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van de werkgroepen.
Wilt u over een bepaald onderwerp meer informatie?
Kijk dan op onze website www.vogelwachtuffelte.nl
Of vraag het op via het secretariaat secretariaat@vogelwachtuffelte.nl

Eindredactie:

Gerard Veerkamp

Vormgeving:

Engelbert van der Giessen

Foto voorpagina: Claus van den Hoek (Torenvalk)

Febuari 2021 - Vogelwacht Uffelte e.o.

Jaaroverzicht 2020

Foto boven: Het aantrekken of instappen van het harnas; het blijft een
ingewikkeld gedoe!!
Foto: Hannah de Roos.

Het op een veilige manier plaatsen of verwijderen van een kast is
absoluut geen sinecure en zonder harnas bloedlink!!
Foto: Hannah de Roos.
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Voorwoord
Veel activiteiten gingen door
2020 was een bijzonder jaar voor heel Nederland en zeker ook voor onze Vogelwacht.
De vrijwilligers zijn erin geslaagd veel activiteiten door te laten gaan, zoals:
-

het heideschonen;
de vogeltelling;
de nestkastcontrole;
het tellen van de weidevogels en zwaluwen;
het tellen en ringen van de torenvalken, steen- en kerkuilen.

Ook dit jaar werden er mooie resultaten geboekt, zoals verder in het jaarverslag valt te lezen.
Maar de activiteitencommissie was gedwongen alle excursies en lezingen af te blazen en het werd
stil in Westerveld. Al deze bijzondere uitjes en avonden vielen weg en daarmee een belangrijk
bindend element binnen onze vereniging.
Het vogelfestival, dat gepland was in de meivakantie, en bedoeld was als start voor een nieuwe
werkgroep jeugd, kon geen doorgang vinden. Toch is de werkgroep Junior Vogelwachters, met
een flink aantal leden, van start gegaan. En het festival houden ze te goed, zodra het weer kan.
Met alle sponsoren is overlegd en alle partijen hebben toegezegd ook in 2021 hiervoor geld
beschikbaar te stellen.
Activiteiten gericht op de veiligheid van vrijwilligers konden gelukkig wel doorgaan :
- de ladderkeuring werd in maart gehouden op het terrein van Wim Snoeken aan de Dorpsstraat
in Uffelte;
- de klimcursus in september bij de oude Uffelter schaapskooi van Jaap Kremer.
Hannah de Roos trad als gastvrouw op.
Beide activiteiten konden immers plaatsvinden in de buitenlucht.

Waarnemend voorzitter Simon Bijl leidde na de zomer voortvarend de bestuursvergaderingen
digitaal.
Voorzitter Marinus Jousma heeft tijdelijk z’n functie overgedragen. Hij verwacht in maart/april
2021 weer deel te nemen.

Simon Bijl,
Marinus Jousma.
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Secretariaat
Activiteiten, bestuur en coördinatoren werkgroepen
30 januari
4 maart
7 maart
			

Lezing: Nederland is een prentenparadijs door René Nauta
Lezing: Werken aan de Drentse biodiversiteit door Hans Dekker
Cursus: Vogelgeluiden Mus, Mees, Merel door Martha Sol
(Slechts één bijeenkomst i.v.m. coronamaatregelen)

Wat hebben we o.a. nog meer gedaan
- In het najaar gingen de Junior Vogelwachters van start, zij hebben o.a. diersporen gezocht
en nestkastjes getimmerd;
- Nestkasten timmeren en ophangen met schooljeugd en gastlessen;
- NL-Doet met de Steenuilenwerkgroep;
- EuroBirdWatch;
- Cursussen Veilig klimmen op hoogte.
Samenstelling bestuur 2020
Marinus Jousma
Annemarie Kiers
Herman Leenstra
Simon Bijl
Hannah de Roos
Claus van den Hoek
Norbert Kwint

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid

tel: 06-28776287
tel: 0521-350298
tel: 0521-342233

Werkgroepen				coördinatoren
Werkgroep Weidevogels			
Werkgroep Kerkuilen regio 14 en 15
Werkgroep Nestkastencontrole		
Werkgroep Heideschonen			
Werkgroep Steenuilen			
Werkgroep Broedvogelinventarisatie
Werkgroep Zwaluwen (waarnemend)
Werkgroep Torenvalken			
Werkgroep Ringen			
Werkgroep Jeugd			
Activiteitencommissie			
Werkgroep P.R.			
Webmaster			
Ledenadministratie			
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Herman Leenstra
Engelbert van der Giessen
Ruud Smeenk
Gert Hulsebos
Erwin Bruulsema
Arend van Dijk
Arend van Dijk
Wim Snoeken
Erwin Bruulsema
Charlotte Willems
Greet Glotzbach
Femmie Prikken
Kees Reijerkerk
Hannah de Roos
Jaaroverzicht 2020

Vogelwacht Uffelte e.o.

Werkgroep Weidevogels
Hoe groot kan het verschil zijn
De weidevogels laten zien hoe het is gesteld met ons
landschap, de kwaliteit van de bodem en de biodiversiteit.
Uit recent gepubliceerde landelijke cijfers blijkt dat het
aantal boerenlandvogels sinds 1990 bijna is gehalveerd.
Met als slechte voorbeeld onze nationale vogel de grutto; dat
aantal is met maar liefst 70 procent afgenomen.
De oorzaken van de daling zijn divers. Samengevat is het
deel grasland dat geschikt is als broedgebied door de
intensivering van de landbouw achteruitgegaan. En predatie
van legsels en kuikens zorgt voor een toenemend probleem.
Gelukkig laten sommige soorten op provinciaal en regionaal
Het aantal grutto’s, onze nationale vogel, is met 70%
afgenomen. (Foto: Erwin Bruulsema).

De minister is ervan overtuigd dat
door genoemde maatregelen
de weidevogels in Nederland
toekomst hebben.
We zullen het zien…..

niveau wel een stabilisatie zien. In Drenthe was dit jaar zelfs
een lichte stijging van het aantal gevonden legsels te zien.

Om de landelijke teloorgang van de weidevogels te
stoppen is de minister van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit in december met een aanvalsplan
(Weidse Blik op de weidevogels) gekomen. In
het kort komt het erop neer dat met financiële
ondersteuning kansrijke gebieden worden
aangewezen. In deze gebieden gaat het waterpeil
omhoog en is actief predatiebeheer nodig. Dit alles
in samenwerking met agrariërs, natuurorganisaties
en overheden. In Drenthe zijn afgelopen jaar door
Landschapsbeheer Drenthe een paar kansrijke
gebieden beheerd. Voor het komende jaar komt
meer geld beschikbaar voor uitbreiding en beheer.

Het aantal weidevogels is in de Uffelter en Havelter Made in 2020 ten opzichte van het vorige jaar zelfs
iets gestegen. In de Uffelter Made voor het tweede achtereenvolgende jaar meer weidevogels en ook
nog een prima resultaat met uitgebroede nesten. Het is jaren geleden dat hier zoveel kievitskuikens
uit het ei zijn gekropen. Uffelte telde dit jaar negentien paartjes terwijl dat in 2019 nog zestien
waren. In Havelte ook een kleine verbetering; dit jaar twintig en vorig jaar achttien.
De predatiedruk vormde dit jaar het grootste verschil. In Havelte zijn ruim 70% van de nesten door
de kraai, vos of das leeggehaald. Terwijl in Uffelte de predatie dit jaar heel laag was, 35%.
Hoe groot kan het verschil zijn!
Jaaroverzicht 2020
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Het voorjaarsweer 2020
De lente van 2020 was vrij zacht, zeer droog en met een record aan zonnigheid. Het was het zonnigste voorjaar sinds het begin van de metingen. Het broedseizoen in maart begon met veel zon,
vorst en droogte na een zeer nat einde van de winter in februari. Daarna bleef de droogte in april
en mei aanhouden waardoor de bodem uitdroogde. Er kwamen minder insecten tot ontwikkeling
en de weidevogels hadden moeite met het vinden van voldoende voedsel. In verschillende regio’s
hebben boeren en vrijwilligers met behulp van pompen greppels en plasdrassen vol met water
laten lopen om zodoende het voedselaanbod te verhogen. Die natte plekken trekken weidevogels
aan wat hier en daar tot succes heeft geleid.
Weidevogels en resultaten Havelte en Uffelte
Na een ‘winter zonder winter’ werd al op 2 maart het eerste kievitsei 2020 in Gelderland gevonden.
Het duurde tot 14 maart dat in onze gebieden, de Uffelter en Havelter Made, de eerste
kieviten met de leg begonnen. Die dag vonden de weidevogelbeschermers in Uffelte een nestje met
drie eieren en een nest met één ei. Een mooi begin van het voorjaar.

Havelter Made

Uffelter Made

De resultaten op de Havelter en Uffelter Made zijn totaal verschillend

De start van het seizoen was wel eentje met vallen
en opstaan. Door het vele regenwater in februari
waren de weilanden zeiknat. De veehouders waren genoodzaakt alle landwerk uit te stellen tot
de grond weer wat was opgedroogd.
Dit betekende dat het injecteren van de mest pas
in de tweede helft van maart kon starten; net op
het moment dat de meeste kieviten aan de leg
wilden beginnen. Daardoor zijn waarschijnlijk
veel nog niet gevonden nesten tijdens het landwerk verloren gegaan. En dit veroorzaakte ook
veel onrust in het broedgebied. Gelukkig hebben
kieviten de mogelijkheid met een tweede of derde
legsel te produceren.
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De resultaten zijn in de Havelter en Uffelter Made
totaal verschillend van elkaar. In Havelte zijn
31 nesten van de weidevogels gevonden. Helaas
zijn 24 nesten verloren gegaan door merendeels
predatie van kraaien, vos of das.
Dit blijft zorgelijk. Gelukkig waren de broedresultaten in Uffelte stukken beter. Hier zeer weinig
predatie en 24 nesten met eieren. Uiteindelijk
zijn 14 nesten uitgebroed. Een uitstekend resultaat wat in jaren niet is behaald.
Dit geeft de weidevogel en de burger weer moed!
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Resultaten in Uffelte/Havelte per weidevogel

Kievit
Op 14 maart vond één van de weidevogelbeschermers in Uffelte de eerste nesten. De weken daarna
gevolgd door vele volle nesten. De meeste nesten in de Uffelter Made lagen aan weerszijden van een
doodlopende weg; de Langestukkenweg. Hier lagen twaalf nesten, allemaal in grasland. De meeste
zijn begin mei uitgekomen. Het was nog wel spannend hoe de kuikens de komende maaiperiode
zouden overleven. Maar omdat de veehouders niet alles
op hetzelfde moment hebben gemaaid konden de jonge
kieviten naar de al eerder gemaaide weilanden vluchten.
Kieviten vertoeven namelijk graag op niet al te lang gras.
In de Uffelter Made zijn twintig nesten gevonden.
Bij dertien nesten zijn de jongen uit het ei gekropen.
De rest is door predatie en een enkele door landwerkzaamheden verloren gegaan. Maar zeker een prima resultaat.
Later in het seizoen zijn verschillende vliegvlugge kieviten
waargenomen.
In de Havelter Made zijn vijftien broedparen van de kievit
Veel jonge kieviten in de Uffelter Made
geteld, evenveel als in 2019. Het aantal gevonden en
(foto Erwin Bruulsema).
waargenomen nesten kwam uit op 27. Hiervan zijn negen
nesten op grasland gevonden, de rest op maïs- en aardappelland. Het grootste deel van de gevonden
nesten lag in het maïsland van Oostra nabij Transportbedrijf Mos aan de Meenteweg.
De meeste nesten in het grasland lagen achter het composteringsbedrijf aan de Oeveraseweg in het
land van Stapel.
Van de 27 nesten zijn slechts vijf nesten uitgekomen. Een heel slechte score van nog niet eens 20%.
De predatiedruk was erg hoog; we moeten proberen de predatie in 2021 lager te krijgen. Begin juni
zijn nog alarmtellingen gedaan maar de resultaten waren niet al te best. Geen enkel volgroeid exemplaar waargenomen.

