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1. Inleiding 
  

Waar blijft die tijd? Voor je het weet is er weer een jaar voorbij en zit je het jaarverslag te typen. 

Een jaar van wisselingen, terugval, sterfte en wisselende resultaten. In dit jaarverslag leest u het 

allemaal. 

Er vond in 2016 een wisseling plaats met betrekking tot het werkgebied van de Vogelwacht Uffelte 

e.o., qua sub-gebieden en qua sub-coördinatoren. Gelukkig bleef het meeste bij het oude en waren 

aan het begin van het seizoen de sub-coördinatoren nog in dezelfde samenstelling actief als vorig 

jaar (Jan Zoer, Jan ter Stege, Muriël Broer, Harald de Graaff, Adrie van der Lely en ondergetekende). 

In de winter van 2015 op 2016 had Jan Zoer echter aangegeven dat hij wilde stoppen met het 

vrijwilligerswerk voor de steenuilen. Hij wilde meer tijd om leuke dingen te doen met vrouw, 

kinderen en kleinkinderen. Wat mij betreft een begrijpelijke keuze die we dan ook respecteren. Dus 

op zoek naar een nieuwe coördinator. Samen met Jan toen een lijstje gemaakt met potentiële sub-

coördinatoren. Gelukkig werd Arne Kijk in de Vegte, die al enige jaren vrijwilliger is bij de Vogelwacht 

Uffelte e.o., bereid gevonden om het coördinatorschap over te nemen. Om te zorgen dat Arne niet te 

ver hoefde reizen vanuit Ansen, om het gebied te controleren, werd het gebied van Jan Zoer en 

ondergetekende herverdeeld. Arne is nu sub-coördinator van: Dwingeloo, Lhee, Dieverbrug, 

Lheebroek, Leggeloo en Holtien. Ondergetekende heeft daardoor de coördinatie van: Diever, Wapse, 

Wateren, Vledderveen, Geeuwenbrug, Beilervaart en Eemster voor zijn rekening genomen. Een 

goede en evenwichtige verdeling. Beide gebieden bestaan nu weer uit circa 50 nestkasten.  

Foto: Kristel Anninga (Voorgrond: Erwin Bruulsema / Achtergrond: Arne Kijk in de Vegte) 

Naast deze wisseling is er een relatief klein gebied van de steenuilenwerkgroep overgedragen aan 

Vliegvlug Meppel (6 nestkasten). Dit omdat dit qua verdeling van het gebied en qua controles beter 
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paste. Daarnaast waren er in dit gebied nog geen nesten aanwezig. Eveneens is er aan de noordkant 

van het gebied een klein stukje gebied afgestaan (1 nestkast) aan een nieuwe steenuilenwerkgroep 

die het Noordelijke steenuilengebied van Drenthe verbindt met het Zuidwestelijke steenuilengebied 

van Drenthe. Het gaat hier om één bewoonde nestkast. Dit betekent dus in de statistieken dat er één 

nest nog wel is, maar niet meer meegenomen is in de tellingen van onze steenuilenwerkgroep. Dit 

kan een iets vertekend beeld geven. 

De omgeving Fluitenberg, Echten, ten Arlo werd vanaf 2011 beheerd door IVN Hoogeveen. Hoewel er 

in het verleden zowel in Echten als ten Arlo steenuilen waren, zijn deze niet meer aangetroffen. De 

werkgroep stopt en in overleg is bepaald dat we de kasten in Fluitenberg en Echten weg gaan halen, 

zodat we die elders in de provincie Drenthe in kunnen zetten. Een enkele kast laten we nog hangen, 

waarbij de natuurvereniging Zuidwolde heeft aangegeven dat ze dit gebied gaat beheren als er weer 

steenuilen opduiken. Jan ter Stege regelt e.e.a.  

