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van de werkgroepen. 

Wilt u over een bepaald onderwerp meer informatie?

Kijk dan op onze website  www.vogelwachtuffelte.nl

Eindredactie:  Gerard Veerkamp

Vormgeving:  Engelbert van der Giessen

Foto voorpagina:  Foto van Geert Drogt, de boomklever broedde goed in 2022

Febuari 2023  -  Vogelwacht Uffelte e.o.

Vogelwacht Uffelte e.o.

Voorwoord voorzitter: 50 jaar zorg voor rust, veiligheid en voedsel pagina  1

Secretariaat: Activiteiten, bestuur en coördinatoren pagina 2 
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Voorwoord

Vogelwacht Uffelte e.o.

Vijftig jaar zorg voor rust, veiligheid en voedsel

In de periode dat ik dit voorwoord bij het jaarverslag 2022 tik (medio december) heeft het hard 
gevroren, de nachten zijn koud en er hangt mist boven de velden. Vanmiddag liep ik door onze 
berijpte tuin en opeens uit het niets klonk een geluid dat ik dit jaar nog niet eerder had gehoord. 
Een grote groep van ongeveer veertig wilde zwanen vliegt in een V-formatie over. Deze elegante 
zwanen met hun geel met zwarte snavel kun je in de winter in groepen in onze omgeving aantreffen. 
Wat word ik elke keer weer blij als ik deze bijzondere vogels zie.

Vijftig jaar zet onze vogelwacht zich in voor vogels en natuur in Uffelte en omgeving. Het volgen 
van het aantal broedgevallen speelt daarbij een grote rol. Als vogels ergens gaan broeden, dan 
betekent dit dat de omgeving voldoet aan de eisen die ze stellen om hun jongen succesvol op te 
laten groeien. Die eisen zijn eigenlijk gelijk aan die wij als mens ook stellen om ergens met plezier 
te kunnen leven: voldoende rust, veiligheid en voedsel. Het verschil met mensen is dat wij onze 
omgeving kunnen aanpassen aan onze wensen. Vogels moeten het voor een groot gedeelte doen 
met de keuzes die voor hen, door ons mensen, worden gemaakt. 

Uit de gegevens van die vijftig jaar zie je dat sommige soorten goed gedijen bij de wijze waarop wij 
met ons landschap en natuur omgaan, terwijl andere soorten afnemen of zelfs zijn verdwenen. Als 
vogelwacht willen we zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor de natuur in onze prachtige 
omgeving om met elkaar zorg te dragen voor de vele soorten vogels die hier voorkomen. 
Vrijwilligers van een van de werkgroepen die zich hiervoor inzetten behoren tot de pr-werkgroep 
die zich dit jaar weer heeft gepresenteerd op de diverse markten in onze omgeving. Zij zijn ook 
nadrukkelijk aanwezig bij de dialezingen die de activiteitencommissie organiseert. 

In 2023 vieren wij ons vijftigjarig bestaan met tal van leuke activiteiten. Op 20 mei staat het 
Vogelfestival gepland. Op dit festival zullen alle werkgroepen van de vereniging zich presenteren en 
kunnen bezoekers kennisnemen en genieten van vele interessante en bijzondere vogelactiviteiten. 
Tijdens het festival maken we ook de prijswinnaars bekend van een speciale fotowedstijd. Later in 
het jaar organiseren we een Big-Day. 

Momenteel werken leden van onze vogelwacht aan een boek over de vogels in Westerveld, waarin 
de gegevens van meer dan vijftig jaar veldonderzoek worden weergegeven. 

We hopen dat u dit jaaroverzicht met plezier leest. Mocht u zich (nog meer) willen inzetten voor 
onze vereniging, dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van de werkgroepen 
of met een bestuurslid. De contactgegevens staan op onze website.

Namens het bestuur wens ik iedereen een goed jubileumjaar 2023 toe.

Simon Bijl, voorzitter Vogelwacht Uffelte e.o.
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Secretariaat

Activiteiten, bestuur en coördinatoren werkgroepen

Tot ieders vreugde konden we na twee jaar covidbeperkingen weer gezamenlijke activiteiten 
organiseren. De excursies waren dan ook druk bezocht: op 14 mei verzamelden we ons voor 
de ‘Vogels van het Bargerveen’ met Erik Bloeming van Staatsbosbeheer en op 25 september 
voor het ‘Natuurgebied Waterloopbos’ o.l.v. Natuurmonumenten. 

De volgende lezingen werden gehouden: op 3 maart de lezing over de wulp, door Gerrit 
Gerritsen; op 7 april de lezing over ‘Het Vlinderommetje’ door Joop Verburg; op 15 september 
(aansluitend op de Algemene Ledenvergadering) de lezing ‘Natuurfotografie een levenslange 
passie’ door Lianne Otter en Eric Drost en op 20 oktober de lezing ‘Natuur in het spoor van de 
IJstijd’ door Philip Friskorn. Op 24 november werd de vijfde lezing van dit jaar voorgedragen 
door Erwin Bruulsema: ‘Een handjevol uil: de steenuil’.

Ook de PR-commissie kon weer voluit gaan met de promotie- en verkoopkraam: bij het 
Kroamschudden van de schaapskooi in Havelte op 17 april; op de promotiemarkt van 
dorpsgemeenschap Uffelte op 23 april; bij de oogstdag in Lhee op 13 augustus en bij de 
kerstmarkten in Havelte en Uffelte op 17 en 23 december. 

De heideschoners stonden tweewekelijks buiten het broedseizoen in het veld. 
Een heideschouw met allerlei betrokken terreineigenaren vond plaats op 11 mei. 
Basisschoolleerlingen uit Havelte, Darp, Uffelte en Wapsereen hielpen mee in oktober en 
november. RTV Drenthe maakten hierbij opnames voor het natuurprogramma ROEG!, 
uitgezonden op 26 november. Diverse tellers waren extra actief op 1 oktober tijdens de 
internationale vogelteldag ‘EuroBirdwatch’.  

Samenstelling bestuur 2022

Simon Bijl  voorzitter tel: 06-8155 3679 
Annemarie Kiers  secretaris tot oktober 
Herman Leenstra  penningmeester tel: 0521-342 233 
Wendy van den Barselaar  lid, waarnemend secretaris vanaf oktober
Hannah de Roos  lid  
Claus van den Hoek  lid 
Norbert Kwint  lid 

Vogelwacht Uffelte e.o.
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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   Hans Krol

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.
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Vogelwacht Uffelte e.o.

