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In de Algemene Ledenvergadering van 22 februari treedt Femmie Prikken terug als secretaris van 
onze vereniging. Vanaf 2008 heeft Femmie zich ontwikkeld als de centrale figuur van de Vogel-
wacht Uffelte e.o. Wie Vogelwacht hoort, denk al snel aan Femmie. Zij heeft zich een breed palet 
aan taken en activiteiten eigen gemaakt. Daarnaast veel kennis van ons werkgebied en haar be-
woners en bovenal ook nog een Vogelaar. Een unieke persoon binnen ons bestuur.
Een belangrijk deel van dit voorwoord heb ik daarom ingeruimd voor Femmie. 
Nu eerst Femmie aan het woord. 

Ik zie Fred (van Vemden, red.) nog zo bij mij aanbellen: of ik in het bestuur van de Vogelwacht wilde! 
Dat was eind 2007 en zo werd ik in 2008 bestuurslid. Tegen Fred zei je niet gauw nee. Niet dat hij dwingend was, 
integendeel, maar zijn enthousiasme was zo aanstekelijk, daar ontkwam je gewoon niet aan!
De aanleiding dat ik mij ging interesseren voor vogels was de vogelgeluidencursus. Daarin bleek ik best goed te zijn. 
En dat ontging ook Fred niet. Daarnaast kende hij mij van mijn Uffelter Rabotijd: de bank was toentertijd tegenover 
zijn huis. Die 2 ingrediënten, administratie en interesse voor vogels, waren denk ik voor Fred de aanleiding om bij 
mij aan te kloppen, zodat ik naderhand Greet Glotzbach kon opvolgen als secretaris.
Van besturen had ik geen kaas gegeten, en nog steeds is het niet echt mijn ding. Maar al doende leerde ik bij. 
En nog steeds. Door de jaren heen kwamen er steeds meer taakjes bij en raakten de werkgroepen BMP en pr, waar-
van ik vrijwilliger was, in de verdrukking en richtte ik mij vrijwel alleen nog op het secretariaat. 

Sinds mijn aantreden is de papieren post voor 90% veranderd in mailverkeer. Dat mailverkeer werd door het gemak 
dat het bood om te communiceren, veel frequenter dan de papieren post ooit was geweest, of zou worden. Er is nu 
elke dag wel mail om te verwerken. Daarnaast bezit ik een eigenschap die niet altijd handig is als je in een bestuur 
zit: ik kan geen nee zeggen. Of beter, ik trek werk naar me toe. Zo zijn website en m.n. ook sociale media, zoals Face-
book, in een sneltreinvaart uitgegroeid tot de place to be voor een vereniging als de onze. “O, dat doe ik er wel bij”, 
zei ik. “De vrijwilligers willen pasjes en vergunningen? Daar zorg ik wel voor!”  “De nieuwsbrief en het jaarover-
zicht moeten gecoördineerd worden? Doe ik wel”  En al die kleine karweitjes worden ineens wel één hele grote….

In 2016 heb ik aangegeven dat ik in februari 2018 wil stoppen met het secretariaat. Uiteindelijk hebben we pas 
onlangs een kandidaat gevonden, waarmee we, ten tijde van dit schrijven, in overleg zijn. We gaan de toekomstige 
secretaris een “uitgekleed” secretariaat aanbieden, zoals voorzitter Jos dat zo mooi noemde. 
In feite betekent “uitgekleed” in dezen niet meer of minder dan een gebruikelijk secretariaat. Een mooie functie, 
waarmee je heel dicht bij leden en het reilen en zeilen van de vereniging staat. Hoe de nevenactiviteiten verdeeld 
worden, zullen we wel zien. In eerste instantie blijf ik tot februari 2019 bestuurslid, dus werkeloos ben ik vast niet!
In de afgelopen 9 jaar als secretaris heb ik veel geleerd en ik wil een ieder die daaraan heeft bijgedragen, 
bestuursleden, oud bestuursleden, coördinatoren, vrijwilligers en leden, hartelijk danken voor hun vertrouwen in 
mij, ook al wankelde dat vertrouwen wel eens. 
Voor nu, tot ziens, want ik ben nog niet weg hè!

Femmie Prikken
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Femmie, als toegewijde secretaris gaan we je 
missen, maar gelukkig blijf je nog een jaartje 
in het bestuur. Samen zoeken wij naar een 
plaats voor de niet secretariële taken die je 
doet, zoals de werkgroep pr, de voorbereiding 
van het jaaroverzicht en de sociale media. 
Femmie, bedankt!
Het jaar 2017 is voor de Vogelwacht Uffelte 
e.o. zeker niet ongemerkt voorbij gegaan. De 
werkgroepen, de basis van onze vereniging, 
hebben weer vol overgave hun goede werk  
gedaan, dit  voor de natuur en de vogels. De 
groepen hebben mooie resultaten geboekt, 
maar ook tegenvallers kwamen op hun pad. 
De natuur laat zich niet dwingen. Onze inzet 
heeft een grote positieve invloed.
Het weer  in het voorjaar heeft haar sporen 
nagelaten in de broedresultaten. Predatie is 
en blijft voor allen een kwelgeest, die wij op 
verschillende manieren bestrijden. Kasten 
worden aangepast en oude lantaarnpalen 
worden ingezet. De heide wordt schoon en 
open gehouden, zo werken we aan de nodige 
biodiversiteit.
Lezingen en excursies voor alle leden en op 
de markten werken we aan onze pr.
De verslagen van de werkgroepen in het jaar-
overzicht informeren ons hier uitvoerig over.

Veiligheid
De veiligheid van onze vrijwilligers heeft onze 
permanente aandacht en verdwijnt niet meer 
van onze agenda. Iedere bestuursvergadering 
is het een belangrijk onderwerp. In 2017 heb-
ben wij belangrijke stappen gezet om de vei-
ligheid van de vrijwilligers te waarborgen. Wij 
hebben een bestuurlijke aansprakelijkheids-
verzekering afgesloten en een WA-verzekering 
voor de vrijwilligers. Deze WA-verzekering 
dekt aanzienlijk meer per geval dan de verze-
kering voor alle vrijwilligers van de gemeente.
Een projectgroep heeft voor de werkgroepen 
die op hoogte werken theorie cursussen en 
praktijktrainingen voorbereid. Een kleine 50 
vrijwilligers hebben de cursussen gevolgd 
en ontvangen hiervoor een certificaat. Begin 
2018 komt er een vervolgcursus. Alle vrijwil-
ligers die op een ladder willen werken, moe-
ten de cursus volgen.
Wij mogen allemaal trots zijn op dit resultaat. 
Bedankt allemaal.

Bedreiging van buiten voor de natuur en vogels
In het jaaroverzicht van 2018 schreef ik onder het kopje 
Op de Barricade  ‘Als de leefomgeving van de vogels in het 
geding komt, vraagt deze ontwikkeling de speciale aan-
dacht van de Vogelwacht Uffelte e.o.’.  De speciale aan-
dacht vraagt om specifieke kennis.
Ook in 2017 hebben wij met verschillende ontwikkelingen 
weer ervaren hoe lastig het is om hier adequaat in te han-
delen. Een weloverwogen besluit om b.v. geen bezwaar 
te maken, houdt de gemoederen lang bezig. Begrijpelijk, 
maar in een vereniging met 700 leden verschillen de me-
ningen en moeten we die respecteren. Het bestuur heeft 
het vertrouwen gekregen keuze te maken, maar moet ook 
recht doen aan onze uitgangspunten. In dezen een moei-
lijke opdracht. 
Het goede voornemen voor 2017 was om hier samen met 
een kerngroep ons beleid en aanpak vast te stellen. In een 
coördinatorenoverleg in november stond dit onderwerp op 
de agenda. We zijn er niet aan toe gekomen. We hadden 
elkaar zoveel te vertellen over zaken waar we mee bezig 
zijn in de werkgroepen, dat we aan dit onderwerp niet 
zijn toegekomen. Wij hebben toen wel afgesproken dat be-
stuur en coördinatoren samen praten over beleidszaken. 
Dit is een goede afspraak, want zo is er een hechtere band 
tussen bestuur en werkgroepen en is er een breder draag-
vlak voor de keuzes die wij maken.
Als eerste staat voor februari 2018 ‘Procedure bezwaar 
en beroep bij bedreigingen van de natuur en vogels‘ op de 
agenda.

Van de bestuurstafel
De belangrijkste opdracht van het bestuur is het om de 
vrijwilligers in de werkgroepen te faciliteren. Zij voeren 
de primaire opdracht van de Vogelwacht Uffelte uit. Maar 
ook voor de activiteitencommissie en de pr-werkgroep  die 
veel aandacht hebben voor de andere leden. Een rijk scala 
aan onderwerpen hiervoor  passeert onze bestuurstafel. 
Jullie als leden krijgen daar niet zo veel van mee; het 
bestuur doet haar werk in de schaduw van onze primaire 
activiteiten en dat is goed. Toch is het ook goed als wij 
jullie op hoofdlijnen informeren. Nu doe ik dit voor een 
deel in dit voorwoord en in een korte samenvatting van de 
activiteiten hierna. Dat kan beter.  Begin 2018 bespreken 
wij de vorm waarin wij dit gaan doen.

Zo, weer genoeg te doen in 2018. Wij gaan er voor, dit in 
het belang van onze eigen leefomgeving.

Jos van Luit, voorzitter.
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Wat hebben we nog meer gedaan?

• Wintervogeltelling
• EuroBirdWatch
• Nieuwsberichten website
• Cursussen veilig klimmen op hoogte
• Gastlessen basisscholen

Samenstelling bestuur 2017

Jos van Luit    voorzitter, tel: 06-30222006
Femmie Prikken  secretaris, tel: 0521-342563
Herman Leenstra  penningmeester, tel: 0521-342233
Geert Drogt   lid 
Jannie Veldman  lid, tevens ledenadministratie
Marinus Jousma  lid, tevens veiligheid

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

12  januari

  3 februari

  8 februari

  3 maart

11 maart

15 maart

Vanaf 18 maart

22 april

20 mei

16 september

30 september

18 oktober

  9 november

Lezing over weidevogels door Astrid Kant

Heideschonen met basisscholen

Informatieavond Bijen-Bloemen-Biodiversiteit i.s.m. IVN Westerveld

Heideschonen met basisscholen

NL Doet, het timmeren van steenuilenkasten

Lezing over de Wieden door Ronald Messemaker

Cursus Mus, Mees en Merel door Martha Sol

Zangvogelexcursie op Rheebruggen o.l.v. Arend J. van Dijk

Vaarexcursie in de Wieden o.l.v. Rosalie Martens en Ronald Messemaker

Excursie Koloniehof (museum en tram) - Frederiksoord

Excursie naar het stuwwallenlandschap in Gaasterland o.l.v. Jan Tijsma

Lezing over wolven in Nederland door Erwin van Maanen

Lezing over het Nationaal Landschap IJsseldelta door Philip Friskorn

Datum Onderwerp
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Weer een slecht jaar voor de weidevogels

De weidevogels in de Uffelter en Havelter Made hebben helaas wederom een slecht broedjaar achter de rug. 
Door een toenemende predatiedruk sneuvelden vele legsels. Dit voorjaar was het half maart erg warm en 
begonnen de vogels vroeg met broeden. Half april daalde de temperatuur sterk waardoor de paar kuikens 
het door de kou en voedselgebrek niet hebben gered. Hoewel de teruggang van het aantal weidevogels maar 
niet lijkt te stoppen, zien we zeker nog wel toekomst voor weidevogels in de beide Mades. Slechte broedjaren 
zitten er nou eenmaal tussen. Mede door de inzet van weidevogelbeschermers en boeren is het aantal nesten 
de laatste tien jaar redelijk stabiel gebleven.

Door het Landschapsbeheer Drenthe zijn 
afgelopen jaar een paar gebieden aange-
wezen voor een  gebiedsgerichte aanpak. 
Het gaat om gebieden die kansrijk zijn 
voor akker- en/of weidevogels, waar een 
goede combinatie 
te maken is met 
enthousiaste boe-
ren, vrijwilligers en 
terreinbeheerders, 
in een bij voorkeur kansrijk agrarisch 
cultuurlandschap, grenzend aan grotere 
natuurgebieden met akkers. Hier liggen 
veel kansen voor het gezamenlijk ontwik-
kelen van initiatieven om met concrete 
zaken aan de slag te gaan. Een maatre-
gelenmakelaar krijgt de opdracht om voor 
het aangewezen gebied met de beheerders 
en eigenaren een maatregelen pakket te 
maken met als doel om de akker- en /of 
weidevogel populatie te herstellen. 

Het gaat om maatregelen die gericht zijn op biotoop-
verbetering en op adequaat beheer. Predatorbeheer is 
onderdeel van het maatregelenpakket. De verschillen-
de pakketten voor grasland, bouwland en plas-dras. 
Hieronder een voorbeeld voor bouwland:
• Uitstellen van de eerste bewerking voor het perceel   
 bouwland tot 15 mei liefst in combinatie met:
 - braakliggende stroken (tot 1 augusus)
 - extensief weiden op aanliggend grasland
• Het aanleggen van alleen een braakstrook in com-  
 binatie met nestbescherming (6-12 m. breed)

Veehouders ontvangen voor deze werkwijze een ver-
goeding voor uitgestelde bewerking van 
€ 400,-- per ha. en voor een braakstrook 
€ 1.100, -- per ha. 

Zodra de eerste resultaten van voor deze aangewezen 
gebieden positief zijn, kunnen mogelijk andere gebie-
den aansluiten en wellicht ook de Uffelter en Havelter 
Made. Wordt vervolgd…..

