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Voorwoord
2019 Wordt een Vogelwachtjaar met bestuurlijke veranderingen.
Nadat Femmie Prikken vorig jaar haar secretariële taken heeft overgedragen aan
Annemarie Kiers, stapt zij nu uit het bestuur. Wel blijft Femmie onze PR- coördinator en blijft
zij met de andere leden van de werkgroep onze Vogelwacht promoten. Dank je wel Femmie.

Ik vertrek
Ook uw voorzitter treedt terug
en vertrekt zelfs uit dit unieke gebied met zijn bijzondere
natuur en prettige bewoners.
Zwaarwegende redenen
waren voor mijn vrouw Gerda
en mij aanleiding om na bijna
20 jaar Zuidwest Drenthe en
10 jaar actief in de Vogelwacht
Uffelte dit besluit te nemen.
Maar niet getreurd,
Marinus Jousma wordt uw
nieuwe voorzitter.
Marinus heeft binnen het
bestuur de afgelopen 2 jaar de
Vogelwacht Uffelte e.o. goed
leren kennen. Marinus heeft de
nodige bestuurlijke ervaring
en met die ervaring heeft hij
samen met de vrijwilligers veilig klimmen geïmplementeerd.
Veiligheid voor de vrijwilligers
en voldoen aan de eisen van de
Arbowet is het resultaat. Mijn
complimenten

Marinus

en

een mooie leerschool voor het
voorzitterschap.
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Terugblik
Nu voor mij reden voor een terugblik en het ophalen van
herinneringen.
Ja, 10 jaar Vogelwacht Uffelte heeft mij veel gebracht en ik heb
veel geleerd over de natuur en de vogels in ons gebied.
De steenuilen
Mijn vriend Henk Mulder heeft mij hiertoe destijds gebracht.
De enthousiaste verhalen van Henk over steenuilenkast in
bomen op boerenerven. steenuilen met jongen en steenmarters
die pardoes over je schouder uit de kast sprongen, waren voor
mij onbekend. Voor mij wachtte een avontuurlijke uitdaging, dat
wilde ik ook wel meemaken.
Zo startte mijn ‘carrière’ bij de Vogelwacht en leerde ik
Fred van Vemden kennen en met hem vele andere enthousiaste Vogelwachters. Wat velen hebben ervaren, overkwam mij ook.
Ging je met Fred op pad, dan werd je zeker en snel besmet met
het virus dat je gedreven en enthousiast maakt voor de zorg van
onze natuur en vooral voor die van de vogels. Toen vooral de
steenuil, ook de lieveling van Fred.
Nadat ik mijn actieve loopbaan had beëindigd, ging ik met Fred
en een aantal andere ‘oudgedienden’ overdag op pad. Tientallen
steenuilenkasten vroegen onze aandacht en zorg. Het resultaat
mocht er zijn. De statistieken van Erwin Bruulsema en Arend
kan je er nog op na slaan. Tijdens onze rondgang leerde ik veel
leuke en betrokken kasthouders voor de steenuilen kennen en zo
de goede mentaliteit van de bewoners van deze hoek van
Drenthe.
Fred moest ons aan het einde van 2010 onverwacht en veel te
snel verlaten. Verdrietig waren wij allemaal, maar de Vogelwacht
Uffelte e.o., de club die Fred met de vogelbeschermers van het
eerste uur had groot gemaakt, moest verder. De natuur en de
vogels, het gedachtengoed van Fred riep ons. De taak van
algemeen coördinator van de Steenuilenwerkgroep nam ik op
mij. Dit bracht mij mooie jaren. Samen met de coördinatoren en
de ruim 30 vrijwilligers hebben we de Steenuilenwerkgroep een
duidelijke structuur gegeven. Zo staat er nu nog steeds onder de
coördinatie van Erwin een gemotiveerde en hechte werkgroep.
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Voorzitter
In 2012 vroeg de toenmalige penningmeester Gerard Zondag mij of ik voorzitter wilde worden. Ik
zei: "Nee", want ik vond dat de Steenuilenwerkgroep mij nog nodig had. Een jaar later en na aandringen van Gerard en Femmie maakte ik de overstap naar het bestuur. Erwin Bruulsema ging
uit het bestuur en nam mijn taak als algemeen coördinator van de Steenuilengroep op zich. Een
goede move.
Eerst een beetje snuffelen aan het
bestuur, maar dat duurde niet
lang, want de Vogelwacht Uffelte
werd 40 jaar en dat moest gevierd
worden. Met een groep ervaren
mensen mocht ik de voorbereiding
voor de feestelijkheden doen. Een
herinneringsboek moet worden
gemaakt.
Het boek met als titel “Niet teveel
praten maar doen”, het motto van
Fred en dus van de Vogelwacht
Uffelte. Het boek geeft nog steeds
waardevolle informatie en waardevolle herinneringen aan
40 jaar Vogelwacht. In de bossen van Rheebruggen en aan de
oever van het Brandeveen promootten Arend van Dijk en ik toen
via de kanalen van RTV Drenthe
onze vereniging. RTV Drenthe zag
ons, met bijna 700 leden, als een
van de grootste verenigingen van
Drenthe en dat zijn we tot de dag
van vandaag.
De wandeling naar de
Bank van Fred aan de rand van
het Brandeveen was een van de
hoogtepunten. De leden die slecht
ter been waren werden vorstelijk
vervoerd met de Paardentram van
Wiecher. Een topdag.

In de Algemene Ledenvergadering van 2013 begon mijn
voorzitterschap. Om alle ins en outs goed te leren kennen,
hebben Gerard Zondag en ik uren aan zijn keukentafel in
hun boerderij in Wapserveen gepraat. Twee mannen met
verschillende karakters en werkwijzen. Wij hebben elkaar
goed leren kennen en leren waarderen. Samen met Femmie,
het derde dagelijks bestuurslid en de andere bestuursleden
hebben wij ons ingezet voor de Vogelwacht Uffelte e.o.
Waardevolle jaren en goed voor de vereniging, maar helaas
in 2014 heb ik in Gerard een goede vriend verloren. Ook
Gerard stierf te vroeg. De tijden veranderen. De snel veranderende maatschappelijke orde en wet- en regelgeving
vraagt van het bestuur van de Vogelwacht Uffelte e.o. een
passende houding en andere kennis en vaardigheden dan
die nodig zijn voor een goed beheer van de vogels in de
natuur. Jammer genoeg kom je als bestuur daardoor verder af te staan van de primaire taak van de Vogelwacht.
Oog voor alles wat er buiten ons gebeurt en de invloed die
dat heeft op het doen en laten van de Vogelwacht vraagt
bijna alle aandacht van het bestuur. Daarnaast zorgt het
bestuur voor de werkgroepen in een soort van faciliterende
rol. De werkgroepen vormen het kloppend hart van onze
vereniging. Het was goed en mooi om dit alles te doen in samenwerking met al die enthousiaste, bevlogen en bewogen
mensen. Een dankbare klus.
Helaas, gezondheid en andere zaken nopen Gerda en mij
om afscheid van jullie te nemen. Dit is mijn terugblik, maar
in dit Jaaroverzicht kijken jullie door de verslagen en verhalen van de werkgroepen terug op 2018. Een jaar waarin
weer veel en goed werk is gedaan door de ruim 100 vrijwilligers in onze werkgroepen.
Goed gedaan mannen en vrouwen!

Wij gaan jullie missen
Maar er komen vast weer andere nieuwe dingen en uitdagingen voor terug.
Ik wens jullie leden van de bijzondere vereniging de Vogelwacht Uffelte e.o. met haar bestuurders Marinus, Annemarie,
Herman, Jannie en Geert alle goeds voor de toekomst. Ik weet dat de enthousiaste vrijwilligers in de werkgroepen hun mooie
werk in en voor deze fantastische woon- en leefomgeving nog lang gaan voortzetten. Op afstand blijven wij lid en jullie volgen
en hopen straks de 50e verjaardag van de Vogelwacht Uffelte e.o. met jullie te mogen vieren.
Veel succes en bedankt voor de mooie jaren.
Jos van Luit,
voorzitter
Jaaroverzicht 2018
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Activiteiten, bestuur en coördinatoren
werkgroepen
Datum

Onderwerp

13 januari
25 januari

Ganzenexcursie in Friesland
Lezing van Chris van Turnhou (gevolgen van klimaatverandering
op vogelpopulaties)
Heideschonen met basisscholen
Heideschonen met basisscholen
Start cursus vogelgeluiden door Martha Sol
Pronken met eigen veren
Fietsexcursie met Geert Drogt in de omgeving van Dwingeloo
Excursie vogelgeluiden met Arend van Dijk en Lisette Heikoop
Excursie Kiersche Wieden met Geert Drogt
Excursie naar de Onlanden in Groningen
Lezing over Kiekendieven van Madeleine Postma
Lezing over de Markerwadden van André Donker

2
9
10
22
8
21
25
8
10
15

februari
februari
maart
maart
april
april
mei
september
oktober
november

Wat hebben we nog meer gedaan?
•
•
•
•
•
•
•

Wintervogeltelling
NL-Doet
EuroBirdWatch
Nieuwsbrieven
Meerkamp Groen
Cursussen Veilig klimmen op hoogte
Gastlessen Basisscholen

Samenstelling bestuur 2018
Jos van Luit 			
voorzitter, 		
tel: 06-30222006
Annemarie Kiers		
secretaris, 		
tel: 0521-350298
Herman Leenstra		
penningmeester,
tel: 0521-342233
Geert Drogt			lid
Jannie Veldman		
lid, tevens ledenadministratie
Marinus Jousma		
lid, tevens veiligheid
Femmie Prikken		
lid

Werkgroepen				Coördinatoren
Werkgroep Weidevogels 			
Herman Leenstra
Werkgroep Kerkuilen regio 14 en 15
Engelbert van der Giessen
Werkgroep Nestkastencontrole		
Ruud Smeenk
Werkgroep Heideschonen			
Gert Hulsebos
Werkgroep Steenuilen			
Erwin Bruulsema
Werkgroep Broedvogelinventarisatie
Arend J. van Dijk
Werkgroep Zwaluwen			(vacant)
Werkgroep Torenvalken			
Wim Snoeken
Werkgroep Ringen				Erwin Bruulsema
Activiteitencommissie			Greet Glotzbach
Werkgroep PR					Femmie Prikken
Webmaster					
Kees Rijerkerk / Bart Hoekstra
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Werkgroep Weidevogels
Daling zet door
Het aantal weidevogels, tegenwoordig ook vaak boerenlandvogels genoemd, is 2018 in de Uffelter en Havelter Made met 15% afgenomen. Vooral in Uffelte was de achteruitgang het hoogst met vijf paartjes. Telden we
in 2017 nog 17 nu nog maar 12, dat is dus bijna 30%!. Als deze trend zo doorgaat zijn de weidevogels over
een paar jaar hier vrijwel verdwenen. Desondanks waren in de Havelter Made twee lichtpuntjes. Met één
paartje minder was er wel een daling maar was minimaal. Jaren achtereen was hier veel predatiedruk en dat
viel in 2018 erg mee.

Hoewel de teruggang van de weidevogels maar niet lijkt te stoppen, zien we zeker nog wel toekomst
voor deze schitterende vogels. We proberen er alles aan te doen met de inzet van de weidevogelbeschermers en de hulp van de boeren de toekomst van de boerenlandvogels veilig te stellen.
De daling is niet een
lokale trend maar in geheel Nederland is het
aantal weidevogels afgenomen.
Uitgezonderd een paar
kansrijke
gebieden
waar op kleinschalig
niveau allerlei maatregelen zijn genomen om
de vogelstand op peil te
houden of zelfs te herstellen. Dan moeten we
denken aan predatiebestrijding, meer biodiversiteit in de weilanden en
beter grondwaterbeheer.

Vergroten betrokkenheid
Alle aandacht voor de slechte voortuitzichten
van de boerenlandvogels is uiteindelijk ook
doorgedrongen bij de politiek in den Haag.
Zo heeft landbouwminister Carola Schouten
dit jaar al 9 miljoen euro beschikbaar gesteld
voor het behoud van boerenlandvogels. De bewindsvrouw noemt de vogels indicatoren voor
‘een levendige en gezonde bodemstructuur’.
Voor 2019 en 2020 reserveert het Rijk in totaal 40 miljoen euro weidevogelbeheer.
Jaaroverzicht 2018

De provincies hebben voor de besteding van de
miljoenen meerjarige actieplannen opgesteld. Bij
alle provincies is vermindering van de verstoring,
onder meer door het uitstellen van maaien, een
relatief vaak toegepaste laagdrempelige aanpak.
Een deel van de extra middelen zal onder gaan
naar het verminderen van predatie en het
vergroten van de betrokkenheid van en kennisdeling tussen natuurorganisaties, vrijwilligers
en burgers. Hopelijk is deze steun niet te laat!
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Extreem zachte lente maar met koude start.
De weidevogels kregen dit voorjaar te maken met extreme weersomstandigheden (bron KNMI).
Maart begon met winterse buien en twee ijsdagen. Een ijzige oostenwind maakte dat de gevoelstemperatuur rond -15°C lag. In het weekeinde van 17 maart keerde de winter nog even terug. Ook
de rest van de maand bleef het aan de koude kant.
April begon met normale temperaturen. Na de eerste week volgde een langdurige periode met zacht
tot zeer zacht weer. De eerste zomerse dag volgde op 19 april.
Mei was met een gemiddelde temperatuur van 16,4 °C de warmste meimaand in minimaal 3 eeuwen. De laatste tien dagen van mei waren uitzonderlijk warm. De hoge luchtvochtigheid maakte
dat het broeierig warm was. Op de 28 en 29 mei werden plaatselijk tropische temperaturen van
30,0°C of hoger gemeten. Op 31 mei kreeg ook het noorden met zware buien te maken, soms met
hagel en windstoten.