In dit jaarverslag kijken we terug op de broedresultaten, de ervaringen van de vrijwilligers, 
het aanbod voor de leerlingen op de basisscholen en het totaal aantal uitgevlogen vogels. 
Het was een redelijk jaar voor de holenbroeders. Het begin was er wel één met hindernissen. 
Vooral de weersomstandigheden waren zeer wisselend. 

In februari hadden we te maken met een heftige storm die vooral in de bossen nogal wat 
schade heeft opgeleverd.  In maart was relatief warm en in april was het koud en nat. 
Vogels zijn afhankelijk van het weer, de omstandigheden en het moment dat ze verwach-
ten, dat er voldoende voedsel is voor hun jongen.  Voordat ze broeden zijn er factoren die 
van invloed zijn op het broedsucces. Als het slecht weer is, hetgeen in het tweede gedeel-
te van april het geval was, zijn er mezen die begin april wel eieren hebben gelegd maar 
nog niet aan het broeden zijn omdat het te koud was. Er waren zelfs mezen bij die boven 
op het eerste legsel een tweede rij eieren gingen leggen. We hebben enkele kasten gehad 
met meer dan twintig eieren. Die kasten zaten barstensvol eieren maar het leidde niet 
tot broedsels. Begin mei werd het droger en warmer. Daarvan hebben alle vogels geprofi-
teerd: in mei veel rupsen en andere insecten. Daarom kwam het toch nog goed. 

Redelijk jaar voor de holenbroeders

Redelijk jaar voor de holenbroeders

Barstensvol eieren
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Nestkastcontrole - kleine vogels

Verder viel op dat huis- en ringmussen, gekraagde roodstaarten, zwartkop-of glanskopmezen 
en andere bijzondere soorten, niet (meer) van onze kasten gebruikmaakten. Zij hebben het ken-
nelijk moeilijk. Opvallend was het grote aantal bonte vliegenvangers in het Westerzand. Van de 
ruim veertigkasten was bijna de helft bezet door broedende bonte vliegenvangers. 
Die komen later uit Afrika aan en broeden in mei. Menig mees moet dan in de nestkast het 
onderspit delven. De kleine bonte vliegenvangers zijn echte doorzetters. 

Nog een trend: routes die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld laten betere eindresultaten zien dan 
de ‘oude’ gevestigde routes. Vooral de nieuwe routes in Diever, Holtinge en Havelte scoorden goed. 

In 2022 heeft de werkgroep in Diever aan de 
Steenwijkerweg een extra route met tien nest-
kasten uitgezet. 
De route ligt in het bos naast het fietspad naar 
het bungalowpark Sprakelingen. Enkele kasten 
zijn gesneuveld door o.a. de voorjaarsstorm. 

Veranderingen

We hadden ook te maken met veranderingen in 
een aantal grotere bospercelen. Door bomen te 
kappen willen de eigenaren vooral voorkomen 
dat al het water uit de grond wordt getrokken. 
Grotere bomen drinken al snel per dag 100 tot 
150 liter. Door die kap veranderen de structu-
ren onder de bomen snel. Jonge bomen krijgen 
ruimte en licht om te groeien. Binnen enkele ja-
ren verandert zo’n perceel wezenlijk, wat gevol-
gen heeft voor onze routes en voor de soorten die 
we aantreffen. 

Ook de predatoren hebben in sommige gebieden 
vrij spel om de kasten leeg te roven. Een gebied 
als het Uffelter Binnenveld is door predatie in en-
kele jaren tijd volledig leeggeroofd. 
Ruim honderd kasten en slechts een handjevol 
geslaagde broedsels. Dat betekent dat we onze 
kasten daar binnenkort verwijderen en op zoek 
gaan naar alternatieven.

Stormschade aan boom en nestkaast.

Nestkast met pimpelmeesjes,
14 dagen oud
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Nestkastcontrole - kleine vogels

Verder zijn de veranderingen bij fruitteeltbedrijf Breman aan de Winkelsteeg in Uffelte opvallend. 
In drie jaar is het bestand aan kiwibesstruiken bijna gehalveerd door nachtvorstschade met ge-
volgen voor de ringmussen. De mussen hebben wel pogingen gedaan een nest te bouwen en er 
zijn enkele eieren gelegd. Het vreemde is dat de nesten en legsels niet werden afgemaakt en dat 
de nesten door de vogels zelf worden bevuild met uitwerpselen. De laatste twee seizoenen waren 
de winters zacht waardoor de takken vroeg uitliepen. Strenge nachtvorst in maart/april was 
aanleiding om veel en langdurig te sproeien. De rijen kiwibessenstruiken zagen er soms uit als 
een ijspaleis. Niet echt uitnodigend om een nest te starten. Langs de rand zijn de nesten bijna 
allemaal bezet. Bij de controles stelden we vast dat er de laatste jaren steeds veel huismussen in 
de buurt van de kwekerij rondvliegen. Een gezegde luidt: ‘waar de huismus verschijnt, verdwijnt 
de ringmus’. Pas later in het seizoen ging het met de overige broedsels wel goed.

Scholieren in actie

Bert Noorman en Ruud Smeenk hebben dit jaar 
contacten gehad met de basisscholen in Wes-
terveld. Om de scholieren nauwer te betrekken 
bij de natuur en de vogels in het bijzonder heb-
ben de volgende activiteiten vanuit de Vogel-
wacht Uffelte e.o. plaatsgevonden. Op de Oos-
terveldschool in Uffelte hebben we op 5 april, 
de Nationale Buitenlesdag, met de vier hoogste 
groepen op het korfbalveld tegenover de school 
vogelwaarnemingen gedaan, onder leiding van 
Bert Noorman en PR-coördinator. Met behulp 
van verrekijkers en vogelherkenningskaarten 
verkenden ze op vijf plekken de omgeving.

Bovenstaande foto's:
Bert Noorman geeft binnen les aan de kinderen van De Vuursteen en buiten valt er ook veel te zien.

De meeste kinderen waren erg enthou-
siast. Ze hebben een behoorlijk aantal 
verschillende soorten vogels gezien, 
van koolmees, pimpelmees, ekster, 
kraai, roodborstje, spreeuw tot huis-
mus. Zelfs een overvliegende ooievaar 
werd gesignaleerd en één van de jon-
gens had een uil gezien. Een meisje zag 
hoog in een boom een nest met vier eie-
ren. Aan fantasie geen gebrek. De sfeer 
was uitstekend, de kinderen hebben 
zich prima vermaakt en geleerd (meer) 
oog voor de natuur te hebben.
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Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Nestkastcontrole

Jaar van de merel

Dit voorjaar hebben we na een onderbreking van twee jaar (coronamaatregelen) in 
Uffelte (Oosterveldschool), Wapserveen (De Vuursteen), Ruinerwold (De Dissel) en 
Heerenveen (De Burcht) lesgegeven over de merel, de vogel van het jaar. In een ei-
gengemaakte powerpoint presentatie kwamen de verschillen tussen het mannetje 
en het vrouwtje van de merel aan de orde. De basisscholieren maakten ook kennis 
met zang, de verspreiding en broedaantallen, het voedsel, hoe maak je een tuin 
aantrekkelijk voor een merel en tenslotte ziekte en bedreigingen. Na een toelichting 
op de meegebrachte opgezette vogels was het tijd voor enkele opdrachten. Kenne-

lijk heeft de les zijn uitwerking gehad want 
veel leerlingen bleken in de weken daar-
na vaker een merel gezien te hebben dan 
daarvoor, vooral in hun eigen woonomge-
ving.

