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Voorwoord
Alles in het belang van onze vogels
Als ik dit voorwoord schrijf, zitten mijn vrouw Gerda en ik tussen de verhuisdozen en blikken verf.
Wij zijn verhuisd, maar niet zoals verwacht naar het westen van het land, zoals wij begin 2016
verwachtten.
Wij zijn in Havelte gebleven, in de mooie zuidwesthoek van Drenthe. Wij wonen nu dicht bij de
plek waar begin 2016 de pestvogel veel kijkers trok. Wij rijden voorlopig nog wel elke week voor
een paar dagen oppas naar Bergambacht in Zuid-Holland. Mijn beschikbaarheid als voorzitter
voor de Vogelwacht Uffelte e.o. is daardoor nog net zo beperkt. Ik fungeer noodgedwongen als een
soort technisch voorzitter.
Versterking bestuur
Maar sinds medio juni 2016 hebben het bestuur en ik in het bijzonder speciale ondersteuning.
In mijn zoektocht naar een nieuwe voorzitter kwam ik in gesprek met Marinus Jousma uit
Uffelte. Voorzitter worden, nee dat wilde hij (nog) niet: ‘Ik woon nog maar kort in Uffelte en wil
eerst de wereld hier beter leren kennen’, was de reactie van Marinus. Na een paar gesprekken
stelde hij voor mij in mijn taak als voorzitter te helpen: een soort rechterhand. Zo zijn we aan de
slag gegaan. Het verlicht mij en het voelt wederzijds goed.
In de komende Algemene Ledenvergadering spreken we af hoe wij hier een formele invulling aan
geven.
Veilig werken voor onze vrijwilligers
Veiligheid voor onze vrijwilligers is altijd al een soort vanzelfsprekendheid . In het verleden kwam
dit onderwerp regelmatig aan de orde en de mening was, dat dit wel aandacht verdient van het
bestuur, maar dat de vrijwilliger primair zelf verantwoordelijk is. De vrijwilligers werken zelfstandig, zonder richtlijnen van het bestuur en meestal met eigen materialen.
In 2015 maar vooral in 2016 is onder meer duidelijk geworden dat het bestuur wel degelijk verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van de vrijwilligers. Wij zijn daar verantwoordelijk en,
bij eventuele ongelukken, aansprakelijk voor. De Arbowet ziet ons als werkgever met alle consequenties van dien. In 2017 moeten wij hier serieus mee aan de slag. Wij gaan o.a. instructiebijeenkomsten en cursussen organiseren. Gelukkig zijn andere zusterorganisaties in den lande
ons voorgegaan en kunnen we van hen leren en hun ervaringen gebruiken. Het moet goed, leerzaam maar ook leuk voor de vrijwilliger zijn en blijven. Wij hebben natuurlijk inmiddels ook passende verzekeringen afgesloten.
Legaat
Goede materialen, cursussen en de verzekeringen zijn voor de Vogelwacht Uffelte e.o. een aanzienlijke investering en kostenpost. Dankzij het legaat in 2015 en een mooi bedrag dat mevrouw
Vredevoord uit haar erfenis aan ons doneerde, hebben we voorzieningen om de eerste kosten te
dekken.

-2-

Jaarverslag 2016		

Voorwoord

Vogels en natuur
Hebben jullie nog wel aandacht besteed aan de primaire opdracht ‘zorg voor de natuur en specifiek voor de vogels’, vraag je je inmiddels misschien wel af? Ja, dat hebben wij zeker. De vrijwilligers in onze werkgroepen, het actief kloppend hart van onze vereniging, hebben zich daar het
hele jaar weer volop voor ingezet. In hun jaaroverzichten, die je hierna in het jaaroverzicht kunt
lezen, vertellen zij daar over. In het overleg met de coördinatoren hebben wij daar al een voorproefje van gehad. Met de ene vogelsoort gaat het goed, met de andere minder en met sommige
soorten ronduit slecht. Wat is daarvan de reden? Soms is er een aanwijsbare reden, maar vaak is
het gissen naar de reden.
Op de barricaden…..
Onze leefomgeving en dus ook die van de dieren zijn permanent aan verandering onderhevig.
In onze dynamische wereld zijn we steeds op zoek naar uitdagingen en veranderingen. Vaak met
economische drijfveren, maar ook om het voor de natuur beter te maken. Als de leefomgeving van
de vogels in het geding komt, vraagt deze ontwikkeling de speciale aandacht van de Vogelwacht
Uffelte e.o. Binnen het bestuur zijn deze zaken regelmatig onderwerp van gesprek.
Hoe gaan we hiermee om? Moeten we op de barricaden? Hoe komen wij goed op voor de belangen
van de natuur en de vogels, zonder alleen maar weerstand en wrevel op te roepen bij de anderen?
Dat brengt ons toch ook niet verder.
Dit vraagt vaak om juridische kennis en om goed toegeruste bestuurders en ‘ondersteuners’, die
met verstand van zaken deze toch complexe problematiek oppakken. Deze mensen hebben wij
dus nodig. Samen met de kernleden van onze vereniging moeten wij hier mijns inziens mee aan
de slag, onze visie herijken en de strategie uitzetten.
Een mooie opdracht voor het komende jaar, dit alles in het belang van onze vogels.
Jos van Luit, voorzitter.

De pestvogel, zoals die in januari 2016 door John de Roos aan de Kolonieweg in Havelte werd gefotografeerd.
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Activiteiten, bestuur en coördinatoren
werkgroepen
Datum

Onderwerp

19 januari
11 februari
19 februari
16 maart
9 april
23 april
21/28 mei
10 september
13 oktober
15 november

Vogelkijkavond met Nico de Haan
Lezing over nestkasten door Leo Ballering
Heideschonen met BO van Uffelte en Wapserveen (12 febr. afgelast)
Lezing over kraanvogels door Ronald Popken
Vaarexcursie in de Wieden o.l.v. Rosalie Martens
Vogelexcursie op het Westerzand bij Uffelte o.l.v. Arend J. van Dijk
Excursie naar het weidevogelparadijs van Murk Nijdam
Excursie Oostvaardersplassen o.l.v. Robert de Groot van Flevo Birdwatching
Lezing over het Waddeneiland Texel door Erwin van Laar
Lezing ‘vogels in mijn werk’ door Erik van Ommen

Wat hebben we nog meer gedaan?
•
•
•
•

Wintervogeltelling
Nestkasten timmeren met kinderen van de Oosterveldschool
BirdWatch
Bijeenkomst uilenvrijwilligers

Samenstelling bestuur 2016
Jos van Luit 			
voorzitter, tel: 06-30222006
Femmie Prikken		
secretaris, tel: 342563
Herman Leenstra		
penningmeester, tel: 342233
Geert Drogt			lid
Jannie Veldman		
lid, tevens ledenadministratie
Martha Sol			
lid
Werkgroepen				Coördinatoren
Werkgroep Weidevogels 			
Herman Leenstra
Werkgroep Kerkuilen regio 14 en 15
Engelbert van der Giessen
Werkgroep Nestkastencontrole		
Ruud Smeenk
Werkgroep Heideschonen			
Gert Hulsebos
Werkgroep Steenuilen			
Erwin Bruulsema
Werkgroep Broedvogelinventarisatie
Arend J. van Dijk
Werkgroep Zwaluwen			
Ronald Hoogenhout
Werkgroep Torenvalken			
Wim Snoeken
Werkgroep Ringen				Erwin Bruulsema
Activiteitencommissie			Greet Glotzbach
Werkgroep PR				(Femmie Prikken)
Webmaster					
Kees Rijerkerk / Bart Hoekstra
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Werkgroep Weidevogels
Een slecht seizoen voor de weidevogels
Uit tellingen en observering blijkt dat de weidevogels in Uffelte en Havelte een slecht jaar achter de rug hebben. Het aantal broedparen was nog redelijk stabiel. Ook het aantal getelde nesten viel op zich wel mee maar
het aantal volgroeide jongens was vrijwel nihil. Het slechte weer eind april was voor de eerste jonge kievitskuikens funest. Door kou, regen en voedselgebrek sneuvelden ze allemaal. Latere legsels hadden meer kans op
succes maar helaas speelde predatie en het intensieve landgebruik hierin een negatieve rol.
Nu de weidevogelstand landelijk dramatisch
daalt worden politici langzaamaan wakker.
Er zijn dan wel allerlei plannen en geld beschikbaar maar concreet heeft dit nog weinig
opgeleverd. Volgens het samenwerkingsverband LandschappenNL, dat de belangen van
de provinciale landschappen en de provinciale
stichtingen landschapsbeheer behartigt, heeft
de weidevogel alleen kans om zichzelf in stand
te houden als de landbouw minder intensief
wordt met meer ruimte voor biodiversiteit.
Vervolgens is predatiebeheer noodzakelijk. De
randvoorwaarden zijn dat een gebied minimaal
100 hectare groot moet zijn. De openheid en
rust dienen in orde te zijn en het sloot- en
grondwaterpeil zo hoog dat voor weidevogels
volop voedsel aanwezig is. Er dient voldoende
kruidenrijk grasland te zijn en maaien is pas
toegestaan na het vliegvlug worden van de
kuikens. Hopelijk lukt het de politiek samen
met landschappen voldoende gebieden met
deze voorwaarden vrij te maken om verdere
daling van de weidevogelpopulatie te stoppen. Uiteraard met steun
van veehouders die hun
bedrijfsstrategie hierop
willen en ook kunnen
aanpassen. Kortom hun
bedrijf in het teken van
de weidevogels stellen.
Een mooi voorbeeld is het
bedrijf van Murk Nijdam
in het Friese Wommels.
Deze boer heeft zijn bedrijf
helemaal afgesteld op de
weidevogels, voornamelijk
de grutto.

Op zijn land (40 ha) zaten dit jaar maar liefst
100 gruttobroedparen. Vogelwacht Uffelte e.o.
had afgelopen voorjaar het genoegen het bedrijf van Nijdam in twee verschillende groepen
te bezoeken. Een mooie excursie begeleid door
een bijzonder man met een heel groot hart
voor de weidevogels.
Het voorjaarsweer 2016
Na de op één na zachtste winter in ruim drie
eeuwen ging de lente juist koud van start. Een
groot deel van maart werd met een noordelijke stroming vrij koude lucht aangevoerd. De
eerste dag van maart daalde de temperatuur
in de nacht tot -7 °C.
Ook april was vrij koud. Opvallend was dat
er ver in april nog af en toe sneeuw viel. In
de vroege ochtend van 26 april lag er in Havelte en Uffelte een paar centimeter sneeuw.
Mei was daarentegen een zeer warme maand.
Daarbij werden erg warme tijdvakken afgewisseld met uitermate koele dagen. De hoeveelheid neerslag week niet veel af van het
langjarig gemiddelde. Maart was aan
de droge kant en
april was een natte
maand. Eind mei
brachten buien lokaal grote hoeveelheden regen. Zware onweersbuien
veroorzaakten veel
overlast, ook voor
de weidevogels.