Aangezien de steenuilenwerkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o. (VWU) de grootste populatie 

steenuilen controleert van Drenthe, heb ik in 2015 het Regio Coördinatorschap van Drenthe op mij 

mogen nemen, nadat Martijn Snijder hiermee wilde stoppen. Samen met dit coördinatorschap van 

Drenthe volgde de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe. In 2016 heeft de Stichting 

Steenuilenwerkgroep Drenthe op enkele markten gestaan voor naamsbekendheid, maar vooral ook 

om de steenuil in de spotlights te zetten. De bezetting van deze activiteiten werd eigenlijk altijd 

gedaan met vrijwilligers van de steenuilenwerkgroep van de VWU. Natuurlijk zijn we vanuit de 

stichting hier heel blij mee. Tevens zijn er vanuit de stichting zo’n 8 nestkasten aangeschaft voor de 

VWU om nestkasten te vervangen die niet marterbestendig waren. Op deze manier ontstaat er een 

mooie samenwerking tussen de (steenuilenwerkgroep van de) VWU en de Stichting 

Steenuilenwerkgroep Drenthe (www.steenuilendrenthe.nl).  
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2. Terugblik 
 

Laten we even terugkijken naar de voorgaande jaren. We hebben al een aantal jaren te maken met 

zachte winters en dat zou dus in het voordeel van de steenuilen kunnen werken, maar is dat ook zo? 

Dat leest u verderop in dit verslag. In 2014 was de voedselsituatie dusdanig geweldig dat we een zeer 

goed jaar hadden met grote nesten en veel uitgevlogen jongen. We kwamen dat jaar op 64 territoria. 

Nou is het aantal territoria altijd hoger dan het werkelijke aantal broedgevallen. Dit komt onder 

andere door dubbeltellingen, solitaire mannetje in het gebied en buiten nestkasten broedende uilen. 

Het aantal broedsels kwam dat jaar op 53 uit met 218 eieren, wat gemiddeld 4,1 eieren per nest 

betekent. Er vlogen maar liefst 134 jongen uit wat neerkomt op 2,5 jongen per nest. Dit zijn prachtige 

resultaten. Het aantal mislukte nesten kwam uit op 36%, wat op het landelijk gemiddelde ligt.  

2015 was een ander jaar. Meer territoria (69), meer nesten (58), meer eieren (226), maar minder 

resultaat. De redenen: meer mislukte nesten (45%), gemiddeld minder eieren per nest (3,9 per nest), 

minder uitgevlogen jongen (maar 93) en dus een lager gemiddelde qua uitgevlogen jongen per nest 

(1,6 uitgevlogen jongen per nest). Om een stabiele populatie te houden wordt ervan uitgegaan dat er 

gemiddeld 2,0 jongen per nest moeten uitvliegen. Helaas hebben we dat niet gehaald dit jaar. Op 

zich niet raar, want in het verleden hebben we dit vaker gezien (2019 – 2013 – 2015). Zie ook figuur 1 

hieronder. Wel valt op dat dit de laatste jaren vaker voorkomt dan in het verleden. Het vermoeden is 

dat dit ligt aan de marterpredatie, waar we sinds 2009 mee te maken hebben. Meer hierover 

verderop in het verslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: broedresultaten 2004 - 2015 
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3. Seizoen 2016 
 

Het seizoen van 2016 bracht ons niet helemaal waar we op hoopten, maar waarom niet en welke 

oorzaken liggen hieraan ten grondslag, dat leest u in dit deel van het jaarverslag. 

 

3.1. Territoria 
 

Na een super jaar in 2015 qua territoria (69) en broedgevallen (58) hoop je op groei, echter het 

broedresultaat was in 2015 niet geweldig, waardoor in 2016 het aantal territoria en broedgevallen 

wel eens tegen zou kunnen vallen. Dat was dan ook het geval. Het totaal aantal territoria kwam 

uiteindelijk dit jaar uit op 58. Een stuk lager dan in 2015, maar liefst 11 territoria minder. Het is 

echter goed te verklaren dat dit lager is. Ten eerste zijn niet alle vijf de sub-gebieden even intensief 

bezocht tijdens de territoria-inventarisatie, waardoor er van sommige gebieden gegevens missen 

m.b.t. de inventarisatie. Daarnaast zou het lage gemiddelde uitgevlogen jongen van 2015 negatieve 

invloed kunnen hebben op de populatie. Na de territoria-inventarisatie is het dan ook altijd 

spannend of we deze afname in territoria ook terugzien in het aantal broedgevallen.  

