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NOTULEN 

Algemene Ledenvergadering Vogelwacht Uffelte e.o., 
te houden op 23 februari 2017 in Café/Rest. Frederikshaven te  

Uffelte 
 

Afwezig met kennisgeving: Karin Bellaart, Elly Post, Marcel Renard, Gerdy en Han 
Mertens, Nelleke en Philip Boot, Antoon Vermeulen, Wolter van Tarel, Harald de 
Graaff, Jannie Veldman, Machiel de Vos, Arend van Dijk, Jan ter Stege, Gerard 
Mulder. 
 
 
1. Voorzitter Jos van Luit opent de vergadering met een terugblik naar 2016. Hij 

stelt de leden voor aan (het nog nieuw te benoemen bestuurslid) Marinus Jousma 
die punt 4 van de vergadering voor zijn rekening neemt. Verder gaat de voorzitter 
in op het bestuurlijke vraagstuk: wat doet de Vogelwacht met de steeds 
terugkerende veranderingen in de leefgebieden van onze vogels.  
 

2. Notulen jaarvergadering 16 februari 2016: er zijn geen opmerkingen 
 
3. Mededelingen / Ingekomen stukken  

 

 Het bestuur kwam in 2016 7 keer bijeen in dorpshuis De Vlasbarg’n. 

 De vereniging groeit nog steeds. Volgens Jannie Veldman staat de teller nu op 
700. 

 Op advies van de activiteiten commissie heeft het bestuur besloten dat bij 
opgave voor activiteiten leden voorrang krijgen op niet-leden. 

 Zoals straks uit het financieel verslag zal blijken heeft de VWU een legaat 
ontvangen van Mw. Vredevoort. Als dank hiervoor heeft de Heideschoonploeg 
rond de Moesberg in Nijensleek spreeuwenkasten  geplaatst compleet met 
info bord. 

 Helaas hebben Alie en Jan Zoer afscheid genomen als vrijwilliger van de 
steenuilen werkgroep, maar wel hebben zij ons een opgezet steenuiltje 
geschonken. 

 Onze zusterorganisatie IVN viert in 2017 hun 25 jarig jubileum en de 
Natuurwerkgroep IJhorst/Staphorst hun 60e. 

 2017 is door Vogelbescherming en Sovon uitgeroepen tot het jaar van de 
Koekoek. 
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4. Veiligheid vrijwilligers en ARBO wetgeving.  
Marinus legt uit dat de Arbo wetgeving onze vereniging ziet als werkgever, 
waarbij de Vogelwacht naar haar vrijwilligers de verantwoording heeft haar deze 
de instructies en middelen te verstrekken zodat zij veilig hun werk kunnen doen. 
Tevens in dit kader worden in 2017 verzekeringen afgesloten die een eventuele 
schade kunnen dekken. Daarnaast zal er in 2017 een aanvang gemaakt worden 
met het aanbieden van theoriecursussen en praktijkcursussen voor die 
vrijwilligers die werken op hoogte. De volgende stap zal zijn om voor elke 
werkgroep een protocol op zetten met daarin de richtlijnen voor het veilig werken 
op hoogte.  
 

5. Het financieel verslag 2016 ligt op tafel en wordt toegelicht door penningmeester 
Herman Leenstra.  
 

6. Kascommissie De kascommissie, bestaande uit de heren Ton Rutten en Harald 
de Graaff,  heeft de kas gecontroleerd en zij stelt de vergadering voor het bestuur 
decharge te verlenen. Ton merkt op dat de administratie overzichtelijk 
gepresenteerd is met een goed overzicht voor de toekomst.   

 
7. Benoeming nieuw lid kascontrole (aftredend Ton Rutten)  

De voorzitter bedankt Ton voor zijn inzet als kascommissielid, waarna Derk van 
der Helden als nieuw kascommissielid wordt aangesteld, zoals overlegd op de 
ALV in febr. 2016. Berry Buitelaar meldt zich aan als reserve kascommissielid.  
 

8. Jaarverslag 2016  

 Op 19 januari vond voor de 2e keer een Vogelkijkavond met Nico de Haan 
plaats. 

 Op initiatief van de nestkastcontroleurs werd op 11 februari Leo Ballering 
van het Landelijk Netwerk voor Studies aan nestKASTbroeders 
uitgenodigd. Dit netwerk houdt zich bezig met het verwerken van de 
nestkastgegevens o.a. van de Vogelwacht Uffelte e.o.  