In mei hebben we in Wapserveen nog een 
speciale les over de weidevogels en hun be-
dreigingen in groep 7/8 van De Vuursteen 
gegeven. Met behulp van een opgezette 
kievit en wulp en diverse lege eierschalen 
werd stilgestaan bij de verschillen en ei-
genschappen van de soorten. De leerlingen 
kregen te horen hoe we de bedreigingen 
van de weidevogels kunnen tegengaan om 
hen in de toekomst te behouden. 
In hetzelfde Wapserveen hebben we, op 
het rijk met groen aangeklede schoolter-
rein, een paar keer een nestkastcontrole 
uitgevoerd. Er hangen daar tien door de 
kinderen opgehangen kasten. 

Na een vogelles mochten alle leerlingen van groep 5/6 een blik werpen in een nest-
kast met twaalf jonge koolmezen. Deze kast met dit uitstekende broedsucces hangt 
tot ieders verbazing vlak bij het klaslokaal.

Op verzoek van de begeleidster van groep 1 en 2 (!) mochten de kleuters van 
De Vuursteen twee keer vertellen over hun belevenissen met vogels aan de hand 
van kleurenfoto’s en een paar opgezette vogels. Verrassend wat dit aan bijzondere 
verhalen opleverde.

Bij de Bosrank in Havelte hebben we in de avonduren met de schoolkinderen een 
rondje langs allerlei nestkasten gemaakt. Samen met Grietje en Wicher Akse zijn 
we meerdere keren op pad geweest. Vooral de ronde langs de Holtinger Schaaps-
kudde was geweldig. Bijna alle kasten waren bezet. De animo onder de groep van 
32 leerlingen was echter niet groot; in totaal deden zeven kinderen mee. We zullen 
ons moeten beraden welk aanbod we volgend jaar gaan doen aan de schoolkinde-
ren. Dat zou kunnen in de vorm van een thematische aanpak.

Even poseren tijdens een controlerondje met Ruud Smeenk, 
Grietje en Wicher Akse.
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Aantal jongen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Koolmezen 1248 908 1078 1251 1887 1982 2328 2155 2426

Pimpelmezen 454 264 352 347 557 679 721 762 723

Vliegenvangers 369 302 325 280 422 265 340 364 357

Boomklevers 35 29 18 20 51 40 23 12 23

Overige vogels - - 70 173 80 73 132 72 16

Totaal 2106 1503 1843 2071 2997 3039 3544 3365 3545

Hoeveelheid kasten per jaar 360 368 415 397 524 504 665 722 735

Broedsuccessen 
De broedcijfers van 2022 zijn behoorlijk. We hebben 735 kasten opgehangen en 3.545 jonge vo-
gels zijn uitgevlogen. In totaal waren er 4.000 eieren. Door predatie is 29 procent van de broedsels 
voortijdig beëindigd. Bij de uitgevlogen jongen is de koolmees de koploper met 2.426 jonge vogels 
(69 procent van alle jongen). De pimpelmees scoort 723 uitgevlogen jongen (20 procent), 357 bonte 
vliegenvangers (10 procent), 23 jonge boomklevers (0,6 procent) en enkele spreeuwen en mussen 
(0,4 procent). 
Met de aanvulling op deze cijfers: sommige controleurs hebben de tweede leg meegenomen in de 
cijfers, waardoor een hogere eindscore is bereikt.
Het aantal bonte vliegenvangers blijft stabiel mede door de goede weersomstandigheden. Op dit 
moment verblijven deze vogels in Afrika en 's zomers zijn ze o.a. te vinden in de bossen van het 
Ooster- en Westerzand in Uffelte en op landgoed Berkenheuvel in Diever.          

Interessant is te bekijken hoe de overzichten van de afgelopen negen jaren eruitzien. We hebben 
bijna het dubbele aantal nestkasten met als gevolg dat de aantallen uitgevlogen jongen meegroeit. 
Door giften van de gemeente Westerveld en de stichting Het Drentse Landschap hebben we in 2019 
en 2020 tweehonderd extra nestkasten in beheer gekregen. In Havelte, Darp, Wapserveen, Diever 
en Dwingeloo is het aantal kasten hierdoor sterk gestegen. 

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Nestkastcontrole - kleine vogels

In 2022 hebben we afscheid genomen van Annemarie en Wicher Kiers: zij zijn gestopt met het 
rondje Binnenveld 1. Ook Alexander Ekkels is geen controleur meer van Rheebruggen 2. 
Aan het eind van het jaar stopten Elien Hoekstra en Marjanne de Graaf met de route Binnenveld 3. 
Daartegenover staat een aantal nieuwe vrijwilligers in Uffelte en Havelte. 
Een groep van een kleine dertig vrijwilligers blijft actief. 

Namens de werkgroep Nestkastcontrole
Bert Noorman en Ruud, Smeenk (coördinatoren) 
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Vogelwacht Uffelte e.o.

Waren er in de beginjaren heidevelden waar de
dennen manshoog en nog hoger stonden, nu zijn 
die er niet meer. Dat maakt het werk een stuk
lichter natuurlijk, maar de ochtenden waarop je je 
eens lekker met de zaag kon uitleven zijn verleden 
tijd. Omdat ook de diverse grondeigenaren veel 
(achterstallig) onderhoud uitvoeren, moeten we 
nu echt zoeken naar de plekken waar we ons werk 
kunnen doen. Ook van de drukbegrazing door de 
schaapskudde beginnen de positieve resultaten 
zichtbaar te worden.

Helaas was er ook een triest bericht.
Afgelopen zomer overleed Derk van der Helden.

Al bijna twintig jaar zijn de heideschoners van de Vogelwacht Uffelte e.o. bezig met het verwij-
deren van vliegdennen en andere opslag op de heidevelden van het Holtingerveld. Het resultaat 
is de laatste jaren duidelijk zichtbaar. 