Grutto
Ieder jaar proberen we iets positiefs over onze Nationale Vogel de grutto
te melden. Maar ook dit jaar is geen grutto naar ons gebied teruggekeerd. In het voorjaar is wel één keertje hoog in de lucht de roep van
deze prachtige vogel gehoord maar daar bleef het dan ook bij.
Scholekster
Zowaar dit jaar twee nesten scholekster in de Havelter Made.
Begin mei waren daar plots twee broedparen in een ingezaaid stuk
maïsland aan de Meenteweg tussen het Afvalbrengstation en het melkveebedrijf van Oostra. Van de twee gevonden nesten is één uitgebroed,
het andere nest is verloren gegaan.
Mogelijk doen ze volgend jaar een nieuwe poging.

Jaaroverzicht 2020
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Wulp
Wat betreft de wulp een ander verhaal. Vorig jaar is
Landschapsbeheer Drenthe gestart met een project om
de wulpennesten te beschermen tegen predatie van voornamelijk vossen.
Door het plaatsen van een stroomraster rondom het nest
kan de vos op afstand van de eieren worden gehouden.
De resultaten van dit project waren uitermate positief.
Daarom hebben we dit jaar met meer stroomrasters gewerkt. In de Uffelter Made werd op 18 april een vol nest
gevonden in het weiland van Jan Timmerman.
Diezelfde dag nog is een rooster geplaatst.

Trotse boer met geringd en gezenderd wulpenjong.
(foto Evert Meeuwissen).

Een stroomraster om het wulpennest kan de vos op
afstand houden (foto Herman Leenstra).

Deze wulp was snel aan de nieuwe situatie
gewend want het duurde slechts tien minuten
voordat deze weer op het nest zat.
Een dag later hetzelfde ritueel in Havelte in
het grasland van Arend Stapel. Hier ook een
nest met vier eieren. Wederom een rooster
om het nest gezet. Maar het duurde meer dan
een uur voordat het vrouwtje weer op het nest
plaatsnam. Het mannetje durfde de stap naar
het nest niet te nemen en liep wel tien rondjes
om het raster. Na een uur kwam het vrouwtje
erbij. Zij liep direct onder de draad door en
ging mooi op het nest zitten. Over doortastendheid gesproken. De voortgang van dit project konden we van dichtbij volgen. Wekelijks
monitorde Evert Meeuwissen (coördinator
wulp van Landschapsbeheer Drenthe) het
nest en hield het gras onder de laagste draad
kort. Zodra de jongen op de verwachte datum
uit het ei kwamen werd een poging gedaan ze
te ringen.
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De wulp in Uffelte was ons te snel af want de jongen waren al uit het ei en nest gekropen. Nog wel
een poging gedaan ze te vinden maar ze zijn niet
meer aangetroffen. In Havelte meer succes.
Naast een ring is bij twee jongen een zendertje
geplaatst om ze later te kunnen traceren. De jongen hebben een aantal dagen nog wel in de buurt
van het nest rondgelopen maar zijn later niet meer
gezien. Waarschijnlijk een prooi van predatoren.

Nest vol met
wulpenjongen.
(Foto: Herman Leenstra).
Jaaroverzicht 2020
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In Uffelte waren vier paartjes wulpen te zien. Van de drie nesten die zijn gevonden is uiteindelijk
maar eentje uitgekomen. In Havelte zaten slechts drie paartjes waarvan dus eentje met uitgekomen
broedsel. De andere twee lieten zich dit jaar niet vinden.
Voor het nieuwe jaar stelt Landschapsbeheer Drenthe weer meer rasters beschikbaar. Daar zullen
we zeker gebruik van maken.
Tureluur
Ergens begin mei waren we totaal verrast door het alarmerende geluid van twee tureluurs die een buizerd probeerden
te verjagen. Tot die tijd hadden we deze vogels niet waargenomen.
Op basis van observaties konden we vaststellen dat er jonge
kuikens rondliepen. De tureluur heeft in de buurt van een
aantal kieviten gebroed maar deze waren door predatie al
eerder naar elders vertrokken. De jongen van de tureluur
zijn een week later niet meer aangetroffen. Waarschijnlijk
zijn de jonge vogels tijdens het maaien omgekomen.

Alarmerende tureluur
(illustratie: Elwin van der Kolk).

Andere waarnemingen
- Twee broedende paartjes futen en later met jongen in de
Oude Vaart Havelter Made.
- Wederom opvallend veel nesten van de meerkoet langs de
Oude Vaart (Havelte) en de Leisloot aan de Hesselterdwarsweg. Al fietsend en rijdend in de auto een tiental
nesten geteld.
- In de Uffelter Made nest met tien eieren van de wilde eend
(vogel van het jaar 2020)
- En nog een broedende waterhoen in de Leisloot.

Meerkoet op het nest
(Foto: Herman Leenstra).

Werkgroepen
Gemiddeld eens per week zijn de leden van de Werkgroep Weidevogels actief met het beschermen,
inventariseren, observeren en tellen van de weidevogels en de nesten. Nadat het nest eenmaal is
gemarkeerd of getraceerd proberen zij de broedende vogels zo weinig mogelijk te storen. En mocht
dat toch het geval zijn dan is er regelmatig whatsapp-verkeer tussen de veehouder en de werkgroep.
Zodra duidelijk is dat rondom het nest geen activiteiten meer zijn wordt het nest bezocht. Dan moet
duidelijk worden of de eieren zijn uitgebroed of in het minste geval door predatie weg zijn. Als kleine
deeltjes van de eierschaal in het nest liggen is het bijna zeker dat er jongen zijn. Ons doel blijft om
weidevogels weer goede kansen te geven in de Havelter en Uffelter Made. Maar dat lukt niet zonder
de inzet van de weidevogelbeschermers en de veehouders. Voor hen valt het niet altijd mee om de
bedrijfsvoering aan te passen, 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).
Jaaroverzicht 2020
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Werkgroep Kerkuilen
Niet leuk, maar wel een makkie

Tja en daar zit je dan. Een verslag opstellen over een
periode dat er geen werkzaamheden zijn verricht. Na
overleg met het bestuur is toentertijd besloten geen
werkzaamheden uit te voeren als dit niet veilig kon
gebeuren. Immers als vrijwilliger ben je tóch op het
terrein van de kastbezitter of gastgever van de kerkuil.
De dringende adviezen én beperkingen waren streng
en zo goed als iedereen hield zich
daar aan. Voor de vrijwilligers van de werkgroep
Kerkuilen was het veilig uitvoeren van hun werkzaamheden niet uitvoerbaar. Sowieso het rijden naar de
kastadressen met meerdere vrijwilligers in één auto
was al uitgesloten. En dan het plaatsen van de ladder,
het ringen van de uiltjes, de andere bijkomende
werkzaamheden. Enfin het was gewoon niet te doen.
Pagina - 8 -

Teleurstelling
Ja, wat moet je dan? Op het ‘eigen terrein’, in
de ‘eigen schuur’ tegen de bewoner zeggen:
“Het spijt ons, maar u mag niet mee de
stal in!” Dat zou toch absurd geweest zijn?
Maar los van dat alles, het was gewoonweg
niet verantwoord.
Ja zelfs op enkele adressen moesten de
vrijwilligers door het woonhuis om bij de
kast te komen. Uitgesloten! Alle gastgevers
hebben bericht ontvangen van onze
beslissing en standpunten. Gelukkig had
dit een groot draagvlak. Natúúrlijk waren
ze teleurgesteld maar er was niets anders
dan begrip.
Jaaroverzicht 2020

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Kerkuilen

Toch nog resultaat

Het lijkt wel of ze ‘zeggen’ willen:

Wolter en Ineke van Tarel waren dit seizoen de uitzondering.
Zij konden wel samen veilig op reis en naar sommige kasten.
Maar dan ook alleen naar die kasten die ‘veilig voor alle
betrokkenen’ te bereiken waren. Dankzij deze inspanningen
konden zij toch nog zeventien kuikentjes verwelkomen.
Opvallend
Ook 2013 was een erbarmelijk teleurstellende jaar, met
een bijzonder mager resultaat. Toen was er geen
COVID-19, waren er geen beperkingen en mochten we nog
alles. Wat nu dit jaar opvalt is dat de resultaten zelfs beter
waren ten opzichte van 2013. Dan is het frustrerend dat
we u en onszelf niet hebben kunnen verblijden met een
totaaloverzicht. Dat had vast en zeker in de buurt gekomen
van ons topjaar 2017.
Eindelijk dan toch...
Een aantal jaren heeft regio 14A
(omgeving Wapse,Wapserveen en Uffelte) het zonder
subcoördinator moeten stellen. Maar die leegte is nu
opgevuld. Gelukkig! Het bleek uiteindelijk het Ei van
Columbus… Derkien Bultman neemt de taak van
subcoördinator op zich en neemt samen met haar man
deze regio onder haar hoede. Zij was subcoördinator van
regio 15B (omgeving Diever, Dwingeloo, Leggeloo).
Daar heeft Hans van der Zee haar taak overgenomen. Hans
is geen nieuweling. Hij is al enkele jaren actief binnen deze
werkgroep en deed daar het contactbeheer. Zijn opvolger
voor dit werk is sinds dit jaar Elske Schut. ‘Thuiszitten’
vanwege het virus maakte haar start in de werkgroep lastig.
Wel was ze al in 2019 met Wolter van Tarel en Engelbert
van der Giessen een paar keer ‘uitgevlogen’ en maakte ze
met enkele facetten van ons vrijwilligerswerk kennis.

Wat moeten jullie hier.....

Oproep
Ook al proberen wij zo zorgvuldig mogelijk uw gegevens Kom maar op, als je durft....
te noteren, het blijkt tóch dat enkele e-mailadressen niet (Foto’s: Wolter van Tarel).
correct in ons bestand zijn opgenomen. Een tiental van de
160 verzonden mails hebben wij retour ontvangen als ‘niet bezorgbaar’. Ook niet alle telefoonnummers blijken correct te zijn. Wellicht heeft u in het verleden een nieuw e-mailadres en/of
telefoonnummer in gebruik genomen en zijn wij hiervan niet op de hoogte gesteld. Wilt u daarom
uw gegevens - naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer én e-mailadres - naar het
volgende e-mailadres sturen? engelbertvandergiessen@kpnmail.nl
Dan kunnen alle gegevens gecontroleerd en waar nodig aangepast worden.
Jaaroverzicht 2020
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Wennen
Momenteel voeren we experimenten met zogeheten Engelse
kasten. Die kasten hangen buiten in tegenstelling tot de
‘klassieke’ kasten die hun plek binnen hebben. Wij zijn over
deze hangwijze hoopvol gestemd omdat deze methode in
Groot-Brittannië succesvol wordt toegepast. In onze regio’s
hebben wij nu drie van deze kasten hangen. Helaas nog
zonder resultaat. Deze, door Claus van den Hoek gemaakte,
oerdegelijke kasten kunnen jaren vooruit. Succes gewoonweg verzekerd. Wellicht moeten de Nederlandse kerkuilen
nog wat wennen... Wij houden u in elk geval van de
vorderingen op de hoogte.
Engelse kast in Wateren. (Foto: Engelbert van der Giessen).

