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Voorwoord
Met enthousiasme 2020 in
Begin dit jaar hebben we als bestuur afscheid genomen van voorzitter Jos van Luit -hij woont nu elders in
Nederland- en door ziekte eveneens van Jannie Veldman. Zij is dit jaar nog wel de ledenadministratie blijven
behartigen. Kort daarvoor was Femmie Prikken gestopt met haar werkzaamheden als secretaris. Annemarie
Kiers heeft haar opgevolgd. We hebben twee nieuwe bestuursleden gevonden: Hannah de Roos en Simon Bijl.

Gelukkig bleven onze penningmeester, Herman Leenstra,
en Geert Drogt en daarmee het historisch geheugen van
het verenigingsbestuur.
Inmiddels heeft Geert Drogt aangegeven, dat het na
27 jaar zich volop inzetten voor het verenigingsbestuur
voor hem genoeg is en dat wij voor hem dit jaar een ander
bestuurslid moeten zoeken.
Blij met ondersteuning
Het zal duidelijk zijn dat dit overwegend nieuwe bestuur,
ondanks alle enthousiasme, nog veel moet leren en regelmatig terug zal vallen op de steun van de coördinatoren
en werkgroepen. Het bestuur is dan ook blij met de ondersteuning van een sterke groep coördinatoren, met wie we
geregeld overleggen. Het is een ervaren groep mensen, op
wie we ook individueel en tussentijds kunnen terugvallen.
Achteruitgang
De nestresultaten waren dit jaar over de gehele linie goed.
Toch blijkt onze gemeente geen groot weidevogelgebied
meer te zijn. Predatie door vossen, kraaien en zelfs
ooievaars zorgt ervoor dat er weinig kuikens overleven.
Ook klimatologische invloeden en intensieve veehouderij
spelen een belangrijke rol in de achteruitgang.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat huiskatten eveneens
grote predatoren zijn en zich met name ’s nachts aan onze
(tuin)vogels tegoed doen.
Landelijk nieuws
Veel succes had de vogelwacht in 2019 met het ophangen
van mezenkastjes in Wapserveen ter bestrijding van de
eikenprocessierups. De resultaten zijn boven verwachting
en haalden zelfs het TV-journaal. Het is dus mogelijk de
rupsen op een natuurlijke wijze, zonder veel kosten, te
bestrijden.
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In het afgelopen jaar ontstond de
discussie over het betrekken van de
jeugd bij het vrijwilligerswerk van
de Vogelwacht Uffelte.
Hierbij spelen enkele overwegingen:
-

Kinderen enthousiasmeren voor
de natuur via (en in overleg met)
de basisscholen

-

De veranderende inzichten over
wat in dit verband met kinderen
mogelijk is (ARBO-wetgeving)

-

Het aanbieden van maatschappelijke stageplekken aan middelbare scholieren

-

Anticiperen op toekomstige leden
en vrijwilligers voor de vereniging

-

Het ook in de toekomst in stand
houden van de biodiversiteit van
de vogelstand en de natuur in de
gemeente Westerveld en
De Wolden,

De laatste maanden wordt de discussie versterkt door de noodzaak
na te denken over de opwarming van
de aarde en wat dat betekent voor de
komende generaties.
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Voorwoord

Nieuwe werkgroep
De wereld om ons heen is volop in beweging:
het klimaatakkoord, de biodiversiteit die
onder druk staat, Greta Thunberg en andere
milieuactivisten wereldwijd, de stikstofproblematiek en de boerenacties zijn veelvuldig
in het nieuws.
(Natuur en Milieufederatie Drenthe)
Om de grote biodiversiteit van vogels in onze
gemeente ook naar de toekomst toe te waarborgen, hebben we besloten in mei 2020 een
nieuwe werkgroep ‘Jeugd’ te starten.
We zijn in overleg met een aantal basisscholen en we bieden lessen en excursies aan.

Belangstelling
Ook worden er door meerdere werkgroepen stageplaatsen aangeboden voor middelbare scholieren.
Binnen de Vogelwacht Uffelte en omstreken lijkt
voor deze ontwikkeling bij onze vrijwilligers veel
belangstelling.
Kortom:
we gaan met veel enthousiasme 2020 tegemoet.

Namens het bestuur van Vogelwacht Uffelte e.o.,
Marinus Jousma (voorzitter).

Onze jeugd in de toekomst ook betrokken in een nieuwe werkgroep? Vogelwacht Uffelte en omstreken maakt er werk van!

Jaaroverzicht 2019
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Secretariaat
Activiteiten, bestuur en coördinatoren werkgroepen
23 januari
6 februari
14 maart		
half maart
30 maart		
20 april		
11 mei		
16 mei		
14 september
9 oktober
26 oktober
13 november

Lezing: het jaar van de huiszwaluw door Arend van Dijk
Lezing over de bonte vliegenvanger door Christiaan Both
Lezing: de wedergeboorte van de Hunze door Geert de Vries
Start cursus Vogelgeluiden door Martha Sol
Excursie Holtingerveld door Lisette Heikoop en Hans Krol
Excursie Hunzedal door Dick en Eelke Schoppers
Excursie Bargerveen door Erik Bloeming
Excursie Markerwadden door Debby Doodeman
Excursie Lauwersmeer door Hans Krol
Lezing over het Noorderplantsoen door Hilco Jansen
Excursie veenpolder De Deelen door Manon van Wesel
Lezing: dichtbij en toch bijzonder door Henk Wiebe van der Meulen

Wat hebben we o.a. nog meer gedaan
- De kraam van de Vogelwacht was aanwezig bij: De Open Dag van het Drents Landschap,

-

de Tuindag bij Hoek Havelte, het Kroamschudden bij de Holtinger Schaapskudde, de Oogstdag in Lhee
en de Kerstmarkt in Havelte.
Heideschonen met kinderen op 27 september en 8 november
NL-Doet met de Steenuilenwerkgroep
Euro BirdWatch
Gastlessen basisscholen
Cursussen ‘Veilig klimmen op hoogte’.

Samenstelling bestuur 2019
Marinus Jousma
Annemarie Kiers
Herman Leenstra
Geert Drogt		
Hannah de Roos
Simon Bijl		

Voorzitter		
Secretaris		
Penningmeester
lid
lid
lid

tel: 06-2877 6287
tel: 0521-350 298
tel: 0521-342 233

Werkgroepen		 coördinatoren
Weidevogels			Herman Leenstra
Kerkuilen regio 14 en 15
Engelbert van der Giessen
Nestkastencontrole		
Ruud Smeenk
Heideschonen			Gert Hulsebos
Steenuilen			Erwin Bruulsema
Broedvogelinventarisatie
Arend J. van Dijk
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Zwaluwen (waarnemend)
Torenvalken
Ringen
Activiteitencie
PR
Webmaster
Ledenadministratie

Arend J. van Dijk
Wim Snoeken
Erwin Bruulsema
Greet Glotzbach
Femmie Prikken
Kees Reijerkerk
Jannie Veldman
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Werkgroep Weidevogels
Het valt niet mee hier weidevogel te zijn...
Als weidevogel, ook vaak boerenlandvogel genoemd, kom je tijdens het broedseizoen veel gevaren tegen.
Die liggen overal op de loer en zorgen in ons gebied elk jaar weer voor een constante daling van het aantal
broedsuccessen. Oorzaken zijn de toename van de predatoren, boeren die intensief het land bewerken en niet
te vergeten de klimatologische veranderingen. Waren vroeger alleen kraaien en roeken de vijanden van de
weidevogels. Nu zijn daarbij gekomen de vos, de ooievaar en in 2019 is voor het eerst een das in de weilanden rond Havelte waargenomen.

Zo pikt ieder zijn graantje (lees eitje) mee en dat zorgt ervoor dat de weidevogels het steeds moeilijker krijgen. Intensieve veehouderij draagt ook niet direct bij aan het behoud van de weidevogels.
Maar zolang de weidevogelbeschermers in goede samenwerking met de boeren de nesten kunnen
beschermen zal de daling minder snel gaan. Wat er afgelopen decennia is bijgekomen zijn de klimatologische omstandigheden. De afgelopen twee jaar was het voorjaar erg droog en dat betekent
voor de weidevogels dat het voedselaanbod onder druk komt te staan. Met als gevolg dat te weinig
jonge vogels vliegvlug worden. Kortom het is niet altijd leuk weidevogel te zijn.

Het aantal weidevogels is 2019 ten opzichte van het
vorige jaar in de Uffelter en Havelter Made vrijwel
gelijk gebleven. Opmerkelijk is de stijging in Uffelte,
daarentegen is in Havelte het aantal paartjes licht
gedaald. In Uffelte telden we dit jaar zestien paartjes
terwijl dat in 2018 nog twaalf waren. Een positief
gevalletje van keuze van een ander broedgebied? In
Havelte zet helaas de dalende trend door; dit jaar
achttien en vorig jaar 21.
De predatiedruk viel dit jaar ontzettend mee. Alleen in
Havelte heeft een das voor veel onrust gezorgd en ook
verschillende nesten leeggeroofd. Helaas zijn dit jaar
te veel nesten bij werkzaamheden verloren
gegaan terwijl dat niet nodig was. Afgelopen jaren is
veel weiland- of bouwland gehuurd of gepacht door
nieuwe eigenaren. Dan blijkt het moeilijk te zijn met
de juiste persoon in contact te komen.
En hun te wijzen op de gemarkeerde nesten. De contacten zijn inmiddels aangehaald: de communicatie
moet straks beter verlopen. Voor de werkgroep Weidevogels een leermomentje!
Jaaroverzicht 2019

Nesten op Uffelter Made

Nesten op Havelter Made
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Het voorjaarsweer 2019 (bron KNMI)
Zacht, erg droog en zonnig
De lente startte begin maart onstuimig met veel wind en neerslag, maar de temperaturen waren
wel boven normaal. Later was het weertype een stuk rustiger. In de nacht koelde het een enkele
keer af tot onder het vriespunt. Het koudst werd het op 19 maart -4,5°C, de laagste temperatuur
deze lente. April kende een sterk wisselend weerbeeld, waarbij enkele koude dagen met (winterse)
buien werden afgewisseld door zonnige perioden met zomers warme dagen. Op 7 april steeg het
kwik voor het eerst tot boven de 20°C, waarmee de eerste warme dag een feit was. Ook later lagen de maximumtemperaturen bijna overal dagelijks boven de 20°C. Het warmst werd het op 24
april net iets boven de 25°C, de hoogste temperatuur deze lente. Mei verliep koel en kende weinig
uitschieters. De lente was net als 2018 aan de droge kant. Het gemiddelde lag wederom onder het
normale van voorgaande jaren. Neerslaghoeveelheden waren zeer plaatselijk. Rondom Uffelte en
Havelte is in de lente niet veel regen gevallen. Kortom voor de weidevogels geen ideale omstandigheden op zoek naar voedsel voor de jongen.
Weidevogels en resultaten
Door het extreem zachte winterweer waren de
eerste weidevogels al vroeg terug op hun gebruikelijke broedplek. Op 28 februari werd in
het Friese dorp Vegelinsoord het eerste kievitsei gevonden. Niet eerder is het eerste kievitsei zo vroeg in het jaar gevonden. Drenthe
moest nog twee weken even wachten op het
eerste ei, dat werd gevonden op 12 maart in
de buurt van Diphoorn. De kieviten in Havelte en Uffelte deden het wat rustiger aan. De
weidevogelbeschermers van de Vogelwacht
Uffelte vonden op 17 maart het eerste ei in
een perceel achter het transportbedrijf Mos
aan de Meenteweg in Havelte. Een week later
resulteerde al direct in een mooie opbrengst;
zes volle nesten in de Havelter Made en twee
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 ongeveer hetzelfde als in 2018.
Door het droge en zachte weer waren de boerenwerkzaamheden op het grasland al vroeg
klaar en konden weidevogels is alle rust op
het nest blijven. Hoewel de predatiedruk wel
meeviel zijn toch maar weinig van deze eerste
broedsels uitgekomen. Voor het tweede legsel
zochten de meeste kieviten de kale bouwlanden op die nog wel een bewerking moesten
ondergaan. Door deze werkzaamheden zijn
toch enkele nesten verloren gegaan. Totaal
zijn er 48 nesten van weidevogels gevonden.
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Uiteindelijk zijn van vijftien nesten jongen uit het
ei gekropen. Verschillende vogels hadden pas na
een tweede of derde broedsel succes. Maar bij veel
paartjes is het broedsucces op niets uitgelopen.
Wederom zijn de nestgegevens van onze
Werkgroep Weidevogels ingevoerd via de internetapplicatie van de Weidevogelbescherming.
Vanuit Landschapsbeheer Drenthe kregen we in
het voorjaar het verzoek een kijkje te nemen in
ons gebied. Het doel
was om te kijken of
de gebieden in Havelte en Uffelte nog
kansrijk zijn als weidevogelgebied.
In Drenthe zijn enkele gebieden aangewezen die als kansrijk voor weidevogels
worden aangemerkt.
Hier worden allerlei maatregelen getroffen om predatie Eerste volle nest
tegen te gaan en afspraken te maken met veehouders over bijvoorbeeld het uitgesteld maaien en bewerken van
land. Zo heeft Jaap van Gorkum, coördinator weidevogels, in april een middag met werkgroepcoördinator Herman Leenstra door beide gebieden
gelopen. Omdat de weidevogels versnipperd door
het gebied zitten is het vooralsnog niet mogelijk
aan de voorwaarde van kansrijk gebied te voldoen.
Jammer.
Jaaroverzicht 2019
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Resultaten in Uffelte en Havelte per weidevogel
Kievit
Vanuit het hele land kwamen gedurende het voorjaar berichten
binnen van dode verhongerde kuikens. Het mooie droge weer
vormde een groot probleem bij de kieviten. Zodra de jongen uit
het ei kruipen, moeten ze zelf op zoek naar voedsel.
2018 was al een extreem droog jaar en werd nu gevolgd door een
droog voorjaar in 2019. Door de droogte in de velden waren er
te weinig insecten waardoor kuikens soms na enkele dagen het
loodje legden. Ook de volwassen weidevogels hadden moeite met
het vinden van regenwormen die diep in de bodem waren weggekropen. Daarom werden in Friesland veehouders opgeroepen
om water over het land te pompen en greppels vol te laten lopen
met water. Met als doel het voedselaanbod van de weidevogels te
verbeteren. Het was dus voor de kieviten een heel moeilijk jaar.
Nest weg na graafwerk van een das

