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De verslagen in dit Jaaroverzicht 2021 zijn van de hand van de coördinatoren  

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: Foto van Geert Drogt, de merel, vogel van het jaar 2021 en 2022, heeft het  
moeilijk in ons land. 
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Marinus Jousma, bevlogen voorzitter van de Vogelwacht Uffelte e.o.  
van wie we in 2021 afscheid hebben genomen.

Dankjewel Marinus
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Voorwoord

Vogelwacht Uffelte e.o.

Nog altijd even bevlogen

In dit jaarverslag kunt u de resultaten en verslagen lezen van de werkgroepen. Hoewel 
er dit jaar weer veel activiteiten niet doorgingen merkten de vogels daar weinig van. 
Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers gingen de werkzaamheden van de meeste
werkgroepen door. Met name de activiteiten waaraan de leden kunnen deelnemen zoals 
lezingen, excursies en de pr-werkgroep hadden te lijden onder de coronamaatregelen. 
Juist de ontmoeting tussen enthousiaste vogel- en natuurliefhebbers werkt inspirerend 
en is een grote meerwaarde om lid te zijn van onze vereniging. 

2021 is ook het jaar waarin we afscheid hebben genomen van onze voorzitter 
Marinus Jousma. Op zondag 24 oktober kreeg het bestuur van de Vogelwacht Uffelte e.o. 
het verdrietige nieuws, dat Marinus Jousma, onze bevlogen voorzitter is overleden.
Marinus was al enige tijd ziek, maar bleef zich ondanks zijn ziekte waar mogelijk actief 
inzetten voor onze vereniging. Marinus Jousma heeft zich als voorzitter van Vogelwacht 
Uffelte ingezet om te zorgen dat alle vrijwilligers veilig hun werk kunnen doen, door o.a. 
het organiseren van cursussen valbeveiliging. Verder was hij betrokken bij de oprichting 
van de jeugdgroep en de organisatie van het Vogelfestival dat helaas (nog) niet door kon
gaan vanwege corona-maatregelen. We zijn Marinus heel dankbaar voor alles wat hij 
voor onze vereniging heeft betekend.

Zowel 2021 als 2022 zijn het jaar van de merel. Het is de talrijkste en misschien wel de 
bekendste vogel van ons land. Toch zijn er zorgen. Merels nemen in de afgelopen jaren in aantal 
af. Er zal nog veel onderzoek nodig zijn om hier een verklaring voor te vinden. Om de merel te 
helpen kunt u zorgen voor goede leefomstandigheden dicht bij huis. Hierbij valt te denken aan 
goede (veilige) nestelplaatsen en voldoende voedsel voor deze mooie vogel.

Op het moment van schrijven hoor ik buiten alweer de eerste geluiden van het komend voorjaar. 
De koolmezen met hun kenmerkend ‘fietspomp-roepje’ zijn weer overal hoorbaar.
Hopelijk is het binnenkort weer mogelijk om lezingen en excursies te organiseren en zien we 
elkaar weer bij de activiteiten van de Vogelwacht Uffelte e.o. 

Ik wens u veel leesplezier met het jaaroverzicht van 2021. 

Simon Bijl, voorzitter
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Secretariaat

Activiteiten, bestuur en coördinatoren werkgroepen

Helaas kon er dit jaar ook veel niet doorgaan door Covid-19. 
Gelukkig kon veel vrijwilligerswerk wel plaatsvinden. Zo werkten de vrijwilligers van de 
Werkgroep Heideschonen buiten het broedseizoen tweewekelijks in het veld op veilige afstand. 
Maar ook de mensen van alle andere werkgroepen bleven actief.
Op 4 november werd in het Havelter dorpshuis De Veldkei de natuurfilm Habitat twee keer
vertoond, tijdens een middag en avondvoorstelling. De PR-commissie was aanwezig met de 
verkoopkraam.
In oktober en november hebben de basisschoolleerlingen ui Havelte, Darp, Uffelte en Wapserveen 
meegeholpen met het schonen van de heide.
En op 11 en 18 december was er een verkoop van vogelproducten onder de carport bij  
Riet Stroomer in Havelte.

Samenstelling bestuur 2021

Marinus Jousma voorzitter (tot september)
Simon Bijl voorzitter tel: 06-8155 3679
Annemarie Kiers secretaris tel: 0521-350 298
Herman Leenstra penningmeester tel: 0521-342 233
Hannah de Roos lid
Claus van den Hoek lid
Norbert Kwint lid

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

* Dwingeloo, Lhee, Eemster, Geeuwenbrug, Diever, Wateren, Doldersum, Uffelte, Wapse, Wapserveen, Vledder,   
 Frederiksoord, Havelte, Ansen, Ruinen, 

Werkgroepen    coördinatoren

Vogelwacht Uffelte e.o.



Jaaroverzicht 2021 Pagina - 3 -

Het is al langer bekend dat het niet goed gaat met de weide- en akkervogels. Bijna overal neemt hun aantal af. 
Wandel of fiets je langs of door de weilanden dan hoor je steeds minder vaak het geluid van de weidevogels. 
Ga eens in het voorjaar in de Havelter- of Uffeltermade op zoek naar weidevogels. En geniet dan van de prachtige 
geluiden die deze vogels maken. Kijk naar de kievitman die spectaculaire buitelingen maakt en waarvan de 
zwart-witte ondervleugels van ver zichtbaar zijn. Aan de 'zang' die hij dan laat horen, heeft de kievit zijn naam 
te danken.

Vogelwacht Uffelte e.o.

Of luister naar de prachtige baltszang van de 
wulp. Tijdens de baltsvlucht hoor je de  aanzwel-
lende fluittonen en lang aangehouden trillers.
Waarbij hij na een kort boogje met snelle vleu-
gelslagen uitzweeft op stilgehouden vleugels. 

En misschien zijn de grutto, tureluur en schol-
ekster nog te horen of te zien. Van de kleinere 
weidevogels is de graspieper zeker nog te ontdek-
ken. De graspieper nestelt op de grond, goed ver-
scholen in de vegetatie. De jongen vliegen uit na 
circa dertien dagen, maar verlaten het nest vaak 
voor ze vliegvlug zijn. Ze worden dan nog twaalf 
dagen door de ouders gevoed.

De meeste weidevogels die in het voorjaar en 
zomer in onze beide gebieden broeden gaan in 
het najaar op zoek naar warmere oorden. Zo 
trekken de kievit, wulp en de graspieper naar 
vooral Zuidwest-Europa. De grutto en ture-
luur vliegen nog een stukje door en overwin-
teren in Afrika. Alleen de scholekster probeert 
hier de winter door te komen en trekt naar de 
Waddenkust en het Deltagebied. En als alles 
goed gaat vliegen de weidevogels in maart 
terug naar het oude broedgebied. De weidevo-
gels die in de winter nog in ons land aanwezig 
zijn komen vrijwel allemaal uit de Scandina-
vische landen. En kun je dus in de winter ook 
nog genieten van de weidevogels…

Foto: Vogelbesvherming.

Geniet ook ‘s winters van de weidevogels 
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Weidevogels

Maart begon met zonnig en overwegend droog weer. Vanaf de vierde draaide de wind naar noord en 
werd het kouder, met in de nachten lichte tot matige vorst. Daarna kregen we te maken met regen 
en veel wind bij temperaturen rond normaal. Eind maart eerst wisselvallig weer met normale tempe-
raturen en enkele maartse buien. Later vooral warmer en op de laatste dag werd het in De Bilt met 
23,8 °C de op een na hoogste temperatuur gemeten in maart sinds 1901. 
Het warme einde van maart kende geen voortzetting in april. Vanaf 5 april vielen er talrijke sneeuw-
en hagelbuien, in de kustgebieden soms met zware windstoten. Vanaf midden april werd het ge-
leidelijk droger en minder koud, door het koude zeewater bleven de temperaturen in het noorden 
achter. In de nacht vroor het licht en vormde zich plaatselijk mist. De maand eindigde weer nat en 
koud, met maxima rond de 10 °C. Mei kende een koud begin met zonnig en meest droog weer en in 
de nachten zelfs plaatselijk lichte vorst. Op 9 en 10 mei tijdelijk warme en onstabiele lucht waarin 
zonnige perioden en stevige onweersbuien elkaar afwisselden. In het zuiden van het land werd met 
27,7 °C de hoogste temperatuur van de lente bereikt. Vanaf midden mei daalden de temperaturen 
en vielen er geregeld buien. Tijdens de laatste dagen van de maand stabiliseerde het weer en kwam 
het bij weinig wind en veel zon nog tot enkele warme dagen. Dat was voor de boeren het sein na het 
lange wachten het gras te maaien. 

Lenteweer 2021 koud en nat

Tegenvallende resultaten 
Na de winter werd 5 maart het eerste kievitsei van 2021 
in provincie Utrecht gevonden. Niet veel later; op 14 maart 
werden in de Uffeltermade de eerste twee nesten met alle-
bei één kievitsei in een weiland van de fam. Wever langs de 
Leisloot gemarkeerd. 
Daar we in 2020 nog redelijk positief waren over de 
broedresultaten was het dit jaar toch wel een fikse tegen-
valler. Het leek allemaal eerst zo mooi. Door het koude en 
natte voorjaar konden de boeren heel laat het eerste gras 
oogsten. Dit gaf de weidevogels volop en rustig de tijd de 
legsels uit te broeden. Echter de hoge predatie gooide roet 
in het eten.  Op basis van het voorgaande jaar hadden we 
dit niet zien aankomen. Waar vorig jaar in de Uffeltermade 
nog tien van de twaalf nesten zijn uitgebroed was het dit 
jaar totaal anders. Vrijwel alle eerste legsels en dan heb-
ben we het over zestien kievitsnesten zijn door predatie 
verloren gegaan. Waarschijnlijk de vos, marter en mogelijk 
de das hebben zich tegoed gedaan aan een heerlijk hapje. Vol nest kievit in Uffelte. (Foto: Herman Leenstra.)

Het aantal weidevogels is 2021 in beide mades ten opzichte van vorig jaar flink gedaald. Uffelte
telde dit jaar twintig paartjes, wel eentje meer dan het jaar daarvoor. Echter voor Havelte was met 
dertien paartjes het laagste aantal tot nu toe. Vorig jaar waren dat nog twintig. De predatiedruk is 
al meerdere jaren de oorzaak van deze daling. Dit jaar is 85 % van de twintig gevonden nesten ge-
predeerd. Terwijl in Uffelte vorig jaar nog een predatie van 35 % werd geteld was het dit jaar meer 
dan een verdubbeling: 75 %. En dat bij een totaal van 39 gevonden nesten. Hoe enthousiast de 
beschermers soms ook zijn, de predatie doet hun weleens de moed in de schoenen zinken. 
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Weidevogels

Vroeger werd er veel meer aan predatiebeheer gedaan, maar de 
jagers hebben steeds meer met beperkingen te maken. We zien ook 
steeds veel meer roofvogels rondvliegen en die hebben het voorna-
melijk voorzien op jonge pullen. Het is te hopen dat er een verrui-
ming komt in predatiebeheer, voordat alles is uitgestorven. Heel 
vaak wordt met de vinger naar de intensieve veehouderij gewezen 
maar predatie is onze grootste zorg.

Predatie in Havelte. 
(Foto: Herman Leenstra.)

Overzicht nesten Uffelter Made.

