnen we met een afname van 15%
spreken van een slecht huiszwaluwjaar.

Nestbouw-G. Veerkamp
We proberen ieder jaar weer een zo goed
mogelijke inventarisatie uit te voeren. Geen
mest onder het nest = geen broedgeval.
Natuurlijk worden er fouten gemaakt bij de
telling, o.a. omdat het nest zich aan de
achterzijde van het huis bevindt.
Jaaroverzicht 2010
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Dorpsstraat

Lindenlaan

De Goorn

17 p.

29 p.

15 p.

Egginkstr.
Rui'wo.weg
v.d Sluisweg
17 p.

Ruiterweg
Schoolstr.
Zuidstr.
16 p.

Vijverlaan Schapelsteeg
Liezenveen
Rijksweg
11 p.

13 p.

Totaal aantal paren: 118
Aantal paren: 1998/2010
1998
53

1999
67

2000
78

2001
80

2002
83

2004
97

2006
134

2007
129

2008
122

2009
138

2010
118

Kapotte nesten.
De mannetjes van de huiszwaluwen brengen
snavel na snavel met leem of klei naar de
nestplaats, waar het vrouwtje het metselwerk op zich neemt.
Het nestmateriaal in onze omgeving bestaat
overwegend uit zand en dat betekent een vrij
zwakke constructie. Er vallen daarom nogal
eens nesten op de grond als de jongen bijna
volgroeid zijn. Door de jongen in een met
karton afgewerkt kanarienestje naast het
kapotte nest aan de muur te hangen, kun je
de dankbare ouders hun kroost teruggeven.

Nest kapot bij D. Baljuw: jongen op de
grond. Toch gered dank zij het kanariekooitje. De ouders voeren gewoon door.

Hoop van de zwaluwwerkgroep: een beetje meer gastvrijheid voor de in 2011 in ons
dorp terugkerende huiszwaluwen.
Fred van Vemden
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Hoofdstuk

tien

egin maart kunnen we eindelijk bij de
torenvalkenkasten langs om ze schoon
te maken. De lange winter verhinderde
ons om de kasten eerder te bezoeken. Het was
een koude en sneeuwrijke winter. We zijn dan
ook benieuwd hoe de valken het er vanaf hebben gebracht.
Het schoonmaken gaat zeer vlot. We zijn in 3
groepjes op pad geweest. Alle kasten zijn in
goede staat en wachten op hun bewoners.
Tijdens het schoonmaken van de kasten kwamen we bij de kast aan de Madeweg en bij
Muggen (Ansen) Nijlganzen tegen. Deze hadden de kasten ingenomen en zijn van plan om
er te gaan broeden.
De kast bij het bos van SBB was al bewoond
door een Nijlgans. Hierin lagen namelijk al 9
eieren. Deze vogel is en wordt een groot probleem voor ons.
Opvallend was ook dat we maar bij één kast
een Torenvalk waarnamen. Dit was bij de kast
bij J. Dorenbos. Is dit een voorbode voor een
matig seizoen?

B

Het is begin juni als we de kasten gaan controleren. We beginnen zoals altijd met een
paar zeker bewoonde kasten. De kast bij de
modderbult is er zo één. Groot is de verbazing
als er geen witte stront onder de boom ligt.
Onbewoond??!!
Maar als we goed kijken zien we toch de kop

Torenvalken
van een broedende valk. We laten hem zitten.
Onderweg komen we kasten tegen die altijd
bewoond zijn maar dit jaar vreemd genoeg
niet. Zoals de kasten bij Bolkestein, Madeweg
en Kippenburg. Hoe we de spiegel ook bewegen, er is geen ei of valk te zien. Gelukkig is er
bij Dorenbos wel succes. Hierin zitten 5 jongen
die bijna uitvliegen. De kast op de Uffelter
Made is ook bewoond. Hierin zitten 5 kleine
jongen.
Wat ons verder opviel dat er in de overige
bewoonde kasten of eieren of hele kleine jongen zaten. Is dit misschien het gevolg van de
strenge winter? In het vorige verslag stond
immers dat de conditie van het vrouwtje
bepaalt wanneer ze begint met het leggen van
eieren. Waarschijnlijk is vanwege de lange
winter met veel sneeuw de valk later begonnen
met de eileg. Wat dan weer opvalt is de valk bij
Dorenbos altijd vroeg is en dus ook al vroeg
jongen heeft.
In totaal hadden we dit jaar 30 jongen. Dit zijn
er 3 meer dan vorig jaar. Een lichte stijging.
Helaas zijn dit er nog steeds 39 minder dan in
het topjaar 2008. Toen hadden we 69 jonge
valken.
We hopen nu dan weer op een kleine groei in
2011. Of dit zal lukken hangt dan wel af van
de winter, waarvan we nu (begin januari) al
een maand sneeuw en ijs hebben.

Broedresultaten 2010
vv
Kast
Kast
Kast
Kast
Kast
Kast
Kast
Kast
Kast
Kast
Kast
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4
7
21
28
30
32
35
36
39
16
13

Madeweg
SBB Ansen
populier Wapserveen
J. Dorenbos
Modderbult
v.d. Vegt Hees
Uffelter Made
Pels Havelte
Breman Uffelte
Meeuwenkolonie
Sprakelingen

Nijlgans
Nijlgans
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk
Torenvalk

3 jongen
5 jongen
5 jongen
2 jongen
5 jongen
6 jongen
4 jongen
verstoord
3 eieren

geringd
verlaten
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Wat verder opviel was de nieuwe kast bij
Breman, vorig jaar balsende Torenvalken en
nu een broedpaar.
De kast bij Sprakelingen voor het eerst
sinds jaren weer verstoord. Marter?!
De kast bij de Meeuwenkolonie wederom
door een marter verstoord. De tandenaf-
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drukken stonden in de eieren.
De kasten bij Wapserveen waren weer heel
slecht bezet.
Januari 2011
Wim Snoeken
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