Tussendoortje
Op 17 maart vond één van de weidevogelbeschermers in Havelte het eerste nest met ei. De weken
daarna gevolgd door vele volle nesten. In een stuk grasland van Arend Stapel achter het industrieterrein in Havelte lagen eind maart vier volle nesten, Bij het zoeken naar deze nesten viel het
aantal gegraven gaten in dit weiland op. In het najaar was dit maisland omgeploegd en ingezaaid
met graszaad. Tijdens het ploegen zijn nog restanten van maiskolven onder de grond gekomen.
Een dier heeft die in dit voorjaar als voedsel weer opgegraven. Een das heeft waarschijnlijk dat
graafwerk voor zijn rekening genomen. Alleen kwam de das niet alleen voor de maiskolven, maar
heeft ook als tussendoortje alle nesten van de kieviten leeggeroofd. Daarmee waren de kieviten ook
weg: naar een andere locatie gevlucht.
Redelijke score
In de Havelter Made zijn totaal vijftien paar kieviten geteld,
twee minder dan in 2018. Het aantal gevonden en waargenomen nesten kwam uit op 24. Slechts vijf van deze nesten zijn
op grasland gevonden, de rest op mais- en aardappelland.
Van de 24 nesten zijn negen nesten uitgekomen een redelijke score van 38 procent. In juni zijn nog ‘alarmtellingen’
gedaan maar de resultaten waren niet al te best. Slechts
twee volgroeide exemplaren hebben we waargenomen.
Kievitjong, bijna volgroeid

Gelukkig was het in Uffelte dit jaar beter gesteld met de kieviten. In 2019 zijn elf paartjes (vier meer
dan in 2018) waargenomen en kwamen we daarmee uit op hetzelfde aantal als twee jaar eerder. In
het voorjaar zijn twee nesten gevonden en geteld. De meeste nesten (dertien) zijn aangetroffen in
enkele stukken bouwland langs de Oude Vaart. Uiteindelijk zijn zes broedsels uitgekomen. Latere
alarmtellingen waren ook positief; acht volgroeide jongen gespot. Van de niet uitgekomen nesten
zijn de meeste (acht) door predatie verloren gegaan en de rest van vier bij landwerkzaamheden.

Jaaroverzicht 2019
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Nog wel even waard te vermelden: in Havelte is met hulp van
veehouder Oostra tijdens werkzaamheden op het land aan de
Meenteweg een aantal nesten verplaatst. Daarvoor hadden
de beschermers onder drie kievitsnesten rieten mandjes geplaatst. Zo konden de nesten heel gemakkelijk worden verplaatst tijdens het zaaien van de mais. Twee van de drie nesten zijn uiteindelijk uitgekomen

Dit nest kon dankzij een rieten mandje worden gered.

Grutto
Ook in 2019 is geen grutto naar ons gebied teruggekeerd. In het voorjaar is
wel één keer de roep van de grutto gehoord maar daar bleef het bij. Wie nog
een keer veel grutto’s wil zien moet een bezoek brengen aan ‘gruttoboer’ Murk
Nijdam in Wommels. Er zijn weinig plekken in Nederland waar zoveel grutto’s
bij elkaar broeden als daar. Nergens vind je grotere dichtheden van de ‘koning
van de weide’. Dit alles is te danken aan het intensieve gruttobeheer van boer
Murk. Naast gruttoboer is hij ook koeienboer en zijn hele bedrijfsvoering heeft
hij afgestemd op de broedende weidevogels en de aangelegde plas dras. Plas
dras ontstaat door lage delen van april tot augustus of zelfs het hele jaar onder
water te laten staan of onder water te zetten (0-20 cm). Nijdams liefde voor zijn
koeien is groot, maar die voor de grutto’s is groter.

Geen
grutto
gezien
in ons
gebied

Wulp
De wulp was door Vogelbescherming Nederland en Sovon
Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot vogel van het jaar
2019. De organisaties willen met deze uitverkiezing aandacht
geven aan de wulp en voorkomen dat die bedreigde vogelsoort
in populatie verder afneemt. Landschapsbeheer Drenthe stelde stroomrasters beschikbaar om rond het nest van de wulp
te plaatsen. Met als doel vooral de vos bij het nest vandaan te
houden. Onze werkgroep had twee nesten op het oog om er
een raster te plaatsen. Maar helaas waren onvoldoende rasters beschikbaar om aan de vraag te voldoen. Achteraf was dat
ook niet nodig. De cijfers van deze beschermactie komen begin
2020 beschikbaar. We zijn benieuwd naar de resultaten.
De Uffelter wulpen waren dit jaar actiever dan de Havelter
wulpen. Zo mogen ze wel worden genoemd omdat ze elk jaar
trouw terugkomen naar hun vaste broedplek. In de Uffelter
Made zijn vier paartjes geteld en ook zoveel nesten gevonden.
Bij twee van deze nesten zijn jongen uit het ei gekropen.
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Een wulp op het nest. Bijna niet zichtbaar....
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Daarbij een woord van dank aan veehouders Timmerman en Wever die tijdens het
maaien van het gras ruim om het nest hebben gemaaid. Het is jammer dat we later de
jonge wulpen niet meer hebben kunnen traceren. Waarschijnlijk zijn ze alsnog als lekkere hapje naar binnen gewerkt. De andere
twee nesten zijn tijdens het maaien van het
gras verloren gegaan. Bij een waren de beschermers een halfuur te laat om het nest
te markeren.

Bij het andere nest heeft de veehouder de markeerstokken niet opgemerkt. Bijzonder jammer.
Het eerste nest werd al op 11 april gevonden en
op 4 mei zijn de jongen uit het ei gekropen. Het
laatste nest is op 16 juni gemarkeerd.
In Havelte viel het resultaat erg tegen. Dit jaar
nog maar twee paartjes aanwezig waarvan ook
niet eens een nest is gevonden. De vogels verplaatsten zich voortdurend van de ene naar de
andere plek waardoor het moeilijk was de juiste
broedplaats te vinden. In 2020 beter.

Prima: ruim om een wulpennest heen maaien

Scholekster
Wat betreft de scholekster kunnen we kort zijn. Met de verrekijker is in de Uffelter Made één
paartje waargenomen. Het vrouwtje zat begin mei op het nest in een net ingezaaid stuk maisland.
Een week later was het nest verlaten: het is zeer waarschijnlijk gepredeerd. En daarmee waren
de scholeksters naar een andere locatie gevlogen. De vraag is of dit paartje komend voorjaar weer
een poging tot broeden waagt.

Jaaroverzicht 2019
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Tureluur
In Havelte is in maisland van boer Meeuwis een paartje waargenomen en ook tot broeden gekomen. Het paartje zat dicht in de buurt van een broedende kievit. De kievit was voortdurend bezig
de tureluur op afstand te houden van het kievitsnest. De tureluur mag graag in de nabijheid
van andere weidevogels broeden. En profiteert dan graag van de ‘buurman’ als die predatoren
wegjaagt.

Andere waarnemingen
• Tijdens één van de controlerondes langs de kievitsnesten
op het stuk maisland van Oostra, aan de Meenteweg een nestje
met vier eieren van de gele kwikstaart gevonden.
Zie foto hiernaast.
• Wederom twee broedende paartjes futen en later met jongen in de
Oude Vaart Havelter Made.
• Opmerkelijk veel nesten van de meerkoet langs de Oude Vaart 		
(Havelte) en de Leisloot aan de Hesselterdwarsweg. Al fietsend en
rijdend in de auto hebben we acht nesten geteld.
• Twee paartjes zwanen die in dezelfde Leisloot als broedgebied 		
hadden verkozen.
Werkgroep
Gemiddeld eens per week zijn de leden van de werkgroep actief met het beschermen, inventariseren, observeren en tellen van de weidevogels en hun 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, bezoeken we het nest. Dan moet duidelijk
worden of de eieren zijn uitgebroed of in het minste geval door predatie weg zijn. Als kleine deeltjes
van de eierschaal in het nest liggen is het bijna zeker dat er jongen zijn.
Tot slot
Ons doel blijft om weidevogels weer goede kansen te geven in de Havelter en Uffelter Made. Maar
dat lukt niet zonder de inzet van de weidevogelbeschermers en veehouders. Voor hen valt het
niet altijd mee in de bedrijfsvoering, het zijn uiteindelijk toch de boeren die gastheer/vrouw zijn
van onze weidevogels. En die bij hun werk op het land zoveel mogelijk de nesten en kuikens proberen te sparen. Via deze weg willen we iedereen bedanken die zich dit jaar weer hebben ingezet
om de natuur een handje te helpen.
Namens de werkgroep Weidevogels,
Herman Leenstra (coördinator).
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Werkgroep Kerkuilen
Hier past een voorzichtig ‘WAUW’....!
De stemming bij de vrijwilligers is elk jaar weer inherent aan de grafiek elders in dit verslag. Logisch zou je
zeggen en dat is ook wel een beetje zo. Schreven we in 2018 dat we over dat jaar erg teleurgesteld waren, dit
jaar is die teleurstelling wel een eind verdwenen. Maar tóch viel het hier en daar wat tegen. Ondanks dat de
uilen niets te klagen hadden over het muizenaanbod, lieten de resultaten van grote legsels op sommige locaties
te wensen over. Maar door de bank genomen kunnen we zeer tevreden zijn over het afgelopen jaar. Een voorzichtig WAUW! is dan ook wel op zijn plaats.

Toch hebben wij in de loop van 2019 ons hart vastgehouden. Wéér zo’n extreem warme periode.
Net in de tijd dat de kuikens in hun ‘kleine’ kastjes aan het groeien waren en de ruimte per kuiken
steeds minder werd. Dat moet voor hen naar ons idee een ware hel geweest zijn daarboven in de
schuur. Desondanks viel het aantal mislukte broedsels erg mee.
Aantal kasten ongewijzigd
Experiment
Bijzonder eigenlijk dat je het jaar door
Leuk is het ook te ervaren dat sommige kastbeheermet wat plussen en minnen op eenzelfders erg begaan zijn met hun kerkuilen. Rondom het
de resultaat uitkomt als vorig jaar. We
erf van een enkeling houdt het niet op bij één paartje.
hadden in 2019 wederom 157 kasten in
Meerdere paartjes zoeken daar een onderkomen voor
ons beheer. Er zijn enkele kasten
hun kroost. Nou, dan moet je meerdere kasten plaat‘gesloten’ en sommige kasten bezoeken
sen. Logisch toch? Dat zou je inderdaad denken, ware
we niet meer, omdat ze te
het niet dat wij ervan uitgaan dat
hoog hangen om ons werk
een tweede kast voor een kerkuil
veilig te kunnen doen.
op minimaal 300 meter van de anHet blijft leuk als je via
dere kast moet worden geplaatst.
de telefoon of e-mail het
De uitvoering van ‘deze Wet’ hebverzoek krijgt een kast te
ben we afgelopen jaar, bij wijze
plaatsen “omdat er steeds
van experiment, met voeten getreeen kerkuil rondom het
den. Twee kasten voor de kerkuil
erf vliegt.” Na zo’n melding
op één erf, die tóch bezocht én
gaan we ter plekke kennisbewoond werden door twee vermaken, schouwen en adschillende paartjes. Tot op heden
vies uitbrengen. Vaak
kunnen we u hierover nog niets
kunnen we daarna een
positiefs melden. Op sommige
kast plaatsen.
plekken in onze regio zijn de
De kasten worden gratis Het blijft passen en meten...
kerkuilen dus directe buren. Met
(Foto:
André
Eijkenaar)
beschikbaar gesteld door
als gevolg dat slechts één kast
Landschapsbeheer Drenthe.
wordt bezet of geen van beide kasten. Dát is al jaren
Het spreekt vanzelf dat we hier erg
zo. Dus we zijn benieuwd of het experiment in 2020
dankbaar voor zijn.
succes oplevert.
Jaaroverzicht 2019
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Bijzondere kasten
In principe kennen we voor de kerkuil
twee typen kasten. Een kast die aan de
binnenkant van de schuur rechtstreeks
tegen de buitengevel geplaatst is. Het
andere type hangt vrij in de (kap)schuur.
In feite voldoen deze standaarduitvoeringen prima en ze worden dan ook op
grote schaal toegepast. Toch kom je een
enkele keer niet uit de voeten met de
standaardkast en moet je creatief aan
het werk. Een mooi voorbeeld hoe het
anders kan is te vinden bij Claus van
den Hoek in Nijensleek. Daar is een deel
van de kapschuur beschikbaar gesteld
Een bijzonder fraai onderkomen voor de kerkuil.
aan de kerkuil. Via een korte sluis en een Ontwerp, tekening en uitvoering Claus van den Hoek
‘tochthal’ komt de kerkuil dan in een riante woonruimte terecht. In de loop der
jaren hebben enkele interne ´verbouwingen´ plaatsgevonden.
Zoals een verdiepte vloer. Deze zorgt ervoor dat de kuikens voldoende ruimte hebben de eerste oefeningen voor
het vliegen te doen. En dat ze niet eerder het nest uit kunnen voordat ze vliegvlug zijn.
Hier zou dan nog een verdiepte
vloer aangebracht moeten worden....

Engels model
Wij weten niet beter dat een kast voor een kerkuil in bijna alle gevallen inpandig geplaatst moet worden. Vandaar dat al onze kasten
zich ‘binnen’ bevinden. In Engeland daarentegen hangen veel kasten juist ook buiten. In bijvoorbeeld bomen. De uitvoering van die
modellen is toch iets anders dan de ‘inpandige’. Totdat de kuikens
kunnen uitvliegen, speelt het leven van hen zich in de kast af. Daarvoor moet dan ook wel voldoende ruimte beschikbaar zijn. Momenteel wordt ook in onze regio ge-experimenteerd. Claus heeft hiervoor
het initiatief genomen en er een op het dak van een andere (kap)
schuur op zijn erf geplaatst. Nu maar afwachten wat en hoe het zal
gaan verlopen.
Het Engels model groot en zwaar...
Uitvoering en foto: Claus van den Hoek

Oplossingen
Ook kregen wij de melding dat andere (roof)vogels zich de kast voor de kerkuil eigen maakten.
Niet voor alle vogels konden wij een oplossing bedenken, maar het aanbrengen van een eenvoudige sluis, met ‘een hoekie’ gaf in een enkel geval een bevredigende oplossing.
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Werk aan de winkel

Adoptie bosuil

Veilig werken door de vrijwilligers staat hoog
in het vaandel bij het bestuur van Vogelwacht
Uffelte e.o. Zo ook voor de vrijwilligers van de
werkgroep kerkuilen. Daarom zijn wij blij dat
het bestuur ons in de gelegenheid heeft gesteld onze werkzaamheden op hoogte op een
veilige manier uit te voeren. Van de 157 kasten die we elk jaar bezoeken, hangen enkele
kasten te hoog of op een moeilijk bereikbare
plaats. Omwille van de veiligheid moeten er
voor die kasten maatregelen worden genomen: dit betekent verplaatsing.