Overzicht nesten Havelter Made.
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Weidevogels

Kievit 
Na de vondst op 14 maart van de eerste twee nesten met één kievits-
ei volgden in de weken daarna nog vele nesten. In Uffelte kwamen 
we in 2021 tot dertig gevonden nesten van de kievit. In totaal werden 
zestien paartjes geteld wat betekent dat een aantal kieviten het met 
meerdere legsels hebben geprobeerd. Uiteindelijk zijn maar zeven 
broedsels uitgekomen. Voor zover wij hebben kunnen observeren 
zijn maar weinig jongen vliegvlug geworden. Waar vorig jaar nog veel 
kieviten dicht bij elkaar zaten, waren ze nu wat meer verspreid door 
het gebied. De helft aan weerzijde van de Langestukkenweg en de 
andere helft aan beide zijden van de Oude Vaart. De verdeling van 
nesten in mais- en grasland was dit jaar mooi verdeeld, beide vijftien 
stuks.  In de Haveltermade waren dit jaar aanzienlijk minder kievi-
ten aanwezig. Dit jaar tien paartjes; in 2020 nog vijftien. We hebben 
zeventien nesten met eieren gevonden, waarvan er slechts vier zijn 
uitgebroed. Opmerkelijk was dat alle nesten op mais- en aardappel-
land lagen, geen enkele op grasland. Vele nesten die zijn gevonden 
waren binnen een week leeggeroofd. Vrijwel zeker door een das. In 
directe omgeving van ons gebied is een dassenburcht aangetroffen. 
En ook is bekend dat in een naastliggend weidevogelgebied ook een dassenburcht is gevonden. En die 
is ook nog eens mede bewoond door een vos met jongen. Dan is het vechten tegen de bierkaai…

Wulp 
Met de wulpen ging het dit jaar ietsje beter. Zoals vorig jaar ge-
meld is Landschapsbeheer Drenthe gestart met een project om 
de wulpennesten te beschermen met het plaatsen van stroom-
rasters rondom het nest. Op die manier kunnen we de vos en 
das op afstand houden. In het weiland van Hans Wever in de 
Uffeltermade werd op 10 april een vol nest gevonden en diezelfde 
dag is er een raster geplaatst.  Op 9 mei zijn de jonge wulpen 
uit het ei gekropen en direct geringd. Bij eentje is een zendertje 
op de rug geplaatst om dit wulpje de eerste weken te kunnen 
volgen. Later hebben we in Uffelte nog twee wulpennesten geras-
terd, beide in het land van Jan Timmerman. Helaas is een nest 
door  een marterachtige leeggehaald. Bij het andere legsel waren 
de jongen al uit het nest en was ringen niet meer mogelijk. In 
Havelte is één raster uitgezet in het grasland van Mts. Meeuwes. 
Helaas is dit nest een week later leeggehaald.  Totaal zijn in 
beide gebieden zes stelletjes van de wulp geteld. Van vijf zijn leg-
sels gevonden (totaal zeven nesten). Uiteindelijk zijn twee nesten
uitgekomen en vijf gepredeerd. Een positief resultaat als we het 
met voorgaande jaren vergelijken maar het kan zeker beter.

Resultaten per weidevogel

Graafwerk door das in Havelte.
(Foto: Herman Leenstra.)

Vier geruingde wulpenjongen.
(Foto: Herman Leenstra.)
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Weidevogels

Grutto
Helaas ook dit jaar is geen grutto naar ons gebied teruggekeerd. In het voorjaar hebben we nog 
wel een overvliegende grutto gespot maar die durfde niet in ons gebied te landen. 

Scholekster
Zowaar dit jaar weer twee nesten in de Haveltermade. Waarschijnlijk 
dezelfde broedparen die vorig jaar ook zijn gesignaleerd. Eentje in een 
ingezaaid stuk maisland aan de Meenteweg naast het Afvalbrengsta-
tion en de ander een maisland melkveebedrijf van Oostra achter de 
kassen van de Woerthe. Van de twee gevonden nesten is één nest 
uitgebroed, de andere is verloren gegaan. 

Scholekster. 
(Foto: Herman Leenstra.)

Tureluur
Waar we in 2020 nog werden verrast door het alarmerende geluid 
van twee tureluurs met jongen die een buizerd probeerden te ver-
jagen was het in 2021 rustig. Wel een aantal tureluurs waargeno-
men maar geen broedpaar kunnen vinden. Volgend jaar beter.  

Paartjes weidevogels 2007 - 2021 - Uffelte.
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Eens per week op pad 
Gemiddeld eens per week zijn de leden van de werkgroep actief met het beschermen, inventarise-
ren, 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 nog wel 
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. 
Alle nesten worden digitaal geregistreerd in het monitoringsprogramma Boerenlandvogels van 
Landschappen NL. Landschapsbeheer Drenthe gebruikt onze cijfers en resultaten voor terugkop-
peling naar de weidevogelbescherming in onze provincie en naar de veehouders.

Dank voor inzet
Ons doel blijft om weidevogels weer goede kansen te geven in de Havelter- en Uffeltermade. Maar 
dat lukt niet zonder de inzet van de weidevogelbeschermers en de 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. 

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Weidevogels

Andere waarnemingen:
· Nestje met jonge vier graspiepers in de Uffeltermade.  

Ouders vlogen continu aan met snavel vol insecten. Ondanks 
goed observeren is het dan nog moeilijk het nest met de jongen te 
vinden.

· Ook in de Uffeltermade ook twee keer een nest met eieren van de 
wilde eend gevonden. Door het late maaiseizoen is één nest uitge-
komen. Het andere was al eerder opgevreten.

Nest met jonge graspiepers
Foto: Herman Leenstra.
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Vogelwacht Uffelte e.o.

Aan het eind van het jaar 2021 kunnen we stellen dat het ijdele hoop was. Niet specifiek de
toentertijd geldende beperkingen, maar de plotseling invallende extreme weersomstandigheden in 
februari/maart, waren hier ook debet aan. Veel, héél veel meldingen van gevonden dode kerkuilen 
voorspelden niet veel goeds voor het komende seizoen. Niet alleen uit het gebied van Vogelwacht 
Uffelte e.o. kwamen de meldingen bij mij binnen, ook vanuit andere plekken in Nederland. 
Van Limburg tot Groningen en van de Achterhoek tot Zeeuws-Vlaanderen. En niet uitsluitend van 
kerkuilen. Ook veel roofvogels hebben het in die periode niet overleefd. Een verdrietige start van 
een hoopvol jaar.

Zonnende kerkuilen? Uitzonderlijk!

Weet u het nog? 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! Daar sloten wij het jaaroverzicht 2020 
mee af. Wat wás het toen een teleurstellend seizoen. En we hoopten op betere tijden. 

IJzingwekkend stil
Wat je nooit zou verwachten werd in die periode pijnlijk duidelijk. Zonnende kerkuilen waren eerder 
regel dan uitzondering. Uitzondering? Uitzonderlijk zelfs!! Van een goed muizenaanbod was door 
de witte deken over hun jaaggebied eigenlijk geen sprake, gedurende te lange tijd, dus was er 
nauwelijks eten te vinden. De tóch al zo geringe vetreserves van de kerkuilen werden dus snel 
aangesproken wat feitelijk een directe aanslag was op hun weerstand. Door een plek te zoeken in 
de zon hoopten ze (waarschijnlijk) hun energie nog wat op peil te houden. Het laat zich raden dat
de conditie van de kerkuil binnen afzienbare tijd niet meer voldoende was om te overleven. 

Foto: Vogelbesvherming.
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Kerkuilen

Als koning winter niet 'even' roet in het eten was komen strooien, trekken wij uit de grafiek voorzichtig de conclusie dat 2021 
tóch een succesvol jaar had kunnen zijn. Gelet op de sterk stijgende lijnen. Maar ja, áls ….. 2022 jaar dan maar succesvol?

Na alle malheur toch nog een blij bericht! Pffff… In de laatste Nieuwsbrief heeft u er al over 
kunnen lezen. Ècht, we hadden alle hoop opgegeven dat er nog succesjes te boeken vielen, 
maar Janneke van de Wal uit Havelte maakte ons begin september tóch nog een beetje blij. Een 
succesvol nest, daarvan was ze overtuigd. Immers gesis uit de kast verried dat er jong leven 
was. En wij konden onze oren eigenlijk niet geloven! Haar telefoontje was dan ook voldoende 
om ‘volledig bewapend’ in actie te komen. En ja hoor. In een hoekje van de kast zaten twee heel
kleine bolletjes dons weggedoken. Dicht tegen elkaar. Ja, wat wil je ook als er ineens een straal 
licht van een zaklamp jouw veilige plek binnendringt en er dan ook nog eens een monsterlijk 
groot hoofd de kast induikt…. 
Heel voorzichtig werden de bolletjes in de tas gedaan voor hun tijdelijke, maar veilige, reis naar 
beneden. Toen ze eenmaal uit de tas kwamren, wachtte ons nóg een verrassing.

Dat vond helaas zijn weerslag in het aantal broedgevallen.
Het werd ons, bij de start van onze activiteiten, al snel duidelijk dat dit jaar weer een jaar zou 
worden van teleurstellingen. Normaal gesproken zijn er tijdens onze inventarisatieronde vaak 
enthousiaste berichten en kunnen de subcoördinatoren hun planning maken de kasten te 
bezoeken. Maar in 2021 was het vaak ‘ijzingwekkend’ stil…. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Broedgevallen 15 11 13 17 27 22 11 15 20 31 5 17 30 42 58 15 31 0 12
Kuikens 57 36 42 58 115 86 29 30 64 95 8 73 79 154 227 32 114 0 37
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Kerkuilen

Namens de Werkgroep Kerkuilen,
Engelbert van der Giessen (coördinator).

We gaan er weer voor
Na twee erbarmelijke seizoenen zou je bijna de moed 
verliezen. Maar u kent ons inmiddels hè? Niets laat 
ons uit het veld slaan en alle vrijwilligers van de 
werkgroep kerkuilen kunnen niet wachten weer het 
veld in te gaan!

Het waren niet twee maar drie kuikens. 
De allerkleinste had zich zo dicht tegen een ander 
kuikentje vastgeklampt dat het in eerste instantie 
(boven in de kast) niet opgevallen was. Het was kiele
kiele om het te ringen, zo klein was het, maar het ging 
net.
Leuk dat dit soort gebeurtenissen je bijblijft en het 
verdrietige seizoen toch ook wel een mooie afsluiting 
geeft!

Janneke temidden van haar gezin en de zojuist geringde 
kuikens. (Foto: Engelbert van der Giessen.)
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Het jaar 2021 is het tweede broedjaar op rij waarin we niet onze normale activiteiten konden doen. Normaal 
gaan we altijd met schoolkinderen langs de kasten en kijken dan samen naar de vorderingen en resultaten. 
Maar in 2021 hebben we de scholen niet bezocht. Dat betekent dat een aantal vrijwilligers zonder kinderen 
op pad zijn gegaan. Het zal gezien de maatregelen i.v.m. het coronavirus  moeilijk worden om op de oude 
voet voort te gaan..

Tweede leg beperkt de schade
Wat we in 2021 hebben ervaren zijn de slechte weersomstandigheden in het voorjaar. Vooral in april 
was het te koud en te nat, zodat veel eerste broedsels niet het einde haalden. Veel nestjes met eieren 
bleven niet bezet door de ouders. Ook sneuvelden er jonge vogels  door voedselgebrek.  Daarna gin-
gen de oudere vogels door met het tweede legsel. Helaas hebben niet alle vrijwilligers de registratie 
kunnen voltooien. Daardoor hebben we niet een compleet beeld van de uiteindelijke broedresulta-
ten. Maar we zijn wel tevreden over uitkomsten van de tweede legsels. 
Pas begin juli vlogen de laatste jonge vogels uit.