Grutto’s op het boerenpad van Murk Nijdam (Foto Geert Drogt).
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Weidevogels en resultaten
Veel weidevogels zijn trekvogels en trekken in
het najaar voor overwintering naar Zuid-Europa of zelfs verder tot in Afrika. Toch zijn er ook
weidevogels zoals de ‘noordelijke’ kieviten die
met de vorstgrens meetrekken en dan bij een
zachte winter in ons land
blijven. De zachte winter
van dit jaar zorgde voor
veel grote groepen met
‘overwintering’-kieviten.
Toen het voorjaar zich
begin maart aankondigde
vlogen ze richting de weidegebieden in het noorden naar Scandinavië.
Daarmee keerden ook de
weidevogels uit het zuiden
terug naar hun broedterritorium in Havelte en
Uffelte.
Al op 9 maart had de weidevogelbescherming uit
Sint-Oedenrode de priKievit met jong. (Foto Astrid Kant)
meur van het eerste kievitsei. Opmerkelijk is dat
het eerste kievitsei steeds vroeger in het jaar
wordt gevonden. De vervroeging van de eileg
komt waarschijnlijk vooral door het warmer
worden van het klimaat. Na 1970 is de temperatuur in ons land sneller gestegen. Door de
hogere temperaturen komt het groeiseizoen
eerder op gang en vinden de kieviten eerder
voedsel en dekking in de weilanden. De intensivering van de landbouw speelt ook een rol.
Door de verhoging van de mestgift op grasland
en door ontwatering komen de bodemprocessen nog eerder op gang en groeit het gras
sneller.
Door het koude voorjaar kwam de natuur dit
jaar traag op gang en het duurde nog even
voordat de kieviten in Havelte en Uffelte aan
hun leg begonnen. Eind maart werden de eerste nesten met eieren in de Havelter Made gevonden. Slechts één nest van de eerste legsels
is uitgebroed, de rest is door predatie verloren
gegaan. De jonge pullen hebben het door het
koude weer en voedselgebrek niet overleefd.
Gelukkig hadden we met de latere legsels ietsje meer succes.
-6-

In Uffelte zijn de eerste legsels van de kieviten
die in het grasland waren gevonden voor het
grootste deel gepredeerd. Toen het gras te lang
werd zochten de kieviten voor het tweede legsel
een ander territorium met als gevolg dat het
aantal broedparen in de Uffelter Made verder
omlaag ging. Uiteindelijk kwamen
hier slechts drie
nesten uit.
Hetzelfde probleem speelde
ook in de Havelter Made. De
bewerking van
enkele maispercelen zorgde voor
onrust onder de
vogels waardoor
verschillende
paartjes kieviten
de Oude Vaart aan
de Leemgravenweg overstaken
om daar op pas ingezaaide percelen grasland
een nieuwe poging tot broeden te wagen.
Met als resultaat: elf broedsels dichtbijeen om
elkaar voldoende bescherming te bieden tegen
kraaien of andere roofvogels. Uiteindelijk zijn
vijf nesten uitgekomen en een paar volgroeide
exemplaren uitgevlogen. Hoewel deze percelen niet tot ons ‘gebied’ behoren hebben we de
resultaten wel meegerekend.
Wederom zijn de nestgegevens van onze werkgroep weidevogels ingevoerd via de internet
applicatie van de Weidevogelbescherming.
Op de afbeelding op de volgende pagina is te
zien waar de legsels van de verschillende weidevogels in de Havelter en Uffelter Made zijn
gevonden.
De resultaten 2016 in de Uffelter en Havelter
Made waren minder dan in 2015. Dit jaar telden we 44 paartjes weidevogels. Ten opzichte
van 2015 waren dat zes minder. In Uffelte was
de teruggang het hoogst. Telden we nu vijftien
broedparen dat waren er een jaar geleden nog
twintig. In Havelte bleef het aantal redelijk
stabiel met 29 paartjes. Eentje minder in vergelijking met vorig jaar. Ook dit jaar is het aantal volgroeide exemplaren weer te laag en staat
de toekomst van de weidevogels op het spel.
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Van de 76 gevonden en getelde nesten van alle weidevogels zijn er uiteindelijk maar zeventien
uitgekomen. Predatie (nestroof) is de belangrijkste oorzaak. Niet alleen door de kraai of vos maar
ook de marter is tegenwoordig een geduchte tegenstander van de weidevogels. En laten we eveneens de ooievaar niet vergeten die we steeds vaker in de weilanden zien rondstruinen op zoek
naar een lekker hapje. Daar word je als weidevogelbeschermer niet altijd vrolijk van.
Hieronder de resultaten van ons gebied in Uffelte en Havelte en overzichten per weidevogel.

• Kievit

• Scholekster

• Wulp

Legsels/nesten in Havelter Made

Legsels/nesten in Uffelter Made
Jaarverslag 2016		
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Kievit
Het gaat dus niet goed
met een van de bekendste weidevogels, de kievit.
Vanaf halverwege de jaren
‘90 neemt het aantal broedende kieviten in ons land
in rap tempo af. In de periode 2005-2014 zelfs met
bijna 5 procent per jaar. Daarom werd 2016
door onderzoeksinstituut Sovon en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar
van de kievit.
Eind maart lagen de eerste nesten met
kievitseieren in een perceel aan de Meenteweg
in de Havelter Made. Op dit perceel waren het
jaar daarvoor wortelen geteeld: een favoriete
plek voor veel kieviten.
Een week later zaten hier namelijk twaalf
paartjes te broeden. De teleurstelling was
groot toen na een week vrijwel alle nesten leeg
waren. Het vermoeden bestaat dat in korte
tijd een vos of een marter in het gebied heeft
huisgehouden. Het perceel waar de kieviten
broeden ligt dicht op een kassencomplex en
zou een ideale schuilplek voor de predator
kunnen zijn. Een kievit laat zich niet zo snel
uit het veld slaan en gelukkig zijn de meeste
vogels met een nieuw legsel begonnen met een
iets beter resultaat. In de Havelter Made zijn
24 paar kieviten geteld. Het aantal gevonden
en waargenomen nesten kwam uit 53. Hiervan
zijn uiteindelijk dertien nesten uitgekomen

Pas in mei waren de meeste nesten uitgebroed
maar jonge pullen zijn er op een enkeling na
vrijwel niet meer waargenomen. Daar ligt ook
het probleem van de weidevogelbeschermers.
Tot het uitkomen van de eieren kunnen zij
veel doen maar zodra de jongen het nest hebben verlaten, zijn de vogels aan hun lot overgelaten.
In Uffelte was het aanzienlijk slechter gesteld
met de kieviten. Terwijl we in 1997 in de Uffelter Made nog 55 paartjes telden, namen we
in 2016 slechts tien paartjes waar en vonden
we zestien nesten. Hiervan zijn er maar drie
uitgebroed. Ook hier gingen de meeste nesten
door predatie verloren.
Grutto
Het broedseizoen van onze nationale vogel de
grutto is dramatisch verlopen. In ons gebied
zijn de grutto’s al enkele jaren geleden verdwenen. In het voorjaar hoor je een enkele keer
de roep van de grutto maar daar blijft het dan
ook bij. In andere regio’s groeiden in 2016 onvoldoende jongen op om het aantal grutto’s in
ons land op peil te houden. De grutto gaat, net
als andere weidevogels, hard in aantal achteruit. De nationale telling leverde dit jaar slechts
4.000 vliegvlugge jongen op, ruim minder dan
de 11.000 die nodig zijn om de stand op peil
te houden. Elk jaar zijn er de terugkerende
problemen van te vroeg maaien. Maar ook de
te droge en bloemloze graslanden, waardoor er
te weinig voedsel in de vorm van insecten is.
(Bron: Vogelbescherming)
Wulp
De wulpen in de Uffelter en
Havelter Made komen elk jaar
trouw terug naar hun vaste
broedplek. Zo ook afgelopen
jaar gelukkig weer; op beide locaties zaten vier paar.
Wederom leverde het niet
veel resultaat op. In Havelte
is slechts één nest met eieren aangetroffen dat vrij snel
door predatie verloren ging.
Van de andere broedparen
zijn geen legsels gevonden
omdat de vogels zich voortdurend verplaatsten.
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De vraag is of ze überhaupt wel tot broeden
of leggen van eieren zijn gekomen. Ietsje meer
succes in Uffelte. Alle vier paartjes zijn tot
broeden gekomen. De eerste drie nesten zijn
verloren gegaan maar het vierde nest is eind
mei uitgekomen.

Scholekster
Dit jaar is op de Maasvlakte de oudste
scholekster gezien die ooit in Nederland is
waargenomen. De vogel is volgens Sovon hoogbejaard en zeker 46 jaar oud. De leeftijd van
de vogel werd achterhaald doordat het dier een
aluminium ring droeg met een code. De ring
was op 3 maart 1972 aangebracht op Texel.
De scholekster was toen zeker twee jaar oud
en is nu dus minimaal 46. Normaal worden
de dieren zelden ouder dan 20 jaar. Net als
in Havelte en Uffelte gaat het overigens landelijk slecht met de scholeksters. Sinds 1990
is hun aantal met 65 procent afgenomen. Dit
jaar hebben we maar één paartje in Havelte
gezien en het nest gevonden. Ook In Uffelte
zat maar één paar. De scholekster die al jaren
op het dak van het Havelter verzorgingshuis
De Molenhof bivakkeerde is afgelopen voorjaar
niet meer gesignaleerd. Mogelijk als gevolg van
de verbouwing rondom het verzorgingshuis en
dus verstoring van de biotoop.
Tureluur
Waren we eerder verheugd met de komst van
twee paartjes in de Havelte Made, dit jaar zijn
wel enkele tureluurs waargenomen maar daar
is het ook bij gebleven. Tureluurs mogen graag
in de buurt van de kievit broeden maar ze
hebben dit jaar de Havelter kieviten
overgeslagen.
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Waarneming elders
Een opmerkelijke waarneming in Havelte. In
twee akkervelden naast de oude startbaan ten
noorden van de Meerkamp en achter Vlinderparadijs Papiliorama hadden drie kievitsstelletjes hun toevlucht gezocht. Ondanks de hoge
begroeiing en verhoogde kans
op predatie zijn alledrie nesten
uitgebroed. Dit mede door de
enthousiaste inzet van Evert
Meeuwissen, lid van de Vogelwacht uit Smilde en bewoner
van vakantiepark Mooi Oavelt. Hij heeft de nesten een
paar keer verplaatst tijdens
het ploegen en zaaien van de
akker. Het was mooi te zien
hoe de volwassen kieviten hun
twaalf jongen continu in de gaten hielden en bij gevaar roofvogels en kraaien wegjoegen.
Het is niet bekend hoeveel jongen uiteindelijk
vliegvlug zijn geworden.
Werkgroep
Gemiddeld eens per week zijn de leden van de
werkgroep actief met het beschermen, inventariseren, observeren en tellen 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 er 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 willen we iedereen bedanken die zich
dit jaar weer hebben ingezet om de natuur te
beschermen, zowel weidevogelbeschermers
als boeren. Ook al valt het niet altijd mee in
de bedrijfsvoering, het zijn uiteindelijk toch
de boeren die gastheer/vrouw zijn van onze
weidevogels. En die bij hun werk op het land
zoveel mogelijk de nesten en kuikens proberen te sparen.
Namens de Werkgroep Weidevogels,
Herman Leenstra.
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Werkgroep Kerkuilen
Dansje na erg goede resultaten
Wéér een jaar voorbij. En wát voor een. De werkgroep Kerkuilen kijkt terug op een erg goed jaar, met een
toename van het aantal kuikens. Na het opmaken van de totaalresultaten maakten we een dansje.
Niet verwonderlijk als je de toename ten opzichte van 2015 zag.
Ook provinciebreed was er een juichstemming. Een grote
toename van het aantal broedgevallen en een explosie
van kuikens. Alleen al in Drenthe hebben we 1001 getelde kuikens kunnen begroeten. Dat is een verdubbeling
ten opzichte van vorig jaar. Ook in onze werkgroep was
die verdubbeling. Nu maar hopen dat alle uitgevlogen
uiltjes een goed heenkomen vinden.
Regio’s, kasten en vrijwilligers
Onze werkgroep beheert in twee regio’s 154 kasten. Beide
regio’s zijn weer verdeeld in zeven gebieden met elk een
eigen subcoördinator. Het fijne aan onze werkgroep is dat
er zich zoveel vrijwilligers voor inzetten. Vrijwilligers zijn
kostbaar en daarom koesteren wij hen en hebben erg veel
waardering voor hun inzet. In onze regio’s 14 en 15 zijn
in totaal 33 vrijwilligers actief.