Het voorjaarsweer achtereenvolgend zacht, koud, warm en zeer droog

In maart waren de temperaturen vrij 
hoog door een overwegend zuidwestelijke 
stroming. Mooi weer dus voor de weide-
vogels. Eind maart werden voor het eerst 
dit seizoen een paar warme dagen (> 20 
°C) genoteerd. 
April begon zacht en droog onder invloed 
van hogedrukgebieden. Daarna was het 
onder invloed van noordelijke stromin-
gen veelal vrij koud voor de tijd van het 
jaar. Ook Koningsdag was het fris met

temperaturen van 10 °C tot 12 °C. De laagste tem-
peratuur, -4,9 °C, werd geregistreerd op 20 april. 
Aan de grond koelde het die nacht af tot -9,2 °C in 
de Achterhoek.  De late vorst veroorzaakte de nodige 
schade in de fruitteelt. De maand mei begon vrij koel 
met rond de 9e plaatselijk nog vorst. Mei als geheel 
was een extreem warme maand. De zomerse grens 
(25,0 °C of hoger) voor het eerst op 16 mei overschre-
den. De laatste tien dagen van mei verliepen zomers 
met op de 27e op veel plaatsen zelfs tropische tempe-
raturen van 30°C of hoger.
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De landelijk hoogste temperatuur werd gemeten op 29 mei in Volkel met 33,5 °C. Deze tempera-
tuur behoort bij de hoogste temperaturen ooit gemeten in de lente in Nederland.
Met gemiddeld over het land ongeveer 107 mm regen tegen normaal 172 mm was het een zeer 
droge lente. Voor de weidevogels dus een jaar met extremen en het koude en later droge weer 
zorgden voor te weinig voedselaanbod.

Weidevogels en resultaten

Onderzoek van de Universiteit van 
Groningen (2017) laat zien dat de 
achteruitgang niet direct zit in de 
overleving van adulte vogels, maar 
in die van de eieren en kuikens. 
Niet alleen de intensieve veehou-
derij speelt een rol maar ook zeker 
predatie.

Predatie drukt een zware stempel 
op de gebieden waar grutto’s en 
ook andere weidevogels nog wel tot 
broeden komen. Het aantal preda-
toren is in het Nederlandse cultuur-
landschap momenteel zeer groot 
en neemt nog steeds toe. Ruim een 
eeuw geleden was er nog sprake van 
een predatorarm landschap. Vos, 
zwarte kraai, blauwe reiger, steen-
marter, buizerd en ooievaar kwa-
men in zeer beperkte mate voor of 
waren afwezig. Weidevogels waren 
niet onderhevig aan en aangepast 
aan de hoge predatiedruk. Dat is 
in korte tijd drastisch veranderd. 
In Uffelte en Havelte zien we in de 
afgelopen jaren een (forse) toename 
van predatie. Niet ingrijpen is een 
keuze, maar gaat de weidevogels de 
komende 10 jaar niet  helpen. 

Om inzicht te krijgen welke predatoren in onze gebieden de 
meeste nesten leegroven gaan de beschermers volgend jaar 
bij enkele nesten een wildcamera plaatsen. In de hoop de 
daders te betrappen.

Opnieuw een zachte winter zorgde ervoor dat de weidevogels 
uit het zuiden al vroeg terugkeerden naar hun broedterrito-
rium in Havelte en Uffelte. Net als het vorig jaar werd het 
eerste kievitsei 9 maart gevonden. Dit jaar had de provincie 
Utrecht de primeur. Opmerkelijk was dat in alle provincies 
binnen 4 dagen ook de vondst van het eerste ei was gemeld. 
Kortom: de kieviten waren er allemaal 
vroeg bij. De kieviten in Havelte en Uffelte 
begonnen wat later met de leg. 
Op 23 maart werden al drie volle nes-
ten met eieren in de Uffelter Made ge-
vonden. En later die dag nog een tweetal 
in de Havelter Made. Direct al een mooi 
succes. In Uffelte zijn de eerste legsels 
van de kieviten die in het grasland wa-
ren gevonden vrijwel allemaal gepre-
deerd. Toen het gras te lang werd zoch-
ten de kieviten voor het 2e legsel een 
stuk pas ingezaaid grasland, een perceel 
maisland of een gebied buiten de made. 
Uiteindelijk is hier slechts één van de totaal  
16 gevonden nesten uitgekomen. Een zeer teleurstellend re-
sultaat.  
In de Havelter Made was het niet veel beter. Uiteindelijk zijn 
4 nesten van de totaal 23 getelde nesten uitgekomen. Veel 
volgroeide jongen hebben we later niet gemonitoord. 
Wederom zijn de nestgegevens van onze werkgroep weidevo-

gels ingevoerd  via de internet applicatie van de Weide-
vogelbescherming.  

De vindresultaten waren voornamelijk in de Havelter 
Made minder dan het voorgaande jaar. Dit jaar telden 
we totaal 39 paartjes weidevogels, vijf minder dan in 
2016. In Havelte was de teruggang het hoogst. Telden 
we nu 22 broedparen dat waren een jaar geleden nog 
29. In Uffelte was er zelfs een lichte stijging: van 15 
naar 17 in dit jaar. Ook hier weinig volgroeide jongen. 
Slechts een paar wulpen hebben we lange tijd met grote 
kuikens zien rondlopen en we gaan er vooralsnog van-
uit dat deze zijn uitgevlogen. 

Kievit in het vroege voorjaar (Foto: Geert Drogt)

Vol nest van de Kievit 
23 maart 2017, Uffelte
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Van de in totaal 48 gevonden en getelde nesten van alle weidevogels zijn uiteindelijk maar 6 uit-
gekomen. Een zeer matig resultaat. Als belangrijkste oorzaak is de predatie. Wie de daadwerke-
lijk dader is was niet altijd te constateren. 

Op de afbeelding hieronder is te zien waar de legsels van de verschillende weidevogels in de Ha-
velter en Uffelter Made zijn gevonden. 

Legsels/nesten in Havelter Made Kievit (geel) Scholekster (blauw) Wulp (bruin)

Legsels/nesten in Uffelter Made Kievit (geel) Scholekster (blauw) Wulp (bruin)
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Kievit
Het voedsel van de kievit bestaat uit allerlei onge-
wervelden die op of vlak onder de grond leven. Vooral 
regenwormen, maar ook allerlei soorten insecten en 
hun larven, spinnen, slakjes. Oogjager, zoekt voed-
sel op kenmerkende plevierenwijze: lopen, stilstaan, 
pikken etc. Gebruikt ook gehoor om prooi te vinden. 
Foerageert ook tijdens maanlichte nachten, eet dan 
vooral regenwormen. Trappelt met tenen naar voren 
om wormen naar de oppervlakte te lokken. 
 
Op donderdagmiddag 23 maart vonden 
de weidevogelbeschermers in Uffelte en 
Havelte de eerste volle nesten, totaal 
6 nesten. Een week later was het aan-
tal gestegen naar 21 nesten. De meeste 
nesten lagen op grasland. Later kozen 
de kieviten voor bouwland en maisland.
In de Havelter Made zijn totaal 17 paar 
kieviten geteld (2016 = 22). Het aan-
tal gevonden en waargenomen nesten 
kwam uit 25. In 2016 waren dat nog 
53 nesten. De helft minder dus. Van de 
25 nesten zijn slechts 3 nesten uitgeko-
men een heel slecht percentage. Het overgrote deel is 
door predatie verloren gegaan. Van de nesten die wel 
zijn uitgebroed zijn ook kuikens waargenomen maar 
geen enkel volgroeid exemplaar. 
In Uffelte was het ietsje beter gesteld met de kieviten. 
In 2017 zijn 11 paartjes (2016 = 10) waargenomen 
en 16 nesten gevonden en geteld. Slechts één nest 
is uitgebroed. Helaas zijn ook hier de meeste nesten 
door de predatie verloren gegaan.

Resultaten in Havelte en Uffelte per weidevogel

Grutto
De grutto beweegt zich als steltloper gemakkelijk 
over het veld op zoek naar voedsel. Met de tere sna-
vel zoekt hij tot diep in de zachte bodem naar dier-
tjes. In Nederland eet de volwassen grutto regen-
wormen en emelten. Jonge vogels jagen op insecten 
zoals langpootmuggen. In onze regio met te droge 
weilanden vindt de grutto te weinig voedsel en gaat 
op zoek naar drassiger landen. Tijdens de trektocht 
in Portugal en Spanje en in het overwinteringsge-
bied is de grutto vegetariër en eet hij rijstkorrels. He-
laas is de grutto niet naar ons gebied teruggekeerd. 
In het voorjaar is wel een paar keer de roep van de 
grutto gehoord en vlogen ze soms over, maar daar 
bleef het dan ook bij.

Wulp
De wulp haalt zijn voedsel van de grond of 
uit het ondiepe water. Maar met de gevoe-
lige snavelpunt wordt ook wel ín de grond 
gewroet. In de snavelpunt zitten tastor-
ganen waarmee bewegingen en trillingen 
worden opgemerkt. Zo weet de wulp waar 
het voedsel zich bevindt. De wulp kan de 
punt van de snavel openen zonder de hele 
snavel te openen. In de herfst eten wulpen 
ook bessen en zaden.

De wulpen in de 
Uffelter en Havel-
ter Made komen 
ieder jaar trouw 
terug naar hun 
vaste broedplek.  
Zo ook afgelo-
pen jaar gelukkig 
weer. In het Uf-
felter gebied zelfs 
eentje meer, 
namelijk 5. 
In Havelte bleef 

het aantal steken op 4.  Hoewel het aan-
tal gevonden nesten beperkt bleef tot twee, 
konden we toch een klein succesje in Ha-
velte boeken. Tijdens het maaien van een 
perceel grasland ontdekte boer Oostra het 
nest van een wulp. Door net op tijd te stop-
pen kon hij het nest sparen. De eieren zijn 
wel uitgebroed maar of de jongen het uit-
eindelijk hebben gered blijft onduidelijk. 
Van de andere broedparen zijn geen legsels 
gevonden omdat de vogels zich voortdu-
rend verplaatsten. In Uffelte zijn alle 
5 paartjes tot broeden gekomen. De eer-
ste vier nesten zijn helaas verloren gegaan 
maar het 4e nest is eind mei uitgekomen.)

Wulp op de uitkijk (foto Geert Drogt)

Nest van de Wulp in 
Havelte
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Scholekster
De scholekster is van oorsprong een kustvogel. Hij eet vooral schelp-
dieren (nonnetjes, mossels, kokkels) maar ook wormen (zeepieren), 
krabben en garnalen. Op graslanden eten ze vooral regenwormen, 
maar ook emelten, insecten e.d. Zoekt voedsel op de tast en op het 
oog. Gebruikt diverse technieken om schelpdieren open te krijgen; 
kan verschillen per individu, locatie, leeftijd en geslacht.
Het gaat in Havelte en Uffelte slecht met de scholekster. Zowel in Ha-
velte als in Uffelte zat dit jaar één paartje te broeden. Waarschijnlijk 
gaat het om dezelfde stelletjes die vorig jaar ook in beide gebieden 
zaten. Van beide broedsels is door predatie niks terecht gekomen. 

Tureluur
In de broedtijd nuttigt de 
tureluur vooral wormen, 
insecten, spinnen, buiten 
de broedtijd ook mollusken 
(wadslakjes), kreeftachtigen 
(vlo-kreeftjes), kleine visjes 
en kikkervisjes.
In Havelte is een paartje 
waargenomen maar niet tot 
broeden gekomen.

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 
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
Ons doel blijft om weidevogels weer goede kansen 
te geven in de Havelter en Uffelter Made. Maar 
dat lukt niet zonder de inzet van de weidevogel-
beschermers en de veehouders. Voor hen valt het 
niet altijd mee in de bedrijfsvoering, het zijn uit-
eindelijk toch de boeren die gastheer/vrouw zijn 
van onze weidevogels. Ze proberen bij hun werk 
op het land zoveel mogelijk de nesten en kuikens 
te sparen. Via deze weg willen we iedereen bedan-
ken die zich dit jaar weer hebben ingezet om de 
natuur een handje te helpen.

Namens de werkgroep weidevogels, Herman Leenstra
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Werkgroep Kerkuilen

Kan het nóg beter?

Dat vroegen wij ons af na het totaliseren van het aantal broedgevallen en kuikens. 
Het antwoord? Ja, het kan nog véél beter.

Hoe wij dit weten? Omdat er op nog veel plaatsen geen broed-
gevallen waren. Best jammer eigenlijk. Maar wij waren so-
wieso euforisch gestemd toen wij in het afgelopen jaar uit-
kwamen op een totaal van 58 broedgevallen en 227 kuikens. 
Een toename van het aantal kuikens ten opzichte van 2016 
met ruim 47%. Een pracht- resultaat dat voor een groot deel 
mede is te danken aan de zorg en inzet van onze vrijwilligers.  

Natuurlijk, het is geen competitie, maar wel altijd leuk te 
merken dat binnen de provincie Drenthe onze regio’s al 
jaren achtereen de beste resultaten laten zien. Gemiddeld 
over onze provincie was er een toename van 30%. We kun-
nen dus stellen dat de kerkuil zich hier goed thuis voelt.

Frustratie
Ongetwijfeld zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen 
waardoor er ook op veel locaties lege kasten werden aan-
getroffen. In eerste instantie denk je aan predatie door o.a. 
steenmarters. Maar de geluiden uit het veld spreken een 
andere taal. Veel onbewoonde kasten. Best lastig hier een 
oorzaak voor te vinden. Aan voedsel heeft het, zeker in het 
begin van de periode, niet gelegen. Het is dan ook een gro-
te frustratie hier het antwoord op schuldig te blijven. Vast 
staat in ieder geval dat er ook dit jaar geen sprake was van 
‘krapte op de huizenmarkt’.

Toename kraamkamers
Hoe trots waren we in 2016 dat we u een toename van het 
aantal kasten konden melden. Nou, dit jaar hebben we 
wéér meer kasten in onze regio’s. De teller is (eind novem-
ber) gestopt op 157 kraamkamers. Er staat nog een aantal 
te plaatsen kasten op het programma, dus zullen we hope-
lijk in 2018 meer dan 160 kasten beheren. Helaas hebben 
wij ook een aantal kasten verwijderd of afgesloten, hoofd-
zakelijk omdat er jarenlang geen activiteiten meer waren. 
Ook was er bij enkele kastbezitters de voorkeur voor zwa-
luwen, waardoor ze de kasten hebben laten sluiten (beide 
onder één dak werkt meestal niet). Erg jammer, maar toch 
fantastisch dat desondanks het aantal kasten nog groeit.