Jarenlange arbeid loont 

Derk was lid van de werkgroep vanaf de oprichting. 
Zijn vogelkennis en jarenlange persoonlijke
inbreng werden al die jaren zeer gewaardeerd.
In het verslagjaar werd er op veertien ochtenden 
gewerkt. Gemiddeld zijn er dan twaalf mannen
en vrouwen actief. De sfeer is altijd bijzonder goed, 
er wordt met heel veel plezier gewerkt. 
De koffiepauze is altijd een belangrijk onderdeel van 
een werkochtend, naast ‘werkoverleg’ worden er 
nog vele andere belangrijke zaken besproken. Heel 
vaak onder het genot van appeltaart, heidekoek en 
andere spierversterkende baksels. In 2022 heeft
de werkgroep op twaalf verschillende locaties 
gewerkt. De werkgroep bestond uit twintig leden.

Deze werkhouding mag dan niet bar
goed zijn voor de rug, de kleine denne-
tjes aan het Hoornsche Veentje trekken de 
VWU-vrijwilligers soepel de grond uit. 
(Foto Han Wonink). 
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Met zijn allen op pad

Kijk eens wat ik 
hier heb!

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Heideschonen

Bijzondere activiteiten

1. In 2022 werd weer een Heideschouw gehouden. Samen met (vertegenwoordigers van) de 
terreineigenaren hebben we een fietstocht gemaakt door het Holtingerveld langs de diverse 
werkplekken. Onderweg vertelden de eigenaren wat voor toekomstplannen er nog zijn 
met de terreinen en meldden ze bijzonderheden over de flora en fauna (kraanvogels!) in 
het Holtingerveld. De schouw werd afgesloten met een hapje en drankje bij Brasserie Oer, 
mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de terreineigenaren.  
Of ze ons werk ook waarderen! Staatsbosbeheer bood die ochtend nog een cadeau aan: 
vijftien opvouwbare krukjes, die de koffiepauze nog comfortabeler maken. 

2. In september kwamen de leerlingen van basisschool De Bosrank uit Havelte opnieuw een 
ochtend helpen. Nadat ze eerst op school een les over wat groeit en bloeit in het Holtingerveld 
en het waarom van heideschonen hadden gevolgd, werkten ze daarna een ochtend op de hei. 
Ook maakten ze nog een excursie in de omgeving van het werkterrein. In november werkten 
de leerlingen van de Oosterveldschool uit Uffelte en De Vuursteen (Wapserveen) eenzelfde 
programma af. Leuk was dat toen een verslaggeefster van RTV Drenthe opnames kwam 
maken voor het natuurprogramma ROEG!. Mooi om op tv te zien met welk enthousiasme de 
jeugd zich op zo’n ochtend uitleeft. Via uitzending gemist van RTV Drenthe is de aflevering 
van 26 november nog te bekijken en op de internetsite Roeg.tv. 

Onmisbaar was de ondersteuning van de mensen van Landschapsbeheer Drenthe. Bij de 
voorbereiding van de werkzaamheden is overleg met de terreineigenaren nodig. Dat zijn er in 
het Holtingerveld vijf, veel werk dus. Mark van Zwol van Landschapsbeheer Drenthe is daarbij 
een belangrijke schakel. Ook zorgt hij voor ons gereedschap. Zijn collega Lotte Harderingh 
verzorgde net als in eerdere jaren het programma met de scholen. Een groot compliment voor 
beiden voor hun hulp en enthousiaste ondersteuning.

Namens de Werkgroep Heideschonen,
Gert Hulsebos (coördinator).

Tijdens de koffiepauze krijgen de heideschoners gelegenheid voor ‘werkoverleg’ en nemen ze 
geregeld de toestand in de wereld door. (Foto: Han Wonink).

Meehelpen?
Zin om ook mee te helpen op de hei? Eenmalig? Periodiek? Inlichtingen bij Gert Hulsebos, 
coördinator van de werkgroep Heideschonen (0521 343222).
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Na corona weer Na corona weer 
een vol programma!een vol programma!

De activiteitencommissie kon in 2022 de leden van de Vogelwacht Uffelte e.o. en andere ge-
interesseerden eindelijk weer een vol en volwaardig programma aanbieden. 
Niet gehinderd door beperkingen i.v.m. coronavirussen organiseerden we in het voorjaar en 
najaar zes bijeenkomsten.

De wulp, grootste steltloper van Europa

De Zwolse vogelaar Gerrit Gerritsen beet op 3 maart het spits 
af met zijn lezing over de wulp, de grootste steltloper van 
Europa. 
In 1982 startte hij een wulpenonderzoek in Staphorst/
Rouveen en nu -veertig jaar later– wist hij veel te vertellen 
over de aantalsontwikkeling, overleving, nestsucces, plaats-
trouwheid en wintergebieden. Van de 440 broedparen zijn er 
nog maar 130 over in 2021. Er komen gewoonweg te weinig 
jongen groot door o.a. het gebruik van maaimachines en pre-
datoren.

Gelukkig is er ook hoop: tezamen met vrijwilligers zijn in het 
voorjaar van 2020 rond zo’n dertig nesten schrikdraad 
geplaatst wat direct al 50 procent minder predatie opleverde.

Op deze avond werd tevens Greet Glotzbach nog even in het 
zonnetje gezet. Zij heeft haar coördinerende rol overgedragen 
aan Hans Krol, maar blijft gelukkig behouden voor de activi-
teitencommissie.

De wulp, de grootste steltloper van Europa, 
heeft het moeilijk.
(foto Gerrit Gerritsen).
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Op 7 april gaf Joop Verburg onder het motto ‘Het Vlinderommetje’ een lezing.  Sinds 1996 is Joop 
voorzitter van Natuurvereniging Zuidwolde en een begrip in de regio (en ver daarbuiten). 
Tijdens die lezing maakte hij met zijn toehoorders een virtuele wandeling van 7,5 kilometer rondom 
de dorpskern van Zuidwolde (sinds kort is ook een wandeling van 10 km. mogelijk). Hij leerde ons 
over de wonderbaarlijke dingen die er in de natuur tijdens de verschillende seizoenen te zien en 
te beleven zijn. Joop Verburg bleek een boeiende verteller en schiep er genoegen in de aanwezigen 
vragen te stellen. Enkele leerzame feiten waren bijvoorbeeld: een vlieg heeft twee vleugels en zes 
pootjes; een bij heeft vier vleugels en zes pootjes; een rups heeft zes pootjes en twee achterschuivers 
en een citroenvlinder legt haar eitjes op de vuilboom.