Cruciaal
Ondanks de koude start in maart lag de gemiddelde temperatuur over de drie lentemaanden met anderhalve graad boven het langjarige
gemiddelde Hiermee komt de lente van 2018
op een derde plaats van zachtste lentes sinds
1901. In de lente viel 180 mm regen; iets meer
dan normaal. April was het natst en mei was
door het warme weer vrij droog. Kortom voor
de weidevogels perioden met extremen. Door
de droge periode in mei was het voedselaanbod
te laag. En dat is in die maand wel cruciaal
voor de eerste levensbehoefte van het kuiken.
Kievitsjong op zoek naar voedsel (Bron: Wikipedia)

Weidevogels en resultaten
Op 14 maart 2018 werd landelijk het eerste kievitsei in Zuid Holland
gevonden. Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen
begonnen. Veel vrijwilligers in geheel Nederland trekken vanaf nu tot
half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken
en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden. Zo
ook de weidevogelbeschermers van de Vogelwacht Uffelte. De start
van het weidevogelseizoen was later dan voorgaande jaren vanwege
de vorstperiode van eind februari/begin maart.
In het Paasweekend eind maart gingen de weidevogelbeschermers
van onze vogelwacht op zoek naar de eerste kievitsnesten.
Dit resulteerde al direct in een mooie opbrengst:
7 nesten in de Havelter Made en 4 nesten in de Uffelter Made.
Nog niet alle kieviten waren toen aan de leg maar op basis van de
eerste tellingen was het aantal paartjes kieviten in Havelte
ongeveer gelijk aan vorig jaar. In Uffelte was dat wat lager. In 2017 hadden we veel last gehad
van predatie van de nesten. Het was niet altijd duidelijk wie de dader was. Dat was de reden dat
de weidevogelgroep een wildcamera heeft aangeschaft om dit helder te krijgen. Het plan was om
de camera in een maisland in Havelte te plaatsen waar de vorige jaren veel predatie van nesten
was. Wat schetste onze verbazing toen bleek dat er vrijwel geen nest verloren ging en het plaatsen
van de camera geen zin had. Voor 2019 zien we wel weer hoe het gaat.
-6-
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Daarna verliep het in Uffelte allemaal wat minder.
De eerste legsels van de kieviten die in het grasland
waren gevonden zijn vrijwel allemaal op hetzelfde
moment gepredeerd. Waarschijnlijk heeft een vos
zich te goed gedaan aan dit smakelijke hapje. Voor
het 2e legsel zocht een aantal kieviten een stuk pas
ingezaaid grasland, andere zochten territoria buiten ons gebied. Uiteindelijk zijn hier drie van de
totaal 10 gevonden nesten uitgekomen. Een klein
succesje, ondanks het lagere aantal weidevogels.
In de Havelter Made was minder predatiedruk en
was het zelfs nog iets beter. Uiteindelijk zijn 14
nesten van de totaal 30 getelde nesten uitgekomen.
Helaas zijn later niet veel volgroeide jongen gemonitoord.
Mogelijk het gevolg van de droogte en het schaarse
voedselaanbod.
Wederom zijn de nestgegevens van onze werkgroep
weidevogels ingevoerd via de internet applicatie
van de Weidevogelbescherming.

Nesten Uffelter Made

Jaaroverzicht 2018

Dit jaar telden we totaal 33 paartjes weidevogels. Ten opzichte van 2017 een
daling van 6. In Uffelte was de teruggang
het grootst. Telden we nu 12 broedparen,
dat waren een jaar geleden nog 17.
In Havelte deze keer een minimale daling;
van 22 naar 21 in dit jaar. Ook dit jaar
werden weinig
volgroeide jongen gezien. Van de in
totaal 43 gevonden en geregistreerde
nesten van alle weidevogels zijn er uiteindelijk 17 uitgekomen. Een aanzienlijk beter resultaat dan in 2017. De lagere predatie in Havelte zorgde voor een
positieve bijdrage aan deze uitkomsten.
Op de afbeelding hieronder is te zien waar
de legsels van de verschillende weidevogels in de Havelter en Uffelter Made zijn
gevonden.

(wit = kievit, bruin = wulp, blauw = graspieper)
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Kievitsnesten Havelter Made

Resultaten in Havelte en Uffelte en overzichten per weidevogel
Kievit
Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland.
Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is
Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat
het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar. Een belangrijke
oorzaak is de intensivering van de landbouw. Ook een stijgende predatie heeft negatieve invloed op de populatie. Bescherming
van nesten is daarom hard nodig. Daarnaast is het van belang
om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig
naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te
worden. Voedsel en predatie lijken sterk bij te dragen aan de lage
overleving van de kuikens. Loopkevers en regenwormen vormen
belangrijke prooidieren voor de kievit in Nederland. Recent zijn er
alarmerende publicaties verschenen over de afname van insecten
in ons land. Als er te weinig voedsel is, moeten kuikens meer tijd
besteden aan foerageren om voldoende voedsel te vinden, waarbij
ze grotere afstanden afleggen. Daarmee neemt het risico om
natuurlijke vijanden, zoals vossen en roofvogels, tegen te komen
toe.
-8-

In het Paasweekend op zaterdag 31 maart vonden de weidevogelbeschermers in Uffelte en Havelte de eerste (volle)
nesten, totaal 11. Een week
later was het aantal gestegen
naar 18 nesten.
In de Havelter Made zijn totaal 17 paar kieviten geteld
(ook in 2017 = 17). Het aantal gevonden en waargenomen nesten kwam uit op 30.
In 2016 waren dat bijvoorbeeld nog 53 nesten. Een
derde van de nesten is aangetroffen op grasland en voor
het overgrote deel lagen ze op
mais- en bouwland.
Jaaroverzicht 2018
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Van de 30 nesten zijn 14 uitgekomen een mooie score van bijna 50 %. Van de nesten die zijn uitgebroed zijn wel kuikens
waargenomen maar het aantal volgroeide exemplaren was helaas minimaal.

Kuikens kieviten in nest Uffelter Made.
(Eigen foto)

Loonwerker
In Uffelte was het minder gesteld met de kieviten. In 2018 zijn
7 paartjes (2017 = 11) waargenomen en 10 nesten gevonden
en geteld. Toch zijn er nog 3 nesten uitgebroed. De niet uitgekomen nesten zijn alle door predatie verloren gegaan. Vermeldenswaard is de hulp van de loonwerker die tijdens werkzaamheden op het land aan de Oosterweidenweg naast fam.
Mos een aantal nesten heeft verplaatst. Voorafgaand hadden
de beschermers onder een 3-tal kievitsnesten rieten mandjes
geplaatst.
Zo kon de loonwerker tijdens het poten van de aardappelen de
nesten gemakkelijk oppakken en terugplaatsen op de hoge rug
met de gepote aardappelen. Het was een mooi gezicht dat de
kieviten direct naar hun nest waren teruggekeerd. Twee van

Weidevogels Havelter Made 1997-2018

Jaaroverzicht 2018
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Grutto
Ook dit jaar geen grutto naar ons gebied teruggekeerd. In het voorjaar is wel twee keer de roep van de
grutto gehoord maar daar bleef het helaas dan ook
bij.
Dat het niet goed gaat met de grutto weten we en dat
in Nederland vele tientallen miljoenen euro’s worden
besteed om deze vogels te beschermen ook.
En dat vele Nederlandse boeren iets extra’s doen voor
deze vogels, net als duizenden vrijwilligers. Nu is er
sprake van dat Frankrijk mogelijk per 2020 de jacht
op grutto’s weer gaan toestaan. Gelukkig hebben de
Franse vogelbeschermers Nederland gevraagd hen te
steunen in hun strijd tegen dit belachelijk voorstel.

Wulp

Grutto. (Foto: Geert Drogt)

Te gék voor woorden!
In Frankrijk,

De wulp is door Vogelbescherming Nederland en
Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot
per 2 0 2 0 ,
vogel van het jaar 2019. De organisaties willen met
deze uitverkiezing aandacht geven aan de wulp en
weer jacht op Grutto ?
voorkomen dat de bedreigde vogelsoort in populatie
verder afneemt. Uit de nieuwe Vogelatlas blijkt dat het
niet goed gaat met de wulp, waarvan jaarlijks 4300
paren in ons land broeden. De vogelbescherming wil
de overlevingskansen van de wulp vergroten door weilanden om te vormen tot natte en kruidenrijke
graslanden. Volgend jaar zal er veel onderzoek worden gedaan naar de wulp, die volgens de vogelbescherming behalve een mysterieuze roep ook geheimen heeft. Daarnaast zullen er meer tellingen
worden gedaan om de verspreiding van de vogel beter in kaart te krijgen. De Uffelter en Havelter
wulpen waren dit jaar ook weer van de partij. Zo mogen ze wel worden genoemd omdat ze ieder jaar
trouw terugkomen naar hun vaste broedplek.
In de Uffelter Made zijn 4 paartjes geteld. Ditzelfde aantal zat ook in Havelte. Echter voor beide
gebieden betekende dit wel 2 paartjes minder dan het vorige jaar. Het aantal gevonden nesten bleef
beperkt tot twee met weinig succes. Het 1e nest met 4 eieren werd op 6 mei gevonden. Bij een
ander gemarkeerd Uffelter nest met vier
wulpeneieren heeft boer Jan Timmerman
tijdens het maaien een grote grasstrook
om het nest laten staan. Helaas is het
nest later alsnog door predatie verloren
gegaan. Ondanks de aanwezigheid van 8
stelletjes wulpen zijn slechts een drietal
nesten gevonden.
De rest liet zich moeilijk vinden en de
vraag is of ze wel hebben gebroed. De drie
nesten die wel zijn gevonden hebben helaas geen resultaat opgeleverd. Dus dit
jaar geen jonge wulpen.

Wulp. (Foto: Geert Drogt)
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Scholekster
De verreweg hoogste dichtheden van de
Scholekster vinden we in het westen en
noorden van het land, vooral op kwelders
maar meer regionaal ook in open polders
met een afwisseling van gras- en bouwland.
De scholekster breidde zijn broedgebied in
de twintigste eeuw sterk uit richting
binnenland. Sinds ongeveer 1985 nemen
de aantallen sterk af.

Broedvogels brengen vooral in het intensief gebruikte boerenland te weinig jongen groot, terwijl
overwinteraars kampen met voedselgebrek.
Het gaat in Havelte en Uffelte ook niet goed met de
scholekster. Tien jaar gelden telden we nog
10 paartjes, nu nog maar 2. Net als vorig jaar zat in
zowel Havelte als Uffelte één paartje met een
broedsel. Van beide nestjes is door predatie niks
terecht gekomen. Jammer….

Tureluur
In Havelte is wel een paartje waargenomen
maar niet tot broeden gekomen.
De tureluur mag graag in nabijheid van
andere weidevogels broeden. En profiteert
dan graag van de “buurman” als die predatoren wegjaagt. Het nest ligt meestal goed
verborgen tegen een pol gras en het gras
wordt over het nest gevouwen.

Legtijd is april-juni, broedduur 23-24 dagen en
beide geslachten broeden. Jongen zijn nestvlieders
en worden door beide ouders gehoed, waarbij de
familie zich dan soms opsplitst. Geregeld neemt
alleen het mannetje deze taak waar. Jongen zijn
vliegvlug na 23-25 dagen.

Weidevogels Uffelte 1979 - 2018 (Excl. Kievit)

Jaaroverzicht 2018
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Andere waarnemingen
• Tijdens één van de eerste zoektochten naar
kievitsnesten op stuk maisland van Lommers aan de Ooster
weidenweg werd een groot gegraven hol met verse sporen 		
gevonden. Zie foto hiernaast. Mogelijk van een vos.
De veehouder heeft het land later omgeploegd.
• In Uffelte een nestje met zeven jongen van de graspieper

Gegraven hol van Vos? (Eigen foto)

• Twee broedende paartjes futen en later met jongen in de 		
Oude Vaart Havelter Made.

Fuut met jongen - Oude Vaart. (Eigen foto)

Werkgroep
Gemiddeld eens per week zijn de leden van de
werkgroep actief met het beschermen, inventariseren, observeren en tellen van de weidevogels en
de nesten. Nadat het nest eenmaal is gemarkeerd
of getraceerd proberen zij de broedende vogels zo
weinig mogelijk te storen. Zodra duidelijk is dat er
rondom het nest geen activiteiten meer zijn wordt
het nest bezocht. Dan moet duidelijk worden of de
eieren zijn uitgebroed of in het minste geval door
predatie weg zijn. Als kleine stukjes van de eierschaal in het nest liggen is het bijna zeker dat er
jongen zijn uitgebroed.

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 weidevogelbeschermers en de veehouders. Voor de boeren valt het
niet altijd mee in de bedrijfsvoering en bij het werk
op het land om zoveel mogelijk de nesten en kuikens proberen te sparen. Uiteindelijk zijn zij toch
de gastheer/vrouw van onze weidevogels.
Via deze weg willen we iedereen bedanken die
zich dit jaar weer heeft ingezet om de natuur een
handje te helpen.

Zonder inzet
vrijwilligers,
veehouders
en boeren,
hebben
weidevogels
geen kans!
Dank daarvoor

Namens de werkgroep weidevogels Vogelwacht Uffelte e.o., Herman Leenstra
- 12 -

Jaaroverzicht 2018

Werkgroep Kerkuilen
Zwart - Wit
Zo kun je de vergelijking met 2017 wel maken. Of moet je eigenlijk Wit-Zwart zeggen? Waarschijnlijk is dat
meer op zijn plaats. Immers, was 2017 een jubeljaar, 2018 was een jaar om in mineur van te raken. Wát een
vreselijke tegenvaller qua broedgevallen en kuikens. De opmars vanaf 2013 is in 2018 gestuit.
Teleurgesteld
Nee, er heerste geen vrolijke stemming
onder de kastbezitters en vrijwilligers.
Ieder jaar weer kijken zij reikhalzend uit
naar het nieuwe seizoen.
Verwachtingsvol houden zij nauwlettend de ontwikkelingen rondom de kerkuilenkasten in de gaten. En ook de
weersomstandigheden natuurlijk, want
dat is voor een groot deel bepalend voor
het resultaat.

