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2013, een bijzonder jaar

Het jaar 2013 gaat de geschiedenis in als het jaar waarin de Vogelwacht Uffelte e.o. haar
40-jarig bestaan op een passende wijze heeft herdacht. Voor mij als prille voorzitter een
leerzaam jaar want aan de start van 2013 was ik nog niet erg bekend met het reilen en

zeilen van de vereniging. Ook kende ik nog maar een beperkt aantal leden. Nou, dat is nu wel
anders.
De projecten en activiteiten rond ons jubileum hebben hier een belangrijke bijdrage in.
De uitreiking van de nestkastjes, de zitbank aan Brandeveen als blijvende herinnering aan Fred
van Vemden en het boek 'Vogelwacht Uffelte e.o. 40 jaar' met de afsluitende vrijwilligersavond
zijn allemaal geslaagde gedenkwaardige zaken die ons ju-bileumjaar markeren.
De realisatie van al deze klussen vroegen kennis, veel inzet en vooral samenwerking van de pro-
jectgroepen en hierbij kwam de kernwaarde van de vereniging
duidelijk naar boven: 'niet te veel praten, maar doen', de toepas-
selijke titel van ons Jubileumboek.

Ook voor het bestuur maakten deze mijlpalen 2013 tot een bij-
zonder jaar. Naast de reguliere zaken moesten ook deze bijzonde-
re projecten worden beheerst. In het perspectief van de vereniging
waren er grote bedragen mee gemoeid, die ons soms wel wat zor-
gen baarden. Dankzij de goede 'financial control' en de mooie bij-
dragen van de vele sponsors, is dit ook positief afgesloten.

Het weer maakte in 2013 ook een bijzondere start. De winterse
kou ging over in een te koud voorjaar, dat ook lang duurde. Dit
had een grote invloed op de natuur en dus ook op het gedrag van
de vogels. De trek naar het noorden stagneerde, waardoor bijvoor-
beeld grote groepen kieviten hier lange tijd doorbrachten en onze
broedvogels hadden het lang beter naar hun zin in het warmere
zuiden. Ook de muizen hadden er in die kou weinig zin in en de gevolgen voor o.a. de kerkuilen
bleven niet uit.

De werkgroepen deden wat zij al jarenlang goed doen, zorg en aandacht voor flora en fauna en in
het bijzonder 'onze vogels'.  De Activiteitencommissie zorgde zoals steeds weer voor boeiende
lezingen en presentaties en interessante excursies. De PR groep deed weer aan goede promotie
van onze vereniging. In dit jaaroverzicht vertellen de leden van de werkgroepen wat er binnen
hun specifieke werkgebied zoal is gebeurd.

2013 was voor mijn eerste jaar als voorzitter dus een bijzonder, maar boeiend jaar. Veel geleerd
over het wel en wee van de vereniging, met veel leden kennis gemaakt, met hen samen gewerkt
en nog meer respect gekregen voor hun enthousiaste inzet.
'Jos het is toch bijzonder dat wij als mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen, samen tot
zulke goede resultaten komen' zei een van hen mij en dat is dus de belangrijke kernwaarde van
de vereniging. Die moeten we koesteren, dit maakt ons uniek.
Wij hebben er samen een mooi en voor de Vogelwacht Uffelte e.o. een geslaagd jubileumjaar van
gemaakt. Bedankt allemaal.

Jos van Luit, voorzitter

Voorwoord



Overzicht activiteiten 2013, verzorgd door de activiteitencommissie

datum onderwerp
23-01 Lezing “Wel en wee over patrijzen in Nederland”  door Popko Wiersma
09-02 Werkochtend op de heide voor kinderen en volwassenen
14-03 Lezing over “Spitsbergen” door Jan van der Geld
13-04 Zangvogelexcursie o.l.v. Arend J. van Dijk, Vledderhof 
13-06 Nachtzwaluwexcursie o.l.v. Arend J. van Dijk 
21-09 Workshop met een gevarieerd dagprogramma in Nationaal Park

Weerribben-Wieden
07-10 Lezing over "(Macro)fotografie en ander spul" door Jan van der Knokke
12-11 Lezing “De Vier Jaargetijden”  door Jos Ketelaar

Wat hebben we nog meer gedaan?
- Januaritelling
- Jubileum nestkastenactie
- Vroege Paardentramrit op Hemelvaartsdag
- Plaatsing bank t.h.a. Fred van Vemden
- Uitgave Jubileumboek
- BirdWatch
- Markten in Echten, Dwingeloo en Havelte

Samenstelling bestuur 2013
Jos van Luit voorzitter, tel: 350412
Femmie Prikken secretaris, tel: 342563
Gerard Zondag penningmeester, tel: 321164
Geert Drogt lid
Jannie Veldman lid
Martha Sol lid

Werkgroepen Coördinatoren
Werkgroep Weidevogels Herman Leenstra
Werkgroep Kerkuilen regio 14 en 15 Martha Sol
Werkgroep Nestkastencontrole Simon Bijl
Werkgroep Heideschonen Gert Hulsebos
Werkgroep Steenuilen Erwin Bruulsema
Werkgroep Broedvogelinventarisatie Arend J. van Dijk
Werkgroep Zwaluwen Bald Bruinenberg/Ronald Hoogenhout en

Sanne v.Gemerden
Werkgroep Torenvalken Wim Snoeken
Werkgroep Ringen Erwin Bruulsema
Activiteitencommissie Greet Glötzbach
Werkgroep PR Femmie Prikken
Webmaster Erwin Bruulsema
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40 jarig jubileum
40 jaar Vogelwacht Uffelte e.o. (1973 - 2013).

Over ons jubileum is het afgelopen jaar veel geschreven en gesproken en terecht, want
we hebben deze bijzondere mijlpaal met elkaar op een goede manier gevierd.
In de loop van 2012 besloot het bestuur: In 2013 gaan wij serieus aandacht beste-

den aan ons 40-jarig bestaan. Het lijstje met mogelijke 'feestelijkheden' groeit en in de
bestuursvergadering van november 2012 kiezen wij een 4-tal serieuze opties: nestkastjes
voor alle leden tegen een kleine vergoeding, een zitbank als blijvende herinnering aan Fred
van Vemden, een feestavond met een cabaret en een jubileumboek met anekdotes en andere
verhalen. De penningmeester stelt een budget beschikbaar en samen maken wij een
inschatting van de te realiseren sponsorbijdragen. Conclusie: we kunnen niet alles realise-
ren. Het jubileumboek of de feestavond moet afvallen. Wij laten de keuze aan de leden en in
de ledenvergadering van 28 februari 2013 wordt gekozen voor het Jubileumboek. De taken
worden verdeeld en we gaan aan de slag.

De nestkastjes moeten vroeg in het voorjaar beschikbaar zijn en dat lukt. In LBD/Postcode-
loterij vinden we een goede sponsor en met de LBD worden de kastjes in een sociale werk-
plaats gemaakt. 
Op 17 en 23 maart reiken we de kastjes uit. Het is koud, maar we worden warm van de blij-
ken van waardering van de leden voor deze actie. Velen van hen maken hier dankbaar
gebruik van en halen hun kastje op. Met een kleine toeslag verkopen we ook nog extra
kastjes en dat is weer goed voor ons budget. Want in deze economische crisis die al vijf jaar
duurt zijn de middelen beperkt.
Ook bij het vergaren van sponsorgeld merken we dit duidelijk. De commerciële bedrijven en
middenstanders zijn veel minder scheutig dan we verwachten. Wij richten onze aandacht
meer op de quartaire sector en met name op de organisaties in de flora en faunahoek. Dat
heeft duidelijk meer succes en we verzamelen voldoende geld om het 'kostbare' jubileum-
boek al onze leden gratis aan te bieden.

Ondertussen werken leden van de werkgroep Heideschonen aan de zitbank en het redactie-
team geeft uitwerking aan de opdracht: "maak een jubileumboek".
Op Hemelvaartsdag maken wij in de goed gevulde Paardentram Uffelte  een vogelexcursie.
Een gezellige en vrolijke toer waarbij wij door de goed oplettende vogelaars in het gezelschap
tijdig worden geattendeerd op de vogels, die wij moeten horen en zien. Want daar zijn we
toch voor gekomen!? Blijkbaar is voor ons vanmorgen de mix van plezier, luisteren en zien
de juiste. De opbrengst van deze rit is voor ons jubileum.

De zitbank wordt volledig in eigen beheer ontworpen en gemaakt. Wij vinden aan de rand
van het Brandeveen een mooie locatie waar we met toestemming van Natuurmonumenten
de zitbank gaan plaatsen. Het Brandeveen was voor Fred ook een geliefde plek. 
Op 12 oktober 2013 is het zover, we gaan de bank feestelijk in gebruik nemen. De bank
staat er al, begin oktober hebben we met een groep enthousiaste vrijwilligers de bank
geplaatst. Een grote groep leden verzamelt zich de 12e voor een natuurexcursie naar het
Brandeveen. De Paardentram Uffelte is beschikbaar voor degene die niet zo goed ter been
zijn en in drie groepen gaan wij op pad. Onze gidsen vertellen over de schitterende flora en
fauna van het Ooster- en Westerzand en het Brandeveen. Onderweg komen de drie groepen
samen op de Boswei. De voorzitter heet allen nogmaals welkom en in het bijzonder Willie
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van Vemden en de kinderen en kleinkinderen. De heer Hendrik van Belkum van de
Historische Vereniging Havelte en vriend van Fred, houdt daar een boeiend verhaal over het
Brandeveen en het Uffelter Turfvaartje. 
De excursie gaat daarna weer in drie groepen verder naar het Brandeveen en tenslotte de zitbank.
Hans Uylenburg, de ontwerper en de bouwer van de bank, geeft tekst en uitleg over dit monu-
ment voor Fred van Vemden, de man die als schoolmeester en vogelaar onverbrekelijk met
Uffelte is verbonden. Willie onthult met hulp van drie kleinkinderen de naam van de bank en
samen genieten we nog van de unieke plek.
De drie groepen gaan onder leiding van de steeds vertellende gidsen terug naar de Boswei en
sluiten daar onder het genot van een hapje en een drankje deze feestelijke bijeenkomst af.

Na de vakantieperiode heeft de redactieteam de gelederen gesloten en met veel inzet van ieders
eigen kwaliteiten groeit het jubileumboek van het oorspronkelijke bedacht boek met anekdotes
en andere verhalen uit tot het historisch document 'Niet te veel praten, maar doen' over 40
jaar Vogelwacht Uffelte van 1973 tot 2013. Over het ontstaan van de Vogelwacht Uffelte e.o.,
de belangrijke rol van de werkgroepen die in het boek allemaal aan het woord komen en de
ontwikkeling van de vogelstand in ons werkgebied in woord, beeld, tabellen en statistieken.
Een uniek document.