Stagnatie controles
Ondanks alle euforie is er helaas 
ook minder plezierig nieuws te mel-
den. 
In de regio 15B Diever/Dwingeloo is 
een stagnatie ontstaan in de kast-
controles en werkbezoeken aan de 
kastbeheerders. Dat we dit zeer be-
treuren spreekt voor zich. De reden 
lag in het feit dat de sub-coördina-
tor van deze regio om (voor hem) 
moverende reden niet aan zijn taak 
kon voldoen. Jammer genoeg werd 
dit te laat ontdekt. Sommigen van 
de kastbezitters trokken aan de 
bel, waarop direct actie is geno-
men. Tóch is hierdoor een aantal 
adressen niet bezocht. We hebben 
geprobeerd de ontstane ‘schade’ 
in te halen, maar zijn daarin niet 
goed geslaagd. De werkgroep dreig-
de hierdoor ten onder te gaan. 
Martha Sol heeft zich (alweer) voor 
100% ingezet deze werkgroep te 
redden en is daarin meer dan ge-
slaagd! Alle lof voor Martha en haar 
vrijwilligers.

Zo gelukkig met elkaar. Bron onbekend
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Regio’s, kasten en vrijwilligers
Zoals gemeld beheert onze werkgroep 
in twee regio’s inmiddels 157 kasten. 
Het fijne aan onze werkgroep is dat er 
zich zoveel vrijwilligers voor inzetten! 
Een vrijwilliger is kostbaar. Daarom ook 
koesteren wij hen en hebben erg veel 
waardering voor hun inzet! In regio 14 
en 15 zijn in totaal 35 vrijwilligers ac-
tief. Door het verloop  van een aantal 
kasten (zie alinea kraamkamers) zijn 
beide regio’s opnieuw ingedeeld en deze 
zijn weer verdeeld in een 6-tal gebieden 
met elk z’n eigen sub-coördinator.

Adoptie bosuil
Bij Vogelwacht Uffelte e.o. zijn onder 
andere de werkgroepen Kerkuilen en 
Steenuilen actief. 
De bosuil heeft feitelijk geen ‘verzor-
gers’. 
Rondom Wateren en Zorgvlied is afge-
lopen jaar een toename van het aantal 
bosuilen geconstateerd. Bij de familie 
Blok in Wateren hangt al sinds jaar en 
dag een kast voor de bosuil en hier zijn 
regelmatig successen geboekt. Door de 
toename van deze prachtige vogel zijn er 
op een tweetal locaties speciaal voor hen 
kasten opgehangen. De bosuil wordt ge-
adopteerd door de werkgroep kerkuilen. 
Nu maar hopen dat ook in deze kasten 
in 2018 kuikentjes te begroeten zijn!

Resultaten
Zoals bij de inleiding reeds 
gemeld was dit jaar ten opzichte van 
2016 een fantastisch jaar. Sowieso de 
toename van het aantal broedgevallen 
en de explosie van gelukte broedsels. 
Stopt het dan nooit? 
Wij hopen voorlopig van niet. 
Helaas moesten enkele subcoördinato-
ren met lede ogen toezien dat in hun re-
gio het resultaat somber was. Een aan-
tal kasten was niet bewoond. Waaraan 
dat gelegen heeft is niet te zeggen. Ook 
van predatie was in onze regio’s nauwe-
lijks sprake. 
Gelukkig dat het totaalplaatje de laatste 
jaren een positief resultaat blijft geven. 
Natuurlijk is alles afhankelijk van het 
voedselaanbod. Gelet op de ontwikke-
lingen van de laatste jaren heeft de ker-
kuil in onze regio dus niets te klagen.

Zorg voor veiligheid
Eindelijk is het er dan van gekomen. September 2017 
was de maand van de daad! Alle vrijwilligers zijn toen 
in de gelegenheid gesteld zich te bekwamen in het vei-
lig werken met ladders en op grote hoogte. Door het 
bestuur is een professional aangetrokken die ons con-
fronteerde met wat ons allemaal kon overkomen, als 
we maar bleven ‘aanmodderen’. Eerst tijdens een the-
orieles (nee, absoluut niet saai) en later in de praktijk, 
werden ons de juiste methoden en technieken met de 
meest veilige gereedschappen gepresenteerd. Tijdens 
deze praktijksessie werd ons de gelegenheid geboden 
zelf te ervaren hoe belangrijk het is om een ladder veilig 
je werk te kunnen doen. Zelfs de meest kritische deel-
nemers waren na afloop van de trainingsdag overtuigd. 
Door toepassing van de juiste methode én het dragen 
van de juiste hulpmiddelen, was het een openbaring 
hoe fijn het is om op hoogte zelfs met twee handen vrij 
je werk veilig te kunnen uitvoeren! Het geeft ook een 
heel prettig gevoel! Sterker nog; het werk gaat op deze 
manier ook stukken sneller. Dank aan het bestuur dat 
ons hiertoe de mogelijkheid en middelen heeft gegeven.

Terugmeldingen
Nooit fijn als er een terugmelding van (weer) een dode 
kerkuil op je mail verschijnt. Het zijn de minst leuke 
berichten en dit jaar zelfs zeven maal. De gegevens van 
de vindplek en het ringnummer worden gemeld aan het 
Vogeltrekstation, die ons weer een terugmelding geeft 
met alle gegevens van deze uil. In veel gevallen betreft 
het een uil uit één van onze regio’s. Door de terugmel-
dingen konden wij herleiden waar de uil oorspronkelijk 
is geboren en zodoende dus ook de betreffende kast-
beheerder informeren. In bijna alle gevallen betrof het 
jonge uilen die dan ook weer als verkeersslachtoffers in 
de boeken gingen. 

Zie ook overzicht bij werkgroep ringen.
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Namens werkgroep Kerkuilen, 

Engelbert van der Giessen.

Trots op Wolter van Tarel
Altijd leuk om positief nieuws te melden. Ook 
nu hebben weer een leuk nieuwtje. Immers 
Wolter van Tarel, sub-coördinator van 
regio 15C -Zorgvlied, Wateren, Eemster, Lhee-
broek, Geeuwenbrug- heeft dit jaar bij het 
Vogeltrekstation examen gedaan om zich 
bevoegd ringer te mogen noemen. Met jubelen-
de woorden van de examinatoren heeft hij zijn 
certificaat behaald! Top. Wij zijn natuurlijk 
hartstikke trots en feliciteren hem dan ook 
(nogmaals) van harte.

Ringen
Sinds jaar en dag kunnen wij rekenen op de 
bijdrage van onze ringers Erwin Bruulsema en 
Jan ter Stege. Dit jaar is Wolter van Tarel offici-
eel de derde ringer in onze regio’s. 
De sub-coördinatoren maken zelf met hen de 
afspraken en planning. Ondanks het gigan-
tisch aantal kuikens (227) hebben zij ‘slechts’ 
121 uiltjes kunnen ringen.
Onderstaande foto is genomen bij de boerderij 
van Landschapsbeheer Drenthe aan de Huen-
dersweg te Wateren. Een erg spannend moment 
voor Patrick Snoeken (links) (regio 15A). 
Leest u zijn verhaal bij deze foto. 

Tijdens de eerste controle van het voorjaar vonden wij (de mannen 15A) 4 grote, mooie, bijna vliegvlugge jongen in een van onze kasten. 
Aangezien we schrokken dat deze beesten op het punt stonden van uitvliegen werd er die zelfde avond contact opgenomen met onze vaste ringer 
(Erwin Bruulsema) en gelukkig kon hij een paar dagen erna met ons mee om te proberen de grote uiltjes te ringen. Met spanning in onze lijven 
reden wij op 26-6-2017 weer richting schuur waarin de grote jongens verbleven. Tot onze opluchting bleken ze gelukkig nog in de kast te zitten en 
konden ze voorzien worden van een ring door Erwin. Bovenstaande foto (fotograaf: Okko Vos) is genomen nadat de ringen zijn aangebracht en laat 
mooi zien dat we niet veel langer hadden moeten wachten met ringen

Hoe nu verder
Je mag toch wel verwachten dat na een jaar 
met zoveel kuikens zich dat positief ontwik-
kelt in het volgende jaar. Het is steeds weer 
afwachten. Er zijn kasten genoeg. Dat blijkt 
uit de hoeveelheid niet bewoonde kasten 
versus het totaalresultaat. Hopen dus op een 
slappe winter en een grote muizenaanwas. 
Eind 2018 weten we het.

Tot slot
Al met al kijken wij terug op een zeer suc-
cesvol jaar. Natuurlijk, het kan altijd beter! 
Maar we moeten reëel blijven. Wat we dit 
jaar als resultaten hebben was boven ver-
wachting. Een uitbreiding van het aantal 
nestkasten raakt, met de huidige bezetting 
van het aantal subcoördinatoren, het plafond 
van de zorg en controles. Ook dit jaar hebben 
onze vrijwilligers zich weer op een bijzondere 
manier ingespannen. Super! 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.
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Werkgroep Nestkastcontrole

Redelijk goed vogeljaar

Vroege start en laat einde met ‘normale’ uitkomsten
Door wisselende weersomstandigheden waren nestkastbewoners er in 2017 aanvankelijk zeer vroeg bij, maar 
naderhand liepen ze achterstand op met als gevolg een bijzonder lang doorlopend seizoen. Desondanks waren 
de uitkomsten ‘normaal’. Dit jaar kon met behulp van een camera het raadsel van de vele nestkastverstorin-
gen op het Binnenveld worden opgelost.

Opmerkelijk broedseizoen
2017 was wat het broedresultaat be-
treft een vrij normaal jaar, maar door 
sterk wisselende temperaturen was het 
verloop van het seizoen bepaald niet 
normaal. Voor onze kleine nestkast-
bewoners is het belangrijk dat ze goed 
weten in te schatten dat er voldoende 
voer voor hun jongen is zodra ze uit het 
ei zijn gekomen. Het voorjaar van 2017 
was wat dat betreft lastig. Door het 
zachte weer in maart hadden koolme-
zen begin april al de eerste eitjes gelegd 
en pimpelmezen volgden snel. Maar in 
het vervolg van april en ook begin mei 
was het veel kouder en kwam de 
natuur veel later op gang. Het aanbod 
aan voedsel zoals insecten, rupsen en 
andere bronnen was ver onder de maat 
op het moment dat er hongerige jon-
gen waren. Opmerkelijk genoeg wisten 
koolmezen zich met hun jongen nog 
wel te redden, maar pimpelmezen heb-
ben veel last van deze weersomslag ge-
had. Kennelijke hebben zij een foutieve 
inschatting gemaakt. Sommige bonte 
vliegenvangers arriveerden extreem 
vroeg in eind maart en begin april, 
maar de meeste kwamen in de koude 
maand april aan. Zij zijn pas met de leg 
begonnen in de loop van mei, waardoor 
wij eind juni nog extra controles moes-
ten doen. Voor ons was het mooi om te 
zien hoe deze regulatie bij de ene soort 
wel en bij de andere klaarblijkelijk niet 
goed verliep.

Verstoorders betrapt
In 2017 konden we weer vaststellen dat de routes in 
Rheebruggen, Holtinge en Ooster- en Westerzand het 
geweldig deden, maar op de routes in het Uffelter Bin-
nenveld was er extreem veel verstoring. Met behulp 
van een opgehangen geleende camera konden we dit 
jaar de veroorzakers van de vernielingen vastleggen. 
De beelden liegen er niet om en we hebben diverse 
vooral nachtelijke rovers, zoals (wilde?) katten, mar-

ters, eekhoorns 
en ook een vos 
met de camera 
betrapt. 
Elien Hoekstra 
heeft met wat 
moeite een aan-
tal indrukwek-
kende opnamen 
geselecteerd. 
De conclusie is 
daarmee ook 
helder: het zijn 

niet mensen die de kasten vernielen, maar dieren die 
op jacht zijn naar voedsel. 
Deze ervaring heeft bij ons de vraag opgeroepen of we 
door moeten gaan met nestkasten in het Binnenveld 
of dat we uit moeten wijken naar een ander gebied. 
Voorgesteld wordt om elders in Uffelte nieuwe routes 
uit te zetten, bijvoorbeeld bij de Ruiterweg, tegenover 
de begraafplaats en voetbalveld en om het Binnenveld 
dan af te bouwen. We kijken of dit haalbaar is. Wat dit 
betreft is de route langs de Gerkenweg in Havelte een 
mooi voorbeeld. Hier hangen15 nestkasten, met een 
bezetting van100% en daar is ruim 75% van de jongen 
uitgevlogen. Tevens zitten hier veel verschillende soor-
ten. Een totaal andere verhaal dan van het Binnenveld.
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Belangrijke activiteiten
- Dit jaar heeft Bert Noorman goede ervaringen  
 opgedaan met lesbrieven voor leerlingen in   
 het basisonderwijs (zie zijn verslag verderop).

- De werkgroep was aanwezig met een stand bij 
  het kroamschudden bij de Holtinger schaaps- 
 kudde. Kinderen konden uilenballen uitplui- 
 zen en actief bezig zijn met nestkasten en in  
 het algemeen was er veel goede respons.

- Er is een schema opgesteld voor nestkastcon- 
 troles op vijftien routes met ruim 25 vrijwilli- 
 gers. Bij zes groepen lopen kinderen mee.
  De start is gewoonlijk in de eerste helft van   
 april en het slot valt meestal in begin juni  
 (Uffelter Volksfeest), maar door het late sei-  
 zoen liepen de controles dit jaar nog weken   
 door.

- In Wilhelminaoord, Wapse en Diever worden  
 onder regie van Jan Winters routes gecontro- 
 leerd. Door wijzigingen onder de begeleiders  
 verliep de controle helaas niet overal succes= 
 vol. In 2018 probeert Jan met enthousiasme  
 mensen te ondersteunen.