Bij Vogelwacht Uffelte e.o. zijn 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. De bosuil
wordt geadopteerd door de werkgroep kerkuilen. Dit jaar zijn wel veel bosuilen gehoord en
we hoopten, gelet op hun activiteiten, op een
succesvol jaar. Helaas we hebben géén jonge
bosuiltjes kunnen begroeten.

Momenteel worden deze kasten in kaart gebracht. Met de beheerders en het bestuur bekijken we op welke manier we deze kasten op
een andere plek kunnen aanbrengen. Er is
dus óók in 2020 weer volop werk aan de winkel. De werkgroep van regio 15A (omgeving
van Dwingeloo, Diever, Dieverbrug, Leggeloo),
bestaande uit Derkien Bultman, Charlotte
Willems, Hans van der Zee en Eddie Eefting
heeft afgelopen periode al bijna alle kasten
naar veiliger plekken verplaatst.
Inzet vrijwilligers

Zorg voor veiligheid
Het feit dat je een certificaat hebt behaald voor
veilig werken op hoogtes, wil niet zeggen dat je
er dan bent. Het certificaat dient elk jaar verlengd te worden. Dit is alleen bereikbaar door
een zogeheten opfrissingsdag bij te wonen. Het
lijkt overdreven, maar gebleken is dat het écht
noodzakelijk is. Tijdens zo’n herhalingscursus ontdek je dat je een aantal handigheidjes
vergeten bent en jouw ‘automatische handelingen’ niet altijd correct of handig blijken te
zijn. Afgelopen september is de opfrissingsdag
geweest en is de geldigheid van de certificaten
weer met een jaar verlengd.

Een compliment voor de inzet van onze vrijwilligers is hier op zijn plaats. Het mag dan
zo zijn dat het werk nooit verveelt en je uit
‘overtuiging’ vrijwilliger wordt, je moet er wel
steeds zijn als er een beroep op je wordt gedaan. En zij zijn er, keer op keer. Hulde daarom ook aan de 35 vrijwilligers. Zij verdienen
elk jaar een vermelding in ons jaaroverzicht.
Géén nieuwe subcoördinator
In het Jaaroverzicht van 2018, meldden wij
dat we met de inventarisatie van de kasten
bezig waren. Indien noodzakelijk hadden wij
op zoek moeten gaan naar een nieuwe
subcoördinator.
Afgelopen seizoen is gebleken dat de bezetting
van de kasten (totaal 31) minimaal was. Besloten is dat deze kasten ondergebracht blijven bij de regio van Wolter van Tarel (15C).

Jaaroverzicht 2019

Onze hoop voor 2020; veel succesvolle paartjes
(Foto: André Eijkenaar)
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Resultaten
In 2019 zijn 31 kasten succesvol bezocht. De broedgevallen hebben 114 (levende) kuikens opgeleverd,
waarvan er (voor zover wij konden nagaan) 99 zijn
uitgevlogen. Achttien kuikens hebben het niet gered.
Wat daarvan de oorzaak is, is ons niet bekend. Wellicht hebben de extreem hoge temperaturen hierin
tóch een rol gespeeld. Er zijn 87 uilen geringd. Enkele kastbezitters willen niet dat wij de jonge uiltjes
ringen. Daar hebben wij alle begrip voor, dus wordt
er dan niet geringd. Wel noteren wij de omstandigheden en aantallen kuikens.

Voor de statistieken is het wel zo belangrijk om getallen te melden. Zeker voor
hen die met die getallen aan de gang
gaan om daar een patroon in te ontdekken en mogelijk conclusies te trekken.
Onze kennis gaat niet zo ver, maar willen op deze wijze wel bijdragen aan die
wetenschap.
Onderstaande gegevens zijn doorgegeven aan de provinciale werkgroep.
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Een fijne stijging t.o.v. 2018, maar we hadden op een gunstiger resultaat gehoopt....

Tot slot
We hebben in 2019 weer een stijgende lijn gezien in de aanwas van jonge uilen. We hopen dat
deze lijn zich de komende jaren voortzet, maar hebben dit niet in de hand. Veel factoren spelen
een rol; de belangrijkste zijn het weer en het voedselaanbod. Onze kastbezitters waren steeds weer
blij en gastvrij als we ze bezochten. Dat leverde genoeglijke gesprekken op. Dank hiervoor. Zeker
ook voor het feit, dat zij de kerkuil een fijn en veilig onderkomen bieden.

Namens de werkgroep Kerkuilen,
Engelbert van der Giessen (coördinator).
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Werkgroep Nestkastcontrole
Ruim 3000 jonge vogels in 2019
Bij de werkgroep Nestkastcontrole zien we een ontwikkeling dat er meer koolmezen de kastjes vinden en heel
goed gebruiken. Ook wordt het werkgebied van de Vogelwacht Uffelte en omstreken steeds meer uitgebreid.
Dat is mooi maar vraagt ook een andere rol van de betrokkenen. Naast de controlerende werkzaamheden vervullen we ook een educatieve rol, ontwikkelen we samenwerking met andere partijen en breiden onze activiteiten uit.
Het werkt dus...
2019 is een jaar geworden waarbij andere beesten de meeste aandacht kregen. De bestrijding van
de eikenprocessierups met ondermeer koolmezen is zelfs geregeld landelijk nieuws. Het project
van de Boermarke in het Westeinde, waarbij twintig kasten zijn geplaatst, heeft veel positieve resultaten opgeleverd. Ten opzichte van de bomen aan de van Helomaweg in Havelte wel 75 procent
minder rupsen. Gericht en op natuurlijke wijze een nieuw evenwicht scheppen: dat werkt dus.
Nieuwe ontwikkelingen
In het begin van 2019 hebben we bij een woonblok van Vanboeyen aan de Sleutelbloem in Havelte
vijf nestkasten en een camera geplaatst. Helaas bleef de kast met de camera leeg. Twee paartjes
hebben de kastjes bezocht: met als resultaat vijf jonge koolmezen. Met dit initiatief zie je een nieuwe ontwikkeling waarbij gebieden ontstaan met kastjes en mensen die ze gaan beheren.
Kinderen op pad
In het voorjaar begint de werkgroep Nestkastcontrole met de werving van kinderen die met ons samen de routes lopen. In Uffelte,
Havelte en Wapserveen gaan kinderen op pad. In totaal dit jaar
ruim veertig kinderen.
Nieuwe routes
We hebben ook een begin gemaakt met een scholenproject waarbij
natuureducatie centraal staat. We zijn begonnen met het rooien
van vliegdennen en in 2020 gaan we verder met het maken van
nestkastjes en het plaatsen van een nieuwe route om en nabij vier
scholen in de gemeente Westerveld. De basisschoolkinderen in
Darp, Wapserveen, Havelte en Uffelte kunnen hiervan profiteren.
Uiteindelijk komen er vier routes bij met ongeveer vijftien kasten
per route. (Zie ook de bijdrage van Bert Noorman over de schoolactiviteiten verderop in dit verslag).

Jaaroverzicht 2019

Nestkastcontroleurs vinden het ook leuk wachten op je beurt.
(Foto: Ruud Smeenk)
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Veiligheid voorop

We bespreken ook de vraagstukken van veiligheid en
verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld het samen op pad
gaan, altijd met twee volwassenen, niet kinderen gaan
optillen, gevaren van teken in het bos, veilig met de fiets
op pad en zorg voor de juiste kleding en schoeisel.

Nieuwe initiatieven

In 2019 zijn er initiatieven genomen om in Diever nieuwe mensen te werven voor de routes van Berkenheuvel.
De reacties lijken zeer hoopvol en in 2020 kunnen de
mensen in Diever aan de slag.

Het jaar door
Het seizoen begon rond 1 april: de eerste koolmeeseieren werden gespot. Daarna stagneerde het,
maar later zagen we veel tweede legsels van de koolmees. Dus heel veel jonge vogels in 2019.
Totaalvergelijking van de afgelopen zes jaar
Aantal jongen
Koolmezen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

percentage

1248

908

1078

1251

1887

1982

65,2 %

Pimpelmezen

454

264

352

347

557

679

22,4 %

Vliegenvangers

369

302

325

280

422

265

8,7 %

35

29

18

20

51

40

1,3 %

-

-

70

173

80

73

2,4 %

2016

1503

1843

2071

2997

3039

100 %

Boomklevers
Overige vogels o.a. mussen
Totaal

Gezien de toename was 2019 een prima jaar met meer dan 3000 jonge vogels.
De aantallen stijgen mede door het simpele feit, dat we meer kastjes hebben opgehangen. Op dit
moment hebben we 504 kastjes. De cijfers laten zien dat de koolmees heer en meester is in onze
kasten. En dat de bonte vliegenvangers het heel moeilijk hebben gehad. Het aantal jongen is het
laagste van de afgelopen zes jaar. Directe oorzaak bij ons niet bekend. Zorgelijk is het wel omdat
deze vogels overwinteren in Afrika.

Pagina - 16 -

Jaaroverzicht 2019

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Nestkastcontrole

Tweede broedsel
Zorgerlijk
Wat opvalt is het grote aantal vogels die voor de twee keer ging nestelen. Doordat ze erg vroeg
begonnen kwam er ruimte om nog een keer jongen groot te brengen. Als werkgroep beperken we
ons tot de eerste legsels. Bij het schoonmaken dit najaar ontdekten we tweede nesten, vooral bij
de koolmezen. Predatie is vooral in het Uffelter Binnenveld zeer zorgelijk. Als je met kinderen daar
loopt is het niet prettig als heel veel kasten vernield zijn. Het hoort er bij, maar fijn is anders.
Opvallend is dat de routes op Rheebruggen en op het Ooster- en Westerzand veel minder of geen
last hebben van predatie.
Vernielingen tegengaan
Dit jaar hebben we tien kasten opgehangen voor de boomkruiper. Ook deze kasten werden hoofdzakelijk bezet door koolmezen. Bij deze kasten geen probleem van predatie! Misschien is dat wel
de oplossing met ingangen aan de zijkant van de kast. Vernielingen aan de kasten wordt vaak
veroorzaakt door wilde katten, bosmarters en eekhoorns. We proberen dat tegen te gaan door de
deksels vast te schroeven, gaas op het dak te maken en deksels te verlengen. Allemaal probeersels
om marters en andere rovers te hinderen in hun strooptocht.
Kluwe vogeltjes
Bij fruitbedrijf Breman aan de Winkelsteeg in Uffelte ontdekten Gea van Egmond en John Kloppenburg dat de mussen
geen fatsoenlijke schaal om de eieren kregen, een kwestie van
kalkgebrek. Ook hoornaars verstoorden mussennesten.
Simon Bijl en John Kloppenburg ontdekten in een kastje liefst
vijftien koolmezen, een hele berg vogeltjes in zo’n kleine ruimte. Bij Breman in Uffelte nestelde zich in de loop van het voorjaar een gekraagde roodstaart die door Geert Drogt prachtig
is gefotografeerd.

Nest met 15 jonge koolmezen
Foto: John Kloppenburg.
Geert Drogt was heel blij toen hij deze foto maakte van een
voedende gekraagde roodstaart.
De gekraagde roodstaart gaat in aantal behoorlijk achteruit

Mooie beelden
De vaste camera’s die we in sommige nesten hebben geplaatst leverden niet altijd de gewenste
beelden op. Zowel bij de huisartsenpraktijk in Havelte als bij de Sleutelbloem zaten er in de kast
geen volwaardige nesten. De camera in Diever bij de Jan Thijs Seinenhof heeft mooie beelden
gebracht bij de mensen in de gemeenschapsruimte.
Een koolmeesfamilie had daar een prima ‘opvangplek’
Jaaroverzicht 2019
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Schoolactiviteiten
Op de Oosterveldschool in Uffelte leidde de werving van nestkastcontroleurs in maart tot een
korte klassikale inleiding over de holenbroeders voor de groepen 5, 6, 7 en 8.
Competitie
Op de Nationale Buitenlesdag, 2 april, hebben we ‘s morgens voor de leerlingen van
groep 7 en 8 een interactieve les gegeven
over onze weidevogels. Met het accent op de
wulp, vogel van het jaar 2019.
‘s Middags werd door groep 7 en 8 praktijk
opgedaan op de nieuwe nestkastenroute op
het Uffelter sportpark de Krollenkamp (zestien kasten waarvan vijf voor spreeuwen).
In prachtig weer werden door de afzonderlijke groepjes leerlingen, in een soort competitie, veel vogelsoorten gespot met behulp
van vogelkaarten en foto’s. Zelfs werd al (zeer
vroeg) een pimpelmezenbroedsel gescoord.