In een feestelijke bijeenkomst met het bestuur en de leden van de werkgroepen presenteert het
redactieteam op 27 november 2013 het jubileumboek 'Niet te veel praten, maar doen'. Eén van
de oudste en één van de jongste leden ontvangen de eerste exemplaren en de boeken worden
daarna overgedragen aan het bestuur, die de boeken uitreikt aan de andere aanwezigen.
Het boek wordt met veel enthousiasme ontvangen.
Het bestuur bedankt bij monde van de penningmeester de redactie van het jubileumboek, de
organisatie van de nestkastenactie en van de zitbank voor Fred. Mede dankzij de enthousiaste
inzet van deze vrijwilligers is 2013 een zeer geslaagd jubileumjaar geworden.
In de Vlasbarg'n te Uffelte deelt het bestuur op 30 november 2013 het jubileumboek uit aan
de leden en de week erna is er een 2e mogelijkheid in Havelte om in het bezit van het boek te
komen.
Veel leden hebben het boek om verschillende redenen niet opgehaald. Het bestuur vindt dit
jammer en is van mening dat alle leden dit mooie boek moeten hebben. Rondbrengers voor de
dorpen in ons werkgebied worden georganiseerd en leden ver weg wordt de mogelijkheid gebo-
den om het boek per post te ontvangen. Zo heeft nagenoeg iedereen het boek rond de feestdagen.
Bij alle sponsors van ons jubileum bezorgen wij boeken. De sponsors zijn: AH ABE Havelte,
CameraNU.nl, Henk en Elly Post, Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe,
Natuurmonumenten, Provincie Drenthe, Paardentram Uffelte, Renée Pigeaud, Sovon,
Staatsbosbeheer, Tekst in BEELD, Univé West-Drenthe, Vogelbescherming Nederland en
Vredenburg Tweewielers.

Wij hebben 40 jaar Vogelwacht Uffelte e.o op een goede en passende wijze gevierd en gemar-
keerd en ook nog eens extra op de kaart gezet. Rond alle activiteiten staan artikelen met foto's
in de regionale bladen en RTV Drenthe brengt ons in de ether met een interview vanaf
Rheebruggen en met het Tv-programma ROEG in beeld vanaf het Brandeveen en steenuilen-
kast in Wittelte.
Al deze artikelen en media-aandacht bewaren wij zorgvuldig in ons archief, want daar kunnen
ze in de toekomst bij een volgende jubileum informatie uit putten.

Nogmaals onze oprechte dank aan allen die van 2013 een feestjaar hebben gemaakt.

Jos van Luit, voorzitter.

zie voor foto’s pagina 2 van het omslag en onze site: www.vogelwachtuffelte.nl
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Werkgroep
Weidevogels Uffelter Made
en Havelter MadeHoofdstuk

Door het extreme koude voorjaar van 2013 kwamen de weidevogels heel laat op gang.
In maart was het op sommige dagen extreem koud met temperaturen die vijf tot tien
graden beneden het langjarige gemiddelde lagen. Door een snijdende oostenwind lag

de gevoelstemperatuur van 22 tot en met 26 maart regelmatig tussen de -10 en -15 °C. De
weidevogels zochten op allerlei vreemde plekken beschutting tegen de kou. Zelfs midden in
de dorpen, op sportvelden en rondom de kerk kwam je ze tegen. 
Ook april was een koude maand. Deze maand begon en eindigde koud. De lente diende zich
eindelijk op de 14e en17e aan en werd het in het midden en zuiden van het land op veel
plaatsen warmer dan 20 graden. Echter een paar dagen later op de 20e en 21e vroor het op
veel plaatsen licht. De gezegde: “april doet wat hij wil” komt ook nog vaak uit. Ook de
maand mei was een koele, sombere en vrij natte maand. Kortom, voor de weidevogels niet
de meest ideale omstandigheden om te broeden en de jongen groot te brengen.
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Weidevogels 2013

Ondanks het slechte en koude weer waren
de resultaten van de Uffelter en Havelter
Made dit jaar niet onbevredigend. Omdat
het meeste landwerk laat op gang kwam
hadden de weidevogels voldoende tijd hun
eieren uit te broeden. Zo lag pas de 1e
snede gras in de tweede helft van mei onder
het plastic. Dat was drie weken later dan
onder normale omstandigheden.   

Totaal telden we dit jaar 60 paartjes weide-
vogels, waarvan 40 in Havelte en 20 in
Uffelte. Dat waren er wel iets minder dan
het jaar 2012 (67). In Havelte was het aantal
paartjes kieviten iets lager maar niet veront-
rustend. Het totaal aantal stabiliseert zich
de laatste jaren en daarmee lijkt de grote
daling van een aantal jaren geleden gestopt.
Ook zijn de broedresultaten beter.    

Van de 86 gevonden en getelde nesten van
alle weidevogels zijn uiteindelijk 40 broed-
sels uitgekomen. Het grootste deel van de
uitgebroede eieren waren die van de kievi-
ten. De predatie door kraaien was de
belangrijkste oorzaak van de verloren
nesten. 

Resultaten 

Met het vinden van het eerste kievitsei op
23 maart is het weidevogelseizoen 2013
gestart en begint ook het bloed bij de onze
werkgroep te kriebelen. Door de extreme
kou werden na enig speurwerk pas in de
tweede week van april de eerste legsels in de
Havelter Made gevonden. Daarmee was de
bescherming van de eieren en nesten op
gang gekomen. Hieronder de resultaten van
ons gebied in Havelte.
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Kievit

Elk jaar broeden zo'n 200.000 kievitsparen
in Nederland, 25 procent van de Europese
kievitpopulatie. Zoals verwacht zijn door de
koude start van het voorjaar  de eerste
kievitseieren relatief laat gevonden.
Pas op 13 april konden de weidevogelscher-
mers in Havelte/Uffelte de eerste nesten met
kievitseieren noteren. De kievit is nog steeds
in ons beschermingsgebied de weidevogel
met het hoogste aantal broedparen. Totaal
zijn dit jaar 45 paren geteld, 31 in Havelte
en 14 in Uffelte. Dat waren 7 minder dan in
2012. Dit is wel minder, maar in vergelijking
met de voorgaande jaren blijft het aantal
redelijk stabiel. 
Van de in totaal 75 gevonden en getelde
nesten zijn uiteindelijk 35 uitgebroed.
Opmerkelijk waren dit jaar het aantal
nesten dat op grasland zijn gevonden. Zagen
we voorgaande jaren een verschuiving naar
maïsakkers, dit jaar veel legsels in het gras.
Totaal 26 nesten in het grasland waarvan
ook nog eens het grootste deel is uitgebroed.
Een directe verklaring hiervoor hebben we
niet, maar heeft wellicht te maken met de
weersomstandigheden. Zo troffen we in de 

tweede week van mei in het grasland van
Arend Stapel 5 nesten aan met de jonge
kieviten nog in en rondom het nest. Kieviten
zijn zogenaamde nestvlieders en verlaten
zodra ze uit het ei zijn gekropen snel het
nest. Door de extreme kou en nattigheid
bleven ze nu in de buurt van het nest om
bescherming te zoeken onder moeders
warme vleugels.
Het is moeilijk aan te geven hoeveel jongen
uiteindelijk groot zijn geworden. Ons gevoel
en waarnemingen vermoeden dat dit
ondanks het redelijk hoge uitbroed percent-
age minimaal is. Alles veroorzaakt door de
kou en de beschikbaarheid van voedsel.

Grutto

De grutto is een prachtige trekvogel die in
maart Nederland binnen begint te komen. In
juli zijn de meeste alweer vertrokken.
Grutto's overwinteren in West-Afrika, waar
ze in grote groepen verblijven bij riviermon-
dingen met modderoevers. In Afrika schake-
len ze voor een groot deel over op vegeta-
risch voedsel. Daar wordt hoofdzakelijk 

gefoerageerd op rijst die blijft liggen op tra-
ditioneel beheerde rijstvelden. Met de grutto
blijft het helaas problematisch gesteld in
ons gebied. Zowel in Havelte als Uffelte dit
jaar geen broedsels. Wel leek het er even op
dat in beide gebieden een aantal grutto’s
hun broedplaats hadden bepaald. Maar
helaas… na een aantal dagen waren beide
paartjes met de Noorderzon vertrokken. 

Wulp

De wulpenpopulatie in de beide Made’s
neemt heel geleidelijk af. Telden we vorig jaar
nog 8 paartjes, dit jaar waren het er 7. De
nesten van de wulpen lieten zich dit jaar zeer
moeilijk vinden. Regelmatig verplaatsten de
vogels zich naar een ander weiland; dan weer
zaten ze hier en dan weer daar. Het tekort
aan voedsel is waarschijnlijk de reden van
deze voortdurende wisseling. Begin mei het
eerste broedsel in weiland van Oostra gevon-
den. Al met al een maand later dan normaal.

Door het late broed- en maaiseizoen werd
het ook steeds moeilijker de nesten op te
sporen. Zo jaagde een wulp voortdurend in
het land van de Boer op een kraai. Dus
zeker weten dat daar een legsel moest lig-
gen. Maar ondanks diverse zoekpogingen in
het lange gras geen resultaat en uiteindelijk
is het nest als gevolg bij het maaien verloren
gegaan. Een vervelende tegenvaller.
Uiteindelijk zijn 5 nesten geteld waarvan 3
zijn uitgekomen. 
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Scholekster

Ook dit jaar kwamen de scholeksters in ons
gebied extreem laat op gang. En omdat alle
scholeksters na het inzaaien van maïs zijn
gaan broeden, zijn ze door ons met rust 

gelaten. Op basis van waarneming met de
verrekijker hebben we 5 paren geteld waar-
van vermoedelijk 3 legsel zijn uitgekomen.

Tureluur

Hoewel het leek dat de tureluur twee jaar
geleden volledig uit Havelte en Uffelte was
verdwenen, boekten we dit jaar toch een
onverwacht succes. In  waren Havelte 2
broedparen aanwezig waarvan we een nest
met 4 eieren in de buurt van verschillende
kievitsnesten vonden. Dit nest is uiteindelijk
ook door de tureluur uitgebroed en zijn de
jongen enkele weken later nog gesignaleerd.
Een bijna tweede succes in Uffelte. Tonnie
had op een bepaald moment met de kijker
de broedplaats kunnen bepalen. De volgen-
de avond samen met Herman terug naar de
plek om het nest daadwerkelijk te kunnen 

markeren. Maar helaas, de boer had die
middag onverwacht het gras gemaaid. Een
hevige teleurstelling voor beide heren.

Werkgroep

De werkgroep bestaat net als vorig jaar uit Herman Leenstra, Tonnie den Nekker en Wim
Snoeken. Gemiddeld eens per week zijn zij actief met het beschermen, inventariseren en tel-
len van de weidevogels en de nesten. Nadat het nest eenmaal is gemarkeerd of getraceerd
proberen zij de broedende vogels zo weinig mogelijk te storen. Zodra duidelijk is dat rondom
het nest geen activiteiten meer zijn wordt het nest bezocht. Dan moet duidelijk worden of de
eieren zijn uitgebroed of in het minste geval door predatie weg zijn. Als kleine deeltjes van
de eierschaal in het nest liggen is het bijna zeker dat er jongen zijn. 