Aantal kasten ongewijzigd
Bijzonder eigenlijk dat je het jaar door met wat plussen en minnen op eenzelfde resultaat uitkomt als vorig jaar. Hiermee bedoel ik dat we ook dit jaar weer
157 kasten in ons beheer hebben. Er zijn enkele kasten ‘gesloten’ en sommige kasten bezoeken we niet
meer. Dit omdat ze té hoog hangen om hier ons werk
veilig te kunnen doen.
Leuk als je telefoon of mail krijgt met het verzoek een
kast te plaatsen “omdat er steeds een kerkuil rondvliegt rondom het erf!” Dan gaan we ter plekke kennismaken, schouwen en advies uitbrengen.
Vaak kunnen we daarna een kast plaatsen. Dát zijn
ook best wel de krenten uit de pap hoor. Erg leuke
momenten steeds.
De kasten worden gratis beschikbaar gesteld
door
Landschapsbeheer Drenthe.
Het spreekt vanzelf dat
we hier erg dankbaar
voor zijn.

Tja, maart was koud, het voorjaar al
snikheet. Dan weet je eigenlijk al dat
het tegen gaat vallen.
Maar, een vrijwilliger binnen de werkgroep kerkuilen is een ras optimist en
niet voor één gat te vangen. Dus de hoop bleef.
Ook uit andere delen van
Drenthe kwamen dezelfde geluiden. Toch werd
het optimisme van onze
Inzet vrijwilligers
vrijwilligers
gaandeweg
Het is toch steeds weer
het seizoen somberder.
om stil van te worden;
Na de euforie van 2017
het enthousiasme en
én de toen uitgesproken
inzet van onze vrijwilverwachting dat het nog
ligers. Ieder jaar weer
beter zou kunnen (omdat
is dit het vermelden
Tja, dan is het vechten om de buit. (Foto: André Eijkenaar)
er nog zoveel kasten leeg
waard in het Jaaroverwaren) moesten we ons
zicht. Iets om trots op
helaas overgeven aan de nukken van de
te zijn want ook al word je uit ‘overtuiging’ vrijwilliger,
weergoden.
je moet er steeds wél zijn als er een beroep op je wordt
In de grafiek, verderop in dit verslag,
gedaan! En zij zijn er, keer op keer!
ziet u de weergave van het enorm tegenvallende resultaat. Jammer dat we
Daarom verdienen zij ieder jaar weer een vermelding
dit jaar teleurgesteld moeten afsluiten.
in ons Jaaroverzicht!
Jaaroverzicht 2018
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Aderlating
In de Nieuwsbrieven hebben we u al gemeld dat Peter van de Wal
(nieuwsbrief juli) en Martha Sol (nieuwsbrief december) hun werkzaamheden als sub-coördinator hebben beëindigd. Twee súper
enthousiaste mensen met een bijzondere betrokkenheid bij hun
werk als vrijwilliger binnen de werkgroep. Een tegenvaller? Ja, een
aderlating zelfs. Tóch zijn we niet bij de pakken gaan neerzitten. De
regio van Peter (omgeving Uffelte, Wittelte en Wapserveen) wordt
tijdelijk waargenomen door Wolter van Tarel. Peter had 31 kasten
onder zijn beheer, maar in veel kasten waren geen activiteiten.
Momenteel zijn we bezig te inventariseren welke kasten er steeds
succesvol zijn. Blijven het er ‘weinig’ dan worden deze adressen
toegevoegd bij de regio van Wolter.
In het andere geval zal worden bekeken of de regio opgesplitst gaat
worden of dat we op zoek moeten voor een nieuwe sub-coördinator.

Helemaal super is het dat de
werkgroep van Martha (omgeving Diever, Dieverbrug,
Dwingeloo) haar vertrek
prima heeft opgepakt. Een
hechte groep, bestaande
uit Derkien Bultman, Hans
van der Zee, Eddie Eefting
en Charlotte Willems, die
het werk zullen voortzetten. Geweldig hoe zij nu
de taken binnen de werkgroep hebben verdeeld. Het
nieuwe seizoen? ZIJ zijn er
klaar voor!

Kasten, vrijwilligers en regio’s
Zoals gemeld beheert onze werkgroep in twee regio’s inmiddels
157 kasten. Al deze kasten worden bezocht en gecontroleerd door
onze vrijwilligers. Ieder jaar weer.
Deze kasten worden, indien nodig,
in het najaar ook schoongemaakt.
Het aantal gemotiveerde vrijwilligers is in onze regio’s constant.
Ook dit jaar zijn er 35 vrijwilligers
actief geweest. Daar zijn wij ze
natuurlijk enorm dankbaar voor.
Drenthe is voor wat betreft de
kerkuilenwerkgroepen,
verdeeld
in een aantal regio’s. Iedere regio heeft zijn eigen coördinator en
sub-coördinatoren. De vrijwilligers
voor Vogelwacht Uffelte e.o. zijn in
twee regio’s actief. Regio 14 en 15.
Zie kaartje.
Globaal gebied regio 14-15

Adoptie bosuil
Bij Vogelwacht Uffelte e.o. zijn onder andere de werkgroep Kerkuilen en Steenuilen actief. De bosuil
heeft feitelijk geen ‘verzorgers’. Rondom Wateren en Zorgvlied is afgelopen 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. 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 geadopteerd door de werkgroep kerkuilen. Dit jaar zijn wel jonge bosuiltjes gehoord, maar live hebben we
helaas één dood jong in een kast aangetroffen.

- 14 -
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Zorg voor veiligheid
Het was voor het bestuur een behoorlijke kostenpost om alle vrijwilligers in 2017 de gelegenheid
te geven zich te bekwamen in het veilig werken op hoogte. Zij die op hoogten (dus op ladders)
hun werk uitvoeren zijn sinds vorig jaar verplicht dit veilig uit te voeren. Dat wil zeggen, volgens
de Arbo-richtlijnen. Hiervoor hebben de betrokken vrijwilligers dus een training gevolgd en hun
certificaat gehaald. Alle sub-coördinatoren hebben voor hun regio nu ook een werkset waarmee
de vrijwilligers bovenaan de ladder veilig hun werk kunnen uitvoeren. Nu, ruim een jaar later, is
gebleken dat het absoluut geen nutteloze investering is geweest. Iedere vrijwilliger is lovend over de
manier waarop zij nu met BEIDE handen én een veilig gevoel aan het werk kunnen zijn. Een hele
geruststelling, ook voor het bestuur die hiervoor dit besluit heeft genomen. Afgelopen september is
de opfrissingsdag geweest en is de geldigheid van de certificaten weer met een jaar verlengd.
Resultaten
Zoals bij de inleiding reeds
gemeld was dit jaar ten opzichte
van 2017 desastreus!
Van de 157 kasten werden in
totaal slechts 15 kasten door de
kerkuil bewoond. Zij brachten
47 kuikens voort. Eén voordeel:
Er zijn volgend jaar kasten in
overvloed, dus hoeven ze niet
buiten onze regio’s op zoek naar
een onderkomen.
Een verdrietig beeld van 2018. Een daling van 80% t.o.v. 2017

Ringen
Onze drie gediplomeerde ringers
(Erwin Bruulsema, Jan ter Stege en Wolter van
Tarel, hebben het in de ringtijd razend druk!
Normaliter gesproken ringen zij honderden jonge
uiltjes (steenuil, kerkuil en bosuil). Dit jaar konden zij bij wijze van spreken fluitend hun ringwerk doen - dat ze eigenlijk altijd doen hoor - zo
weinig kuikens hebben zij in hun handen gehad.
Bij de kerkuil zijn er slechts 29 geringd.
Toch ook aan hen onze dank.

Hoe nu verder
Eerlijk antwoord? Gewoon weer met een
positieve instelling het nieuwe jaar in.
Nee, wij verliezen de moed niet hoor.
Het is kennelijk een tendens dat er na een
aantal goede tot zeer goede jaren weer een
mindere periode komt. Iedere vrijwilliger is
een volhouder en blijft dat.
Ook al vallen de resultaten soms tegen.
Kortom: we gáán er dus weer voor!

Tot slot
We hebben dit jaar slechte resultaten moeten incasseren. Tóch kijk ik met een heel tevreden gevoel
terug op 2018. Juist omdat onze werkgroep, na de nodige tegenslagen, het hoofd koel heeft gehouden en alle zeilen heeft bijgezet. Met o.a. als resultaat dat alle regio’s weer goed functioneren en de
vrijwilligers zich weer van hun beste kant hebben laten zien. Toch iets om super trots op te zijn.
Ook onze kastbezitters waren steeds weer blij als we ze bezochten en er steeds tijdens het bezoek
ontspannen en gezellig werd gebabbeld. Dank hiervoor en voor uw gastvrijheid en zéker ook dat u
onze kerkuil een fijn en veilig onderkomen biedt!
Namens de werkgroep Kerkuilen, Engelbert van der Giessen.
Jaaroverzicht 2018
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Werkgroep Nestkastcontrole
Mooi vogeljaar
- Positieve stemming;
- Nieuwe routes aangelegd;
- Prima score pilot;
- Opmars koolmees;
- Prooi voor spreeuwen;
- Vogellessen op scholen.

2018 is voor de werkgroep nestkasten een bedrijvig en mooi vogeljaar geweest. We hebben goede
deelname gehad van de scholen, alle rondjes waren positief gestemd en aan activiteiten geen gebrek.
Ook voor onze gevleugelde vrienden was het een prima jaar. Want het weer in het voorjaar werkte
goed mee. Er was voldoende te eten op het moment dat de jongen er waren. Wel werd het in de loop
van de maand juni warmer waardoor de tweede leg van jonge vogels het een stuk moeilijker had.
Laat in het seizoen controleren we niet meer, maar hebben dit geconstateerd bij onze najaarscontrole van de kasten. Als werkgroep hebben we wel de vleugels uitgeslagen, nieuwe routes aangelegd, veel scholen bezocht en met projecten meegedaan o.a. De Boermarke in Wapserveen en in de
wijk Meerkamp in Havelte.
Actieve start
We beginnen altijd met een bijeenkomst met alle werkgroepleden.
Daarin nemen we alles door, wie kinderen kunnen meenemen, de
werving op de scholen en hoeveel nieuwe kastjes aangeschaft moeten worden. De routes bestaan al vele jaren en soms wordt het tijd
om de kasten te verbeteren. Ook nieuwe routes vragen nieuwe onderkomens zodat we dit jaar bijna 70 kasten hebben weggezet in
Uffelte en omgeving. Daarvan hebben we een aantal kasten verkocht(doorverkocht). De eikenprocessierups wordt bestreden met
een natuurlijke vijand, de koolmees. Die lust die rupsjes wel rauw
en gemeenten hebben dat ook door gekregen. De pilot die de Boermarke gehouden heeft op het Westeinde in Wapserveen heeft een
prima score gemaakt en al meer dan de helft van de daar geplaatste
dertig kasten was bezet. Rupsennesten werden daadwerkelijk leeg
gegeten door de mezen. Dus de verwachting is dat er nog veel meer
kasten geplaatst gaan worden in onze regio.
Koolmees eet poppen

(Foto: Sylva Hellingman)
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Nieuwe routes
Naast de Boermarke hebben we op drie plaatsen nieuwe
routes gemaakt. Op sportpark De Krollenkamp aan de
Ruiterweg zijn vijftien kasten opgehangen en op camping
de Boerdam aan de weg Achter de Es tien, beide in
Uffelte. Ook zijn er door een gift van Comfortuinen uit
Meppel tien kasten opgehangen op het vergroende schoolplein van De Bosrank in Havelte. In totaal dus een
uitbreiding van 35 kasten in ons controlegebied.

Kool- en Pimpelmees in één nest
(Foto: John Kloppenburg)

Reekalf (Foto: John Kloppenburg)

Voorjaar
Bij de eerste aanzetten begin april bleken er al veel koolen pimpelmezen aan het nestelen. De eerste eieren waren
van de boomkruiper op 10 april. Twee dagen later waren
de eerste mezen aan het leggen geslagen.
De bonte vliegenvangers waren er wel redelijk vroeg bij,
maar door de kou en de vochtigheid, zijn ze veel later begin mei pas gaan leggen. Het eerste ei werd wel op
21 april vastgesteld en dat was een vroege vogel.
Maar met de broedsels ging het prima en op enkele
gevallen na was er weinig predatie. We weten dat er in
onze omgeving marters (steen- en boommarter) zitten en
ook (wilde) katten weten wel raad met de lekkere hapjes.
Dat is de natuur en daar kunnen wij ook weinig aan doen.
Belangrijk: Kasten goed stevig maken, marterproef en
zorgen dat de deksels er vast op blijven zitten. Maar dan
nog weten sommige dieren het voor elkaar te krijgen om
alles te slopen. Maar goed dat we handige vrijwilligers
hebben, zodat menig kastje weer wordt gerepareerd.