De verdeling van de territoria was als volgt: 

- Dwingeloo e.o. – 44 / Dat zijn er zes minder ten opzichte van 2015 

- Ruinen e.o. – 14 / Dat zijn er vijf minder ten opzichte van 2015 

 

Grafiek territoria steenuilen in gebied Vogelwacht Uffelte e.o. 

In de grafiek is goed te zien dat vanaf 2010 rond Ruinen de territoria aantallen afnemen. Dit heeft te 

maken met verschillende elementen. Vanaf 2009 hebben we te maken met de steenmarter rondom 

Ruinen e.o.. Tevens zijn we in 2009 over gegaan van één coördinator voor het hele gebied (dus één 

persoon die samen met de vrijwilligers het inventarisatiewerk deed) naar vijf sub-coördinatoren die 

allemaal op hun eigen manier met de vrijwilligers het gebied inventariseerden. Een prachtige 

organisatievorm die erg goed werkt, maar dit kan invloed hebben op tellingen. Zoals er verder te zien 

is, is dat er vaker dalingen geweest zijn die vervolgens in de jaren daarna wel weer herstelden. Er is 

dus zeker geen reden tot paniek.  
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3.2. Broedgevallen 
 

Het aantal broedgevallen dit jaar viel tegen ten opzichte van 2015 en kwam in 2016 uiteindelijk uit op 

50 zekere broedgevallen. Dit zijn maar liefst 8 nesten minder dan in 2015. Let wel op, het gaat hier 

om vastgestelde broedgevallen. Er is een grote kans dat er buiten de nestkasten ook nog 

verschillende paartjes gebroed hebben. We gaan ervan uit dat dit elk jaar wel het geval is. Het totaal 

aantal eieren dit jaar kwam uit op 149, wat neerkomt op een gemiddelde van 3 eieren per nest. Dit is 

te verklaren doordat enkele volwassen uilen tijdens het broedseizoen dood werden teruggemeld. Bij 

twee nesten troffen we dan ook maar één ei aan. Bij het ene nest was het mannetje omgekomen 

(verkeersslachtoffer) en bij het andere nest het vrouwtje (predatie). Dit drukt het gemiddelde 

natuurlijk behoorlijk. Hierdoor en door de predatie (marters) van nesten was het aantal mislukte 

nesten dan ook groot. Dit jaar kwamen we uit op 40% mislukte nesten. In 2015 was dit nog 

dramatischer met 45%. Landelijke gezien zijn er jaarlijks gemiddeld 36% mislukte nesten vast te 

stellen. Door de hoge predatie en het lage gemiddelde aantal eieren kwam het aantal succesvol 

uitgevlogen jongen uit op 89. Dit komt neer op 1,8 succesvol uitgevlogen jongen per nest.  

 

 

Grafiek met broedgegevens vanaf 1997 in het gebied van de VWU. 
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In de grafiek hieronder zijn nogmaals 

de aantallen broedsels per jaar te zien 

in een grafiek. In deze grafiek valt het 

op dat er een driejaarlijkse cyclus is te 

zien in de jaren 2000 tot en met 2012. 

In deze jaren zien we elke keer twee 

jaar stijging, waarna er een dal-jaar te 

zien is met een daling in het aantal 

broedparen. De afgelopen vier jaar 

(2013 t/m 2016) zijn hierop echter een 

uitzondering. Hierin is te zien dat er 

drie jaar stijging is en dan een dal-jaar. 

Hopelijk gaan we dus komend jaar een 

stabilisering zien of een groei ten 

opzichte van 2016.  

 

 

 

 

Foto: Natuurkieker Coby 
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4. Gebied A – Adrie / Harald 
 

In het gebied van Adrie en Harald was 

het zoals gewoonlijk weer goed met 

het aantal broedsels in Wittelte. Maar 

liefst 6 broedsels kwamen we hier 

tegen. Helaas verdween gedurende 

het seizoen de helft (3) van deze 

broedsels. We vermoeden dat hier de 

steenmarter actief is en aangezien de 

nestkasten hier nog niet allemaal 

volledig marterbestendig waren, is er 

veel uitval te melden in dit gebied. De 

daling in het aantal nesten zit hem 

vooral in Wapserveen (1 nest minder) 

en in Ruinerwold (2 nesten minder) ten opzichte van 2015. Al met al wel 

evenveel jongen uitgevlogen in dit gebied als in 2013 en 2015, dus een 

redelijk goede score voor het gebied van Adrie, Harald en hun vrijwilligers. Inmiddels hebben Adrie 

en Harald met hun vrijwilligers een deel van de nestkasten vervangen door marterbestendige 

nestkasten.  