Tot slot

Met dank aan onze vrijwilligers voor de vele uurtjes die ze voor de bescherming van onze
weidevogels op het land hebben doorgebracht. Ook een dank aan de veehouders die hun
best hebben gedaan de nesten van de weidevogels tijdens het landwerk te sparen. 

Namens de werkgroep Weidevogelbescherming Vogelwacht Uffelte
Herman Leenstra

december 2013
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Tsjonge jonge. Ik moet meteen maar met de deur in huis vallen: 2013 is een zeer
beroerd kerkuilenjaar! Okee, we weten dat het ene jaar veel van het andere jaar kan
verschillen. Vaak is er een cyclus van 3 jaar. Na 3 jaar zijn er dan opeens weer veel

muizen. Dus na het zeer goede uilenjaar 2012 hadden we ook niet te veel mogen verwach-
ten. Maar dit.....!
Hadden we vorig jaar in onze beide regio’s samen nog 176 jonge uiltjes, dit jaar stopt de tel-
ler bij 20!

In het voorjaar was het al mis. Er werden in
de winter en in het vroege voorjaar al mel-
dingen gedaan van dode Kerkuilen. En we
weten allemaal hoe lang de kou duurde dit
voorjaar! Andere uilensoorten eten nog wel
eens een kever of een jong vogeltje of zo,
maar de Kerkuil is afhankelijk van de muis.
Iemand vertelde dat muizen het moeilijk
hebben bij kale, natte vorst. Ze kunnen
beter in hun holletjes overleven onder een
sneeuwdek. Dit lijkt mij wel aannemelijk.
Pech dus.

Vrolijker nieuws. Nadat ik op een bijeen-
komst een balletje had opgegooid of het
uilenwerk niet wat voor hen was, kreeg ik
een telefoontje van de familie Snoeken dat
zij route 15A wel voor hun rekening wilden
nemen! Patrick werd de coördinator. Hij kon
dit weer goed gebruiken voor zijn maat-
schappelijke stage. Patrick, Wim, Eric en
verder Hans en Niek pakten het voortvarend
aan. Hierbij wil ik de voorgaande ploeg 
Gert Jan, Hans en Derk bedanken voor hun
jarenlange inzet!
Piet de Vries nam de coördinatie van route
14B, de lange laddergroep, over van Bernard
Breman.

Begin juni plaatsten we een stukje in de
krant met de vraag of mensen ons wilden
helpen met het controleren van de kasten.
En we kregen veel reacties! Inmiddels zijn
veel van de nieuwe vrijwilligers al een keer
mee op pad geweest en ze waren enthousi-
ast. Ondanks de slechte resultaten was het
toch weer spannend om de ladders op de

goede plekken te krijgen en dan samen met
de eigenaren af te wachten naar de bevin-
dingen van degene die klimt. Vaak kunnen
de bewoners van de boerderij al aangeven of
er leven is. Zij horen ’s avonds vaak het ijse-
lijke gekrijs of het sissen van de jongen. (Het
vrouwtje kan soms ook sissen.) Jammer dat
er dit jaar maar zo weinig te doen was voor
de nieuwelingen

Erwin Bruulsema wilde dit jaar wel coördi-
neren voor 15B. En samen met C van
Wolter van Tarel kregen ze dus hulp van
Dianna, Nelleke, Anita, Jochum en Jens.
Stef, Brian en Jan M gaan ook nog helpen.
Antoon, Albert en Jan D helpen mee in regio
14. Al met al hebben we nu zo’n 40 mensen
die mee helpen met het controleren van de
kerkuilenkasten. Dit is veel werk omdat je
bij elke boerderij naar binnen moet. We wer-
ken met 7 ploegen om ongeveer 140 kasten
te controleren.

Foto (Martha Sol)
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Resultaten

Tja, en dan de resultaten.
In regio 14 had alleen de groep van Harm
Jongstra resultaat.
Thissing 3 eieren: 3 jongen
Vogelaar 4 eieren: 1 jong
Bellinga     5/6 eieren: 2 jongen, die het
door de hete zomer weer te warm kregen. 
Een plek op de route van Bertus Middelveld,
waar elk jaar vanaf 1998 (en waarschijnlijk
langer) uilen broedden, namelijk in de schu-
ur van Kasten Uffelte, daar bleef de kast ook
leeg. En ook die bij A. de Boer. Zo ook bij
heel trouwe adressen: op de route van Piet
de Vries: bij Buivenga en Meeuwes en op de 

route van Hans Roest: bij Kampman, 
Boersma en Zwiers.
De Havelter kerk hoort ook in regio 14,
daarover straks meer.

In regio 15 had Patrick met zijn groep
gelukkig ook wat resultaat.
Bij Steenstra bleven er 3 jongen in leven en
bij Brock zaten jongen in een luchtkoker.
Erwins groep kwam op 7 jongen.
Wemmenhove   4 eieren:     1 jong
Doorten: 3 of 4 jongen
Hessels            4 eieren:     verlaten
van Ommering  4 jongen:    3 bleven leven

10 Jaaroverzicht 2013

2013 Broed Uitgevlogen Geringd
gevallen

14 A Hans Roest -- -- --

14 B Piet de Vries -- -- --

14 C Harm Jongstra 4 6 3

14 D Bertus Middelveld -- -- --

14 E Martha Sol 1 2 2

regio 14 
totaal 76 kasten 5 8 5 2012: 31 broedgev.

95 jongen

15 A Patrick Snoeken 2 5 3

15 B Erwin Bruulsema 4 7 1

15 C Wolter van Tarel -- -- --

regio 15 
totaal 72 kasten 6 12 4 2012: 24 broedgev.

81 jongen

totaal 14 + 
15 148 kasten 11 20 9
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Een echte Kerkuil.

Al jaren gaat Greet Glotzbach naar de kerk
in Havelte om daar het één en ander te doen
voor de vogels. Zo zet ze zich erg in om de
Gierzwaluwen weer in de kerk te krijgen.
Ook controleert ze altijd de kerkuilenkast
die boven, achterin de kerk hangt.
Vóór de restauratie van de kapconstructie
van de kerk (2002) was de ruimte boven de
gewelven vrij toegankelijk voor vogels.
Omdat er een uil aanwezig was besloten
kerkbestuur en vogelwacht speciale dakpan-
nen en een kerkuilenkast te plaatsen.
Om die te controleren gaat Greet via de
toren en een laddertje naar de ruimte boven
het gewelf, waar een heel plankier is
gemaakt om achterin de kerk te komen. Op
zich al een prachtige ervaring! Vanaf 2006 

trof Greet in de kast steeds Bosuilen aan. 
In juni toog Greet weer naar de kerk en trof
daar deze keer verse braakballen en een ei
aan. Waarschijnlijk weer een Bosuil? Toch
maar even een fotootje maken. Op dat
moment, terwijl ze afdrukt, hoort ze lawaai.
Ze schrikt maar ziet niets. Tot ze thuis
haar foto bekijkt......In de invliegopening ziet
ze de prachtige kop van een.... Kerkuil!
Eind juni zijn er vier eieren! 6 augustus
gaan we met een groepje en Erwin
Bruulsema naar de kerk om de jongen te
ringen. Er zijn er twee. Toch niet gek in dit
slechte uilenjaar.
Het echte leuke is dat we in ons gebied nu
niet alleen ‘Barn-owls’ hebben, maar dus
ook een echte Kerkuil!

Foto Greet Glotzbach

namens de Kerkuilenwerkgroep,
Martha Sol
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Het seizoen voor de nestkastcontrole
begon dit jaar in maart met een ver-
gadering van de nestkastcontroleurs

in De Vlasbarg’n. We hebben een groep van
zeer ervaren en beginnende controleurs. Dit
jaar is de samenstelling enigszins gewijzigd.
Na vele jaren inzet zijn Greet Glotzbach
,Lida Zondag, Sanne van Gemerden en Ard
en Dicky Nijdam gestopt met de controles.
Namens de hele werkgroep heel hartelijk
bedankt voor jullie inzet. Gelukkig zijn er dit

jaar ook weer nieuwe controleurs bijgeko-
men. Bert Noorman, Arjan Kuiper, Hilbert
Gol, Remco Scholtmeijer, Tom Mulder en
Jan Winters zijn de nieuwe controleurs. Jan
Winters is al jaren actief als het gaat om
nestkasten controleren. Hij deed dit onder
de vlag van Natuurwerkgroep Diever. Deze
werkgroep is er vorig jaar mee gestopt. Jan
Winters controleert en coördineert een aan-
tal routes (met de scholen) in Diever, Wapse
en Wilhelminaoord. 
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Route Naam
Uffelter Binnenveld 1 Bald Bruinenberg, Wicher Kiers
Uffelter Binnenveld 2 Pieter en Will Hoornstra
Uffelter Binnenveld 3a Arjan Kuiper en Hilbert Gol
Uffelter Binnenveld 3b Elien en Marjanne Hoekstra
Westerzand Ruud Smeenk en Willem Wobben
Oosterzand 1 Jan en Jannie Veldman
Oosterzand 2 Greetje Oeseburg en Dieneke Nijsingh
Rheebruggen 1 Bert Noorman
Rheebruggen 2 Alex Ekkels en zonen
Holtinge Simon Bijl (met leerlingen gr 6 Bosrank)
Breman (fruitteeltbedrijf) Remco Scholtmeijer en Tom Mulder
Diever Jan Winters

Route in het Waterbolkpark wordt opgeheven. Kastjes hangen hoog, er zijn veel vernielingen
en er ligt veel hondenpoep (niet zo fris op een ladder)

Vanwege het koude voorjaar begonnen de
vogels dit jaar later met nestelen. Normaal
gesproken zijn bij de eerste controle al de
meeste kastjes bewoond. Dit jaar troffen we
nog veel lege kastjes aan. Vanwege de late
start gingen we ook langer door met contro-
leren. 

Andere jaren stoppen we net voor het
Uffelterfeest begin juni. 
In 2013 waren toen nog veel nesten niet uit-
gevlogen en konden we nog een paar weken
langer doorgaan.

Koolmeeseitjes
met jongen. 

Foto’s B.
Noorman
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Sinds een aantal jaar gebruiken we speciale
nestkasten met gaas ervoor om predatie te
voorkomen. Het aantal verstoorde nesten is
wel afgenomen, maar de kooitjes van gaas
bieden geen garantie voor een veilig broed-
verloop. Het komt toch nog voor dat er een
nest naar buiten wordt getrokken. Van een
afstand is het al te zien. 
Het nest hangt in het gaas en de aanwezige
jonge vogeltjes zijn gedeeltelijk verdwenen
en een aantal ligt op de bodem van het
kastje. Van de volwassen vogels vinden we
vaak alleen een aantal veren terug. 

Het is een triest gezicht en vooral als je met
een groepje kinderen bij zo’n kastje komt is
het van belang om ze erop te wijzen dat van
alle jonge vogeltjes maar een klein deel zelf
gaat broeden. 