 Op 12 februari het Heideschonen met kinderen van de basisschool van 
Havelte en Darp plaatsvinden, maar helaas vanwege de nattigheid werd 
deze afgelast. Die van 19 februari met de basisscholen van Uffelte en 
Wapserveen kon wel doorgaan. Het materiaal en zoals gewoonlijk 
verstrekt en gesponsord door LBD en de koek en zopie, ook gesponsord 
door LBD werd bereid door Jan Koops en Albert Broekman in de 
rugbykantine in Havelte. Wicher Kiers was weer aanwezig met zijn 
werkpaard en ook kwam Roeg! langs om e.e.a vast te leggen voor RTV 
Drenthe.  

 De geplande lezing van Ruud Kreetz van NM over Natuurbeheer op 16 
maart ging niet door. Gelukkig hielp Ronald Popken ons die avond uit de 
brand met zijn verhaal en mooie beelden van Kraanvogels. 

 Op 9 april een volgeboekte vaarexcursie in de Wieden o.l.v. Rosalie 
Martens en Ronald Messemaker. Deze excursie wordt in 2017 wegens 
succes geprolongeerd. 

 Op 23 april nog een volgeboekte excursie, deze o.l.v. Arend van Dijk. 
Deze keer konden de deelnemers hun kennis van de vogelzang opfrissen 
in het Ooster- en Westerzand. 
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 Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor 21 mei heeft de 
activiteitencommissie een week later, op 28 mei, een 2e excursie weten de 
organiseren naar het Plas-dras gebied van boer Murk Nijdam in Wommels. 
Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een geslaagde middag: een 
fluisterboot, een kijkhut met koffie en koek, een schat aan water- en 
weidevogels en niet te vergeten een animerende Murk.   

 Op een heel warme 10e september nam Robert de Groot van Flevo 
Birdwatching een groep mee op een excursie naar de Oostvaarderplassen. 
Een lijst van 48 soorten vogels werd genoteerd en tal van andere dieren.   

 13 oktober gaf Erwin van Laar een lezing met mooie beelden van de 
landschappen en vogels van Texel.  

 Op 15 november kwam Erik van Ommen om te laten zien hoe zijn 
schetsen, aquarellen en tekeningen in het veld tot stand komen. Het was 
zijn 2e keer bij ons en was het een groot succes. 

 Verder heeft de Vogelwacht gehoor gegeven aan de volgende 
uitnodigingen: bijeenkomst Kerngroep Groene Organisaties van LBD; De 
themadag van Provincie Drenthe Biodiversiteit en monitoring; info rondje 
ivm geplande werkzaamheden in het Ooster en Westerzand op uitnodiging 
van mw. Pigeaud.      

                               
9. Verslag werkgroepen 2016:   

 Het jaaroverzicht is af en de secretaris bedankt alle 117 vrijwilligers en hun 
coördinatoren  voor hun inzet en hoopt ook volgend jaar op hen te kunnen 
rekenen. 
Ook bedankt zij Arend van Dijk die de tekst inhoudelijk heeft doorgenomen 
en Gerard Veerkamp voor het redactiewerk en Engelbert van der Giessen 
voor de lay out. Hierna krijgen de aanwezigen een kort overzicht per 
werkgroep. 

 

 Weidevogels: Hoewel het aantal broedparen en ook het aantal nesten 
meeviel, was het aantal uitgevlogen jongen vrijwel nihil. Landbouw 
intensivering en biodiversiteit gaan helaas niet altijd hand in hand en ook 
predatie beheer is een issue. En helaas vinden we niet op elke 2000 ha een 
Astrid Kant. Desalniettemin hebben de werkgroepleden Herman, Wim en 
Tonnie goede contacten met de meeste boeren en worden ze door hen 
geïnformeerd. 
Ook met onze meest bekende weidevogel de Kievit gaat het niet goed: zowel 
op de Havelter als op de Uffelter Made waren nog geen kwart van de 
broedsels succesvol. Met veel kunst en vliegwerk van mensen die daarvoor de 
tijd hebben, kunnen de cijfers wellicht wat stabiliseren, zoals op de zuidflank 
van de Havelterberg waar Evert Meeuwissen van Mooi Oavelt met veel 
inspanning 3 nesten met 4 jongen heeft weten te behouden. Hoeveel er 
daadwerkelijk groot zijn geworden, is niet bekend. 

 

 De Nestkastcontrole timmerde letterlijk aan de weg: Onder supervisie van 
Bert Noorman en Willem Wobben werden door groep 7 en 8 nestkastjes 
getimmerd. De bouwpakketjes werden aangeboden door LBD en de bijna 30 
kinderen mochten het kastje naderhand meenemen naar huis of het een 
plaatsje geven op het nieuwe schoolplein in Uffelte.  