Hieronder de grafiek met de langjarige resultaten.  
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5. Gebied B - Muriël 
 

In het gebied van Muriël en haar 

vrijwilligers valt op dat het aantal 

broedgevallen steeg ten opzichte 

van 2015. Een prachtig resultaat. 

Echter mislukte maar liefst 60% 

van de nesten in dit gebied en kon 

er uiteindelijk bij maar vier nesten 

worden geringd. Dit resulteerde in 

14 jongen, wat neerkomt op 1,4 

uitgevlogen jongen per nest. Dat is 

wel erg laag. Wat de reden van al 

deze mislukte nesten is, is soms de 

vraag. Is de marter schuldig, de 

voedselsituatie niet goed of is er 

sterfte geweest onder de 

volwassen uilen? Of erger nog is er 

menselijk handelen van derden in 

het spel? We weten het niet en laten het antwoord in het midden. 

Hopelijk komend jaar net zo veel (of meer) nesten en minder uitval 

tijdens het seizoen, zodat er meer nesten lukken en jongen uitvliegen.  
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6. Gebied C - Jan 
 

Ons zorgenkindje onder de 

gebieden. Nee niet Jan zelf, maar 

het gebied baart ons zorgen. Dit 

jaar zijn we (Jan en Erwin) samen 

op de fiets het gebied door gegaan 

om te kijken waar het aan zou 

kunnen liggen dat de populatie 

rond Ruinen afneemt. Op enkele 

adressen waren de 

omgevingsfactoren minder 

geworden. Daar waar voorheen 

schapen liepen, staat nu maïs en 

dat is nou niet echt de meest 

geschikte biotoop voor de 

steenuilen. Echter het grootste 

deel van het gebied en de erven waar de nestkasten hangen, 

zijn nog zeer geschikt en het is voor ons dus ook deels de vraag waarom het hier afneemt met de 

steenuilen. Een mogelijke verklaring is de aanwezigheid van de steenmarter sinds 2009. Echter 

hebben we de predatie al aardig in de kiem weten te smoren door het plaatsen van steenmarter 

bestendige nestkasten. 100% waterdicht zal dit nooit zijn, omdat je ook te maken hebt met kleine 

(jonge) marters e.d. Bovendien kan je de veiligheid buiten de kast niet garanderen, waar bijv. de 

havik een predator is. We hopen dat in de komende jaren de inspanningen van Jan en zijn 

vrijwilligers vruchten af gaan werpen en de populatie hier weer gaat stijgen. In Hees is het enige nest 

dat er dit jaar was, in het jongenstadium mislukt, terwijl op hetzelfde erf wel de kerkuil succesvol 

was. Een geruststellende gedachte: een paartje steenuilen heeft in 2016 in de kast bij vrijwilliger 

Johan Baas onderdak gezocht en hier kon Jan 5 jongen ringen. In totaal 16 eieren in 3 nesten en 2 

nesten uitgekomen met 10 jongen.  

Foto: Ruurd Jelle van der Leij  
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In het gebied van Jan heeft Ruurd Jelle van der Leij (beroepsnatuurfotograaf) bij één van de 

nestkasten foto’s gemaakt na overleg met ons. De foto’s die hij hier heeft gemaakt, stelt hij 

beschikbaar voor de steenuilenwerkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o. en de Stichting 

Steenuilenwerkgroep Drenthe. Hieronder één van de foto’s die Ruurd Jelle hier maakte.  
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Foto: Ruurd Jelle van der Leij (2016) 