- Op drie plaatsen zijn nestkasten van een   
 vaste camera voorzien, maar met bezetting   
 door vogels liet dit jaar veel te wensen over. 
 De koolmezen in de Jan T. Seinenhof te Diever 
  hebben het nest afgemaakt en zijn toen ge- 
 stopt. In de Molenhof Havelte waren op één
  nacht alle eitjes weg en bij huisartsenpost  
 in Havelte bleef de kast leeg. Dus helaas wei- 
 nig bewegende beelden in de wachtkamer van  
 de huisartsenpost.

Kolonie ring- en huismussen in Uffelte
Bij kwekerij Bernard Breman in Uffelte hangen 
60 nestkasten met bedoeling dat de nestkastbe-
woners hun bijdrage leveren aan bestrijding van 
insecten om zo de planten te beschermen. Dit 
jaar waren 51 kasten door mussen bezet, weer 
meer dan de 30 in 2016. Tot begin juli waren er 
al meer dan 160 nestjongen uitgevlogen. Mus-
sen hadden een lang broedseizoen en wisten 
soms drie legsels achtereen groot te brengen. 
Nestkasten waren vaak grotendeels gevuld met 
droge grassen en grote veren en soms stak het 
gras uit de nestkastopening. Helemaal onderin 
troffen we meestal vijf of zes vaal bruine eieren 
in de legkuil aan.

Wanneer de jongen van het eerste legsel 
waren uitgevlogen gingen de mussen vrijwel 
direct op het oude nest een nieuw legkuiltje 
maken, waarin wederom 5 tot 6 eieren wer-
den gelegd. Nesten van ring- en huismussen 
waren soms lastig te onderscheiden, maar 
naar onze inschatting gaat het om 85-95% 
ringmussen. De 51 bezette kasten waren dit 

jaar bewoond 
door ongeveer 
45 ring- en 6 
huismussen!
Opvallend is 
dat Sovon een 
invliegope-
ning van 40 
mm adviseert, 

terwijl ze bij ons gebruik maken van kleinere 
openingen. Ook valt te lezen dat ringmussen 
vertrekken als de huismus in de buurt is, 
maar dat hebben wij niet kunnen vaststel-
len. Ook in de voederperiode trekken ze vaak 
samen op.
Ring- en huismussen ontbreken in de nest-
kasten op routes in bosrijk landschap.
Beide mussensoorten staan op de Rode Lijst. 
We zijn daarom zeer in onze nopjes met deze 
mussenkolonie aan de rand van ons dorp.

Totalen 2017
Het aantal uitgevlogen koolmezen is hoger 
dan in de afgelopen twee jaren en komt over-
een met het aantal in het gunstige jaar 2014. 
Aantallen van de pimpelmees zijn vergelijk-
baar met die in 2016, maar vallen aanzienlijk 
lager uit dan in 2014. Van de bonte vliegen-
vanger is het aantal in 2017 lager uit dan in 
de afgelopen drie jaren. Tot de overige soor-
ten behoren onder andere drie nesten van de 
gekraagde roodstaart, maar vooral ook ring- 
en huismussen. In totaal valt 2017 positiever 
uit dan 2015 en 2016. Het Binnenveld blijft 
ons zorgenkindje.
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Aantal jongen 2014 2015 2016 2017 percentage

Koolmees 1248 908 1078 1251 60,5%

Pimpelmees 454 264 352 347 16,7%

Bonte vliegenvanger 369 302 325 280 13,5%

Boomklever 35 29 18 20 1,0%

Totaal 2106 1503 1773 1898

Overige soorten, vooral ringmus 70 173 8,3%

Totaal 1843 2071 100%

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de nestkastcontroleurs is geopperd meer belangstelling op de scholen te wekken voor onze vogels 
en de natuur in zijn algemeenheid. Dit zou mogelijk leiden tot meer deelname van de jeugd aan onze nestkastcontroles. In 2017 zijn 
in verband hiermee vogellessen gegeven op vier basisscholen en daarbij was het enthousiasme van leerklingen, leerkrachten, maar 
vaak ook van de ouders en bekenden zeer stimulerend. Hieronder het verslag van de lessen door Bert Noorman.

Vogelwacht Uffelte e.o. op bezoek bij de schooljeugd

Op de Oosterveldschool te Uffelte leidde dit 
tot het geven van drie vogellessen tijdens 
de zogeheten Atelierbijeenkomsten op vrij-
dagmiddag.
Als uitgangspunt hiervoor is een oude “vo-
gelles” van wijlen Fred van Vemden gebruikt. 
Aandacht was er voor de diverse trek- en 
standvogels, nestbouw en herkenning van 
nesten en eieren. Het accent lag vanzelf-
sprekend op de holen-
broeders en onze hier-
mee samenhangende 
activiteiten als Vogel-
wacht Uffelte e.o. Het 
beheren van de opge-
hangen nestkasten in 
de meest brede zin en 
de ervaringen met het 
broedproces kwamen 
uitgebreid aan bod. 
Vervolgens mochten de 
kinderen als opdracht per tweetal een vo-
gelsoort kiezen en met de computer zoveel 
mogelijk informatie verzamelen en die in 
latere fase met elkaar delen door een kor-
te presentatie. De sites van Beleef de Lente 
en Wikipedia vormden hierbij belangrijke 
bronnen voor kennis. Als leuk neveneffect 
keken de groepen elke dag naar de actuele 
webcambeelden met de ontwikkelingen op 
en in de nesten. Ook werd een specifieke 
les besteed aan herkenning van een tiental 
vogelgeluiden en het buiten in de praktijk 
testen.

Op Vuursteen Wapserveen werd door groep 6 aan 
de rand van hun bijzonder natuurlijk schoolterrein 
een vijftal nestkasten opgehangen. 
Per tweetal zijn de leerlingen hun eigen nestkast 
gaan monitoren. Voor zover bekend heeft dit tot 
drie broedsels van koolmezen geleid. Vanwege het 
enthousiasme op de school is er ook nog een vogel-
les voor de groepen 7/8 gegeven. 

In dezelfde periode kwamen bij 
het bestuur van de Vogelwacht 
Uffelte twee verzoeken binnen 
om iemand van de Vogelwacht 
iets te laten vertellen in het ka-
der van een twee weken lopend 
project over vogels. De lesma-
teriaal van Uffelte kwam weer 
goed van pas. 
Het vogelproject werd onder-
steund door IVN-Assen die het 
onderwijzend personeel op weg 

hielp met instructie en zeer gevarieerd lesmateri-
aal. 

Spannend.... (foto Ruud Smeenk)

Op de school Rozebottel in Koekange deden alle 
groepen van 1 t/m 8 mee, ieder op hun eigen, vaak 
unieke wijze. Verrassend was dat in alle lessen de 
vogel centraal stond, of het nu rekenen, tekenen of 
taal was. Het geheel werd in Koekange afgesloten 
met een zeer drukbezochte tentoonstelling voor de 
ouders, verdere familie en andere belangstellen-
den.
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep nestkastcontrole

Op de Dissel in Ruinerwold was het klaslokaal van 
groep 5 geheel omgetoverd in Lentesfeer met takken, 
tekeningen van vogels, diverse opgezette vogels, skelet-
ten en zelfs een viertal zeer levendige parkieten en een 
kanarie. Een na de les door de Vogelwacht gedoneerde 
nestkast werd direct naast de school hoog in een boom 
opgehangen. 
De jeugd was zo enthousiast dat er vrijwel elke dag 
gecontroleerd werd. Er viel gelukkig een erg goed 
broedresultaat te noteren. Een koolmezenpaar kreeg 
11 jongen die allen uitvlogen. Het ‘vogelvirus’ nam dus-
danige vormen op de school aan dat ze zelf een groot 
aantal nestkasten hebben getimmerd. Ook voor de ou-
dere leerlingen van groep 7 is er apart nog een vogelles 
gegeven. Tenslotte was het fijn te constateren dat er op 
alle scholen veel belangstelling was gewekt bij de leer-
lingen voor onze fraaie vogels, die ineens nu wel, mede 
door hun zang, op en rondom hun eigen school werden 
opgemerkt. Al met al zeer dankbaar werk.

Enthousiasme pur sang. (foto’s: Bert Noorman

Namens de Werkgroep Nestkastcontrole, Ruud Smeenk.

Totaaloverzicht	nestkasten	2017
Route Koolmees Pimpelmees Bonte	vliegenvanger Boomklever
2017 aantal uitgevlogen aantal uitgevlogen aantal uitgevlogen aantal uitgevlogen

eieren jongen % eieren jongen % eieren jongen % eieren jongen %
Binnenveld	I 97 61 63 72 39 54 32 18 56
Binnenveld	II 104 75 72 36 21 58 35 19 54 12 9 75
Binnenveld	IIIA 89 41 46 11 9 82 10 7 70
Binnenveld	IIIB 59 15 25 16 0 0 28 5 18
Oosterzand	I 194 147 76 57 46 81 28 22 79
Oosterzand	II 179 155 87 39 35 90 74 65 88 7 0 0
Westerzand 250 221 88 80 55 69 53 41 77 	
HolHnge 190 146 77 48 32 67 6 6 100 6 6 100
Rheebruggen	I 399 228 57 108 56 52 55 39 71
Berkenheuvel	1 30 16 53 26 17 0 31 31 100
Wapse	+	tuin	Jan 23 23 100 28 28 100
Rheebruggen	II 146 123 84 10 9 90 28 27 96 5 5 0
Berkenheuvel	2 102 79 77 56 56 100 33 32 97
Kwekerij	Breman 83 75 90 50 37 74 5 5 100
Gerkenweg	Havelte 75 55 73 56 53 95 8 8 100 7 7 0
Wilhelminaoord 8 8 100 18 0 0
Zwembad	Havelte 40 24 60 45 28 62 6 0 0
totaal	Binnenveld	I	t/m	
Rheebruggen	II

1760 1251 71 531 347 65 380 280 74 30 20 67

Overige	soort 2017
o.a.	mussen 173
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Werkgroep Heideschonen

Vaste kern uitgedaagd - positieve effecten op specifieke vogelstand

Het was voor de Heideschoners weer een goed werkjaar. Prima werkweer en een constant aanbod van vliegden-
nen daagden een vaste kern van 18 mannen en vrouwen in het winterseizoen uit de handen uit de mouwen te 
steken. Over het waarom schreef de nestor van de groep Hans Uylenburg de volgende beschouwing:

De open heide 
De bekende bioloog Midas Dekkers om-
schrijft de natuur als een gebied waar de 
mens met zijn fikken niet aan heeft geze-
ten. Een grappige opvatting, maar 
hij klopt niet. De mens is een dier-
soort, die net als alle andere dieren 
van oorsprong een onderdeel vormt 
van die natuur en daar dus ook al-
tijd gebruik van heeft gemaakt. Het 
beroerde is alleen dat dit gebruik 
vaak ontaard is in misbruik en hoe-
wel dat natuurlijk niet te tolereren 
is, mogen we best met onze fikken 
aan de natuur zitten.
Dat laatste doen we dan ook naar har-
te lust met de heideschoonploeg, waar-
bij we zelfs de natuurlijke uitzaai van de 
Grove Den plaatselijk totaal ongedaan 
maken. Het idee van Midas Dekkers dus 
eigenlijk op zijn kop.

Het gaat ons om de biodiversiteit, want 
als wij niets doen met onze fikken vormt 
zich een monocultuur met voornamelijk 
Grove Dennen, waar tapuiten, nacht-
zwaluwen en veldleeuweriken zich niet 
zullen vestigen. Daarom houden wij op 
verschillende plekken het landschap 
open en dat doen we vaak samen met 
een stel schapen, die de opslag van vuil-
bomen en berken voor hun rekening ne-
men. De hoeveelheid natuur is beperkt 
in ons land en natuurlijk zou het daarom 
goed zijn om veel (landbouw)grond aan 
de natuur terug te geven. Maar laten we 
vooralsnog ook zorgen voor de variatie 
in het landschap, zodat zoveel mogelijk 
deelnemers aan die natuur een kans op 
bestaan krijgen.

Met dank aan Hans Uylenburg
Waren er nog bijzonderheden? Jawel: twee zeer ge-
slaagde werkochtenden in februari, waarop de leer-
lingen van de hoogste klassen van de basisscholen 

uit Havelte, Darp, 
Uffelte en Wap-
serveen kwamen 
helpen en een 
interessante sei-
z o e n a f s l u i t i n g 
d.m.v. een excur-
sie naar het wa-
terwingebied van 
Vitens bij Darp/
Havelterberg. Dat 

was een bedankje van Vitens voor de werkgroep, voor 
de geleverde werkzaamheden in dat waterwingebied. 
De werkgroep kreeg ook diverse pluimen, als blijk 
van waardering van de grondeigenaren en ….het be-
langrijkste:  de vogeltelgroep die de vogelstand in het 
Holtingerveld monitort meldde positieve effecten op 
de specifieke vogelstand. Zin om ook mee te helpen ? 
Soms, eenmalig, structureel ? Neem contact op met 
de coördinator van de werkgroep 
Gert Hulsebos 0521-343222.

Namens de Werkgroep Heideschonen, Gert Hulsebos

Leerlingen basisscholen steken de handen uit de mouwen(Foto’s: Martha Sol)
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Werkgroep Steenuilen

Waar 2016 een moeizaam jaar was voor de steenuilen en een terugval kende in het aantal broedgevallen is er 
in 2017 een sprake van een herstel. Een herstel dat mogelijk gemaakt werd door een aantal factoren die in dit 
verslag te lezen zijn.

Werkgroep met vele vrijwilligers en passie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Evenals 
bij beleggingen geldt dat behaalde 
resultaten uit het verleden geen garan-
tie bieden voor de toekomst. 
Dit hebben we gezien in het voorgaan-
de jaar toen er sprake was van een be-
hoorlijke terugval in broedgevallen. In 
2015 hadden we een topjaar met 58 
broedgevallen en in 2016 waren dit nog 
maar 51. Misschien is “nog maar” niet 
helemaal op zijn plaats, aangezien in 
het gebied waar de Vogelwacht Uffelte 
e.o. actief is de helft van de gemonitor-
de Drentse steenuilenpopulatie huist. 
In Drenthe zijn er circa 100 broedparen 
bekend en vermoedelijk gaat het om to-
taal zo’n 150 tot 200 broedparen.