Jonge boomklevers (Foto: John Kloppenburg)

Kennis van zaken
Op de Kievitshoek in Wilhelminaoord (groep 7/8) hebben we op 25 maart
een introductie Vogelles gegeven met het accent op de holenbroeders.
Aanvullend is nog een les over de huis-, boeren- en gierzwaluwen vertoond.
Er was veel interesse en de kinderen rondden de opdrachten snel af. Zeer
verklaarbaar omdat deze school ook meewerkt(e) aan nestkastcontroles in
de omgeving (coördinator Jan Winter).
Mooie waarnemingen
Op de Dissel in Ruinerwold (groep 6) is in het jaar van de wulp op 14 mei
uitgebreid aandacht besteed aan de diverse weidevogels in onze woonomgeving. Aan de orde kwamen de wulp, kievit, grutto, tureluur, scholekster en
watersnip. Met een powerpoint presentatie en een opgezette wulp als basis,
werden opdrachten per weidevogel uitgewerkt.
Op dezelfde dag, nog voor de lunchpauze, is de gehele groep per fiets en
gewapend met verrekijkers het veld ingetrokken op zoek naar onze helaas
steeds schaarser wordende weidevogels. Een lokale vogelaar heeft ons
begeleid en op een aantal broedplekken gewezen.
Gelukkig zijn er mooie waarnemingen gedaan, van kievit tot nijlgans.
De betrokken leerkracht wil dit volgend jaar herhalen met zijn (nieuwe)
groep 6.
We denken aan een fietsroute door de weiden, een bezoek aan een schuur
met uilen en de nestkastroute op landgoed Rheebruggen.
Ook zijn er in het verleden al twee zwaluwkunstnesten aan het schoolgebouw opgehangen. Dit leverde in 2019 helaas slechts één broedsel van een
pimpelmees op. Toch wel uniek om dit vanuit de klas te kunnen volgen.
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Grote vreugde leerlingen
Op de Vuursteen in Wapserveen (groepen 6, 7 en 8) zijn de vijf nestkasten, die twee jaar eerder
waren opgehangen op het natuurlijke schoolterrein, met enige regelmaat gecontroleerd. Tot grote
vreugde van de leerlingen was er weer een prima broedsucces. Koolmezen hadden twee broedsels;
pimpelmees en ringmus elk één broedsel. Ook daar is bewezen is dat vogels zich snel aanpassen,
ook al is de omgeving als een groen schoolterrein verre van rustig.
Zeer hoopgevend resultaat
Daarnaast was/is de Vuursteen tezamen
met de Vogelwacht Uffelte nauw betrokken
bij het proefproject ‘natuurlijke bestrijding
van de eikenprocessierups’ op een proefstrook met eikenbomen en op een aanliggende met bloemenmengsel ingezaaide
strook in Wapserveen/Westeinde. Dit is
een initiatief van de Boermarke Wapserveen met zeer deskundige begeleiding van
Silvia Hellingman.
De leerlingen hebben twintig zelfgemaakte nestkasten opgehangen met hun eigen
naam erop. Daarnaast zijn er vleermuizenkasten opgehangen. Bij een recente inventarisatie bleek dat vrijwel alle twintig nestkasten bezet zijn geweest. Een uitermate
goede score voor het tweede jaar.

Maar nóg belangrijker, het eindresultaat van het
proefproject was zondermeer zeer hoopgevend.
Het landelijk beeld dat het aantal processierupsnesten ten opzichte van 2018 verdrievoudigd
was, ging ook op voor Wapserveen.
Desondanks werd op de proeflocatie met natuurlijke vijanden 80 procent minder nesten aangetroffen dan op de controlelocatie. Daarbij werd
vervolgens bijna 90 procent van de nesten aangevreten door vogels als ringmussen, kool- en pimpelmezen, spreeuwen, koekoeken, spechten en
zelfs wielewalen. Per soort lag het accent soms op
rupsen dan wel op poppen.
Kortom het was voor veel leerlingen een zeer
leerzaam voorjaar en het wekte vooral veel vreugde op als er (mede) door hun enthousiaste inzet
broedresultaten werden geboekt.

Namens de werkgroep Neskastencontrole,
Ruud Smeenk (coördinator) en Bert Noorman.

Op je route door Holtingen kom je dan inééns een jong
reetje (kalf) tegen. Wat ben je dán een geluksvogel....
(Foto: John Kloppenburg)
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Werkgroep Heideschonen
Handarbeid niet voor niets geweest
Wie afgelopen winter door het Holtingerveld dwaalde, zag dat bijna alle terreineigenaren bezig waren met
het uitvoeren van forse werkzaamheden: open maken van terreinen, plaggen van stukken heide, maaien en
het uitdunnen van bosranden. De werkzaamheden vonden met name plaats op het Uffelterzand, Uffelterveen,
Westerzand en in de omgeving van de Kleine Startbaan.

Dat zijn allemaal gebieden waar de heideschoners van de Vogelwacht Uffelte en omstreken de afgelopen jaren
kind aan huis waren, om met kniptang en beugelzaag de strijd aan te binden met de vliegden.
Dat er nu kennelijk voldoende fondsen zijn vrijgekomen om die strijd in het groot aan te pakken, is een leuke
bevestiging dat al die jaren handarbeid niet voor niets waren. Zit het werk voor de heideschoners er dan nu
op? Geenszins. Er blijven plekken waar machines niet moeten/kunnen komen.
En één ding is zeker: die dennetjes komen terug!

2019 was een regulier jaar voor de werkgroep. Er werd door gemiddeld tien mensen gewerkt op
zeven verschillende plekken in het Holtinger- en Uffelter Binnenveld. Die deden dat met veel plezier, op vrijdagochtend, één keer in de veertien dagen, in de periode half september tot half maart.
In de rest van het jaar mogen we de broeders, hun partners en hun kroost ‘in het veld’ niet storen
Enthousiasme viert hoogtij
Nogal wat organisatorische energie ging zitten in het opzetten van een nieuwe formule voor de
samenwerking met de basisscholen van Uffelte, Darp, Wapserveen en Havelte. In samenwerking
met Landschapsbeheer Drenthe werden
in het najaar twee werkochtenden georganiseerd, waarbij de leerlingen van die
scholen kwamen helpen op de heide.
Daarnaast maakten de kinderen een
excursie rondom het werkgebied en werd
op school een voorlichtingsles gegeven.
Alle deelnemers waren zeer enthousiast.
Bijzondere hulp bij het wegslepen van de
dennetjes kwam van het Belgische trekpaard van heideschoner Wicher Kiers.
Leuk was ook dat verschillende leden van
de Vogelwacht die ochtenden kwamen
Heideschoners, leerkrachten, ouders, Wicher Kiers met zijn werkpaard, en
helpen.
kinderen klaarden ook in het najaar van 2019 weer een mooie klus.
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In 2019 werden de werkzaamheden weer prima
ondersteund door Landschapsbeheer Drenthe
(gereedschap, advies en begeleiding en contact
met de terreineigenaren). De heideschoners werden soms ook verwend door de terreineigenaren.
Een stevige koek bij de koffie, als blijk van waardering, ging er altijd wel in. Ook de uitnodiging
voor de jaarlijkse vrijwilligersavond van Natuurmonumenten stellen de heidewerkers erg op prijs.

Helaas moesten enkele vrijwilligers stoppen met hun werkzaamheden vanwege
verandering van werk of gezondheidsproblemen. Aanvulling van de groep is daarom
zeer welkom! Incidenteel eens meedoen? Of
permanent? Alles is mogelijk. Voor gereedschap wordt gezorgd. Inlichtingen en aanmelding bij de coördinator van de werkgroep Gert Hulsebos (tel. 0521 343222).

Namens de Werkgroep Heideschonen
Gert Hulsebos (coördinator)

De heide vóór (links) en ná een werkbezoek van de basisscholieren.

Jaaroverzicht 2019
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Werkgroep Steenuilen
Vrijwilligers de drijvende kracht
Dat de steenuilenwerkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o. zich al heel lang inzet voor het behouden van de
steenuilen in Westerveld en een deel van De Wolden hoeven we aan de meeste lezers van dit jaarverslag niet
uit te leggen. Maar wat levert zo’n inzet nou op? Is een opbrengst te meten? En kijken we dan alleen naar
de populatie steenuilen of komt daar meer bij kijken? Vragen die in dit verslag beantwoord worden. Of alleen
maar meer vragen oproepen.
Het begint te kriebelen
Uiteraard kun je zeggen dat de werkgroep als primair doel heeft de steenuilen te beschermen. Dat doen we dan ook
volop met het ophangen van nestkasten,
inventarisatie van territoria en dus de
populatieomvang en het adviseren in het
verbeteren van erven waar steenuilennestkasten hangen. Dit levert mooie resultaten op voor onderzoek, maar naast
deze toetsbare resultaten is een ander
doel minstens zo belangrijk. Dat is namelijk het sociale aspect van de werkgroep. De zo’n veertig vrijwilligers voor
de steenuilen vinden het vaak erg gezellig samen op pad te gaan.

Tijdens de controlerondes is er vaak wel tijd voor een
bakje koffie op één van de adressen en dat wordt
door de vrijwilligers zeer gewaardeerd. Daarnaast is
het prachtig te zien dat verschillen in opleiding en
achtergrond er totaal niet toe doen binnen de werkgroep. En dat iedereen met hetzelfde doel, dezelfde
humor en met dezelfde passie bezig is met zijn of
haar hobby.
En dan, in januari, begint het bij de vrijwilligers te
kriebelen. De territoriuminventarisatie komt er weer
aan. Nog even wachten op het juiste weer, en dan….
Het kadertje hieronder (geschreven door Rutger de
Vries – subcoördinator Wittelte/Wapserveen) geeft
goed weer hoe dat in zijn werk gaat.

,,Schrijf eens een stukje voor het jaaroverzicht’’, zei hij. ,,Gewoon over iets leuks wat je met de steenuilen hebt meegemaakt het afgelopen jaar.’’ Maar waar moet je het dan over hebben? Over het feit dat we als subcoördinatoren een
herverdeling hebben gemaakt met de gebieden? Dat ik nu de kasten in Wittelte en mijn eigen dorp Wapserveen onder
mijn hoede neem? Of het ontroerende gezicht van een nestkast met vier jonge steenuiltjes? Of van het dode steenuiltje
in de kast zonder dat we een doodsoorzaak konden achterhalen? Of...? Nee, als ik denk aan het leukste moment van het
jaar dan zie ik een aardedonkere januari-avond voor me, de hemel bespikkeld met miljoenen sterren. Het is stil op het
Drentse platteland. Adem maakt wolkjes in het schijnsel van de hoofdlampjes. Vingers koud. Links de contouren van
een appelboom, rechts een weitje. Over de weg zweeft een witte gedaante: de kerkuil is wakker. Verder vooral stilte. Dan,
als bij toverslag, begint een steenuiltje te roepen. Eerst langzaam daarna steeds sneller. Opgewonden. Lachwekkend
bijna. Een tevreden zucht...gelukkig hij zit er nog. Aantekeningen worden gemaakt. Check...we kunnen door; op naar
het volgende territorium.
Rutger de Vries
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Spannend
De resultaten zijn dit jaar dusdanig, dat we
’s avonds na weer een geslaagde territoriuminventarisatie, met een opgetogen gevoel
thuiskomen. Weer een paar territoria vastgesteld. Verrassingen tegengekomen waar we
geen steenuilen verwachtten, maar ze toch terugriepen. Misschien wel de spannendste periode van het jaar loopt rond half maart tegen
zijn eind en de balans kan worden opgemaakt.
Maar liefst 72 territoria worden vastgesteld.
Een stijging van acht territoria.

Zoals te zien is er in de omgeving
Dwingeloo een mooie stijgende lijn te zien,
met af en toe een slechter jaar ertussen.
Rondom Ruinen is dat een ander verhaal.
Na jaren van daling is er weer een positieve weg ingeslagen in 2018 en deze is
voortgezet in 2019. Het lijkt erop dat we
de marterpredatie, die sinds 2009 in het
gebied aanwezig is, onder controle krijgen.
Door onder andere de inzet van Jan ter
Stege, die zich vastgebeten heeft in het
doorontwikkelen van de nestkasten, zijn
de nestkasten nu dusdanig marterbestendig dat we geen verhoogd mislukkingspercentage meer hebben bij de nesten.
Jaaroverzicht 2019

In de grafiek hieronder wordt duidelijk hoe deze
ontwikkeling door de jaren heen gegaan is, met
daarbij ook de splitsing tussen de twee deelgebieden binnen het steenuilengebied. Gebied
Ruinen e.o. is het gebied waar de Vogelwacht
Uffelte en omstreken onder de leiding van
Fred van Vemden ooit begon met het beschermen van de steenuilen.
Deelgebied Dwingeloo e.o. is pas vanaf 2004 in
beeld gekomen en heeft zich daarna zeer mooi
ontwikkeld door de inzet van onze vrijwilligers.

Nog altijd mislukt zo’n 30% van de nesten, maar dat
ligt rond het landelijk gemiddelde. Dit komt o.a. door
het wegvallen van volwassen uilen in het seizoen, onbevruchte eieren en verlaten eieren.
Het broedseizoen verliep wat rommelig.
Na een eerste controleronde bleek dat sommige nesten nog niet compleet waren qua legsel. Dus hebben
we de controles uitgesteld naar een latere datum. Een
laat jaar dus, met als gevolg dat we pas in juni konden beginnen met het ringen van de jonge steenuilen.
Toch vielen de resultaten zeker niet tegen dit jaar. In
totaal kwamen we uit op 54 vastgestelde nesten. We
zijn ervan overtuigd dat er binnen het gebied meer
nesten moeten zijn die wij (nog) niet in beeld hebben.
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Práchtig resultaat
We hebben in deze 54 nesten 196 eieren
geteld, wat neerkomt op gemiddeld
3,6 eieren per nest. Het vermoedelijk aantal
uitgevlogen jongen ligt minimaal op 126.
Hiermee hebben de steenuiltjes dit jaar
gemiddeld 2,3 jongen per nest grootgebracht. 30% van de nesten is in 2019 mislukt. Dat percentage ligt rond het landelijke gemiddelde.

38 nesten waren dus succesvol en per succesvol nest vlogen er uiteindelijk 3,3 jongen uit. Een
prachtig resultaat, aangezien er voor een stabiele
populatie gemiddeld 2,0 uitgevlogen jongen per
nest nodig zijn. We hopen dan ook groei in de populatie in 2020. Hieronder de langjarige resultaten
van de steenuilen die geteld zijn door de steenuilenwerkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o. in de
afgelopen 20 jaar.