Afgelopen jaar kwam ik in het boek “Mijn
Roofvogels” van Rob Bijlsma de volgende
voetnoot (187) tegen:

Nestkastcontroleurs vormen een aparte kaste
in de vogelaarswereld. De nestkastjes zijn
bedoeld om vogels nestelgelegenheid te bie-
den. Ze worden met enige regelmaat gecon-
troleerd, waarbij- afhankelijk van de con-
troleur – legbegin, legselgrootte en broedselg-
rootte worden genoteerd. Rond levensdag 7
krijgen de jongen een ringetje. Niet alle
bewoners van die kasten zijn gewild bij de
controleurs. Wespennesten gaan eraan, maar
in het verleden werden soms ook ringmussen
en draaihalzen eruit geknikkerd. 

(Bijlsma, 2012)

Zo’n passage vraagt om een reactie van een
controleur. Het eerste gedeelte komt overeen
met de werkzaamheden die wij in het veld
uitvoeren. Tot vorig jaar werden de Bonte
Vliegenvangers op een aantal routes ger-
ingd. Dat gebeurt nu niet meer, het onder-
zoek hiernaar is op een laag pitje gezet.
Waar ik afstand van wil nemen is dat
nestkastcontroleurs andere bewoners van
nestkasten eruit verjagen. De afgelopen
jaren zijn we veel verschillende bewoners
tegengekomen. We komen naast
wespennesten veel holbewoners tegen. Juist
deze bewoners zorgen voor diversiteit tijdens
de controles. Wat komen we zoal tegen
naast vogels: hommels, bosmuizen, dood-
gravers (bij een dode vogel). Helaas komen
we laatste jaren haast geen ringmussen
meer tegen. Van draaihalzen is al helemaal
geen sprake. Wij nestkastcontroleurs
behoren misschien in de ogen van sommige
vogelaars tot een bepaalde kaste, maar
dankzij vele jaren veldwerk hebben wij veel
zicht op de ontwikkelingen van de holen-
broeders. 

We zien de laatste jaren dat de diversiteit
wel is afgenomen. Onze nestkasten worden
veelal bewoond door Kool- en Pimpelmezen,
Bonte Vliegenvangers, matkoppen en
boomklevers.
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Leerlingen van De Bosrank controleren
vanaf dit jaar Route Holtinge.

Grauwe 

vliegenvan-
gers nestje

Foto’s

B. Noorman
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Een boomklevernest is vaak van buiten al te
herkennen aan kleisporen. De nestingang
wordt zorgvuldig aangepast zodat de boom-
klever er zelf  nog net door kan. Bij het con-
troleren van zo’n nest wil je niet dat de door
de vogel aangebrachte pleisterlaag wordt
beschadigd. Het is dus niet in alle gevallen
mogelijk om in het kastje te kijken. Dit jaar

lukte het er bij één nestje toch. Na twee
weken broeden zagen we de kopjes van de
een paar jonge vogels onder de volwassen
vogel vandaan kijken. Bij een volgende cont-
role waren in het nest negen vitale jongen
aanwezig. Een prachtige afwisseling op een
route

Simon Bijl  coördinator Nestkastcontrole

Nestkastcamera in Seinenhof Diever.

De werkgroep Nestkasten heeft op 10 april een nestkastcamera aangeboden aan het ver-
pleeghuis J.T. Seinenhof in Diever. Het is de 3e  nestkast met camera en de 2e aan een
zorgcentrum in de gemeente Westerveld. Jan Winters, al vele jaren nestkastencontroleur in
de gemeente Westerveld, heeft eerder in het jaar al de nestkast in de tuin bij het verpleeg-
huis geplaatst.
Op deze manier krijgen de vogels in de tuin de gelegenheid om de kast te verkennen en/of
er in te schuilen. Dat ze daar wel behoefte aan hebben bleek even later: diezelfde avond sig-
naleerde een bewoner een slapende koolmees in de bewuste kast!
De camera is aangesloten op de tv die in de hal staat, zodat iedereen kan zien wat er in de
kast gebeurt. 

Greet Glotzbach

De tabellen van deze werkgroep zullen t.z.t. op de website worden gepubliceerd.
www.vogelwachtuffelte.nl
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Euro Birdwatch 5 oktober 2013

In het hele land worden in het eerste
weekend van oktober trekvogels geteld.
Wij doen dat in Uffelte niet vanaf een

vast telpunt, maar tijdens het fietsen van
een vaste 17 km lange route via de
Uffeltermade, Ettelte, Oude Vaart, Harden-
/Hesselterdwarsweg Ruinerwold en dan
Broekdijk, Ansen en Ansermade van 7.15

tot 14.00 uur. Het was 
prima rustig weer, heel wat anders dan de
dichte mist of continue regen in de voorbije
jaren. De tellers Arend, Derk, Femmie,
Geert, Harry en Martha stelden 6870 vogels
van 62 soorten vast. Bijzonder was het paar
(?) Witoogeenden dat ook (vaag)op foto is
vastgelegd.
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Aalscholver 3 Wulp 30 Pimpelmees 17
Blauwe Reiger 16 Witgatje 2 Koolmees 44
Grote Zilverreiger 5 Kokmeeuw 316 Boomklever 11
Knobbelzwaan 7 Stormmeeuw 18 Boomkruiper 8
Toendra Rietgans 410 Holenduif 74 Gaai 14
Kleine Rietgans 1 Houtduif 31 Ekster 11
Kolgans 2800 Grote Bonte Specht 1 Kauw 4
Grauwe Gans 23 Veldleeuwerik 1 Zwarte Kraai 21
Nijlgans 121 Boerenzwaluw 13 Spreeuw 625
Wintertaling 11 Graspieper 412 Huismus 35
Wilde Eend 72 Witte Kwikstaart 81 Ringmus 8
Witoogeend 1 (+1?) Winterkoning 10 Vink 184
Havik 1 Heggenmus 6 Groenling 8
Sperwer 2 Roodborst 31 Putter 21
Buizerd 21 Roodborsttapuit 8 Kneu 4
Torenvalk 2 Tapuit 1 Kruisbek 2
Slechtvalk 1 Merel 38 Geelgors 56
Waterhoen 1 Kramsvogel 5 Rietgors 6
Meerkoet 8 Zanglijster 8
Goudplevier 1 Grote Lijster 2 Ree 3
Kievit 1146 Tjiftjaf 3 Haas 2
Watersnip 34 Staartmees 5 Eekhoorn 2

Witoogeend mannetje op de
voorgrond
(foto Femmie Prikken)
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De oplettende wandelaar in het
Holtingerveld ziet ze soms. Eén of
meerdere grote vliegdennen met

daaronder een grote stapel kleinere dennen.
Gerooid of afgezaagd. Dat is dan het bewijs
dat de werkgroep Heideschonen zich daar
recentelijk heeft opgehouden. Ook het afge-
lopen verslagjaar heeft de werkgroep weer
flink de handen uit de mouwen gestoken en
menige stapel aangelegd. Hier zijn de feiten:

Doel van het werk: heide en ander open
gebied ontdoen van de opslag van vliegden-
nen en mogelijke andere soorten. Hierdoor
blijft de heide heide en de gebieden open,
zodat vogels en flora die bij die terreinsoort
horen daar blijven. 

Doel bereikt: ja ! De vogeltellers constate-
ren nog steeds dat het werk een positief
effect heeft op de vogelstand. Er zijn
inmiddels veel plekken aan te wijzen in het
Holtingerveld die er, als de werkgroep er niet
geweest zou zijn er beslist heel anders uit
zouden zien.

Aantal werkers: in 2013 bestond de werk-
groep uit 2 vrouwen en  11 mannen.

Werkperiode: half september tot half maart,
1 vrijdagochtend om de 2 weken

Werkgebied: Holtingerveld, in de verslagpe-
riode op terreinen van Defensie en
Natuurmonumenten

Werksfeer: uitstekend, iedereen bepaalt
eigen werktempo en zwaarte. Luisteren naar
elkaars verhalen over de natuur en het
gewone leven. Humor ontbreekt niet ! 

Gereedschap en ondersteuning: Land-
schapsbeheer Drenthe, stelt gereedschap
beschikbaar,  overlegt met terreineigenaren
en trakteerde tijdens de werkochtend met
scholen en anderen.

Leuk om te weten: de werkochtend die de
activiteitencommissie van de Vogelwacht
jaarlijks in februari organiseert, werd ook
dit jaar weer ondersteunt en was zeer suc-
cesvol. Ruim 50 mensen, schoolkinderen uit
Uffelte en Havelte, ouders  en diverse leden
van de Vogelwacht hadden een puike och-
tend, omkadert door “koek en zopie” aange-
boden door Landschapsbeheer Drenthe en
traditioneel uitgedeeld door Jannie en Jan
Veldman. Een speciale spectaculaire rol was
die ochtend weer weggelegd voor Wiecher
Kiers en zijn trekpaarden die moeiteloos de
afgezaagde dennen van de heide afvoerden.
Bijzonder dit jaar was de bemoeienis van de
werkgroep met de herinneringsbank voor
Fred van Vemden. Idee, productie en plaat-
sing kwamen uit deze werkgroep voort. Mooi
dat de in gebruikneming van de bank zo’n
memorabele activiteit was.
Dat het werk gewaardeerd wordt door de
grondeigenaren bleek ook dit jaar weer door
de uitnodiging van Natuurmonumenten voor
de eindejaarsbijeenkomst voor vrijwilligers.
Ook de traditionele traktatie van het
bestuur op de laatste seizoenwerkochtend in
maart.  ontbrak niet en werd door de harde
werkers zeer gewaardeerd (zie foto).

Zin om mee te komen werken ? Zo maar
een keer of vaker ? Neem contact op met
ondergetekende.