Afscheid
Van enkele adressen hebben wij afscheid genomen. Volgens de geldende veiligheidseisen
-in verband met veilig werken op hoogte- hingen de kasten daar té hoog. Er was geen andere
geschikte plek beschikbaar of wenselijk waardoor wij hen met pijn in het hart moesten melden
dat dit jaar dan ons laatste bezoek aan de kast zou zijn.
Warm hart
Dat wij dit jaar hebben ‘stilgezeten’ wil niet zeggen dat men ons niet wist te vinden. Diverse
telefoontjes en/of mailtjes hebben we ontvangen van hen die de kerkuil een warm hart toedragen
en ons advies vroegen over het plaatsen van een kast. Daar hebben wij zo goed als mogelijk gehoor
aan gegeven. Zo hebben wij het plaatsen van nog vier kasten in het vooruitzicht. Maar dat kunnen
wij pas realiseren als de besmettingsgevaren tot een minimum beperkt zijn en de bewegingsvrijheid
allemaal wat soepeler wordt.
Vertrouwen
De werkgroep Kerkuilen ziet vol vertrouwen het nieuwe seizoen tegemoet. Wij hopen dat u komend
seizoen net zo reikhalzend naar ons uitkijkt als wij naar u!

Namens de werkgroep Kerkuilen,
Engelbert van der Giessen (coördinator).
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Werkgroep Nestkastcontrole
Toch op pad, helaas zonder kinderen
We hebben een vreemd jaar achter de rug. Normaal gaan veel kinderen van de basisscholen in Uffelte, Havelte,
Wapserveen en Darp in het voorjaar op pad langs de nestkasten die op ooghoogte van kinderen hangen.
Maar door de pandemie van COVID-19 zijn vrijwel alle activiteiten met de schoolkinderen niet doorgegaan.
Helaas, want we hadden in samenwerking met de werkgroep Heideschonen in februari al de eerste stappen
gezet. Zowel op De Bosrank in Havelte als in de Veldwikke in Darp, hebben we met de kinderen nestkasten
getimmerd. Deze mochten ze behouden en in hun eigen tuin opgehangen.
Zonder kinderen
Er zijn ruim vijftig kasten extra gemaakt voor onze gevleugelde vrienden. Met veel dank aan Willem Wobben, John Kloppenborg en de firma Hoek die het hout belangeloos beschikbaar hebben
gesteld. Begin maart waren de briefjes al klaar voor de eerste rondgang begin april. En toen ging
alles dicht! Scholen werden gesloten en ook de 1,5 meter regel werd een feit. We zijn wel -zonder
kinderen- rondgegaan maar op gepaste afstand.
Bestrijding eikenprocessierups

Negen nieuwe routes

De werkgroep heeft op verschillende terreinen geprobeerd de kleine vogels tegemoet
te komen in het veld. Ten eerste stelde de
gemeente Westerveld in het kader van de
bestrijding van de eikenprocessierups
150 vogelkasten beschikbaar aan verschillende organisaties. De Vogelwacht Uffelte
werd gevraagd ondersteuning te geven bij
het plaatsen en beheren van de kasten.
In Dwingeloo, Vledder, Nijensleek en
Doldersum zijn de kasten opgehangen en
hebben plaatselijke vrijwilligers het beheer
opgepakt.

Voor onze vereniging hebben we in 118 mezenkasten en 25 vleermuis-slaapplaatsen gekregen van
de gemeente. In totaal zijn er negen nieuwe routes
gemaakt. Die routes zijn: rondje Darp en nabij de
basisschool, in Havelte de routes op het recreatief
steunpunt aan de Van Helomaweg, het Wandelpad
nabij OBS De Bosrank, route Boskampbrugweg en
het fietspad naar Meppel. In Dwingeloo een rondje rond Wiechers Woonoase en in Diever meerdere
routes, o.a. de Bosweg naar Oude Willem, omgeving
van de vijver en het Kasteel, de Steenwijkerstraatweg en aan de Doldersumerweg.

De kinderen van de basisschool in Vledder
kwamen in actie voor het timmeren van
kasten met als doel vooral de jeugd nauwer te betrekken bij de bestrijding van de
rupsen.

Jaaroverzicht 2020

Wel hebben we ruim tweehonderd nieuwe kasten
opgehangen waarvan vijftig voor vervanging. Bovendien hebben we veel nieuwe vrijwilligers geworven
en met hen sluitende afspraken gemaakt over het
beheer.
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Een andere actie kwam voort uit een tip van een
vrijwilliger in Nijensleek om in gesprek te gaan
met de mensen van de Stichting Veuruut.
Die stichting helpt mensen met achterstand tot
de arbeidsmarkt en die op zoek zijn naar werk
en biedt hun (om)scholing aan. Ze hebben een
mooie werkplaats en ze zouden graag kastjes
willen timmeren. Begin februari hebben we twintig kasten bij hen opgehaald. Die zijn geplaatst
rond de Holtinger Schaapskooi en op recreatiepark Moersbargen in Nijensleek.
De Stichting Veuruut uit Nijensleek hielp ons aan meer nestkasten.

Samen met Lanschapsbeheer Drenthe
Ook in 2020 werkten we actief samen met meerdere organisaties die de natuur een warm hart toedragen. Met de werkgroep Heideschonen hebben we met de inzet van Landschapsbeheer Drenthe
met vier basisscholen samengewerkt om bij kinderen interesse te kweken voor de natuur. Heideschonen en natuuronderwijs, gevolgd door een les over vogels en het timmeren van nestkasten
voor eigen gebruik. Landschapsbeheer heeft per school tien nestkasten beschikbaar gesteld.
De kinderen van De Vuursteen uit Wapserveen en de Oosterveldschool in Uffelte hebben onder
leiding van Bert Noorman deze kasten nabij de school geplaatst.
Zelf timmeren
De kinderen van groep 6 in Havelte en 6 tot
en met 8 in Darp hebben tevens allemaal
hun eigen kastje getimmerd. Met de hulp
van Willem Wobben en John Kloppenborg
als handige timmermannen en de routebeheerders Teun Jansen, Wiecher Akse, Ron
Vis en Jan Boers, lukte dat prima.
In 2021 gaan de kinderen in Wapserveen
en Uffelte ook hun eigen kastje timmeren.
Nieuwe kasten bij basisschool De Vuursteen in Wapserveen.

Spreeuwennestkasten
Tijdens de verschillende overleggen werden we gewezen op het feit, dat er aan de Vredeslaan in
Nijensleek tien spreeuwenkasten hangen. Ze hingen daar maar niemand keek ernaar om. Samen
met Roelof Prikken hebben we de kasten geïnspecteerd en schoongemaakt. Bij controle aan het
eind van het seizoen hebben we zes spreeuwennesten gevonden.
Jaarlijks worden de kasten nu door de werkgroep schoongemaakt.
Pagina - 12 -
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1,5 meter controles
Begin april stond de werkgroep voor de keuze wat kunnen en/of mogen we nog doen? Het konden wel
de kasten op gepaste afstand van 1,5 meter met de vaste mensen controleren. In sommige gevallen
was het handiger onze partner te vragen samen het rondje te lopen.
Zodoende kregen meerdere mensen een idee van ons werk in het veld.
Op enkele routes na is het allemaal prima gelukt de rondes te lopen. Wat opviel was dat de vogels
begin april gewoon aan de slag gingen. We hadden al heel vroeg heel veel eieren. Het eerste ei was op
1 april, een pimpelmees in het kastje met nummer 1 op het recreatief steunpunt in Havelte.
Rond 10 april gingen veel vogels leggen en broeden. Begin mei waren er jongen;
rond 15 mei vlogen de meeste jongen uit. De ouders hadden nog tijd genoeg om met een tweede broedsel aan de slag te gaan. Vooral de koolmezen hebben dat massaal gedaan.
Resultaten 2020
We zijn tevreden over het verloop van de broedsels.
Helaas -en dat wordt bijna traditie- wordt ongeveer één vijfde
deel van de nestkasten verstoord (18%). Daarbij hebben we dit
jaar ook te maken met een teruggekeerd roofdiertje,
de hermelijn. De boommarter vernielt de nesten en vaak liggen
de eieren onder het nest in de kast. De hermelijn kan in het
kastje komen en de eitjes verorberen, de kast onbeschadigd
achterlatend.
Wat ook opviel was de schade aan de routes in het Oosterzand.
Beide routes hadden tot dit jaar nauwelijks verstoring gekend.
Dit jaar ging het flink mis, veroorzaakt door de boommarter.
Deksels van de kasten afgetild en kasten vernield.
Voor ons reden de kasten steviger te maken en de deksels dicht
te schroeven.
In totaal hebben we 650 kasten geïnspecteerd, ten opzichte van
2019 ruim 150 kasten meer in beheer. De gegevens van enkele
rondes in het Uffelter Binnenveld en ook een gebied in Diever
zijn niet gerapporteerd. De aantallen jonge koolmezen zijn weer
flink gestegen. De resultaten van de boomklevers bleven wat
achter. Verder geen rapportages gehad van andere soorten terwijl die zeker wel in onze omgeving worden waargenomen zoals
zwartkop, gekraagde roodstaart en staartmees. Ze bezoeken
wel ons gebied, maar niet onze kasten.

Sloopwerk van een boommarter

Aantal jongen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Perc.

Koolmezen

1248

908

1078

1251

1887

1982

2328

65,7%

Pimpelmezen

454

264

352

347

557

679

721

20,4%

Vliegenvangers

369

302

325

280

422

265

340

9,6%

35

29

18

20

51

40

23

0,6%

-

-

70

173

80

73

132

3,7%

2106

1503

1843

2071

2997

3039

3544

100%

Boomklevers
Overige o.a. mussen
Totaal

Overzicht van alle gerapporteerde routes.
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Predatie
Wat betreft de predatie: het aantal broedsels, dat verstoord is, bedraagt
18%; dat valt op het totaal mee. In de praktijk is het wel zo, dat vogels
die niet sneuvelen, wel weer een nieuw broedsel opzetten. Enkele opvallende zaken zijn, dat de nieuwe rondes zoals rond het recreatief steunpunt aan de Van Helomaweg/de Schaapskooi in Havelte, het fietspad
naar Meppel en de Boskampbrugweg, de Bosweg en het Kasteel in Diever, allemaal prima scores opleveren (ruim 90 %).
Daartegenover staat het resultaat van de kasten nabij de Havelter
basisschool De Bosrank: vijftien kasten en maar één broedsel.
Oorzaak is het herinrichten van het gebied en toch te veel verstoringen
op het schoolplein. De meeste nieuwe kasten worden trouwens bezet
door koolmezen.

Positief jaar
Al met al was 2020 een prima jaar voor de vogels en door het grotere
aanbod aan nestgelegenheid een positief jaar. De initiatieven om in
andere dorpen kasten te plaatsen en te beheren is een volgende stap in
de uitbreiding van de activiteiten van onze werkgroep.

Namens de werkgroep Nestkastcontrole,
Ruud Smeenk (coördinator).

John Kloppenborg en Willem Wobben
helpen met het timmeren van nestkasten.
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Werkgroep Junior Vogelwachters
Jeugdgroep groeit als kool

Afgelopen jaar zijn we gestart met een jeugdgroep binnen de Vogelwacht:
de Junior Vogelwachters.
Nadat de feestelijke start middels een Vogelfestival op het laatste moment
werd afgeblazen in verband met coronamaatregelen, zijn we in het najaar
toch gewoon van start gegaan. Dit bleek een groot succes!
Joyce Huizing ontwierp het winnende logo.