Resultaten
Als we kijken naar de resultaten dan zien we voor het eerst weer wat verbeteringen in het Uffelterbinnenveld. De afgelopen jaren was er veel predatie, maar doordat de kasten zijn verbeterd worden
de scores ook beter. Helaas hebben we geen gegevens binnen gekregen van Binnenveld III B zodat
we die uit de tellingen hebben gelaten. De scores op Rheebruggen en Ooster- en Westerzand waren
prima, zodat daar het leeuwendeel van de vogels werd geteld.
Koolmees in opmars
Wat we zien is dat de koolmezen de overhand gaan krijgen. Ruim 60% van onze kasten was bezet
door koolmezen en het aantal jonge vogels was enorm. De nieuwe routes laten een opmars van de
koolmees zien. De pimpelmezen en bonte vliegenvangers blijven redelijk constant. Wel ontdekken
we steeds meer boomklevers in onze kasten. Daartegenover staat wel dat de Gekraagde Roodstaart
niet in onze kastjes heeft gebroed.
Op de Krollenkamp hebben we zes spreeuwenkasten opgehangen. Daarvan heeft één paartje gebruik gemaakt. De rest werd bezet door andere vogels. Wel werden er in de lichtmasten nesten geconstateerd zodat het idee om de spreeuwenkolonie uit te breiden wel is geslaagd. Emelten moeten
uit het sportgrasveld en dat kunnen de spreeuwen als de beste. Verder waren de nieuwe rondjes
goed bezet, behalve het schoolplein van de Bosrank in Havelte. Dat is nog te open en veel te onrustig om daar nestjes te gaan bouwen. Maar de komende jaren moet het daar echt groen worden en
zullen de vogels daar ook hun stekkie vinden.
Jaaroverzicht 2018
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Camera’s
In 2017 hebben we voor het eerst een camera geplaatst bij één van onze kasten. Daar hebben we
geconstateerd wat we al langer vermoeden, namelijk veel dieren hebben het gemunt op jonge vogels. Daarom hebben we nu zelf ook een camera in ons bezit. Daarnaast hebben we bij Jan Thijs
Seinenhof en bij de huisartsenpraktijk in Havelte een camera hangen. In beide heeft een koolmeespaartje jongen grootgebracht. In het verzorgingshuis De Molenhof hebben we op dit moment
geen ruimte om de camera te plaatsen, de gemeenschapsruimte is nog niet gereed.
Totaalvergelijking van de afgelopen vijf jaar
Aantal jongen

2014

2015

2016

2017

2018

percentage.

Koolmezen

1248

908

1078

1251

1887

63,1 %

Pimpelmezen

454

264

352

347

557

18,5 %

Vliegenvangers

369

302

325

280

422

14,1 %

35

29

18

20

51

1,7 %

2106

1503

1773

1898

2917

-

-

-

70

173

80

2,6 %

2106

1503

1843

2071

2997

100 %

Boomklevers
Subtotaal
Overige vogels o.a. Mussen
Totaal

Schoolactiviteiten en werving kinderen
Bert Noorman heeft prima werk geleverd in 2018. Hij
heeft meerdere scholen bezocht vogellessen gegeven en
de werving gedaan voor de kinderen in Uffelte.
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de nestkastcontroleurs is, vanwege het succes vorig jaar, besloten om
op de scholen in onze omgeving weer vogellessen te
gaan geven. Hoofddoel, het wekken van belangstelling
voor onze vogels, in het bijzonder de holenbroeders, en
de natuur in zijn algemeenheid. Mogelijk dat deze basislessen met specifieke opdrachten zullen leiden tot
meer deelname van leerlingen aan de nestkastcontroles
op onze vaste routes. Als uitgangspunt voor de introductieles is een oude “Vogelles” van wijlen
Fred van Femden gebruikt, met speciale aandacht voor
de holenbroeders en de samenhangende activiteiten
van de Vogelwacht.
In het prille voorjaar zijn er contacten gelegd met de
basisscholen in Uffelte, Wapserveen, Wapse, Diever,
Wilhelminaoord en Ruinerwold. Later kwam de basisschool in Noordwolde daar op eigen verzoek nog bij. Docenten waren graag bereid tijd in te ruimen ondanks
het drukke schoolprogramma. Op Oosterveldschool in
Uffelte en de Vensterschool te Noordwolde leidde dit tot
een klassikale vogelles en ondersteuning op de Natuurbuitendag, waarbij in Uffelte praktijk werd opgedaan
op de nieuwe nestkastenroute op sportpark de Krollenkamp (16 kasten) en in Noordwolde in het bos rondom
de Spokeplas. Tijdens prachtig weer werden veel vogelsoorten gespot met behulp van vogelkaarten met foto’s.
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In nauw overleg met Jan Winters van
onze Vogelwacht werd een introductie
Vogelles gegeven op de Singelier in Diever en de Ten Darperschoele in Wapse.
Er was veel interesse, zeer verklaarbaar
omdat deze scholen ook meewerken aan
nestkastcontroles in hun omgeving. Helaas bleek de les op de Kievitshoek in
Wilhelminaoord niet haalbaar door ziekte van de contactpersoon. Op de Dissel in Ruinerwold is in het jaar van de
Huiszwaluw passend aandacht besteed
aan de diverse zwaluwensoorten in onze
woonomgeving d.m.v. een Power Point
presentatie, opgezette zwaluwen voor
herkenning, opdrachten per zwaluwsoort
en een puzzel. Het bijzondere gedrag van
Gierzwaluwen maakte veruit de meeste
indruk: ze doen alles in de lucht behalve broeden! Geweldig was het te horen
van de docent dat een dag na de les een
leerling zelf al foto’s van een boerenzwaluw in hun huisschuur had gemaakt en
die vol trots naar school had gezonden.
Ook werden 2 zwaluwkunstnesten aan
het schoolgebouw opgehangen, helaas
dit jaar nog zonder broedsucces. Nu al
is zeker dat op deze school volgend jaar
De Wulp, als de vogel van het jaar 2019,
aan bod komt.
Jaaroverzicht 2018
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Tenslotte werden op de Vuursteen in Wapserveen de vijf
nestkasten die een jaar eerder gezamenlijk waren opgehangen op het natuurlijke schoolterrein met enige regelmaat
gecontroleerd. Tot grote vreugde van de leerlingen was er
een uitstekend broedsucces van kool- en pimpelmezen. Bewezen is (ook) daar dat vogels zich snel aanpassen ook al is
de omgeving verre van rustig.
Daarnaast was deze school tezamen met de Vogelwacht
Uffelte nauw betrokken bij het proefproject Natuurlijke
bestrijding van de eikenprocessierups op een proefstrook
met eikenbomen en een aanliggende met bloemenmengsel
ingezaaide strook in Wapserveen. Dit was een initiatief van
de Boermarke Wapserveen met zeer deskundige begeleiding
van Silvia Hellingman. De leerlingen hadden twintig eigengemaakte nestkasten opgehangen met hun eigen naam
erop. Daarnaast zijn er vleermuizenkasten opgehangen.
Bij een inventarisatie in het broedseizoen bleek dat van de
twintig nestkasten er al elf bezet waren en later nog eens
drie met vooral mezen en enkele ringmussen. Een goede
score voor het eerste jaar.

Maar nog belangrijker, het eindresultaat van het proefproject
was zondermeer zeer hoopgevend. Er bleken 85% minder
eikenprocessierupsennesten in
de proefstrook aanwezig dan op
een controlelocatie. Tevens is
aangetoond met unieke beelden
dat de (kool)mezen en mussen
veel processierupsen en poppen
hebben opgegeten en dat het stimuleren van biodiversiteit dus
kan leiden tot aanzienlijk minder
eikenprocessierupsen.
Kortom het was voor veel leerlingen een zeer leerzame lente en
vooral veel vreugde als er door
hun enthousiaste inzet broedresultaten werden geboekt.

Weinig deelnemers aan nestkasttelling in tuinen
Dit jaar hebben we in het voorjaar reclame gemaakt voor de deelname aan de telling van bezette
nestkasten in de eigen tuin onder de leden van de Vogelwacht Uffelte e.o. Ja, de meeste vogels
nestelen in de bossen van Zuidwest-Drenthe maar ook heel veel leden hebben kastjes in de tuin
hangen. Wat lever dat de natuur op? Onder de leden is dit onder de aandacht gebracht en tijdens
de leden vergadering zijn opgave formulieren verstrekt.

Resultaten 2018.
In totaal hebben vijf mensen gereageerd en hebben we de volgende resultaten kunnen opmaken.
In de vijf tuinen hingen in totaal 53 kasten.
Hieruit kunnen we opmaken
dat twee leden met veel tuinruimte het leeuwendeel aantallen aanleverden. Arend van
Dijk heeft de meeste diversiteit
in zijn tuin. Het is goed om als
leden van de Vogelwacht meer
te doen aan de verbetering van
kasten in de nabije omgeving.
Bezetting van ruim 60% zegt
ook iets over de ontwikkelingen in bepaalde gebieden. De
huidige gegevens zijn niet representatief, maar er is een
begin gemaakt en het geheel
kan groeien als we dat willen.
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Totaalvergelijking van de afgelopen vijf jaar
Soort

Nesten

Eieren

Jongen

Uitgevlogen

Koolmees

11

94

90

85

Pimpelmees

5

42

39

36

Bonte Vliegenvangers

5

28

27

27

Boomkruiper

1

6

6

4

Huismus

2

6

6

5

Spreeuw

2

8

6

6

Grauwe vliegenvanger

1

4

4

4

Ringmus

2

9

0

0

Holenduif

1

2

0

0

Gekraagde Roodstaart

1

4

3

3

Totaal

31

203

182

170
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Wijk Meerkamp dertig nestkasten en drie insectenhotels rijker!
Vrijdag 20 september is met succes een eerste burendag gehouden in de wijk Meerkamp Oost in Havelte.
In het voorjaar van 2018 is het openbaar groen in de wijk
bijna helemaal vernieuwd en om dat te vieren organiseerde
een groep bewoners een feestelijke middag.
Door de activiteit aan te melden bij Nationale Burendag,
konden drie insectenhotels en twintig nestkasten gekocht
worden. De gemeente Westerveld stimuleerde het initiatief
met een tegemoetkoming in de overige kosten zodat we als
Vogelwacht Uffelte e.o. volledig uit de kosten kwamen.
Om de vogels hun nestgelegenheid terug te kunnen geven,
werd de werkgroep Nestkastcontrole van de Vogelwacht
Uffelte e.o. gevraagd een nestkastroute te realiseren.

Wethouder Henk Doeven, plaatst eerste kastje Mussenflat
(Foto: Ruud Smeenk))

De ideeën voor de insectenhotels en van een mussenflat
volgden later. In totaal werkte een groep bewoners aan
bijna dertig vogelkastjes, een mussenflat en het vullen en
plaatsen van drie insectenhotels. Gert Hulsebos, die namens
de buurtbewoners het woord voerde, was verheugd over de
grote opkomst en het enthousiasme van de bewoners.
Hij dankte vooral Landschapsbeheer Drenthe en
Vogelwacht Uffelte e.o. voor hun inzet en expertise. Hopelijk weten volgend voorjaar weer veel vogels de weg te vinden naar de kasten in de Meerkamp. De bewoners zullen

Eerste kastje wijk Meerkamp (Foto: Ruud Smeenk)

samen met de schoolkinderen de ontwikkelingen in de kastjes volgen. De initiatiefnemers bedanken alle inwoners en
kinderen die hebben getimmerd, geschilderd en geschminkt
of gewoon kwamen buurten, alsook Gemeente Westerveld,
Landschapsbeheer Drenthe en Vogelwacht Uffelte e.o.
en fa. Hoek, Rietdekker Knol, Comfortuin en Paintdiscount
voor het belangeloos leveren van materiaal.
Bert Noorman

Gert Hulsebos plaatst met buren het eerste insectenhotel op de Meerkamp.
(Fotoi: Ruud Smeenk)

Meerkamp
In 2018 zijn we in het tweede deel van het jaar actief geweest in de wijk Meerkamp.
Doel van ons was om in de wijk 20 nestkasten te plaatsen zodat de kinderen van de wijk via school
in de nabijheid de kasten controleren. Dat is prima gelukt.
Namens de Werkgroep Nestkastcontrole, Ruud Smeenk.
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Totaaloverzicht nestkasten 2018
Koolmees
Route
Binnenveld I

Pimpelmees

Bonte Vliegenvanger

Boomklever

aantal
eieren

uitgevlogen
jongen

%

aantal
eieren

uitgevlogen
jongen

%

aantal
eieren

uitgevlogen
jongen

%

aantal
eieren

uitgevlogen
jongen

%

111

94

85

58

30

52

38

31

82

0

0

0

Binnenveld II

86

63

73

41

41

100

47

18

38

9

9

100

Binnenveld IIIB

26

33

127

22

14

64

21

14

67

0

0

0

Oosterzand I

237

193

81

45

42

93

24

17

71

6

6

100

Oosterzand II

114

102

89

48

35

73

97

86

89

13

12

92

Westerzand

260

241

93

30

25

83

63

55

87

0

0

0

Holtinge

151

144

95

60

35

58

27

26

96

12

4

33

Rheebruggen I

254

243

100

102

60

59

75

61

81

12

11

92

Berkenheuvel 1

91

86

96

12

12

100

39

39

100

0

0

0

Dieverdorp

7

7

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rheebruggen II

128

123

93

31

28

90

23

21

91

0

0

0

Berkenheuvel 2

113

99

77

66

63

95

33

30

91

0

0

0

Kwekerij Breman

134

124

93

45

44

98

6

6

100

0

0

0

Gerkenweg Havelte

79

61

77

22

14

64

14

7

50

7

5

71

Zwembad Havelte

65

53

82

55

54

98

0

0

0

0

0

0

Krollenkamp

45

33

73

22

10

45

0

0

0

0

0

0

Camping De Boerdam

15

10

67

10

8

80

12

11

92

5

4

80

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

55

55

100

42

42

100

0

0

0

0

0

0

1971

1887

100

712

557

77

519

422

81

73

51

79

Gekraagde Roodstaart

Mussen*

OBS de Bosrank
Wetseinde Wapserveen
Totaal

Overige soorten, o.a. Glanskop, Huismus, Ringmus, Roodborst en spreeuw

80

Aantal bezette/succesvolle nesten 2018
leeg

totaal
bezet

Koolmees

Pimpelmees

Bonte
Vliegenvanger

27

6

27

13

7

7

21

12

20

8

4

6

26

10

16

9

4

2

3

Oosterzand I

36

34

2

38

28

4

4

1

Oosterzand II

33

32

1

32

12

4

14

2

Westerzand

44

40

4

40

27

3

10

Holtinge

29

27

2

29

17

6

4

2

Rheebruggen I

56

52

4

54

26

11

13

2

Berkenheuvel 1

25

17

8

16

9

1

6

4

1

3

1

1

Rheebruggen II

28

18

10

18

12

3

3

Berkenheuvel 2

26

23

3

23

12

6

5

Kwekerij Breman

59

46

13

47

17

5

Gerkenweg Havelte

16

12

4

12

6

3

Zwembad Havelte

16

12

4

12

7

5

aantal
kasten

bezetting
kasten

Binnenveld I

33

Binnenveld II

33

Binnenveld IIIB

Route

Dieverdorp

Krollenkamp

15

11

4

11

6

3

Camping De Boerdam

10

6

4

6

2

1

OBS de Bosrank

10

1

9

1

Wetseinde Wapserveen

25

15

10

14

9

4

524

405

118

410

216

73

Totaal

Boomklever

Glanskop

Zwarte
Mees

Spreeuw

2
1

1

1

25
2

1
1

2

1

79

12

1

1
1
1

2

27

*Gaat om ca. 90% Ringmussen en 10% Huismussen
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Werkgroep Heideschonen
Heideschonen in 2018, mooi en nuttig werk, maar....
Als ik als coördinator van de werkgroep Heideschonen jaloers ben op andere coördinatoren van de Vogelwacht, dan is het
wel op het moment dat het jaaroverzicht moet worden geschreven. Zij beschikken immers altijd over prachtige tabellen
met telresultaten, geweldige waarnemingen en ander specifiek nieuws. Bijhouden hoeveel dennetjes er jaarlijks het loodje
leggen, hoeveel hectare heide belopen wordt, het zou kunnen, maar dat doen we niet. We kijken wel naar het resultaat
en dat mag er ook dit jaar weer wezen. Er werd op negen locaties gewerkt met als duidelijk gevolg een open heidegebied
zonder dennetjes, beter geschikt voor de vogels die daar willen leven.