4 
 

Ook zijn er nieuwe nestkasten gekocht en heeft Fa. Jan Jurjens de werkgroep 
gesponsord met 100 aluminium invliegplaatjes. 
De werkgroep heeft 2 nieuwe nestkastroutes geïntroduceerd, één ter hoogte 
van de Boskampsbrugweg in Havelte en één rond het zwembadterrein in 
Havelte. Zij telt nu 16 routes, waaronder 3 routes bij Wapse en Diever. Na hun 
oproep voor nieuwe vrijwilligers konden 5 nieuwe werkgroepleden verwelkomd 
worden. De resultaten van 2016 worden goed genoemd, uitgezonderd het 
Uffelter Binnenveld. Hier is veel sprake van predatie en/of vernieling. Dat is 
erg frustrerend voor de vrijwilligers en de kinderen, maar coördinator Ruud 
Smeenk kondigt aan om met zijn vrijwilligers maatregelen te zullen treffen. 
Greet Glotzbach en Lida Zondag, die de nestkastcamera’s onder hun beheer 
hadden, hebben aangegeven m.i.v. 2017 hier mee te stoppen. 

 

 De werkgroep Heideschonen van Gert Hulsebos groeit gestaag en telt 
inmiddels 20 mannen en vrouwen. Tussen half september en half maart zijn zij 
1 keer in de 2 weken op vrijdagochtend ergens op het Holtingerveld te vinden 
om de hei te ontdoen van vliegdennen. Materiaal wordt hierbij verstrekt door 
LBD. Naast dat de broedvogelinventariseerders hun werk toejuichen, blijft hun 
inspanning ook niet onopgemerkt bij landeigenaren buiten het Holtingerveld: 
ook Vitens en HDL heeft hun hulp ingeroepen. 

 

 De Steenuilen deden het niet helemaal zo goed als gehoopt: met 8 
broedgevallen minder dan in 2015 bleef de teller steken op 50, waarin de 
werkgroep 149 eieren telde, waarna uiteindelijk 89 jongen succesvol zijn 
uitgevlogen. Predatie door de steenmarter is wellicht nog steeds de grootste 
boosdoener. De werkgroep vervangt gestaag de kasten door marter 
bestendige. Coördinator Erwin heeft een succesvolle aanvraag gedaan bij NL 
Doet en 400 euro in de wacht weten te slepen. Op 11 maart a.s. gaat de 
werkgroep o.a. met dit geld een aantal nieuwe kasten maken voor de 
Vogelwacht en voor de Steenuilen werkgroep Drenthe. 
 

 Als er één werkgroep is met privileges, dan zijn het wel die van de Ringers. Zij 
kunnen de vogels van heel dicht benaderen. Logisch dat hun werk veel 
bekijks heeft van groot en klein. Het aantal geringde Steenuilen neemt af van 
140 in 2010 tot 81 in 2016, maar het aantal geringde Kerkuilen is explosief 
gestegen van 21 in 2015 naar 90. In totaal hebben de ringers Erwin 
Bruulsema en Jan ter Stege zo’n 200 uilen en torenvalken geringd. Zij hebben 
sinds vorig jaar hulp gekregen van Wolter van Tarel, die groen licht heeft 
gekregen om zijn ringcertificaat te mogen halen.  
 

 De werkgroep Kerkuilen is weer helemaal tevreden en Engelbert schrijft zelfs 
in jubelstemming te zijn! Het aantal kuikens is verdubbeld t.o.v. 2015: 154 
uiltjes zijn uitgevlogen waarvan er 123 zijn geringd. De aanvraag voor het 
plaatsen van een kast gaat gestaag door. Uilen spreken nog steeds tot de 
verbeelding en hoort of ziet men een uil, dan wil men deze het liefst op het 
eigen erf huisvesten. Helaas kan de werkgroep niet altijd aan de vraag 
voldoen. Vaak voldoet de nestplaats of het erf niet of er broedt al een uil bij de 
buren. Met een capaciteit van zo’n dikke 30 vrijwilligers is de werkgroep 
momenteel wel aan zijn taks: meer kasten is op dit moment niet haalbaar. 
Desondanks zijn we blij met de positieve aandacht voor deze prachtige vogel. 
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Erwin en Engelbert organiseerden in november een geslaagde uilen 
vrijwilligersavond. 
 

 Ronald Hoogenhout van de Werkgroep Zwaluwen meldt een wisselend 
succes met de broedende zwaluwen. Het weer werkte niet zo mee; het was de 
laatste weken van april nat en koud met veel wind en juli erg wisselvallig. De 
werkgroep kijkt dan ook terug op een matig broedseizoen. Een uitschieter was 
de boerderij van Gras op de Veendijk. Daar broedden 56 paartjes 
huiszwaluwen. De zwaluwtil van Diever is verhuisd naar de Schaapskooi in 
Havelte met direct resultaat: 3 bezette nesten. De gierzwaluwen deden het 
wat minder, zij hebben wellicht last gehad van de droogte waardoor er minder 
insecten aanwezig zijn. Ook de boerenzwaluw nam af o.a. door predatie van 
steenmarter en een slechte broedresultaten in 2015. 