Prima start

Met zijn allen op pad

Kijk eens wat ik
hier heb!

Om de jeugdgroep en het Vogelfestival te promoten hadden we drie wedstrijden uitgeschreven voor
basisschoolleerlingen in de gemeente Westerveld.
We waren op zoek naar de origineelste foto van een
wilde eend (de vogel van het jaar 2020) en naar een
naam en logo voor de nieuwe jeugdgroep.
Het festival werd afgelast, maar de wedstrijden
(met wat uitstel van de inzendtermijn) gingen wel
door. De eerste activiteit van de jeugdgroep hebben
we gecombineerd met de prijsuitreiking van de drie
winnaars van de wedstrijden. Daarbij hebben we
alle scholen gevraagd aandacht te besteden aan de
eerste activiteit: Natuurschatten jagen in het
Holtingerveld. Deze eerste activiteit was meteen
goed bezocht en met negentien kinderen hebben
we een mooie middag beleefd in het Holtingerveld.
Vanaf dat moment hadden we ook officieel een
naam: De Junior Vogelwachters.
Oproep
We hebben ook een mooi logo, maar tot op heden is
het ons nog niet gelukt dit logo mooi te digitaliseren.
Wie kan ons hierbij helpen? Laat het ons weten via
jeugdcommissievwu@gmail.com

Jaaroverzicht 2020
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Ringen en diersporen
Op elke eerste zondag van de maand organiseerden we een activiteit. Onder leiding van Tim Kreetz
keken we met de kinderen hoe vogels in mistnetten worden gevangen en geringd. Onder andere
rietgorzen, goudhaantjes, roodborstjes en ijsvogels kwamen voorbij. Een bijzondere ervaring voor de
kinderen (en tevens voor begeleiding plus ouders) om de
vogeltjes van zo dichtbij te kunnen zien.
Daarnaast zochten we naar diersporen in het bos waar
een grote dassenburcht en slaapplekken van reeën (inclusief een opgeschrikte ree) tot de hoogtepunten behoorden
en hebben we vogelhuisjes getimmerd bij boomkwekerij
De Vrolijke Noot in Wapserveen. De activiteit van januari
2021 hebben we vanwege de lockdown geannuleerd, maar
hopelijk kunnen we vanaf februari weer bij elkaar komen.
De komende tijd lopen we onder andere een keer mee met
geluidsinventarisatie van de steenuilen en nemen we een
kijkje bij het ringen van uilen.
Volop aandacht bij tekst en uitleg van de begeleiders.

Kruisbestuiving
Elke maand mogen we nieuwe kinderen bij onze groep verwelkomen. Inmiddels zitten we op bijna
dertig Junior Vogelwachters in de leeftijd van 6-12 jaar. De kinderen worden jeugdlid van de Vogelwacht voor drie euro per jaar. Onze werkgroep heeft vier vaste begeleiders:
Erwin Bruulsema, Jurjen Annen, Tim Kreetz en Charlotte Willems.
Daarnaast vragen we ouders mee te gaan als we bij een activiteit meer begeleiding nodig hebben.
Wie het leuk vindt als vaste kracht betrokken te zijn bij de Junior Vogelwachters, kan contact opnemen met Charlotte Willems via jeugdcommissievwu@gmail.com.
Ook staan we zeker open voor
kruisbestuiving met andere
werkgroepen, dus we horen
het graag als er ideeën zijn
voor activiteiten!

Winnende en origineelste foto van de wilde eend door Siebren Nijsingh.
Namens de werkgroep Junior Vogelwachters,
Charlotte Willems (coördinator).
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Werkgroep Heideschonen
Op de heide blijft altijd wat te doen
Helaas lukt het maar niet te achterhalen in welk jaar de werkgroep Heideschonen is gestart. Is er misschien
iemand die ons daarbij kan helpen ? Het is in ieder geval meer dan vijftien jaar geleden. Het groepje mensen
dat daarbij betrokken was, wordt ras kleiner. Dit jaar overleed helaas Ronald Hogenhout. Ronald had een grote kennis van alles wat groeit en bloeit en was altijd de grote vraagbaak als we iets bijzonders tegenkwamen of
hoorden in het mooie Holtingerveld. Wij denken met veel genoegen aan hem terug.
Ook zo’n man van het eerste uur was Gerard Mulder, jaren vaste ‘kracht’. Dit jaar besloot Gerard te stoppen.
Gerard, bedankt voor al dat vele zagen en knippen.

Toekomst
verzekerd

Koeien
Geiten
Schapen

Jaaroverzicht 2020

Er is in 2020 in het Holtingerveld heel veel gebeurd. Nagenoeg alle
grondeigenaren hebben grote herstelwerkzaamheden uit laten
voeren. Grote stukken hei/bos zijn open gemaakt en er is machinaal
veel opslag verwijderd. Naast de invloed die dat heeft op de natuur
- lees bijvoorbeeld het verslag van de werkgroep Vogelinventarisatie heeft dat ook gevolgen voor de werkzaamheden van onze werkgroep.
Waren we gewend om op vrijwel elk heideveld ‘nodig’ te zijn, nu is
het even zoeken geworden waar we aan de slag kunnen. Maar als je
goed kijkt, zie je op veel plekken de nieuwe opslag alweer opkomen,
onze toekomst lijkt verzekerd.

Nieuw is ook dat de begrazing van de heidevelden wordt opgevoerd.
Daarbij wordt gebruikt gemaakt van koeien, geiten en schapen. Dat
is een mooie aanvulling op ons werk. Wij halen de opslag die voor de
die beesten te groot is geworden weg; zij vreten daarna de
nieuwe uitlopers op. De Holtinger Schaapskudde doet sinds dit jaar
aan drukbegrazing. Daarbij worden de schapen een korte periode
in een afgerasterde ruimte gezet, zelfs vogelkers wordt dan door
de schapen weggevreten. Een aantal heideschoners helpt met het
plaatsen en weghalen van de daarvoor benodigde (oranje) rasters.
Natuurlijk kon door corona een aantal zaken niet doorgaan:
de heideschouw in maart, het traditionele jaarlijkse natuurproject
met de basisscholen van Uffelte, Wapserveen, Havelte en Darp, en de
jaarlijkse afsluiting in december van Natuurmonumenten.
Zodra het weer kan, zullen deze zaken in 2021 zeker plaatsvinden.
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Op een afstand van anderhalve meter uit elkaar werken is voor de heideschoners geen probleem.

Wat wel doorging, waren de reguliere werkzaamheden. Coronaproof werken (anderhalve meter uit
elkaar) is op de hei nogal makkelijk. Dat gebeurde dan ook volop en met veel plezier.
De werkgroep telde eind 2020 achttien leden, van wie er gemiddeld zo’n tien tot twaalf op een
vrijdagse werkochtend in het veld zijn. We hebben op negen locaties gewerkt.
Eind 2020 was er ook contact met de Stichting MeerbomenNu. Die streeft ernaar om in Nederland
een miljoen jonge zaailingen van bomen te herplanten. Onderzocht wordt of wij de boompjes die
we rooien ter beschikking van deze stichting kunnen stellen.
Ook zin om te komen helpen? Eén keer, vaker? Alles kan.
Voor info: Gert Hulsebos (0521-343 222); coördinator van de werkgroep Heideschonen.

Namens de werkgroep Heideschonen,
Gert Hulsebos (coördinator).
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Werkgroep Steenuilen
Steenuilen doen niet aan corona
Een raar jaar voor iedereen dat op bepaalde vlakken ook ons vrijwilligerswerk voor de steenuilen heeft
beïnvloed. Op pad met vier personen in één auto was er even niet bij. Dus in het controleseizoen in aangepaste
vorm op pad, in tweetallen, afstand houden en achter elkaar aan rijden. Het was niet anders, maar de controles
en daarmee de telreeksen zijn hierdoor wel gecontinueerd, belangrijk voor onderzoek op langere termijn.
Dit jaar zijn jammer genoeg niet alle vrijwilligers actief geweest door de maatregelen. We hopen de komende
jaren weer iedereen actief mee te kunnen nemen tijdens de controles.

Inmiddels hebben we het gebied opgesplitst in acht subgebieden, dat werkt optimaal. De verdeling
ziet er globaal als volgt uit:

Rood (boven):

Wolter van Tarel

Geel:

Claus van den Hoek

Groen:

Erwin Bruulsema

Blauw (rechts): Patrick Bolling
Blauw (links):

Rutger de Vries

Grijs:

Adri van de Lely & Harald de Graaff

Paars:

Okko Vos

Beige:

Jan ter Stege

Rood (onder):

Jac Hamers

Bij deze verdeling behoort een toelichting. Wolter van Tarel is eigenlijk actief voor de kerkuilen,
maar houdt voor de steenuilen in zijn woonplaats Wateren de steenuilen ook in de gaten.
Hier hangen dan ook maar een paar nestkasten. Patrick Bolling heeft het gebied bij Leggeloo,
Geeuwenbrug, Boterveen en Dieverbrug overgenomen van Erwin Bruulsema, omdat dat gebied wel
erg groot werd. Jac Hamers is ten zuiden van Ruinen goed bezig om daar op geschikte locaties
nestkasten op te hangen. Dit was in het verleden een beetje een grijs gebied, waar geen enkele
werkgroep intensief op inzette. Om ons heen zijn op verschillende plekken andere werkgroepen
actief: in het noorden de groepen van Bovensmilde en Hooghalen, in het oosten de groepen van
Wijster en Noordscheschut, in het zuiden de groep van Meppel, in Overijssel de groep van Steenwijk
en in Friesland de Friese steenuilenwerkgroep.
Jaaroverzicht 2020
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Resultaten 2020
Territoria
De groepen brengen jaarlijks de territoria in kaart
door in februari en maart op pad te gaan met de mobiele telefoon, autoradio, bluetooth boxje, etc… en
met het geluid van het mannetje steenuil. Door het
afspelen van dat geluid denkt een mogelijk aanwezig mannetje steenuil dat er een indringer is in zijn
gebied, waardoor hij terug gaat roepen. Dat is in elk
geval de bedoeling.
In sommige gebieden roepen ze echter slecht terug,
aangezien er weinig concurrentie is in het
gebied of dat er een predator zoals de bosuil in de
buurt zit. Toch lukt het de vrijwilligers van de subgroepen een groot deel van de steenuilen in beeld te
krijgen door de territoriuminventarisatie. Dit zegt volgens ons meer over de populatie steenuilen dan het
aantal aangetroffen nesten. Het aantal territoria dat
in beeld gebracht wordt groeit nog elk jaar. In sommige gebieden is een duidelijke toename van het aantal
territoria, terwijl in andere gebieden in het verleden
niet geïnventariseerd is en dat nu wel wordt gedaan.
Door deze intensievere controle met geluid krijgen we
een steeds beter beeld van de steenuilenpopulatie en
de verspreiding hiervan. Van de 139 territoria van dit
jaar in Drenthe (2020) zijn 74 territoria vastgesteld in
het gebied van de Vogelwacht Uffelte. Dit komt neer
op 53% van alle steenuilen in onze provincie.

Steenuiltjes zijn reuzenieuwsgierig wat er zoal over hen
wordt genoteerd.

Aantal
territoria

t.o.v.
2019

Vogelwacht Uffelte e.o.