Tien procent minder jonge vogels
We hebben ten opzichte van 2020 zo’n tien procent minder jonge
vogels gehaald. Toch wel een goed resultaat omdat de landelijke cij-
fers flink lager zijn. Mede door de resultaten van de tweede leg is het
eindtotaal binnen de perken gebleven. Verder valt op dat de nest-
kasten die de afgelopen twee jaar op de nieuwe routes zijn geplaatst 
het beter doen dan op de oudere routes. Onze verklaring: de natuur 
is zich aan het aanpassen. De boommarter weet steeds beter de weg 
naar onze nestkasten waardoor we de deksels moeten dichtschroe-
ven. Want de beesten hangen aan de kasten en proberen de deksels 
er af te krabben. Willem Wobben had twaalf  kasten die allemaal op 
dezelfde manier zijn aangepakt.

Het sloopwerk van de marter in 
beeld.
(foto Willem Wobben.)
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Nestkastcontrole

Schoolpleinen minder geschikt 
Daartegenover zijn op de routes in en rond Diever 
prima scores behaald. Wat verder opviel waren de 
onhoudbare situaties rond de schoolpleinen. Zowel 
in Uffelte als Havelte en Darp zijn vrijwel alle kasten 
vernield. We hebben ze voor eerst niet teruggeplaatst. 
In Wapserveen hangen ze nog, maar ook daar is het 
lastig om de kasten op oogniveau te blijven plaatsen. 
Vooral in de avonduren gebeuren er op de pleinen 
dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.

Ook de resultaten in de Havelter woonwijk Meerkamp 
vallen tegen. Daar hebben we eveneens te maken met 
mensen die het lastig vinden om van de kasten af te 
blijven. Ook lopen er veel poezen rond die de vogels 
als lekker hapje beschouwen Dat laatste is niet op te 
lossen maar door bijvoorbeeld de kasten te verhangen 
naar de randen van de Meerkamp is er misschien 
meer succes te verwachten. 

In het najaar hebben we  overlegd met de vrijwilligers van de nestkastenroutes. In Uffelte en Diever 
hebben we de ervaringen gedeeld. Het blijkt wel dat actieve communicatie belangrijke bijdragen 
kan leveren voor het werk als nestkastcontroleurs. Dus als het even kan met elkaar de voorberei-
dingen en ervaringen delen.

Nachtopname van een poes, die door aan de kast te hangen 
deze vernielt.
(foto Vogelwacht Uffelte e.o.)

Project aan het Westeinde
De Vogelwacht Uffelte was nauw betrokken bij het onderzoek van Silvia Hellingman op het 
Westeinde (Wapserveen) naar de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Dat onderzoek
vond  plaats in de periode 2018-2020. Naast het ophangen van zon twintig nestkasten met behulp 
van de basisscholieren van De Vuursteen, werden met Piet Idserda van de Boermarke ook met enige 
regelmaat in het broedseizoen de legsels in de nestkasten (pimpel-, koolmezen en ringmussen) ge-
controleerd en op registratieformulieren vastgelegd. In 2021 zijn de kasten nog gecontroleerd waarbij 
de inzet van schoolkinderen uit Wapserveen vanwege corona niet mogelijk was.

In augustus 2021 heeft Silvia Hellingman een evaluatierapport over de periode 2009-2021 opgesteld. 
Haar belangrijkste conclusies zijn: 
De combinatie van maatregelen als vogelnestkasten, vleermuiskasten, insectenkasten met geparasi-
teerde nesten, inzaaien en aanplanten van de bermen, uitzetten van gaasvlieglarven en aanplant van 
bloemrijke bermen heeft voor een natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups goed gewerkt.
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Nestkastcontrole

Minder eikenprocessierupsen

Op de proeflocatie in Wapserveen is in drie jaar een duidelijke afbouw van de populatie aan eiken-
processie rupsen geconstateerd. Het gemiddeld aantal nesten per boom is 0,43 en ruim lager dan 
op de controle locatie. 
Helemaal op 0-nesten uitkomen is niet het doel maar dat het beheersbaar blijft op een duurzame 
manier en daarmee de risico’s en de kosten van bestrijding te verlagen. Houd er rekening mee dat
ook natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen ook eigen natuurlijke vijanden hebben. Niet 
alle sluipvliegen zullen het overleven omdat ze deels gepakt worden door vogels, maar ook door 
spinnen, roofvliegen, roofwantsen en niet onbelangrijk: naarmate de populatie aan sluipvliegen 
toeneemt, neemt het risico ook toe van hyperparasieten. Dat zijn sluipwespen die op de sluip-
vlieglarven/poppen parasiteren. Uiteindelijk zal er een evenwicht ontstaan tussen de plaag van de 
eikenprocessierups en de bestrijders.

Effecten van kunstlicht
Een docent van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG),
Theo Jurriëns deed via Femmie Prikken een verzoek aan 
de nestkastcontroleurs om tien nestkasten aan de gevel op 
te hangen voor een onderzoek naar de ‘Invloed van kunst-
licht op het broedgedrag van de koolmees. Een onderzoek 
van biologe prof. Barbara Helm.

Er waren op de RUG nestkasten met sensoren gemaakt 
die het in- en uitvliegen van vogels, de temperatuur en 
de lichtwaarde in lumen registreert. De aanwezigheid van 
stroom en een goed werkende wifi-verbinding ter plekke
waren een vereiste. Helaas bleek dit laatste aspect voor een 
deel van de deelnemers een bottleneck. De gegevens van de 
kastjes gingen rechtstreeks naar de RUG.  

RTV Drenthe toonde belangstelling voor de slimme nest-
kastjes. In Uffelte werden opnames gemaakt van een kastje 
waar al koolmezen aan het nestelen waren.

De onderzoeksresultaten en met name de conclusies zijn 
nog niet bekend. Het betreft een pilot, maar het onderzoek 
wordt wellicht volgend jaar grootschaliger aangepakt. 
Helaas zijn er bij enkele deelnemers de kasten onbezet 
gebleven of werkte de verbinding niet. 

Een nestkastje met camera voor het onderzoek naar effec-
ten van kunstlicht (Foto: Bert Noorman.)

Activiteiten met scholen
Het project van de schoolkinderen die samen met het Landschapsbeheer Drenthe werken aan 
natuureducatie. Enkele klassen van de bovenbouw van de scholen helpen bij het rooien van de 
dennen in de heidevelden rond Havelte. Daarbij krijgen de kinderen les in de natuur. Daarna 
gaan wij in op de mogelijkheden van de kleine vogels die broeden in kasten. In de klas wordt dan 
samen met de kinderen gekeken naar de voorjaarsbezoekers van kleine vogels.
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Aantal jongen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Perc.

Koolmezen 1248 908 1078 1251 1887 1982 2328 2155 64%

Pimpelmezen 454 264 352 347 557 679 721 762 22,6%

Vliegenvangers 369 302 325 280 422 265 340 364 10,8%

Boomklevers 35 29 18 20 51 40 23 12 0,4%

Overige - - 70 173 80 73 132 72 2,2%

Totaal 2106 1503 1843 2071 2997 3039 3544 3365 100%

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Nestkastcontrole

Namens de Werkgroep Nestkastcontrole,
Ruud Smeenk (coördinator).

In totaal zijn er in 2021 bijna honderd nieuwe kasten geplaatst. 
Vooral door verstoringen zijn veel kasten gesneuveld. Ook zijn er 
enkele uitbreidingen van kasten geweest in Diever (bij het ver-
pleeghuis Jan Thijs Seinenhof en op de Holtingerweg) en Havelte
(fietspad naar de Lokbrug, Kerklaan). Van de gemeente Wester-
veld hebben we nog zo’n twintig kasten cadeau gekregen. Die
hebben een plekje gekregen in Diever en langs het fietspad naar
Meppel. Deze kasten zijn bedoeld voorde bestrijding van de 
eikenprocessierups. 

Hoeveelheid nieuwe kasten

Zo mooi zien de nieuwe nestkasten er uit als ze nog niet uitgepakt zijn 
(Foto: Ruud Smeenk.)

Jarenoverzicht van acht jaar nestkastencontrole bij de Vogelwacht Uffelte e.o.

Bij deze cijfers moeten we wel incalculeren dat het aantal kasten de afgelopen vijf jaar van bijna vierhonderd gestegen is naar ruim 
zevenhonderd nestkasten. De boomklever heeft het wel heel erg moeilijk gehad. Veel broedsels van deze vogels hebben het niet gehaald.

Dubbele serie eitjes in één nest.
(Foto: Willem Wobbe.)



Jaaroverzicht 2021Pagina - 16 -

Vogelwacht Uffelte e.o.

Werkgroep Jeugd: 
de Junior Vogelwachters

Afgelopen half jaar hebben we weer op volle kracht gedraaid met onze Junior Vogelwachters. Helaas moesten 
we het eerste half jaar onze activiteiten opschorten vanwege Covid-19. Vanaf de zomer konden we gelukkig 
weer op stap!

Virus en slecht weer spelbreker bij

Bij de eerste activiteit in de zomer hebben 
we een rondje gelopen bij het bezoekerscen-
trum van Dwingeloo op zoek naar interessante 
planten, insecten en waterbeestjes. We sloten 
af door te spetteren in het speelwater bij het 
bezoekerscentrum. De maand erna zijn we 
wederom op zoek gegaan naar waterbeestjes, 
nu met zoekkaart en schepnetjes. 

De activiteit van augustus kon helaas niet 
doorgaan omdat het weer tegenzat. De regen 
kwam met bakken uit de hemel. We wilden op 
zoek naar vlinders en insecten, maar helaas 
moesten we deze activiteit afgelasten. 

In september zijn we op pad geweest op zoek 
naar eetbare planten waar de focus lag op de 
brandnetel. Begeleider Jurjen Annen heeft al-
les verteld wat hij weet over deze bijzondere 
plant en uiteindelijk hebben we afge-
sloten met het bakken van broodjes 
met netelzaadjes. 

Bak je eigen broodjes ter afsluiting van 
een zondagochtend
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Junior Vogelwachters

Namens de Werkgroep Jeugd,
Charlotte Willems (coördinator).

Al met al was het een mager jaar wat betreft het aantal bijeenkomsten door het coronavirus en 
het bar slechte weer. De activiteiten die we organiseerden waren echter wel heel geslaagd en altijd 
druk bezocht door onze vaste groep Junior Vogelwachters. Op het moment hebben we nog steeds 
tussen de 25 en 30 leden en per activiteit zijn er meestal ongeveer 20 kinderen aanwezig. 

Afgelopen jaar hebben we ook twee nieuwe begeleiders verwelkomd. Tessie Bevers en Tom Mooren 
ondersteunen nu ook in de begeleiding van de Junior Vogelwachters. Samen met Erwin Bruulse-
ma, Jurjen Annen en coördinator Charlotte Willems vormen we een vast team van vijf begeleiders. 
We hopen op een mooi 2022 met elke eerste zondagochtend van de maand een interessante en 
leuke activiteit bezocht door onze enthousiaste Junior Vogelwachters!

In oktober waren we van plan om op zoek te gaan naar trekvogels, maar het regende wederom heel 
hard die zondag.  De maand daarna zijn we op zoek gegaan naar paddenstoelen. Gewapend met 
spiegeltjes en zoekkaarten gingen de kinderen in het bos op zoek naar mooie exemplaren. 

Als laatste activiteit van het jaar zijn we in december het bos in geweest en hebben we gezocht 
naar mooie voorwerpen om mooie vormen, creatieve wezens en mandala’s te maken. De kinderen
maakten prachtige creaties met alles wat het bos te bieden heeft.