- Leuke gesprekken met rechte ruggen;
- Geen leerlingen basisscholen meer?;
- Bald is gestopt en;
- Meehelpers welkom;
- Er wordt ook vooruit gekeken.

Dat dat werk nuttig en zinnig is, hoorden we in
januari tijdens een speciaal voor ons georganiseerde lezing verzorgd door Ronald Popken van
Natuurmonumenten. Hij vertelde verder ook wat
Natuurmonumenten voor plannen heeft met hun
terreinen in het Holtingerveld in het kader van
de zogenaamde PAS maatregelen (bestrijding
effecten van o.a. stikstofdepositie), zoals het tegengaan van opslag van struiken en bomen op
de heide. Die zijn niet kinderachtig, zoals blijkt
bij het in 2018 gerealiseerde werk bij het Uffelter
Boervaartje en Uffelterveen.

Er waren dit jaar veertien werkochtenden van 9 tot 12 uur met gemiddeld tien-twaalf mensen aan
het werk. Dan kun je heel wat doen. Af en toe worden ook even de ruggen gerecht om met elkaar
leuke gesprekken te voeren, of zo maar om je heen te kijken en te genieten van het mooie Holtingerveld, maar.... dat zijn ook momenten waarop de gedachten afdwalen.
Dan moeten we denken aan minder leuke dingen:
Zoals aan:
Zou het, nu de kinderen niet meer met gereedschap mogen werken, echt afgelopen zijn dat leerlingen van de basisscholen van Havelte, Darp, Uffelte en Wapserveen ons komen helpen? Afgelopen jaar werd als noodoplossing bedacht dat volwassenen tijdens de aanwezigheid van
de kinderen werken met gereedschap en de kinderen de dennetjes afvoeren. Dat is natuurlijk niet ideaal, maar zo kon het
wel doorgang vinden. De vraag is of alle betrokken partijen een
goed alternatief kunnen ontwikkelen. Gelukkig worden er nu
(eind 2018) stappen gezet om dit te onderzoeken en misschien
ook wel verder uit te werken.
Dit beeld hoort helaas tot het verleden (Foto: Martha Sol)

Of aan Bald,
Één van de mensen van het eerste uur (dat is ongeveer 16 jaar geleden!) die helaas dit jaar moest
gaan stoppen, omdat het fysiek wat te zwaar wordt.
Bedankt Bald voor al die vele uren noeste arbeid.
- 22 -
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Maar boven alles natuurlijk aan Hans:
“Ik kom voortaan niet meer de hele ochtend, ik ga het wat
kalmer aan doen”, kondigde hij vorig seizoen al aan.
Na verloop van tijd vertelde hij ons dit jaar dat hij ziek was.
We hielden ons hart vast….Nestor Hans, ook een man van
het eerste uur.
Eind november hoorden we het onvermijdelijke bericht dat
hij was overleden. Wie staat nu de pers te woord, wie moet
nu de nieuwkomers op de heide het “vak” leren, wie geeft
uitleg waarom we het doen, hoe struiken en bomen heten en
hoe ze groeien en wie koppelt al die weetjes aan verhalen en
belevenissen uit een geleefd en interessant leven?

Heel erg bedankt Hans voor al die mooie momenten.
We gaan door, maar zullen ongetwijfeld af en toe even
stilstaan op de hei, op plekken waar jij ook hebt gewerkt.

Vooruitkijken doen we ook. Ook in 2019 werken de Heideschoners eenmaal per veertien dagen op
vrijdagochtend. Half maart wordt gestopt en half september weer gestart. Meehelpen ? Incidenteel,
structureel, alles is mogelijk. Landschapsbeheer Drenthe (hartelijk dank) zorgt voor goed gereedschap en handschoenen. Aanmelden bij de coördinator (tel. 0521 343222, of via de website)

Namens de Werkgroep Heideschonen, Gert Hulsebos
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Werkgroep Steenuilen
Top aantal territoria
Van tevoren is het altijd gissen wat een seizoen zal brengen en deze spanning maakt ons elk jaar weer nieuwsgierig en drijft ons om weer op pad te gaan. Het veld in om eerst de territoria vast te stellen, vervolgens de
broedgevallen te tellen om uiteindelijk het aantal uitgevlogen jongen te kunnen bepalen. Elk jaar weer een hele
klus, die door de circa veertig vrijwilligers en inmiddels zes sub-coördinatoren wordt uitgevoerd.

Wisseling van de wacht
Wat bracht 2018 voor de steenuil?
Begin 2018 gaf Muriël Broer te kennen dat
Voorgaande jaar 2017 was het een goed jaar
ze het coördinatorschap om persoonlijke remet veel nesten, relatief veel eieren en veel uitdenen niet langer wilde vervullen. Het gebied
gevlogen jongen. We kwamen in 2017 op maar
rond Ansen kwam hiermee vacant en hierop
liefst 58 nesten met in totaal 218 eieren en 151
is direct actie ondernomen. Al vrij snel werd
uitgevlogen jongen. Een prachtig resultaat. Het
het sub-gebied Ansen door Arne Kijk in de
is dan altijd afwachten of dit resultaat voortVegte overgenomen, waarmee het sub-gegezet kan worden in de jaren daarna. In 2018
bied rond Dwingeloo weer vacant kwam. Na
bleek dat we qua territoria hoger uitkwamen
enig overleg werd Okko Vos bereid gevonden
dan in 2017, te weten wel 72 territoria. Van
om dit gebied te
deze territoria waren
gaan coördineer 18 rondom Ruiren. Hier kwam
nen e.o. en 54 rondnog enige herom Dwingeloo/Dieverdeling van de
ver e.o. Dat beloofde
te controleren
dus veel goeds voor
nestkasten bij
het broedseizoen van
kijken
tussen
2018. Bij het tellen
het gebied van
van territoria moet
Okko Vos en
echter rekening geErwin Bruulsehouden worden met
ma, maar ook
eventuele dubbelteldat was snel
lingen, hoewel we die
geregeld en zo
zo veel mogelijk prokonden we weer
beren te voorkomen.
met
volledige Leerling met Uilskuiken (Foto: Claus van den Hoek)
In het aantal terribezetting het seitoria is een gestage
zoen ingaan. Ondertussen hadden we Rutger
groei te zien in het gebied Dwingeloo e.o. en
de Vries bereid gevonden om het gebied Vledvanaf 2012 een zorgwekkende daling rondom
der e.o. op zich te nemen als sub-coördinaRuinen e.o. Gelukkig zien we rondom Ruinen
tor. Rutger zal hier de komende jaren verder
e.o. dit jaar een herstel van het aantal territoria
gaan met controle van de nestkasten die er al
en uiteindelijk ook in het aantal broedgevallen.
hangen en dit gaan uitbreiden met nestkasWe hopen natuurlijk dat deze opwaartse trend
ten op nieuwe locaties.
wordt voortgezet in 2019.
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Bij het begin van het broedseizoen kwamen we er echter achter dat in de nestkasten toch minder gebroed
werd dan wij verwacht hadden. Op enkele locaties
bleken de uilen hun heil weer gezocht te hebben onder een dak van een schuur, stal of woning. Zodra we
deze broedgevallen vastgesteld hadden, hebben we ze
meegenomen in de totalen. Dit kon echter alleen als er
eierschalen gevonden werden of jongen gezien waren.
We zullen hierdoor dus ook nesten gemist hebben dit
jaar, nesten die er wel waren, maar waar geen jongen
of eierschalen gezien zijn door de bewoners.
Het aantal broedparen hebben we dit jaar vastgesteld
op 50 broedparen. De vrijwilligers hebben bij deze
broedparen in totaal 183 eieren geteld.

Jaaroverzicht 2018

Dit komt neer op een gemiddelde van 3,7
eieren per nest. Niet alle eieren komen
uit en niet alle jongen worden vliegvlug,
maar we hebben toch van totaal 124 jongen kunnen vaststellen dat ze vliegvlug
zijn geworden, wat 2,5 jongen per nest
betreft. Bij het aantal broedgevallen zien
we een opvallende ontwikkeling de laatste 4 jaar. Van 58 broedparen in 2015
gingen we naar 51 broedparen in 2016,
om vervolgens weer naar 58 broedparen te gaan in 2017 en in 2018 naar 50
broedparen. We zijn heel benieuwd wat
2019 zal brengen.
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Marterbestendig
Er is een positieve ontwikkeling te zien in het aantal mislukte broedgevallen. Dit aantal is de laatste jaren aan het dalen.
Vanaf 2009 kregen we te maken met de steenmarter en boommarter in het gebied. Vanaf 2011 zie je dit in het aantal mislukte broedgevallen. Tot 2015 zijn we bezig geweest de kasten
aan te passen, maar nog niet met het gewenste resultaat. De
laatste jaren, vanaf 2015, hebben we de nestkasten zo weten
aan te passen dat de marters (vrijwel) niet meer in de nestkasten kunnen. Dit zien we duidelijk terug in het aantal mislukte
nesten. Het is bij steenuilen algemeen bekend dat zo’n 35%
van de nesten gemiddeld mislukt. Wij zitten daar de afgelopen
2 jaar gelukkig onder. Dit jaar kwamen we uit op “maar” 24%
mislukte nesten. Een deel van de nestkasten moet nog worden
vervangen door nieuwere en beter marterbestendige nestkasten. In het najaar en de winter van 2018 hebben we dit zoveel
mogelijk proberen te doen. In 2019 hopen we de laatste niet
marterbestendige nestkasten te hebben vervangen door nieuwe nestkasten. De oude nestkasten worden omgebouwd naar
marterbestendige nestkasten, krijgen een nieuw laklaagje en
als het nodig is worden delen vervangen, om vervolgens weer in
het gebied opgehangen te kunnen worden.

Veilig werken op hoogte met klimgordel
(Foto: Claus van den Hoek)

Bezige bijtjes
Het controleren, schoonmaken en vervangen van
de nestkasten is niet het enige dat we als werkgroepen ondernemen. Dit jaar hebben we voor het eerst
gewerkt met de klimgordels met valbeveiliging. De
werkgroepen van de steenuilen zijn zeer te spreken
over deze veiligheidsmaatregelen die ook nog eens
het werken op de ladder makkelijker maken met de
juiste rolverdeling van de vrijwilligers die mee zijn.
Daarnaast hebben we, net als in 2017, meegedaan
aan NL-Doet 2018. Op 10 maart hebben we in samenwerking met de Stichting Steenuilenwerkgroep
Drenthe weer nestkasten gemaakt met aangemelde vrijwilligers, waaronder het CDA-Westerveld
en gedeputeerde Henk Jumelet. In totaal hebben
we achttien nestkasten gemaakt, negen voor de
steenuilenwerkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o.
en negen voor de Stichting Steenuilenwerkgroep
Drenthe.
Wederom is een groep kinderen van de school van
meester Erwin (o.b.s. De Schuthoek te Hoogeveen)
mee geweest tijdens het ringen van de steenuilen
(en torenvalken) in de sub-gebieden van Erwin en
Okko.
De jeugd heeft de toekomst en wie weet zien we één
van hen later als vrijwilliger weer terug.
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Maken kasten Steenuil tijdens NL-Doet (Foto: Erwin Bruulsema)

Één en al oor voor meester Erwin (Foto: Claus van den Hoek)
Jaaroverzicht 2018

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep steenuilen

Door Landschapsbeheer Drenthe (LBD) werden we
via de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe benaderd om een excursie te leiden voor de vrijwilligersdag van LBD. Deze werd dit jaar gehouden in
het dorpshuis van Ansen. Na een fietstocht door
het gebied van Jan en Arne hebben we in beide gebieden een nestje jonge steenuilen kunnen ringen.
De aanwezige vrijwilligers waren zeer enthousiast over het vrijwilligerswerk dat uitgevoerd wordt
door de vrijwilligers van de Vogelwacht Uffelte e.o.

Excursie LBD (Foto: Claus van den Hoek)

In het verleden is RTV Drenthe al meerdere malen mee geweest om een item te maken voor ROEG. Dit jaar is niet alleen RTV
Drenthe mee geweest, maar ook Omroep
MAX voor een item over de ei-controle bij
de steenuilen. Beide items zijn uitgezonden op tv en terug te vinden op de site van
de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe
(www.steenuilendrenthe.nl).