Vlinderommetje

Excursie Bargerveen

Wandelen door het Bargerveen onder leiding van Erik Bloeming, 
dat deden de leden van de Vogelwacht op 14 mei. 
Voordat deze excursie begon gaf onze gids eerst een korte uitleg 
over het Bargerveen; een overgebleven bijzonder hoogveengebied 
in Nederland en een restant van het grote Bourtanger-moeras. 
Op de wandeling rond de nieuwe Buffer West hoorden en zagen we 
allerlei vogels waaronder de wielewaal, spotvogel, grasmus, 
dodaar, veldleeuwerik, koekoek, waterhoen en kleine karekiet. 

Joop Verburg maakte met zijn toehoorders een wonderbaarlijk vlinderommetje rondom de dorpskern van Zuidwolde (foto: Greet Glotzbach).

Erik Bloeming geeft tekst en uitleg bij de excursie door het Bargerveen. 
(foto: Esther Duijts).



Jaaroverzicht 2022 Pagina - 13 -

Vogelwacht Uffelte e.o. - Activiteitencommissie

Op een gegeven moment kregen we de 
kans om het verschil tussen de zwart-
kop en de tuinfluiter te horen, twee 
soorten die beginnende vogelaars nog-
al lastig vinden om uit elkaar te hou-
den. Op de terugweg zagen we naast 
het wandelpad enkele vlinders, zoals 
het groentje, icarusblauwtje en de 
zeldzame aardbeivlinder.

Na de pauze -met koffie van 
Staatsbosbeheer– bedankten we 
Erik Bloeming voor zijn enthousiaste 
rondleiding. Daarna nog een rondwan-
deling in een voor het publiek afgeslo-
ten  gebied met mooie hoogveenvege-
taties en de daarbij behorende flora en 
fauna. Bij het wandelen door het Bargerveen kom je onder ander langs deze

mooie plas in dit hoogveengebied. (foto Greet Glotzbach).

De excursie op 25 september naar het Wasterloopbos, het voormalig 
proefterrein van het Waterloopkundig Laboratorium in de Noordoostpol-
der, was eens wat anders dan we van de Vogelwachtexcursies gewend 
zijn. Een excursie op zondag en dit keer geen centrale rol voor de vogels, 
maar een combinatie van natuur en techniek. In dit voormalige open-
luchtlaboratorium liggen ruim dertig schaalmodellen van waterwerken 
zoals het ‘Noordereiland bij Rotterdam’ en de ‘Maasvlaktecentrale’.
We liepen over de bodem van de voormalige Zuiderzee, hoe bijzonder is 
dat! Door de aanwezigheid van (stromend) water komen hier ook ijsvogels 
voor en zelfs de waterspreeuw is hier al gesignaleerd. 

Excursie WaterloopbosExcursie Waterloopbos

Dit Deltamonument is in de Noordoostpolder 
te bewonderen (foto: Hans Krol).

Een deel van de Vogelwachtwandelaars loopt door het Waterloopbos 
(foto: Hans Krol).
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Natuur in het spoor van de ijstijd

Philip Friskorn dook voor zo’n vijftig be-
zoekers van zijn lezing in de Veldkei in 
het verre verleden en heden. 
Op 20 oktober gaf hij in de Veldkei een 
boeiende lezing met als titel: ‘Natuur in 
het spoor van de IJstijd’.

Noord-Europa heeft de vorm van zijn 
landschap te danken aan de voorlaatste 
noordelijke ijstijd, die zo’n 130.000 jaar 
geleden ten einde liep. In een periode 
waarin een 2.000 meter dikke ijskap 
zand en stenen voor zich uitschoof en 
bergen hun huidige vorm gaven om 
uiteindelijk te stoppen bij Rhenen aan 
de Rijn. De sporen van de ijstijd zijn tot 
vandaag zichtbaar. De bezoekers van 
zijn dialezing beleefden die ‘tocht’ via 
de foto’s van Philip Friskorn, startend 
vanaf de Barentszzee via Noorwegen, 
Zweden, Finland, Noord-Duitsland en 
Nederland, tot eindpunt Rhenen.
Friskorns lezing was zeer boeiend door 
een combinatie van overweldigende 
landschappen, de onvoorstelbare kracht 
van de natuur en natuurlijk mooie 
vogelfoto’s waaronder de grote en kleine 
jager, papegaaiduiker, sneeuwhoen en 
haakbek.

Koningseiders broeden in Spitsbergen en Noord-Siberië en overwinteren 
met name rond het Noorse Varanger Schiereiland, dat door de warme 
golfstroom ijsvrij is. Daar fotografeerde Philip Friskorn dit fraaie exem-
plaar (foto: Philip Friskorn).

Het gletsjerspoor Porta Laponica in het uiterste noorden van Zweden is 
een van de indrukwekkende overblijfselen uit de voorlaatste noordelijke 
ijstijd (foto: Philip Friskorn).  

Een handjevol uil; de steenuil

Op 24 november gaf Erwin Bruulsema een lezing over de steenuil en werd voor de toehoorders en 
-kijkers duidelijk hoeveel kennis hij heeft van deze vogel. Begeleid door sprekende foto’s vertelde 
hij o.a. over de ecologie van deze kleinste uil van Nederland qua uiterlijk, verspreiding, leefgebied, 
vijanden, voedsel, en voorplanting.

Vermakelijk was zijn verhaal dat bij een doodmelding van een mannetje steenuil het vrouwtje met 
vijf jongen werd bijgestaan in de voedselvoorziening door Erwin zelf!

Hilarisch was ook de opname met een camera van een (dikke) steenuil die zich met moeite door 
het gat heen moest wurmen om in de kast, die ‘marterproof’ was gemaakt, te komen.
Tenslotte gaf hij nog enkele tips hoe je een steenuilvriendelijke omgeving kunt maken. 

Namens Activiteitencommissie,
Hans Krol (coördinator).
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De werkgroep Zwaluwen 
heeft dit jaar weer succes-
vol de stand van boeren-, 
huis- en gierzwaluwen 
opgenomen in Havelte, 
Darp, Uffelte, Veendijk 
en Wapserveen. Onder 
andere door het aanbie-
den van nestgelegenheid, 
zoals de zelfgemaakte 
kunstnesten of speciale
nestkasten en die te 
onderhouden tracht de 
werkgroep de zwaluwen 
te beschermen.

Verder fungeert de werkgroep als zwaluwenvraagbaak en geeft voorlichting, zoals via een infor-
matiebord bij de kooi van de Holtinger Schaapskudde. De werkgroep bestaat uit Antoon 
Vermeulen, Arend van Dijk, Gert Hulsebos, Greet Glotzbach, Huub Holterman en Ronald te Loo. 
Dit jaar hebben Geert Drogt, Meia van Geel, Riet Stroomer, Maaike Veerkamp en Hilmar Zijlstra 
meegeholpen met de tellingen.