7. Gebied D – Erwin 
 

Een licht vertekend beeld ziet u hieronder in de grafiek van gebied D. In de periode 2012 t/m 2015 

bestond dit gebied uit: Diever, Wapse, Wateren, Vledderveen, Dwingeloo, Lhee. Vanaf 2016 heeft er 

een herverdeling plaatsgevonden. Vanaf dit jaar bestaat het gebied uit: Diever, Wapse, Wateren, 

Vledderveen, Eemster, Beilervaart, Geeuwenbrug en Boterveen. Het gebied Dwingeloo en Lhee 

(goed voor 8 tot 10 nesten) is overgedragen naar gebied E (Arne), daarvoor in de plaats zijn gekomen 

(Eemster, Beilervaart, Geeuwenbrug en Boterveen). Dit gebied is goed voor 5 tot 7 nesten.  

Van de 15 nesten dit jaar in dit gebied zijn vooral de nesten in Diever en Eemster vrijwel allemaal 

mislukt helaas. De reden van mislukking bij Diever heeft te maken met één nest waarbij het 

mannetje in het seizoen is omgekomen en verder mislukkingen vooral in de ei-fase (verlaten en 

onbevruchte eieren). Rondom Eemster bleken de nestkasten niet marterbestendig genoeg. Dit 

resulteerde erin dat vijf van de vijf nesten in Eemster werden gepredeerd. Inmiddels hebben we een 

groot deel van deze nestkasten vervangen. Hiermee hopen we komend jaar een beter resultaat te 

behalen.  

 

 

In Wapse was het vele malen beter. Hier waren drie nesten, die ook allemaal succesvol waren. Eén 

van de nestkasten hadden we in maart opgehangen, omdat we tijdens de territoriuminventarisatie 

hier reactie kregen. Hier vlogen uiteindelijk 3 mooie jongen uit. Een eindje verderop bij Wapse was 

het al een aantal jaren raak met nesten in de nestkast die we opgehangen hadden, nadat de 

steenuilen daar al enkele jaren onder het dak broedden. Dit jaar was de kast leeg, maar we hadden 

de uilen daar toch echt gezien en gehoord, evenals de bewoners. Tijdens het ringen kwamen we 

15 15 15
19

15

7
4

6 7 8

57

50

60

80

43

25
27

35
37

19

2012 2013 2014 2015 HERVERDELING GEB. 
2016

Broedgevallen Mislukt Eieren Jongen

http://www.vogelwachtuffelte.nl/


  

Jaarverslag 2016 
Steenuilenwerkgroep 
Vogelwacht Uffelte e.o. 
www.vogelwachtuffelte.nl  

14 

erachter dat de steenuilen dit jaar weer onder het dak gebroed hebben en niet in de nestkast. We 

hopen dat ze komend jaar toch weer voor de nestkast kiezen.  

Tijdens het ringen in het gebied van 

Arne en Erwin zijn weer 

verschillende groepen kinderen mee 

geweest om te kijken hoe het ringen 

in zijn werk gaat. De klas van Erwin 

ging mee en kinderen van de school 

in Wapse. In de toekomst lijkt het 

ons leuk om dat nog vaker te doen, 

maar de tijdsdruk bij het ringen 

maakt dat soms een beetje lastig te 

plannen. We gaan kijken wat we 

kunnen doen. 

 

8. Gebied E – Arne 
 

Arne heeft, zoals u eerder heeft 

kunnen lezen, het gebied van Jan Zoer 

overgenomen. Ook deze grafiek geeft 

een vertekend beeld, omdat er een 

herverdeling heeft plaatsgevonden. 

Van 2012 t/m 2015 bestond dit gebied 

uit: Geeuwenbrug, Boterveen, 

Leggeloo, Lheebroek, Beilervaart en 

Eemster. Nu (2016) bestaat dit gebied 

uit: Dwingeloo, Dieverbrug, Lhee, 

Leggeloo, Lheebroek, Lhee. Door deze 

herverdeling is er een evenrediger 

verdeling van het aantal nestkasten 

ontstaan. In de resultaten zie je deze verdeling in het aantal mislukte nesten. In 2015 zat hier 

Eemster nog bij in, waar een hoog percentage mislukte nesten aanwezig was. Rondom Dwingeloo en 