Qua territoria kwamen we dit jaar uit op een totaal van 
64 territoria. Dit is een van de betere resultaten. Wel 
is er een duidelijk verschil te zien tussen Ruinen e.o. 
en Dwingeloo e.o. In het gebied van Ruinen (gemeen-
te De Wolden), waar ook Ansen onder valt, is het ooit 
begonnen voor de steenuilenwerkgroep. Het bestreken 
gebied is hier inmiddels beduidend kleiner dan het ge-
bied rond Dwingeloo e.o. (in de gemeente Westerveld en 
een klein stukje Midden-Drenthe). Door de jaren heen 
is het gedeelte rondom Ruinen niet gegroeid en het 
gedeelte rondom Dwingeloo zeer sterk gegroeid, dus 
de resultaten zijn ten opzichte van elkaar niet goed te 
vergelijken. Wel kunnen we uit onderstaande grafiek 
opmaken dat er in Dwingeloo e.o. nog steeds sprake is 
van een stijgende lijn in het aantal territoria en Ruinen 
e.o. een dalende lijn. Of deze ook zichtbaar is in het 
aantal broedgevallen is verderop te lezen.
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De totalen kwamen in 2017 uit op maar liefst 
64 territoria. Het aantal broedgevallen werd 
uiteindelijk vastgesteld op 55 broedgevallen. 
Van deze 55 nesten mislukten er 17. Dit is 
31% en daarmee blijven we onder het lande-
lijk gemiddelde van aantal mislukte nesten 
(36%). In deze 55 nesten werden 206 eieren 
gelegd, wat neer komt op 3,7 eieren per nest. 
Met 145 (vermoedelijk) uitgevlogen jongen 
komen we op een record uit voor de Vogel-
wacht Uffelte e.o. Dit houdt in dat er gemid-
deld 2,6 jongen per nest uitgevlogen zijn. 
We zijn natuurlijk erg benieuwd waar deze 
jongen naar toe gaan, vandaar dat we een 
groot deel van deze jongen ook geringd heb-
ben. Inmiddels hebben we al van meerdere 
jongen terugmeldingen ontvangen, waarin 
stond dat ze dood waren gevonden. 
25% van de jongen overleeft gemiddeld het 
eerste jaar. In jaren met strenge winters zijn 
dat er nog minder en in jaren met kwakkel-
winters juist meer.

Bijzonderheden uit het seizoen

WAPSE: Hier zijn we sinds 2013 actief bezig met 
nestkasten ophangen, na een melding van een 
paartje steenuilen onder het dak van een schuur. 
Direct in het eerste jaar gingen de steenuilen ge-
bruik maken van de nestkast. Maar wat schetste 
in 2016 onze verbazing, de steenuilen zaten weer 
onder het dak. Blijkbaar is dit niet zo goed beval-
len, want dit jaar zaten ze weer in de nestkast. 
In de periode 2013-2017 zijn we gegroeid, naar 
wij dachten, tot 4 broedparen. Echter kregen we 
in het najaar via Facebook en andere contacten 
te horen dat er nog twee broedparen gebroed 
hadden in Wapse, één broedpaar met succes (3 
jongen) en één zonder succes. 
Bij de laatste werden de jongen door de bewoner 
gevonden onder het dak. Op beide locaties hangt 
inmiddels een steenmarterbestendige nestkast. 
Marters komen er niet in en daarmee zijn de 
nestkasten een veiliger alternatief voor de na-
tuurlijke broedlocaties.

Qua broedgevallen hebben we in 2017 niet te klagen. We 
zien een prachtig herstel ten opzichte van 2016. Rond-
om Ruinen was het aantal broedgevallen voor het eerst 
sinds jaren stabiel en is de dalende trend een halt toe-
geroepen. Hoewel één jaar daar nog niet heel veel over 
zegt hebben we goede hoop voor de toekomst. Rondom 
Dwingeloo hadden we 3 broedgevallen meer in vergelij-
king met 2016 en dat stemt ons positief. 

Helaas is er echter in het gebied rond-
om Eemster een daling, die weer wordt 
gecompenseerd door het toenemende 
aantal broedgevallen rondom Wapse, 
wat een relatief nieuw gebied is binnen 
de steenuilenwerkgroep. Hier zijn we 
vanaf 2013 bezig met nestkasten op-
hangen.
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DIEVERBRUG: De mensen die wel eens in Dieverbrug ko-
men en specifiek bij één van de nestkasten, zouden wel 
even raar opgekeken hebben. In één boom hangen maar 
liefst twee steenuilkasten. Dit omdat tijdens de schoon-
maakronde bleek dat er in de nestkast die er al hing bijen 
zaten. De imker werd gebeld en die kon ons vertellen dat de 
bijen in winterrust zijn. Daardoor was het niet mogelijk om 
de nestkast weg te halen en een nieuwe te plaatsen. In het 
voorjaar zullen wij de imker contacten zodra de bijen weer 
beginnen te vliegen. Om voor de aanwezige steenuilen een 
oplossing te bieden hebben we in dezelfde boom een tweede 
nestkast geplaatst. Zo hebben ze een mooi plekje voor de 
winter en een nieuwe broedgelegenheid in het nieuwe jaar.

Jonge Steenuil Wittelte. (Foto: Okko Vos)

EEMSTER: In 2004 is de werkgroep begonnen met het op-
hangen van nestkasten rondom Eemster. De eerste nest-
kasten aan de Dwingeloo-kant. Door de jaren heen hebben 
de steenuilen er met wisselend resultaat 
gebroed, in sommige jaren wel zes broedparen. Dit jaar 
kregen we echter een dipje te verwerken bij Eemster. 
In de nestkasten troffen we maar 2 broedpaar aan. 
Gelukkig wisten de bewoners van één van de adressen ons 
te vertellen dat de steenuil bij hen nog wel zat, en onder het 
dak (op zolder) was gaan broeden. Onbereikbaar voor ons, 
maar als dat jongen oplevert is dat prima. Een tegenvaller, 
maar wel te verklaren na de broedresultaten van afgelopen 
jaren, waarbij veel predatie was en geen tot weinig jongen 
uitvlogen. Tijdens de territoria-inventarisatie waren er nog 
redelijk wat mannetjes roepend waargenomen, maar rond-
om in brinkje van Eemster werd ons verteld dat het vanaf 
begin maart opeens stil was geworden. De bewoners mis-
ten het steenuilengeluid wat ze al jaren gewend waren om 
te horen. Voor hen en voor de populatie steenuilen hopen 
wij dat ze deze locatie weer snel vinden en het geluid in het 
komende vroege voorjaar weer volop te horen zal zijn.

DIEVER: Verwachtingsvol komen 
we aan bij één van de nestkasten 
in Diever. De vorige controle lagen 
er eieren in de nestkast en dat was 
toch wel wat aan de late kant. Het 
zal wel mislukt zijn horen we ons 
zelf al zeggen. Vorig jaar was dat 
ook het geval en het jaar daarvoor 
ook al. Maar niets is minder waar. 
Bij de nestkast aangekomen zien 
we al één jong op de grond zitten. 
Zodra we deze oppakken knijpt hij 
zijn ogen dicht. In de nestkast ko-
men we nog 3 gezonde jongen tegen. 
Tijdens het ringen doet het jong dat 
op de grond zat zijn ogen open en 
blijkt één ook helemaal rood door-
bloed te zijn. Wat is er met dit jong 
gebeurd? Een tak in het oog, snavel 
van een ander jong, geboren afwij-
king? We weten het niet. En heeft 
hij zelf de nestkast verlaten of is 
hij er uit gegooid door de ouders? 
Nog meer vragen waar we geen ant-
woord op hebben. Wat we wel weten 
is dat hij geringd is en teruggezet in 
de nestkast. Zal hij het overleven en 
krijgen we hem in de handen in de 
komende jaren? Pas als we hem in 
de komende jaren aantreffen in één 
van de nestkasten zullen we weten 
of het blijvende oogschade was.

Voor de ontroerende foto. zie volgende pagina.....

WITTELTE: In Wittelte hangt al jaren een nestkast langs 
een watertje nabij een paardenstalletje. Een prachtplek 
zou je denken, maar al jaren wordt er niet gebroed. 
Soms, heel soms, zit er een steenuil in de nestkast, maar 
in het broedseizoen zitten er meestal spreeuwen. In 2016 
waren de spreeuwen echter absent en de reden was heel 
logisch. 
De steenmarter had zich in deze kast “genesteld”. 
Dus reden genoeg om de nestkast weg te halen zou je den-
ken. Wie schetst echter onze verbazing, dit voorjaar zit er 
opeens een steenuil in de nestkast. Dus de kast maar weer 
laten hangen. Wie weet wat deze nestkast nog voor ons in 
petto heeft. 
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Veel vragen over dit jonge steenuiltje in Diever. (Foto: Erwin Bruulsema)
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NL-DOET: In maart 2017 hebben we vanuit 
de Vogelwacht Uffelte e.o. (steenuilenwerk-
groep) in samenwerking met de Stichting 
Steenuilenwerkgroep Drenthe meegedaan 
aan ‘NL-doet’. Tijdens deze dag hebben we 
met circa 15 vrijwilligers, van binnen en bui-
ten de vogelwacht, in totaal 18 nestkasten in 
elkaar gezet onder de begeleiding van onze 
nestkastenbouwer: Reinier Weulen-Kranen-
burg. Deze samenwerking is ons zeer goed 
bevallen en we gaan deze actie herhalen op 
10 maart tijdens NL-doet 2018.

NL-Doet. (Foto: Erwin Bruulsema)

VLEDDER E.O.: Onze wens is om in de omgeving van 
Vledder, Vledderveen, Frederiksoord en Wilhelmina-
oord een werkgroep op de been te helpen onder de 
vlag van de Vogelwacht Uffelte e.o. In dit gebied is 
slechts één nest bekend en kijkend naar het gebied 
zou het heel geschikt moeten zijn voor de steenui-
len. Het lijkt er nu op dat we vanaf begin 2018 hier 
een sub-coördinator voor gevonden hebben. Deze zal 
eerst met het geluid op pad gaan om te inventarise-
ren of er meer territoria of nesten zijn dan bij ons 
bekend. Op deze manier kunnen er gericht nestkas-
ten opgehangen worden. We hopen dat dit het begin 
is van nog een succesverhaal. Wie weet volgend jaar 
meer in het jaaroverzicht hierover.

Vooruitkijken en terugkijken

Wat geweest is, is geweest. Een waar-
heid, maar het is soms goed om stil te 
staan wat we met z’n allen, alle vrij-
willigers van de steenuilenwerkgroep, 
hebben bereikt de afgelopen jaren. Tot 
2010 was dat onder de bezielende lei-
ding van Fred van Vemden en daar-
na was er de angst dat het nooit meer 
zo zou worden zoals toen met Fred. 
Zoals toen wordt het ook niet meer. 
Fred is niet te vervangen en wij doen 
het op onze manier, maar daarbij mag 
wel gezegd worden dat de steenuilen-
werkgroep nog steeds geweldig draait 
en veel vrijwilligers heeft die zich met 
veel passie inzetten voor het prachtige 
steenuiltje. 

Ongeveer de helft van de Drentse steen-
uilenpopulatie hebben wij in onze re-
gio onder controle. Vooruitkijkend durf 
ik wel te zeggen dat we een belangrij-
ke taak hebben deze in stand op peil 
te houden of te laten uitbreiden. En 
hiertoe zijn we in staat, daarvan ben 
ik overtuigd. We gaan weer een prach-
tig nieuw seizoen tegemoet. 2018 is nu 
nog een ingepakt cadeau. Gedurende 
het seizoen zal dit cadeau langzaam 
worden uitgepakt en zullen we ervaren 
of dit het cadeau was dat op ons ver-
langlijstje stond.

Namens de Werkgroep Steenuilen, Erwin Bruulsema

Jonge steenuil. (Foto: Marcel Renard)
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Werkgroep Broedvogelinventarisatie

Geringe veranderingen in 2017 en onze regio rijk aan Rode Lijstsoorten

Broedvogelinventarisatie 
en BMP
Door de werkgroep broedvoge-
linventarisatie worden jaarlijks 
het Holtingerveld (1400 ha) op 
bijzondere broedvogels geïnven-
tariseerd. Het gebied ligt tussen 
Uffelte, Havelte en Wapserveen 
en bestaat voor ongeveer de 
helft uit naald- en loofbos en de 
andere helft uit heide met ven-
nen en kleine stukken cultuur-
land. Inventarisatie vindt plaats 
volgens de methode Broedvogel 
Monitoring Project (BMP), waar-
bij elk gebiedsdeel 
minimaal acht maal bij voor-
keur in de vroege ochtenduren 
onder de loep wordt genomen. 
Extra bezoeken zijn er in de 
nacht en overdag. Het aantal 
territoria of broedparen wordt 
door een computerprogramma 
berekend. De vogeltellers zijn Peeke 
Boelhouwer, Arend van Dijk, 
Ronald Hoogenhout, Hans Krol, 
Patrick Snoeken, Martha Sol en 
Harry Talen. Elders in Uffelte e.o. 
richt het telwerk zich vooral op zeld-
zame en enkele schaarse broedvo-
gelsoorten. De winter 2016-17 was 
zacht. Waterpeilen waren laag. Het 
weer in maart-mei was wisselvallig, 
vaak aan de koude kant, soms re-
latief warm en vooral droog. Eind 
april-begin mei waren er enkele uit-
zonderlijk koude nachten (minus 
10o C). De tweede helf van mei en 
juni waren vaak zonnig en warm, 
maar in juli was wisselvalligheid 
troef.
In dit overzicht wordt speciale aan-
dacht besteed aan de nieuwe lande-
lijke Rode Lijst.