20 jaar steenuilenbescherming

De trend m.b.t. de steenuilen is positief en ook de vrijwilligers van de vogelwacht staan hier positief
in. Met als gevolg dat we nu met 7 sub-gebieden werken en 40 vrijwilligers.
De sub-coördinatoren van deze gebieden zijn:
-

Adrie van der Lely & Harald de Graaff: omgevingHavelte, Uffelte, Ruinerwold, Ansen
Okko Vos: omgeving Dwingeloo, Eemster, Lhee, Lheebroek, Ansen
Jan ter Stege: omgeving Ruinen, Ansen, Hees, Gijsselte
Jac Hamers: omgeving Ruinerweide, Weerwille, Fluitenberg, Kalenberg,
Rutger de Vries: omgeving Wittelte, Wapserveen, Frederiksoord, Vledder
Erwin Bruulsema & Patrick Bolling: omgeving Leggeloo, Diever, Dieverbrug, Wapse, Beilervaart
Claus van den Hoek: omgeving Nijensleek, Vledderveen, Doldersum, Wilhelminaoord
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Steenuil in het zonnetje voor de nestkast (Foto: Erwin Bruulsema)

Hieronder de bevindingen van onze nieuwe sub-coördinator Jac Hamers:

In de loop van 2018 ben ik begonnen met het plaatsen van kasten in een nieuw gebied, grenzend aan dat van Jan ter Stege
in Ruinen. Ook een gedeelte van zijn kasten heb ik overgenomen. Met hulp van Jan en Wim van Veen hebben we tot nu toe
17 kasten geplaatst aan de noordkant van de N375, van Ruinerweide, De Weidenweg, via Weerwille en Berghuizen tot aan
Broekhuizen, en tevens Fluitenberg, Kalenberg en Echtenseweg. De mensen zijn allemaal heel enthousiast en werken heel
graag mee, wat het werk heel leuk maakt! Het landschap lijkt me heel geschikt, kleinschalig, met veel houtwallen, paarden en
schapen. Tot nu toe hebben we nog geen broedgevallen, wel één roepend mannetje in het voorjaar, maar hopelijk worden de
kasten vanuit de omliggende territoria bevolkt met nieuwe aanwas!
Jac Hamers

Met z’n allen
Door te werken met sub-regio’s is eenieder zeer
betrokken en als vrijwilliger actief rondom zijn
of haar eigen woonplaats en blijft het behapbaar voor de coördinatoren en vrijwilligers qua
tijdsinspanning. Om toch als gehele werkgroep
bij het gehele gebied betrokken te blijven hebben we in november 2019 een vervangactie
gehouden bij Ansen. Met 20 vrijwilligers zijn we
bij het dorpshuis van Ansen ’s ochtends gestart
met een lekker kop koffie en een Bastognekoek
(hoe kan het ook anders in een dorpshuis dat
‘De Bastogne’ heet).
Jaaroverzicht 2019

Vervolgens zijn we in 5 groepen uiteengegaan en
zijn er gedurende de ochtend zo’n 20 nestkasten
vervangen, zeven nestkasten schoongemaakt en
drie verwijderd. En heel gezellige en nuttige ochtend die mogelijk was door de inzet van de vele
vrijwilligers. Onderling hebben we al afgesproken dat we jaarlijks een gemeenschappelijke actie als deze gaan houden. Zo blijft de
betrokkenheid van de vrijwilligers bij het gehele
werkgebied van de steenuilenwerkgroep van de
Vogelwacht Uffelte e.o. behouden en hebben we
vooral met z’n allen een gezellige ochtend.
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Op pad in Ansen (Foto: beheerde van de Bastogne)

Op naar 2020
We zien dan ook de toekomst voor de steenuilen rooskleurig in en hopen dat ook de gebieden van Jac Hamers en Claus van den Hoek
snel bezette nestkasten opleveren met steenuilen. De uiltjes worden in beide gebieden al gesignaleerd, dus dat biedt perspectief. In 2020
is het tien jaar na het overlijden van de steenuilenman van Drenthe; Fred van Vemden. Zijn
naam valt nog vaak tijdens de rondes, ondanks
dat ook veel van de “nieuwe” vrijwilligers hem
niet hebben gekend kennen ze hem zeker van
de verhalen. We zetten de lijn die Fred heeft ingezet voort en gaan voor een stabiele tot groeiende populatie van de steenuilen.
Op naar 2020.

Namens de werkgroep Steenuilen:
Erwin Bruulsema (coördinator)

Steenuil gevangen in de nestkast (Foto: Rutger de Vries)
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Werkgroep Broedvogelinventarisatie
Grootschalige kap werkt negatief
Opvallend in 2019 was het grootschalige kappen van struiken, bomen en bosjes op de heide en de overwegend
negatieve effecten ervan op vogelstand. Veel bos- en watervogels hadden een stabiele stand, maar vooral soorten met voorkeur voor ouder loofbos bleven toenemen.

Broedvogelmonitoring

Watervogels

De vogelstand van het Holtingerveld
(1.400 ha), het heide- en bosgebied met
vennen tussen Uffelte-Havelte en Wapserveen wordt jaarlijks volgens de methode van Broedvogel Monitoring Project
onder de loep genomen. Maakten we ons
een aantal jaren geleden zorgen over voldoende tellers, dit jaar waren we ruim
voorzien met daarbij ook jonge tellers.
Het zijn: Jurjen Annen,
Peeke Boelhouwer, Arend van Dijk,
Bart Hoekstra, Elien Hoekstra,
Hans Krol, Norbert Kwint,
Femmie Prikken, Patrick Snoeken,
Martha Sol en Harry Talen.

Waterpeilen waren niet desastreus laag voor de
watervogelstand. De meeste vogelsoorten hadden een
globaal met 2018 overeenkomende stand en daar kan
de zachte winter aan hebben bijgedragen, zoals wintertaling (16 paren), wilde eend (78), watersnip (2) en
rietgors (25). De dodaars (18 paren) kwam zelfs wat
hoger uit, net als de grauwe gans (42), maar de kuifeend
(21) en waterral (4) pakten wat lager uit.

Het gebied is verdeeld in telgebieden die
elk in maart-juli ongeveer om de veertien
dagen in de vroege ochtend zo volledig
mogelijk worden afgezocht op vogels met
broedgedragingen zoals zang, alarmroep, vliegend met voer of met een nest
of jongen. De gegevens worden met een
speciaal computerprogramma verwerkt.
De winter 2018-19 was zacht;
de waterpeilen waren na de droge zomer van 2018 laag. De weersomstandigheden waren wisselend maar februari
eindigde warm en de periode maart-juni was overwegend aan de koude kant.
Eind juni en juli waren warm en droog.
Het telwerk is door het weer nauwelijks
in de knel gekomen.

Jaaroverzicht 2019

We konden ook een nieuwe watervogelsoort verwelkomen, de mandarijneend. Ongetwijfeld gaat het om
dezelfde vogels die afgelopen winter geregeld in de
Uffelter dorpsvijver werden gezien. Of ze gebroed hebben
-dat doen ze vaak in een holle boom of grote nestkast- is
niet duidelijk. Soorten die we al jaren missen, zoals tafeleend, slobeend en zomertaling zijn ook dit jaar niet als
broedvogel vastgesteld.

De groene specht zoekt veel voedsel op de grond (Foto: Geert Drogt)
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Bosvogels
De meeste roofvogels en uilen hadden een met afgelopen jaren vergelijkbare stand, zoals wespendief (1) en sperwer (1), havik (4) en bosuil (6). De buizerd (20), boomvalk (2) en ransuil (3)
gooiden echter hoge ogen en we moeten terug naar vorige eeuw voor vergelijkbare aantallen. Van
de ransuil waren vijftien tot twintig paren toen heel gewoon.
Spechten zijn kenmerkende
bosvogels, maar elke soort laat een
eigen ontwikkeling zien. De zwarte
specht had in de jaren 1980-2000
zijn hoogste stand en handhaafde
zich daarna op een stabiel niveau
van gemiddeld zes paren.
De groene specht laat sterke
schommelingen zien onder invloed
van vooral strenge winters met ijzel
(1979, 1985-87, 1996-97), waardoor hij verstoken is van z’n voedsel; mieren. Daarna volgt er weer
toename tot ongeveer dertig paren.
De geleidelijke afname na 2005
en de recente plotselinge toename
zijn vooralsnog raadselachtig, want
zwarte specht
kleine bonte specht
groene specht
strenge winters waren er toen niet.
De kleine bonte specht was tot ongeveer 1990 zeldzaam en nam daarna toe, vooral in samenhang met ouder worden van het bos en
meer en meer loofbomen in het aanvankelijk monotone dennenbos. De ontwikkeling van de meest
talrijke grote bonte specht, met opnamen om de vier jaren, volgt ongeveer hetzelfde spoor als de kleine, alleen dan bijna maal tien: in 1970 50 paren, 1982 100, 1990-2010 150-200 en nu 230 paren.
Duidelijk in de min
De stand van bonte vliegenvanger (187 paren), boomklever (78),
houtsnip (18), gaai (58), grote lijster (38) en wielewaal (34) komt ongeveer
overeen met die in 2018. Maar 2019 gaat de boeken in als een bijzonder
goed jaar voor appelvink (127), vuurgoudhaan (34) en glanskop (95), want
niet eerder werden er zoveel geregistreerd. Op sommige dagen ‘knetterde’
het van de appelvinken liet een teller zich ontvallen. Vrij bijzonder waren
verder acht fluiters en een nestelde raaf. Het kan natuurlijk nooit goed gaan
met alle vogelsoorten en duidelijk in de min waren dit jaar kruisbek (5), sijs
(2) en zwarte kraai (14), terwijl we de fazant en zomertortel langzamerhand
wel als uitgestorven kunnen gaan beschouwen.
Heidevogels
Bijzonder bij heidevogels dit jaar is het recordaantal van 40 paren nachtzwaluw en verder grauwe klauwier (13), paapje (6) en een paar kraanvogels
dat voor zover we weten niet tot broeden overging. De tapuit liet het afweten.
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Twee foto’s op dezelfde plaats genomen vóór en na het kappen van opslag op de heide (foto’s Arend van Dijk).

Heidevogels en kapwerkzaamheden
In de winter 2018-19 zijn op ongeveer
150 hectare heide veel verspreid staande bomen, struiken en kleine bosjes gekapt en het
gekapte hout grotendeels afgevoerd.
De grootste slag werd geslagen aan de westkant van heide tussen de Doeze, Genieput en
Wapserveen en daarnaast viel dit het
Uffelterveen benoorden de Uffelter es te beurt.
Deze heidegedeelten, maar ook elders, waren
in de loop der jaren meer en meer begroeid
geraakt met opschietende dennen en loofbomen als berk, eik en populier en struiken van
lijsterbes, vuilboom, grauwe wilg en dergelijke. Groei van opslag en bos op de heide is
een natuurlijk proces, maar wordt versterkt
door depositie van (voedings)stoffen uit de
omgeving, zoals stikstof, maar hangt ook
samen met achterstallig of veranderd heidebeheer. Bij aanvang van het vogelonderzoek
omstreeks 1970 was deze heide op enkele bosjes, vliegdennen, berken en eiken na grotendeels boomloos. Het landschap in de recent
‘gekapte’ gebieden lijkt nu weer wat op het
toenmalige open landschap. De verandering
in 2019 is vrij grootschalig en abrupt, terwijl
de ontwikkeling sinds 1970 geleidelijk verliep.
Ook in tussenliggende jaren zijn geregeld op
kleine schaal bomen en struiken verwijderd,
zoals door heideschoonacties van de
Uffelter Vogelwacht.
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De fitis is door kapwerkzaamheden in 2019 een deel van zijn broedhabitat kwijtgeraakt, waardoor de stand in vergelijking met 2018 lokaal
met 67% terugliep (foto Geert Drogt).
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Effect op broedvogels
Met het kappen van bomen en struiken raken
bosvogels hun broedhabitat vrijwel kwijt en
neemt de stand af. Vogels van boomloze heide
daarentegen zien hun leefgebied juist uitbreiden
en nemen toe, hoewel deze toename soms enige
jaren op zich laat wachten. Vogels met voorkeur
voor heide met hier en daar een boom, struik of
bosje, nemen naar gelang de dichtheid aan bomen en struiken een tussenpositie in.

Habitat

Van ons telgebied Westerzand is een gedeelte
van 35 ha gekapt en van dat deel zijn de vastgestelde aantallen broedparen in 2018 vergeleken met die in 2019. Van de 45 vogelsoorten
hier zijn er 29 (64%) in aantal afgenomen met
gezamenlijk 70 paren. Twaalf soorten (27%)
zijn toegenomen met 16 paren en van 4 soorten (9%) is het aantal gelijk zijn gebleven (5
paren). Per saldo is er verlies van 53 paren.
Aantal paren

2018

2019

Verschil

Percentage
verschil

Struiken, bomen, bosjes

71

27

-44

-62%

Half open heide

71

54

-17

-24%

Open heide

21

29

+8

38%

163

110

-53

-33%

Totaal

Afname is er vooral bij vogelsoorten van
struiken en opslag van jong bos, die grote delen
van hun broedhabitat verloren.
Sterke afname is er bij fitis (-16 paren of 67%
afname van de stand), grasmus
(-11 paren, -55%), tuinfluiter (-9, -90%) en
merel (-5, -83%). De grootste toename is er bij
de open heidesoorten veldleeuwerik
(+3 paren of 300% toename) en boomleeuwerik
(+2, +100%), terwijl witte kwikstaart
(+2) en bosrietzanger (+1) zich hier vestigden.
Deze twee doken na afwezigheid van respectievelijk bijna tien en 24 jaren weer op.
In halfopen heide zijn verliezen bij de drie talrijkste soorten, boompieper, geelgors en kneu,
gering, met afname van één of twee paren
(6-15% van de populatie). Van de grauwe klauwier werden vier paren geregistreerd, één minder dan vorig jaar. Deze soorten wisten zich in
het nieuwe landschap aardig te handhaven.

Er zijn immers veel meer factoren van invloed
op de vogelstand. Tevens is het de vraag of de
‘verloren’ broedparen daadwerkelijk allemaal
uit het gebied zijn verdwenen, want sommige hebben zich waarschijnlijk in geschikt
habitat nabij het gekapte deel gevestigd. We
constateerden in elk geval meer broedparen
in bosjes waar in vorige jaren weinig paren
zaten, maar of dit verplaatste vogels waren
kunnen we niet bewijzen.
In het broedseizoen waren we soms verbaasd over vestigingsplaatsen van sommige
soorten zoals grauwe klauwieren in takkenbossen of een vink in enkele boom, waar ze
in vorige jaren (vaak op dezelfde plaats) in
grote struiken of jong bos zaten. Het lijkt er
op dat deze vogels min of meer hun vaste
plek hadden gekozen, ongeacht de radicale
veranderingen in de begroeiing.