2016 was voor de kerkuil een jubeljaar.
(Foto Engelbert van der Giessen)

Nieuwe subcoördinator
De werkgroep heeft in Brian Boelen een nieuwe subcoördinator voor regio 15B, de omgeving Diever, Dwingeloo, Geeuwenbrug. Hij
heeft die taak overgenomen van Martha Sol.
Zij beheerde tijdelijk de belangen van deze regio. In Brian heeft de werkgroep een jonge en
enthousiaste subcoördinator gevonden.
Uitbreiding familie
Zoals uit de inleiding blijkt is het aantal
kerkuilen dit jaar fors gegroeid. Ook gegroeid
is het aantal kasten. Dit jaar hebben wij veel
verzoeken voor het plaatsen van een kast
ontvangen. Fijn dat er steeds meer mensen
zijn die de kerkuil een warm hart toedragen
en hun een goed onderkomen gunt. We willen
deze mensen het liefst niet teleurstellen, maar
gaan wel eerst op locatie schouwen.
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Immers er zijn enkele factoren van belang die
niet bij iedereen bekend zijn. Eén ervan is de
‘buren’. Is er een kast in de buurt, dan is het
niet wenselijk een kast in dat territorium bij te
plaatsen. In zo’n geval brengen wij een negatief advies uit.
Zorg voor veiligheid
In ons jaaroverzicht van 2015 hebben we een
alinea gewijd aan de bereikbaarheid van sommige kasten en de vastberadenheid van onze
vrijwilligers de obstakels te overwinnen. Maar
het zijn en blijven capriolen die ze moeten
uithalen. Vaak ook onveilig. Zorg voor veiligheid van onze vrijwilligers in het veld is een
verantwoordelijkheid van de vereniging en een
‘zorgplicht’ voor het bestuur. De subcoördinatoren wordt de gelegenheid geboden een info-/
trainingsdag bij te wonen voor het veilig werken op hoogtes.
Jaarverslag 2016		
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Tijdens het coördinatorenoverleg op 13 december had het bestuur een professional op het
gebied van veilig klimmen en werken op hoogte uitgenodigd. Hij heeft ons onder andere de
veiligheidsaspecten en verantwoordelijkheden
toegelicht, gezien vanuit de vrijwilliger. Het
was een boeiende en interessante presentatie.
En een eerste stap van het bestuur de veiligheid van de vrijwilligers naar een hoger plan te
brengen.
Resultaten
2016 was dus ten opzichte van 2015 een
jubeljaar. Sowieso de toename van het aantal broedgevallen en de explosie van gelukte
broedsels. Hadden we in 2015 nog slechts 79
kuikens, dit jaar met 154 stuks bijna een verdubbeling. Helaas moesten enkele subcoördinatoren met lede ogen toezien dat in hun regio
het resultaat somber was. Een aantal kasten
was niet bewoond. Waaraan dat gelegen heeft
is niet te zeggen. Van predatie (nestroof door
andere dieren) was in onze regio’s nauwelijks
sprake. Gelukkig dat het totaalplaatje een positief resultaat geeft.
De kerkuil in de Clemenskerk in Havelte heeft
ons eigenlijk nooit teleurgesteld. Ook dit jaar
waren daar weer vijf jonge uiltjes te noteren.

Niet gelukt
Het zou de topper van het jaar worden. De
kast bij Baaiman in Eemster met elf eieren!
Toen we er de eerste keer bijkwamen waren
er al zeven eieren uitgekomen. Zeven bolletjes
van dons lagen in de kast lekker tegen elkaar
aan. Het wachten was op het uitkomen van de
laatste vier eieren.
Een maand later bleken alle eieren uitgekomen te zijn. Helaas hebben vier kuikentjes
het niet overleefd. Zeer waarschijnlijk is de
grootte van het nest hier toch de oorzaak van.
De muizen werden schaars en voed op die
momenten maar eens elf hongerige snaveltjes. Ondanks de teleurstelling toch een mooi
resultaat.
Terugmeldingen
Nooit fijn als er een melding op je mail verschijnt, dat er een dode kerkuil is gevonden.
Vaak meldt de melder de ringgegevens aan de
coördinator van onze werkgroep. De gegevens
van de vindplek en het ringnummer worden
doorgegeven aan het Vogeltrekstation, die ons
weer een terugmelding geeft met alle gegevens
van deze uil. Dit jaar kregen we vijf terugmeldingen van dode uilen, bijna altijd verkeersslachtoffers. Wij konden herleiden waar de uil
oorspronkelijk is geboren en we de kastbeheerder informeren.
Ringen
Sinds jaar en dag
kunnen wij rekenen op
de bijdrage van onze
ringers Erwin Bruulsema en Jan ter Stege.
De subcoördinatoren
maken zelf met hen de
afspraken en planning.
Dit jaar hebben zij 123
uiltjes geringd.

Kijk eens wat een schattige exemplaren uit het ‘kerknest’! (Foto Greet Glotzbach).
Jaarverslag 2016		
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Hoe nu verder
Je mag verwachten dat na een jaar met zoveel kuikens zich dat positief ontwikkelt in
het volgende jaar. Er zijn in elk geval kasten
genoeg. Dat blijkt uit de hoeveelheid niet-bewoonde kasten ten opzichte van het totaalresultaat. We hopen dus op een ‘slappe’ winter
en een grote muizenaanwas. Daar kijken onze
sub-coördinatoren en vrijwilligers nu al reikhalzend naar uit! In deze ‘stille’ periode wordt
gretig gebruik gemaakt voor een grondige reiniging van enkele kasten.

Tot slot
Al met al kijken wij terug op een zeer succesvol jaar. Wat we dit jaar als resultaten hebben
is prachtig. Een uitbreiding van het aantal
nestkasten is met de huidige bezetting aan
subcoördinatoren niet gewenst. En ook dit
jaar hebben onze vrijwilligers zich weer op een
bijzondere manier ingespannen. Zonder al
deze vrijwilligers én de beheerders van de kasten zou het er voor de kerkuil slecht uitzien.
Het is hun keuze op deze manier bij te dragen
aan de bescherming en het in stand houden
van de kerkuil. Hartelijk dank daarvoor.

Namens de werkgroep Kerkuilen,
Engelbert van der Giessen.

Kasten

88

79

Broedgevallen

13

11

+ 260%

-15%

+227%

Eieren (aantal)

64

12

113

Eieren (gem. per nest)

4,9

1,1

4,5

Jongen (aantal)

60

39

104

Jongen (gem. per nest)

0,7

0,5

1,2

Kasten

65

65

68

Broedgevallen

10

19

17

+ 167%

+190%

-11%

Eieren (aantal)

64

54

67

Eieren (gem. per nest)

6,4

2,8

3,9

Jongen (aantal)

58

40

50

Jongen (gem. per nest)

5,8

2,1

2,9

Toename/afname

Toename/afname
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86
25
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Werkgroep Nestkastcontrole
Redelijk goed vogeljaar
2016 is een redelijk goed vogeljaar geweest. Dit niet alleen voor onze kleine gevleugelde vrienden maar ook
voor datgene wat er allemaal zo dit jaar is gebeurd. In dit overzicht geven we u een beeld van wat we beleefd
hebben. Met wat foto’s maken we dit compleet.
Nestkasten voor groep 7 en 8 Oosterveldschool
Donderdag 18 februari 2016 hebben
29 kinderen van groep 7 en 8 van de Oosterveldschool in Uffelte,
hun eigen nestkastje getimmerd. Deze kasten waren aangeboden
door Landschapsbeheer Drenthe, met dank aan Bart Kuiper.
De kaderleden Willem Wobben en Bert Noorman hadden alles
goed voorbereid en de kinderen konden na een korte instructie flink aan de slag. Het was een hele klus om de plankjes op
de juiste plaats te krijgen. Maar het eindresultaat mocht gezien
worden. Nu ze zelf ook een kast getimmerd hebben kunnen ze die
thuis in de tuin of op het natuurvriendelijke schoolplein ophangen. De meeste kinderen waren trots op hun timmerprestatie en
met een likje verf kunnen de vogels er jarenlang in broeden.
Twintig kastjes zijn naar Wapserveen gegaan.

Enthousiast tonen de kinderen van de Oosterveldschool in Uffelte de kastjes die ze getimmerd hebben.
(Foto Ruud Smeenk).

In totaal zijn er nu
24 vrijwilligers actief.
Omdat we ook enkele routes hebben uitgebreid in
Havelte (zwembad en Gerkenweg) is het dus goed
dat we nieuwe gezichten
in de vereniging hebben.
Lezing van Leo Ballering
In de voorjaarsvergadering van de Vogelwacht
hadden we na de pauze
een boeiende inleiding van
Leo Ballering. Hij is een
gedreven vogelaar en lid
van Sovon Vogelonderzoek
Nederland, dat het voorkomen en de ontwikkeling
van Nederlandse vogels
bijhoudt, zoals vogeltellingen. Tijdens de lezing werden ook ideeën geopperd
om meer informatie te
delen met de kinderen. We
hebben daar gebruik van
gemaakt en mooie waaiers ontwikkeld, waarin
de ontwikkeling van ei tot
uitvliegende vogel is vastgelegd. Prima om op deze
wijze kennis en materialen
te delen

Vijf nieuwe vrijwilligers
Na een oproep in het Uffelter Dorpsnieuws en op de website van
de Vogelwacht in het najaar van 2015 en via aandacht op de
Havelter Kerstmarkt zijn er zes aanmeldingen gekomen. Vijf van
hen zijn toegetreden tot de groep van controleurs:
Gea van Egmond, Anna de Graaf, Marije Vingerhoets, Gertjan
Trompetter en John Kloppenburg.
Jaarverslag 2016		
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Goed, hè! Sam Boverhof, Annemie Westerhof en Nicolet van Pelt
tonen een jonge mees. (Foto Greetje Oeseburg).

Herstel en aankoop kasten
In 2016 zijn we op zoek gegaan naar verbeterde kasten. Onder deskundige leiding van
Willem Wobben hebben Balt Bruinenberg,
Bert Noorman en Jan Winters nieuwe kasten
getimmerd met speciaal hout van de boswachterij in Diever. Er zijn ovale vliegopeningen
ingezaagd zodat ook andere vogelsoorten de
kast kunnen benutten. John Kloppenburg
heeft honderd bestelde kasten opgehaald bij
een knutselaar in Warnsveld: we kunnen weer
even vooruit. Ook hebben we de route van
Breman, de kiwikweker aan de Winkelsteeg in
Uffelte, flink verbeterd.
Met behulp van Femmie Prikken heeft
Jan Jurjens van Onderhoud RVS en Aluminium honderd plaatjes laten maken om te
monteren op de kastjes. Zo hebben we een
weerwoord op de specht die geregeld op onze
kasten timmert.

Wat brengen camera’s teweeg bij mensen!
De camera’s die de Vogelwacht in verschillende nestkasten in deze omgeving hebben geïnstalleerd roepen bij de bewoners vaak emoties
op, zowel positief als negatief. Positief door de
ontroerende beelden van de hongerige jongen en hun plichtvolle hardwerkende ouders.
Negatief als er ook dode mezen in het nest
blijken te liggen. In het afgelopen jaar is het
weer gelukt nestkastcamera’s te plaatsen op
drie verschillende locaties (verpleeghuis Jan
Thijs Seinenhof in Diever, woonzorgcentrum
‘De Molenhof’ en de huisartsenpraktijk, beide
in Havelte). De werkgroep had ook dit jaar te
maken met technische problemen, zoals geen
of onregelmatige beelden (in Diever en Havelte)
of het vinden van een juiste boom voor bevestiging van de nestkast (De Molenhof). Gelukkig
hebben we samen met Bald, Geert en Roelie
Bruinenberg uit Uffelte en Gert Hulsebos uit
Havelte hiervoor een oplossing gevonden. De
vogels trekken zich weinig aan van de camera
bij het broeden en het grootbrengen van hun
jongen. Dit jaar zijn er veertien jonge koolmezen uitgevlogen. Het nest van het koolmezenpaar bij De Molenhof is waarschijnlijk gepredeerd (geroofd), want op 13 mei zag men vijf
dode koolmezen in de nestkast liggen.

Roelie Bruinenberg, werkzaam in ‘De Molenhof’ in Havelte, kijkt naar de
camera-opnames uit de nestkast. (Foto Greet Glotzbach)

John Kloppenburg toont een auto vol met nieuwe kastjes. (Foto Ruud Smeenk).
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Eikenprocessierups
Elk jaar zijn we beducht op de aanwezigheid
van teken, veelal in het hoge gras. Maar er is
een nieuw fenomeen in het bos, de eikenprocessierups, die zich soms in verlaten nestkastjes verschanst. De haren van deze rups
kunnen blaren en ernstige jeuk veroorzaken.
Handschoenen bij het schoonmaken van de
kasten na het broedseizoen zijn gewenst.
Jaarverslag 2016		
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Inspectie nestkasten in Rheebruggen
Dit jaar begon onze nestkastcontrole vanwege
het koude weer, begin april, een week later dan
gepland. Vaste begeleider Jan Haveman en drie
leerlingen uit groep 6/7 van de
Oosterveldschool, Esmé, Anna en Aniek constateerden desalniettemin op 17 april al
44 eitjes in de ruim 50 nestkasten op onze route in Rheebruggen 1.
Heel bijzonder die dag was de signalering van
een nest van een spreeuw met vier eieren
en wat na terugkoppeling met Arend van Dijk
bleek, een nestje met vijf eitjes van een roodborstje in een halfopen nestkast. Onze doelstelling om meer variatie aan vogelsoorten te
trekken door andere typen kasten op te hangen
werd meteen gehaald. Helaas werden beide
broedsels later slachtoffer van predatie (roof),
waarschijnlijk door een steenmarter. De natuur
is soms hard! Wijze lessen voor onze pupillen.
Temeer toen we tijdens een latere ronde een
dode koolmees op een nest met eieren aantroffen; op de kop aangepikt door een vliegenvanger?

Tóch nog jonge boomklevers. (Foto Greetje Oeseburg.)