Mager jaar

Luisteren naar tekst en uitleg  over planten en bloemen in de natuur. Zoeken naar allerlei moois in het water.
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De leden van de werkgroep (bijna twintig
vaste leden) doen dat met veel plezier en
overgave. Dat wordt door de terreineige-
naren steeds zeer gewaardeerd. Dit blijkt 
niet alleen uit mooie woorden, maar zo ont-
vangen de heideschoners steevast de 
attenties die Natuurmonumenten aan haar 
vrijwilligers stuurt. 
Staatsbosbeheer kondigde eind 2021 aan
een bijdrage te willen leveren voor hulpmid-
delen/gereedschap. En andere eigenaren 
stellen een stukje grond ter beschikking 
waar jonge gerooide boompjes kunnen 
worden ingekuild, zodat ze later elders 
worden herplant. Om alles soepel te laten 
verlopen zorgt Landschapsbeheer Drenthe 
voor gereedschap  en stemt de afspraken 
met de diverse grondeigenaren af.

De vraag ‘Gaat het wel/niet door‘? kwam voor de heideschoners afgelopen twee jaar natuurlijk ook een paar 
keer aan de orde. Maar die 1,50 meter enz. is op de heide natuurlijk geen enkel probleem,  dus veelal gingen 
de werkzaamheden gewoon door. Daardoor kon de Werkgroep Heideschonen weer een substantiële bijdrage 
leveren aan het openhouden van de heidevelden in het Holtingerveld. 

Nut en genot van samen werken in de natuur

Ook de scholen weer!
In oktober en november kwamen leerlingen van de 
basisscholen van Uffelte, Wapserveen en
Havelte/Darp een ochtend helpen. Verdeeld over
twee ochtenden hebben ongeveer tachtig kinderen, 
enthousiast ondersteund door onderwijzend perso-
neel en enkele ouders, geholpen het terrein bij de 
grafheuvels in de buurt van de oude schaapskooi 
te ontdoen van een onafzienbare hoeveelheid kleine 
dennetjes. Compliment voor medewerkers van
Landschapsbeheer Drenthe die de leerlingen eerst 
op school en later ook in het veld vertelden waarom 
het schonen van de heide belangrijk is en wat de 
natuur zoal op en rond de heide voor moois te bieden 
heeft. Jammer was dat dit jaar de uitgetrokken
dennetjes niet opgehaald konden worden door 
MeerBomenNu om ze elders te herplanten.
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Heideschonen

Maatschappelijk waarde
In het verslagjaar 2021 hebben werd op twaalf och-
tenden gewerkt, op tien verschillende locaties.
Gemiddeld deden we dat op om de twee weken op 
vrijdagaochtend met tien à twaalf vrijwilligers. In het
huidige vakjargon wordt tegenwoordig vaak de term 
‘maatschappelijke waarde’ van vrijwilligerswerk gehan-
teerd. Hierbij wordt aan een door een vrijwilliger
geleverd uur een geldwaarde toegekend van € 20,00 tot 
€ 50,00. Dat zou voor de werkgroep heideschonen  het 
sommetje 11 maal 4 maal 12 maal 30 = €  15.840,00 
kunnen opleveren. 
Gelukkig is dit voor alle heideschoners totaal onbe-
langrijk. Ze genieten veel meer van het werken op de 
heide, van  leuke gesprekken, van de wonderen der
natuur en…… van het ‘werkoverleg’ halverwege de
ochtend, veelal met iets lekkers erbij. 
Wil je ook meehelpen ? Af en toe, of elke keer? 
Neem contact op met het de coördinator van de
werkgroep, Gert Hulsebos. (0521 - 343 222)

'Werkoverleg' met iets lekkers. (Foto: Han Wonink.)

Bij de foto op de linkerpagina van Han Wonink:  Fietsen als stille getuigen bij de heideschoners, die niet op de voorgrond wensen te treden. 

Namens de Werkgroep Heideschonen,
Gert Hulsebos (coördinator).
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Foto: onze natuur.be

Vogelwacht Uffelte e.o.

Relatief weinig grote nesten
Het tweede seizoen met beperkingen was een feit in 2021. Dat dit niet direct invloed hoeft te hebben op de 
steenuilen is natuurlijk logisch, maar invloed heeft het wel op het vrijwilligerswerk van onze werkgroep. We 
mochten in delen van het seizoen maar met twee of vier personen het veld in, wat ervoor zorgde dat niet alle 
vrijwilligers actief deel konden nemen aan de werkgroep. We gaan ervan uit dat dit de komende seizoenen wel 
weer in meer of mindere mate mogelijk is. Tijdens het naseizoen (de schoonmaak en vervangperiode) hadden 
we wel de gelegenheid om in iets grotere groepjes het veld in te gaan. 

Door de maatregelen hebben we de jaarlijkse werk-
dag voor het tweede jaar op rij niet door kunnen 
laten gaan. We hopen in 2022 weer op een nieuwe 
gezamenlijke actie met de vrijwilligers van de steen-
uilenwerkgroep. Wat wel doorging, maar later in 
het seizoen dan gebruikelijk, was de NLdoet-actie. 
Hierbij werden in samenwerking met de Stichting 
Steenuilenwerkgroep Drenthe nestkasten gebouwd 
voor steenuilen en torenvalken.

Tijdens de lockdownperiodes was het fijn
vertoeven in het veld, vandaar dat we dit jaar 
ook weer enthousiast op pad geweest zijn 
om de werkzaamheden rondom de steen-
uilen tot een goed einde te brengen. In het 
koude en natte voorjaar was het soms een 
uitdaging om een goede, windstille avond te 
vinden om op pad te gaan met het geluid. 
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Vorst en koude ‘s avonds trotseerden de vrijwilligers om toch zo veel mogelijk territoria vast te stel-
len. Niet alleen de subcoördinatoren, maar ook enkele vrijwilligers werden ingeschakeld om met het 
geluid in hun eigen directe omgeving op pad te gaan. En met succes. Dit jaar kwamen we op maar 
liefst op 68 territoria uit. Dit waren er echter zes minder dan in 2020, maar dat mag de pret niet 
drukken. De populatie lijkt redelijk stabiel te zijn de laatste jaren en dat is de verdienste van alle 
vrijwilligers die zich inzetten voor de steenuilen. 

Broedgevallen

Met minder vastgestelde territoria gingen we op pad 
voor de controles van de nestkasten. De controle van 
de eieren viel dit jaar wat laat door het koude en natte 
voorjaar, waardoor we begin mei op pad gingen i.p.v. 
eind april. Het aantal eieren viel niet tegen. We troffen 
in totaal tweehonderd eieren aan in de nestkasten. Dit 
zijn niet alle eieren die gelegd zijn in het gebied, want 
sommige uilen vertoeven liever onder het dak dan in 
de door ons opgehangen luxe nestkasten. Daardoor is 
niet altijd met zekerheid het aantal eieren in een nest 
vast te stellen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat 
er al eieren weg zijn als wij bij de nestkasten komen.

Redenen daarvoor zijn niet altijd be-
kend, maar speculeren doen we graag. 
Zou de marter ze opgegeten hebben? 
Een eekhoorn of toch mevrouw steen-
uil, omdat ze door had dat er iets niet 
goed was met de eieren? Opvallend 
was dit jaar dat er relatief weinig grote 
nesten waren. We troffen vooral nesten 
aan van twee, drie of vier eieren, met 
hier en daar een uitzondering. Een te-
ken dat er relatief weinig prooien zijn. 
De muizenstand was laag dit jaar. 
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Jongen en ringen

Half mei, de tijd om te ringen is aangebroken en de spanning stijgt als je de nestkasten benadert.
Het valt dan ook tegen als er veel nesten mislukt zijn. Vooral in het gebied rondom Leggeloo, Diever-
brug, Boterveen en Wapse, Diever was het resultaat niet om naar huis te schrijven. Veel mislukte 
nesten. In de andere gebieden leek het beter. Uiteindelijk zijn er vermoedelijk 105 jongen uitgevlo-
gen. Gemiddeld 1,8 jongen per nest. Voor een stabiele populatie wordt uitgegaan dat er 2,0 jongen
per nest uitvliegen. Dus dit jaar zaten we onder dit reproductiecijfer. 

Sub-coördinator Territoria Nesten Mislukt Eieren Vermoedelijk
uitgevlogen jongen

Adri en Harald 10 8 3 31 14

Jan 12 12 3 46 22

Erwin 10 9 5 33 16

Okko 15 9 1 34 26

Rutger 6 6 1 20 17

Jac 1 1 ? ? ?

Claus 2 1 ? ? ?

Patrick 12 11 7 36 10

Totaal 68 57 20 200 105

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Steenuilen

Vaste prik in het najaar is het vervangen en schoonmaken van de nestkasten. Van essentieel 
belang in het beschermingswerk voor de steenuilen. Het vervangen van nestkasten die stuk zijn 
of niet meer voldoen aan de laatste inzichten m.b.t. marterbestendigheid en het schoonmaken, 
zodat dat oude spreeuwennest verwijderd is en de steenuilen er eventueel in kunnen of een 
spreeuw in het nieuwe jaar een nieuw nest kan maken. 

Ook komen we regelmatig andere gasten tegen in de nestkasten, zoals steenmarters, plakkers 
(nachtvlinders), oorwormen e.d. Dit jaar kwamen we wat nieuws tegen. Zie daarvoor: Een vreem-
de gast in de kast, op de volgende pagina.

Schoonmaken en vervangen

Kennisgroep Nestkasten

Dat niet alle steenuilennestkasten volledig marterbestendig zijn is wel weer gebleken dit jaar. 
Ook tijdens de jaaravond voor coördinatoren in Drenthe werd dit punt meerdere keren aangehaald. 
De (steen)marter blijft één van de soorten die regelmatig predatie veroorzaken bij de steenuilen.
In sommige gevallen wordt zelfs de nestkast als kraamkamer gebruikt. Zie ook de foto’s op de vol-
gende pagina van Jac Hamers, die twee jonge steenmarters aantrof in één van de nestkasten in het 
gebied van de Vogelwacht Uffelte e.o.. 

Omdat de predatie een probleem blijft hebben we een kennisgroep nestkasten in het leven geroepen. 
Deze kennisgroep bestaat uit Jan ter Stege, Claus van den Hoek, Piet de Vries en Erwin Bruulsema.
Erwin is hierbij betrokken vanuit de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe. Jan is betrokken als 
ervaringsdeskundige m.b.t. de steenmarter in combinatie met de steenuil, vanuit het gebied van de 
Vogelwacht Uffelte e.o..
Daarnaast zijn Claus en Piet betrokken als nestkastenbouwers van de steenuilennestkasten.
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Een vreemde gast in de kast

Het is een mooie dag in het late najaar. We trekken er weer op uit met twee au-
to’s, een kar, ladder en de nodige nestkasten om oude nestkasten te vervangen 
rondom Diever. Niets raars natuurlijk, want dat doen we elk jaar. Het schoon-
maken en vervangen van de nestkasten verloopt vlot en met z’n drieën hebben 
we het tempo er aardig in zitten. Op weg naar de vierde nestkast besluiten we
iets verder van de nestkast te parkeren dan gebruikelijk. Het zandpad is namelijk 
overgegaan in een modderpad en het lijkt ons niet verstandig door te rijden. 
Eén ladderdeel wordt van de auto gepakt, aangezien de nestkast laag hangt. Er-
win Bruulsema mag de ladder bestijgen om te kijken wat er zich in de nestkast
bevindt. Een hoop zooi, of eigenlijk een spreeuwennest van 2021 en een oud 
hoornaarnest van 2020 treffen we aan. Niets bijzonders, behalve dan dat we in
het najaar van 2020 niet alle nestkasten schoongemaakt hebben vanwege de 
coronamaatregelen. Op het moment dat Erwin de nestkast leeghaalt begint er 
in het oude nest iets te piepen. In de veronderstelling dat het muizen zijn, doen 
we even extra voorzichtig. Er komen geen muizen tevoorschijn en het piepen
gaat door! Wat blijkt? In het nest, tussen het oude spreeuwennest en het oude 
hoornaarnest bevinden zich twee vleermuisjes. Aangezien we dit niet eerder 
meegemaakt hebben besluiten we te overleggen wat we moeten doen, om al 
snel tot de conclusie te komen dat we alles weer terug in de nestkast moeten 
zetten. Dat doen we dan ook, uiterst voorzichtig om te zorgen dat de vleermuis-
jes rustig kunnen blijven zitten in het nest. Hoe dit verder afloopt weten we niet.
De nestkast is niet vorstvrij en of de vleermuizen de winter hierin overleven is 
de vraag. Of zullen ze ’s avonds de nestkast nog hebben verlaten om uiteindelijk 
een andere overwinterplek te zoeken? We wachten af en zullen in het voorjaar, 
als het weer wat warmer wordt, kijken of ze er nog in zitten.