Bij ruim dertig vogelsoorten zijn de verschillen
tussen beide jaren beperkt tot één paar of een
gelijk aantal. Bij deze soorten is het de vraag
of het verwijderen van opslag en bosjes als
hoofdoorzaak kan worden aangemerkt, want
vrijwel jaarlijks worden dergelijke verschillen
vastgesteld, ook zonder kapwerkzaamheden.
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Ontwikkeling van de grasmus in
telgebied Westerzand sinds 1970. Met het
opslaan en uitgroeien van struiken liep de
stand geleidelijk op. In 2019 terugval tot
het niveau van de beginjaren.

Perspectief
Kappen van opslag van struiken en bomen is
in telgebied Westerzand vaker gebeurd, sinds
1970 in zeventien jaren, maar daarbij ging
het om oppervlakten van 1 tot 10 ha per keer.
Verliezen in de vogelstand waren toen meestal klein, alleen bij fitis, tuinfluiter, grasmus
en kneu soms ook groter. Binnen enkele jaren bleek de stand weer op het oude niveau,
doordat gekapte struiken en bomen weer uitliepen en de niet gekapte ouder werden. Het
bijzondere in 2019 was vooral de grote schaal
waarop gekapt is. Uit ervaring weten we dat
veel gevolgen voor de vogelstand in de komende jaren grotendeels weer zullen wegebben.
Benieuwd
Het doel van het kappen als beheermaatregel
is echter om het open heidelandschap met z’n
kenmerkende vogelstand te handhaven. Voor
broedvogels is het beter om op kleine schaal
te kappen en zo het gebied in een aantal jaren
af te werken. Om na het kappen de heide blijvend open te houden is vervolgbeheer noodzakelijk. Hierbij kan gedacht worden om buiten
het broedseizoen percelen heidevegetatie met
opslag te maaien, klepelen of chopperen en
het materiaal af te voeren, of door introductie van extensieve en partiele begrazing voor
schapen. We zijn benieuwd hoe de vogelstand
zich de komende jaren zal ontwikkelen, zoals
voorheen of door gewijzigd beheer in een andere richting?
Namens Werkgroep Broedvogelinventarisatie,
Arend van Dijk (Coördinator)
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Euro Birdwatch
Twaalf jaar Euro Birdwatch Uffelte
In de afgelopen twaalf jaar heeft de Vogelwacht Uffelte e.o.
deelgenomen aan de jaarlijkse internationale Euro Birdwatch. Hierdoor wordt aandacht op trekvogels en hun
grensoverschrijdende trekroutes gevestigd. Vogelbescherming Nederland coördineert de Birdwatch, waaraan door
meer dan één miljoen tellers in veertig landen wordt deelgenomen. De telling vindt meestal op de eerste zaterdag
van oktober plaats (zie verder: Euro Birdwatch 2019|vogelbescherming). In deze bijdrage zijn onze telgegevens op
een rij gezet. Hoeveel soorten en aantallen zijn er gezien en
wat zijn de verschillen tussen de jaren?

Uffeltermade

Soorten en aantallen

We tellen alle vogels tijdens een
vaste 17 km lange fietsroute over
de Uffeltermade langs Ettelte, Oude
Vaart, Hardenweg, Broekdijk, Ansen
en Rheebruggen.
De telling start in de schemering en
eindigt om 12.00-15.00 uur. Tussen
7.30 en 10.00 uur is het vaak druk
met passerende groepen trekvogels.

Elk jaar geeft verschillende uitkomsten en daarin zijn de
weersomstandigheden en het verloop van de trek over ons
land vaak bepalend. In de Uffeltermade tellen we jaarlijks
tussen de 1.152 en 6.863 vogels. Lage totalen hebben we
in 2009 t/m 2012 tijdens regen, stormachtige wind of
mist geteld en hoge totalen in 2013 t/m 2015 met helder
en rustig weer.
Per telling zijn 41 tot 65 vogelsoorten waargenomen. De
vijf beste jaren scoren 60 of meer soorten en dat zijn ook
vaak jaren met hoge totalen. Maar dat gaat niet op voor
2008 met 63 soorten en slechts 2.931 vogels.

Dertien tellers hebben meegedaan:
Peeke Boelhouwer (in 6 jaren), Arend
van Dijk (12), Greet Glotzbach (5),
Derk van der Helden (9), Geert Hilbrands (6), Emmy Holleman (4),
Hans Krol (4), Gerard Mulder (4),
Femmie Prikken (9), Martha Sol (5),
Harry Talen (9), Fred van Vemden (3)
en Lida Zondag (4).
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De landelijke topjaren 2014 en 2018 met meer dan één
miljoen vogels vallen ook in Uffelte redelijk hoog uit, maar
de Uffelter topjaren 2013 en 2015 pakken landelijk juist
laag uit. De geringe overeenkomst heeft onder andere te
maken met de ligging van Uffelte in het binnenland en
met weersomstandigheden. Bij bepaalde wind kan langs
de kust stuwing van trekvogels optreden, waar we in het
binnenland niets van merken.
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Getelde vogels in de Uffeltermade in 2008-2019 met het aantal waargenomen vogelsoorten en jaren waarin van
vogelsoorten het maximale aantal is geteld. Ter vergelijking de aantallen voor heel Nederland.
Uffeltermade

Nederland

Totaal
geteld

Jaar

Aantal
soorten

Jaar

2013

6863

2019

65

2014

17

2014

1.425.405

2008

215

2015

6121

2008

63

2019

13

2018

1.373.866

2019

211

2014

5912

2013

62

2016

12

2019

821.307

2011

210

2019

5334

2015

61

2008

11

2008

663.550

2014

208

2018

4263

2018

60

2010

11

2016

552.455

2018

207

2017

3877

2014

57

2015

11

2013

378.336

2013

204

2016

3129

2016

56

2018

9

2012

373.690

2016

199

2008

2931

2010

56

2013

9

2011

351.094

2017

199

2010

2329

2017

49

2017

7

2015

316.383

2010

191

2012

2138

2011

46

2012

3

2010

311.731

2015

190

2009

2110

2009

45

2011

3

2017

246.186

2012

189

2011

1152

2012

41

2009

2

2009

161.535

2009

184

Gemiddeld

3847

-

55

-

9

Jaar

Maximum
soorten

Jaar

Totaal geteld

581.295

Jaar

Aantal
soorten

201

Top tien talrijkste soorten
De spreeuw blijkt gemiddeld de talrijkste trekvogel. Hij staat in acht jaren op nummer 1. Op de
tweede plaats prijkt de kievit die tweemaal op nummer 1 heeft gestaan. In jaren met mist en storm
komt hij niet hoger dan nummer 22 en 31. De kolgans en toendrarietgans scoren vaak hoog, maar
worden in andere jaren in het geheel niet gezien. De overige soorten staan geregeld in de top tien,
maar zelden met topscores. Boerenzwaluw, wilde eend en gaai vallen net buiten de gemiddelde
top tien, maar in sommige jaren vallen ze er wel in. In elke jaarlijst zit een element van toeval, want
een even hoog aantal kan in het ene jaar in de prijzen vallen en het andere jaar niet.
Top tien van getelde vogelsoorten in Uffeltermade in 2008-2019 en het maximum getelde aantal in een jaar.
Gemiddeld
aantal 2008-2019
Spreeuw
Kievit
Kolgans
Graspieper
Vink
Toendrarietgans
Huismus
Witte kwikstaart
Holenduif
Zwarte kraai
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983
568
512
210
195
162
90
75
65
64

Maximum
geteld in een jaar
Kolgans
2.800
Spreeuw
1.670
Toendrarietgans
1.390
Kievit
1.210
Vink
963
Graspieper
505
Boerenzwaluw
469
Veldleeuwerik
356
Kokmeeuw
316
Gaai
274
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Maximale jaartotalen
Vogelsoorten met neiging tot groepsvorming, zoals ganzen, spreeuw, kievit en kokmeeuw halen
vaak hoge maxima. Bij andere soorten is het meestal één jaar met veel trek dat de toon zet.
Voorbeelden hiervan zijn de vele honderden graspiepers, veldleeuweriken en vinken in 2014, bijna
500 boerenzwaluwen in 2017 en honderden in groepen rondzwervende gaaien dit jaar. Ook andere
maxima staan in ons hoofd gegrift, zoals 41 kleine rietganzen in de stromende regen in 2010,
26 vooral in maisakkers foeragerende goudhaantjes in 2015, 7 ijsvogels in 2008, 28 buizerds in
een thermiekbel etc.
Het is soms verbazingwekkend dat in ons gebied ongetwijfeld aanwezige soorten zich tijdens een
telling niet laten zien, zoals aalscholver, goudvink, grote zilverreiger, ooievaar, boerenzwaluw en
torenvalk. Schaarse trekkers als boomvalk, barmsijs en beflijster en de zeldzame bladkoning en
witoogeend vormen vaak de kers op de taart.

Conclusie
Onze Birdwatch-tellingen geven een redelijk
goed beeld van de op die dag aanwezige trekvogels langs onze vaste route door de
Uffeltermade.
Grote verschillen tussen jaren, niet in de
laatste plaats door de weersomstandigheden,
bemoeilijken het trekken van conclusies over
goede of slechte jaren, laat staan over toe- of
afname door de jaren heen. We helpen de, elk
jaar weer verrassende, vogeltrek op de kaart te
zetten en beleven er veel plezier aan.
Arend van Dijk.

De graspieper doet het in de Uffeltermade goed met een vierde
plek in de top tien (Foto: Geert Drogt).
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De zwarte kraai werd in de periode 2008-2019 in de Uffeltermade gemiddeld 64 keer geteld (Foto: Geert Drogt).
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Werkgroep Zwaluwen
Huiszwaluw bereikt tophoogte
Aantallen boeren- en gierzwaluwen waren in 2019 stabiel, maar de huiszwaluw bereikte een nieuw
recordaantal. De warme en droge zomer had een wisselende invloed op de stand.

Huiszwaluwen
In onze regio doet de huiszwaluw het goed,
maar niet overal. Het totaal is nog nooit
(sinds 1970) zo hoog geweest en dat komt op
conto van Havelte, Veendijk en Wapserveen.
In Uffelte laat de huiszwaluw het dit jaar wat
afweten. De terugloop in het centrum van
het dorp wordt onvoldoende gecompenseerd
door toename aan de randen (zie kaart).
Toplocaties zijn de zwaluwtil bij fam. Post
aan de Dorpsstraat en de gebouwen bij de
Uffeltersluis. In Havelte is er blijkens telwerk
van vooral Greet Glotzbach en Gert Hulsebos ook jarenlang terugloop in het centrum
(hoewel dit jaar plotseling weer negen nesten), maar verlies daar wordt ruimschoots
goed gemaakt door vestigingen op 36 adressen in de Meerkamp en natuurlijk de goed
bezette tillen in de Meerkamp (31 nesten) en
bij de schaapskooi (18). In de Veendijk is er
dit jaar toename op vrijwel alle adressen, maar de kolonie bij boer Gras spant de kroon met maar
liefst 84 nesten. In Wapserveen was de stand jarenlang tanende maar vorig jaar kwam daarin al
een kentering met onder andere 18 en nu 19 nesten bij boer Benak en daar kwam dit jaar een
nieuwe kolonie bij ook met 19 nesten bij boer Zwambag. Doordat de zwaluwen hun nesten in een
smalle spleet tussen de overstek en een vooruitstekende balk hadden gebouwd leken ze in de
breedte uitgerekt (zie foto pagina 38). Tijdens de vele zonnige dagen bleek hoe vooruitziend ze te
werk waren gegaan, want door de grote overstek scheen de zon niet direct op hun nesten en door
de dragende balk viel geen enkel nest door uitdroging naar beneden.
Huiszwaluw

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uffelte

61

57

76

54

62

94

53

Havelte

178

171

158

194

223

218

231

Veendijk

63

50

52

66

56

82

108

Wapserveen

42

38

26

19

20

27

43

316

316

312

333

361

421

425

Totaal
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Nestonderzoek
Landelijk nestonderzoek in het Jaar van de huiszwaluw in 2018 heeft veel informatie opgeleverd,
maar riep tevens nieuwe vragen op. Besloten is
het onderzoek in 2019 en liefst ook daarna voort
te zetten. Antoon Vermeulen in Wapserveen en
Janet van Vliet in Havelte hebben net als vorig
jaar bijna wekelijks de handel en wandel van
zwaluwen in ‘hun’ kolonie op de voet gevolgd. Van
elk nest wordt van een afstand bijgehouden of
er nestbouw is en of er gebroed wordt. Dat is bij
kunstnesten vaak lastig vast te stellen.
Met grote jongen in het nest en met voer aanvliegende ouders gaat het registreren een stuk gemakkelijker.

Aan het eind wordt bekeken of jongen succesvol zijn uitgevlogen. De kolonie in Wapserveen
boerde goed met achttien succesvolle nesten en
slechts één niet succesvolle. Hier komt nog bij
dat dertien zwaluwen in juli-augustus met een
nieuw legsel zijn begonnen, waarvan er
negen succesvol waren en vier niet, totaal dus
27 succesvolle. In Havelte was de situatie minder rooskleurig en waren elf van de negentien
nesten succesvol en acht niet. Ze zijn hier niet
aan tweede legsels begonnen. Het kan zijn dat
droogte deze kolonie parten heeft gespeeld,
waardoor er minder geschikt nestmateriaal of
voedsel beschikbaar was.