Tijdens volgende inspecties in mei was er een
explosie aan aantal eitjes van koolmezen,
pimpelmezen en bonte vliegenvangers. De
boomklevers die de laatste jaren steeds in ons
bos present waren ontbraken helaas geheel in
onze kasten. Dat ze er gelukkig nog wel zijn
bleek toen Arend van Dijk, vogeldeskundige
bij uitstek, ons een keer begeleidde en ons
op hun zang wees ter hoogte van de boerderij
Rheebruggen 8. Ook de buizerds zaten niet op
hun vaste nestplek langs onze route.
Wel zagen we meerdere keren de kleine bonte
specht actief op zoek naar voedsel.
Jaarverslag 2016		

Wat zeer opvallend was dat de bonte vliegenvangers een pauze hadden ingelast voor het
leggen van hun eitjes terwijl ze redelijk vroeg
terug waren uit Afrika en hun bijzonder
gevlochten nestje vrij vlot gereed hadden.
Van onze nestkasten bleven er slechts vijf leeg,
zo’n negen procent. Prima want ook vogels
willen een keuze kunnen maken wat betreft
huisvesting, leerde Leo Ballering van Sovon
ons tijdens zijn lezing. Ook dienen de kastjes
niet te dicht bij elkaar te hangen.
Aan het eind van het broedseizoen waren bijna
350 jongen van koolmees, pimpelmees en bonte vliegenvanger uitgevlogen. In Rheebruggen
was 2016 een goed broedseizoen dat echter
een paar weken later dan het voorgaande jaar
begon. Het totaal aantal uitgevlogen jongen
wijkt niet af van voorgaande drie jaren. Wel
waren er minder succesvolle vogelsoorten.
Nestkastcontrole 2016 Oosterzand II
We hadden dit jaar voor de nestkastcontrole in
het Oosterzand weer een leuke en enthousiaste groep kinderen uit Uffelte. Elke vrijdagmiddag vanaf 17 april waren we in het bos op pad
om de nestkastjes te controleren. Allereerst
zagen we hoe de nestjes werden gebouwd.
Het was daarbij bijzonder om te zien hoe de
boomklever zijn nestkastje bewerkt (zie foto
pag. 16). Daarna zagen we dat de eerste eitjes
waren gelegd, gevolgd door de eerste jonkies
(zie foto). Spannend was natuurlijk om die
jonkies in de handen te hebben (zie foto). Op
2 juni werd met de kinderen de laatste ronde
afgewerkt, natuurlijk hoort daar ook een ijsje
als afsluitende traktatie bij. Na het uitvliegen
van de jongen zijn de kastjes leeggemaakt.
Vergelijking van aantallen uitgevlogen jongen in 2014-2016
Met totaal 1773 uitgevlogen nestjongen was
2016 voor vrijwel alle soorten succesvoller dan
2015.
Aantal jongen

2014

2015

Koolmees

1248

908

1078

61%

Pimpelmees

454

264

352

20%

Bonte vliegenvanger

369

302

325

18%

35

29

18

1%

2106

1503

1773

100%

Boomklever
Totaal
Overige soorten

2016 Aandeel

70
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Algemene conclusie
· 2016 is een redelijk goed vogeljaar geweest;
· Helaas zijn er in het Binnenveld erg veel
verstoringen. In 2017 willen we dat oplossen
met o.a. cameratoezicht en verbeterde en
verdiepte kasten;
· De deelname van kinderen van de Oosterveldschool in Uffelte blijft achter ten opzichte
van de Bosrank in Havelte;
· De bonte vliegenvanger was vroeg aanwezig
en met nestbouw, maar het heeft weken
geduurd voordat met het broeden werd
begonnen.

· De tweede leg van de bonte vliegenvangers
ging door tot eind juni en gaf zo een laat
broedseizoen;
· In Havelte is de route Gerkenweg nieuw met
vijftien kasten. Alice Berends is hier de jonge
en enthousiaste beginnende controleur;
· Met een gift van Hans Krol van
Conform Tuin Meppel kon de vereniging tien
nieuwe kasten bij zwembad De Kerkvlekken
in Havelte plaatsen, weer een nieuwe route;
· Opvallend zijn de goede resultaten in
Ooster- en Westerzand en Rheebruggen.

Met dank voor de bijdragen van Greetje Oeseburg, Dineke Nijsingh,
Greet Glotzbach, Bert Noorman en Ruud Smeenk.

Een nestje gekraagde roodstaartjongen bij Breman. (Foto Ruud Smeenk).

Kastje bekrabd door een bosmarter. Route Gerkenweg
(Foto Ruud Smeenk)
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Totaaloverzicht nestkasten 2016
Route
Koolmees
Pimpelmees
Bonte vliegenvanger
Boomklever
2016
aantal
uitgevlogen
aantal
uitgevlogen
aantal
uitgevlogen
aantal
uitgevlogen
eieren jongen
% eieren jongen
% eieren jongen
% eieren jongen
%
Binnenveld I
53
31
58
43
22
51
63
28
44
0
Binnenveld II
99
58
59
32
0
0
42
8
19
11
5
45
Binnenveld IIIA
48
31
65
19
7
37
36
31
86
0
Binnenveld IIIB
44
35
80
11
0
0
41
11
27
0
Oosterzand I
187
157
84
27
25
93
62
45
73
0
Oosterzand II
122
103
84
44
44
100
63
40
63
8
7
88
Westerzand
170
150
88
30
26
87
71
60
85
0
HolHnge
147
126
86
56
33
59
15
13
87
6
6
100
Rheebruggen I
199
161
81
169
151
89
54
35
65
0
Berkenheuvel 1
50
49
98
0
0
0
34
30
88
0
Wapse
68
64
94
19
18
95
0
0
0
0
Rheebruggen II
117
113
97
28
26
93
25
24
96
0
Berkenheuvel 2
45
37
82
72
67
93
49
48
98
0
Kwekerij Breman
71
46
65
43
18
42
12
12
100
0
Gerkenweg Havelte
24
23
96
16
16
100
12
12
100
0
Camera's Havelte/Diever
12
12
100
0
0
0
0
0
0
0
Zwembad Havelte
4
4
100
10
10
100
6
6
100
0
totaal
1304
1078
83
478
352
74
506
325
64
25
18
72
Overige soort

2

Beze$ngspercentages
2016
Bezettingspercentage
2016
Route
2016
Binnenveld I
Binnenveld II
Binnenveld IIIA
Binnenveld IIIB
Oosterzand I
Oosterzand II
Westerzand
HolBnge
Rheebruggen I
Berkenheuvel 1
Wapse
Rheebruggen II
Berkenheuvel 2
Breman
Gerkenweg
Camera's He/Dr
Zwembad
totaal

Aantal Beze,e
kasten kasten
33
26
33
26
38
28
29
14
42
37
33
31
43
38
31
27
57
52
31
13
15
10
30
20
26
22
60
45
15
8
3
3
10
3
415
322

%
79
79
74
48
88
94
88
87
91
42
67
67
85
75
53
100
30
78

Aantal beze*e/succesvolle nesten 2016
Route
2016

totaal
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Pimpelmees

Bonte

Boomklever

Glanskop

Zwarte

vliegenvanger
nesten

Binnenveld I
Binnenveld II
Binnenveld IIIA
Binnenveld IIIB
Oosterzand I
Oosterzand II
Westerzand
HolInge
Rheebruggen I
Berkenheuvel 1
Wapse
Rheebruggen II
Berkenheuvel 2
Breman
Gerkenweg
Camera's He/Dr
Zwembad
totaal
% ->

Koolmees

25
27
10
14
37
31
38
27
52
13
10
20
22
45
8
2
3
384
100

nest

nest

7
14
3
6
22
15
21
18
24
7
8
13
6
8
3
2
1
178
46,4

nest

5
5
1
2
2
4
4
5
16

Spreeuw

mees
nest

12
7
6
6
12
10
13
3
10
6

2
3
8
5
3

4
8
2
2

1
66
17,2

1
102
26,6

nest

Gekraagde

mussen

roodstaart

nest

nest

nest

nest

1
1

1
1

1

1
1

4
1,0

1

1
0,3

1
0,3

2
0,5

2

28

2
0,5

28
7,3
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Werkgroep Heideschonen
Oh dennenboom, oh dennenboom…
Zo langzamerhand hebben de ‘heideschoners’ alle stukken heide in het Holtingerveld al wel eens onder handen gehad. Niet dat daarmee de vliegden op de heide aan het einde van zijn bestaan is gekomen, want je hebt
het terrein nog maar net verlaten, of de eerste borelingen steken alweer de kop op.
Stukken heide met grotere opslag zijn er echter
nauwelijks meer en dat is een mooi resultaat,
temeer daar uit de reacties van de broedvogelginventariseerders die jaarlijks tellingen in het
Holtingerveld uitvoeren, blijkt dat de effecten
daarvan in positieve zin merkbaar zijn op de
vogelstand. Helaas wint op bepaalde stukken
heide ook de vogelkers, berk enz.
terrein. Gelukkig zijn er grondeigenaren die
hier actie op ondernemen.
Vrijwilligers
Eind 2016 bestond de groep uit twintig (!)
mannen en vrouwen die vanaf half september
tot half maart om de twee weken in het Holtingerveld (of daar vlakbij) werken. Daarbij wordt
dankbaar gebruik gemaakt van de prima ondersteuning van Landschapsbeheer Drenthe,
welke organisatie gereedschap ter beschikking
stelt en overleg pleegt met de grondeigenaren.
Speciale activiteiten:
- Ondersteuning werd gegeven bij de werkochtenden die de Activiteitencommissie voor
basisscholen en andere belangstellenden
heeft georganiseerd.
- Voor het eerst werd dit jaar ook gewerkt op
terreinen die buiten het Holtingerveld liggen
te weten het Uffelter Binnenveld, eigendom
van Het Drentse Landschap en op het waterleidingterrein in Darp/Havelterberg.

11-11-2016 om 09:00 uur vóór aankomst heideschoners
(Foto Willem Bijmholt)
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- Voortzetting van de traditie dat op de
laatste werkochtend van het seizoen het
bestuur de harde werkers verrast met koffie
en iets lekkers.
Daar hoort inmiddels ook bij dat er een
speciale activiteit plaatsvindt. Werd in 2015
vanuit de Paardentram van Wicher Kiers
een ‘heideschouw’ gehouden, dit jaar werd
de laatste werkochtend afgesloten met een
wandeling door het Uffelter Binnenveld o.l.v.
natuurkenner Geert Drogt. Ook voor de
komende afsluiting in 2017 staat zoiets al
weer op de agenda.
Deelname aan de eindejaarbijeenkomst
van Natuurmonumenten, het gewaardeerde
bedankje voor de vrijwilligers van deze
organisatie.
Zin om mee te doen? Dat kan altijd: één keer,
een paar keer of structureel. Werktempo en
werkzwaarte bepaal je zelf. Neem contact op
met Gert Hulsebos, coördinator
Werkgroep Heideschonen, tel 0521- 343222.
Voor gereedschap wordt gezorgd.
En wie zijn die twintig heideschoners?
Alice

Gerard M

Hugo

Lucy

Ron

Balt

Gerard V

Kees H

Marc

Ronald

Derk

Gert

Kees R

Pieter

Wicher

Namens de Werkgroep Heideschonen,
Gert Hulsebos.

11-11-2016 om 10:30 uur na aankomst heideschoners
(Foto Willem Bijmholt)
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Werkgroep Steenuilen
Na superjaar valt het in 2016 tegen
2016 was een jaar van wisselingen, terugval, sterfte en wisselende resultaten. In 2016 vond er een wisseling
plaats met betrekking tot het werkgebied van de Vogelwacht Uffelte e.o., qua subgebieden en qua
subcoördinatoren.
Nieuwe sub-coördinator
Gelukkig bleef het meeste bij het oude en waren aan het begin van het seizoen de subcoördinatoren nog in dezelfde samenstelling actief
als vorig jaar (Jan Zoer, Jan ter Stege, Muriël
Broer, Harald de Graaff, Adrie van der Lely en
Erwin Bruulsema). In de winter van 2015 op
2016 gaf Jan Zoer aan dat hij wilde stoppen
met het vrijwilligerswerk voor de steenuilen.
Arne Kijk in de Vegte, die al enige jaren vrijwilliger is bij de Vogelwacht Uffelte e.o., wilde
diens coördinatorschap overnemen.
Om praktische redenen werd het gebied van
Jan Zoer en Erwin
Bruulsema herverdeeld.