Gert Hulsebos
Coördinator werkgroep heideschonen
0521 343222
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foto Ans Hulsebos
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SteenuilenHoofdstuk zzeess

Broedseizoen 2013 zit er weer op. Tijd om de balans op te maken en dit met jullie te
delen. We hebben qua aantallen jongen bij de steenuilen natuurlijk een paar goede
jaren gehad. In 2010 kwamen we uit op 108 jongen, in 2011 op 139 en was daarmee

een absoluut topjaar. Daarna kwam 2012 met 122 jongen. Zeer mooie resultaten. Dit jaar
deden we een klein stapje terug in aantal jongen. We kwamen uit op (maar) 90 jongen. Maar
hoe komt dit en wat zijn de eventuele gevolgen?
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Start van het seizoen

Dit seizoen startte met een koude winter en
een lang en koud voorjaar. Normaal gespro-
ken gaan we van begin februari tot half
maart op pad met het geluid om de territo-
ria van de steenuilenmannen te inventarise-
ren. Helaas door het weer (o.a. de harde
wind) was dit alleen begin februari een
weekje mogelijk, omdat het toen windstil en
redelijk weer was. Daarna ging het weer snel
bergafwaarts, met als gevolg dat we niet alle
gebieden hebben kunnen inventariseren. Dit
is jammer, maar het is uiteindelijk belangrij
ker dat de uilen daadwerkelijk gaan broeden.
Zo’n koude winter en lang en koud voorjaar
is meestal ook niet echt gunstig voor de
steenuilen. Ze moeten voldoende voedsel
kunnen vinden om in hun eigen voedselbe-
hoeften te voorzien. Sommige uilen komen
verzwakt de winter uit en hebben even tijd
nodig om bij te komen. Dit verklaart mis-
schien waarom de uilen relatief laat zijn
gaan broeden. De uilen waren ca. één week
à twee weken later met de eileg in vergelij-
king met voorgaande jaren. Jonge steenuil, foto Erwin Bruulsema

Territoria

Territoria 2009 2010 2011 2012 2013
Hele gebied 52 54 64 62 56
Toename / afname % + 4% + 4% + 16% - 3% - 10%

Resultaten seizoen 2013

En dan de resultaten van dit seizoen. In de
inleiding vertelde ik al dat er minder jongen
waren. Dit heeft echter niet gelegen aan het
aantal broedgevallen. Net als in 2011 kwam
de teller uit op 51 broedgevallen. Dat zijn er
twee meer dan in 2012. Dus een mooie 

vooruitgang. Dit zien we echter niet terug in
het totaal aantal eieren 
en jongen. De uilen hebben minder eieren
gelegd en er zijn gemiddeld weinig jongen
per nest groot geworden.
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Broedgevallen
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2009 2010 2011 2012 2013
Hele gebied 45 46 51 49 51
Mislukt 17 14 8 16 17
Mislukt % 38% 30% 16% 33% 33%
Aantal eieren 150 190 200 183 178
Gemiddeld 3,3 4,1 3,9 3,7 3,5
Jongen 74 108 139 122 90
Gemiddeld 1,6 2,3 2,7 2,5 1,8

Van de afgelopen 5 jaren was alleen 2009 een minder goed jaar. We komen in 2013 op een
gemiddeld aantal jongen uit van 1,8 jongen. Dit is erg weinig. Uit onderzoek is gebleken dat
als je een gezonde populatie wilt houden, je een gemiddelde van 2,0 jongen per broedsel
nodig hebt, maar omdat wij de afgelopen jaren daar mooi boven zaten is er zeker nog geen
reden om ons zorgen te maken. We gaan ervan uit dat de komende jaren weer beter zullen
zijn, mits het weer natuurlijk ook een beetje meewerkt.

Bijzonderheden

Bureninitiatief

Aangezien het in deze financieel onzekere
tijden niet vanzelfsprekend is dat we nest-
kasten ontvangen via Stichting
Steenuilenwerkgroep Drenthe en
Landschapsbeheer Drenthe is het niet altijd
mogelijk om overal waar wij of de bewoners
dat willen een nestkast te plaatsen. We moe-
ten selectief zijn en soms hebben we even
geen nestkasten tot onze beschikking. De
bewoners van de Bosrand in Dwingeloo
kwamen ook met het verzoek voor een nest-
kast op een nabij gelegen locatie die zeer
geschikt is. Helaas hadden we op dat
moment geen nestkasten tot onze beschik-
king en na dit uitgelegd te hebben aan de 

bewoners, kwamen zij met het idee om dan 
amen met de buren het bedrag voor een
nestkast neer te leggen (€ 45,-). Een gewel-
dig bureninitiatief. Zo kwam het 
dus dat we op 9 november met een groepje
vrijwilligers de nestkast overhandigd hebben
aan de bewoners en deze ook direct hebben
opgehangen. De komende 
jaren zullen we zien of de bewoners aan de
Bosrand bij Dwingeloo ook nieuwe buren
mogen verwelkomen in het schitterende
nieuwe onderkomen. Alle buren van de
Bosrand willen we bedanken voor dit mooie
initiatief en Reinier Weulen Kranenberg voor
het bouwen van de kast.

09-11-13, 
Bureninitiatief Bosrand Dw., 
foto Erwin Bruulsema
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Bezoekerscentrum Dwingelderveld (Benderse)

Al enige tijd geleden (2012) kregen wij het
verzoek van Natuurmonumenten om bij het
bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de
Benderse bij Ruinen een steenuilennestkast
te plaatsen. Omdat wij het nodig vonden dat
dit naast een educatief project, ook kans
van slagen moest krijgen, hebben we in
overleg met de buren gekozen om bij hen de
kast op te hangen. Ook deze kast is op 9
november opgehangen door de sub-groep die
in dat gebied actief is. De kast hangt op een
locatie waar ook de excursies vanuit het
bezoekerscentrum langs gaan. Wij zijn erg
blij met deze samenwerking.

Werkochtend

Op 9 november 2013 hebben we als
(sub)coördinatoren van de steenuilenwerk-
groep een werkochtend georganiseerd voor
onze actieve vrijwilligers. Met deze ochtend
hadden we verschillende doelen voor: we
wilden een gezellige bijeenkomst houden
voor de vrijwilligers én een berg werk
verzetten. In alle subgebieden waren werkza-
amheden die nog gedaan moesten worden. ’s
Ochtends mochten we ons met 20!!! vri-
jwilligers melden bij het Bezoekerscentrum
Dwingelderveld. (Natuurmonumenten,
bedankt voor het een uur eerder openen van
de accommodatie!). Hier hebben we eerst
met z’n allen genoten van een kop koffie met
een lekkere Dwingelderveldkoek. Daarna zijn
we in 6 groepen uiteen gegaan om de
werkzaamheden te verrichten.
Werkzaamheden zoals: schoonmaken van
nestkasten, nieuwe nestkasten ophangen en
nestkasten vervangen. Nadat we om 12:30
uur klaar waren, hebben we ons weer verza-

meld bij het Bezoekerscentrum waar we ons
tegoed konden doen aan een kop erwtensoep
en broodjes. Het was een zeer geslaagde
ochtend waarbij we met 20 van de 40
actieve vrijwilligers een berg werk hebben
verzet. Mooi dat zoveel vrijwilligers zich
willen inzetten voor ook de wat minder leuke
klussen. Want zeg nou zelf: de leukste
klussen bij de steenuilenwerkgroep zijn
natuurlijk de jongen- en ringcontroles waar-
bij je ook daadwerkelijk uilen te zien krijgt. 

Gemende groep vrijwilligers

Bij de steenuilen hebben we gelukkig te
maken met een – tegen de landelijke trend
in – vrij jonge groep vrijwilligers. Hoewel, een
deel van de vrijwilligers. De jongste vri-
jwilliger op papier bij de steenuilen is 15 en
de oudste loopt tegen de 80. Daartussen zit-
ten uit alle leeftijdscategorieën vrijwilligers.
Mooi om te zien dat er zoveel verschillende
leeftijdscategorieën samenwerken aan hun
gezamenlijke hobby. 

Terugmeldingen

De bijzondere terugmeldingen van de
steenuilen kunt u lezen in het jaarverslag
van het ringen. 

Vooruitblik

Inmiddels zijn bijna alle nestkasten voor de
steenuilen “marterbestendig” gemaakt.
Helemaal waterdicht is het helaas niet, maar
we hopen zo een grotere overleving te gener-
eren de komende jaren. Wij zien uit naar het
nieuwe seizoen en hopen dat we met onze
actieve vrijwilligersgroep weer vele jonge
steenuilen zullen aantreffen en mogen ringen.
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Geschreven door: Erwin Bruulsema

Steenuilen-werkochtend 9-11-13,
Bez.centrum Dwingelderveld 
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Het jaar 2013 zal ons vooral bijblijven door de langdurige koude winter die vrijwel
naadloos overging in een overwegend kil voorjaar. In de broedvogelstand liet dit enigs-
zins tot onze verbazing weinig sporen na. Alleen de Roodborsttapuit en Graspieper lie-

pen aanwijsbare verliezen op. Veel bijzondere soorten telden in 2013 vrijwel evenveel paren
als in 2012, zoals Grauwe klauwier, Wielewaal en Watersnip. De Dodaars en Nachtzwaluw
haalden een recordaantal. De Veldleeuwerik en Zwarte mees namen verder  in aantal af en
de Tapuit lijkt als broedvogel te zijn verdwenen.

Inventariseren
De inventarisatie richt zich vooral op het
Holtingerveld, het ongeveer 1400 ha grote
heide- en bosgebied met vennen tussen
Uffelte, Havelte en Wapserveen. Daarnaast
wordt de vogelstand van Rheebruggen (480
ha)  en de Wapserveense Petgaten en omge-
ving (380 ha) jaarlijks onder de loep geno-
men. Er wordt geïnventariseerd volgens de
landelijke methode van het Broedvogel
Monitoring Project waarbij per gebied 8-10
vroege ochtendbezoeken en diverse aanvul-
lende (nacht)bezoeken moeten worden
gebracht. Telwerk werd verricht door Peeke
Boelhouwer,  Arend van Dijk, Derk van der
Helden, Ronald Hoogenhout, Femmie
Prikken, Martha Sol en Harry Talen.

Extreem koude start voorjaar
Meestal laten we ons weinig gelegen liggen
aan het weer, want in ons land heb je nu
eenmaal afwisselend weer. Maar in 2013
wilde het voorjaar maar niet van start gaan.
Meestal kun je al in begin maart goed inven-
tariseren, maar in 2013 moesten we wach-
ten tot half april voordat we goed aan de
slag konden. Het bleef maar vriezen met
koude oostenwind en trekvogels kwamen
nauwelijks uit zuidelijke oorden terug.
Enkele keren werden we toch verlokt door
de heldere zonnige lucht, maar in het veld
bleef het stil en keerden we vrijwel onver-
richte zaken huiswaarts. Op 10 april kwam
er eindelijk een weersomslag met zuidelijke
wind (en regen) en gelijk zingende
Blauwborsten, Bonte Vliegenvangers,
Boompiepers, Fitissen, Gekraagde
Roodstaarten en Zwartkoppen. Dat riep de
vraag op of die vogels er stilletjes wel waren,
maar geen energie aan het zingen spendeer-

den, of dat ze die nacht waren gearriveerd.
Waarschijnlijk beide, want de Tjiftjaf,
Boompieper en Zwartkop waren al eerder
gezien, maar van de andere soorten hadden
we daarvoor nog geen spoor. Naderhand
bleef het een kil voorjaar, gevolgd door een
fraaie juli en augustus. Maar in juli zijn nog
volop waarnemingen verzameld van soorten
die zich daarvoor maar mondjesmaat lieten
horen of zien, zoals Grauwe klauwier en
Wespendief.
We waren benieuwd bij welke sporen dit
weer sporen had achtergelaten in de broed-
vogelstand.  Enigszins tot onze verbazing
viel de ‘schade’ mee. Soorten waarbij nor-
maal gesproken de klappen vallen na win-
ters met strenge vorst, zoals watervogels,
Winterkoning, Grote Lijster, mezen en enke-
le andere standvogels, gaven geen krimp. In
het ene gebied was het wat meer, in het
andere wat minder. Kieviten bijvoorbeeld
zaten tot begin april in verspreide groepen,
terwijl er dan gewoonlijk al volop territori-
umvorming is. Door kou en droogte zochten
ze hun heil op plekken die ze normaal
gesproken mijden, zoals sportvelden, gazons
of graslanden tegen bebouwing en bos aan.
We vreesden terugval van de stand, maar
daarvan was geen sprake. Uiteindelijk zijn
er twee soorten aan te wijzen waarbij het
winterse voorjaarsweer hoogstwaarschijnlijk
effect heeft gehad op de broedstand:
Roodborsttapuit en Graspieper. Beide over-
winteren vaak niet ver zuidelijk van ons
land en arriveren vroeg in het voorjaar. In
de al jarenlang geïnventariseerde gebieden
Holtingerveld, Rheebruggen en
Wapserveense Petgaten en omgeving was de
stand van de Roodborsttapuit met 22% afge-
nomen (161 versus 126 paren). 
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Hierdoor kwam een voorlopig einde aan de
al bijna dertig jaar voortdurende toename
(zie pag. 43 in Niet te veel praten maar
doen). Bij de Graspieper bedroeg afname in
dezelfde gebieden ook 22% (185 en 142
paren).  In 2014 zullen we zien of de stand
weer wat is opgekrabbeld. Beide soorten
kunnen twee tot drie maal achtereen in het
voorjaar jongen grootbrengen en kunnen
daarmee de terugval snel wegwerken. Maar
waarom juist deze twee soorten verliezen
hebben geleden is niet duidelijk, want er zijn
meer soorten die vergelijkbaar vroeg arriv-
eren en die niet ver zuidelijk overwinteren,
maar die geen afname in verband met het
weer lieten zien, zoals Veld- en
Boomleeuwerik, Grote lijster, Zanglijster,
Heggenmus  of Rietgors.