Watervogels
In het voorjaar was de water-
stand in de vennen laag, dat 
was vooral opmerkelijk na het 
kletsnatte voorjaar van 2016. 
Toch pakte dit niet negatief 
uit, wellicht mede als gevolg 
van de voorbije zachte winter 
en gunstige broedresultaten 
in 2016. De meeste soorten 
haalden vergelijkbare aan-
tallen als in de jaren kort vóór 
2016, zoals Blauwborst (3 pa-
ren), Kuifeend (23), Rietgors 
(22), Waterral (5), Wilde Eend 
(79) en Wintertaling (13). De 
Grauwe Gans wist zijn stand 
op te krikken tot 43 paren. 
En dan te bedenken dat de 
eerste Grauwe Gans zich hier 
in 2003 vestigde. De Dodaars 
bereikte met 19 paren zijn 
hoogste aantal sinds 1970; 

gewoonlijk zitten er 10-14 paren en na strenge winters nog 
minder. Tot onze verbazing zong er dit jaar een Rietzanger, 
een soort die we ooit eenmaal eerder in 1982 hadden vast-
gesteld.

Heidevogels
In vergelijking met de stand in de recente jaren, maakten 
veel heidevogels in 2017 pas op de plaats, zoals Boomleeu-
werik (39 paren), Boompieper (296), Geelgors (143), Gras-
mus (145), Roodborsttapuit (113), Watersnip (2) en Paapje 
(1).  De Grauwe Klauwier scoorde met 16 paren opmerke-
lijk hoog, dat waren er de afgelopen jaren hooguit 7. Ook de 
Nachtzwaluw gooide met 33 paren hoge ogen. Na jaren 0 of 
1 Braamsluiper telden we er nu drie. Dat zou in de vorige 
eeuw echter een laag aantal zijn geweest want toen troffen we 
vaak 10 tot 15 van deze ‘kleppermannetjes’ aan. Drie heide-
vogels lieten het flink afweten. De Veldleeuwerikenstand liep 
verder terug naar 29 paren. Dat waren er omstreeks 2000  
nog 100! Van de Kneu telden we met 109 paren twintig 
paren minder dan vorig jaar en verder liet dit jaar de enige 
Tapuit verstek gaan.

De vogelstand in het Holtinger-
veld laat weinig veranderingen 
zien ten opzichte van 2016. Soor-
ten als Dodaars, Grauwe Klau-
wier,  Nacht-zwaluw en Vuur-
goudhaan bereikten in 2017 hun 
hoogst gemeten stand ooit, terwijl 
de Fluiter, Patrijs en Veldleeuwe-
rik flinke verliezen incasseerden. 
In onze regio komen naar verhou-
ding veel bedreigde en kwetsbare 
soorten van de Rode Lijst voor, 
hetgeen onder meer samenhangt 
met het voorkomen van veel grote 
natuurgebieden. Tevens doen een 
aantal Rode Lijstsoorten het in 
ZW-Drenthe beter dan landelijk.



Jaarverslag 2017  - 24 - 

Bosvogels
Konden we in 2016 al hoge aantallen melden van Ap-
pelvink, Boomklever, Bosuil en Wielewaal, kenmerken-
de soorten van de wat oudere loofbossen en gemengde 
bossen, dit jaar gooiden deze soorten nog hogere ogen. 
De Appelvink is de laatste jaren gemiddeld met tien 
paren per jaar toegenomen en komt nu op 95 paren. 
De Boomklever, Bosuil en Wielewaal haalden met 84, 
resp. 8 en 33 paren hun hoogste aantal ooit. Van de 
Fluiter, die hier voornamelijk in eikenbos zit, konden 
we echter met moeite twee paren vaststellen. Naald-
bossoorten lieten dit jaar ook van zich horen. Sommi-
ge van deze soorten zijn zo talrijk dat we de aantals-
ontwikkeling in hoofdzaak vaststellen in een proefvlak 
van 35 ha bij Brandeveen. Soorten als Zwarte Mees, 
Kuifmees en Goudhaan namen hier in vergelijking 
met 2016 toe met 
22-25%. Minder talrijke naaldbossoorten, die we in 
het gehele Holtingerveld inventariseren, laten ook po-
sitieve scores zien, waaronder Sijs 7 paren (gewoon-
lijk 0 tot 6) en Kruisbek 15. Maar het meest verrast 
waren door de 20 zingende Vuurgoudhaantjes. Zo’n 
hoog aantal hadden we sinds 1970 niet gehad, want 
in de meeste jaren blijft het aantal onder de 4 
paren steken. De roofvogelstand week niet veel af 
van de stand in 2016: Buizerd 17 paren, Boomvalk 1, 
Havik 5, Sperwer 1 en Wespendief 4. Van deze laatste 
soort zijn dit jaar veel waarnemingen gedaan onder 
andere in het gebied tegen de Meerkamp aan. Wes-
pendieven baltsten daar zelfs boven de bebouwing van 
Havelte. Van de in de schemering baltsende Houtsnip-
pen zijn 16 paren vastgesteld. Tot slot wisten we het 
nest van de Raaf te vinden. Er vlogen drie jongen uit. 
Onze waarnemingen duiden op een tweede Ravenpaar, 
maar daarvan werd geen broedindicatie vastgesteld.

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep broedvogelinventarisatie

2004 versus 2016
Op de Rode Lijst van 2016 staan 
87 broedvogelsoorten, 44% van alle in-
heemse broedvogels in ons land. 
Het zijn zes soorten meer dan in 2004. 
Veertien soorten zijn nieuw op de 
2016-lijst, waaronder enkele nieuwko-
mers, zoals de Kraanvogel, Wilde Zwaan 
(in Wapserveen!) en Zeearend en tot voor 
kort schaarse tot vrij algemene soorten 
die sterk in aantal zijn teruggelopen,

Rode lijst 2016
Onlangs is de nieuwe bijgewerkte Nederlandse Rode 
Lijst uitgebracht. De Nederlandse overheid gebruikt 
de Rode Lijst onder meer om de effectiviteit van het 
natuurbeleid te monitoren en om na te gaan of de in-
ternationaal afgesproken biodiversiteitsdoelen worden 
gehaald. Natuurbeschermingsorganisaties gebruiken 
de lijst om bij beschermingsacties de juiste accenten 
te zetten. De lijst is opgesteld op basis van het huidige 
voorkomen (2013-2015) en de mate van afname in een 
bepaalde periode. Er zijn zes hoofdcategorieën die af-
lopen in de mate van bedreiging (zie figuur 2).
Welke broedvogelsoorten staan er op de lijst, wat zijn 
de veranderingen sinds de vorige lijst en hoe zit het 
met Rode Lijst-soorten in onze regio?

Zeearend. (Foto: Philip Friskorn

waaronder Grote Lijster, Torenvalk, 
Wulp en Zwarte Mees. Door vaak aan-
zienlijke toename konden acht soorten 
van de 2004-lijst worden afgevoerd, zo-
als Groene Specht, Kerkuil (met dank 
aan het beschermingswerk), Nachtzwa-
luw, Purperreiger en Slechtvalk.

Het merendeel van de soorten (63 soor-
ten, 66%) valt in beide Rode Lijsten in 
dezelfde categorie. Veertien soorten zijn 
van categorie veranderd doordat hun 
situatie is verslechterd, zoals het geval 
is bij de Kwartelkoning en Zomertaling 
of die nu zijn verdwenen als broedvogel, 
bijv. Klapekster en Ortolaan. Achttien 
soorten zijn door verbetering van de 
situatie van categorie veranderd. 
Roerdomp en Visdief zijn in een minder 
zware categorie terecht gekomen en an-
dere soorten zijn van de lijst afgevoerd.
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Rode Lijstsoorten in 
ZW-Drenthe

In de Vogelbalans staat een in-
trigerend kaartje met de ver-
spreiding van Rode Lijst-soor-
ten in Nederland (figuur 1). 
Rode Lijst-soorten komen 
landelijk op veel plekken voor, 
maar de grootste concentra-
ties zijn vastgesteld in Dren-
the en in Noordwest-Overijs-
sel. In deze gebieden liggen 
veel grote natuurgebieden 
zoals De Wieden-Weerribben, 
Holtingerveld, Drents-Friese 
Wold, Dwingelderveld, Foch-
teloërveen, Drentse Aa-ge-
bied en de Onlanden. Deze 
en allerlei kleinere gebieden 
maken deel uit van het Na-
tuur Netwerk Nederland. Wij 
wonen in een omgeving met 
veel afwisselende natuur met 
heide, bos, moeras en cul-
tuurlanden, waar meestal na-
tuurvriendelijk beheer plaats 
vindt en waar het vaak nog 
stil en rustig is, en dat is af te 
lezen aan het voorkomen van 
Rode Lijstsoorten. Behalve 
deze natuurgebieden zal ook 
het intensieve en vaak jaar-
lijkse onderzoek naar broed-
vogels in ZW-Drenthe bijge-
dragen hebben aan het grote 
aantal meldingen van Rode 
Lijstsoorten. 

ZW-Drenthe vergeleken met landelijk

Inventarisaties van broedvogels onder andere door de Werk-
groep Broedvogels vinden plaats in een groot deel van de ge-
meente Westerveld (met uitzondering van gebieden ten oosten 
van de lijn Oude Willem, Diever, Dwingeloo, Ansen). Dit gebied 
wordt ZW-Drenthe genoemd en hier zijn 40 Rode Lijstsoorten 
als regelmatige broedvogel vastgesteld en daarvan is bovendien 
de aantalsontwikkeling sinds 1970 goed bekend. Deze gegevens 
zijn iets anders samengesteld dan de landelijke, maar voor de 
vergelijking maakt dat weinig uit. Van 30 vogelsoorten (75%) 
vormt de vastgestelde aantalsontwikkeling in ZW-Drenthe een 
afspiegeling van de landelijke ontwikkeling (figuur 2). De meeste 
Rode Lijstsoorten blijken zowel landelijk als in onze regio toe of 
af te nemen. Bij tien soorten zijn er verschillen. In ZW-Drenthe 
neemt de Nachtegaal sterk af, terwijl die landelijk stabiel is. Bij 
de overige soorten steekt de aantalsontwikkeling in ZW-Drenthe 
gunstig af bij de landelijke. Draaihals, Gele Kwikstaart, Gras-
pieper, Porseleinhoen, Steenuil en Wielewaal nemen landelijk 
af, maar in ZW-Drenthe juist toe. En de Grauwe Vliegenvanger, 
Huismus en Ringmus weten zich in ZW-Drenthe te handhaven, 
terwijl ze landelijk afnemen. De laatste drie soorten en de Steen-
uil zitten in onze regio veelal in het halfopen cultuurland met 
kleine percelen met een afwisseling van hoog en laag geboom-
te, erven en tuinen met hagen, ruigten, allerlei gebouwen, vaak 
oude boerderijen met schuurtjes, rommelhoekjes en dergelijke. 
De Wielewaal prefereert open loofbos, de Draaihals halfopen hei-
de en het Porseleinhoen (ver)natte natuurgebieden. Graspieper 
en Gele Kwikstaart zitten vooral in agrarische landschappen 
met natuurvriendelijk beheer, zoals extensieve begrazing, be-
mesting met ruige mest en het maaien van gras na juni. Vanuit 
deze gebieden hebben ze zich uit weten te breiden in het regu-
lier gebruikte agrarische gebied met enigszins aangepast beheer, 
zoals bloemrijke perceelsranden en bermen. Behalve het grote 
aantal natuurgebieden in onze regio, draagt ook de natuurlijk-
vriendelijke inrichting en beheer van het (agrarische) landschap 
in belangrijke mate bij aan het grote aantal Rode Lijssoorten in 
ZW-Drenthe en aan de vaak positieve aantalsontwikkeling.

Bronnen: Vogelbalans 2017, thema Rode Lijst en basisrapport Rode Lijst 2016, Sovon-rapport 2017/34. Beide te raadplegen via www.sovon.nl. 
Voor gegevens uit ZW-Drenthe wordt onder andere verwezen naar Niet te veel praten, maar doen, uitgave van de Vogelwacht Uffelte e.o. 2013.

Namens de Werkgroep Broedvogels, Arend J. van Dijk.
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Figuur 1. Aantal Rode Lijstsoorten per atlasblok (5x5 km) 
in 2013-2015. Weergave zonder de soorten van de categorie ‘gevoe-
lig’, omdat daarin zowel nieuwe broedvogels als soorten met een af-
name zijn vertegenwoordigd. Tevens is in de kaart de ligging van het 
Natuur Netwerk Nederland weergegeven, het netwerk van vooral Na-
tura 2000-gebieden (Vogelbalans, Sovon 2017).

Figuur 2. Veertig in ZW-Drenthe regelmatig voorkomende broedvogels van de 
Rode Lijsten in 2004 en 2016 met aanduiding van categorie (NB-Niet bedreigd, 
GE-Gevoelig, KW-Kwetsbaar, BE-Bedreigd, EB-Ernstig bedreigd, X geen broedvogel) 
en de landelijke aantalsontwikkeling (trend: + toename, = stabiel/wisselend, - afname). 
In de kolom ZWD is de afwijkende trend in ZW-Drenthe aangegeven.
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Werkgroep Zwaluwen

Leuke successen, matig broedseizoen

We hadden in 2017 veel huis- en gierzwaluwen en vrij weinig boerenzwaluwen. Helaas was het in april en 
begin mei koud, waardoor de zwaluwen pas laat gingen broeden. Juni was erg warm en vanaf de laatste week 
van juni werd het erg wisselvallig. Daarom kijken we wederom terug op een matig broedseizoen.

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

2017 32 8 7 17

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bezette natuurnesten 14 14 8 2 14 14 10

Bezette kunstnesten 6 van 6 21 van 21 22 van 34 18 van 34 13 van 34 9 van 33 14 van 33

Totaal 20 35 30 20 27 23 24

Huiszwaluwen
In 2017 is het aantal huiszwaluwparen in ons 
telgebied weer gestegen (zie tabel). Hoe dit kan, 
weten we niet. Het laatste echt goede broedsei-
zoen was immers 2014! Sindsdien was het tobben 
met het lenteweer. Een mogelijke verklaring is het 
grillige gedrag van deze soort. Hij is minder trouw 
aan zijn broedplaats dan de boerenzwaluw en kan 
dus in grotere aantallen in ons gebied opduiken. 
Landelijk neemt de soort de laatste paar jaar iets 
af. Eerlijk gezegd, weten we nog maar weinig over 
het broedsucces van dit vogeltje! 
De tabel laat zien dat Havelte voor de grootste toe-
name van de huiszwaluw zorgt. Natuurlijk zijn we 
ook blij met de toename in Uffelte. We hopen van 
harte dat deze doorzet!