Boerenzwaluw
Voor inventarisatie van boerenzwaluwen moet je
de boer op en in gebouwen naar bewoonde
nesten zoeken. Hoewel veel bewoners feilloos
weten hoeveel zwaluwen er zitten kost een
telling aardig wat tijd en dat is de reden dat we
ons beperken tot een vast telgebied in Uffelte-oost
(zie kaart). De zwaluwen zitten er verspreid en per
adres gaat het gemiddeld om één nest. Uitgaande
van alleen de met zwaluwen bezette adressen komt
het gemiddeld aantal zwaluwnesten per adres in
2019 uit op 2,3. Twee adressen, op de Hooge Stukken en in de Kattemade, vallen beide met zeven
nesten positief uit de toon. We zijn hier in 2009
begonnen met inventariseren en dit jaar pakte met
59 nesten net wat lager uit het langjarig gemiddelde van 65.
Topjaren met 71 tot 84 nesten liggen inmiddels al
heel wat jaren achter ons (2010-2012 en 2015).
Boerenzaluw
Bezette nesten
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

53

59

84

58

56

59

59
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Gierzwaluw
Deze razendsnelle vliegers worden in
Uffelte al jarenlang nauwgezet door Ronald Hoogenhout
gevolgd door geregeld ’s avonds tussen 21.30 en 22.30 uur
invliegplaatsen te registreren. De zwaluwen komen daar
slapen en dergelijke invliegplaatsen mogen als nestplaats
worden beschouwd. Er is gepost op 4, 5, 9, 23 en 24 juli.
In 2019 kwamen de gierzwaluwen laat terug uit Afrika en
verder was mei koel en droog en de vogels gingen pas laat
broeden. Begin juli werden maar weinig grote jongen voor
de invlieggaten gezien. Zoals de laatste jaren gebruikelijk
nestelden de meeste gierzwaluwen in speciale nestAantal
Gierzwaluw 2019
kasten. Andere nestplaatsen
nestplaatsen
waren minder in trek en dit
10 adressen Veenbesstraat
25
jaar zijn ze niet vastgesteld
10 adressen Lindenlaan
7
onder eindvorsten naast de
De Goorn
1
schoorsteen.

Nestkast

Gierzwaluw
dakpan

Dakoverstek

25

-

-

4

2

1

1

-

-

Andere plannen
De meeste gierzwaluwen verlieten Uffelte alweer in de loop van juli, vaak eerst de jongen en begin
augustus ook de territoriale ouders. Dit jaar was er een opmerkelijk laat broedgeval. In het voorjaar
van 2018 heeft de werkgroep Zwaluwen een gierzwaluwnestkast op Lindenlaan 41 opgehangen. Er
werd meteen in gebroed en daarom besloten we in het voorjaar van 2019 er één bij te hangen.
Norbert Kwint, de bewoner, zag dat deze laatste kast op 5 juni door een paartje bezet werd. Waarschijnlijk betrof het een paartje van jonge vogels die afzonderlijk op deze geschikte nestplaats waren
afgekomen. Je zou verwachten dat ze een nest zouden maken, waarin ze het jaar daarop hun eieren
zouden leggen. Maar deze vogels hadden andere plannen. Ze zijn begin juli gaan broeden en hebben
doorgezet. Op 30 en 31 augustus vlogen de jongen uit.
Het broedgeval is nauwkeurig door Norbert gemonitord en beschreven:
https://www.vogelwachtuffelte.nl/2019/10/extreem-laat-succesvol-broedgeval-gierzwaluw/
Het vertrek van gierzwaluwen eind juli-begin augustus lijkt niet zo zeer met onvoldoende voedsel te
maken te hebben. Ze hebben gedaan waar ze voor kwamen, broeden, jongen grootbrengen of territorium bezetten, en hebben hier eenvoudig niets meer te zoeken.
De gierzwaluwstand is de laatste jaren vrij stabiel.
Van deze wat lastig te tellen soort hebben we in Havelte ongeveer 35 territoria vastgesteld, vooral
in de Lage-, Hoge- en Dennenlaan en enkele in de wijk Meerkamp. In de dorpskernen van Darp,
Havelterberg en Wapserveen gaat het om respectievelijk 25, 5 en 6 territoria.

Gierzwaluw
Uffelte
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26

36

30

35

36

33

38

35

33
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Afscheid
Helaas hebben drie leden van de werkgroep
zwaluwen noodgedwongen hun activiteiten
voor de werkgroep neergelegd. Het is wennen
dat we de komende jaren niet meer klakkeloos
kunnen rekenen op de inzet van Bald Bruinenberg, Ronald Hoogenhout en Peter van der Wal.
Aan de ander kant prijzen we ons gelukkig dat
we jarenlang met veel plezier met hen hebben
samengewerkt en dat hun inzet heeft bijgedragen aan onze kennis over de zwaluwen in Uffelte e.o.. Maar bovenal hebben de zwaluwen
er profijt van gehad en hebben dat nog steeds.
Dank voor hun jarenlange inzet en misschien
kunnen we via een achterdeurtje af en toe nog
een bescheiden beroep op hen doen.
Enthousiaste zwaluwliefhebbers

Bij boer Benak in Wapserveen hadden twee huiszwaluwen hun
nestingangen tegenover elkaar. De jongen keken elkaar recht in de
ogen en schreeuwden elkaar haast doof met hun bedelgeroep
(Foto: Greet Glotzbach).

De werkgroep Zwaluwen is op zoek naar
enthousiaste zwaluwliefhebbers die willen helpen met het maken, aan gebouwen bevestigen,
controleren en schoonmaken van kunstnesten, het plaatsen van nestplankjes, deponeren
van leem als nestmateriaal, tellen van zwaluwen en dergelijke.

Namens de werkgroep Zwaluwen,
Arend van Dijk en Ronald Hoogenhout

De enigszins langgerekte huiszwaluwnesten bij boer Zwambag in
Wapserveen (Foto Greet: Glotzbach).

Parende boerenzwaluwen (Foto: Greet Glotzbach).
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Werkgroep Torenvalken
Uniek kijkje via onze webcam
Eind februari hebben we de kasten voor de torenvalken schoongemaakt en enkele kasten verstevigd omdat ze
deze winter toch wel wat te verduren hebben gehad. In twee dagen was alles geregeld en was het wachten op
de bewoners.
Uitbreiding
Tijdens het schoonmaken hebben we weer de nodige valken op de bekende plekken waargenomen.
Bij Pels aan de Slagdijk in Havelte hebben we een nieuwe kast opgehangen. Waar wij het ook snel
over eens waren was dat een aantal kasten verhangen moest worden. Deze gingen van een boom
naar een paal. Dus lekker in de open ruimte. Ook een kleine uitbreiding van het gebied richting
Nijensleek kwam op ons pad, dus ook hier hebben we twee palen geplaatst. In Wapserveen nog een
kast aan een schuur en zo hadden we een mooie uitbreiding. In onderstaande tabel de resultaten.

Naam

Plaats

Aantal jongen
of ei

11

Madeweg

Uffelte

5 jongen

62

Gorte

Wapserveen

5 ei, gepredeerd

35

De Boer

Eemster

5 jongen

50

Huizinga

Lhee

4 jongen

46

Boterveen

Geeuwenbrug

6 jongen

19

Modderbult

Uffelte

5 jongen

30

Sen

Wapserveen

5 jongen

36

Aa weg

Wapserveen

5 jongen

41

Benning

Mussels

7 jongen

61

Dwarsweg

Nijensleek

5 jongen

60

Claus van den Hoek

Nijensleek

6 jongen

28

Mieke Hamaker

Wapserveen

5 jongen

20

Sprakelingen

Wittelte

3 jongen

34

Pels

Havelte

4 jongen

16

v.d. Vegte

Ruinen

4 jongen

45

Bouwens

Ansen

5 jongen

47

v.d. Salm

Leggeloo

6 jongen

44

Bouwknegt

Havelte

5 jongen

Kastnummer
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Schitterende beelden
We kregen afgelopen jaar in Nijensleek een uniek
kijkje in het leven van de torenvalk. Daar hadden we eind 2018 bij Claus van den Hoek aan
de Bosschasteeg een nieuwe kast opgehangen,
Hiervoor had Claus een bijzondere constructie
bedacht met een takelsysteem. Dit hielp ons
enorm omdat we dan geen ladder meer nodig
hebben. Wat nog veel leuker was dat hij er een
camera in had geplaatst. We konden nu voor
het eerst zelf een torenvalkenpaartje volgen. Dat
resulteerde al vrij snel in schitterende beelden.

Het eerste ei! Het mannetje torenvalk houdt de wacht
(Foto: Claus van den Hoek).

Heftige gevechten
De hele winter huisden verschillende valken
in de kast. Begin maart kreeg de kast fanatiek
bezoek van verschillende mannetjes. Rond 18
maart kwam ook een vrouwtje bij de kast kijken. Het vrouwtje kreeg van een mannetje muizen en alles leek goed te komen. Op 27 maart
meldde een tweede mannetje zich, wat tot een
hoop herrie en drukte leidde. Ze vochten wat af.
Ook meldde zich regelmatig een tweede vrouwtje. Ook dat leverde heftige gevechten op.

Het eerste ei komt uit. In de rode cirkel zijn de eerste ei pikken
(Foto: Claus van den Hoek).

Drukke bedoening
Claus van de Hoek vond het genoeg en wilde
graag een kast aan de Dwarsweg 4 plaatsen.
Op 3 april werd deze kast geplaatst en eigenlijk
meteen al bezet door valken. De valken waren
dus verhuisd en zaten niet meer in onze speciale webcamkast. Op 7 april bleken evenwel beide
kasten bezet door paartjes. Op 23 april volgde
het eerste ei aan de Dwarsweg en op 29 april
de eerste bij Claus. Op 9 mei werd het zesde ei
gelegd bij Claus. Op 4 juni kwam het eerste jong
uit het ei en op 6 juni volgde het zesde en tevens
laatste jong.

De jongen groeien als kool (Foto: Claus van den Hoek).

Uniek kijkje
Een mooi vol nest dus, waarbij de jongen groeiden als kool, mede door dat de ouders veel muizen aanleverden. De zes jongen zijn geringd op
20 juni en op 7 juli zijn alle zes valken uitgevlogen. En daarvan kunnen en konden we prachtige beelden zien via de webcam. Waarmee wij
een uniek kijkje kregen in het leven van de torenvalken.
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De jongen zijn bijna klaar om op eigen benen te staan, uitgevlogen op 7 juli (Foto: Claus van den Hoek).

De vraag blijft: was het een goed muizenjaar of zijn de lantaarnpalen een doorslaand succes?
In totaal zijn er 85 jongen geboren in ons werkgebied, een recordaantal. Het vorige record was
69 jongen, in zowel 2008 als 2018. Er waren in
2019 zeventien kasten waarin jongen werden
grootgebracht, een gemiddelde van vijf jongen
per kast. Het uitvliegpercentage is helaas niet
bekend maar gezien de kasten die wij tot het
eind gevolgd hebben verwachten wij een hoog
uitvliegpercentage. Nu maar hopen dat we de
komende jaren dit succesvolle resultaat kunnen voortzetten en dan we veel van deze jongen
terugzien in de omgeving.

Een verklaring voor dit succes is niet eentwee-drie aan te wijzen. Was 2019 een goed
muizenjaar? Of zijn onze ‘wereldberoemde’
lantarenpalenkasten een doorslaand succes?
Hoopvol in het afgelopen jaar is ook het feit,
dat alledrie nieuwe kasten een succes zijn
Wij hopen dat 2020 tevens een succes wordt
en dat wij via onze webcam (met wie weet
een uitbreiding) in de nestkasten een nog
beter inzicht krijgen in het leven van de
torenvalken.

Namens de werkgroep Torenvalken,
Wim Snoeken (coördinator).
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Veel informatie via het ringen
Het ringen van vogels is in Nederland al meer dan honderd jaar geleden gestart. Vooral voor onderzoek is het ringen
een belangrijke en relatief goedkope manier. Het wordt in grote hoeveelheden gedaan en we krijgen op die manier
veel informatie over bepaalde soorten. Binnen onze vereniging worden al jaren de kerkuilen, torenvalken en steenuilen geringd. Een aantal jaren geleden zijn daar de bosuilen bij gekomen. Inmiddels doen we dat met drie vaste
ringers: Wolter van Tarel, Jan ter Stege en Erwin Bruulsema.

Wie, wat, waar
Waar en wat ringt nou eenieder binnen het gebied van de
Vogelwacht Uffelte e.o.? Wolter van Tarel is vooral actief met
het ringen van de kerkuilen in Westerveld. Jan ter Stege ringt
zowel de steenuilen als kerkuilen in De Wolden en
Erwin Bruulsema ringt de torenvalken in het gehele gebied en
de steenuilen in Westerveld. Wie doet dan de bosuilen? Dat
doen vooral Wolter en Erwin, maar dat gaat per jaar om zeer
kleine hoeveelheden. Het ene jaar één nest, dan weer een jaar
drie nesten en dan weer een keer twee nestjes. Dit komt vooral omdat er voor de bosuilen nog geen werkgroep bestaat binnen het werkgebied van de Vogelwacht Uffelte e.o. Als iemand
na het lezen van dit verslag hiermee aan de slag wil, kan hij of
zij zich natuurlijk melden bij onze vereniging.
Ondersteuning
Dan hebben we ook nog de afgelopen twee jaar een extra
ringer in het gebied gehad. Henk Boxma uit Zeijen was in
opleiding voor ringer en zal zoals het nu lijkt begin 2020
examen mogen doen en zelfstandig gaan ringen in het noorden van onze provincie. Ook staat hij open om in het gebied
van onze vereniging te blijven ondersteunen als dat nodig is.
Zangvogels
Aan het einde van 2019, meldde Tim Kreetz zich bij
Erwin Bruulsema. Hij wilde informatie over het ringen binnen de Vogelwacht Uffelte e.o. Tim is ringer en heeft rondom
Utrecht al de nodige ervaring opgedaan met het ringen van
ondermeer zangvogels binnen verschillende projecten.
Een mooie toevoeging voor de Vogelwacht Uffelte als het gaat
om onderzoeksdoeleinden.
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Een leven lang
Tijdens het ringen wordt niet alleen een ring aangelegd bij de
jongen, maar ook bij de volwassen vogels (adulten) die nog
geen ring om hebben. Dit gebeurt het meeste bij steenuilen.
Steenuilen blijven namelijk in het territorium en zullen, indien er geen grote veranderingen zijn in de omgeving, daar
hun hele leven blijven. Hierdoor kunnen we de steenuilen
vrijwel jaarlijks uitlezen en zo onderzoeken hoe oud de steenuilen in ons gebied ongeveer worden. Tevens kunnen we door
de vogels te wegen erachter komen of ze op conditie zijn en of
dat klopt met de trend van dat jaar en het prooiaanbod.

2019 was een goed muizenjaar.
Dat hebben we gemerkt bij vooral de kerkuilen. De nesten waren
groot en de conditie van de jongen was tijdens het ringen goed.
Bij de steenuilen is dit altijd iets
minder zichtbaar, hoewel ook de
conditie van de jongen binnen
het gebied van de vogelwacht dit
jaar gemiddeld goed was.