Water- en moerasvogels
De meeste soorten hadden een gelijkbli-
jvende of licht toenemende stand, terwijl op
basis van het winterweer eerder afname was
verwacht.  De Dodaars haalde met 16 paren
zelfs het hoogst gemeten aantal ooit! De
Wilde zwaan kwam tot eileg, maar bracht
geen jongen groot.  In de Wapserveense
Petgaten liet de Waterral het afweten (3 in
2012, 0 in 2013), maar op het Holtingerveld
was het aantal ongeveer gelijk (3 en 4). De
Blauwborst nam toe (29 en 35) met sinds
jaren ook weer enkele paren op het
Westerzand. Waarom de Kleine karekiet fors
in aantal terugliep (44 naar 34), maar
andere rietvogels niet, is onduidelijk. Er was
zo te zien voldoende ongemaaid riet, het
voorkeurbiotoop voor de karekiet. In rietkra-
gen langs de Oude Vaart zaten er dit jaar
juist wat meer (5). De Watersnip (17) blijft
het goed doen in de moerassen langs de
Wapserveense Aa.

Heidevogels
De nachtelijk actieve Nachtzwaluw kwam
met 25 paren weer iets hoger uit dan vorig
jaar (20 paren). Vijf jaren geleden waren er
hooguit zes paren. Ook de Boomleeuwerik
(38 in 2012 en 43 in 2013) en Grasmus
(227 en 271) scoorden hoger. Misschien
heeft het hogere aantal Grasmussen te
maken met betere omstandigheden
afgelopen winter in Afrika (Sahel). Een vri-
jwel gelijkblijvende stand stelden we vast bij
de Boompieper ( 210 en 205), Geelgors (148
en 145), Kneu (111 en 118) en Witte kwik-
staart (24 en 26). Dit jaar stelden we
wederom zes Grauwe klauwieren vast. Deze
soort beleeft thans gouden tijden in onze
regio, want hij werd dit jaar ook vastgesteld
in Rheebruggen e.o. (6) Uffelterbinnenveld
(2), Ootmaan en Hoogestukken (5) en
Wapserveen-Wittelte (4). Ze nestelden veel in
ruigten met braam, in schaallandjes of jonge
aanplant, en er is enige voorkeur voor
grazend vee in de buurt. Tot voor tien jaren
terug waren Grauwe klauwieren nog met
een lampje te zoeken (2 paren).  De
Veldleeuwerik liep verder in aantal terug (56
en 45). Voortschrijdende verruiging van de
heide en opslagvorming spelen de
Veldleeuwerik waarschijnlijk parten.
Afgeplagde of gemaaide heide zijn door de
korte vegetatie favoriet bij de Veldleeuwerik,
maar na enkele jaren groeit de heide weer
uit en heeft de leeuwerik het nakijken. Maar
afwachten of de in 2013 gemaaide en van
opslag ontdane stukken heide soelaas zullen
bieden. Voor de al jaren kwijnende stand
van de Tapuit, lijkt het doek in 2013 te zijn
gevallen. Ze zijn nog wel waargenomen,
maar dat waren voor zover bekend trekvogels.
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Sparrenbos bij Brandeveen,
nestplaats van Zwarte Mees
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Bosvogels
De stand van de Buizerd kwam overeen met
wat de laatste jaren gewoon is (24 paren),
maar jongen werden weinig grootgebracht.
De zeer lage muizenstand en andere (weers-
)omstandigheden zullen hier verband mee
houden. Wespendieven hadden ook weer
drie paren. Het paar op Rheebruggen had in
elk geval geen jongen. Bosuilen doen het
goed bij ons (minstens 10 paren), maar
Ransuilen zijn er nauwelijks meer.
Ransuilen met piepende jongen zijn tegen-
woordig in bos- en natuurgebieden een bij-
zonderheid, terwijl dat vroeger met tien
paren of zo heel gewoon was. Thans worden
ze vooral in en nabij dorpsbebouwing
waargenomen zoals in Havelte (2),
Wapserveen en Darp. Groene, Zwarte en
Grote bonte spechten wisten hun aantal van
afgelopen jaar te evenaren, maar van de
Kleine bonte specht waren er meer (17 in
2012 en 24 in 2013). Bijzondere bosvogels
gaven een wisselend beeld. Er zijn wat min-
der Fluiters (11 en 7) en Boomklevers (71 en
67) vastgesteld,  evenveel  Houtsnippen (17)
en Wielewalen (23) en meer Appelvinken (63
en 83), Glanskoppen (68 en 74) en Bonte
Vliegenvangers (183 en 217).
Enkele niet jaarlijks vastgestelde bosvogel-
soorten waren in 2013 goed vertegenwo-
ordigd, waaronder de Kruisbek (12), Kleine
Barmsijs (3), Sijs (5) en Vuurgoudhaan (2).
Het zijn vaak lastig vast te stellen broedvo-
gels en bovendien vertroebelen de aanwezige
trekvogels van dezelfde soorten het beeld.
En die moeten uiteraard niet worden
meegeteld. De gewoonlijk vroeg in februari-
maart broedende Kruisbekken lieten het
afweten, maar in april-mei waren er toch
enkele alarmerende of met kleine jongen
rondvliegende Kruisbekken. Kennelijk zijn
die later in het seizoen tot broeden overge-
gaan. Van de Zwarte mees werden in het
proefvlak bij Brandeveen slechts 8 paren
geteld. Voor vergelijkbare lage aantallen
moeten we terug naar de periode 1970-
1990. Toen was het bos nog jonger en  min-
der geschikt voor deze sparrenmees. Tussen
2000 en 2009 was de stand aanmerkelijk
hoger met een maximum van 24 paren in
2001. Daarna kwam de klad er in. Geringe

veranderingen in het bos (kappen, dunnen)
hebben hieraan  een bescheiden bijdrage
geleverd, maar ook waar (ogenschijnlijk)
niets was veranderd zakte het aantal.
Collega Kuifmees, die vooral in grove den-
nenbos zit, en Matkop, waar het landelijk
niet goed mee gaat, handhaven zich beide in
ons proefvlak op een stabiel niveau van 5
tot 10 paren.

Jaar van de Patrijs
2013 was het jaar van de Patrijs. Onze bij-
drage daaraan was snel geleverd, want de
soort is hier enkele jaren geleden voor het
laatst gesignaleerd. Een enkel paar zit er
nog op de es bij Ruinen. Voor Patrijzen moet
je verder oostelijk Drenthe in, bijvoorbeeld
in de Veenkoloniën.

Jaar van de Spreeuw
In 2014 staat de Spreeuw in de spotlights
en wordt onderzoek gedaan naar wat er pre-
cies achter de afname zit.  Ze broeden veel
in en bij gebouwen, in oude spechtengaten
en in nestkasten. Voor voedsel zijn ze veelal
aangewezen op regenwormen, emelten (larve
langpootmug) en andere insecten of hun lar-
ven vaak in graslanden. Door veranderingen
in graslanden door verdroging, omvorming
naar eensoortig grasland en soms door
chemische bestrijding is het voedselaanbod
er voor de Spreeuw verminderd. In en nabij
natuurgebieden kan verschraling en verruig-
ing van grasland ook in het nadeel van de
Spreeuw werken. Mede als gevolg hiervan is
de stand teruggelopen. Maar waarschijnlijk
is er meer aan de hand en daar tracht men
in 2014 achter te komen.
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Boerderij met hoge eiken en graslanden,
ideaal voor broedende Spreeuwen.
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Aantal broedparen van de Zwarte Mees en
Spreeuw in 58 ha groot proefvlak in naald-
bos bij Brandeveen in het Holtingerveld. De
Zwarte Mees laat recent sterke afname zien.

Het aantal Spreeuwen loopt al terug vanaf
beginjaren negentig.  De in bos nestelende
Spreeuwen vliegen voor voedsel naar gras-
landen buiten het bos.

Aantal Spreeuwenparen in
Rheebruggen en omgeving (480 ha).
Alleen de jaren met complete tellin-
gen zijn aangegeven. 
De Spreeuwenstand varieert tussen
97 en 177 paren, maar is op lange
termijn vrij stabiel.  Spreeuwen
broeden hier vooral bij (voormalige)
boerderijen en in oude spechtenga-
ten in eiken langs wegen.

Oude Vaart met uitgestrekte madelanden richting Ruinen. Foto Machiel de Vos
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W at liet de lente in  2013 op zich wachten! Het bleef maar koud en daarom stelden
de zwaluwen het broeden enkele weken uit. We hebben de indruk dat veel van de
eerste broedsels van de huis- en boerenzwaluwen door gebrek aan insecten mislukt

zijn. Toch is alles nog redelijk goed gekomen, want er volgde een heerlijke zomer! Deze bood
goede omstandigheden voor tweede broedsels. De gierzwaluw heeft slechts één broedsel. Ook
deze soort broedde laat, maar door het fraaie zomerweer zijn dit jaar veel jongen grootge-
bracht.
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Huiszwaluwen

Wat is er toch mis met de huiszwaluwen in
Uffelte? Dat is wat we ons dit jaar afvroegen
na een telling van 61 nesten. Twee vaste
kolonies in het dorp, bij Snoeken en Pekel,
waren verlaten. Alleen bij de Ruiterweg (15),
de sluis (10) en de Goorn (10) troffen we nog 

flinke kolonies. En dat terwijl we in 2011 
nog 145 nesten in Uffelte vonden! Waren er
dit jaar soms weinig huiszwaluwen in het
gebied? Hier zijn de resultaten van de tellin-
gen van de afgelopen 5 jaar van Uffelte,
Havelte en de Veendijk.