Spannend....
2015 was een ander jaar. Meer territoria (69),
meer nesten (58), meer eieren (226), maar
minder resultaat. De redenen: meer mislukte
nesten (45 procent), 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).
Het seizoen van 2016 bracht ons niet helemaal waar we op hoopten. Welke oorzaken
liggen hieraan ten grondslag?
Na een superjaar in 2015 qua territoria (69)
en broedgevallen (58)
hoop je op groei. Maar het
broedresultaat was in 2015
niet geweldig, waardoor in
Prachtige resultaten
2016 het aantal territoria
We hebben al een aanen broedgevallen weleens
tal jaren te maken met
tegen zou kunnen vallen.
zachte winters en dat
Dat was dan ook het geval.
zou dus in het voorHet totaal aantal territoria
deel van de steenuilen
kwam in 2016 uit op 58.
kunnen werken, maar
Een stuk lager dan in 2015:
is dat ook zo? In 2014
elf territoria minder. De verwas de voedselsituatie
klaring: ten eerste zijn niet
dusdanig geweldig dat
alle vijf subgebieden even
we een zeer goed jaar
intensief bezocht tijdens
hadden met grote nesde territoria-inventarisatie,
ten en veel uitgevlogen
waardoor we van sommige
jongen.
gebieden gegevens missen
Het aantal broedsels
wat betreft inventarisatie.
kwam dat jaar op 53
Daarnaast zou het lage
uit met 218 eieren, wat
gemiddelde uitgevlogen
gemiddeld 4,1 eieren
jongen van 2015 negatieEen volwassen steenuil in vol ornaat. (Foto André Eijkenaar).
per nest betekent. Er
ve invloed kunnen hebben
vlogen liefst 134 jongen
op de populatie. Na de
uit: 2,5 jongen per nest. Dit zijn prachtige
territoria-inventarisatie is het dan ook altijd
resultaten. Het aantal mislukte nesten kwam
spannend of we deze afname in territoria ook
uit op 36 procent, wat op het landelijk gemidterugzien in het aantal broedgevallen.
delde ligt.
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In de grafiek is goed te zien
dat vanaf 2009 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 overgegaan van één coördinator voor het
hele gebied (dus één persoon die samen met de vrijwilligers het
inventarisatiewerk doet) naar vijf subcoördinatoren die allemaal
op hun eigen manier met de vrijwilligers het gebied inventariseren. Een organisatievorm die erg goed werkt, maar dit kan wel
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 geen reden tot paniek.

Het aantal broedgevallen dit
jaar viel tegen ten opzichte
van 2015 en kwam in 2016
uit op 50 zekere broedgevallen. Dit zijn acht nesten
minder dan in 2015. Het
gaat hier om vastgestelde
broedgevallen.
Er is een grote kans dat er
buiten de nestkasten ook
nog verschillende paartjes
gebroed hebben. Het totaal
aantal eieren dit jaar kwam
uit op 149, wat neerkomt
op een gemiddelde van drie
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 een ander nest het
vrouwtje (predatie). Dit drukt het gemiddelde behoorlijk. Hierdoor en door de predatie van nesten door marters was het aantal mislukte nesten dan ook groot. Dit jaar kwamen we uit op
40 procent mislukte nesten. In 2015 was dit nog dramatischer
met 45 procent. Landelijk gezien werden er jaarlijks gemiddeld
36 procent mislukte nesten vastgesteld. 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.
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Nieuws uit de subgebieden
In Wittelte, dat tot het gebied van Adrie van
der Lely en Harald de Graaff behoort, was
het zoals gewoonlijk weer goed met het aantal broedsels. Zes broedsels kwamen we hier
tegen. Helaas verdwenen gedurende het seizoen drie broedsels. We vermoeden dat hier de
steenmarter actief is . Aangezien de nestkasten 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 (één nest minder) en in Ruinerwold (twee minder) ten opzichte van 2015. Al
met al zijn er wel evenveel jongen uitgevlogen
in dit gebied als in 2013 en 2015, dus een
redelijk goede score voor het gebied. Inmiddels
is, ook met hulp van vrijwilligers, een deel van
de nestkasten vervangen door marterbestendige nestkasten.
In Ansen, het gebied van Muriël Broer en haar
vrijwilligers, valt op dat het aantal broedgevallen steeg ten opzichte van 2015. Helaas mislukte 60 procent van de nesten in dit gebied
en kon er uiteindelijk bij maar vier nesten
worden geringd. Dit resulteerde in veertien
jongen: 1,4 uitgevlogen jongen per nest, een
erg laag resultaat. Is de marter schuldig? De
voedselsituatie niet goed? Of is er sterfte geweest onder de volwassen uilen? Of erger nog
is er menselijk handelen in het spel? We weten
het niet.

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.
Een mogelijke verklaring is de aanwezigheid
van de steenmarter sinds 2009. We hebben
echter de predatie al aardig in de kiem weten
te smoren door het plaatsen van steenmarterbestendige nestkasten. Honderd procent
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 bijvoorbeeld de havik
een predator is. We hopen dat in de komende
jaren de inspanningen van Jan ter Stege en
zijn vrijwilligers vruchten afwerptn en de
populatie stijgt. 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 vijf jongen ringen. In totaal zestien eieren
in drie nesten. En twee nesten uitgekomen
met tien jongen.

Aandacht voor het werk van Erwin Bruulsema, die een steenuil ringt.
(Foto Kristel Anninga).

Een jonge steenuil tijdens het ringen. (Foto Marcel Renard)

De afnemende populatie rond Ruinen, het
gebied waarvoor Jan ter Stege verantwoordelijk is, baart ons zorgen. Op enkele adressen
waren de omgevingsfactoren minder geworden.
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Van de vijftien nesten dit jaar in het gebied
van Erwin Bruulsema zijn vooral de nesten in
Diever en Eemster vrijwel allemaal mislukt.
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: alle
vijf nesten in Eemster werden leeggeroofd.
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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 allemaal succesvol waren.
Eén van de nestkasten hadden we in maart
opgehangen, omdat we daar tijdens de territoriuminventarisatie reactie kregen. Hier vlogen
drie jongen uit.

Een eindje verderop bij Wapse was het 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 wij en de
bewoners hadden de uilen daar wel gezien en
gehoord. Tijdens het ringen kwamen we erachter dat de steenuilen dit jaar weer onder het
dak gebroed hebben en niet in de nestkast. We
hopen dat ze komend jaar toch voor de nestkast kiezen.

Een groepje Daltons kijkt ons wijs aan. (Foto Ruurd Jelle van der Leij).

Vooruitkijken
We zijn druk bezig met het vervangen van nestkasten om de predatie en dus mislukte nesten terug te dringen. Dit jaar hebben de nesten 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 2,0 moeten zijn. Nu maar hopen op een niet al te strenge winter, waardoor er
een grotere overleving is voor de jongen.
Ook de komende jaren gaan we door met het vervangen van nestkasten om zo te zorgen dat de
predatie verder wordt teruggedrongen. Hopelijk levert dit een stabiele of, beter nog, groeiende
populatie steenuilen op in het gebied van de Vogelwacht Uffelte e.o.
Op naar weer een mooi, nieuw steenuilenjaar.
Namens de Werkgroep Steenuilen, Erwin Bruulsema.
- 22 -
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Betrokkenheid
Arne Kijk in de Vegte heeft, zoals eerder gemeld, het gebied van Jan Zoer overgenomen. In het broedseizoen waren er snoeiwerkzaamheden rondom Dwingeloo. Voor het huis van mevrouw Raymont waren er werkzaamheden waarbij
ze aangaf dat er een steenuilennest in de boom zat. Daarop sloegen de werklui
haar boom over. Hulde voor mevrouw Raymont, dat zij zo betrokken is bij het
wel en wee van de steenuiltjes.

Uilen in duivennestkast?
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 lieten toch voor de zekerheid
nog onze adresgegevens achter, voor het geval dat. Op een middag werd
Erwin Bruulsema gebeld. De nestkast was van de boom komen zetten en wat
te doen, was de vraag. Direct er naartoe, maar ondertussen had de steenuilenkast al een halve dag op de grond gestaan. Toen Erwin daar aankwam 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.

Mee met ROEG!
Tijdens de geluidsinventarisaties is het natuurprogramma ROEG! van
RTV Drenthe zijn we mee geweest in het gebied rondom Dwingeloo. Een
prachtige, maar winderige avond, waarbij de steenuil direct bij het eerste
adres terugriep. Een mooie avond en een mooi onderwerp
op RTV Drenthe was het gevolg.
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Werkgroep Broedvogelinventarisatie
2016 laat veel positieve ontwikkelingen zien
Watervogels hebben weten te profiteren van de door de vele regen natte terreinomstandigheden. Veel soorten
bereikten de hoogste stand sinds jaren. Bij bosvogels waren het vooral de soorten met voorkeur voor ouder
loofbos die hoge ogen gooide, terwijl de stand van de meeste heidevogels min of meer gelijk bleef.
Holtingerveld en BMP
Het Holtingerveld (1400 ha) ligt tussen
Uffelte, Havelte en Wapserveen en bestaat
voor ongeveer de helft uit bos en de andere
helft uit heide met vennen en kleine stukken
cultuurland. Jaarlijks worden hier bijzondere broedvogels geïnventariseerd volgens de
methode
Broedvogel Monitoring Project (BMP).
Elk gebiedsdeel wordt minimaal acht maal
bij voorkeur in de vroege ochtenduren onder
de loep genomen. Extra bezoeken zijn er in
de nacht. In twee proefvlakken (80 ha hei en
35 ha bos) worden alle vogelsoorten geïnventariseerd. Het aantal territoria of broedparen
wordt door een computerprogramma berekend.
De vaste tellers zijn Peeke Boelhouwer,
Arend van Dijk, Ronald Hoogenhout,
Patrick Snoeken, Martha Sol en Harry Talen.
Door de zachte winter was het voorjaar van
2016 aanvankelijk vroeger dan normaal.
Maar naderhand waren de weersomstandigheden wisselend met een koudegolf met veel
noordenwind in eind april (5 cm. sneeuw) en
in mei. In dit overzicht wordt speciale aandacht besteed aan de fazant en zwarte kraai.

Watervogels
Door de vele regen in de voorbije winter stond
het water in de vennen en venen hoog en was het
op veel plekken nat. In combinatie met de zachte
winters van de laatste jaren behaalden watervogels als dodaars (17 paren), kuifeend (28), nijlgans (10), waterral (11), watersnip (3), wilde eend
(98) en wintertaling (16) hun hoogste stand sinds
2003 of zelf sinds 1968. Maar niet alle soorten
dansten mee in de vreugde en de meerkoet liet
zelfs verstek gaan. Het aantal grauwe ganzen
(30) en rietgorzen (21) handhaafde zich op het
niveau van de afgelopen jaren.

Dodaarsnest gebouwd op in het water hangende takken in het
Holtingerveld (30 april 2012 - Foto Arend van Dijk)