74

+2

Westerveld

53

+1

Vliegenvangers

21

+1

De Wolden

35

29

Groep

De grafiek laat zien dat de populatie
de laatste jaren in Westerveld stabiel is
of groeit. Vanaf 2004 is er een behoorlijke groei geweest, zodat de populatie
minder kwetsbaar is. De inzet van de
vrijwilligers wordt beloond. In Ruinen
is er na een dip door veel predatie van
nesten door de (steen)marter weer een
stijgende lijn ingezet.
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Territoria
Qua broedgevallen ziet dat er als volgt uit:

Broedgevallen
Broedgevallen hele gebied
Mislukte broedgevallen
Aantal eieren
Aantal jongen
In de grafiek valt op dat er pieken en
dalen zijn in de broedgevallen en het
aantal jongen. Heel veel invloeden
zijn hierop van toepassing. Hieronder
een aantal invloeden die effect hebben
op de ontwikkeling van een populatie:

1. Aanpassingen in territoria en op gebiedsniveau:
schaalvergroting, verdwijnen van kleinschalige elementen, bouw van woonwijken. Dit heeft
invloed, maar is geen reden voor de werkgroepen om actief hiertegen in het verweer te gaan. In
gesprek gaan over oplossingen levert uiteindelijk meer op voor zowel het welzijn van de vrijwilligers als de populatie steenuilen.
2. Prooiaanbod:
muizenstanden ontwikkelen zich volgens een bepaalde cyclus van circa vier jaar met piek- en
daljaren.
3. Winters:
hoe strenger de winter hoe minder jonge steenuilen het eerste jaar overleven.
4. Predatoren:
deze horen erbij, maar kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van de populatie.
Vooral in De Wolden hebben we dat gezien in het aantal mislukte nesten vanaf 2009 toen de
steenmarter het gebied steeds meer introk. Door nestkasten aan te passen hebben we deze
predatie kunnen afremmen/stoppen en is de populatie daarna hersteld. De werkgroepen zijn
niet voor bejaging van predatoren, maar voor het vinden van creatieve oplossingen om een goede
balans te behouden tussen predatoren en behoud van de populatie steenuilen.
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Bijzondere terugmeldingen
Doordat wij de steenuilen ringen komen we veel te weten over o.a. het trekgedrag van deze soort.
Normaal gesproken trekken de steenuilen vrijwel niet, maar soms komt het voor dat er zich bijzondere gevallen voordoen, die we op basis van de ringnummers vast kunnen stellen
Ringnummer

Jaar
ringen

Plaats
ringen

Jaar
terugmelding

Plaats
terugmelding

3.831.168

2017

Lhee

2020

Wapserveen

Uitwisseling binnen het gebied van de
Vogelwacht.

3.813.186

2017

Uffelte

2020

Boterveen

Uitwisseling binnen het gebied van de
Vogelwacht.

3.804.478

2016

Lhee

2020

Uffelte

Uitwisseling binnen het gebied van de
Vogelwacht.

3.805.707

2016

Gastel
(N-Br)

2020

Diever

Extreme afstand voor een steenuil van ringplaats naar broedplaats.

3.717.840

2013

Leggeloo

2020

Ruinen

7 jaar oud en uitwisseling binnen het gebied
van de Vogelwacht.

3.675.658

2010

Lhee

2020

Dwingeloo

10 jaar oud en met broer in de nestkast
(zie melding hieronder)

3.675.656

2010

Lhee

2020

Dwingeloo

10 jaar oud en met zus in de nestkast. Tevens
eerste terugmelding van dit mannetje.

3.675.586

2009

Eemster

2020

Lheebroek

11 jaar oud!! De oudste steenuil in ons gebied
sinds we dit bijhouden via de ringgegevens.

Vooruitblik
Een kristallen bol hebben we nog steeds niet. De ontwikkelingen die meekomen met het coronavirus bepalen veel als
het gaat over de mogelijkheden die er zijn. We hopen dat
de basiswerkzaamheden door kunnen gaan zoals dat in
2020 ook mogelijk was. Dan hebben we het vooral over de
territoriuminventarisaties, controles van de nestkasten op
eieren, jongen en tijdens het ringen, maar ook het schoonmaken, vervangen en nieuw ophangen van nestkasten valt
hieronder. Als we naar de resultaten kijken van dit seizoen
kunnen we wel zeggen dat we een redelijk seizoen hebben
gehad. Ondanks het feit, dat het aantal jongen misschien
wat achterbleef, biedt het aantal waargenomen territoria
en broedgevallen een goed uitgangspunt voor het seizoen
2021.
Wij kijken met spanning vooruit naar 2021 en hopen op
een goed jaar qua territoria, broedgevallen en vooral ook
het aantal jongen. We wensen alle vrijwilligers in 2021 een
mooi jaar toe.
Namens de werkgroep Steenuilen,
Erwin Bruulsema (coördinator).
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Angstig kruipt deze steenuil in de trui van één
van de vrijwilligers.
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Werkgroep Broedvogelinventarisatie
Veel zeldzame broedvogels
Weer veel zeldzame broedvogels in het Holtingerveld: kraanvogel, nachtzwaluw, middelste bonte specht,
draaihals, paapje, grauwe klauwier en tapuit. De wintertaling was een van de weinige watervogels die in aantal afnam. Effect van kappen van bomen en opslag op de heidevogelstand was minder dan vorig jaar. Vogels
van ouder bos en loofbos zoals spechten en boomklever floreren, doch de fluiter vormt hierop uitzondering.

Inventarisatie Holtingerveld
In het Holtingerveld, het ca. 1400 ha grote bos- en heidegebied tussen Wapserveen en Uffelte Havelte, zijn in 2020 alle bijzondere broedvogels geïnventariseerd volgens de methode van het
Broedvogel Monitoring Project. Inventarisatie van talrijk voorkomende soorten beperkt zich tot een
heideproefvlak (65 ha) en bosproefvlak (35 ha). Tientallen tellingen, meestal gestart in de ochtendschemering, zijn uitgevoerd door Jurjen Annen, Peeke Boelhouwer, Arend van Dijk, Elien Hoekstra,
Hans Krol, Norbert Kwint, Patrick Snoeken, Martha Sol en Harry Talen. De zachte winter van
2019-20 met nauwelijks vorst eindigde met een kletsnatte periode in februari-maart. Daarna kwam
de grote droogte, voor het derde achtereenvolgende jaar. Maart en april en in iets mindere mate ook
mei-juni hadden prima inventarisatie-omstandigheden, in juli overheerste hitte.
Water- en moerasvogels
Je kunt het je haast niet meer voorstellen na
het droge voorjaar en de warme zomer, maar
eind februari en begin maart stonden vele
laagten in het Holtingerveld blank door de veel
neerslag. Dat is waarschijnlijk de reden dat de
meeste watervogels in 2020 ten opzichte van
vorige jaren meest geringe veranderingen
lieten zien. De stand van bijvoorbeeld dodaars,
grauwe gans, nijlgans, kuifeend, waterral en
rietgors kwam vrijwel overeen met die in de recente jaren. Afname werd geconstateerd bij de
wintertaling en in mindere mate de wilde eend.
Voor de wintertaling moeten we terug naar begin deze eeuw voor een vergelijkbaar laag aantal.
Het gaat al vele jaren niet goed met deze welhaast typische Drentse broedvogel van heide, vennen en
venen. Omstreeks 1970 zaten er nog 50-60 paren in het Holtingerveld. De stand van de wilde eend
schommelt sterk en ook al eerder werd een vergelijkbare lage stand genoteerd. Het kraanvogelpaar
gedroeg zich wat raadselachtig. In maart was het broedverdacht in het Kolonieveen, maar later zat
het meestal aan de noordoostelijke rand van het Holtingerveld, waar begin april ook nestbouw werd
geconstateerd. Waarschijnlijk door de droogte heeft het paar er verder de brui aan gegeven.
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Heidevogels
Heidevogels laten een wisselend beeld zien. In de winter 2019-2020 is op ca 43 ha heidegebied de
bos- en opslag grootschalig verwijderd. Vorige winters was dat elders gebeurd. Herstel van de lage
vegetatie zal enige tijd vergen en daarbij is droogte helaas niet behulpzaam. Afname bij broedvogels met voorkeur voor bomen en struiken, zoals vorig jaar beschreven, bleef dit jaar beperkt tot
de kneu (115 paren vorig jaar, 93 dit jaar), grasmus (188 versus 169) en geelgors (221 versus 211).
In het proefvlak zette afname van
enkele talrijke soorten door met als
meest extremen de fitis en
tuinfluiter. In 2018-2019-2020 liep
de stand van de fitis terug van 43
naar 32 naar 16 paren en van de
tuinfluiter van 11 naar 2 naar
0 paren. Boompieper, roodborsttapuit en grauwe klauwier, waarvan op de gehele heide ook afname
werd verwacht, gaven geen krimp,
integendeel ze namen licht toe.
Vogelsoorten met voorkeur voor
meer open heide namen zoals verwacht toe:
- de veldleeuwerik van 39 naar
44 paren;
- boomleeuwerik van 48 naar 64;
- en de nachtzwaluw van
41 naar 54.
Het aantal nachtzwaluwen is ongekend hoog en weer raakten enkele
nieuwe locaties bezet. En dan te bedenken dat deze soort tussen 1968
en 2003 in veel jaren zelfs geheel
ontbrak. Opmerkelijk is toename
van drie zeldzame heidevogelsoorten die op de rode lijst staan van
kwetsbare en bedreigde vogelsoorten, paapje, tapuit en draaihals.
Het paapje nam toe van zes tot acht
paren, een aantal dat sinds 1968
niet eerder bereikt was. Meerdere
paren zijn met uitgevlogen jongen
gezien. De tapuit die al tientallen
jaren op de rand van uitsterven
staat op het Holtingerveld, scoorde
dit jaar twee paren, maar ze brachten geen jongen groot.
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Hans Krol wist op 25 mei 2020 het grondnest met eieren van de nachtzwaluw te vinden
en op 11 juli stuitte hij elders op een jong in een nest (Foto’s: Hans Krol).

Spectaculair was de vestiging van vier draaihalzen, allemaal op of
nabij locaties waar een deel van de bomen en struiken was weggehaald
in afgelopen winters. We aasden al langer op deze spechtensoort die
de laatste jaren in het Drents-Friese Wold en op het Dwingelderveld
toe wist te nemen. Twee, misschien wel drie paren brachten jongen
groot. We zijn benieuwd naar komend voorjaar.

In 2020 troffen we vrij onverwachts vier territoriale draaihalzen aan
(Foto: Geert Drogt).
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Bosvogels
De stand van roofvogels en uilen week niet veel af van
vorig jaar. Mede dankzij het fraaie zomerweer konden we
van de naar Afrika trekkende wespendief dit jaar drie
territoria vaststellen. Ze baltsten, werden vliegend met
prooi (voor jongen) gezien en van een paar hadden we bijna
het nest gevonden. De buizerd blijft met twintig paren verreweg de talrijkste roofvogel op het Holtingerveld. De havik
en bosuil hadden vijf tot zeven territoria en de sperwer,
boomvalk, torenvalk en ransuil elk een of twee paren.
De raaf zat weer op z’n bekende nest, had in mei ook jongen op het nest, maar uitgevlogen jongen zijn niet gezien.
Tijdens de nachtelijke uren stelden we vijftien territoria
vast van de in de schemering baltsend rondvliegende houtsnip, drie minder dan vorig jaar.