Huiszwaluwtillen
De zwaluwtil in Havelte verraste ons met 32 nes-
ten. Dit geweldige resultaat komt ongetwijfeld 
door de leemput bij de til. Onze werkgroepsleden 
houden hem goed nat, opdat de zwaluwen ste-
vige nestjes van leem kunnen bouwen. Ook de 
zwaluwtil van de schaapskooi wordt steeds vaker 
benut. In het tweede seizoen na de verplaatsing 
vanuit Diever, vonden we hier 8 nesten. 
Ook in Uffelte waren de tillen goed bezet met 7 
en 17 nesten. Dat het aantal nesten in de Dorps-
straat op 17 bleef steken, komt volgens ons door-
dat hier geen leem meer beschikbaar is. In 2015 
haalden de vogels dit bouwmateriaal uit een pas 
aangelegde vijver in de omgeving. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uffelte 137 119 145 87 61 57 76 54 62

Havelte 133 124 172 171 178 171 158 194 223

Veendijk 32* 22* 41* 61 63 50 52 66 56

Wapserveen 71 72 33 17 42 38 26 19 20

Totaal 373 337 391 336 344 316 312 333 361

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

Huismussen
Bij boer Bouwens op de Kattenmade in Ansen boekten we een klein succesje in onze strijd tegen de 
huismus. We hebben hier 33 kunstnesten voor de huiszwaluw aan een veestal hangen, waar ook de 
huismus grif gebruik van maakt. Daarbij deinzen de mussen er niet voor terug om jonge zwaluwen uit 
het nest te kieperen. Door het plaatsen van plastic buisjes en dikke stokjes in de nesten, hebben we 
geprobeerd om de huismussen te weren, tot het moment waarop de zwaluwen arriveerden. Maar dit 
mislukte. De mussen wisten ze uit het nest te werken. Boer Bouwens kwam met de oplossing: “Waarom 
proberen jullie het niet met koffiebekertjes?” Hij gaf ons een stapeltje witte, plastic bekertjes. We heb-
ben ze, met de bodem vooruit, door de nestingang gewurmd. En ja hoor! De mussen konden er niets 
mee! Waarschijnlijk is dit de reden dat er weer wat meer huiszwaluwen in de kunstnesten broeden (zie 
tabel).



Jaarverslag 2017  - 28 - 

Sovon Vogelonderzoek Nederland 
heeft het jaar 2018 uitgeroepen 
tot het jaar van de huiszwaluw. In 
het gehele land gaan vrijwilli-
gers huiszwaluwnesten wekelijks  
volgen, van mei tot en met juli.  
Hierdoor hopen we meer te leren 
over het broedsucces van dit boei-
ende vogeltje. Wilt u meehelpen?  

Aanmeldenm kan bij 
Arend.vanDijk@sovon.nl

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep zwaluwen

Boerenzwaluwen
Vanaf 2009 telt onze werkgroep de 
eerste broedsels van de boerenzwa-
luw in Uffelte ten oosten van de 
Hoofdvaart en op de boerderij van 
Bouwens. Het resultaat van beide 
tellingen tellen we bij elkaar op en 
zo komen we tot een 
getal dat aangeeft hoe 
het met de soort gaat. 
Helaas wonen er, 
sinds 2016, steen-
marters bij Bouwens. 
Ze halen de nestjes 
op de balken leeg, 
waardoor het aantal 
broedparen hier flink 
gedaald is. In 2017 
waren dit er, evenals 
in 2016, nog maar 
6 paar. Ze bouwden 
hun nesten tegen een 
betonnen muur, waar 
de steenmarters ze 
niet konden bereiken. 
De tabel laat zien dat 
2014 het laatste succesvolle broed-
seizoen was. Dit zorgde voor een flin-
ke toename van het aantal paren in 
2015. Daarna volgde een afname, 
die niet alleen door de steenmarters 
is veroorzaakt.

Drie boerenzwaluwjongen op het nest (foto: Ronald Hoogenhout)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

58 79 81 71 53 59 84 58 56

Gierzwaluwen
We hadden in 2017 een record aantal van 38 nestplaat-
sen in Uffelte. In de Veenbesstraat waren alle nestkas-
ten bezet en ook in de Lindenlaan en de Goorn was de 
bezetting goed. Het was een verrassing dat twee in het 
voorjaar van 2017 opgehangen nestkasten in de Linden-
laan (nrs.41&85) direct bezet werden. 

Ook de gierzwaluwen hadden 
last van de koude periode in 
mei. Waarschijnlijk begonnen 
ze meer dan twee weken later 
met broeden. Verder had de 
gierzwaluw last van verschil-
lende natte periodes. Zo was 
de laatste week van juni erg 
nat en werd het na 9 juli erg 
wisselvallig. In langere, natte 
periodes regenen de insecten  
uit de lucht en zijn de gierzwa-
luwen gedwongen om in verre 
oorden voedsel te gaan zoeken. 
De jongen gaan dan in een ver-
starringstoestand, waarin zij 
vijf dagen kunnen overleven.
Dit alles zorgde ervoor dat tij-
dens het veldwerk in juli maar 

op enkele plaatsen volgroeide jongen voor de vliegope-
ningen van de nestkasten werden gezien. Op 17 juli wer-
den zelfs nog op verschillende plaatsen kleine, piepende 
jongen gehoord. Het is niet bekend of deze dieren uitge-
vlogen zijn, maar het staat vast dat 2017 weer een lastig 
broedseizoen voor de gierzwaluw was.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

26 36 30 35 36 33 38

Jonge gierzwaluw op dak (Rob van der Horst)
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Een jonge gierzwaluw. (Foto Rob van der Horst).

Het ophangen van de nestkast bij Lindenlaan 
nr.41 verliep sensationeel. In de nok waaronder 
we de kast ophingen, zat een nest met jonge, 
bedelende mussen. Dit trok de aandacht van 
een gierzwaluw, die tijdens het werk rond mijn 
hoofd scheerde. Toen de kast hing, ging er een 
gierzwaluw aan het vlieggat hangen en keek in 
de kast. Een andere gierzwaluw greep hem in 
zijn rug. Vechtend vielen ze naar beneden. 

Tot slot willen wij alle bewoners bedanken voor hun inzet en hun gastvrijheid tegenover de zwaluwen en de tellers.

Namens de Werkgroep zwaluwen, Ronald Hoogenhout

Eén gierzwaluw belandde op de grond, waar 
de mussen bovenop hem doken. We renden 
naar hem toe om hem te helpen. (Nou ja, hel-
pen... Wat een kans om zo’n beest in je han-
den te hebben!) Maar we kwamen te laat. Het 
dier klom in een jong struikje en vloog laag 
weg. En dat terwijl je vaak jaren moet wach-
ten tot de gierzwaluwen een kast hebben ge-
vonden!
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Werkgroep Torenvalken

Eindelijk weer een vrij goed jaar

2017 was met 43 hoogstwaarschijnlijk uitgevlogen nestjongen een vrij goed jaar. Het aanvankelijke koude 
weer zat wat tegen, maar de op steeds meer plaatsen gebruikte nestkasten aan lantarenpalen (marterproof) 
lijken positief te werken.

Eindelijk iets beter?
Zoals wij in het vorige jaarverslag al meldden 
maken wij ons ernstig zorgen over de toekomst 
van de torenvalken in onze regio. Dat deze zorg 
terecht is blijkt wel uit het feit dat de torenvalk 
door SOVON in 2017 op de rode lijst is geplaatst. 
Het gaat dus niet alleen in onze regio slecht 
maar ook in de rest van Nederland. Wij hadden 
na zeer teleurstellende resultaten in 2016 weer 
goede hoop op betere tijden en tijdens de zachte 
winter zagen wij altijd wel valken bidden. 
Zal het dan eindelijk weer iets beter gaan?

Schoonmaken kasten
Op 26 februari 2017 zijn de kasten schoonge-
maakt. Een aantal kasten was in zeer slechte 
staat en deze zijn gerepareerd of verwijderd. 
Henk Manden (Machinefabriek Bos Steenwijk) 
heeft montageprofielen aan de lantaarnpalen ge-
last en deze palen zijn daarna, voorzien van een 
kast, onder andere geplaatst bij de Modderbult 
en Bouwens. Wat opviel was dat er al behoorlijk 
wat valken op of bij de kasten zaten, o.a. Mod-
derbult, Bouwknegt, Darperes en Madeweg.

Controle
De eerste controle hebben we op 8 april 2017 
uitgevoerd. Gewapend met onze telescoopca-
mera werden de kasten snel en grondig ge-
controleerd. In twee kasten troffen we één 
ei aan en in de kast aan de Aaweg 3 eieren. 
Bij alle andere acht kasten die we bezochten 
was een valk aanwezig maar werden er geen 
eieren gevonden. Het eerste ei werd dit jaar 
waarschijnlijk op 6 april gelegd.
De tweede controle op 30 april viel het op dat 
het aantal bewoonde kasten vrij hoog was, 
maar dat het aantal eieren sterk varieerde. Er 
waren nog lege kasten waar echter wel een 
spannetje valken in de buurt was, er waren 
kasten met slechts 1 ei, maar er was ook een 
kast met 5 eieren. Na de kasten op afstand in 
de gaten te hebben gehouden gingen we op 1 
juni op pad voor de derde controle. Het aantal 
bewoonde kasten was goed maar we hadden 
al veel meer jongen verwacht. We troffen zes 
kasten met 5 eieren aan, maar nog geen jon-
gen. Bij de Aaweg zaten echter al grote jon-
gen in de kast. Opvallend was dat in de kast 
bij Dorenbos tijdens de eerste controle 1 ei 
te zien was en er na zeven weken (derde con-
trole) nog steeds eieren in lagen, maar nu 5. 
Dit duidt er op dat de valken waarschijnlijk 
opnieuw waren begonnen. Uiteindelijk is dit 
nest gepredeerd.
We denken dat de koude periode in de tweede 
helft van april en begin mei er voor gezorgd 
heeft dat er maar weinig jongen groot zijn 
geworden. In een paar kasten zat maar één 
jong dat we hebben kunnen ringen. Er waren 
in die periode een paar nachten met matige 
vorst. Enkele valken zijn na deze koude peri-
ode pas met broeden begonnen wat dan weer 
tot goede resultaten heeft geleid.Jonge torenvalk (foto: Okko Vos)
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Resultaten 2017

Namens de Werkgroep Torenvalken, Wim Snoeken.

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Torenvalken

Ringen
Op 8 juni hebben we de eerste jongen 
kunnen ringen. Er waren 3 nesten 
met respectievelijk 5, 4 en 4 jongen. 
Dit waren de vroegste nesten.

Kastnummer Naam Plaats Aantal jongen

16 V.d Vegte Ruinen 5

20 Sprakelingen Wittelte Gepredeerd

36 Aaweg Wapserveen 5

9 Dorenbos Uffelte Gepredeerd

41 Bennink Lheebroek 6

11 Madeweg Ansen 1

40 Darperes Havelte 4 (en 1 ei)

30 Buitenweg Wapserveen Gepredeerd

48 Van Tarel Wateren 1 (en 6 ei)

44 Bouwknegt Havelte 4 (en 1 ei)

45 Bouwens Ansen 5

19 Modderbult Uffelte 1

46 Dijkinga Boterveen 5

47 V.d. Salm Leggeloo 6

Totaal 43

Gevaarlijk werk dat ringen (Foto: Okko Vos)

Conclusie
Al met al was 2017 een vrij goed jaar voor 
de torenvalken in onze regio, met een to-
taal van 43 jongen waarvan wij aannemen 
dat ze allemaal zijn uitgevlogen. In 2016 
ging het om 27 jongen. Het gebruik van 
lantarenpalen en het plaatsen van de kas-
ten aan schuren, beide ter voorkomen van 
predatie door de steenmarter, lijkt te wer-
ken. Alleen het nest aan de lantaarnpaal 
bij Dorenbos werd op onverklaarbare wij-
ze (een duidelijke predator was er niet aan 
te wijzen) gepredeerd. 

Nieuwe lantaarnpalen
Op 17-8-2017 hebben wij een paal geplaatst bij het 
Zen centrum in Wapserveen. Het nest in de kast in 
de populier aldaar was weer gepredeerd. We heb-
ben contact gezocht met het centrum om daar een 
paal te plaatsen. Dit idee vonden ze zeer geslaagd 
dus hebben we onder grote belangstelling de lan-
taarnpaal met kast geplaatst. Nu maar hopen op 
goed resultaat in 2018. Verder hebben we al twee 
afspraken gemaakt voor nieuwe locaties in Lhee en 
Wapserveen. Deze palen worden begin januari 2018 
geplaatst.
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Torenvalkje (Foto: Geert Drogt)

een prachtige vogel
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Werkgroep Ringen

Het broedseizoen zit er weer op en dus ook het ringen van de steen-, kerk- en bosuilen alsmede de 
torenvalken. Na het intensieve ringwerk in het veld in (vooral) juni en juli is het even bijkomen 
geblazen. Maar de er bijhorende administratie daarna is ook een belangrijke tijdsinvestering. 
Alle gegevens worden door de ringers verwerkt via een inlog op de site www.griel.nl. Met een 
avond ringen in het veld is al gauw een klein uur gegevens te verwerken gemoeid.

Nieuwe ringer
Vorig jaar meldden we al dat Wolter van Tarel 
als assistent ringer mee zou lopen met Erwin 
Bruulsema en Jan ter Stege. Dit jaar kwam er 
het positieve bericht vanuit het Vogeltrekstati-
on dat Wolter examen mocht doen en zijn eigen 
ringvergunning daarmee kon verdienen. 