Heidevogels
De meeste rode-lijstsoorten onder de heidevogels handhaafden hun vaak hoge stand:
grauwe klauwier (7 paren), kneu (128), koekoek (8), nachtzwaluw (26), paapje (2), tapuit (1) en
veldleeuwerik (35). Hetzelfde geldt voor andere soorten zoals grasmus (145), roodborsttapuit (104)
en witte kwikstaart (31). Waarschijnlijk mede in de hand gewerkt door het kappen van bomen op
sommige stukken heide (heideschonen) is de stand van de boompieper (220) en geelgors (241) met
ca. 5 procent teruggelopen, terwijl er de afgelopen twintig jaren sprake was van gestage toename.
De boomleeuwerik (41) profiteerde er echter van want haalde bijna de hoogste stand ooit.
De nattigheid heeft waarschijnlijk de ene graspieper opgeleverd, maar vestigingen van bijvoorbeeld
kieviten bleven uit. De natte heide is voor deze soorten te ruig begroeid met struiken en pijpenstroo
tje (bentepollen).
- 24 -
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Bosvogels
Fazant
Heel geleidelijk zijn in de afgelopen decennia
Over de fazant komt vaak de vraag waar die
steeds meer loofbomen en struiken in de aangebleven is. Wat biedt onze langjarige broedvankelijk monotone naaldbossen gaan groeien.
vogelinventarisatie voor inzicht? De fazant
Dat is ook af te
was in 1970 één van
lezen aan de stand
de talrijke soorten
van vogelsoorten
in het Holtingerveld,
met een voorkeur
terwijl je ze vandaag
voor oude loofde dag met een lampbomen. In 2016
je moet zoeken (zie
konden we van vijf
grafiek pag. 27). Wat
typische vertegenis gebeurd? Van oorwoordigers van oud
sprong is de fazant in
loofbos de hoogste
ons land niet instand ooit vaststelheems, maar al meer
len: appelvink 86
dan duizend jaar
paren, boomklever
geleden hier inge71, bosuil 6, kleine
voerd. Volgens aantebonte specht 31 en
keningen van vroegeglanskop 81 (zie
re ornithologen was
Doorgegroeid eikenhakhout met dood liggend en staand hout, een eldorado
grafiek pag. 27).
de bosfazant, zoals
voor glanskoppen. (Holtinge, 25 mei 2016 - Foto Arend van Dijk).
Kijken we terug
die ook wel genoemd
naar het begin
wordt, tot in de jaren
van de tellingen in
1930 in Drenthe een
1968, dan was toen
weinig talrijke soort.
alleen de glansZe zijn vooral na de
kop er broedvogel
Tweede Wereldoorlog
met vier paren. De
toegenomen, doordat
overige vier hebze voor de jacht soms
ben zich gevestigd
op grote schaal werin de jaren 1970
den uitgezet. Hieraan
(appelvink), in
gekoppeld waren er
1987-88 (boomklein het najaar vaak
ver en kleine bonte
jachtpartijen en werspecht) en in 1999
den fazanten bijge(bosuil). De wielevoerd. Om de fazanwaal (25) past ook
ten, hun nesten en
in dit rijtje, maar
jongen te beschermen
die had al eerder
werden roofvogels,
Appelvinken en bosuilen zitten graag in oude loofhoutlanen en -singels
zo’n hoog aantal
uilen en kraaiach(Het Platte, Holtingerveld , 10 juni 2013- Foto Arend van Dijk).
bereikt.
tigen vervolgd. In
De stand van de
1970 stelden we op
bijzondere bosvogels buizerd (17), fluiter (3),
het Holtingerveld een stand van 180 hanen
groene specht (16),
vast. Hanen hebben vaak een harem, dus het
havik (4),houtsnip (17), wespendief (3) en
totale aantal fazanten zal hier een meervoud
zwarte specht (7) bleef ongeveer gelijk, maar die van zijn geweest. In die tijd vlogen straaljagers
van kruisbek (5), sijs (4), sperwer (0) en vuurnog geregeld door de geluidsbarrière, wat een
goudhaan (4, in 2015 nog 10) liep terug. ‘Onze’
enorme knal veroorzaakte. Fazantenhanen
raaf heeft in maart enkele weken op eieren gereageerden hier massaal op met hun luide
zeten, maar heeft het nest begin april verlaten.
‘kok-kok’-roep, waar andere hanen weer op
reageerden.
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Voor ons een handige manier om aantallen
op papier te krijgen. Je kwam ze overal tegen,
maar het meest aan de randen van het heide-bosgebied nabij cultuurlanden. Menigmaal
kreeg je bijkans een hartaanval als een in de
vegetatie verscholen fazant met veel kabaal
vlak voor je voeten opvloog. In de jaren 1970
liep de stand geleidelijk terug, maar tijdens
de strenge winter van 1978-1979 was er een
enorme terugval. Kort daarop was er nog enig
herstel. In deze periode werd het uitzetten van
fazanten afgebouwd en na 1983 geheel verboden. Ook het bijvoeren werd toen gestaakt.
Na weer enkele strenge winters in de periode
1985-1987 bleef het aantal laag en een nieuwe
afname herhaalde zich na de koude winters
van 1996 en 1997. Vanaf 2008 is de fazant
een zeldzaamheid geworden en wordt in sommige jaren zelfs niet waargenomen. Het stoppen met uitzetten van jachtfazanten (hier en
in de omgeving) en het stoppen met bijvoeren
heeft de fazant uiteindelijk de das om gedaan.
Misschien dat ook landschappelijke veranderingen en predatie (van nesten) een rol hebben
gespeeld. Aanvankelijk wisten kleine aantallen
zich nog zonder hulp te redden. maar vooral
winters met strenge vorst gaven vaak de nekslag. In gebieden met veel ruigte en riet (veel
dekking en rietzaad als wintervoedsel?), zoals
in de Weerribben-Wieden, kun je nog geregeld
fazanten tegen het lijf lopen.
Zwarte kraai
Van de ‘kraeie’ wordt vaak gezegd dat er teveel
zijn of zelfs dat we ‘er onder komen te zitten’.
Maar is dat wel zo? Omstreeks 1970 stelden
we 20-30 paren op het Holtingerveld vast (zie
grafiek). Dat aantal liep geleidelijk op tot ongeveer 50 paren in 1978-1986 en omstreeks
1990 werd de hoogste stand van ongeveer 60
paren bereikt (kaart). In deze periode nestelde
de zwarte kraai overal in het gebied, zowel in
de bossen als op de heide en bij cultuurlanden
waar vliegdennen en bosjes geliefd waren. Na
1990 is de stand langzaam maar zeker afgenomen en tegenwoordig zitten we weer op het
niveau van 1970. De afname deed zich eerst
gevoelen midden in de bossen, die vrijwel geheel ontvolkt raakten. Daarna werden ook veel
bosranden verlaten (2000) en thans nestelen
zwarte kraaien voornamelijk aan de randen
van het Holtingerveld.
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Verspreiding van de zwarte kraai in het in 1990 en 2016. Je kunt nu
haast niet meer voorstellen dat er toen zoveel Zwarte kraaien zaten.

Wat er achter deze ontwikkeling zit is niet
precies duidelijk, maar de volgende onderwerpen zullen een rol hebben gespeeld. In de
jaren 1970 vond geregeld afschot van kraaien
plaats en hun nesten werden vaak doorgeschoten (zie ook fazant). Door de schooljeugd
werden heel wat bomen beklommen en kraaiennesten uitgehaald.
Niet alleen kraaiennesten werden doorgeschoten of uitgehaald, maar geregeld ook (oude)
kraaiennesten die bewoond werden door een
ransuil, toren- of boomvalk. Het doorschieten en uithalen van nesten nam in de jaren
1970-1980 geleidelijk af (dat laatste mede
door acties van onze oud-voorzitter Fred van
Vemden op scholen in Uffelte, Wapserveen en
Dwingeloo) en mede daardoor nam de zwarte kraai in aantal toe. De roofvogelstand was
toen nog laag. De havik, die zwarte kraaien
op het menu heeft staan, broedde er toen met
hooguit één paar.
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Tussen 1985 en 1995 bereikten zowel
zwarte kraaien als haviken (8 paren)
hun hoogste stand op het Holtingerveld. In die periode vonden we voor het
eerst dode kraaien onder haviknesten
en soms zagen we ook hoe een havik een kraai greep of een nest jonge kraaien leegroofde. Deze predatie
door haviken lijkt een belangrijke rol
te spelen in de afname van de zwarte
kraai in het Holtingerveld. Eerst viel
dit de in het bos nestelende kraaien te
beurt (en waarschijnlijk ook torenvalk,
ransuil en kauw) en later ook de elders
nestelende. Maar waarschijnlijk speelt
er meer, want waarom neemt de kraaienstand de laatste jaren niet toe met
zo weinig haviken?

Dit zou bijvoorbeeld samen kunnen hangen met bijvoorbeeld het gering voedselaanbod of laag broedsucces van zwarte kraaien, maar daar weten we nauwelijks iets van. Het aantal broedende zwarte kraaien is
thans weer gering en voorlopig lijkt het er niet op dat
we er ‘onder komen te zitten’. De aantalsontwikkeling
op het Holtingerveld vertoont overeenkomst met de
landelijke.
De aanvankelijke toename was er ook landelijk, maar
zette daar door ongeveer 2000, toen er bij ons al
afname was. In de 21e eeuw is overal sprake van een
min of meer gelijkblijvende stand, bij ons op een laag
niveau, maar landelijk op een hoog niveau. We zijn
benieuwd hoe het ‘zwartjassen’ de komende jaren zal
vergaan.
Namens de Werkgroep
Broedvogelinventarisatie, Arend J. van Dijk.

De aantalsontwikkeling van de appelvink en
glanskop in 1968-2016 in het Holtingerveld
laat veel overeenkomsten zien. Beide soorten hebben voorkeur voor oud loofbos. De
glanskop rekent tevens eikenhakhout tot zijn
broedbiotoop maar mijdt naaldbos, terwijl de
appelvink juist ook in gemengd bos voorkomt.

Aantalsontwikkeling van de fazant (aantal
hanen) en zwarte kraai in 1968-2016 in het Holtingerveld. De fazant is voor 1992 uitsluitend in
de aangegeven jaren volledig geïnventariseerd.
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Werkgroep Zwaluwen
Matig broedseizoen zwaluwen
In 2016 hadden we wisselende ervaringen met broedende zwaluwen. We hadden veel huiszwaluwen, vrij
veel gierzwaluwen en vrij weinig boerenzwaluwen, maar evenals in 2015 werkte het weer niet mee. De
laatste twee weken van april waren nat en koud (5 cm. sneeuw!) met veel wind. En van begin mei tot half
juni was het droog en de maand daarop erg wisselvallig. Daarom kijken we terug op een matig broedseizoen.
Vooral de gierzwaluwen lijken het zwaar te hebben gehad.
Huiszwaluwen
In 2016 is het aantal huiszwaluwparen in ons telgebied
weer gestegen (zie tabel). Deze verheugende ontwikkeling
is vooral te danken aan Havelte, waar maar liefst 194
paren hebben gebroed. Op de Veendijk nam het aantal
paren bij de boerderij van Gras fors toe van 41 in 2015
tot 56, waarvan 17 in kunstnesten. Hiermee broedden
er dus meer huiszwaluwen op deze ene boerderij dan in
heel Uffelte, waar we niet verder kwamen dan 54 paar.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Uffelte

137

119

145

87

61

57

76

54

Havelte

133

124

172

171

178

171

158

194

Veendijk

32*

22*

41*

61

63

50

52

66

Totaal

302

265

358

319

302

278

286

314

*De boerderij van Gras op de Veendijk is in die jaren niet meegeteld.

Begin 2016 is de zwaluwtil bij het gemeentehuis in
Diever naar de Holtinger Schaapskooi aan de
Van Helomaweg verplaatst. Na vijf jaar zonder broedgeval, leek ons dit een logische stap. Zoals we al eerder
meldden, zijn de daken van onze tillen aan vervanging toe. Daarom is vóór herplaatsing het dak van
deze til (evenals het dak van de til in de Schoolstraat)
vernieuwd.
Het resultaat van de verplaatsing van de til mag er
zijn! De huiszwaluw heeft zich direct bij de schaapskooi gevestigd, met drie paren op de til en vijf paren
in kunstnesten aan de loods.

1e broedsels
huiszwaluw

Havelte (Til
Meerkamp)

Havelte (Til
Schaapskooi)

Uffelte 1 (Til
Schoolstraat)

Uffelte 2 (Til
Dorpsstraat)

2011

12

•

•

•

2012

14

•

1

1

2013

16

•

2

3

2014

20

•

5

7

2015

22

•

7

20

2016

24

3

3

17
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Wanneer we naar de resultaten van
onze tillen kijken, dan valt op dat de
til in de Meerkamp het ook dit jaar
weer beter doet. Dit komt ongetwijfeld
door de leemput die door onze werkgroepsleden vlakbij de til is aangelegd.
Overal op de til zijn de stevige leemnestjes te zien. Verder valt op dat de
bezetting van de tillen in Uffelte iets is
afgenomen. Tijdens het schoonmaken
van de til in de Schoolstraat meldde
een bewoner dat er veel tweede broedsels waren geweest. En dit bleek ook
uit het aantal nesten, waarvan we de
inhoud verwijderden. Deze til is dus
beter bezet geweest dan onze telling
van 29 juni aangaf.
Bij Bouwens in de Kattemade in Ansen
nam het aantal huiszwaluwnesten wat
af. Concurrentie van de huismus is
waarschijnlijk de oorzaak (zie tabel).
Bouwens
Bezette
natuurnesten
Bezette
kunstnesten
Totaal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

14

14

8

2

14

14

6

21

22

18

13

9

van 6

van 21

van 34

van 34

van 34

van 33

20

35

30

20

27

23

Huismussen maken graag gebruik van
onze kunstnesten en ze broeden eerder
dan de huiszwaluwen. Door het tijdelijk plaatsen van elektriciteitsbuisjes
in de vliegopening van de kunstnesten
hebben we dit proberen te voorkomen,
maar na enkele weken lagen deze buisjes er alweer uit. Waarschijnlijk hebben
de mussen zich in het nest gewurmd
en de buisjes eruit geduwd.
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Nu gaan we het proberen met dikkere takken...
Verder heeft er zich een nieuwe bewoner van
onze kunstnesten gemeld. Tijdens het uitkrabben kroop er een huismuis uit één van de
nesten.