Een verrassing was de zangpost van
één zomertortel. Deze al vele jaren
in aantal afnemende duif liet de afgelopen jaren soms verstek gaan. In
1970-80 telde het Holtingerveld nog
68 tot 86 paren. Van de naaldboomspecialisten kruisbek en sijs werden
dit jaar één of twee paren vastgesteld, van de barmsijs niet één. Het
aantal putters, een vogelsoort van
vooral het halfopen landschap en
bosranden schoot dit jaar omhoog
naar 56 paren, tegen 37 in 2019.

Zes spechten
In de bossen konden we eindelijk de middelste
bonte specht als nieuwe broedvogel verwelkomen. Er werd al jaren naar uitgekeken.
Ook elders in Drenthe is vestiging van recente
datum en de kolonisatie verloopt langzaam.
In 2017-18 zijn in Drenthe in totaal 25-30 paren
vastgesteld. Maar in Twente, Gelderland en Limburg gaat het crescendo met de mibo’s, zoals ze
kortweg genoemd worden. Landelijk gaat het al
om ruim duizend paren.
Met de middelste bonte en dit jaar ook de draaihals als broedvogel kan het Holtingerveld bogen
op zes soorten broedende spechten.
In 2020 hadden we eindelijk twee territoriale middelste bonte spechten
De grote bonte specht is verreweg de talrijkste in het Holtingerveld. (Foto: Harry Talen).
met ongeveer 250 paren. Bij de start van de tellingen omstreeks 1970 zaten er nog maar 51 paren! Met de middelste zal het waarschijnlijk zo’n vaart
niet lopen. Andere spechtensoorten zijn de kleine bonte specht (in 2020 37 paren), groene specht (23)
en zwarte specht (10). Het is bekend dat de spechten in Drenthe hebben geprofiteerd van het ouder
worden van de bossen, die in de eerste helft van twintigste eeuw zijn aangeplant. De meeste spechten
zaten bij de start van de tellingen eind jaren 1960 al in het Holtingerveld, maar met minder paren.
Ze wonen zowel in naald- als loofbos, maar dat geldt het minst voor de kleine bonte specht met een
voorkeur voor loofbomen, liefst met veel dode takken. Pas toen ook loofbos in het Holtingerveld ouder
werd, en denk daarbij ook aan opgroeiend eikenhakhout, vestigden ze zich.
De eerste kleine bonte werden in 1973-74 geregistreerd, maar pas eind jaren 1980 begon hij vaste voet
onder grond te krijgen.
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Fluiter en wielewaal en co
De fluiter en wielewaal bereikten in 2020 een hoge
stand in het Holtingerveld, de wielewaal zelfs de hoogste stand ooit gemeten.
Bij de start van de tellingen in de vorige eeuw waren
fluiter en wielewaal kenmerkende bewoners van loofbos. Er was toen nog weinig loofbos in het Holtingerveld en de stand van beide soorten was navenant
gering. Andere loofbosliefhebbers waren toen ook nog
zeldzaam of ontbraken. De glanskop bijvoorbeeld had
in 1970 vier paren. De bosuil, kleine bonte specht en
appelvink vestigden zich in de jaren 1970 en de boomklever in 1988. Doordat bossen gemiddeld ouder werden en het aandeel loofbos toenam, liep de stand van
deze soorten soms fors op. De glanskop en appelvink
hadden dit jaar bijvoorbeeld al meer dan honderd paren. Ook de wielewaal en fluiter passen in dit rijtje zoals werd aangenomen.
De ontwikkeling van de wielewaal kan inderdaad als
voorbeeld dienen voor de ontwikkeling van de meeste loofbossoorten, maar voor de fluiter gaat die vlieger
niet op. In 1988, 1990 en 1993 werden we plotseling
geconfronteerd met een enorme aantallen fluiters en
tevens met een miniem aantal in 1991. In deze jaren
zaten fluiters niet alleen in loofbos maar juist ook veel
in dennen-, lariks- en sparrenbossen. Vooral de minder dichte bosvakken met wat loofbomen waren favoriet. Na deze periode bleef de stand laag en kon de veronderstelde relatie met ouder wordend en toenemend
aandeel loofbos voor de fluiter de prullenbak in.
Voorkeur voor puur loofbos toonden fluiters daarna
nauwelijks meer en de zang wordt nu zowel in naaldals loofbos gehoord. De wielewaal beantwoordde meer
aan de relatie en breidde zich bijvoorbeeld uit naar
nieuwe opgroeiende loofbosjes op en aan de rand van
de heide. De enorme pieken en dalen in de toenmalige
fluiterstand werden ook elders in ons land en in buurlanden vastgesteld. Een sluitende verklaring is nooit
gevonden, maar er was sprake van een breed werkende
oorzaak. Bij de fluiter valt verder op dat de stand in
de verschillende bossen in Zuidwest-Drenthe niet altijd parallel loopt. Goede en slechte jaren liepen in de
bossen van het Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en
Holtingerveld tot en met de piekjaren in 1995 parallel,
maar dat veranderde daarna (zie grafiek).
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Aantalsontwikkeling van wielewaal en fluiter in het
Holtingerveld in 1968-2020.

In het laatst van april en begin mei arriveren de meeste fluiters.
Het aantal broedparen wisselt jaarlijks vrij sterk.
(Foto: Geert Drogt).

Zo zien we de wielewaal meestal, luid zingend maar moeilijk te
vinden in het gebladerte. (Foto: Geert Drogt).

Aantalsontwikkeling van de fluiter in Holtingerveld in vergelijking met de stand in het Dwingelderveld (gegevens van
Joop Kleine) en westelijk deel van het Drents-Friese Wold in
1968-2020.
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In het Dwingelderveld en Drents-Friese Wold is de stand sindsdien toegenomen maar niet in het
Holtingerveld. In sommige jaren is er in alle bossen een hoge of lage stand, maar in andere jaren
was dat niet het geval of soms zelfs een tegengestelde ontwikkeling. Nu is geen bos hetzelfde, maar
in grote lijnen hebben deze bossen eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt. Waarschijnlijk liggen vooral
lokale oorzaken ten grondslag aan deze geringe parallelliteit en daarbij kan gedacht worden aan wel
of geen grote aantallen rupsen, het voedsel voor jongen, en effecten van goede of slechte broedresultaten in voorafgaande jaren. Bij het laatste wordt er vanuit gegaan dan de jongen terugkeren naar
hun broedgronden. Ook zou kunnen dat zingende fluiters andere fluiters aantrekken waardoor het
effect van veel of weinig fluiters versterkt wordt.

Namens de werkgroep Broedvogelinventarisatie,
Arend van Dijk (coördinator).
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Werkgroep Zwaluwen
Onze dorpen zijn rijk aan zwaluwen
De stand van de boeren- en gierzwaluw was vergelijkbaar met vorig jaar, die van de huiszwaluw liep terug,
maar is nog steeds hoog.
Het zomerhalfjaar kenmerkte zich door neerslagtekort en droogte. In mei-juni was het wisselvallig
weer, in juli-september warm en zonnig. Tellingen
zijn verricht door Emma van den Berg, Arend van
Dijk, Greet Glotzbach, Ronald Hoogenhout, Gert
Hulsebos en Antoon Vermeulen. Ook dit jaar is
weer dank verschuldigd aan de bewoners van de
Sleutelbloem in Havelte die zomers bij droogte
water brengen naar de aangelegde leempoel bij de
zwaluwtil naast hun huis. Zeker dit jaar, met zijn
extreme droogte en warmte, een onmisbare hulp.

Huiszwaluw

Uit het kapotte nest gevallen jonge huiszwaluwen
(Foto: Greet Glotzbach).

Op 5 april werden in onze regio de eerste huiszwaluwen
gezien en binnen een maand volgde er nestbouw. Half juni
werd er gebroed of waren er al jongen. Tijdens nesttellingen
in de eerste helft van juli hadden veel huiszwaluwen jongen.
Een enkel nest was al uitgevlogen. Later in juli en augustus
vlogen er veel huiszwaluwen rond, meest in losse groepen
tot soms 100-150 exemplaren. Die grote groepen kunnen
een aanwijzing zijn voor goede broedresultaten. Wellicht dat
we dat volgend jaar kunnen zien aan de stand.
Gert en Ans Hulsebos zagen op 15 november nog twee late
huiszwaluwen. Het blijken één van de laatst waargenomen
huiszwaluwen van 2020 in ons land te zijn geweest.
Nesttellingen in Uffelte leverden 63 nesten op, iets meer dan
vorig jaar. Het centrale deel van het dorp werd amper door
zwaluwen bewoond (acht nesten). De aantallen zaten vooral
langs de Rijksweg-Drentse Hoofdvaart (31 nesten), met een
opmerkelijke vestiging van 5 nesten onder een zinken dak.
De zwaluwtil aan de Dorpsstraat bij Post had negen nesten,
dat was minder dan de dertien tot twintig in de afgelopen
jaren.
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In Havelte zijn 209 nesten geteld,
wat minder dan de 231 in het topjaar 2019. In het dorpscentrum zijn
slechts twee zwaluwnesten vastgesteld, dat waren er voorheen meer.
In de Meerkamp zijn 142 nesten geteld. Dé successtory van Havelte zijn
de twee zwaluwtillen. Aan de til in
de Meerkamp waren 43 nesten bezet
(12 meer dan vorig jaar) en aan de
Schaapskooi-til 33 nesten (bijna een
verdubbeling).
Op de locatie Oostra Meenteweg was
er gevoelige afname (van 34 naar
11). De Veendijk telde 65 paren,
aanzienlijk minder dan de 108 vorig
jaar. Terugval was hier vooral bij
boerenbedrijf Gras (84 naar 56).
In Wapserveen zijn 21 nesten vastgesteld, beduidend minder dan de
43 vorig jaar.
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Aderlatingen waren hier bij de boerenbedrijven van Benak (van negentien naar tien) en Zwambag
(van negentien naar drie).Op de wat langere termijn is de gezamenlijke stand van huiszwaluwen
in de vier dorpen toegenomen (zie grafiek). In 2000 ging het om 204 nesten en in de topjaren 2018
en 2019 werd ruimschoots het dubbele gehaald (max. 435). De ontwikkeling verschilde per dorp.
Tot 2010 was er toename in Uffelte, Havelte en Wapserveen. Daarop volgde in 2011 in Wapserveen
afname (melkfabriek verlaten) en in 2012 in Uffelte. In deze twee dorpen stabiliseerde de stand zich
daarna op een lager niveau. In Havelte zette de groei door. In Veendijk liep de stand tot 2004 op,
zakte vervolgens langzaam in om de laatste tien jaren weer flink toe te nemen.
Boerenzwaluw
Huiszwaluwen kun je betrekkelijk eenvoudig tellen omdat de nesten aan de buitenkant van gebouwen zitten, bij boerenzwaluwen moet je bijna altijd gebouwen in en dat is nogal arbeidsintensief.
In Uffelte hebben we gekozen voor controle van vrijwel alle gebouwen in een gebied ten oosten van
de Drentse Hoofdvaart. We richten ons dan op de eerste legsels, want boerenzwaluwparen broeden
soms meermalen per jaar. Deze zwaluw arriveert meestal als eerste, dit jaar op 24 maart. Eind
aprilbegin mei werden de vroegste eieren gelegd en daar vlogen een maand later al de jongen van
uit. Op de teldatum 10 juni zaten in de meeste nesten jongen. Sommige nesten waren al uitgevlogen,
terwijl in andere nog eieren werden bebroed. Dit jaar
telden we 61 bezette nesten, vrijwel hetzelfde aantal
als in afgelopen jaren. Op de meeste adressen
zaten een, twee, soms drie of vier nesten.
Vaak waren er geen bezette nesten. Twee adressen
spanden de kroon met zeven nesten, bij Haveman
Kippenburgweg en tien op boerenbedrijf van
Bouwens Kattemade. Uffelte-oost tellen we ingaande 2008 (zie grafiek). Aanvankelijk schommelden de
totalen tussen 53 en 84 nesten, maar na 2015 ging
Nest met jonge boerenzwaluwen (foto Greet Glotzbach).
het meestal om ca 60 nesten.