Na de enigszins natte zomer van 2021, pakte die van 2022 veel zonniger en warmer uit. Waar-
schijnlijk hebben de zwaluwen hiervan weten te profiteren door veel jongen groot te brengen. Of 
dat zo is zullen we komend voorjaar zien, als er meer zwaluwen terugkeren naar hun geboorte-
grond. De zomer ging vooraf aan een koud voorjaar met geregeld koude noordenwind waardoor 
zwaluwen later van start gingen.

Uffelte Havelte Veendijk Wapserveen Darp

Huiszwaluw 86 175 58 28 0

Gierzwaluw 32 37 0 6 30

Boerenzwaluw 63 302

Telresultaten in een notendop

Boerenzwaluw

We beginnen het seizoen meestal met de telling van boerenzwaluwnesten in ons vaste telgebied 
in Uffelte ten oosten van de Drentse Hoofdvaart. Dat doen we eenmalig in de eerste helft van juni 
(telling eerste legsels) waarbij we vrijwel elk gebouw onder de loep nemen. Bewoners zijn meestal 
behulpzaam en weten vaak al waar de nesten zitten.
Van wat ons ter ore kwam in het koude voorjaar gingen we uit van lage aantallen, maar uiteindelijk 
was de uitkomst vergelijkbaar met 2021. 

(Foto: Traas Nature care).
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Op 24 adressen stelden we 63 bewoonde 
nesten vast, één meer dan vorig jaar. Wel 
waren de nesten wat meer geconcentreerd 
op minder adressen en zeker twee jaren-
lang bezette adressen moesten het zon-
der zwaluwen stellen. Negentien adres-
sen waren door een of twee zwaluwen 
uitgekozen en op vijf adressen telden we 
vijf tot elf nesten. Er waren 29 adressen 
zonder zwaluwen. Onze telreeks vanaf 
2008 overziende: het aantal lag in 2022 
net onder het langjarige gemiddelde van 
65. Topjaren met circa 80 nesten waren 
2008, 2011 en 2015 en daljaren met 
53-56 nesten 2013 en 2017.

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Zwaluwen

Bij Zwambag in Wapserveen bouwen huiszwaluwen stevige nesten van 
een mengsel van modder en koeienpoep. (foto: Antoon Vermeulen).

Huiszwaluw

Wat is nu leuker dan op een afstandje te kijken naar de bedrijvige, af- en aanvliegende huiszwa-
luwen tijdens de nestbouw of bij het voeren van nestjongen? Dat maakt tellingen ook zo leuk. 
Huiszwaluwen tellen we vooral in juli, waarbij we ons richten op de eerste legsels. Uffelte scoorde 
goed met 86 nesten, zeven meer dan vorig jaar. Op twintig adressen hadden een tot drie zwaluwen 
een nest, maar de meeste zaten op drie locaties. Op het bedrijf van Grit langs de Rijksweg telden 
we zeven nesten onder een dak van zinken golfplaten. De zwaluwtil bij Post aan de Dorpsstraat 
was goed voor 15 nesten. De drie gebouwen bij de sluis met 35 nesten was met recht de toploca-
tie. Vergelijken we de uitkomst van 2022 met tellingen sinds 2008 dan komt het aantal dit jaar 
vrijwel overeen met het langjarig gemiddelde van 85. In 2008-2011 bedroeg de stand nog 120-144 
nesten maar die viel terug tot minima van 54-57 tussen 2014 en 2019. Daarna is er weer sprake 
van stijging van 35 procent.

In Havelte en de Veendijk werden 233 nesten genoteerd, dat zijn er 19 meer dan in 2021. 
Op de meeste adressen zaten een tot vijf nesten. Concentraties van 11 tot 51 nesten waren er op 
acht locaties, op de melkveebedrijven van Gras (51 nesten), Oostra (24) en Meeuwes (17), aan de
twee zwaluwtillen (26 en 20) en aan de loods bij de schaapskooi van de Holtinger Schaapskudde (16). 
Over de jaren heen schommelde de stand in Havelte-Veendijk vrij sterk. 
Tot 2010 ging het om minder dan 200 nesten. Het wisselende aantal liep op tot een maximum van 
339 nesten in 2019. Daarna was er een gevoelige afname. De veranderingen in de stand in Uffelte 
en Havelte-Veendijk lopen niet parallel en zijn soms tegenovergesteld.

Leegloop

In de dorpskernen van Uffelte en Havelte zien we al vele jaren een leegloop. In Uffelte concentreerden 
zwaluwen zich meer en meer in de naaste omgeving van de Drentse Hoofdvaart en aan de westelijke 
dorpsrand. In Havelte zijn er concentraties aan de noordwestzijde van het dorp, dat is in de wes-
telijke Meerkamp en bij de schaapskooi, en tevens langs de Drentse Hoofdvaart. Het is niet altijd 
duidelijk waarom locaties in dorpskernen worden verlaten. Het kan zijn dat door uitbreiding van 
bebouwing de afstand tot de voedselgebieden boven het omliggende niet bebouwde landschap te 
groot is geworden. Maar dat gaat niet overal op. Ook het ontbreken van nestmateriaal (natte leem, 
modder) in de naaste omgeving kan een beperkende factor zijn.
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In Wapserveen zijn 28 nesten vastgesteld hoofd-
zakelijk bij de melkveebedrijven van Zwambag 
(15, waarvan twee aan een nieuw geplaatste til!) 
en Benak (10). Zwambag zag bij ‘zijn’ zwaluwen 
dat gaaien hangend aan de dakrand nestjon-
gen uit de nesten haalden. Na het ongeschikt 
worden van de oude melkfabriek als nestplaats 
in 2010, waar in sommige jaren tot 60 nesten 
zaten, is de stand in Wapserveen teruggeval-
len tot gemiddeld 26 nesten met als maximum  
43 in 2019.

Op de foto van Greet Glotzbach: Huiszwaluwnesten op een risicovolle plek met af en toe bewegende kabels. Door het plaatsen van 
kunstnesten wordt dit risico beperkt.

Kunstnesten

In Uffelte ligt het aantal bezette kunstnesten voor huiszwaluwen in 2011-2022 met gemiddeld 
41 procent wat hoger dan in Havelte-Veendijk (30 procent) en Wapserveen (33 procent). 
Het aantal bezette kunstnesten volgt enigszins de populatietrend, maar lijkt minder aan schom-
melingen onderhevig dan bezette natuurlijke nesten. Het merendeel van de zwaluwen metselt 
het eigen nest en die bouwen ze soms tegen een kunstnest aan. Kunstnesten leveren een posi-
tieve bijdrage aan de populatie, al was het alleen maar omdat de zwaluwen anders op die plek-
ken niet terecht konden, zoals aan onze drie goedbezette zwaluwtillen en aan de houten loods 
bij de schaapskooi, waar natuurlijke nesten slecht aan de houten wand hechten. Toename van 
de stand in de jaren 1990-2000 is mede in de hand gewerkt door het bezet raken van toen voor 
het eerst aangebrachte kunstnesten
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Nestplaatsen van huiszwaluwen in Havelte en 
Veendijk in 2022.