Een vleermuis als vreemde gast in de nestkast als Erwin Bruulsema deze kast in Diever inspecteert.

De nestkast als kraamkamer 
voor marters. 
(Foto: Jac Hamers.)
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Samen onderzoeken zij de nestkas-
ten waar mogelijk (of met zekerheid)
marterpredatie heeft plaatsgevon-
den. En dan vooral de nestkasten 
die al voorzien zijn van de sluis 
zoals hiernaast is afgebeeld. Ver-
schillen in maten van vliegopening, 
ruimte tussen de tussenschotten 
en ruimte onder het anti-marter-
schotje worden onderzocht. 

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Steenuilen

Dat steenuilen eigenzinnig zijn kunnen we wel zeggen. Een 
nestkast ophangen biedt een mooie nestgelegenheid voor 
de steenuil, maar dat ze zich niet laten sturen is inmid-
dels wel bekend. Regelmatig krijgen we nog meldingen van 
steenuilen die onder het dak broeden. Soms jaren ach-
ter elkaar, terwijl er allang een prachtige ruime nestkast 
hangt op het erf. Wij bedenken van alles, maar de steenuil 
bepaalt toch zelf. Zo troffen we al eens een steenuil aan in 
een spechtenkast met twee jongen en de afgelopen twee 
jaar was het raak in een eekhoornkast bij Wapse. Blijk-
baar zitten ze hier goed, want nu al twee jaar op rij weten 
ze op deze locatie jongen groot te brengen. Prachtig, maar 
niet altijd bestand tegen de marter. Vandaar dat de bewo-
ner bij de eekhoornkast meerdere mantels heeft gemaakt 
om de bomen om de nestkast heen, zodat de marter en 
de eekhoorn niet bij de nestkast kunnen komen. Wellicht 
broedt ze er volgend jaar wel weer. Op de foto de trotse 
bewoner met één van de jongen. 

Eigenzinnig, Eigenzinniger, Eigenzinngst

Jan Tillema showt trots een van de steenui-
lenjongen uit de eekhoornkast in Wapse.

Conclusie

Het jaar 2021 was geen heel slecht jaar voor de steenuilen in het gebied van de Vogelwacht 
Uffelte e.o., met uitzondering van enkele subgebieden. De muizenstand was laag, waardoor de 
conditie van de jongen over het algemeen niet heel geweldig was. Er zijn hierdoor relatief weinig 
jongen uitgevlogen en door het feit dat er weinig grote nesten waren. Over het algemeen zijn we 
als werkgroep niet ontevreden en gaan we lekker door met de werkzaamheden waar we met z’n
allen mee bezig zijn. Uiteraard hopen we op een mooi 2022 met een groter percentage uitgevlo-
gen jongen. Op naar het nieuwe steenuilenseizoen. 

Namens de Werkgroep Steenuilen,
Erwin Bruulsema, coördinator.
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In vergelijking met 2020 lieten ongeveer evenveel soorten toe- of afname dan wel een gelijkblijvende stand 
zien. Bij watervogels veranderde er weinig, bij heidevogels overheerste toename en bij bosvogels was het 
beeld wisselend. Het koude voorjaar lijkt negatief effect te hebben gehad op de registratiekans van enkele 
soorten. De kortsnavelboomkruiper werd als nieuwe broedvogelsoort verwelkomd.

Kappen op heide laat sporen achter

We inventariseerden de bossen en heide van het Holtingerveld (1400 ha) 
volgens de broedvogel-monitoring methode van Sovon, dat in Nederland on-
derzoek doet naar het voorkomen en de ontwikkeling van vogels. Dat komt 
neer op minstens tien over maart-juni verdeelde gebiedsdekkende bezoek-
rondes, startend omstreeks zonsopgang en daarnaast nog de nodige aan-
vullende bezoeken overdag en ’s nachts. Vogels met broedgedrag werden op 
kaarten (digitaal) ingetekend en het aantal territoria werd met een speciaal 
programma berekend. Ongeveer 70 bijzondere broedvogelsoorten inventa-
riseerden we volledig in het hele gebied, 27 talrijke soorten hoofdzakelijk in 
twee kleine proefvlakken. De vroege opstaanders dit jaar waren Jurjen An-
nen, Peeke Boelhouwer, Arend van Dijk, Hans Krol, Norbert Kwint, Patrick 
Snoeken, Martha Sol en Harry Talen. Het overwegend koude en natte weer 
in maart-mei, belemmerde soms optimale registratie en we hebben aanwij-
zingen dat dit bij enkele soorten negatief uitpakte.

Op de achtergrond een foto uit 2018 van Norbert Kwint, van het Holtingerveld Noord.
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Voor- en tegenspoed

De aantallen in 2021 zijn vergeleken met die in 2020. Op het scorebord zijn er bijna net zoveel soor-
ten toegenomen (39% van 74 soorten), afgenomen (31%) als vrijwel gelijk gebleven (30%).
Opvallend onder de toegenomen soorten zijn de kwartel (10 territoria), waarvan we er nog nooit
(sinds 1970) zo veel hadden. Sprongen we vorig jaar al een gat in de lucht met vier draaihalzen, dit
jaar komen we op negen. Ook elders in Drenthe zit deze in Afrika overwinterende specht in de lift 
(omhoog). Het zeldzame paapje wist zich op de heide uit te breiden naar 10 territoria en er zijn ook
de nodige uitgevlogen jongen gezien. Elk jaar denken we weer dat de bonte vliegenvanger nu wel zijn 
top zal hebben bereikt, maar zoals eerder werden we verrast door nog meer territoria (228).
Verreweg de meeste vliegenvangers broeden in nestkasten, maar steeds meer zitten er in natuurlijke 
holten. Opmerkelijk is het vrijwel gelijke aantal territoria van vrij talrijke soorten zoals de glanskop 
(103 versus 107), geelgors (133-138), boompieper (215-213) en roodborsttapuit (119-116).
Ook aantallen van wat lastig te inventariseren soorten zoals houtsnip (15-14) en nachtzwaluw
(54-52) bleven vrijwel gelijk. Terugval van enkele paren naar nul stelden we vast bij onder andere

torenvalk, tapuit en middelste bonte specht. Deze laatste 
hadden we in 2020 juist voor het eerst in het gebied. Dit 
jaar bleef het bij een waarneming van een vrouwtje. 
Onverwacht was de substantiële afname bij de boomklever 
(82 naar 67), kleine bonte specht (37 naar 28) en vuur-
goudhaan (36 naar 20).
Het ouder wordende bos met steeds meer loofbomen speelt 
deze soorten al vele jaren in de kaart, maar in 2021 ken-
nelijk niet.

Het lijkt er op dat het overwegend koude weer
in maart-mei, juist in de periode dat deze soorten zich 
goed laten horen en je je slag moet slaan, ons parten heeft 

gespeeld. Doordat we die soorten toen weinig registreerden, gaan we ervan uit dat het totaal niet 
goed uit de verf is gekomen. Hetzelfde speelde bij de talrijke goudhaan in ons bosproefvlak. Tot in 
mei werden er per bezoek niet meer dan tien gehoord, maar tijdens mooi weer op 21 mei bleken er 
wel degelijk meer te zitten en kwam de teller op 22, het gebruikelijke aantal in de afgelopen jaren. 
We zijn benieuwd wat deze soorten in 2022 laten zien.

Kleine bonte specht. (Foto: Geert Drogt.)

Watervogels
In het voorjaar was de waterstand in de veenplassen hoog en 
waren laagten vaak drassig. Dat zijn gunstige voorwaarden 
voor watervogels, maar dat pakte in het algemeen toch niet zo 
uit. Alleen de wilde eend reageerde hierop met toename van 
64 naar 94 paren in 2020-21 en waarschijnlijk ook de bosriet-
zanger die van nul naar vier territoria ging. Bij vrijwel alle an-
dere water- en moerasvogels bleef de stand vrijwel gelijk, zoals 
grauwe gans (41 paren), rietgors (23), kuifeend (19), dodaars
(15) en wintertaling (8). De zeldzame kraanvogel had een terri-
torium maar kwam niet tot eileg. Dodaars. (Foto: Geert Drogt.)
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Heidevogels

Het kappen van opslag en bomen op delen van de heide de afgelopen jaren heeft zijn sporen achter-
gelaten in de vogelstand. Het zijn vooral de soorten met voorkeur voor open heide die profiteerden
zoals de boom- en veldleeuwerik. Beide namen in 2021 verder toe tot 70 respectievelijk 
55 territoria. Ook de witte kwikstaart (38 territoria) en draaihals zitten in dit schuitje. Sommige
soorten die te lijden hebben gehad van de kap beginnen, met het hier en daar weer wat opslag 
van struiken, langzaam op te krabbelen, zo-
als de grasmus (68) en grauwe klauwier (20).
Over het gehele gebied bezien hebben wijdver-
breide heidevogels zoals de boompieper (213),
geelgors (138) en roodborsttapuit (116) door
het kappen nauwelijks een krimp gegeven. 
Talrijke bos- en struikvogels echter zoals fitis,
tuinfluiter en zwartkop zijn op plekken waar
gekapt zijn de klap nog niet te boven. 
Verrassend dat jaar waren de tien kwartels. 
Zoveel hadden we er nog nooit. Meestal hoor 
je een kwartel een enkele keer in de ochtend-
schemering, maar dit jaar lieten ze hun 
‘kwik-me-dit’ vaker horen, ook wel overdag.

Bosvogels 

De meeste roofvogels en uilen hadden met vorig jaar vergelijkbare aantallen, waaronder bosuil (6),
havik (4), wespendief (3), sperwer (2) en boomvalk (1), maar de buizerd nam wat toe (24). De ransuil
liet het echter afweten en dat is deze eeuw wel vaker gebeurd. De gloriejaren van de ransuil waren 
de jaren 1970-90 met maximaal 22 territoria. De grote lijster (35), groene specht (26), fluiter (24) en
zwarte specht (8) hadden globaal vergelijkbare aantallen als in 2020. De wielewaal werd op meer
plekken gehoord dan in afgelopen jaren. De 44 territoria is het hoogste aantal dat we sinds 1970 
hebben vastgesteld. Voor de appelvink geldt hetzelfde die scoorde 137 territoria. 
Twee schaarse vinkachtigen met een enigszins erratisch (veranderlijk) voorkomen hadden dit jaar
territoria, de kruisbek 10 en de sijs 3. 