Gierzwaluw
Dit jaar arriveerden enkele gierzwaluwen vroeg tussen 18 en 24 april, maar de hoofdmoot kwam
in de week van 2-9 mei aan. Bijna drie maanden later op 27 juli waren de meeste ‘giertjes’ al weer
vertrokken richting Afrika. Deze zwaluw was een kolfje naar de hand van Ronald Hoogenhout.
Hij heeft de kolonie in Uffelte ruim tien jaren gevolgd en wist veel feiten boven water te halen.
Helaas kon Ronald dit jaar niet meer de kracht vinden ‘zijn’ gierzwaluwen te volgen en midden
in het gierzwaluwenseizoen is hij overleden. We hebben nog getracht zijn werk voort te zetten,
maar dat is gedeeltelijk gelukt. Dit jaar dus geen overzicht van de Uffelter gierzwaluwen. Samen
met Ronald is eind juni de stand opgenomen aan de hand van laagvliegende en soms in nestkasten ‘schietende’ gierzwaluwen. Dat waren dertig paren, inclusief minstens achttien bezette
kasten aan de Veenbesstraat.
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In Havelte zijn aan de hand van laagvliegende ‘gierende’ zwaluwen en soms onder dakranden of vorsten
invliegende zwaluwen 33 paren vastgesteld. Twintig
paren zaten in de kolonie van de Lagelaan-Dennenlaan en omgeving. In de Dorpsstraat doken zwaluwen
op twee plekken onder een nokvorst en elders waren
er broedverdachte zwaluwen in de Meerkamp en in de
omgeving van de Molen(kamp)weg.
In Wapserveen nestelden vier paren in de woonwijk in
de omgeving van de Oude Dijk. Op 19 juli 2020 zag
Diane Schenkel hier enkele onder de vorst invliegende gierzwaluwen.
De gierzwaluw heeft zich vrij recent is onze dorpen
gevestigd. Vijftig jaar geleden nestelden ze alleen in
steden als Meppel en Steenwijk.

De Clemenskerk van Havelte was tussen
1973 en 1992 een onregelmatig bezette
nestplaats van een à twee gierzwaluwen.
De stand, met ook vestigingen elders
in Havelte, groeide langzaam tot 15-19
paren in 2005-2013 en schommelde
daarna tussen 25 en 46 paren. In 1988
streken gierzwaluwen voor het eerst in
Uffelte neer en zaten er sindsdien tot en
met 2010 jaarlijks met 9-17 paren. Na
het plaatsen van speciale nestkasten liep
de stand vervolgens op tot 30-39 paren.
In Wapserveen vond vestiging plaats in
2010 en daarna zaten er meestal drie tot
acht paren.

Zwaluwen totalen
Soort

Kolonienaam

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Huiszwaluw

Wapserveen

45

43

55

48

51

62

73

65

68

71

72

33

17

42

38

26

19

20

22

43

21

Huiszwaluw

Havelte

69

52

62

104

122

124

106

107

125

133

124

172

171

178

158

152

185

204

218

231

209

Huiszwaluw

Uffelte

80

78

82

89

97

119

134

129

122

138

118

145

89

70

57

76

54

62

94

53

62

Huiszwaluw

Veendijk

1

33

21

67

77

57

53

48

31

32

22

41

61

63

64

58

74

70

82

108

65

Boerenzwaluw

Uffelte - Oost

78

58

79

81

71

53

59

84

58

56

59

59

61

Gierzwaluw

Wapserveen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

3

3

4

3

0

8

8

6

4

Gierzwaluw

Havelte

5

5

6

7

8

15

19

16

17

15

15

15

18

18

36

46

25

27

30

31

33

Gierzwaluw

Uffelte

10

12

9

9

10

15

17

15

15

11

10

26

36

30

35

36

33

39

35

33

30

50
40
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Uffelte

Rijk aan zwaluwen
Onze dorpen zijn goed bezet met zwaluwen. Dat is mede in de hand is gewerkt door beschermingsmaatregelen, zoals het plaatsen van zelfgemaakte kunstnesten en nestkasten, plaatsing van vier
zwaluwtillen, aanbrengen van mestplankjes, aanleveren van natte leem, onderhoud en voorlichting. Uiteindelijk zijn het de bewoners van huizen die nestbouwende zwaluwen accepteren.
De meeste bewoners kunnen niet wachten op de zwaluwen en volgen de broedverrichtingen op de
voet, een enkeling accepteert ze onder enig protest.
Namens de werkgroep Zwaluwen,
Arend van Dijk (coördinator).
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Werkgroep Torenvalken
Met de valken ging het goed
Al vrij vroeg in het jaar gaan leden van de werkgroep Torenvalken een paar keer op pad om te kijken hoe het
met de valken ging. Het valt op dat er al redelijk veel valken aanwezig zijn bij de kasten. Dit weten wij eigenlijk ook al wel via onze camerakasten. Dan blijkt wel dat ze behoorlijk vaak van de kasten gebruikmaken om te
rusten en zelfs te slapen. Wij hebben er zin in. Dan komt het coronavirus om de hoek kijken. Een bericht van
het bestuur dat we niet op pad mogen. Wij hebben een probleem. Alle kasten moeten nog schoon. Wij besluiten
om in een kleine groep toch alles maar schoon te maken. Dit is in één dag klaar. Veel valken al bij de kasten.
Ook nog vier nieuwe kasten geplaatst, o.a. op de Es bij Uffelte.
De controles leveren in deze periode geen problemen op omdat we alles met de camera controleren. Dit kun je namelijk
in je eentje of met twee personen doen. Ook de camerakasten
geven een goede indruk van wat er gebeurt. Het eerste ei was
op 1 april, bijna een maand eerder dan vorig jaar. Op 13 april
had deze valk zeven eieren gelegd.

Foto's: Claus van den Hoek

Grote verschillen. In de eerste eileg zien we in de drie camerakasten.
Eerste ei Claus van den Hoek (Nijensleek) op 1 april; eerste ei
Dwarsweg (Nijensleek) 17 april, eerste ei Aletta (Wilhelminaoord) pas op 20 mei. De eerste jongen op 8 mei. Op 11 mei is
het complete legsel van zeven eieren al uitgekomen. Er lijkt
voedsel genoeg te zijn. De jongen groeien als kool. Wel lijkt
het een lang seizoen te worden.
Dit jaar hebben we 98 jongen kunnen ringen. Dit hadden er
meer dan honderd moeten zijn omdat we bij twee kasten al
enkele uitgevlogen jongen hadden. Tevens hadden we vier
kasten die werden verstoord, drie in de broedfase en een met
al grotere jongen. Zou best het werk van een havik of bosuil
kunnen zijn. Bij Bouwens in Ansen hebben we niet geringd
omdat hier pas half augustus ringbare jongen in zaten.
Het ringen van de torenvalken is dit jaar heel anders gegaan
dan vorige jaren. Corona gooide ook hier roet in het eten. We
konden niet meer met een groep op pad en hebben dit dus
met drie personen gedaan. Vanwege het grote aantal valken
ook wel een uitkomst, want we konden er veel op een avond
pakken. Dit kwam ook omdat we in een vast groepje werkten
en dus heerlijk ingespeeld waren op elkaar.
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Eigen kasten
Bij ons in de omgeving plaatsen mensen steeds vaker een eigen kast. Dit is heel fijn, maar voor ons
iets minder mooi omdat wij nu broedgevallen mislopen die we niet meer in onze eigen kasten hebben. Sommige kasten mogen we dan in onze route opnemen, andere weer niet. Een mysterieuze
kast werd opgehangen aan de Aaweg (Wapserveen). Onze eigen kast was uit de boom gevallen en
we wilden deze vervangen. Tot onze verbazing hing op dezelfde plek al een nieuwe. Van wie? De familie Bijkerk had hier een kast opgehangen omdat ze zo begaan waren met de valken en er zo van
genoten tijdens het wandelen. Deze mensen waren dan ook uitgenodigd om op gepaste afstand bij
het ringen aanwezig te zijn.
Het jaar 2020 was voor onze torenvalken een goed jaar. We gingen ruim over het recordjaar 2019
heen. Toen 85 jongen. Nu dus 98 jongen geringd, maar met de ongeringde jongen uit nog drie
kasten hadden we op ongeveer 110 uitgekomen. Met de valken ging het dus goed. Dit is ook wel
te zien als we nu een stukje rondfietsen of rijden. Mits de winter niet te koud wordt en er genoeg
muizen zijn voorzien wij weer een mooi valkenjaar.
Resultaten Torenvalken
Kastnummer
9

Naam

Plaats

Aantal jongen

Doornbos

Uffelte

3

11

Madeweg

Uffelte

5

16

v.d. Vegt

Ruinen

verstoord, eifase

19

Modderbult

Uffelte

5

20

Sprakelingen

Wittelte

5

28

Mieke Hamaker

Wapserveen

5

29

Vrolijke noot

Wapserveen

6

30

Zen

Wapserveen

6

34

Pels

Havelte

verstoord, eifase

35

De Boer

Eemster

1

36

Aa weg

Wapserveen

3

39

Turvenenweg

Uffelte

5

41

Benning

Mussels

5

44

Bouwknegt

Havelte

6

45

Bouwens

Ansen

5

46

Boterveen

Geeuwenbrug

4

50

Huizinga

Lhee

6

51

Bolling

Dwingeloo

7

60

Claus van den Hoek

Nijensleek

7

61

Dwarsweg

Nijensleek

6

62

Gorte

Wapserveen

2

63

Marcel Everts

Uffelte

5

64

Doede Koops

Uffelte

3

65

Aletta

Wilhelminaoord

verstoord, eifase

70

Alkema

Beilen

6

71

Sol

Wapserveen

verstoord, jongenfase

Verder waren er nog kasten van particulieren bewoond
achter op de Uffelter Es en bij de Wittelter brug. In één
van de kasten zaten vier jongen, van de andere kast is
het aantal jonge valken onbekend.
Geen van deze jongen zijn geringd.

Namens de werkgroep Torenvalken,
Wim Snoeken (coördinator).
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Werkgroep Ringen
Onderzoek in vele soorten en maten
Binnen de Vogelwacht Uffelte e.o. worden enkele soorten vogels structureel geringd.
Dit zijn al jaren de steenuilen, kerkuilen, torenvalken en bosuilen. De laatste in mindere mate en alleen op
verzoek. Wolter van Tarel, Jan ter Stege en Erwin Bruulsema voeren het ringen uit.
Steenuilen ringen

Ringen in Lheebroek.