Omroep MAX op bezoek (Foto: Claus van den Hoek)

Wordt 2019 ook weer een mooi jaar?
Als het aan ons ligt natuurlijk wel. Aan de inzet van de vrijwilligers van de werkgroep zal het niet
liggen. We gaan ervan uit dat na een seizoen als in 2018, met een mooi aantal uitgevlogen jongen,
een positief effect zal hebben op het aantal broedgevallen 2019. We zijn daarvoor overigens wel
afhankelijk van het weer in de winter. Bij veel sneeuw zullen de steenuilen het moeilijk krijgen. Nu
voor de steenuilen maar hopen dat er niet te veel sneeuw valt en dat in 2019 de muizenstand is
hersteld ten opzichte van 2018. We gaan er weer voor.

Namens de Werkgroep Steenuilen, Erwin Bruulsema.
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Jonge steenuil. (Foto: Marcel Renard)
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Werkgroep Broedvogelinventarisatie
Natte en koude start van warm en droog voorjaar met overwegend
gunstige resultaten
We zijn het na de warme en droge zomer bijna vergeten, maar 2018 begon kletsnat en vooral februari-maart waren met
harde oostenwind koud. Het vroor net hard genoeg voor een paar dagen schaatsen. Misschien dat de droogte en aanhoudende warmte voor sommige soorten nadelig is geweest, maar voor water- en moerasvogels zette droogte pas goed in
toen het broedseizoen al flink was gevorderd. Wat wel opviel was dat heel wat paren uitgevlogen jongen hadden, een teken van een goed broedseizoen. De vogelstand draagt ook sporen in zich van overwintering en trek. In mei bijvoorbeeld
werd de vogeltrek vanuit Afrika naar Europa extra bemoeilijkt naar verluidt door zand- en stofstormen in de Sahara.
Heel wat vogels arriveerden hierdoor weken later of kwamen wellicht nooit aan.
Holtingerveld
De broedvogelstand van het
heide- en bosgebied Holtingerveld (1400 ha) tussen Uffelte,
Havelte en Wapserveen is weer
onder de loep genomen door de
werkgroep.
Volgens de werkwijze van het
broedvogel monitoring project
(BMP) is het gebied vooral in
maart-juni in de vroege ochtenduren doorkruist, waarbij vogels met broedgedrag op kaart
worden ingetekend. Het hele
veld wordt geïnventariseerd op
ca. 100 zeldzame en schaarse
soorten en in twee kleine proefvlakken ligt de focus op algemene soorten.
Tellers waren Peeke Boelhouwer, Arend van Dijk, Ronald
Hoogehout, Hans Krol, Norbert Kwint, Patrick Snoeken,
Martha Sol en Harry Talen.
In dit overzicht wordt speciale
aandacht besteed aan acht algemene broedvogelsoorten, die
meestal maar weinig aan bod
komen in de jaaroverzichten.
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Watervogels
Door de natte start van 2018 was het waterpeil hoog en bleef dat tot
ver in mei. Daarna kwam de droogte. Mede door deze nattigheid was
de stand van de meeste watervogels vrijwel gelijk aan die van 2017 of
iets hoger zoals kuifeend (30 paren), waterral (8) en rietgors (29). Alleen
het waterhoen viel terug van 5 naar 1 (door vorstperiode?). Spannend
was de vestiging van een territoriaal paar kraanvogels, waarvan de
roep in grote delen van het veld te horen was. Even leek het dat ze aan
het nestelen waren, maar het bleek rui te zijn, waarbij één vogel enkele
weken niet kon vliegen.
Heidevogels
De stand van de meeste heidevogels kwam vrijwel overeen
met die van vorig jaar, zoals
flinke aantallen boompiepers
(397), geelgorzen (244), kneuen
(113) en boomleeuweriken
(40). Na jarenlange afname
bleef de stand van de veldleeuwerik gelijk (ooit maximaal
100 paren, nu 32). Grauwe
klauwier met 14 paren vinden
De geelgors weet zich na jarenlange gestage
we nu bijna gewoon, maar de
toename goed te handhaven op het hoge niveau.
vestiging van 1 paar in 2005
In 2018 met 244 paren. (foto Geert Drogt).
staat nog vers in ons geheugen. Toename was er bij de grasmus (167) en nachtzwaluw (35).
Verrassend waren de 6 paren paapjes, waarvan er zeker enkele jongen
hebben grootgebracht. Meestal treffen we 0 tot 3 paapjes aan en we
moeten terug naar 1994 of daarvoor om het aantal van zes tegen te
komen. Er zat ook weer één tapuit (geen broedsucces) en er werden de
twee kwartels gehoord (plus nog drie op de Uffelteres). De roodborsttapuit was als één van weinige heidevogels in mineur met 104 paren
met in 2017 nog 114. Misschien dat de zeer koude maand maart deze
vroege zanger parten heeft gespeeld.
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Bosvogels
Algemene soorten
Bij de bijzondere bosvogel waren er ten opzichte van 2017 ongeAlgemene vogelsoorten komen
veer evenveel soorten met een vrijwel gelijke stand, toe- of afnaweinig aan bod in onze rapporme. De meeste roofvogelsoorten hadden een met 2017 vergelijktages, meestal omdat de bijbare stand, alleen de boomvalk liet het afweten. De bosuilstand
zondere soorten de aandacht
bleef met 8 paren gelijk, maar de ransuil was in geen velden
trekken. Algemene soorten zijn
of wegen te bekennen. In de vorige eeuw waren 10-20 paren
zo talrijk dat het onbegonnen
heel gewoon. Zwarte specht (6)
werk is het geheen kleine bonte specht (27) hadle gebied er jaarden normale aantallen, maar de
lijks op af te strogroene specht nam spectaculair
pen. Een achttal
toe van 19 tot 27 paren. De wiesoorten waaronder
lewaal (33) en vuurgoudhaan
merel,
koolmees
(24) wisten hun hoge stand van
en vink inventari2017 vast te houden. Van één
seren we uitsluivan de twee paren raven was het
tend in twee kleine
nest met vrij grote jongen kaproefvlakken
die
potgetrokken en verlaten. Het
min of meer reprebekende drietal dat al decennia
sentatief zijn voor
lang weet te profiteren van het
de twee belangrijkEen van de verrassing van 2018 was toename van
ouder worden van het bos en uitste landschappen
de groene specht tot 27 paren (foto Geert Drogt)
breiding van loofbos, haalde dit
in het Holtingerjaren het hoogste aantal paren ooit: appelvink 115, boomkleveld, heide (incl. stukken
ver 90 en glanskop 87. In 1970 zaten er alleen enkele glanscultuurland) en bos. Het heikoppen, de eerste broedende appelvink dook in 1976 op en de
deproefvlak Westerzand (in het
eerste boomklever pas in 1988. Opmerkelijk was de groei van
noordwesten van de heide,
de putterstand, van 30 naar 46 paren. Ook hoog scoorden bon65 ha) vertegenwoordigt ongete vliegenvanger (175) en houtsnip (19). Minder goed verging
veer 8 % van het areaal heide
het de grote lijster (32), zwarte kraai (17) en kauw (nog maar
en bosproefvlak Oosterzand
1, vorige eeuw nog 30-40 paren) en koekoek (7). Ondanks een
(tegen Brandeveen aan, 39 ha)
voorafgaande invasie konden we maar 10 paren kruisbekken
ongeveer 6 % van het areaal
vaststellen.
bos.
Aantalsontwikkeling
De veranderingen in de vogelstand van deze acht soorten registreren we ingaande 1970. Vaak laat
de stand jaarlijkse schommelingen zien, maar op de lange termijn is de ontwikkeling meestal eenduidig. De talrijke soorten zijn voornamelijk bosbewoners die ook in het heidegebied in kleine bosjes, solitaire bomen en struwelen zitten. Het zijn vooral veranderingen in het landschap en biotoop
die de ontwikkelingen van deze soorten op de lange termijn dirigeren.
Proefvlak Westerzand
Op de heide zijn de acht algemene soorten allemaal toegenomen
(zie figuur tjiftjaf en fitis). Toename loopt in grote lijnen in de
pas met de algehele struik- en bosvorming op de heide. Dat is
in zekere zin een natuurlijke ontwikkeling, die met kappen, veebegrazing, plaggen of maaien afgeremd of gestopt kan worden.
Kappen van struiken en bomen over grote oppervlakten gebeurt
af en toe en dat is te zien in de tijdelijk lagere stand van de fitis
in de jaren 1985-95. Recente terugloop van de fitis kan samenhangen met doorgroei van struikgewas naar bos.
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Fitissen houden niet van dicht
en hoog bos. De tjiftjaf was
als enige van de acht soorten
in de beginjaren nog afwezig
als broedvogel in dit heidegebied. Er was toen een strook
jong bos en nog twee kleine
opslag-bosjes. Dat is nu wel
anders.
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Proefvlak Oosterzand
In bossen laten zeven soorten toename zien, maar de
manier waarop verschilt. Tjiftjaf, pimpelmees en vink (figuur) nemen langzaam maar zeker toe. Roodborst, merel en koolmees (figuur) hebben tot in de jaren 1990 een
vrij stabiele stand, dan toename en vervolgens weer stabilisatie op een hoger niveau. De winterkoning (figuur)
neemt ook toe, maar daarvan wordt de ontwikkeling beïnvloed door terugval in winters met streng winterweer in
1979, in drie opeenvolgende jaren 1985-87, 1991, 1996,
1997 en 2010. Na zachte winters trekt de stand weer
aan. De fitis is de enige die afneemt (figuur). Het is vooral een vogel van bosranden en jong bos. Aanvankelijke
toename in het opgaande bos was er aan de rand van de
heide en van Brandeveen waar jong bos opsloeg. De hoge
stand viel in de periode nadat flinke stukken bos waren
gekapt waarop jong aangeplant bos opgroeide. Groeit
deze aanplant door tot opgaand bos dan verdwijnt de
fitis weer. Sinds het begin van deze eeuw wordt er door
ander beheer alleen nog kleinschalig gekapt of gedund
en die stukken liggen vaak in ouder bos en zijn niet in
trek bij fitissen. Ontwikkeling van bosvogels is variabel
door voorkeuren per vogelsoort. De ene soort houdt van
jong bos, de andere van halfwas of oud bos. Verder zijn
er specialisten voor loof- en naaldbos, voor bos met en
zonder dichte ondergroei enzovoort. Dat maakt het verklaren van veranderingen er niet eenvoudiger op.
Of deze acht soorten ook elders in het gebied een vergelijkbare ontwikkeling doormaken hebben we niet gemeten, maar gezien de positieve trend van verwante
bossoorten, zoals grote bonte specht, zwartkop en zanglijster, waarvan we de stand wel geregeld registreren nemen we aan dat dit ook voor deze acht geldt. De meeste
soorten hebben geprofiteerd van bosgroei na aanplant in
de eerste helft van de 20e eeuw en van uitbreiding van
opslag van struiken als ondergroei in het bos.
Aantal paren
Door het aantal vastgestelde paren van het achttal in de
twee proefvlakken te betrekken op de totale oppervlakte
hei en bos kunnen we grofweg de totale stand berekenen. Het gaat om een ordegrootte, want er zijn veel
variabelen in het spel. Als uitgangspunt is het gemiddelde aantal paren in de proefvlakken in 2015-2018 genomen. De talrijkste soort is de vink met 1000 berekende paren (tabel) waarvan ongeveer 200 op de heide en
800 in het bos. De meeste soorten hebben een dergelijke
verdeling over heide en bos, maar niet de fitis, want die
scoort 530 paren op heide en 430 in bos.
Jaaroverzicht 2018

Met ongeveer 1000 paren is de Vink de talrijkste
broedvogel van het Holtingerveld en nog steeds toenemend (foto Geert Drogt)

Het kan nog, toename van een rodelijst-soort het
Paapje. We telden 6 paren en dat was sinds 1994
niet voorgekomen (foto Geert Drogt)

Fitis. Zowel talrijk in de jonge bossen als in struiken
en bosopslag op de heide. De laatste jaren loopt de
stand terug (foto Geert Drogt)

Vooral winters met strenge vorst zetten de toon in
de aantalsontwikkeling van de winterkoning. Na
soms forse terugval klimt hij na zachte winters weer
uit het dal (foto Geert Drogt)

- 31 -

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep broedvogelinventarisatie
Berekend aantal paren van acht talrijke soorten
in het Holtingerveld in 2015-2018

Soort

Door veranderingen in de vogelstand, die weer samenhangen
met verandering in het landschap of met andere factoren,
zijn enkele vroeger schaarse soorten nu talrijk geworden.
De zwartkop en boompieper bijvoorbeeld behoren elk met
ongeveer 400 paren nu tot de talrijkste soorten, terwijl ze dat
bijna vijftig jaar geleden met 80 respectievelijk 160 paren bij
lange na niet waren.

Paren

Vink

1.000

Fitis

960

Roodborst

700

Merel

650

Koolmees

550

Winterkoning

510

Pimpelmees

400

Tjiftjaf

300

Dit jaar hadden kraanvogels een territorium, in 2019 misschien nestelend?
Dit tafereel zien we niet iedere dag. Daarom maar extra groot om er maar goed van te kunnen genieten! (Foto: Geert Drogt)
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In aparte box
In 2018 hebben in ZW-Drenthe drie rode wouwen
genesteld en 9 jongen grootgebracht. Twee zaten
langs de Reest tussen Meppel en Zuidwolde en één
net als in 2017 bij Vledder. In de afgelopen jaren
waren er in de regio De Wijk-Meppel en Zuidwolde-Balkbrug ook al aanwijzingen voor broeden,
maar zekerheid werd niet verkregen. Dit jaar zijn
de drie nesten begin april gevonden en gedurende het broedseizoen gevolgd. De jongen vlogen in
juli uit. In de winter verblijven ze meest in Spanje.
Landelijk zijn er in 2017 en 2018 13 nesten gevonden. Voor zover bekend komt de uitbreiding vanuit
België en Duitsland en ze zitten in ons land vooral
in de grensprovincies. Nu uitkijken naar 2019.
De sierlijke rode Wouw wist ons dit jaar te verrassen met drie nesten en negen uitgevlogen jongen in ZW-Drenthe (foto Geert Drogt)

Opkomende zon op de heide met volop zingende boompiepers, geelgorzen en roodborsttapuiten (foto Norbert Kwint).
Namens de Werkgroep Broedvogelinventarisatie, Arend J. van Dijk
Jaaroverzicht 2018
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Werkgroep Zwaluwen
Koude start van redelijk goed broedseizoen
Veel zwaluwen arriveerden pas in de loop van mei, waarschijnlijk door slecht weer en zandstormen op de
trekroute. maar ze werden vervolgens vergast op een historisch warme meimaand en een bijzonder zonnige
en droge zomer. De stand, en voor zover bekend ook de broedresultaten, waren goed.
Aantallen boerenzwaluwen bleven wat achter. 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.