Tijdens het praktijkexamen is Wolter in den 
lande op pad geweest met een werkgroep om 
daar een paar nestjes uilen te ringen. Dat heeft 
hij uitstekend gedaan, waarna ook Wolter offici-
eel zijn ringvergunning toegestuurd zal krijgen. 
Vanaf het nieuwe seizoen zijn we dan ook met 
drie ringers actief in de Vogelwacht. Het is erg 
prettig dat het werk meer verdeeld kan worden.

Intensieve periode
De bosuilen broeden over het algemeen vrij 
vroeg in het jaar en we controleren er jaarlijks 
maar een paar nesten van. Dit maakt het ringen 
van de bosuilen tot een leuk uitje. Het ringen 
van de steenuilen volgt eind mei en dat van de 
kerkuilen en torenvalken in juni. Tussen half 
mei en half juli overlapt het ringwerk aan di-
verse soorten en in deze drukke periode zijn de 
ringers per week één tot vier avonden en een 
zaterdag in de weer. De gezinnen van de ringers 
weten dat inmiddels, maar dat betekent dat er 
na het ringseizoen wel iets in te halen valt in het 
gezinsleven. Als je dan ook nog een paar weken 
later op vakantie gaat omdat het ringen van de 
steenuilen voor gaat, zoals bij Jan het geval is, 
dan heb je wel wat extra goed te maken. Een 
welverdiende vakantie helpt daar wel bij.

Steeds veel belangstelling tijdens het ringen (Foto: Gert Polet)

Junior Rangers
De Junior Rangers van het Dwingelderveld 
zijn dit jaar aan het einde van het ringsei-
zoen mee geweest tijdens het ringen. De 
Junior Rangers zijn IVN leden in de leeftijd 
12 tot 18 jaar. Onder leiding van ringers 
Wolter en Erwin zijn ze langs verschillende 
nesten van steenuilen, kerkuilen en toren-
valken geweest. Van elke soort hebben we 
uiteindelijk één nest kunnen ringen, omdat 
de andere nesten mislukt waren. Dit komt 
vaker voor met late legsels en geeft ook voor 
de Junior Rangers een goed beeld over het-
geen er gebeurt in een broedseizoen. 
Het was een gezellige ochtend met zo’n 
10 Junior Rangers, 4 begeleiders, 2 ringers 
en 2 vrijwilligers van de VWU.
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Certificering
Om als ringer gecertificeerd te blijven moet er 
eens per drie jaar een certificeringsbijeenkomst 
bijgewoond worden. Jan en Erwin hebben die 
in 2016 gevolgd in Culemborg tijdens een cer-
tificeringsbijeenkomst van STONE (Steenui-
lenwerkgroep Nederland). In 2019 zullen zij 
weer naar een certificeringsbijeenkomst moe-
ten. Wolter heeft in 2017 zijn vergunning ge-
haald en is dan in 2020 aan de beurt. Op deze 
manier blijven de ringers op de hoogte van de 
meest recente ontwikkelingen. Ook zijn we als 
ringers lid van de Ringersvereniging. De rin-
gen worden centraal besteld bij het ringstation 
en moeten verantwoord worden door gegevens 
van gebruikte ringen in te voeren in www.griel.
nl. Hier kunnen ook ringen teruggemeld wor-
den als ringers of anderen een dode vogel ge-
vonden hebben met een ring om.

Steenuilen
Van steenuilen hebben we dit jaar een 
hoger aantal kunnen ringen dan de voor-
gaande vier jaren. Dit heeft mede te maken 
met minder mislukte nesten en iets meer 
nesten dan in de afgelopen twee jaar. Na 
het broedseizoen zijn we er echter achter 
gekomen dat een aantal nesten onder da-
ken van schuren en huizen niet bij ons be-
kend was. Deze jongen hebben we dus niet 
kunnen ringen en wie weet treffen we dus 
komende jaren nog ongeringde uilen aan 
van binnen ons werkgebied. Met een totaal 
van 119 hebben we een mooi aantal jonge 
steenuilen geringd. Daarnaast hebben we 
nog drie volwassen vrouwtjes steenuilen 
geringd. 

Kerkuilen
Bij de kerkuilen krijgen we niet zo vaak vol-
wassen uilen in handen. Dit jaar is het gelukt 
om één volwassen kerkuil te ringen die bij de 
jongen in de kast zat. 
In 2017 hebben we 116 jonge kerkuilen kun-
nen ringen, waarmee het kerkuilentotaal op 
117 komt. Lang niet alle nesten op de controle-
routes zijn geringd, het aantal uitgevlogen jon-
gen binnen het gebied van de VWU ligt dus nog 
veel hoger. Met een extra ringer hopen we in de 
komende jaren een hoger percentage jongen te 
kunnen ringen. 

Ringen kerkuil (Foto: Okko Vos)

Jan ter Stege met vleugel uil tijdens ecrtificeringsbijeenkomst 
(Foto: Erwin Bruulsema)

Bewoners en vrijwilligers verliefd op jonge steenuilen (Foto: Erwin Bruulsema)
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Torenvalken
Bij de torenvalken hebben we, kijkend vanaf 
2011, een recordaantal jongen kunnen ringen. 
We hebben echter niet alle torenvalken kun-
nen ringen, omdat tijdens de ringronde enkele 
nesten al uitgevlogen bleken te zijn. Volgend 
jaar proberen we iets eerder in het seizoen een 
ringdatum te prikken.

Bosuilen
Dit jaar hebben we drie nesten bosuilen kun-
nen ringen. Bij Willie van Vemden hadden we 
zelfs de mogelijkheid om een volwassen vrouw-
tje bosuil te ringen. Dit was pas de tweede 
sinds 2011. In totaal hadden we één nest met 
5 jongen en twee nesten met één jong. Bij één 
nest vermoeden we dat de andere jongen al 
uitgevlogen waren en van het andere nest is bij 
ons niet bekend waarom er maar één jong was, 
aangezien de nesten bij de kerk- en steenui-
len over het algemeen redelijk gemiddeld bezet 
waren. Het nestsucces bij de bosuilnesten was 
wel hoog, want alle jongen zijn succesvol uit-
gevlogen.

Torenvalken in nestkast (Foto: Erwin Bruulsema)

Bosuiltje lijkt tevreden (Foto: Engelbert van der Giessen)
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Ringnummer Datum ringen Ringplaats Vindplaats Vinddatum

Kerkuil 5.526.999
dood - verkeer 

12-06-2017 Eemster Balkbrug - N48 (Ov) 25-08-2017

08-06-2017 Uffelte Oldeberkoop (Fr) 16-08-2017

Kerkuil 5.537.060
dood - verkeer

24-06-2017 Vledderveen Grou (Fr) 03-08-2017

05-07-2017 Dwingeloo Frieshoythe (Dr) 17-06-2017

Steenuil 3.665.797
Levend 

25-05-2017 Wittelte Wittelte 26-05-2017

07-07-2017 Havelte Arnhem (Gld) 22-05-2017

30-05-2017 Ruinerwold Nijeveen 02-05-2017

15-06-2015 Hardenberg (Ov) Wapse 29-04-2017

Kerkuil 5.526.908
Dood - verkeer

27-06-2016 Wapserveen Ermelo - A28 (Gld) 02-04-2017

Kerkuil 5.526.918
Dood - verkeer

27-06-2016 Uffelte Sneek - A7 (Fr) 20-03-2017

28-06-2016 Dwingeloo Appelscha (Fr) 02-03-2017

Bijzondere terugmeldingen
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Activiteitencommissie

Luisteren, kijken, leren en doen

In 2017 heeft de activiteitencommissie weer een gevarieerd programma aangeboden met vier lezingen, vier 
excursies, een informatieavond en een vogelcursus voor beginnende vogelaars. 
Tevens vond op twee dagen heideschonen plaats door scholieren.

Heel actief
In 2017 zijn we als activiteitencommissie twee 
keer bij elkaar geweest om het voor-en najaars-
programma van de vereniging op te stellen. Dat 
doen we altijd bij iemand thuis onder het genot 
van koffie/thee en koek. Tussendoor kunnen 
we de details dan per mail, Whatsapp of telefo-
nisch wel af. 
Dit jaar organiseerden we twaalf activiteiten.

Op 12 januari sprak de lezing ‘Weidevogels’ door 
Astrid Kant, een gepassioneerde weidevogelbe-
schermer, veel mensen (ook niet-vogelaars) aan. 

Het heideschonen vond dit jaar weer plaats op 
3 februari en 3 maart door de scholen uit Darp, 
Havelte, Uffelte en Wapserveen. De scholieren uit 
Havelte en Darp deden dat dit jaar door kou en 
sneeuw wat later in het seizoen.

Op 8 februari organiseerden we i.s.m. IVN Wes-
terveld een workshop over bijen-bloemen-biodi-
versiteit. Alle aanwezigen gingen met een eigen-
gemaakt bijenhotel en een zak vol kleiknikkers 
met bloemenzaden naar huis. Door ziekte van 
Hans Jonker kon de filmavond helaas niet door-
gaan, maar we vonden een goede vervanger in 
de persoon van Ronald Messemaker. Hij nam de 
aanwezigen m.b.v. zijn mooie foto’s mee door de 
Wieden. 

Een goede voorbereiding op de vaarexcursies die 
op 20 mei in de Wieden stonden gepland. Net als 
vorig jaar werd er door dit gebied gevaren o.l.v. 
de enthousiaste (vaar)gidsen Rosalie Martens en 
Ronald Messemaker. Maar voordat het zover was 
begon Martha Sol in haar achtertuin met een 
groep beginnende vogelaars aan de door haar op-
gezette cursus Mus-Mees en Merel. 

Heerlijke 

koffie / thee en koek 

bij Arend en Hester

Op 22 april had Arend van Dijk in zijn ‘ach-
tertuin’ Rheebruggen weer een zangvogelex-
cursie bedacht. Na afloop werd iedereen door 
Arend en zijn vrouw Hester op de koffie/thee 
met koek uitgenodigd. 

De excursie naar de Koloniehof, met een 
rondleiding door koloniemuseum op
16 september trok een kleine groep mensen 
naar Frederiksoord. Voor alle aanwezigen was 
het ritje met de tram een bijzondere ervaring.

Twee weken later, op 30 september, trokken 
we naar It Swin bij Balk, waar we o.l.v. 
Jan Tijsma een wandeling door dit onbeken-
de gebied maakten. De vele baardmannetjes 
en de oranjekoek vormden het hoogtepunt 
van deze vogelexcursie.

Op 18 oktober hadden we wolvenexpert 
Erwin van Maanen uitgenodigd om over wol-
ven te komen praten en in het bijzonder over 
toekomstige wolven in Drenthe. Dat er de vol-
gende dag een wolf op de Veluwe werd 
gesignaleerd was een leuke bijkomstigheid. 

Het seizoen werd afgesloten door 
Philip Friskorn, die voor de 5e keer een prach-
tige presentatie voor onze vereniging verzorg-
de, dit keer stond de IJsseldelta in de 
‘spotlights’.



)
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Namens de activiteitencommissie, Greet Glotzbach.

Hier wordt hard gewerkt (Foto: Martha Sol) Vogels spotten in It Swin (Foto: Greet Glotzbach

Excursie It Swin (Foto: Greet Glotzbach

Koloniemuseum (Foto: Hans Krol)

Molkwerum (Foto: Greet Glotzbach)

Eilandjes in de Delta (Foto: Philip Friskorn)
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Werkgroep PR

Vogelwacht laat zich zien

Het afgelopen jaar hebben we de mogelijkheid aangegrepen om, met hulp van verschillende leden, 
de vereniging te promoten op vier evenementen..

Zo bemanden Ronald Hoogenhout 
en Ruud Smeenk op 17 april de 
kraam tijdens de Kroamschuddag 
van de Holtinger Schaapskudde. De 
kinderen konden uilenballen uit-
pluizen en Ronald had in de och-
tend een muisje gevangen, zodat 
de kinderen zo’n beestje ook eens 
in levende lijve konden aanschou-
wen. Naast de door Ronald gepre-
pareerde verschillende muizenvel-
letjes vormden de opgezette uilen 
een mooie leerzame ondersteuning 
van de predatie cyclus uilen versus 
muizen.

Ook tijdens de open dag van de 
beheerboerderij van Het Drentse 
Landschap op Rheebruggen op 23 
april konden kinderen uilenballen 
pluizen. Op deze dag waren Ronald 
Hoogenhout en Bald Bruinenberg 
present.

Tijdens de Oogstdag 12 augustus 
in Dwingeloo deelde Femmie Prik-
ken voor de Vogelwacht een kraam 
met de Stichting Steenuilen Dren-
the, die ook een tent hadden mee-
gebracht waarin kinderen konden 
kleuren of uilenballen pluizen.

Dode muisjes op een rijtje tijdens Kroamschudden (Foto: Ruud Smeenk)

Oogstdag Dwingeloo (Foto: Femmie Prikken)
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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 

www.vogelwachtuffelte.nl/contact/ of via vogelwacht@live.nl

Namens de Werkgroep PR, Femmie Prikken.

Natuurlijk werd ook de Kerstmarkt op 16 december in Havelte niet overgeslagen. Ruud en Diny 
Smeenk, Bald Bruinenberg, Willem Wobben, Athilde Middelveld, Femmie Prikken en Greetje Oe-
seburg  hadden diverse kleine vogel(voeder)cadeautjes gemaakt om te verkopen. Naast de foto-
kaarten van leden-fotografen, werd de Vogelwacht verrast met vogelkunstkaarten, gemaakt door 
Ineke van Tiel. Allen stelden hun werk belangeloos ter beschikking voor de verkoop. Ook vogelvoer, 
nestkasten, voedersilo’s, pindakaas etc. vonden gretig aftrek. Het was een gezellig komen en gaan 
van publiek, w.o. vele leden, die even een praatje kwamen maken. Hulp in de kraam kwam verder 
van Martha Sol, Jos en Gerda van Luit, Herman Leenstra, Lia Broekhuizen en Janneke Haarman.

Kerstmarkt 2017 (Foto: Greetje Oeseburg