Dit jaar hebben we voor het eerst een zingende kortsnavelboomkruiper gesignaleerd, een familie-
lid van de ‘gewone’ boomkruiper waar hij ook sterk op lijkt, maar met een afwijkend geluid. Op de
Veluwe en langs de landelijke oostgrens broedt deze soort sinds de eeuwwisseling. Thans zitten daar 
enkele honderden paren, maar in Drenthe is hij sporadisch waargenomen. De raaf heeft ons aardig 
beziggehouden en misleid. In de nawinter waren ze zoals verwacht actief bij hun bekende nest in 
een grove den, maar eind maart bouwden ze 600 m westelijker een nest. Dit nest beviel ze kennelijk 
niet en kort daarop werden ze weer waargenomen op de bekende nestplaats. Hier bleken ze half mei 
een nieuw nest te hebben gemaakt 50 meter van het oude nest. Uiteindelijk is op dit nest gebroed 
en vlogen half juni zijn twee jongen uit.

Geelgors. (Foto: Geert Drogt.)

Namens de Werkgroep Broedvogelinventarisatie,
Arend van Dijk, coördinator.
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Kou houdt zwaluwen langer weg

Een overwegend koud en nat zwaluwseizoen met laat 
aankomende zwaluwen. De huiszwaluwenstand was over-
wegend in mineur, die van de boeren- en gierzwaluw bleef 
ongeveer op peil.

In het koude voorjaar wilde het aanvan-
kelijk niet vlotten met aankomende zwa-
luwen en pas in de loop van april en in 
mei druppelden ze langzaam binnen. In 
juni was het feest voor de zwaluwen met 
vaak zomerse temperaturen, maar juli en 
augustus pakten relatief koud en nat uit. 
De zomerse september sloot het seizoen 
af. Na drie warme en droge zomers gaat 
2021 de boeken in als ‘normaal’.

De jaarlijkse opname van de zwaluwen-
stand in Uffelte, Havelte, Veendijk en 
Wapserveen is dit jaar ter hand genomen 
door Arend van Dijk, Geert Drogt, Greet 
Glotzbach, Gert Hulsebos, Riet Stroomer 
en Antoon Vermeulen. Het zwaluwensei-
zoen begon al vroeg op 27 maart met con-
trole van de gierzwaluwkasten aan hoge 
gevels in Uffelte, waarbij de hoogwerker 
van Roel Timmerman B.V. een onmisbaar 
hulpmiddel bleek. 
De meeste kasten waren in orde.

Huiszwaluw

In Havelte en de Veendijk zijn de meeste zwaluwnes-
ten in juli geteld, maar sommige locaties zijn nader-
hand nog extra bezocht. Het totaalaantal kwam op 
206 (tabel 1). Per locatie zijn er meestal meer adres-
sen bezet. De grootste vestigingen zaten bij Gras in 
de Veendijk (57 nesten), aan de til in de Klaproosweg
(31), aan de loods (18) en til (14) bij de Schaaps-
kooi en bij Meeuwes aan de Oosterweideweg (13).
De meeste adressen moesten het met één of enkele 
nesten doen en het gemiddelde kwam uit 5,8 nes-
ten per zwaluwadres. In Uffelte is de hoofdmoot van 
de huiszwaluwnesten op 8 juli geteld. Deze teldatum 
kwam vrijwel overeen met die in afgelopen vier jaren. 
De late aankomst van de zwaluwen dit jaar heeft hier 
kennelijk geen grote invloed op gehad. Misschien is 
dat te danken is aan de warme junimaand. Er wer-
den 79 bezette nesten geteld met als toplocaties de 
gebouwen bij de sluis (22, Nieuwlandweg) en de til
van Post aan de Dorpsstraat (16). Ook in Uffelte zit-
ten op de meeste adressen één of enkele nesten en 
het gemiddelde komt hier op 3,2 nesten.
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In de tabel is het aantal bezette kunstnesten en natuurlijke nesten aangegeven. In beide dorpen 
bouwde 58 procent van de zwaluwen hun eigen nest. Soms werd dat tegen een kunstnest aange-
bouwd. 42 procent van de zwaluwen koos voor door de Vogelwacht aangeboden kunstnesten. Dit 
is een vrij hoog percentage en kan duiden op gebrek aan geschikte nestlocaties. Dat is op enkele 
adressen, zoals bij Gras aan de Veendijk zeker het geval, want daar lukte het de zwaluwen niet goed 
met eigen nestbouw, wel met kunstnesten. De drie goed bewoonde tillen, helaas was de vierde til 
in Uffelte onbezet, bepalen naast het aantal aangebrachte en bezette kunstnesten in grote mate de 
omvang van de populatie en daar heeft de Vogelwacht een aanzienlijke bijdrage aan geleverd.
In vergelijking met 2020 heeft de huiszwaluw in Havelte een flinke veer gelaten, met 23% afname.
In Uffelte was het juist andersom, 22% toename. Voegen we hierbij de ontwikkeling in Wapserveen 
met 12 nesten in 2021 en 21 in 2020, dan was 2021 overall geen goed jaar. Schrale troost hierbij 
is dat huiszwaluwen in 2021 op veel meer plekken in Drenthe en elders in het land een negatieve 
ontwikkelingen lieten zien.

Havelte 
locatie

Nesten
Totaal K N Uffelte

locatie
Nesten
Totaal K N

Boterbloemweg 1 0 1 Dorpsstraat 6 4 2

Dikke Steenweg 1 0 1 Dorpsstraat Til Post 16 13 3

Gruttoweg 5 0 5 De Goorn 5 2 3

Klaproosweg 14 8 6 Lindelaan 5 3 2

Klaproosweg Til 31 8 23 Linden Erven 3 0 3

Kolonieweg 6 0 6 Ruiterweg 2 2 0

Korenbloemweg 11 0 11 Rijksweg 12 3 9

Korenspieker 10 0 10 Nieuwlandenweg 22 5 17

Leeuwerikweg 3 3 0 Egginkstraat 2 1 1

Meentweg 7 6 1 Kippenburg 1 0 1

Oosterweideweg 13 0 13 Van der Sluisweg 5 0 5

Pinksterbloemweg 7 2 5

Schaapskooi Til 14 8 6

Schaapskooi Loods 18 18 0

Trambaanweg 4 0 4

Veendijk 59 33 26

Weegbree 1 0 1

Wulp 1 0 1

Totaal Havelte 206 86 120 Totaal Uffelte 79 33 46

Aantal bewoonde huiszwaluwnesten in 
Havelte/Veendijk en Uffelte in 2021.

Nesten zijn onderverdeeld in kunstnes-
ten (K) en natuurlijke, door de zwaluwen 
zelf gemaakte nesten (N).

Boerenzwaluw

De ontwikkeling van de boerenzwaluwstand onderzoeken we door jaarlijkse inventarisatie van 
bewoonde nesten in een vast gebied in Uffelte aan de oostkant van de Drentse Hoofdvaart tussen de 
Anserweg en de Hooge Stukken. Het gaat om ca. 60 adressen die op 16 juni 2021 vrijwel allemaal 
zijn bezocht. Op 20 adressen troffen we bezette nesten aan, de meeste met jongen, maar er waren er 
ook nog met eieren en een enkel nest was zelfs al uitgevlogen (met de nodige uitwerpselen er onder).
Het aantal nesten per adres lag tussen 1 en 10, met als gemiddelde 3,1. Drie adressen hielden het 
vaandel hoog: bij T. Bouwens in de Kattemade telden we 10 nesten, bij J. Haverman langs de Kip-
penburgweg 7 en ook bij W. Kasten aan de Anserweg 7. De totale stand kwam uit op 62 vrijwel gelijk 
aan de 61 van vorig jaar. Sinds de start van de inventarisatie in 2008 schommelden de jaartotalen 
tussen 53 (in 2013) en 84 (in 2015), met als gemiddelde 65.
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Gierzwaluw

Na het wegvallen van onze vaste gierzwaluwman Ronald Hoogenhout heeft Geert Drogt dit jaar de 
handschoen opgepakt en zich op de Uffelter gierzwaluwen gestort. Dat viel niet altijd mee, er moest 
nog ervaring worden opgedaan, maar het is goed gelukt. Misschien heeft hij, naar eigen zeggen, een 
enkel broedpaar gemist, maar dat kan net zo goed liggen aan de vaak matige waarneemomstandig-
heden in de koude en natte telperiode in juli en begin augustus, wanneer het allemaal moet gebeu-
ren. De teller stond uiteindelijk op 28 bezette nesten, zie tabel.

Locatie
Nestkasten Dakpannen Dak-overstek, nok, 

eindvorst, gevel, e.d.
Bezet

Aanwezig Bezet Aanwezig Bezet

Veenbesstraat 28 20 - - 0

Lindelaan 5 3 10 3 1

De Goorn 1 1 - - 0

Vijverlaan 1 0 - - 0

Schoolstraat - - 8 0 0

Totaal 35 24 18 3 1

Verdeling van bezette gierzwaluwnesten per locatie en type nestplaats in Uffelte in 2021.

De speciale gierzwaluwnestkasten, gemonteerd aan hoge gevels, zijn al jarenlang favoriet. In de 
Veenbesstraat hangen ze er sinds 2007 en in 2009 werd er voor het eerst in gebroed. De zwa-
luwen vormen hier een kolonie waar dit jaar 86 procent van de stand zat. In latere jaren zijn op 
andere locaties kasten aangebracht en die in De Goorn en sommige in de Lindelaan zijn vaak 
al jaren achtereen bezet. De speciale gierzwaluwdakpannen met een vliegopening zijn minder in 
trek. In de Lindenlaan zijn er vrijwel jaarlijks wel enkele bezet, zo ook dit jaar. Deze dakpannen 
zijn in 2003 gelegd, tien pannen op twee adressen. Dit jaar kwam Geert Drogt er achter dat er 
ook acht dakpannen lagen op de kerk in de Schoolstraat, sinds wanneer is niet duidelijk. Deze 
locatie lijkt thans minder geschikt voor giertjes door het opschietende geboomte rondom. 

Spleten, gaten en kieren

Naast deze aangeboden nestgelegenheid kunnen gierzwaluwen ook zelf een nestplaats uitkiezen 
in allerlei geschikt geachte spleten, gaten en kieren in gebouwen. Inventariseren van deze loca-
ties is geen sinecure, want in welk gebouw zitten geen gaten en spleten? Verder is het vaststellen 
van zwaluwbewoning ook niet eenvoudig want je moet er op het juiste moment en er met je neus 
bovenop zitten om de zwaluw (met voer) in de spleet of het gaatje te zien schieten. Mede hierdoor
is bezetting van dit type nesten niet altijd duidelijk. Een overstek in de Lindelaan is echter al 
zeker zes jaren achtereen bewoond, de meeste andere zijn dat incidenteel.
Op basis van laagvliegende paren en onder dakranden in hun nest schietende zwaluwen is de 
stand in Havelte op 26 paren gesteld en in Wapserveen 5 en Darp 14. Dit waren allemaal wat 
lagere aantallen dan in 2020. Gierzwaluwen vertrokken weer merendeels in het laatst van juli en 
in de eerste dagen van augustus. In de Havelter Meerkamp zat dit jaar een zeer laat broedende 
gierzwaluw die in elk geval nog op 28 augustus het nest onder de dakpannen bezocht. Zo’n laat
broedgeval was er ook in Uffelte in 2019, waar nog tot 1 september het nest werd bezocht.
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Zwaluwen

Dank je wel BaldDank je wel Bald

Vrijwel alle kunstnesten voor huiszwaluwen 
in Uffelte komen uit handen van 
Bald Bruinenerg die dat vele jaren met 
toewijding en met hulp van diverse helpers 
heeft gedaan. 

Met zijn vertrek uit Uffelte dit jaar is de 
fabricage overgedragen. 

Veel dank voor je jarenlange inzet voor de 
zwaluwen Bald! 

(Foto: Greet Glotzbach.)

Controle van de nestkasten van gierzwaluwen 
met hoogwerker in maart 2021 
(Foto: Gert Hulsebos.)