Wat levert het ringen van steenuilen op? Onderzoek is
er in vele soorten en maten. Bij de steenuilen doen we
onderzoek naar nestsucces, aantal uitgevlogen jongen, etc. Daarnaast besteden we veel aandacht en tijd
aan het ringen van steenuilen en het opnemen van
het gewicht en de vleugellengte. De vleugellengte om
erachter te komen hoe oud een jonge steenuil is (in
dagen). Het gewicht vervolgens om ook vast te kunnen
stellen of de conditie van de jongen goed is. Jongen die
in goede conditie uitvliegen hebben een grotere kans
op overleving dan jongen die in een slechte conditie
uitvliegen. Daarnaast is het interessant om te zien
of er grote of minder grote verschillen zitten tussen
de jaren. Zit er veel verschil tussen een jaar met veel
muizen (prooidieren) of een jaar met minder muizen,
waarin overgegaan wordt op ander voedsel?
Allemaal vragen die (deels) met het opnemen van biometrie beantwoord kunnen worden. De gegevens die
hier gebruikt zijn, zijn afkomstig van de ringgegevens
van de Vogelwacht Uffelte e.o. in welk gebied de grootste populatie steenuilen huist in Drenthe. Hierbij de
grafiek met conditiebepaling bij jonge steenuilen
tijdens het ringen.
In de grafiek zijn pieken en dalen te zien. We weten dat
2014 en 2017 goede muizenjaren waren. Dat zien we
terug in zowel de conditie van de jongen als het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nest. 2013, 2015,
2018 en 2020 waren duidelijk minder goede jaren qua
prooiaanbod. Dat er een verband bestaat tussen de
conditie en het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen
per nest is duidelijk
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Naast de conditie en het gemiddelde aantal jongen per nest kan er een gemiddelde ringdatum
van de jongen worden vastgesteld. Doordat van
elk jong de lengte van de vleugel wordt gemeten weten we hoe oud de jongen zijn tijdens het
ringen. Dit kan invloed hebben op de conditie.
De conditie kan gedurende het seizoen wat fluctueren. Invloeden als het weer kunnen van essentieel belang zijn. Zodra het nat weer is in
een periode als er jongen zijn, dan zullen ze veel
regenwormen te eten krijgen en sneller onder
het gewicht zitten dan als het redelijk mooi weer
is met volop mogelijkheden om te jagen op muizen. Zoals in de grafiek blijkt worden de steenuilen gemiddeld geringd als ze rond de twintig dagen oud zijn. Jonger dan tien dagen oud mogen
de steenuilen niet geringd worden en na de dertigste dag kan het zijn dat ze zijn uitgevlogen. Dus
ringen rond de twintigste dag is een ideaal moment.
Conclusies zoals hierboven stel je niet zomaar vast. Daaraan moet een redelijk aantal geringde uilen
ten grondslag liggen. In de grafiek ziet u een verantwoording met betrekking tot het aantal geringde steenuilen per jaar. Duidelijk hierin is dat
ook hier de piek- en daljaren goed te zien zijn.
Tevens valt op dat in 2015 en 2019 relatief veel
volwassen steenuilen zijn geringd. De toename
in de laatste jaren is te verklaren doordat we
enkele nesten in het gebied van de Vogelwacht
Uffelte hebben gemist. Deze nesten hebben dan
vaak onder het dak gezeten of op andere onbereikbare plaatsen, waardoor jongen in de voorgaande jaren niet geringd zijn.
Op het moment dat er dan een volwassen steenuil met jongen aangetroffen wordt (of buiten het
broedseizoen) dan worden deze alsnog geringd,
om zo te kunnen zien hoe lang deze in het territorium aanwezig blijft. Het aantal teruggemelde individuen ten opzichte van het aantal geringde uilen per jaar fluctueert. Natuurlijk is het zo dat van
de geringde uilen van de laatste jaren nog minder is teruggemeld dan van de jaren ervoor, omdat
die terugmeldingen over meer jaren zijn gedaan. Wel valt op dat van de steenuilen die geringd zijn
in 2008 t/m 2011 veel zijn teruggemeld. Enkele van deze steenuilen zijn nu nog in leven en zijn in
2020 nog teruggemeld. De in 2020
geringde jongen zijn over het algemeen of dood, of levend bij een
nacontrole van de nestkast aangetroffen. In de komende jaren moet
blijken of ook de jongen die geringd
zijn in 2017 t/m 2020 evenveel terugmeldingen kunnen verwachten
procentueel. Om dit inzichtelijk te
maken hiernaast het aantal terugmeldingen in procenten per jaar.
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Torenvalken ringen
Dit jaar hebben we in totaal 98 jonge torenvalken kunnen ringen. Net geen honderd,
maar dat de nestkasten aan de lantaarnpalen een succes zijn bij de torenvalken kunnen we wel stellen. Hierdoor is er minder
predatie en komen er meer jongen groot. Het
ringen van de torenvalken is een grotere uitdaging dan het ringen van de drie uilensoorten. Torenvalken jongen hebben namelijk de
neiging om sneller te zijn dan de vrijwilliger
die ze jongen uit de nestkast haalt. Met als
gevolg dat ze met hun scherpe nagels de
vrijwilliger te pakken nemen in plaats van
andersom. Dat maakt het eigenlijk ook wel
weer erg leuk.
Ook voor de torenvalken is het de bedoeling in de komende jaren de gegevens die er zijn met betrekking tot conditie en dergelijke verder uit te werken zoals we dat bij de ringgegevens van de steenuilen
al gedaan hebben.
Bosuilen
De bosuilen doen we als ringers er een beetje bij. Het ene jaar doen we drie nesten en een ander jaar
maar één. Dit was dus zo’n jaar dat we maar één nest bij Lhee geringd hebben voor de bosuilen.
En in dat nest zat welgeteld één jong. Dus een minimaal jaar qua ringen voor de bosuilen. Wie weet
hebben we komend jaar op dit vlak wat meer te doen.
Kerkuilen
Omdat er voor de kerkuilen vaak een boerderij betreden moet worden en dat met de
maatregelen rondom corona niet altijd
mogelijk was is er relatief weinig geringd
voor de kerkuilen. Dit jaar kwamen we in
het gebied van de Vogelwacht Uffelte niet
verder dan 21 geringde jonge kerkuilen.
In de grafiek is ook goed te zien dat het erg
fluctueert met betrekking tot het aantal
jonge kerkuilen dat per jaar wordt geringd.
Ook voor de kerkuilen geldt dat we de
komende jaren de gegevens die we hiervan
hebben verder willen uitsplitsen en analyseren.

Namens de werkgroep Ringen,
Erwin Bruulsema (coördinator).
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Activiteitencommissie
Reden genoeg voor herhaling
Het programma voor de leden van de Vogelwacht (en andere belangstellenden) van 2020 is nog nooit zo leeg
geweest als in 2020. Helaas konden we maar twee lezingen en één cursusochtend over zangvogels organiseren.

boeiend
tot het
eind

veel
waardering

René Nauta bezorgde op 30 januari alle aanwezigen een zeer
informatieve avond. De titel van zijn lezing Nederland is een prentenparadijs! was dan ook treffend gekozen. Na afloop wist iedereen dat we in
ons land niet alleen heel veel soorten prenten kunnen zien, maar ook
waar we zoal op moeten letten. Aan de hand van foto’s en allerlei leuke
anekdotes wist René iedereen in de zaal tot het eind toe te boeien. Voor
iedereen die zich meer wil verdiepen in sporen is ‘Het Prentenboek’, een
naslagwerk met allerlei sporen die hij samen met Aaldrik Pot heeft
verzameld, misschien een idee om aan te schaffen.
Werken aan de Drentse biodiversiteit, dat was de titel van de tweede
lezing in maart die Hans Dekker aan zijn lezing had meegegeven. Wat
is er in de afgelopen twintig jaar met onze Drentse natuur gebeurd?
Hoe is onze natuur veranderd en wat kunnen we doen om de diversiteit
te herstellen, behouden en/of zelfs vergroten? Eigenlijk te veel onderwerpen om in één avond te bespreken, maar het is Hans Dekker gelukt
hiervan toch een mooi totaalbeeld te geven. Zijn zelfgemaakte foto’s en
zijn deskundigheid op het gebied van de Drentse natuur werd door alle
aanwezigen dan ook erg gewaardeerd. Reden genoeg om hem nog eens
uit te nodigen, want de natuur in de wereld blijft veranderen, ook die
in Drenthe!
De vogelgeluidencursus Mus Mees Merel onder leiding van Martha Sol
ging op 7 maart van start. De cursisten (elf en nog een aantal op de
wachtlijst) kwamen allemaal uit de omgeving. Er werd gestart met een
korte uitleg over de vogels en daarna gingen de cursisten op pad om de
opgedane kennis in de praktijk te toetsen. De focus lag voornamelijk
op de zang van de roodborst en enige lijstersoorten. Martha Sol zorgde
voor koffie en thee op afstand en had zelfs de zeep binnen handbereik,
want de eerste coronageruchten gingen toen al rond. Voor de tweede en
volgende bijeenkomsten werd iedereen in verband met de inmiddels afgekondigde coronamaatregelen afgebeld. Heel jammer, maar misschien
kunnen we in 2021 weer met een klein groepje beginnen?

De vogelgeluidencursus werd door het coronavirus voortijdig afgebroken.
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Klokjesgentiaan (Foto: Hans Dekker).

Adder (Foto: Hans Dekker).
Namens de Activiteitencommissie,
Greet Glotzbach (coördinator).
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Werkgroep PR
Op zoek naar een nieuwe coördinator
De werkgroep PR is in het leven geroepen om onze vereniging bij groot en
klein onder de aandacht te brengen. Tijdens evenementen, zoals (groene)
braderieën en markten kunnen de bezoekers kennismaken met het werk
van de diverse werkgroepen, informatie inwinnen over vogels etc. Speciale
aandacht is er veelal voor de kinderen. Aan de mogelijkheid om uilenballen
te pluizen, een quizje te doen of een nestkast te timmeren wordt niet vaak
voorbijgegaan. Bij deze evenementen moet je denken aan Kraomschudden
Holtinger Schaapskooi, open dag Het Drentse Landschap in Rheebruggen,
Oogstdag Lhee, Kerstmarkt Havelte etc.
De aanwezigheid tijdens deze regionale activiteiten biedt ons de mogelijkheid een praatje te maken met de leden, hun vragen te beantwoorden of
hun ideeën door te spelen naar de betreffende werkgroepen.
Alles om (de vogels) te helpen
Natuurlijk hopen we op die dagen ook nieuwe leden binnen te halen of
enthousiast te maken voor één van de werkgroepen. Daarnaast hebben we
in de kraam meestal wat seizoensgebonden verkoopmateriaal uitgestald,
variërend van mezenkasten, zwaluwkommen tot vogelstrooivoer.
De PR-commissie heeft meestal het hele jaar mezenkasten en zwaluwkommen in voorraad. In de winterperiode geldt dat voor vogelstrooivoer en
zonnepitten.
Naarstig op zoek
Op het moment van verschijnen van dit jaaroverzicht, is de werkgroep op
zoek naar een nieuwe coördinator. Mocht dit iets voor jou zijn, neem dan
contact op met het secretariaat.
Impressie
De Werkgroep PR heeft in 2020 vanwege de coronamaatregelen geen activiteiten georganiseerd. Maar via foto’s van voorgaande jaren geven we een
kleine impressie van de bezigheden van onze werkgroep.

Namens de werkgroep PR,
Femmie Prikken (coördinator).
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In 2020 ging de Kerstmarkt in Havelte niet door. Hierbij een impressie van wat er in 2019 in onze kraam
zoal te beleven viel (Foto’s Femmie Prikken en Alinda Middelveld).

Kinderen kunnen uilenballen pluizen.
Één van de activiteiten van de
werkgroep PR. (Foto: Femmie Prikken).
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Wat is dit? Onderdeel van een quizje voor kinderen (Foto: Ruud Smeenk).
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