Gierzwaluwen laten zich lastig inventariseren. Nesten zitten vaak in spleten onder een overstek, 
dakvorst (bovenste rij pannen) of dakpan. Je moet net ter plaatse zijn om een zwaluw razendsnel 
het nest in te zien duiken of te verlaten. Hetzelfde geldt voor het vaststellen van de bezetting van 
nestkasten. Er moet op meerdere, liefst mooi-weer-avonden gepost en gespeurd worden. Geert 
Drogt heeft hieraan in Uffelte veel tijd gespendeerd en in de Meerkamp heeft Maaike Veerkamp 
de honneurs waargenomen. Elders in Havelte en in Darp en Wapserveen is de omvang van de 
populatie geteld door enkele keren de rond- en invliegende gierzwaluwen op de broedplaatsen 
te tellen.

Gierzwaluw

Op zwoele avonden in juni en juli is het altijd weer een lust de jagende groepen gier-
zwaluwen boven de broedplaatsen te zien vliegen en gierend tussen de huizen door 

te zien schieten. Tegen dat het donker wordt duiken steeds meer zwaluwen via spleten en  gaten 
in hun nest- en slaapplaatsen en wordt het opvallend stil.
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In Uffelte waren 27 (van de 35 aanwezige) nestkasten bezet, vonden vier zwaluwen een nestplek 
onder dakpannen en koos er één voor de eindvorst naast de schoorsteen. In Havelte zaten er zes 
in de Meerkamp en 31 paren in de omgeving van de Lage- en Dennenland en Churchillplantsoen. 
De bebouwde kom van Wapserveen bood onderdak aan zes paren en Darp zelfs aan dertig paren. 
Opgeteld gaat het om 105 paren. Dit goede resultaat zal zeker verband houden met de vele aanwe-
zige gierzwaluwen, maar tevens spelen de gunstige waarneemomstandigheden tijdens het telwerk 
hierin een rol. Gierzwaluwen nemen in onze regio al jaren toe met de eerste vestigingen in Havelte 
in 1973, Uffelte in 1988, Wapserveen in 2010 en Darp in 2014. 
In 2010 ging het nog om totaal 29 paren, tien jaar later om 92 paren en nu dus 105. 
Met slechts 77 paren dissoneert 2021 in dit rijtje.

Oeverzwaluw

De oeverzwaluw ontbreekt als jaarlijkse 
broedvogel in de gemeente Westerveld ten 
zuiden van de Wapserveense Aa. In sommi-
ge jaren zijn er incidentele vestigingen van 
enkelingen in kuilbulten, gronddepots of 
waar gegraven is. Dat was in de jaren ‘70 
van de vorige eeuw wel anders met onder 
andere kolonies van soms tientallen nesten 
in het Kamperzand bij Darp, de Havelter 
vuilstort aan de Kolonieweg en het Holtin-
gerveld aan de rand met Wapserveen. 

De werkgroep zou deze zwaluw graag weer als vaste bewoner in onze regio verwelkomen; moge-
lijkheden hiervoor worden onderzocht. Gedacht wordt aan de aanleg van een broedwand op een 
geschikte locatie waar oeverzwaluwen hun nestgangen in kunnen graven. Elders zijn daar goede 
ervaringen mee opgedaan.

Oeverzwaluwen graven hun nestgang is steile wanden, zoals in 
deze grondhoop. Zoiets stellen we ons ook voor in onze regio.
(foto: Gert Hulsebos).

Namens de Werkgroep Zwaluwen,
Arend van Dijk (coördinator).
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De pr-commissie zorgt voor gevarieerde artikelen op vogelgebied zoals nestkasten, voersilo's, 
voer, place-mats, pindaslingers, pindakaaspothouders, onderzetters, dennenappels met zaad en 
vet en nog veel meer accessoires en snuisterijen.

Vogelwacht Uffelte e.o.

Een heerlijk public relationsjaar

Voor de pr-commissie van de Vogelwacht was het een fantastisch jaar. We hebben een leuk en 
gezellig team van vrijwilligers dat bestaat uit zes leden: Marga Hammingh, Ineke en Peter 
Smit, Alie Westerhof, Helma en Riet Stroomer. We vullen elkaar aan, geven elkaar de ruimte 
en houden elkaar scherp. Hebben vele gezellige en creatieve uren genoten van onze activi-
teiten, met zagen, plakken, rijgen, invetten tot aan de ellebogen, timmeren, noem maar op.

Henk Akse uit Diever is de man die 
onze nestkasten, voersilo's en pinda-
kaaspothouders maakt. Hij doet dat
met groot enthousiasme, geeft advies, 
denkt mee. Hij maakt die nestkasten 
vanaf het begin voor de vereniging
-vijftig jaar terug- toen Fred van Vem-
den als voorzitter de Vogelwachtkar 
trok. Een bedankje voor Henk Akse is 
in dit jaarverslag zeker op zijn plaats.

Henk Akse, al heel lang maker van onder meer nestkastjes.
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Samen met Riet Stroomer -de maker 
van deze foto- zijn (vlnr) 
Marga Hammingh, Peter Smit, 
Helma Stroomer, Ineke Smit en 
Alie Westerhof actief wat betreft 
pr-activiteiten. 

Op 3 maart bevolkten we een stand bij 
de lezing over de wulp in de Veldkei, 
door Gerrit Gerritsen. 

Op 7 april hadden we wederom een 
stand bij de lezing ‘het vlinderommetje’ 
in Fredrikshaven, door Joop Verburg.

Veel nieuwe leden

Op een speciale promotiemarkt op 23 april georganiseerd door de dorpsgemeenschap Uffelte moch-
ten wij als Vogelwacht natuurlijk niet ontbreken. We konden ons daar die middag presenteren met 
materialen in een heel grote kraam. En met succes, want we mochten veel nieuwe leden noteren. 

Mussen van het dak

Tijdens de traditionele Oogstdag in Lhee op de tweede zaterdag van augustus zijn wij als Vogel-
wacht een vaste deelnemer. In 2022 viel het bezoekersaantal op 13 augustus tegen. Oorzaak: het 
was die zaterdag ontzettend heet, de mussen vielen zowat van het dak en heel wat mensen zochten 
thuis of in het water verkoeling. Jammer voor de organisatie en voor ons als vereniging. 
 