Zwaluwentil bij de schaapskooi in Havelte. 
Op de achtergrond, zichtbaar achter de mast 
van de til, is de goed met zwaluwnesten 
bezette loods te zien. (Foto: Greet Glotzbach.)

Dat huismussen kunstnesten van zwaluwen 
kunnen inpikken is bekend, maar nu zagen we 
een ringmus hetzelfde kunstje uithalen.
(Foto: Greet Glotzbach.)

Namens de Werkgroep Zwaluwen, 
Arend J. van Dijk.
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De hele winter door zagen wij redelijk wat torenvalken en het leek een mooi 
seizoen te worden. Maar de hevige winter in februari gooide wat dat betreft 
wel roet in het eten! Plotseling zagen wij minder valken dan in het begin van 
het jaar en werden erg benieuwd naar de resultaten. Alleen de kasten die 
vorig jaar bewoond waren zijn schoongemaakt. 

Corona gooide ook hier de boel in de war. Wij konden soms maar met twee 
man op pad. Wel redelijk wat valken in de buurt van de kasten. Toen begon 
het lange wachten. Omdat wij in de gelukkig omstandigheden zijn dat wij 
enkele camerakasten hebben konden wij een redelijk inschatten hoe ver de 
valken in het seizoen zitten. Al vrij snel bleek het dat de valken laat begonnen 
met de eileg. De eerste eieren zagen we pas rond 25 april, wat een maand 
later was dan in 2020. Tijdens de eileg kwam er ook nog een koude periode 
wat sommige valken deed stoppen met de eileg. Deze gingen dan later wel 
weer verder, te zien in de broedresultaten in de tabel op de volgende pagina.

Moeilijke tijden voor de torenvalk
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Kastnummer Naam Plaats Aantal jongen/ei

11 Madeweg Uffelte 4 jongen

19 Modderbult Uffelte 5 jongen

20 Sprakelingen Wittelte 2 jongen / 3 eieren

28 Mieke Hamaker Wapserveen 4 jongen

29 Vrolijke noot Wapserveen 3 jongen

30 Sen Wapserveen 2 jongen / 3 eieren

34 Pels Havelte 4 eieren

36 Aaweg Wapserveen 5 eieren

39 Turfvenenweg Uffelte 4 jongen

41 Benning Mussels 4 jongen

44 Bouwknegt Havelte 5 jongen

45 Bouwens Ansen 3 jongen

46 Boterveen Geeuwenbrug 2 jongen

50 Huizinga Lhee Verlaten

51 Bolling Dwingeloo Verlaten, oude vogel gewond

60 Claus van den Hoek Nijensleek 5 jongen

61 Dwarsweg Nijensleek 5 jongen

70 Alkema Beilen 4 jongen

71 Sol Wapserveen 3 jongen

72 Olden Diever Wittelte 2 jongen

73 Ten Darperweg Wapse 3 jongen

73 Natuurmonumenten Ruinen 4 jongen

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Torenvalken

Wij hebben dit jaar dus 73 jongen, waarvan 69 valken zijn geringd. Een mooi aantal maar wel veel minder 
dan in 2020, toen hadden we meer dan honderd jonge torenvalken. 

Weinig muizen

Wat ons tijdens de controles en het ringen opviel was dat er niet veel muizen waren. In de periode 
van het ringen waren er erg veel meikevers in de kast of resten van meikevers. Het zou best wel eens 
kunnen verklaren waarom bijna alle geringde jonge valken onder hun gewicht zaten. Bekend is 
namelijk dat mocht de muizenstand laag zijn torenvalken andere voedselbronnen proberen te be-
machtigen waaronder meikevers en jonge vogels. Eén torenvalk moet echter veel meikevers vangen 
om aan dezelfde voedselwaarde te komen als wat een muis biedt. Ook waren er veel nesten met maar 
twee of drie jongen, in deze nesten lagen vaak wel vier of vijf eieren. Nesten met zes à zeven jongen 
werden niet gevonden, in voorgaande jaren wel. Iets wat ook wijst op moeilijkere omstandigheden 
voor de torenvalk tijdens het broedseizoen. 
Wij ringen meestal als de jongen ± 21 dagen oud zijn en hebben dan al mooie grote jongen en weten 
dan ook vrijwel zeker dat onze jongen zullen uitvliegen. Soms valt dit ook tegen en blijft een jong in 
de kast, zo ook bij de camerakast bij Claus van den Hoek in Nijensleek. Dit jong was met zijn poot in 
een vleugel van een prooi verstrikt geraakt en kreeg hierdoor een dikke opgezwollen poot. Dit hebben 
wij kunnen verhelpen, de jonge valk is vervolgens uitgevlogen. 
We  hopen ondanks de lage overlevingskans dat we deze valk in de toekomst terugzien. 
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Lantaarnpalen 

Na een goed gesprek met een monteur van Van Gelder zijn wij in contact gekomen met 
Bert Kiwiets van de firma Van Gelder. Hem hebben wij het hele verhaal van de torenvalken en
predatie uitgelegd en gevraagd om wat extra palen. Hij was zeer te spreken over ons werk en wilde 
dan ook graag meewerken. Hij beloofde zijn best te doen. Al vrij snel kregen wij bericht dat wij 
14 palen konden ophalen in Giethoorn. We kunnen nu wel even vooruit en kunnen de torenvalk 
beter beschermen tegen predatie. Heel veel dank aan de firma Van Gelder!

Ook hebben wij via de Stichting Doen nog tien nieuwe kasten gekregen. 
Veel dank aan Stichting Doen! We zitten dus naast de lantaarnpalen nu ook ruim in de kasten 
zodat wij ons werk de komende jaren met een gerust hart door kunnen zetten. 

Het leven van de torenvalk en jongen in de kast van Claus van den Hoek 
in Nijensleek, vastgelegd via de camera in de kast. Achtereenvolgens een 
opname op 21 mei, 16 juni en 7 juli. 
(Foto’s: Claus van den Hoek.) 

Namens de Werkgroep Torenvalken, 
Wim Snoeken, coördinator.
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Broer en zus als paartje in de kast

Sinds jaar en dag worden er voor onderzoek vogels geringd. De kerkuilen, torenvalken en steenuilen zijn 
binnen de Vogelwacht de soorten met de meeste ringdata. Ringers Jan ter Stege, Wolter van Tarel en Erwin 
Bruulsema houden zich bezig met het ringen van deze soorten (en de bosuil). In het jaarverslag van 2020 
zijn we dieper ingegaan op de steenuil, dit jaar iets meer over de torenvalken. 

Wat dit jaar nieuw is, is de toevoeging van het ringwerk op de ringbaan in Nijensleek waar 
Tim Kreetz sinds drie jaar actief is als ringer. Elk jaar weer proberen we zo veel mogelijk jonge 
steenuilen te ringen in het gebied van de Vogelwacht. Daarnaast komen we ook regelmatig volwas-
sen steenuilen tegen die ongeringd zijn en die we dan waar mogelijk ook proberen te ringen. 

Hiernaast is het aantal geringde 
steenuilen, kerkuilen en bosuilen 
zichtbaar. De afgelopen twee jaar 
(coronajaren) hebben we vooral bij 
de kerkuilen een afname gezien in 
het aantal geringde jongen. 

Dit heeft ermee te maken dat bij 
deze soort vaak de woning van de 
nestkasteigenaren betreden moet 
worden, wat minder wenselijk is in 
de coronaperiode.
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Ringen

Bij de bosuilen worden elk jaar één 
nest of enkele nesten geringd. De af-
gelopen jaren troffen we het niet bij de 
nestkasten waar we kwamen, waar-
door in 2020 door Erwin Bruulsema 
maar één jong geringd is en in 2021 
door Wolter van Tarel maar één jong 
geringd is. 

Torenvalken
Bij de torenvalken hebben we wat extra onderzoek gedaan m.b.t. het ringwerk. In de grafieken
hieronder zijn drie elementen uitgelicht. Het gaat dan om de gemiddelde leeftijd tijdens het rin-
gen, de conditie van de jongen tijdens het ringen en het aantal geringde torenvalken. Het aantal 
geringde torenvalken was in 2021 beduidend minder dan de twee jaar ervoor. Dit had te maken 
met de grootte van de nesten. Ten opzichte van 2020 waren er duidelijk kleinere nesten bij de 
torenvalken. Waar in 2020 redelijk wat nesten waren met vijf, zes of zelfs zeven jongen bleef het 
in 2021 veelal bij drie of vier jongen per nest. Ook hieronder is dat goed terug te zien in de lage 
conditie van de jongen. Een mogelijke en aannemelijke oorzaak hiervoor is de stand van de veld-
muizen die in 2021 erg laag bleek te zijn.

Qua steenuilen is het aantal jongen dat jaarlijks geringd 
wordt redelijk stabiel te noemen. Vanaf 2009 hebben we 
te maken met de (steen)marter in het gebied en dat is te
zien in een terugval in het aantal geringde jongen vanaf 
2011. Door aanpassingen in de nestkasten is dit gelukkig 
gestabiliseerd en vliegen er in het gebied van de 
Vogelwacht de meeste jonge steenuilen van heel Drenthe 
uit. 
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De gemiddelde leeftijd van het ringen lijkt geen invloed te hebben op de conditiemeting van de jon-
gen. Hieronder de gemiddelde leeftijd van de jongen tijdens het ringen in de afgelopen vijf jaar.

Het aantal geringde torenvalken was in 2021 beduidend minder.

Terugmeldingen

Elk jaar zijn er weer leuke terugmeldingen te 
melden van de geringde steenuilen in ons ge-
bied. Hieronder enkele uitgewerkt. Op twee 
plekken bij Dwingeloo hebben we inmiddels 
een vrouw steenuil zitten die twaalf jaar oud is. 
Dat is flink aan de leeftijd voor een steenuil in
het wild. Door de ringgegevens konden we bij 
deze vrouwen vaststellen voor hoeveel (zeke-
re) nakomelingen zij gezorgd hebben. Vrouw-
tje 3.675.658 blijkt twaalf jaar oud te zijn en 
is woonachtig in de steenuilennestkast aan de 
Drift in Dwingeloo. Echter ze wisselt deze af en 
toe af met de nestkast aan de Esweg 
in Dwingeloo. Deze nestkasten val-
len binnen hetzelfde territorium. Dit 
jaar krijgen we ook mannetje in de 
handen tijdens één van de controles. 
Onze verbazing is groot als blijft dat 
deze ringnummer 3.675.656 blijkt te 
hebben. De ringnummers van man en 
vrouw zitten wel erg dicht bij elkaar 
en na controle blijkt dat we te maken 
hebben met broer en zus. Twaalf jaar 
geleden geringd en nu als paartje in 
de kast. De grote vraag die onbeantwoord blijft 
is: hebben ze al die jaren samen voor nako-
melingen gezorgd? Hier zullen we nooit achter 
komen. 

Wat we wel weten is dat vrouw in die twaalf jaar 
met zekerheid 22 eieren heeft gelegd, waaruit 
zeventien jongen groot geworden zijn en uitge-
vlogen. Wat is er van deze jongen dan terecht-
gekomen? Na wat speurwerk in de ringgege-
vens blijkt dat we geen van deze jongen weer in 
handen hebben gehad in een andere nestkast. 
Waren deze jongen dan toch zwakker door in-
teelt? Waren het alleen maar mannetjes die we 
niet meer in handen hebben gehad? We zullen 
het waarschijnlijk nooit weten.  Een positiever 
verhaal is het bij Lheebroek, waar een vrouwtje 

steenuil al twaalf jaar (met een enkel
uitstapje van een jaar naar de aan-
grenzende nestkast) broedt op dezelfde
locatie. Dit vrouwtje heeft maar liefst 
voor minimaal 74 directe en indirecte 
nakomelingen gezorgd. Direct als jon-
gen van het vrouwtje zelf (35), maar ook
indirect als jongen van de jongen (32),
jongen van de jongen van de jongen (4)
en jongen van de jongen van de jongen 
van de jongen (3). Een prachtig resul-
taat dus, waarin alleen de nakomelin-

gen van de vrouwtjes zijn meegenomen, dus het 
is aannemelijk dat dit vrouwtje van twaalf jaar 
oud voor nog meer nakomelingen heeft gezorgd. 