2009 2010 2011 2012 2013
Uffelte 137 119 145 87 61
Havelte 133 124 172 171 178
Veendijk 32* 22* 41* 61 63
Totaal 302 265 358 319 302

De tabel laat zien dat 2013 voor Havelte en
de Veendijk een uitstekend huiszwaluwjaar
was. In Havelte werden maar liefst 178
nesten gevonden! In de Meerkamp waren
twee kolonies van 16 broedparen
(Korhoenweg 28 en de zwaluwtil) en in het
dorp was een kolonie van 15 broedparen
(Egginklaan 20). Ten slotte vonden we bij
Oostra op de Meenteweg een kolonie van 37
broedparen. 

Ook op de Veendijk werd veel gebroed. Met
38 broedparen spande de kolonie van Gras
de kroon! Dit adres wordt sinds 2012 mee-

geteld, wat de telreeks vertekend. Toch
tonen de cijfers dat de huiszwaluw het in
het buitengebied uitstekend doet.

In 2011 vroeg Bouwens in Ansen ons om
raad. De huiszwaluwen bouwden nesten
aan zijn veeschuur die werden vernield door
de draden van het zeil dat de ventilatie
regelt. Bald Bruinenberg had een idee. Aan
de PVC-buizen die de zeilen geleiden, wer-
den (met beugels) speciaal gemaakte kunst-
nesten bevestigd. We begonnen met 6
kunstnesten en we hebben er jaarlijks bij
gehangen. Hier zijn de resultaten.

2009 2010 2011 2012 2013
Bezette 
natuurnesten 7 9 14 14 8
Bezette 
kunstnesten - - 6 (van 6) 21 (van 21) 22 (van 34)
Totaal 7 9 20 35 30

Het succes bij Bouwens illustreert dat de
huiszwaluw graag bij veeschuren broedt.
Hier is immers een constante aanvoer van

vliegen. In samenwerking met Landschaps-
beheer Drenthe doet onze werkgroep daar-
om een proef bij andere veeschuren in de 
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omgeving. Zo heeft de werkgroep in de
omgeving van Uffelte en Havelte nog 40 kun-
stnesten aan veeschuren opgehangen en in
samenwerking met Piet Idserda van de
Boermarke Wapserveen in Wapserveen en
omgeving 41 kunstnesten. 

Vanaf 2008 worden er in Nederland
huiszwaluwtillen geplaatst en in 2013 ston-
den er al 107! Hiervan werden er 10 door de
zwaluwen gebruikt, waarvan 3 bij ons. De
nabijheid van broedende soortgenoten blijkt
belangrijk voor de bezetting van de tillen.
Hier is een overzicht van de resultaten in
Havelte en Uffelte.

1e broedsels Havelte Uffelte 1 Uffelte 2
(Til Meerkamp) (Til Schoolstraat) (Til Dorpsstraat)

2011 12 - -
2012 14 1 1
2013 16 2 3

Onze zwaluwtillen worden dus in toenemen-
de mate gebruikt. Dit komt ongetwijfeld
doordat de huiszwaluw in ons gebied talrijk
is. Wat natuurlijk weer komt door de gast-
vrijheid van de bewoners en de inspannin-
gen van onze werkgroep!

Terug naar Uffelte. Waarom verdwijnen de
huiszwaluwen uit het ‘centrum’ van het
dorp? Tja, de vijver heeft een slechte water-
kwaliteit, maar is die zoveel slechter dan in
2011? Of zou het komen door de nette tui-
nen? Maar ja, die heeft Havelte toch ook!
Toch lijkt het er op dat de soort zich de
afgelopen jaren naar de randen van het dorp
en het buitengebied heeft verplaatst.
Waarschijnlijk vinden de vogels daar meer
insecten en als er ook nestelgelegenheid is,

dan lijkt de keuze eenvoudig! 

Boerenzwaluwen

Bij de boerenzwaluw lagen de zaken duide-
lijk: er waren weinig broedparen. Vanaf
2009 telt onze werkgroep de eerste broed-
sels van deze soort in Uffelte-Oost: Uffelte
ten oosten van de Hoofdvaart. En met 53
paar was dit ons slechtste jaar. We hebben
onze telling iets aangepast, waardoor de cij-
fers uit de vorige jaarverslagen niet meer
kloppen. Zo tellen we nu de boerderij van
Bouwens in Ansen mee, waarvan een 5-jari-
ge telreeks voor handen was. Verder hebben
we onze lijsten opgeschoond. Hier zijn de
nieuwe cijfers.

2009 2010 2011 2012 2013
58 79 81 71 53

De zomers van 2011 en 2012 waren nat en
koud en na twee slechte broedseizoenen,
mag je een daling van het aantal volwassen
boerenzwaluwen verwachten. Door het
koude voorjaar was 2013 ook geen geweldig
broedseizoen. Het is dus zeer de vraag of de
stand volgend jaar weer op peil zal zijn. We
houden ons hart vast!

Gierzwaluwen

Gierzwaluwen zijn schuwe en stiekeme
vogels. De nesten kun je opsporen door in
juni en juli ’s avonds te posten. Dan vliegen
de dieren in om hun jongen te voeren en in
het nest te slapen. Als nestplaats zoeken ze
ruimten in dakoverstekken, onder vorsten

en pannen. Meestal is hier niet na te gaan
of er gebroed is en of jongen groot zijn
gebracht. In de Veenbesstraat hangen 27
nestkasten, waar we een beter zicht op heb-
ben. We mogen ze niet tijdens het broedpro-
ces controleren, dat zou te verstorend zijn.
Maar een week voor het uitvliegen zitten de
jongen voor de vliegopening en zijn ze goed
zichtbaar.

Het aantal invliegplaatsen in Uffelte is afge-
nomen van 36 in 2012 tot 30 in 2013. In de
Lindenlaan liep het aantal invliegplaatsen
terug van 7 naar 5. Verheugend is het eer-
ste broedgeval in de Goorn, waar in het
voorjaar van 2012 een nestkast is opgehan-
gen. Ook de bezetting van de 27 nestkasten
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in de Veenbesstraat is iets teruggelopen.
Hier is een overzicht van de resultaten van de Veenbesstraat.

jaar/broedplaats 2009 2010 2011 2012 2013
gevel 7 3 8 8 6
nestkast 1 5 13 21 18
totaal 8 8 21 29 24

In 2013 hebben de gierzwaluwen in Uffelte
veel jongen grootgebracht. Voor de vliegope-
ning van maar liefst 8 kasten, zijn de witte
kopjes van twee jongen gezien. Dit komt
ongetwijfeld door de warme - en droge
zomer, die voor veel insecten en goede foera-
geeromstandigheden zorgde. In de koude -
en natte zomers van 2011 en 2012 zijn
slechts op drie plekken jongen gezien.

Vorig jaar werd een invliegplaats aan het
einde van de Lindenlaan ontdekt. Het ging
om een eindvorst bij nr. 81, die in de scha-
duw van de schoorsteen ligt. Het leek een
ideale broedplaats, maar dat is het niet! Dit
jaar zag ik op 30 mei, bij nr. 89,  een gier-
zwaluw uit een soortgelijke broedplaats vlie-
gen. Op de dakpannen vlak boven de goot,
lag een ei. Blijkbaar rollen de eieren dus
gemakkelijk uit deze nesten. Misschien is

dat ook de reden dat er dit jaar op nr. 81
niet gebroed werd. Het lijkt immers logisch
dat de vogels ongeschikte nestplaatsen mij-
den.

Ten slotte viel op dat de soort laat met het
broedproces klaar was. Meestal vertrekken
de jongen enkele weken voor hun ouders
naar Afrika, zo rond half juli. De ouders blij-
ven dan nog tot ongeveer 2 augustus op de
broedplaatsen. In 2013 zaten veel jongen tot
6 augustus voor het vlieggat. Die dag ver-
trokken ze samen met hun ouders. En zelfs
toen bleef er nog een paartje achter, waar-
schijnlijk omdat de jongen nog niet vliegvlug
waren. Het was een passend einde van een
merkwaardig broedseizoen!

Ronald Hoogenhout 
namens de zwaluwwerkgroep.

Boerenzwaluwnest

Voerende Gierzwaluw

Beide foto’s zijn van Rob v.d. Horst
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nneeggeenn Werkgroep
TorenvalkenHoofdstuk

Na wederom een lange winter, er lag ijs
tot maart, zijn we erg benieuwd naar de
resultaten van dit nieuwe seizoen. Zou

de winter even als eerdere jaren zijn tol eisen?

Schoonmaken kasten:
We zijn al begin maart begonnen met het in
orde maken van de nestkasten voor de
torenvalk vaak zien we dan al torenvalken
vliegen. Dit viel behoorlijk tegen. Alleen bij
Pels Havelte en Dorenbos Uffeltermade werd
er één gezien. Verder waren we 1 kast bij de
Havelterkerk kwijt + 1 kast lag geheel stuk
in de sloot bij Ettelte. Deze kasten zijn niet
of nog niet vervangen vooral met het oog op
eerdere broedresultaten. Nadat alle kasten
voorzien waren van een mooi tapijtje nieuwe
houtschilfers moeten we rustig afwachten.

Maart, extreme koude:
Het blijft koud. We rijden af en toe wat rond
om te kijken of er ook torenvalken aanwezig
waren. Dit valt erg tegen, we zien af en toe
een biddende of verkleumde valk. Maar ja
wat wil je als half maart de kieviten bij mij
in de tuin zitten om voedsel te zoeken. 

1e controle:
Half mei gaan we 2 kasten bekijken die
eigenlijk altijd bewoond zijn. Het zijn de
kasten Modderbuld en Madeweg. Bij de eer-
ste kast aangekomen zien we geen valk. Ook
komt er geen kop of staart boven de rand
uit. Snel de camera op de stok en kijken.
Wat we zien is een plat getrapt nest (kapotte
eieren torenvalk) door een nijlgans. Bij de
tweede kast precies hetzelfde beeld. Patrick
en ik beseffen dat het deze avond tegen zit
en gaan direct huiswaarts.