In de grafiek was goed te zien dat we een relatief goed jaar hadden. Vanaf 2012 hebben we dit
structureel berekend en alleen het jaar 2017 is beter dan dit jaar. We zijn heel benieuwd wat 2020
hierin gaat brengen, omdat we het vermoeden hebben dat de muizenpiek nog niet aan zijn eind is.
Natuurlijk is de winter van 2019-2020 hierop van invloed en ook het weer in het voorjaar van 2020.
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Wat opvalt in de staafgrafiek is dat in 2012, 2017 en 2018 meer steenuilen geringd zijn dan in 2019,
maar dat het aantal geringde adulten in 2019 hoger was dan gemiddeld. Dit betekent dat we de
afgelopen jaren zeker niet alle jonge uilen in het gebied geringd hebben. Dit klopt ook wel, aangezien
er op diverse plaatsen onder daken gebroed wordt en we hier niet bij kunnen om te ringen. Deze
jongen treffen we dan in de jaren daarna (soms) aan als broedende vrouwtjes op het nest.
Bij de kerkuilen werden dit jaar maar liefst 115 jongen van een ring voorzien. Dit is deels in het
gebied van de Vogelwacht Uffelte e.o. alsmede in het gebied van Henk Boxma rondom Zeijen.

Torenvalken tijdens het ringen
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Zoals hierboven te zien is worden er
sterk schommelende hoeveelheden
jonge kerkuilen geringd in de verschillende jaren. Dit is afhankelijk
van meerdere factoren. Ten eerste is
de veldmuizenstand essentieel voor
de kerkuilen. Als er weinig muizen
zijn leggen ze niet, of maar een paar
eieren. Echter als er veel muizen
zijn zien we grote nesten bij de kerkuilen. Dit jaar was een relatief goed
jaar. Daarnaast is de inzet en beschikbaarheid van de ringers in het
seizoen ook nog weleens wisselend.
Het is vrijwilligerswerk en moet
naast de andere bezigheden en vakanties plaatsvinden, waardoor de
intensiviteit van het ringwerk van
jaar op jaar kan verschillen bij de
kerkuilen.

Als laatste is het afhankelijk van het inschakelen van de
ringers door de sub-coördinatoren van de kerkuilen. Dit
verschilt ook van jaar tot jaar. Bij de bosuilen is het niet
zo spannend. Nog niet, hopelijk ontstaat er in de toekomst een werkgroep voor deze prachtige uilen. In vergelijking met steenuilen en kerkuilen zijn het bakbeesten, terwijl ze qua grootte niet zoveel verschillen van de
kerkuil. Qua gewicht en lompheid zit er wel degelijk een
verschil. Hieronder het aantal geringde bosuilen door de
jaren heen. Hierin is weinig verschil in hoeveelheden,
omdat onze focus niet zo zeer op deze soort ligt.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

17

5

9

3

4

9

6

4

Voor de torenvalken ligt dat anders. Door het enthousiasme van Wim Snoeken zijn we daar vol mee aan de slag
als ringers. Vooral Erwin wordt door Wim ingeschakeld
om de torenvalken te ringen. Dit jaar was een erg goed
jaar met mooie hoeveelheden.

De ontwikkeling zoals hiernaast is aangegeven in de
grafiek is mede tot stand gekomen door de ontwikkeling
rondom het marterbestendiger maken van de nestkasten.
Daarnaast worden inmiddels ook nestkasten gecontroleerd
buiten het oorspronkelijke gebied waar gecontroleerd werd
en nemen kerkuilen en steenuilen werkgroepen soms
nesten mee in de controles. Al met al zorgt dit voor een
prachtige stijging in het aantal geringde en uitgevlogen
jongen. In 2020 zullen we ook de ringactiviteiten van
Tim Kreetz meenemen in het verslag. De ringers hebben
weer zin in een nieuw seizoen.
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Enkele leuke terugmeldingen
Soort

Jaar
ringen

Plaats
ringen

Jaar
terugmelding

Plaats
terugmelding

Levend / dood

Steenuil

2018

Gieterveen

2019

Hoogeloon (N-Br)

Levend

Steenuil

2015

Diever

2019

Staphorst (Ov)

Levend

Steenuil

2012

Diever

2019

Wittelte

Levend

Steenuil

2012

Wittelte

2019

Diever

Levend

Steenuil

2011

Wittelte

2019

Ruinen

Levend

Steenuil

2011

Lhee

2019

Diever

Levend

Steenuil

2010

Lhee

2019

Dwingeloo

Levend

Kerkuil

2017

Lhee

2019

Ruinen

Dood

Kerkuil

2018

Diever

2019

Wateren

Levend

Kerkuil

2019

Assen

2019

Hooghalen

Dood

Kerkuil

2018

Diever

2019

Uffelte

Levend

Van de steenuilen zijn veel meer ringgegevens, maar deze zijn van binnen
het gebied en van vrij recente jaren. Hierboven zijn alleen de meest bijzondere meldingen weergegeven. Bij de torenvalken en bosuilen krijgen
we eigenlijk weinig tot geen terugmeldingen.
Vandaar dat we voor komend jaar willen kijken naar de mogelijkheid om
bij de torenvalken aan te sluiten bij een landelijk kleurringproject.

Namens werkgroep Ringen
Erwin Bruulsema.
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Een vol en boeiend programma
Het programma voor de leden van de Vogelwacht (en andere belangstellenden) van 2019 is nog nooit zo gevuld geweest als in 2019. Met maar liefst zes excursies, vijf lezingen en één cursus heeft de commissie het
afgelopen jaar niet stil gezeten.
Op 23 januari kon Arend J. van Dijk zijn uitgestelde lezing in 2018 over ‘Het jaar van de huiszwaluw’
alsnog verzorgen. Dit keer werd het geen vooruitblik
op het jaar van de huiszwaluw, maar meer een terugblik. Hoe was het deze vogel het afgelopen broedseizoen in onze omgeving vergaan? Waarom gaat de
stand van de vogel achteruit en wat kunnen wij er
als mens aan doen? Voor veel mensen leverde de
lezing een duidelijker beeld over de huiszwaluw op.

Vroeg op pad

Het werd tijd om ook eens wat meer aandacht te
besteden aan de bonte vliegenvanger. Een vogel die
met name door nestkastencontroleurs steeds vaker vroeger in de nestkasten wordt waargenomen.
Daarom nodigden we op 6 februari Christiaan Both
van de Rijksuniversiteit Groningen uit om wat meer
te vertellen over zijn onderzoek naar deze trekvogel. Kunnen deze vogels zich aanpassen aan de klimaatsverandering, zijn er al conclusies te trekken?
Het werd een boeiend verhaal door een bevlogen onderzoeker.

Op 20 april konden we met eigen ogen
zien hoe het Hunzedal er nu in het echt
bij ligt. Onder leiding van twee ervaren vogelexperts, Dick en Eelke Schoppers, hebben we een bezoek gebracht aan het Tusschenwater, een prachtig moerasgebied
in het Hunzedal. Hier liet de blauwborst
zich prachtig zien, maar kwam de zeearend ook nog eens voorbij. Bij Gea Westra
(oud-Vogelwachtlid) en partner Marc werden we aan het einde van de excursie ook
nog eens gastvrij ontvangen met koffie/
thee en koek.

Geert de Vries kwam op 14 maart naar Havelte met
een lezing over ‘De wedergeboorte van de Hunze’.
Naast natuurfotograaf is Geert ook in staat een
boeiend verhaal te houden. Tijdens zijn lezing ging
hij in op de ontwikkeling van een landbouwgebied
naar een prachtig moeras-en natuurgebied. Zijn lezing werd ondersteund door de vele door hem zelf
gemaakte foto’s.
Vanaf half maart konden belangstellenden weer met
Martha Sol op stap om de zang van de meest bekende vogels te leren kennen. Door het koude voorjaar
moesten de data worden aangepast, maar uiteindelijk konden alle vogels worden gehoord en gezien.
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De meer ervaren vogelaars konden op 30
maart samen vroeg op pad in het Holtingerveld met Lisette Heikoop en Hans Krol.
Met 4 graden Celsius, windstil weer en
een zonnetje was het ideaal vogelweer en
werd er veel waargenomen, o.a. boom-en
veldleeuwerik, zanglijster, matkop, barmsijs, grote bonte specht en groene specht.

Blauwborst (Foto Geert de Vries).
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Een paar weken later trokken we naar het oosten van Drenthe.
Hier leidde Erik Bloeming ons op 11 mei rond in het Bargerveen,
het laatst overgebleven stuk hoogveen in Nederland. Ook nu troffen we het qua weersomstandigheden en daardoor wandelden we
(zo’n vijf uur) met veel plezier door het gebied en genoten we van
de rijke flora en fauna.
Unieke topper
De topper van dit (voor)jaar was natuurlijk de unieke excursie naar
de Marker Wadden op 16 mei. Ruim zestig mensen meldden zich
voor deze extra ingelaste excursie aan! Dat aantal hadden we als
activiteitencommissie niet voor mogelijk gehouden. Hierdoor was
het mogelijk om met een boot vol Vogelwachtleden vanuit Enkhuizen af te varen naar de Marker Wadden. Onze gids, Debby Doodeman, leidde ons niet alleen deskundig rond op de Marker Wadden,
maar zorgde ook onderweg in het ruim van de boot voor een
powerpoint presentatie over het ontstaan van de Marker Wadden.

Rondleiding op het Amsterdamsche Veld
in het Bargerveen (Foto: Greet Glotzbach).

Een klein gezelschap toog op 14 september naar het Lauwersmeer en kwam daarbij terecht
bij het observatieplateau De Rug aan de zuidkant van het Lauwersmeer (Foto: Hans Krol).

Op 9 oktober kwam natuurfilmmaker en bioloog Hilco Jansen met o.a. een natuurdocumentaire
over het Noorderplantsoen in de stad Groningen op bezoek. Bovendien wist hij menigeen te verrassen met de prachtige beelden die hij met een professionele highspeed camera heeft gemaakt.
Wat later in de maand, op 26 oktober, vertrok een groep onder leiding van Manon van Wesel
(werkzaam bij Staatsbosbeheer) naar de veenpolder De Deelen. Het winderige weer zorgde er jammer genoeg voor dat er niet veel vogelwaarnemingen werden gedaan. Wel kregen de deelnemers
uitleg over het ontstaan van het gebied en toonde Manon een ‘baggelmachine’ …een historische
turfsteekmachine.
Henk Wiebe van der Meulen, natuurfotograaf uit Havelte sloot op 13 november ons seizoen af met
een fotopresentatie over vogels. De titel van zijn powerpoint presentatie luidde ‘Dichtbij en toch
bijzonder’ en dat gold ook voor zijn foto’s. De beelden die hij presenteerde waren bijna allemaal in
de omgeving van Havelte gemaakt.
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De eerste stappen op de Marker Wadden (Foto: Greet Glotzbach).

Topper van 2019: de excursie naar de Marker Wadden (Foto: Renze Westra).

Marker Wadden, op de voorgrond Goudknopje (Foto: Greet Glotzbach).
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Markerkijkers

Zuidlaarderveen (Foto: Greet Glotzbach

Namens de Activiteitencommissie,
Greet Glotzbach (coördinator).
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Werkgroep

PR

jaar

in de kraam

De werkgroep PR is al weer tien jaar bezig om de Vogelwacht Uffelte e.o op de kaart te zetten bij nóg meer
mensen in de gemeente Westerveld en in de regio. De werkgroep laat zich volop zien bij diverse evenementen.
In 2019 was dat:
- op 31 maart, tijdens de Open Dag van de stichting Het Drentse Landschap op de beheerboerderij
De Veldkamp in Rheebruggen. Hier konden de kinderen uilenballen pluizen.
- op 14 april tijdens de Open Tuindag bij Hoek Havelte, waarvoor de firma Hoek de
Vogelwacht Uffelte en omstreken voorzag van bouwpakketten voor nestkasten. Kinderen konden
deze ter plekke in elkaar zetten.
- op 22 april tijdens het Kraomschudden, het evenement georganiseerd door de stichting Holtinger
Schaapskudde. Ook hier konden de kinderen o.a. uilenballen pluizen.
- op 10 augustus tijdens de Oogstdag in Lhee, in samenwerking met de Provinciale Steenuilenwerk
groep Drenthe.
- En als laatste op 21 december op de Havelter Kerstmarkt met deelnemers, veelal in ‘Dickens-stijl
gekleed’. Voor deze gelegenheid zorgden vrijwilligers voor diverse verkoopartikelen, zoals
zelfgemaakte vogelvoertaarten en voederslingers.
Dank
De werkgroep bestaat uit een vaste kern en krijgt, indien nodig, geregeld hulp van vrijwilligers uit de
vereniging. Hun steun is onmisbaar. Knutselen, timmeren, taarten bakken, uilenballen pluizen met
de kinderen, etc; Athilde Middelveld, Greetje Oeseburg, Ruud Smeenk en Willem Wobben,
Engelbert van der Giessen, Janneke Haarman, Martha Sol, Simon Bijl, Josée Janssen en
Hannah de Roos, bedankt voor jullie support.
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Ruud Smeenk geeft instructies voor de bouw
van nestkastjes op de Tuindag bij de firma Hoek
(Foto: Femmie Prikken).

Deze artikelen waren ondermeer op de jaarlijkse Kerstmarkt in Havelte in de kraam van de
Vogelwacht Uffelte e.o. te koop (Foto’s: Femmie Prikken en Athilde Middelveld).

Uiterste concentratie bij het pluizen van uilenOok op de Oogstdag in Lhee was de Vogelwacht wederom met een kraam present
(Foto: Femmie Prikken).

Naast de verkoop is vooral het contact met de bezoekers belangrijk
en een mooie gelegenheid om mens en vogel tot elkaar te brengen.
De gesprekken leiden dikwijls tot een nieuw lidmaatschap. Voor
kinderen is het uilenballenpluizen telkens weer een feest, waarbij
ouders, opa’s en oma’s net zo hard meedoen.
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ballen tijdens het kroamschudden op w22 april
(Foto: Loes Prikken).

Namens de werkgroep PR,
Femmie Prikken (cöordinator).
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