Boerenzwaluwen
Vanaf 2009 telt onze werkgroep de eerste
broedsels van de boerenzwaluw in Uffelte ten
oosten van de Hoofdvaart en op de boerderij
van Bouwens. Helaas ging het dit jaar mis bij
Bouwens, want er verbleef een paar steenmarters, dat veel boerenzwaluwnestjes op de
balken heeft leeggehaald. Zes paartjes wisten
hieraan te ontkomen, doordat ze hun nest
tegen een betonnen muur hadden gemaakt.
En dat terwijl we hier in 2015 nog negentien
paren telden!
De boerenzwaluw is in 2016 fors in aantal
teruggelopen. In 2015 zaten er wel veel nesten,
maar het broedsucces was miserabel en dat
heeft waarschijnlijk z’n weerslag gehad op de
stand in 2016.
2011

2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

58

79

81

71

53

59

84

58

Uitgevlogen boerenzwaluwjongen. (Foto Ronald Hoogenhout).

Gierzwaluwen
De gierzwaluw lijkt een matig broedseizoen in
Uffelte te hebben gehad.
Er zijn 33 invliegplaatsen gevonden, maar het
aantal nestkasten met jongen was klein,
namelijk vijf.
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De vogels hebben waarschijnlijk geleden onder
de droogte (weinig insecten), gevolgd door
een wisselvallige periode waarin het moeilijk foerageren was. Het kan dan ook door de
honger zijn gekomen dat in de Veenbesstraat
een te jonge gierzwaluw uit de kast sprong. We
hebben het magere beestje naar Vogelasiel de
Fügelhelling gebracht. Daar beloofden ze het
groot te brengen met rundertartaar, kalkoenpaté en insectenpaté (!?).

Een jonge gierzwaluw. (Foto Rob van der Horst).

De bezetting van onze gierzwaluwkasten in de Veenbesstraat (Uffelte) liep iets
terug (zie tabel). Vervelend
was de spechtenschade aan
deze kasten: van drie nestkasten was de vliegopening
vergroot.
Bewoners meldden dat er in
2016 grote bonte spechten
op het eiland van de vijver
hebben gebroed. Waarschijnlijk zijn deze vogels in
onze kasten op zoek gegaan
naar voedsel, jonge spreeuwen of gierzwaluwen.
Twee van deze kasten werden gebruikt door slapende
gierzwaluwen en we moeten afwachten of ze
hier nog succesvol in kunnen broeden.
De bezetting van de Lindenlaan en De Goorn
(Uffelte) was met acht invliegplaatsen hetzelfde
als in 2015. Verrassend was een kast met
jongen bij Lindenlaan 15.
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Jaar/
Broedplaats

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dakpannen

7

3

8

8

6

1

1

1

Nestkast (27)

1

5

13

21

18

25

27

24

Totaal

8

8

21

29

24

26

28

25

In het voorjaar van 2016 heeft onze werkgroep een gierzwaluwflyer in Havelte verspreid. Hier zijn
positieve reacties op gekomen. Zo blijken twee bewoners de kolonie van de Lage- en Dennenlaan
te hebben geteld. Ze kwamen op dertien invliegplaatsen. Het is goed mogelijk dat hier nog meer
nesten zijn, want vanaf de telposities waren niet alle mogelijke nestplaatsen te overzien.
In de Clemenskerk in Havelte zijn twee invliegplaatsen gevonden, helaas niet in onze gierzwaluwdakpannen, maar in de toren en onder de metalen afdekplaat van een steunbeer.

Tot slot willen wij alle bewoners bedanken voor hun inzet en hun gastvrijheid tegenover de
zwaluwen en de tellers.
Namens de Zwaluwwerkgroep, Ronald Hoogenhout.

Til in Havelte (Foto Greet Glotzbach).
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Werkgroep Torenvalken
Een zeer teleurstellend seizoen
Na een jaar met zeer veel muizen en torenvalken in Friesland hoopten we ook hier te profiteren van een goede
valkenstand. Echter in de gehele winter zagen wij nagenoeg geen torenvalken. En een bericht in het roofvogeltijdschrift ‘de Takkeling’, dat de Drentse muizen langzaam verdwijnen, deed ons het ergste vermoeden.
Schoonmaken
Op 14 maart zijn de nestkasten schoongemaakt en voorzien van
nieuw nestmateriaal. Ook zijn de nodige reparaties verricht. Veel
kasten waren in een slechte staat. Twee kasten zijn definitief verwijderd waarvan één vernielde kast in Ansen. Op 15 maart hebben wij
bij Van de Vegte in Ruinen een nieuwe kast op een paal geplaatst en
de oude verwijderd.
Voorjaarsronde
Tijdens onze gebruikelijke ronden in het voorjaar werden zeer weinig torenvalken waargenomen. Bij Wapserveen zagen we maar één
paartje (Aa weg) en bij Uffelte drie paartjes. Verder werden bij de
Darperes en op de heide bij de Meeuwenkolonie valken gezien.
Op enkele vaste plekken ontbraken echter valken.
Controle
Onze eerste controle was vanwege het koude voorjaar wat later dan
normaal. We gingen pas 21 mei voor het eerst op pad. Controleren
met de camera werkt snel. De eerste kast was niet bezet, in de kast
bij Dorenbos lagen vijf eieren en dat was ook zo in de kast aan de
Ansermadeweg. Vervolgens veel onbezette kasten, maar in de kast
bij de Vrolijke Noot in Wapserveen troffen we een nestje van een
witte kwikstaart aan. Onze laatste kast op de Darperes was met vijf
eieren een verrassing. Viel het dan toch nog mee? We moesten immers nog enkele zekere kasten controleren. De tweede controle vond
plaats op 2 juni. Eerst naar Ruinen om de kast bij Van de Vegte te
controleren. Deze kast is altijd bezet, maar dit jaar niet. De valk is
gepakt door een havik. Dan nog snel even kijken bij Dorenbos in
Uffelte hoe groot de jongen zijn. Toen we aankwamen zat de valk
op zijn nest, mooi laten zitten. Dan de Ansermadeweg maar, hierin
liggen nog steeds vijf eieren en geen jongen.
Resultaten 2016
Kastnummer

Naam

Plaats

41

Benning

Lheebroek

6

42

Dijkema

Dwingeloo

5

43

Aikema

Beilervaart

4

11

Madeweg

Ansen

5

9

Dorenbos

Uffelte

3

40

Darperea
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Darp

Aantal jongen

Al met al een was 2016
een zeer teleurstellend seizoen. In totaal
werden er 27 jongen
geringd, waarbij wordt
aangenomen dat ze
zijn uitgevlogen. Deze
uitkomst geeft echter een scheef beeld
van de situatie in ons
werkgebied. De kasten
Dijkema en Aikema
liggen namelijk buiten
ons oorspronkelijke
werkgebied (Dwingeloo
en Beilervaart) en worden de laatste jaren gecontroleerd en geringd
door Erwin Bruulsema.
Zonder deze twee kasten zijn er maar achttien jongen geringd in
ons werkgebied. In een
van onze kerngebieden, Wapserveen, werd
dit jaar in geen enkele kast een torenvalk
aangetroffen. Wel werd
er mogelijk gebroed bij
Frederiksoord (Arend
van Dijk zag daar
namelijk een valk met
prooi vliegen mogelijk
richting nest). We maken ons als Werkgroep
Torenvalken ernstig
zorgen over de toekomst van torenvalken
in en rond Uffelte.

4
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Terug in de tijd
In de grafiek is te zien dat het
aantal jongen dat succesvol uitvliegt de afgelopen twintig jaar
is afgenomen. In 2011 werden
nog 35 jongen vastgesteld, in
2006 34 en verder terug in 1996
ging het zelfs om 47 jongen. De
laatste jaren is het aantal jongen laag, en goede muizenjaren
zoals 2013 en 2014 hebben niet
gezorgd voor een stijgend aantal.
Het aantal succesvolle nesten
lijkt redelijk stabiel maar ook
hierin zien we een lichte daling.
Tevens blijkt uit de grafiek dat
het aantal succesvol uitvliegende jongen verband houdt met
het aantal bezette nestkasten.
Dit blijkt duidelijk in 1997 met
weinig bezette nestkasten en
zeer weinig jongen en in 2008
met veel bezette kasten en zeer
veel jongen. De laatste vijf jaar
zien we ondanks een vrij stabiel aantal bezette nestkasten
een dalend aantal uitvliegende
jongen.
Tegenwoordig plaatsen we nestkasten op oude door ons zelf
neergezette lantarenpalen om zo
de kans op predatie van nesten
door marters te verminderen.
De gladde palen maken het de
marters vrijwel onmogelijk om
bij de nesten te komen. Mocht
de oorzaak van afname verband
houden met bijvoorbeeld gebrek
aan voedsel (vooral muizen) dan
zouden torenvalken geholpen
zijn met bijvoorbeeld braakliggende veldjes of akkerranden.

Henk Zantingh inspecteert een torenvalknestkast. (Foto Wim Snoeken).

Namens de Werkgroep Torenvalken,
Wim Snoeken.
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Werkgroep Ringen
Versterking bij onze ringers
Het ene jaar ringen is het andere niet. Dat bleek ook dit jaar weer. Een jaar met minder steenuilen, maar met
meer kerkuilen en torenvalken. Tevens een jaar van opleiden en aangescherpte normen voor de ringers onder
ons. Ook hebben we dit jaar versterking gekregen bij het ringen (van vooral de kerkuilen).
Hieronder een grafiek met de geringde aantallen steenuilen, kerkuilen, bosuilen en torenvalken.

Helaas is het aantal geringde steenuilen behoorlijk afgenomen ten opzichte van 2010 en
2011. Hopelijk lukt het de Steenuilenwerkgroep om de komende jaren weer succesvollere
jaren te bereiken en dat daarbij meer steenuilen geringd kunnen worden. Een verklaring is
hiervoor echter wel te geven. Sinds 2009 heeft
de steenuilenwerkgroep te maken met predatie
door steenmarters en zien we het aantal uitgevlogen jongen dalen. Dit met uitzondering van
2014 toen zich een zeer goede voedselsituatie
aandiende.
Jaarverslag 2016		

Daarna zien we helaas weer een daling in het
aantal uitgevlogen jongen. Momenteel is de
steenuilenwerkgroep intensief bezig met het
vervangen van nestkasten die niet (of niet
volledig) marterproef zijn. We hopen hierdoor
komende seizoenen weer een groei qua aantallen jongen te gaan zien binnen het gebied
van de Vogelwacht Uffelte e.o.
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Ook de torenvalken hebben het zwaar.
Dit komt onder andere door de predatie door steenmarters. Deze nestkasten
zijn niet marterbestendig te maken, dus
moet er gekeken worden naar andere
oplossingen, zoals het plaatsen van de
nestkasten op locaties waar de steenmarter niet bij kan. De geringde torenvalken
zaten dan ook voornamelijk in nestkasten die gehangen zijn aan metalen palen,
damwanden van stallen e.d. gladde ondergronden, waar de steenmarter met geen
mogelijkheid bij komt.
De kerkuilen zijn sterk afhankelijk van
de winters die zich voordoen. Een strenge
winter met veel sneeuw kan een populatie
doen instorten. Hierdoor zijn er sterk fluctuerende aantallen nesten, waardoor er in
het ene jaar meer jongen geringd kunnen
worden dan in het ander jaar. Bij deze
soort hebben we relatief weinig last van
marterpredatie ten opzichte van de torenvalken en de steenuilen.
Qua bosuilen is het elk jaar weer afwachten of ze op de paar locaties zitten die we
in beeld hebben. Dit zijn vaak nestkasten
die mensen zelf hebben opgehangen en
die ons dan inseinen om te komen kijken.
De aantallen verschillen van 1 nest in een
jaar tot 3 nesten in een jaar. Ook het aantal jongen verschilt per jaar behoorlijk. In
goede prooi-jaren zijn er soms 6 jongen
per nest en in slechte jaren in sommige
gevallen maar 2.

Liefdevol worden de jonkies gekoesterd. (Foto Kristel Anninga)

Een groepje bosuiljongen ‘laat zich mooi wezen’ op de foto.
(Foto Erwin Bruulsema).

De jeugd heeft de toekomst
Ook dit jaar zijn er weer verschillende
groepen basisscholieren mee geweest met
het werk van onze ringers. Zo is de groep
7/8 (uit Hoogeveen) van Erwin Bruulsema
mee geweest tijdens het ringen, de groep
7/8 uit Wijster tijdens het ringen van een
nestje in Holte (Beilen) en een groepje
kinderen van de school uit Wapse tijdens
het ringen bij Diever en Wapse. Altijd leuk
om het een en ander over te dragen tijdens
deze activiteiten.