2e controle:
Begin juni gaan we weer op controle. Nu ging
het een stuk beter. Het ging alleen nog niet
om jonge valken maar alleen eieren en soms
maar 2 eieren. Zijn ze dan inderdaad onge-
veer een maand later met de eileg begonnen
vanwege het koude voorjaar?  Vorig jaar om
deze tijd hadden we al vlieg vlugge jongen .
Toen Erwin belde dat hij 5 grote jongen had
geringd toch nog snel even 2 kasten bekeken.
Wij hadden nog kleine jongen die pas begin
1e week juli geringd konden worden. 
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Resultaten: 

Nr. Locatie Plaats Eieren Jongen
Benning Lheebroek - 5

20 Noordseweg Wittelte 4 4
30 Buitenweg Wapserveen 5 5
15 Broekdijk Ansen 4 4
16 v.d Vegt Ruinenhees 5 5
32 Kist Ruinen 4 3
11 Madeweg Uffelte 2 Predatie
19 Modderbult Uffelte 2 Predatie
33 Breman Uffelte 3 Predatie
31 Hobbitstee Wapserveen 4 4/predatie
34 Pels Havelte 3 3/predatie
9 Dorenbos Uffelte 2 2/predatie
24 Biewenga Darp Nijlgans*
27 Westeinde 224 Wapserveen Nijlgans*

*Kast ingenomen door nijlgans
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Dit jaar hadden we ook een valkennest in
een oud kraaiennest op de Kattemade bij
Ansen. Dit was vermoedelijk de valk van de
Modderbuld. De valk van de Broekdijk is
waarschijnlijk de valk van de Madeweg. Er
werden dit jaar 26 jongen geringd, wat wij
toch nog een redelijk resultaat vinden. De
predatie in Wapserveen, de Hobbitstee is
waarschijnlijk te wijten aan een havik. Deze
kast laten we ook vervallen omdat deze de
laatste jaren steeds gepredeert wordt als de
jongen vlieg vlug zijn. Opmerkelijk was
tevens dat in de kast op de Broekdijk een

enorme steen gegooid was. De hele kast
hing aan één spijker aan de boom. De valk
broedde achter de dikke steen, de schade is
snel herstelt en broedsel is goed gekomen. 

Storm 
De afgelopen storm van 28 oktober heeft
ook de nodige tol geëist onder de toren-
valken kasten. Zeker 3 kasten zijn weg.
Omdat bomen omgevallen zijn zullen we
nieuwe geschikte plaatsen moeten vinden.
Ook hangen verschillende kasten los. Ons
wacht dus een druk voorseizoen.
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Foto: Wolter van Tarel

Foto: 
Ronald

Hoogenhout

Namens de Werkgroep Torenvalk,
Wim Snoeken
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N a een erg druk jaar in 2012, waarbij er redelijk veel uilen te ringen waren, was het
dit jaar toch beduidend rustiger. Waarom? Dit heeft meerdere redenen. De eerste reden
is dat we het nu met z’n tweeën mogen doen. Jan ter Stege en ondergetekende hebben

nu beide hun ringvergunning voor het ringen van torenvalken, steen-, kerk- en bosuilen. De
tweede reden is, dat het een minder jaar was voor vooral de uilensoorten.

Statistieken

SOORT AANTAL GERINGD PER JAAR

2010 2011 2012 2013

Steenuil 140 140 120 85

Kerkuil 30+ 92 11

Bosuil 17 5

Torenvalk 25 26

De steenuilen werden tot en met 2010
geringd door Fred van Vemden. Daarna heb
ik, Erwin, het overgenomen. De kerkuilen
hebben we in 2011 voor een deel zelf
geringd en is nog voor het andere deel
geringd door de ringwerkgroep uit
Staphorst/IJhorst. De bosuilen hebben we
pas in 2012 voor het eerst geringd. Ook het
ringen van de torenvalken hebben we in
2012 weer op kunnen pakken. 

Steenuilen
Bij de steenuilen hadden we evenveel nesten
als in 2011 (51) en twee meer dan in
2012 (49). Dit was dus geen reden
voor minder geringde jonge vogels.
Maar de strenge winter en het koude
voorjaar hebben voor een dusdanig
slechte voedselsituatie gezorgd dat er
minder eieren zijn gelegd dit jaar.
Tevens waren er natuurlijk weer ver-
scheidene nesten die mislukt zijn
(predatie/-voedselgebrek).

Kerkuilen
Bij de kerkuilen was het een drama
dit jaar met het aantal jongen. Ook
hier speelde de strenge winter en
het koude voorjaar de uilen parten.
Sommige nesten waren klein (weinig
jongen), andere vogels kwamen niet

tot broeden en tevens is een deel van de
populatie waarschijnlijk gesneuveld in de
winter vanwege voedselschaarste.

Bosuilen
Ook hier was een behoorlijke afname te zien
in het aantal jongen. Het aantal nesten was
in 2012 nog vier, dit jaar was dat nog maar
drie. In 2012 hadden we nog een nest met
zes jongen, dit jaar telde het grootste nest 3
jongen. De andere twee nesten hadden ieder
maar één jong. Ook weer een teken van een
slechte voedselsituatie.

Bosuilen ringen bij Willie van Vemden (Uffelte)
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Torenvalken
Bij de torenvalken hebben we één jong meer
kunnen ringen dan vorig jaar. Helaas
hebben we ook bij deze mooie roofvogels te
maken met de steenmarters die nesten leeg 

roven. We hebben helaas bij de torenvalken
de laatste tien jaar een behoorlijke afname
moeten registreren.
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Educatief

Soort Ringjr Plaats van ringen terugmelding Plaats terugmelding
Kerkuil 2011 Havelte (Drenthe) 18-03-2013 Vinkega - Friesland (dood)
Kerkuil 2011 Norg (Drenthe) 03-04-2013 Havelte (dood)
Kerkuil 2009 Hardenberg (Overijssel) 21-06-2013 Lhee (Levend)
Kerkuil 2007 Wapserveen (Drenthe) 22-02-2013 Wapse (levend)
Kerkuil 2006 Steenwijk (Overijssel) 28-03-2013 Wapse (dood)
Kerkuil 2004 Beilen (Drenthe) 28-03-2013 Uffelte (dood)
Kerkuil 2003 Hemrik (Friesland) 08-07-2013 Uffelte (dood)
Steenuil 2012 Wierden (Overijssel) 17-05-2013 Eemster (Levend)
Steenuil 2012 Raalte (Overijssel) 07-05-2013 Dieverbrug (Levend)
Steenuil 2011 Halle (Gelderland) 17-05-2013 Lheebroek (Levend)
Steenuil 2011 Wittelte 23-04-2013 Balkbrug - Overijssel (Levend)
Steenuil 2010 Drachtstercompagnie (Fr.) 17-05-2013 Dwingeloo (Levend)
Steenuil 2005 Zuidwolde (Drenthe) 04-06-2013 Wittelte (Levend)
Steenuil 2004 Ruinen (als adult geringd) 07-06-2013 Ruinen (Levend)

Tijdens het ringen van de steenuilen heeft
ondergetekende op één van de routes zijn
schoolklas mee gehad. De kinderen hebben
de jongen even kunnen vasthouden en we
hebben veel informatie kunnen geven aan de
kinderen. De kinderen van de klas, broertjes
en zusjes en ouders hebben een leuke avond
beleefd. Bij het tweede adres was er koffie en
thee voor de ouders/begeleiding en fris voor
de kinderen. Fijn dat de bewoners van de
diverse erven ons wilden ontvangen met een
groep van circa 40 personen. 

Bijzondere terugmeldingen 

Hieronder een aantal leuke terugmeldingen
die in 2013 gedaan zijn door ons, maar ook
van buiten ons gebied, waar uilen die wij
geringd hebben zijn aangetroffen.
De drie bijzonderste terugmeldingen zijn wel
de steenuil uit Drachtstercompagnie
(Friesland), die momenteel al enkele jaren
bij ons in het gebied verblijft. In Friesland
zijn niet zo heel veel steenuilen, dus dat
deze uil daar vandaan komt is erg bijzonder.
Daarnaast kregen we een melding vanuit 
Halle (Gelderland) dat één van onze uilen 
die in 2011 geringd is daar is opgedoken. 

Dit is tot dusver voor ons de enige bekende
steenuil die vanuit ons gebied naar
Gelderland is verhuisd. Als laatste de steen-
uil die in 2004 als volwassen vrouwtje is
geringd op één van onze nestlocaties: heel
bijzonder dat we die in 2013 weer levend in
handen krijgen en dan ook nog eens op 3
jongen. Komen we deze uil volgend jaar weer
tegen? We zullen het zien. We hopen in
ieder geval dat we komend jaar weer meer
uilen kunnen ringen dan dit jaar. 

geschreven door: Erwin Bruulsema

Steenuilen ringen met basisschoolkinderen



ee ll ff Aktiviteitencommissie en
PR WerkgroepHoofdstuk

De eerste activiteit van het jaar begon
met een lezing over de door Sovon en
Vogelbescherming Nederland uitge-

roepen ‘Vogel van het jaar 2012’: de Patrijs.
Popko Wiersma werkzaam bij de Werkgroep
Grauwe Kiekendief legde de aanwezigen uit
waarom de soort tot vogel van het jaar was
verkozen en welke activiteiten en bescher-
mingsmaatregelen er dit jaar werden gestart.
In februari verwijderden kinderen van de
basisscholen uit Havelte en Uffelte samen
met vele vrijwilligers en het werkpaard van
Wicher Kiers uit Uffelte weer vele vliegden-
nen in de omgeving van de startbaan. Dit
jaar werden ze ook nog eens getrakteerd op
een gebakje waarop het logo van 40 jaar
Uffelte was weergegeven!
Jan van der Geld was net op tijd terug van
zijn fotoreis naar Noorwegen (i.v.m. het
noorderlicht) om op 14 maart een lezing
over Spitsbergen te geven. De vele aanwezi-
gen hebben genoten van zijn verhalen en
fotowerk en kregen tot slot ook nog een paar
actuele beelden van het noorderlicht te zien.
In april kon een groep van 17 ‘vroege vogels’

onder leiding van Arend J. van Dijk weer
luisteren naar de zang van die andere
vogels. Dit jaar oefende men in de omgeving
van de Vledderhof.
Arend J. Van Dijk nam in juni nog eens een
groep mensen mee om op de heide bij
Havelte te luisteren naar het wonderbaar-
lijke geluid van de Nachtzwaluwen.
Met steun van CameraNu.nl werd er in sep-
tember een gevarieerde dag in de
Weerribben georganiseerd. Om ideeën  te
kunnen uitwisselen waren er ook mensen
van de vogelwerkgroep uit Almere uitgeno-
digd. Naast een lezing en een bezoek aan
het be-zoekerscentrum in Ossenzijl werd de
omgeving ook nog eens per boot verkend.
Jan van der Knokke nam ons in oktober
mee in de Wondere wereld van het Kleine
fotowerk.
Het seizoen werd afgesloten met een presen-
tatie over de vier seizoenen door Jos Ketelaar.

Greet Glotzbach, 
namens de Act.commissie, bestaande uit
Martha Sol, Greet Glotzbach en Alok van Loon
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Een bezoek aan de
eendenkooi in

Nationaal Park de
Weerribben

(foto: Marry Timmer)
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De PR werkgroep (Athilde Middelveld, Willy
van Vemden en Femmie Prikken) en hun
vrijwilligers hebben weer flink hun best
gedaan om de Vogelwacht in de schijnwerp-

er te zetten: zij waren aanwezig op de
Landschapsmarkt in Echten, tijdens het
Kroamschudden in Havelte, de Oogstdag in
Dwingeloo en de Kerstmarkt in Havelte.
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Voorafgaande aan de Kerstmarkt, heeft een groep dames o.a. pindapoppen en, o.l.v. Jacob
van Gemerden, bollen voor nestmateriaal gekleid welke gretig aftrek vonden!

Steeds weer een succes: Uilenballen pluizen

Bald, Willy en Athilde tijdens
de oogstdag

Diny en Maaike Het resultaat

Namens de PR,
Femmie Prikken