Lhee hebben we echter de laatste jaren de nestkasten al vervangen en is er inmiddels een stuk 

minder predatie. 
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In het broedseizoen waren er snoeiwerkzaamheden rondom Dwingeloo. Bij mevrouw Raymont  voor 

het huis waren er ook werkzaamheden en zodra zij dit door had, is ze naar de werklui toe gegaan en 

heeft ze aangegeven dat er een steenuilennest in de boom zat. Hierdoor hebben de werklui deze 

boom overgeslagen tijdens de werkzaamheden, wat wij erg netjes vinden.  Wij vinden het geweldig 

dat mevrouw Raymont zo betrokken is bij het wel en wee van de steenuiltjes.  

Tijdens het inventarisatieseizoen kwamen we er bij Lhee achter dat de steenuiltjes van één van onze 

nestkasten verhuisd waren naar een particuliere nestkast. De bewoner van het erf waar deze 

nestkast hing, wilde ons nog niet geloven dat de steenuilen van verderop kwamen en wilde niet 

hebben dat we gingen kijken en ringen. Dit respecteerden we en we lieten toch voor de zekerheid 

nog onze adresgegevens achter, voor het geval dat. Dat geval dat kwam ook vrij snel. Op een middag 

werd Erwin gebeld. De nestkast was van de boom komen zetten en wat nu was de vraag. Direct er 

naartoe, maar onderhand had de steenuilenkast al een halve dag op de grond gestaan. Daar 

aangekomen was de kast dan ook helemaal leeg. De bewoner gaf aan zelf een nieuwe nestkast te 

timmeren die eigenlijk voor de holenduiven was. Wij hopen dat de steenuil er nu voor kiest om toch 

een eindje verderop weer in één van onze nestkasten te gaan broeden.  

In Dwingeloo bij één van de nestkasten heeft beroepsnatuurfotograaf André Eijkenaar zijn tentje 

opgezet om prachtige foto’s te maken van de steenuilen. Deze foto’s zijn beschikbaar gesteld aan de 

steenuilenwerkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o. en de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe. 

Hieronder één van de foto’s van deze serie. 
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Foto: André Eijkenaar (2016) 

Tijdens de geluidsinventarisaties is het programma ROEG van RTV Drenthe mee geweest in het 

gebied rondom Dwingeloo (voor de herverdeling).  Een prachtige, maar winderige avond, waarbij de 

steenuil direct bij het eerste adres terug begon te roepen.  Een mooie avond en een mooi item op 

RTV Drenthe.   
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9. Vooruitblik 
 

En dan nu vooruit kijken! We zijn druk bezig met het vervangen van nestkasten, om de predatie en 

dus mislukte nesten terug te dringen. We hebben er vertrouwen in, mede door de gebruikelijke 

cyclus van drie (vier) jaar waarin het laatste jaar een terugval laat zien. Indien dit nu ook gebeurt, dan 

zullen we komend jaar een klein herstel moeten zien. Echter hebben de nesten dit jaar eigenlijk niet 

voldoende uitgevlogen jongen opgeleverd om statistisch gezien een stabiele populatie te houden. Er 

vlogen gemiddeld 1,8 jongen per nest uit en dit zouden er eigenlijk 2,0 moeten zijn. Nu maar hopen 

op een niet al te strenge winter, waardoor er een grotere overleving is bij de jongen.  

Ook de komende jaren gaan we door met het vervangen van nestkasten om zo te zorgen dat de 

predatie nog verder wordt teruggedrongen. Hopelijk levert dit een stabiele of, beter nog, groeiende 

populatie steenuilen op in het gebied van de Vogelwacht Uffelte e.o. 

De samenwerking met de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe zal de komende jaren ook wel 

intensiever worden, omdat de coördinator van de steenuilenwerkgroep (Erwin Bruulsema) ook de 

coördinator is van de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe. Op deze manier hopen we dat de 

steenuilen zullen uitbreiden in de gebieden rondom het controlegebied van de Vogelwacht Uffelte 

e.o. 

Op naar weer een mooi, nieuw steenuilenjaar. Op naar 2017! 

 

Foto: Ruurd Jelle van der Leij (2016) 
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