Dit torenvalkjong ziet het ringen niet zo zitten. (Fotol Marcel Renard).
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Versterking
Dit jaar heeft Wolter van Tarel zich aangesloten bij het
selecte groepje ringers binnen onze vereniging.
Wolter gaat de komende jaren als assistentringer
Erwin Bruulsema en Jan ter Stegen ondersteunen bij het
ringwerk van vooral de kerkuilen (en bosuilen) binnen het
gebied van de Vogelwacht Uffelte e.o
Projecten
Als ringers doen we met enkele projecten mee vanuit het
Vogeltrekstation. Het Vogeltrekstation regelt de dagelijkse
gang van zaken rond het vangen en ringen van vogels voor
wetenschappelijk onderzoek, beleid en bescherming.
Hieronder een kleine uitleg van deze projecten:
1. RAS-project:
Dit staat voor Recapturing Adults for Survival.
“Het ringwerk voor het RAS project vindt met name plaats
gedurende het broedseizoen, en richt zich in de eerste
plaats op de volwassen broedvogels. Daarnaast worden
dikwijls ook de jonge vogels (in het nest) geringd, omdat
een deel van deze vogels later als broedvogel terug kan
keren naar hetzelfde gebied. De terugvangsten of waarnemingen van vogels, die in vorige jaren zijn geringd, kunnen worden gebruikt om de overlevingskansen te berekenen. Een hoge graad van plaatstrouw bij broedende adulte
vogels maakt het vergaren van ring- en terugvangstgegevens tot een efficiënt middel om de overlevingskansen van
adulte vogels te meten en te volgen.” (Bron: www.vogeltrekstation.nl)
2. WRN:
Werkgroep Roofvogels (en uilen) Nederland.
Binnen dit project ringen we de kerkuilen, bosuilen en
torenvalken binnen de Vogelwacht Uffelte.
“Juist het ringen van (nestjongen van) Nederlandse broedvogels is van bijzonder nut. Belangrijke populatie sturende
factoren ontwikkelen zich in ons land immers niet altijd
hetzelfde als elders, en voor sommige vragen is het nodig
te weten welke specifieke trek- en overwinteringsgebieden
de Nederlandse broedpopulaties aandoen. Het ringen van
jonge vogels levert daarbij informatie op over hun lotgevallen in het eerste levensjaar, die door het ringen van
volwassen vogels niet kan worden verkregen. Denk aan
sterfte in de kwetsbare periode kort na het uitvliegen en in
de eerste winter, verschillen tussen leeftijdsgroepen in trekroute en overwinteringsgebied, en dispersie van geboorteplek naar de plaats van vestiging als broedvogel.” (Bron:
www.vogeltrekstation.
Namens de Werkgroep Ringen, Erwin Bruulsema.
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Bijzondere terugmeldingen

Ringnummer

Datum ringen

Ring-plaats

Plaats terugmelding

05-06-2015

Dwingeloo

Koekange

05-06-2016

10-06-2015

Eemster

Nijeveen

06-06-2016

Steenuil 3.765.728
Levend

19-05-2014

Daarlerveen (Ov)

Wittelte

30-04-2016

Steenuil 3.775.715
Levend

02-06-2015

Daarle (Ov)

Lheebroek

30-04-2016

Steenuil 3.687.943
Dood - verkeersslachtoffer

2011

Ruinerwold

Nijeveen

14-03-2016

Steenuil 3.687.866
Levend

2010

Ansen

Lemele (Ov)

26-05-2016

Steenuil 3.759.902
Levend

04-07-2013

Hardenberg

Leggeloo

30-04-2016

Ruinen
(verschillende
adressen)

Ruinen (bos) bij
Havikshorst ringen
teruggevonden

Steenuil 3.767.229
Levend

Steenuilen
3.675.629
3.675.626
3.675.598
3.675.601
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2009

Datum aantreffen

2016

Kerkuil 5.481.376
Dood

09-04-2015

Lheebroek

Rogat

18-06-2016

Kerkuil 5.407.857
Levend

09-07-2009

Hardenberg (Ov)

Dwingeloo

28-06-2016

Kerkuil 5.526.930
Dood

29-06-2016

Doldersum

Heerenveen

07-10-2016

Kerkuil 5.379.012
Dood

28-06-2003

Dwingeloo

Havelte

05-02-2016

Kerkuil 5.486.589
Dood

06-11-2014

Gorredijk (Fr)

Dwingeloo

01-01-2016

Torenvalk 3.767.217
Dood

27-06-2014

Uffelte

Uffelte

05-06-2016

Dood

16-06-2016

ca. 300 km

25-07-2016
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Activiteitencommissie
Elf evenementen voor de liefhebbers
De activiteitencommissie organiseerde in 2016 elf evenementen.
In overzichtelijke schemavorm ziet dat er alsvolgt uit:
Datum

Onderwerp

19 januari
11 februari
19 februari
16 maart
9 april
23 april
21/28 mei
10 september
13 oktober
15 november

Vogelkijkavond met Nico de Haan
Lezing over nestkasten door Leo Ballering
Heideschonen met BO van Uffelte en Wapserveen (12 febr. afgelast)
Lezing over kraanvogels door Ronald Popken
Vaarexcursie in de Wieden o.l.v. Rosalie Martens
Vogelexcursie op het Westerzand bij Uffelte o.l.v. Arend J. van Dijk
Excursie naar het weidevogelparadijs van Murk Nijdam
Excursie Oostvaardersplassen o.l.v. Robert de Groot van Flevo Birdwatching
Lezing over het Waddeneiland Texel door Erwin van Laar
Lezing ‘vogels in mijn werk’ door Erik van Ommen

Goed ingespeeld
Via twee overlegmomenten per jaar wordt het
programma door de vier leden van de commissie vastgesteld. Zo langzamerhand zijn we
zo goed op elkaar ingespeeld dat de details
e.d. telefonisch of via de mail kunnen worden
geregeld. Dit jaar kwamen we uit op elf activiteiten.

Bijpraten
De lezing die Leo Ballering op 11 februari op
verzoek van de Vogelwacht (met name van de
werkgroep Nestkastencontrole) gaf, kon natuurlijk wel gewoon doorgaan. De aanwezigen
werden bijgepraat over het landelijke project
nestKAST, waar we als vereniging ook aan meewerken.

Goed bezocht
Op 19 januari organiseerden we i.s.m. de firma’s Technolyt (Meopta) en CameraNU.nl
een vogelkijkavond, die door de aanwezigheid
van Nico de Haan weer door veel bezoekers
werd bezocht.

Kraanvogel
Ruud Kreetz, gebiedsmanager Zuid-Drenthe
bij Natuurmonumenten, zou op 16 maart een
lezing geven maar door ziekte moest hij verstek
laten gaan. Gelukkig kon boswachter Ronald
Popken (ook van Natuurmonumenten) deze
avond vullen met zijn lezing over kraanvogels.

ROEG was er bij
Het schonen van de heide voor de basisscholen in Havelte en Darp kon dit jaar op 12
februari vanwege de overvloedige regenval
helaas niet door gaan. Op 19 februari waren
de weersomstandigheden voor de leerlingen
uit Uffelte en Wapserveen zo verbeterd, dat zij
wel de heide op konden, weliswaar met mistig weer. Een filmploeg van het programma
ROEG! van RTV Drenthe heeft opnames gemaakt.
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Vaarexcursie
Op 9 april trokken we vroeg in de ochtend met
een volle boot o.l.v. Rosalie Martens voor een
vaarexcursie door de Wieden.
Zangvogelexcursie
Een paar weken later kwamen we op 23 april
samen in het bos van het landgoed Ooster- en
Westerzand voor een zangvogelexcursie o.l.v.
Arend J. van Dijk.
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Veel belangstelling
De excursie naar het Weidevogelparadijs van
Murk Nijdam in Wommels trok zoveel belangstelling, dat de commissie besloot om de
deelnemers in twee groepen naar Friesland af
te laten reizen en wel op 21 en 28 mei.
Triathlon
Op zaterdag 10 september trokken we voor
een dagexcursie o.l.v. Robert de Groot (van
FlevoBirding) naar de Oostvaardersplassen.
Helaas was het gebied vanwege een triathlon
voor een deel niet toegankelijk.

Texel
Erwin van Laar nam ons op 13 oktober mee
naar het Waddeneiland Texel. Veel van zijn
beelden waren vanuit de lucht genomen.
Kunstenaar
Het laatste onderdeel van ons programma
werd op 15 november verzorgd door Erik van
Ommen. Hij hield een zeer boeiende en afwisselende lezing over zijn werk als (vogel)kunstenaar.

Namens de activiteitencommissie, Greet Glotzbach.

Volop belangstelling voor de excursie naar het Weidevogelparadijs van Murk Nijdam. (Foto Greet Glotzbach)

- 38 -

Jaarverslag 2016		

Werkgroep PR
Vogelwacht alom nadrukkelijk aanwezig
Hoewel het voortbestaan van de Werkgroep PR op losse schroeven staat - want ook Athilde Middelveld heeft
zich, naast Willie van Vemden en Femmie Prikken, teruggetrokken als vast werkgroeplid - was de Vogelwachtstand toch op een aantal evenementen aanwezig.
Nestkastjes timmeren
Men is zo gewend ons op gezette tijden met
een kraam aan te treffen. Ik vind het niet kunnen dat de werkgroep - mijn initiatief - zomaar
zou doodbloeden. Vandaar dat de mensen ons
zijn tegengekomen tijdens het Kroamschudden
op Tweede Paasdag in het Holtingerveld. Daar
waren ook Bert Noorman, Bald Bruinenberg
en Piet de Vries aanwezig om met de kinderen
nestkastjes te timmeren (in samenwerking met
Landschapsbeheer Drenthe).

Promotie Vogelwacht
Daarnaast heeft Erwin Bruulsema in de stand
van de Provinciale Steenuilenvereniging ruimte
gemaakt voor promotie van de Vogelwacht tijdens de Open Dag (24 april) van Bezoekerscentrum Ruinen (Natuurmonumenten) en tijdens
de Oogstdag in Dwingeloo/Lhee op
13 augustus. Ook was de kraam te vinden op
30 september op de Uit- en Informatiemarkt in
de Veldkei (Havelte).

Tijdens het Kroamschuddenfeest in de Holtinger Schaapskooi was
de Vogelwacht ook nadrukkelijk aanwezig om samen met kinderen
nestkastjes te timmeren. (Foto Femmie Prikken).

Fanatieke ouders
Alexander Ekkels nodigde ons uit om op
4 april tijdens de Open Dag van het Drentse
Landschap op de Beheerboerderij De Veldkamp (Rheebruggen) uilenballen te pluizen
met kinderen. Ik werd daar bijgestaan door
Ronald Hoogenhout - zeer kundig op o.a. het
gebied van uilenballen, uilen en muizen - en
zijn vriendin. Ook tijdens het schaapscheerdersfeest op 9 juli bij de kooi van de Holtinger
Schaapskudde was het uilenballen pluizen favoriet bij de kinderen. Hun ouders waren overigens soms nog fanatieker dan de kinderen!
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Greetje Oeseburg (rechts) en Femmie Prikken in
‘Dickens’-kledij op de Kerstmarkt in Havelte. (Foto Ruud Smeenk).
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Knutselavond
We sloten het jaar af op 17 december met de Kerstmarkt in Havelte, die werd voorafgegaan door
een knutselavond. Greetje Oeseburg en Athilde Middelveld gaven enthousiast aan te willen
helpen met de organisatie. 25 mannen en vrouwen hebben hun best gedaan de kraam vullen met
vijftig voederslingers.
Dit bleek evenals vorig jaar een groot succes en ze waren dan ook ruim voor het einde van de
Kerstmarkt uitverkocht. Weer liet Ruud Smeenk zich zien als een ware standwerker waar niemand omheen kon. We gingen naar huis met enkel een paar potjes pindakaas en hebben dan
ook een heel mooi omzet gehaald. De deelname aan deze kerstmarkt, die met veel hulp van vrijwilligers tot een succes is geworden, is zeker voor herhaling vatbaar!

Athilde Middelveld toont de fraaie voederslingers, die door 25 vrijwilligers in elkaar waren gezet. (Foto Femmie Prikken)

Wil je je enthousiasme over vogels en voor de Vogelwacht overdragen op anderen en zie je het zitten
een aantal keren per jaar in de regio de stand van de Vogelwacht te bemannen? Meld je dan
aan via het contactformulier op de website of via vogelwacht@live.nl
Namens de Werkgroep PR, Femmie Prikken.
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