Wie wil er niet bij de Werkgroep Zwaluwen?
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze werkgroep. Doe mee met zwaluwnesttellingen,
kunstnesten maken, ophangen of schoonmaken, kijken naar broedsucces en dat allemaal voor
die prachtig snelle Afrikatrekkers.
Uiteindelijk zoeken we een coördinator, maar dat kan via de weg van de geleidelijkheid.
Aanmelden kan bij: arend.vandijk@sovon.nl

Gierzwaluw
Tussen 13 en 20 juli is op zeven avonden in
Uffelte gekeken naar invliegplaatsen (nesten) van
gierzwaluwen. Van de 35 bezette nestplaatsen
zaten er 32 in aan muren bevestigde gierzwaluwnestkasten (tabel 1). Voor het eerst waren alle
nestkasten bezet. Belangrijk, want in nestkasten
rollen de eieren niet weg en wordt het niet snel
te warm voor de jongen. Dat is in nestplaatsen
onder dakpannen vaak anders. Tijdens de hittegolf is op 23 juli aan de Lindelaan een nog niet
vliegvlugge jonge gierzwaluw uit zijn nest onder
de dakpannen gesprongen. Het is teruggezet voor
de opening van een gierzwaluwdakpan.

In de Lindenlaan hebben we nog twee nesten onder dakoverstekken en één onder een gierzwaluwdakpan. In 13 nestkasten zijn jongen gezien, wat
duidt op een prima broedseizoen. Eind juli waren
de meeste gierzwaluwen weer vertrokken.
Tussen 2009 en 2018 waren er 10 tot 38
nestplaatsen in Uffelte (tabel 1). De populatie
is, na toename tot 2012, vrij stabiel. De meeste gierzwaluwen nestelden in de Veenbesstraat.
Het aantal bezette nestkasten was er aanvankelijk laag, nam vrij snel toe en handhaafde zich
daarna tussen de 24 en 27. Gelijk met toename
van bezette nestkasten liep het aantal nesten in
gevels terug.

Tabel 1. Nestplaatsen van gierzwaluwen in de Veenbesstraat en in geheel Uffelte.
Broedplaats

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Veenbesstraat gevel

7

3

8

8

6

1

1

1

1

-

Veenbesstraat nestkast

1

5

13

21

18

25

27

24

27

27

8

8

21

29

24

26

28

25

28

27

11

10

26

36

30

36

36

33

38

35

Veenbesstraat totaal
Totaal Uffelte
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In Havelte is de kolonie aan de Lageweg en Dennenlaan goed bekeken en daar werden 24 nestplaatsen geteld. Verder was er nog één nest in de Clementskerk en zaten vijf broedverdachte gierzwaluwen in de Meerkamp, samen ca 30. Op basis van het aantal, vaak gepaard rondvliegende en
soms spleten induikende gierzwaluwen zaten er in de dorpskern van Wapserveen 8 en in Darp 6
paren. In Darp is een uit het nest gevallen bijna volgroeid jong na liefdevolle zorg weer losgelaten.
Boerenzwaluw
Deze in gebouwen nestelende zwaluwen tellen we
jaarlijks in Uffelte in een gebied aan de oostzijde
van de Drentse Hoofdvaart. Het gaat om ruim vijftig veelal tot woningen omgebouwde boerderijen
met stallen en schuren en één groot veehoudersbedrijf. Onze telling viel eind mei en dat bleek voor
de ene zwaluw bijna te laat (uitgevlogen jongen),
maar voor de ander te vroeg (nestbouw). Deze
spreiding in broeden had te maken met de ‘normale’ aankomst van de eerste boerenzwaluwen in
april en met een tweede door slecht weer verlate aankomstgolf half mei. De aantallen langs de
Drentse Hoofdvaart vielen wat laag uit, maar dat
werd gecompenseerd door hogere stand in Rheebruggen. Het totaal kwam uit op 59 nesten, wat
lager is dan het gemiddeld getelde aantal van
66 sinds 2008. De laagste stand, 53 nesten, telden
we hier in 2013 en de hoogste, 84 nesten, in 2015.
Door het fraaie voorjaarsweer zijn er waarschijnlijk veel jongen uitgevlogen en goede kans dat we
dat volgend jaar terug zien in een hogere stand.

Huiszwaluw
In Uffelte, Havelte, Veendijk en Wapserveen zijn dit jaar op ca. 250 adressen in
totaal 417 nestelende huiszwaluwen geteld. Zo’n hoog aantal hebben nooit eerder
gehad. In Havelte en Wapserveen komt het
aantal globaal overeen met dat in 2017,
maar in Uffelte en Veendijk was er aanzienlijke toename (tabel 2). In Uffelte was
er vooral toename bij de sluis en in Veendijk bij boerenbedrijf Gras. De zwaluwtillen en opgehangen kunstnesten zijn hieraan mede debet. In totaal nestelden
154 zwaluwen in kunstnesten (37% van
alle nesten) en 263 (63%) metselden hun
eigen nest. Deze percentages lopen per
dorp niet sterk uiteen.
Aan de twee tillen in Havelte zaten
25 (Meerkamp) en 17 (Schaapskooi) nesten en in Uffelte 1 (Dorpsstraat) en
13 (Post) nesten.

Boerenzwaluw in Rheebruggen (Foto: Arend van Dijk)

Huiszwaluw (Foto: Geert Drogt)

Tabel 2. Aantal bezette huiszwaluwnesten in Uffelte, Havelte, Veendijk en Wapserveen in 2010-2018.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Uffelte

119

145

87

61

57

76

54

62

95

Havelte

124

172

171

178

171

158

194

223

218

Veendijk

22

41

61

63

50

52

66

56

82

Wapserveen

72

33

17

42

38

26

19

20

22

337

391

336

344

316

312

333

361

417

Totaal
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Neststudie in het “Jaar van de huiszwaluw”
Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseerde in
2018, in het “Jaar van de
huiszwaluw” een neststudie. Meer dan honderd
waarnemers in het hele land
observeerden gedurende het
hele broedseizoen wekelijks
het gedrag op en rond een
vast aantal nesten. Hiermee
wordt inzicht verkregen in
het broedsucces van zowel
eerste als tweede legsels.
Bij jarenlange voortzetting
kan dit informatie geven als
verklaring voor de veranderingen, vaak afname, in de
stand.

Bij het onderzoek werd eerst de
nestbezetting vastgesteld, wat
bij kunstnesten soms lastig is
te zien, dan volgen fasen met
eieren, nestjongen en uitgevlogen jongen. Zwaluwen kunnen
daarna overgaan tot een tweede legsel en wordt de serie herhaald. In Havelte observeerde
Gert Hulsebos acht nesten aan
de loods van de Schaapskooi en
Janet van Vliet deed dat bij 17
nesten aan de boerderij Wilhelminahoeve. Antoon Vermeulen
hield 21 nesten onder controle
bij boerenbedrijf van Benak in
Wapserveen.

Totaal ging het om 46 nesten,
dat is inclusief 28 aanwezige
kunstnesten (tabel 3). Op de
drie locaties raakten 35 nesten
bezet, 17 in kunstnesten en
18 zwaluwen bouwden zelf een
nest. In 29 nesten werden eerste legsels grootgebracht en in
vijftien nesten tweede legsels.
Dit zijn vrij hoge aantallen en
percentages, waaraan wellicht
het fraaie zomerweer ook debet
aan is geweest.
Sommige tellers hebben aangegeven ook komend jaar weer
aan de slag te gaan. Dat moeten we hebben!

Tabel 3. Resultaten nestonderzoek huiszwaluw in Havelte en Wapserveen in 2018.
Huiszwaluw

Huiszwaluw 2018

Nesten

Nesten bezet

(Foto: Geert Drogt)

Succesvolle eerste legsels Succesvolle tweede legsels
(met % van bezette nesten) (met % van bezette nesten)

met

%

legsel

%

legsel

%

Wilhelminahoeve Havelte

17

11

65

10

91

5

45

Schaapskooi Havelte

8

3

38

3

100

0

-

Benak Wapserveen

21

21

100

16

76

10

63

Totaal

46

35

76

29

29

15

54

Namens de Werkgroep Ronald Hoogenhout en Arend van Dijk

- 36 -

Jaaroverzicht 2018

Werkgroep Torenvalken
2018 evenaring 2008 - een tópjaar

Waarschijnlijk door het koude vroege voorjaar bleven veel nestkasten aanvankelijk leeg.
Maar eind mei zaten er tot onze verbazing in veel kasten jongen en uiteindelijk
kwam 2018 met 61 nestjongen als een zeer succesvol uit de bus.

Na een koude periode in februari en begin maart, zijn pas
eind maart de nestkasten schoongemaakt. De nodige reparaties moesten weer worden uitgevoerd en enkele
kasten zijn zelfs geheel verwijderd omdat wij ze onbewoonbaar hadden verklaard. Gelukkig waren bijna alle kasten
waarin vorig jaar is gebroed nog in goede staat. We hadden
namelijk nog maar twee goede kasten op voorraad en die
stonden gepland op andere locaties.

Onbewoonbaar verklaarde woning. Duidelijk toch?
(Foto: Wim Snoeken)

Kasten waar we valken zagen waren bij de Modderbult,
Aaweg, het Zen centrum (Wapserveen), Darperes en bij
Bouwknegt. Op 24 maart is een kast opgehangen bij Steven
Huizinga in Lhee, deze kast is geplaatst op één van onze
inmiddels beroemde lantaarnpalen. Binnen enkele dagen
kregen we al een filmpje van Steven dat er rond zijn kast
inmiddels al een Torenvalk vloog. Erg mooi nieuws!
Jaaroverzicht 2018

1e controle
Dit jaar was een beetje een raar
jaar. In de kasten die in voorgaande jaren altijd bewoond waren,
was tijdens de eerste controle geen
enkel ei te bekennen.
Spannend dus, zouden de Valken
er niet zijn of beginnen ze later met
de het leggen van de eieren. We besluiten om op een later moment de
controle voort te zetten
2e controle
Op 31-5 gingen we opnieuw controleren. Nu moeten er toch kasten
bewoond zijn dachten we.
Gedurende de maand mei zagen
we weinig valken dus waren we
zeer benieuwd. Bij de kast bij de
Modderbult was geen valk te
bekennen, maar wel 5 kleine jongen! Wat een verrassing. In de
kast aan de zandweg zaten ook
al 5 kleine jongen. Deze kast was
al jaren niet bezet. Verderop in de
paalkast 6 kleine jongen. Tijdens
deze controle vielen we van de ene
verbazing in de andere. We hebben
eieren bij Dorenbos tot grote
jongen bij Bouwknegt. Wordt het
dan toch nog een mooi seizoen?
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Bezette nestkasten met torenvalken in 2018
Kastnummer

Naam

Plaats

Aantal jongen

6

Looweg

Uffelte/Dwingeloo

6

9

Dorenbos

Uffelte

4

16

v.d. Vegte

Ruinen

6 (3 geringd)

19

Modderbult

Wittelte

3 (3 geringd)

30

Zen-centrum

Wapserveen

4

36

Aa-weg

Wapserveen

6

40

Darper cs

Darp

5

41

Bennink

Lheebroek

7

44

Bouwknegt

Havelte

5

45

Bouwens

Ansen

6

47

v.d. Salm

Leggeloo

5

50

Huizinga

Lhee

5 eieren (verlaten)

51

Gras

Veendijk

4

Bewoonde kasten en aantal jongen
In totaal hebben we dit jaar 69 jongen in de kasten gehad. Een evenaring van het topjaar 2008!
Jammer dat de kast bij Huizinga door onduidelijke reden werd verstoord en daardoor verlaten
door de torenvalk. Al met al een zeer goed resultaat. De steenmatter zijn we steeds beter de baas
met behulp van de kasten op lantarenpalen. Helaas konden we niet alle valken ringen omdat het
leeftijdsverschil groot was en het daardoor lastig plannen was voor de ringers. Soms zagen we een
leeftijdsverschil van minimaal 1 maand. Mogelijk heeft het afwisselende weer in het vroege voorjaar
hier effect op gehad?
Nieuwe kasten
Onze kasten zijn al oud en al jaren zijn
wij bezig met het oplappen van de kasten.
Dit viel niet altijd mee. Dit resulteerde nu
in nogal wat uit de boom gevallen kasten.
Gelukkig kregen we groen licht om nieuwe
kasten te laten bouwen. In samenwerking
met ons lid Claus van den Hoek hebben we
tien nieuwe kasten van uitstekende kwaliteit tot onze beschikking gekregen. Deze
zullen in de komende jaren op de juiste plek
worden opgehangen. Eén kast hangt al bij
Claus zelf. Hij heeft er een camera opgezet
en binnen enkele dagen zat er al een
geringd mannetje (uit Staphorst) in. Een teken voor succesvol broeden in 2019?

Een net geringde jonge torenvalk (foto Claus van den Hoek).