 

 De  Werkgroep Torenvalken hoopte dat het zeer goede muizenjaar in 
Friesland ook hier zijn weerslag zou hebben op de Torenvalken, maar helaas 
was het aantal uitvliegende jongen weer lager dan vorige jaren terwijl het 
aantal bezette kasten vrij stabiel blijft. Predatie is vaak de grootste zorg. Als 
het project met de lantaarnpalen positief blijkt, zullen Wim Snoeken en zijn 
mannen meer kasten op deze manier ophangen. 

 

 Positieve geluiden van Broedvogelinventarisatie. Arend van Dijk laat weten 
dat de watervogels wisten de profiteren natte terreinomstandigheden door de 
vele regen, waardoor veel soorten de hoogste stand sinds jaren bereikten, 
bijvoorbeeld de Dodaars met 17 broedsels en de Watersnip met 3. De 
bosvogels waren het vooral soorten met voorkeur voor ouder loofbos die hoge 
ogen gooide, zoals de Appelvink met 86 en Kleine Bonte Specht met 31. De  
stand van de meeste heidevogels bleef min of meer gelijk, waarbij de 
boomleeuwerik met 41 nesten de hoogste stand ooit haalde. In het verslag 
schenkt Arend extra aandacht aan de Zwarte Kraai en de Fazant. 
Bijzondere waarnemingen: Witoogeend, Pestvogel, Dwerggors en 
Roodhalsgans. 

 

 De werkgroep Activiteiten heeft weer zorg gedragen voor de organisatie van 
de lezingen en excursies, mede hierdoor komt de VWU bij een breed publiek 
in de picture. Greet, Martha, Josée en Hans, dank hiervoor! 

 

 De PR zit zonder personeel maar toch heeft de vereniging zich gepromoot op 
een aantal evenementen. Zo was VWU te vinden tijdens het Kroamschudden, 
waar Bald Bruineneberg, Bert Noorman en Piet de Vries nestkastjes 
timmerden met kinderen. Deze bouwpakketjes waren een geschenk van LBD. 
Tijdens de open dag van de beheerboerderij van Alexander Ekkels konden de 
kinderen uilenballen pluizen m.m.v. Ronald Hoogenhout en tijden de open dag 
van BC Ruinen bemande Erwin Bruulsema de kraam gezamenlijk met de 
Porvinciale Steenuilenwerkgroep. Ook de knutselavond heeft doorgang 
gevonden. Greetje Oeseburg en Athilde Middelveld reageerden spontaan op 
mijn vraag om hierbij te helpen, waarna we met 25 leden voederslingers 
hebben gemaakt die op de Kerstmarkt zijn verkocht. 
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10. Bestuurssamenstelling (voorz.) 

 Na 7 jaar treedt Martha Sol af als bestuurslid en ontvangt een 
gepersonaliseerd klembord. Zij blijft via de activiteitencommissie en de 
broedvogelinventarisatie wel nauw betrokken bij de vereniging. 

 Jos van Luit en Geert Drogt zijn aftredend en worden herkozen.  

 Verkiezing nieuw bestuurslid: Marinus Jousma heeft sinds juni 2016 de 
bestuursvergaderingen bijgewoond en het bestuur stelt voor Marinus 
formeel te benoemen als bestuurslid waarbij hij indien nodig de functie van 
vice voorzitter op zich zal nemen, hoewel we die functie statutair niet 
kennen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en de voorzitter 
zegt blij te zijn met deze versterking van het bestuur.  

 De voorzitter deelt mee dat de secretaris heeft meegedeeld te willen 
stoppen met haar functie m.i.v. het jaar 2018. 

 
11. Rondvraag  

 Van dhr. Machiel de Vos ontving het bestuur een mail met de suggestie om 
in te spelen op het project Meerkamp Groen, wat gestart gaat worden in 
2017 d.m.v. adviezen over beplantingen gunstig voor insecten, vlinders en 
vogels. De voorzitter zegt toe dit te willen bepleiten bij de bewoners 
commissie, waarbij Hans Krol vanuit de zaal hierop aansluit dat hij als 
commissielid Meerkamp Groen, belast is met de groenkeuze. Deze zal 
zeker vogelgericht zijn, waarbij beplanting de voorkeur heeft op gazon. 

 
12. De voorzitter sluit de vergadering en kondigt dhr Booi aan, die na de pauze een 

lezing geeft over het ontstaan van het Weidevogel Paradijs van Murk Nijdam in 
Wommels 

 
 

 
 

 
 
 
 