Al Al 
twáálf  twáálf  

jaar jaar 
een een 

paar?paar?
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Dan is daar nog een leuk geval bij in Diever. Hier is een vrouw steenuil van vijf jaar oud. Zij is 
afkomstig uit Brabant en in 2020 troffen we haar voor het eerst broedend aan in de nestkast. 
In 2020 wist ze ook met succes jongen groot te brengen. In 2021 waren helaas in de jongenperiode 
opeens de jongen verdwenen. Dus vermoedelijk predatie door….? Is het de marter of zijn het toch de 
ratten die onder de nestkast in de houtstapel wonen?

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Ringen

Soort en jaar van ringen Locatie Jaar terugmelding Locatie

Steenuil 2020 Nieuwleusen 2021 (levend) Wittelte (adult vrouw)

Steenuil 2011 Ruinerwold 2021 (levend) Nijeveen (adult vrouw)

Torenvalk 2019 Nijensleek 2021 (dood) Urk

Kerkuil 2017 Stegeren 2021 (dood) Ansen

Torenvalk 2020 Wapserveen 2020 (dood) Hoegaarden (België)

Bijzondere terugmeldingen

Buiten deze meldingen zijn er nog wat 
oudere meldingen binnengekomen 
van verkeersslachtoffers van kerkuilen 
die door de jaren heen geringd zijn 
en langs de A28 dood teruggevonden 
zijn. Tevens zijn er nog vele meldin-
gen van door ons zelf geringde steen-
uilen die we levend als adulten weer 
in de handen hebben gehad tijdens de 
controles van de nestkasten.  

Ringbaan Nijensleek

Voor het derde jaar is in het kader van onderzoek ringwerk verricht op de ringbaan bij Nijensleek. 
Van een half uur voor zonsopkomst tot enkele uren daarna is er gevangen met mistnetten (gemid-
deld zeventig meter). Er is jaarrond gevangen met nadruk op de najaarstrek vanaf eind augustus.
De mistnetten zijn geplaats in verschillende biotopen zijnde riet, jonge bosopslag en moerasbos. In 
totaal zijn een kleine 1200 vogels van een ring voorzien en zijn zeventig vogels gevangen die reeds 
een ring hadden. Er werden vijftig verschillende soorten gevangen, net als voorgaande jaren is de 
rietgors, met 274 individuen, de meest geringde vogel. 

Top  3
Rietgors 274
Pimpelmees 163
Ringmus 116 

De kleine karekiet is een soort die qua aantallen afgelopen jaren in de top drie staat maar dit 
jaar bijna gehalveerd is qua aantallen. Een soort die normaal niet meer nodig heeft dan een paar 
pluimen riet heeft in alle waarschijnlijkheid last gehad van het relatief koude en natte voorjaar 
waardoor een stuk minder jonge vogels vliegvlug zijn geworden.

Dat het aantal pimpelmezen 
dit jaar aanzienlijk hoger ligt 
dan vorige jaren is te wijten 
aan de kleine invasie eind 
oktober uit Oost-Europa. 
Zo werden er op 31 oktober 
71 pimpelmezen op één dag 
geringd.

Vorig jaar werden voor het eerst en-
kele baardmannen gevangen, een 
toch niet-alledaagse soort voor het 
werkgebied van de vogelwacht. Ook 
dit jaar zijn weer enkele vogels 
gevangen, waarvan twee vogels
reeds geringd waren op de ringbaan 
aan het Zwarte Meer in Overijssel.

De langdurige vorstperiode 
van de winter van 2020/2021 
heeft voor soorten als IJsvogel 
direct enorme gevolgen. Zo is 
geen enkele ijsvogel geringd 
(in 2020 negen stuks) en wer-
den pas eind oktober weer 
aanwezigheid in het gebied 
geconstateerd. 

Opvallend
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De invloed van het Usutu-virus onder merels lijkt wederom 
minder te zijn dan afgelopen jaren, zodoende werden weer 
meer merels gevangen. Het Usutu-virus is een infectieziekte 
waaraan de merel overlijdt. Om de verspreiding van het virus 
in beeld te brengen wordt bij gevangen merels ook bloed en 
speeksel afgenomen (we kennen dit jammer genoeg als mensen
inmiddels ook). Dit wordt onderzocht door de Erasmus uni-
versiteit op de aanwezigheid van ziekten en antistoffen, hier-
bij wordt niet alleen gekeken naar Usutu, maar o.a. ook naar 
West-Nijl virus en vogelgriep. Tot heden zijn gelukkig geen van 
de gevangen vogels positief getest op een van de ziektes.

Dit jaar werden wederom meer ringmussen geringd. Met 116 geringde vogels is dit een hoopvol beeld 
voor deze steeds verder in verdrukking komende soort. In het gebied houdt zich een grote groep vo-
gels tot meer dan 300 exemplaren op die ook in het gebied slapen. De vogels lijken te profiteren van
de braakliggende stukken grond rondom de zandwinning. De vraag is wel hoe lang dit nog duurt. 
Net als de ringmussen lijken kneuen te profiteren van de braakliggend stukken en waren dan ook
in groten getale in het gebied aanwezig, 32 vogels werden geringd.

Net als bij de pimpelmezen was er sprake van een gaaieninvasie, in dit geval uit Scandinavië. Der-
gelijke invasies zie je vrijwel direct terug in het ringwerk, zodoende dat drie verschillende dieren 
geringd zijn.

‘Verkeerde afslag’

Als ringer is het toch wel extra leuk als je een vogel vangt die een ‘verkeerde 
afslag’ heeft genomen. Zo werd op 31 oktober een bruine boszanger gevangen.
De bruine boszanger (Phylloscopus fuscatus) is een kleine zangvogel van tus-
sen de tien en twaalf centimeter en heeft met zijn bruine uiterlijk wel wat weg 
van een tjiftjaf, maar heeft een opvallende witte wenkbrauwstreep. De vogel 
komt voor van Siberië tot Midden-China waar hij broedt in moerassige bos-
sen en taiga en overwintert in Noord-India en Zuidoost Azië. De vogel wordt 
sinds de jaren 1980 vrijwel jaarlijks wel ergens in Nederland waargenomen 
tijdens de najaarstrek. Het betreft hierbij dan meestal ringvangsten. Zover 
bekend was dit de eerste ringvangst voor Drenthe van een bruine boszanger.

Dat de rietgors de meest gevangen vogel blijft geeft het belang aan van de gevarieerde biotopen op 
en rondom de petgaten in het gebied. De grote variatie van open, dicht en water maakt het een 
ideaal broedgebied. Extra leuk was dat dit jaar naast enkele ‘eigen’ vogels ook een in Denemarken
geringde rietgors gevangen werd.  De vogel was in de zomer van 2017 geringd in Noord-west 
Denemarken als eerstejaars vogel. 

Deze grauwe klauwier werd in september in 
Nijeveen geringd.

De bruine boszanger nam de 
‘verkeerde afslag’ en belandde 
in Nijeveen.

Namens de Werkgroep Ringen, 
Tim Kreetz, coördinator.
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Met de coronaperikelen in het achterhoofd leek het ons verstandig om voor het najaar één activi-
teit te plannen, die dan best wat extra’s mocht kosten. Het werd de bioscoopfilm ‘Habitat’ van de
natuurfilmers Henk en Janetta Bos over het Nationaal park Drentsche Aa. Omdat in de tijd dat de
planning werd gemaakt slechts dertig personen in de zaal van De Veldkei mochten, besloten wij in 
overleg met de filmers om zowel een middag- als een avondvoorstelling te organiseren. Zo kregen in
ieder geval meer leden de kans de film te bezoeken.
Gelukkig was op 4 november deze regel versoepeld en konden 
we iedereen die zich aanmeldde op de bezoekerslijst zetten. We 
hadden uiteindelijk tweemaal een verantwoord gevulde zaal en 
het bleek die middag en avond dat vele aanwezigen blij waren 
om elkaar weer te treffen. En de film werd beide keren zeer
positief ontvangen. 
PR-coördinator Riet Stroomer was de gehele dag als opvolgster 
van Femmie Prikken aanwezig met een mooie stand en een 
aantal enthousiaste vrijwilligsters. Behalve het traditionele 
vogelvoer en de nestkasten waren ook allerlei, vaak zelfge-
maakte, leuke hebbedingetjes te koop. Ze deden die middag 
en avond goede zaken voor de Vogelwacht en voor de vogels 
natuurlijk.  De medewerkers van de Veldkei waren zeer behulpzaam met het controleren van de 
QR-codes, het verzorgen van de koffie en thee voor de leden van de Vogelwacht en de avondmaaltijd
voor Henk en Janetta Bos.    
Natuurlijk hopen we dat we in 2022 weer wat meer kunnen doen dan in de afgelopen twee jaar.

NatuurfilmNatuurfilm

Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben we de naam van onze commissie helaas niet kunnen 
waarmaken. Gelukkig zijn we een keer ‘live’ bij elkaar gekomen om te bespreken welke activiteiten we 
in het najaar zouden kunnen organiseren. 

Activiteiten commissie

Henk en Janetta Bos geven tekst en uitleg bij hun 
natuurfilm Habitat. (Foto: Martha Sol.)

Namens de Activiteitencommissie, 
Greet Glotzbach.

Vogelwacht Uffelte e.o.

het (enige) hoogtepunthet (enige) hoogtepunt
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PR-commissie

Vogelwacht Uffelte e.o.

Voor de vrijwilligers van de vernieuwde pr-commissie leek het er  in eerste instantie op dat we niets 
konden betekenen voor onze vereniging. Maar dat is ons allerzins meegevallen. We konden vier ac-
tiviteiten organiseren. 

Dat waren:
- In juli het Oerfestival in Diever.
- In november verkoop van artikelen bij de voorstelling in de Veldkei van de natuurfilm Habitat.
- En in december twee keer de garageverkoop-aan-huis.. 

Zo konden leden en niet-leden van de Vogelwacht elkaar te woord staan en de laatste vogelnieuwtjes 
uitwisselen. We hebben dit jaar twaalf nieuwe leden via de pr-activiteiten aan kunnen melden. En 
we hebben zes nieuwe vrijwilligers verwelkomd. Mochten er tips en adviezen zijn dan houden we ons 
aanbevolen. We leren elke dag!

Hopelijk gaan we elkaar in 2022 veelvuldig zien op markten en evenementen. 
De pr-commissie wil onze vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun tomeloze inzet. 
Af en toe kregen we het idee dat ze 's nachts doorgewerkt hadden, zowel werk is er verzet.

Toch vier activiteiten in ‘stil’ jaar.

Namens de PR-commisisie, 
Riet Stroomer, coördinator.

De vrijwilligers (van links naar rechts) tijdens de kerstgarageverkoop: 
Helma Stroomer, Alie Westerhof, Ineke Smit, Peter Smit en 
Riet Stroomer. Marga Hammingh werkt achter de schermen.

Engelbert van der Giessen aan het uilenballen pluizen op 
het Oerfestival in Diever.

Alie Westerhof (links) en Helma Stroomer (op de rechter foto) zorgen ervoor dat bezoekers van de natuurfilm Habitat Vogelwachtartikelen 
kunnen kopen of lid/vrijwilliger kunnen worden.
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