Namens de Werkgroep Torenvalken, Wim Snoeken.
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Elk jaar weer gaan de ringers met de verschillende werkgroepen op pad om de torenvalken,
steenuilen, kerkuilen en bosuilen te ringen. Dit
jaar zijn 187 nestjongen geringd. De ringers die
onder de vlag van de Vogelwacht Uffelte e.o. actief zijn, zijn: Jan ter Stege, Wolter van Tarel en
Erwin Bruulsema. Vooral de periode vanaf half
mei tot eind juli is erg druk i.v.m. het ringen
van de torenvalken, steen- en kerkuilen.
Ringen jonge Steenuil (Foto: Claus van den Hoek)

Werkgroep Ringen
Steenuilen
Van de steenuilen hebben we dit jaar vrijwel alle jongen kunnen ringen. Dat lukte niet met enkele
al uitgevlogen jongen, op adressen waar we tijdens het broedseizoen niet bij konden vanwege het
gras dat net was ingezaaid en in broedsels die buiten de nestkasten hebben gezeten (bijvoorbeeld
onder het dak). We hebben 123 jongen kunnen ringen.
Kerkuilen
Het aantal geringde kerkuilen bleef dit jaar ver achter ten
opzichte van afgelopen jaren. In totaal hebben we 29 jongen
kunnen ringen en dat waren er in 2017 122. We troffen tijdens het ringen relatief kleine nesten aan en lichte jongen.
Bosuilen
Evenals in 2017 hebben we bij de bosuilen een gering aantal
jongen kunnen ringen, in totaal zes in drie nesten met elk
twee jongen in Wateren, Diever en Zorgvlied. De jongen in
Diever zaten net als vorig jaar in een grote beukenhaag. Dit
was zeker niet de nestlocatie, maar de jongen verlaten eerder
het nest dan ze kunnen vliegen en worden dan takkelingen
genoemd. We gaan komend jaar proberen de nestlocatie vast
te stellen van deze bosuilen. De jongen hebben we dit jaar
kunnen ringen, omdat ze in de heg zaten. Een leuke bijkomstigheid.
Dit jaar is ook één van de jongen die vorig jaar in de tuin
bij Willie van Vemden geringd was, teruggemeld. Helaas was
deze als verkeersslachtoffer gevonden langs de weg bij
Wapse. Deze bosuil heeft is bijna een jaar later op ongeveer
tien km van de ringplaats gevonden.
Jaaroverzicht 2018

Geringde jonge Kerkuil (Foto: Okko Vos)

Jonge Bosuil (Foto: Henk Kleijberg)
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Torenvalk
Bij de torenvalken hebben we dit jaar iets minder
jongen kunnen ringen dan in 2017. Dit jaar bleef de
teller op 29 steken terwijl die in 2017 op 35 stond.
We hebben echter niet alle jongen kunnen ringen
dit jaar. Het was een bijzonder jaar met hele vroege
nesten en hele late nesten. Volgend jaar zullen we
weer onze uiterste best doen om zo veel mogelijk
torenvalken van een ringetje te voorzien.
Moeder en zoon vertederd door jonge Torenvalk (Foto: Claus van den Hoek)

Jong geleerd, is oud gedaan (Foto: Marcel Renard)

Opleiden en examinering
In 2018 is Erwin begonnen met het opleiden van
Henk Boxma tot ringer voor torenvalken, steen-,
bos- en kerkuilen. Henk Boxma is zelf actief met
de bescherming van de steen- en kerkuilen rondom
Zeijen en Zeijerveen en zal opgeleid worden tot zelfstandige ringer voor Noord-Drenthe.
Naast het opleiden van ringers worden we ook regelmatig verzocht om ring-examens af te leggen
van ringers die klaar zijn met de opleiding. Dit jaar
hebben Jos van der Meer (kerkuilencoördinator
Gieterveen en omgeving) en Benno Stortelder van
Vogelwerkgroep Berkelland examen gedaan bij onze
ringer Erwin Bruulsema.

Totalen
In de grafiek is goed te zien hoeveel uilen en valken we de afgelopen jaren hebben geringd. Deze aantallen zijn zeer wisselend door grote verschillen per seizoen in het aantal broedgevallen of jongen. Vooral bij de kerkuilen valt dit op.
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Bijzondere meldingen
In het overzicht van terugmeldingen van geringde vogels is te zien dat het overgrote deel van de
kerkuilen dood wordt teruggemeld in de winter. Meestal zijn dit eerstejaars vogels die hun eerste
winter helaas niet overleven.
Ook opvallend zijn de twee steenuilen met 0 km vanaf de ringplaats. Dit zijn steenuilen die als volwassen vrouwtje op het nest geringd zijn en nog steeds dezelfde nestkast bewonen. Veel steenuilen
in de lijst zijn levend gemeld of door de werkgroepen aangetroffen in de nestkasten.
Bijzonder is de melding van de sijs. Deze was geringd als wintergast in Friesland. Hij/zij heeft het
niet lang volgehouden, want is 19 dagen na het ringen tegen een raam gevlogen in Vledderveen.

Ringplaats
Hardenberg (Ov)

Datum
ringen

Plaats terugmelding

Datum
terugmelding

Verstreken tijd
in dagen

Afstand in
kilometer

Soort

15-06-2015

Wapse

dood

23-06-2018

1103

43

Steenuil

16-06-2010

Lemele (Ov)

levend

17-05-2018

2892

39

Steenuil

03-06-2017

Steenwijk (Ov)

dood

25-04-2018

326

16

Kerkuil

20-05-2014

Hijken

dood

20-03-2018

1400

10

Steenuil

09-03-2018

Vledderveen

dood

28-03-2018

19

17

Sijs

03-06-2017

Zevenhuizen (Gr)

dood

23-03-2018

293

32

Kerkuil

03-06-2017

Ruinen

dood

08-03-2018

278

10

Steenuil

08-06-2017

Ruinerwold

levend

07-03-2018

272

10

Steenuil

Wateren

16-06-2017

Dronryp (Fr)

dood

25-02-2018

254

53

Kerkuil

Doldersum

24-06-2017

Kollum (Fr)

dood

05-03-2018

254

46

Kerkuil

12-06-2017

Haulerwijk (Fr)

dood

06-03-2018

267

26

Kerkuil

27-06-2016

Oldeberkoop (Fr)

dood

04-03-2018

615

15

Kerkuil

13-05-2017

Wapse

dood

26-02-2018

289

10

Bosuil

05-06-2014

Boijl (Fr)

levend

08-02-2018

1344

12

Steenuil

24-06-2017

Emmeloord (F)

dood

21-01-2018

211

35

Kerkuil

30-05-2014

Leggeloo

levend

13-10-2018

1597

4

Steenuil

03-06-2014

Beilen

levend

15-06-2018

1473

4,5

Steenuil

25-04-2015

Dwingeloo

levend

02-06-2018

1134

0

Steenuil

14-08-2014

Leggeloo

dood

03-04-2018

1328

1,8

30-05-2016

Diever

levend

01-05-2018

Steenuil

08-06-2017

Ruinerwold

levend

19-05-2018

Steenuil

2011

Diever

levend

02-05-2018

Steenuil

2012

Diever

levend

05-05-2018

Steenuil

30-05-2014

Leggeloo

levend

30-04-2018

Steenuil

11-06-2015

Leggeloo

levend

19-05-2018

Steenuil

04-07-2013

Leggeloo

levend

19-05-2018

Steenuil

30-05-2017

Leggeloo

levend

30-04-2018

Steenuil

Wateren

Liphuizen (Fr)

Kerkuil

Namens de Werkgroep Ringen, Erwin Bruulsema
Jaaroverzicht 2018
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Activiteitencommissie
Veel geslaagde lezingen en excursies
De activiteitencommissie had weer een gevarieerd programma aangeboden met drie lezingen, vijf excursies
en een vogelcursus voor beginnende vogelaars. In maart konden de leden met hun eigen veren pronken. Tevens vond op twee dagen heideschonen plaats door scholieren.
Weer veel georganiseerd
Koud en mistig was het op zaterdag 13 januari
2018, maar dat weerhield ons er niet van op af
te reizen naar Friesland voor de ganzenexcursie. Voor het eerst hadden we gezorgd dat er
naast een goede gids in elke auto ook nog eens
een walkietalkie aanwezig was en dat bleek uitstekend te werken! Door het uitwisselen van
zoveel waarnemingen zagen we die dag erg veel
soorten, waarbij de Brandganzen wel heel hoog
scoorden.

Veel waardering
Ongeveer 2 weken (25 januari) later zaten we
in een warme zaal te luisteren naar een lezing
van Chris van Turnhout over de gevolgen van
klimaatveranderingen op vogelpopulaties. De
enigszins wetenschappelijke lezing werd door
veel mensen gewaardeerd.
Sleepwerk
Het heideschonen op 2 en 9 februari was dit
jaar door de strenge regels i.v.m. veiligheid
en verantwoordelijkheid wat anders georganiseerd. Het knippen en zagen werd door de volwassenen uitgevoerd en de kinderen verrichtten het sleepwerk.
Enthousiasme
Ook dit jaar was er weer voldoende belangstelling voor de cursus vogelgeluiden die op
10 maart begon en door Martha Sol acht keer
werd verzorgd. Ondanks het feit dat het weer
een aantal keren niet zo geweldig was hoorden
we enthousiaste geluiden van de deelnemers.
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Excursie Brandganzen (Foto: Greet Glotzbach)

Raaf
Het organiseren van een avond door en voor de
leden op 22 maart verliep wat moeizaam. Paul
Arends en Emmy Holleman waren uiteindelijk
de enige leden die het aan durfden om voor het
voetlicht te treden en dat deden ze met veel
enthousiasme. Er werd aandachtig geluisterd
naar het verhaal van Emmy over haar verhuizing naar Drenthe en welke rol de raaf daarbij speelde. Ook de beelden van Paul over zijn
tuinvogels zorgden voor oh’s, ah’s.
Dank aan Geert
Helaas kon de lezing van Arend J. van Dijk over
het Jaar van de Huiszwaluw niet doorgaan,
maar gelukkig konden we een beroep doen op
Geert Drogt die altijd wel een mooie natuurpresentatie heeft klaar staan op zijn computer.
Slangen
Ook op 8 april was Geert Drogt voor de vereniging in de weer, deze keer met een lange
fietsexcursie in de omgeving van Dwingeloo.
Tijdens het fietsen werden o.a. Veldleeuweriken gehoord en ook Kraanvogels gezien; bij de
telescoop werden zelfs slangen gespot.
Jaaroverzicht 2018
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Vroeg opstaan
Arend J. van Dijk en Lisette Heikoop namen
ons op 21 april weer vroeg mee op pad om de
vogelgeluiden in de omgeving van de Vledderhof te oefenen. Grote Bonte Specht, Groene
Specht, Boomkruiper, Boomklever, Goudhaan, Kneu, Kuif- en Zwarte mezen waren zo
enkele soorten die werden gehoord en gezien.

Visarend
Op 25 mei, op een warme onweersachtige avond,
ging men weer op pad met Geert Drogt. Dit keer
richting Meppel, naar de Kiersche Wieden.
Helaas werden er op de avond minder vogels
waargenomen, maar wel veel Libellen. Aan het
eind van deze excursie vloog de Visarend toch
nog even voorbij.

Ook nog een Vos
Na de ongekend warme zomer rijden we op
8 september met een groep naar de Onlanden, een gebied onder de rook van Groningen. Hier wandelen we onder leiding van
twee vrijwilligers van Natuurmonumenten
door het pas aangelegde waterrijke gebied.
Naast de verschillende soorten eenden zien
we een Bruine Kiekendief, Havik, Buizerd
en Torenvalk. Bij de kijkhut wordt later op
de ochtend ook nog een vos waargenomen.
Excursie de Onlanden (Foto: Greet Glotzbach)

Eerste broedgeval
Madeleine Postma komt op 10 oktober een boeiende lezing geven over Kiekendieven. De Bruine
Kiekendief die een maand eerder in de Onlanden was waargenomen was dus een mooi voorproefje,
maar ook vertelde ze het spannende verhaal over het eerste broedgeval van de Steppekiekendief in
ons land.
Marker Wadden
We sluiten het seizoen af met
een lezing van André Donker over het natuurherstelproject in het Markermeer:
daar worden 5 eilanden met
natuurlijke oevers gecreëerd,
die aangeduid worden met
de naam ‘Marker Wadden’.
De bedoeling is dat we daar
volgend jaar voor belangstellenden een extra excursie
naar toe gaan organiseren,
maar daarover volgend jaar
meer …..

De Marker Wadden (Bron: Natuurmonumenten)

Namens de activiteitencommissie, Greet Glotzbach.
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Werkgroep PR
Vogelwacht laat zich zien
Na 'zomaar' een praatje, sóms nieuwe lidmaatschappen.
Werkgroep PR, niet alleen een wervingsgroep voor nieuwe leden.
Nestkast Schaapskooi (Foto: niet bekend)

De PR werkgroep is sinds 2010 een paar keer per jaar te
vinden op evenementen in de regio. De bezoekers kunnen informatie inwinnen, even een praatje maken en soms
komen hieruit nieuwe lidmaatschappen. Voor kinderen is er onder andere de mogelijkheid om uilenballen
uit te pluizen, wat ook voor volwassenen telkens weer
een interessante bezigheid is. De werkgroep heeft onder meer kunstnesten voor zwaluwen en mezennestkasten te koop. Tijdens de Kerstmarkt is de kraam gevuld met allerlei vogelvoer, samengesteld door leden.
Het afgelopen jaar was de kraam van de Vogelwacht te
vinden tijdens het Kroamschudden in de Holtingerschaapskooi, de Oogstdag in Dwingeloo (in samenwerking met de
Steenuilenwerkgroep Drenthe), de Bedrijven- en verenigingenmarkt Havelte (VFH) en de Kerstmarkt in Havelte.
Oogstdag (Foto: Femmie Prikken)

Kerstmarkt (Foto: Ruud Smeenk)

Mw. Schiphorst wint het boekje (Foto: Henk Mulder)

Namens de werkgroep PR, Femmie Prikken
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