IJstijd

Op 20 oktober hadden we in. De Veldkei een stand bij de lezing van Philip Friskorn over 
‘Natuur in het spoor van de IJstijd”. 

Het kleinste uiltje

Ook bij de laatste lezing van 2022 op 4 november waren we present bij de lezing van 
Erwin Bruulsema over de steenuil.

Eerste paasdag, 17 april, hadden we een schit-
terende plek bij het kraomschudden van de 
Holtinger Schaapskudde. Het was heerlijk weer 
en het aantal bezoekers was overweldigend. 
Engelbert van der Giessen was daar eveneens 
aanwezig voor het uilenballen pluizen. Ook dat 
trok heel veel belangstellenden.

Het afgelopen jaar hebben we negen keer acte de présence gegeven om de Vogelwacht Uffelte e.o. 
extra onder de aandacht te brengen. 
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Als spectaculaire (bijna) afsluiting van 
het jaar waren we op 17 december in 
Dickensachtige kerstsfeer niet weg te 
denken op de Havelter brink. Het was 
bere-koud maar dat mocht de pret niet 
drukken. Het aantal bezoekers was 
grandioos, de mensen hadden echt zin 
in een uitstapje. Onze vrijwilligers op 
het thuisfront moesten via sluipweg-
getjes en op de fiets de stand bereiken 
om de voorraden aan te vullen. Het 
was niet aan te slepen. Kortom een 
heel sfeervol evenement.

Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die onze kraam bemensen tijdens de markten. En de 
experts, die met hun kennis over de vele aspecten van het ‘vogelleven’ de bezoekers het beste 
kunnen informeren en enthousiasmeren: Om ze bij naam te noemen: Nel Garrelfs, Bert Noor-
man, Simon Bijl, Engelbert van der Giessen, Ruud Smeenk en Hans Krol.

We danken tevens alle leden en andere belangstellenden voor de interesse en de aankopen in 
onze stands en hopen dat ook 2023 een mooi vogeljaar wordt.
Als we toch onze blik op het nieuwe jaar richten, willen we iedereen vast attent maken op 
het Vogelfestival op 20 mei. Daar zullen alle werkgroepen van de Vogelwacht Uffelte e.o. zich 
presenteren. En daar mogen we onder meer nestjes en eitjes tentoonstellen. Met daaraan een 
prijsvraag verbonden: wat voor nest maakt welke vogel en hoe zien de eieren eruit? Een mooi 
evenement om naar uit te kijken. 

Op de Havelter kerstmarkt ontbrak de Vogelwacht natuurlijk niet.Onze laatste presentatie was op 
21 december op de kerstmarkt in 
Uffelte in de Oosterveldschool. 
Het was één groot feest: een rad van 
fortuin, het popkoor van Uffelte trad 
op, de catering was super. En heel veel 
mensen uit Uffelte hebben de kerst-
markt bezocht. Het was gemoedelijk en 
gezellig. Er werd gezongen en de kinde-
ren hadden prachtige snuisterijen ge-
maakt. Een prachtig afscheid van een 
heerlijk public relationsjaar, waarin wij 
via ons werk 38 nieuwe leden mochten 
verwelkomen.

‘Vogelspullen’ uitgestald op de kerstmarkt in Uffelte en met 
vrijwilligers met speciale hesjes.  

Namens de PR-commissie, 
Riet Stroomer (coördinator).

Vogelwacht Uffelte e.o. - PR-commissie
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Het afgelopen steenuilenseizoen hadden we in tegenstelling tot 2020 en 2021 vrijwel niet 
meer te maken met beperkende maatregelen rondom corona. Toch moest een deel van de sub-
coördinatoren en vrijwilligers weer even op gang komen. Ook voor de werkgroep Steenuilen 
was na twee jaar beperkingen het ritme anders geworden. 

Hoeveel invloed heeft muizenstand op de steenuil?

Door het jaar heen zijn we 
op verschillende momenten
actief als werkgroep. We be-
ginnen het jaar standaard 
met de territoriuminventa-
risaties. Vaak veel te vroeg 
in het jaar, omdat we niet
kunnen wachten en het hel-
dere windstille avonden zijn. 

De ervaring leert dat het veel effectiever is om begin maart op 
pad te gaan, aangezien de mannen steenuilen dan veel beter
terugroepen. Ook voor ons is dat aangenamer vanwege de iets 
hogere temperaturen t.o.v. eind januari. Eind april gaan we dan 
op pad om te kijken of er al eieren zijn en hoeveel nesten we dit 
jaar hebben. Dit doen we om een compleet beeld te houden van 
het aantal broedsels. Alleen ontrole van de jongen  (die we half
mei uitvoeren) zou kunnen betekenen dat we nesten missen in 
ons onderzoek, omdat het nest bijvoorbeeld is mislukt of gepre-
deerd (opgegeten). 
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Na die controle, half mei, is het tijd om te ringen. De 
jongen moeten minimaal veertien dagen oud zijn om 
geringd te worden. En als alles dan goed gaat vliegen
de jongen tussen de 30e en 40e dag (over het algemeen) 
uit. Dan rest alleen nog het schoonmaken. Na de inten-
sieve jongenperiode kan het schoonmaken in het najaar 
beginnen. Dit kan het hele najaar uitgevoerd worden, 
dus die tijd wordt ook genomen door de vrijwilligers. 
Andere werkzaamheden die dan eveneens aan de orde 
komen zijn bijvoorbeeld: vervangen, bijplaatsen en ver-
wijderen van nestkasten.

Bak water
Een heel gekke winter van 2021 op 2022 hebben we niet 
gehad; dat is voor de steenuilen gunstig. Maar toen - op 
21 februari - kwam er een bak water uit de lucht en 
stonden er behoorlijk wat percelen grond onder water. 
De muizenstand was in 2021 al niet om over naar huis 
te schrijven, waardoor de resultaten niet optimaal wa-
ren. Wat zal dit overvloedige water voor invloed hebben 
voor de muizenstand en op het voedselaanbod voor de 
steenuilen? Dat zou in het seizoen al snel blijken. Minder 
territoria, minder eieren, minder jongen was het gevolg. 

In 2022 kwamen we in het totaal uit op 58 territoria. 
Dat zijn er maar liefst tien minder dan in 2021. Een terugval, maar niet zorgelijk. In 2013 en 
2016 hebben we dit ook gezien en de populatie herstelde nadien weer. De reproductie was rela-
tief laag in 2021, dus een uitbreiding in het aantal territoria hadden we ook niet direct verwacht. 
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Minder nesten
Ook het aantal nesten viel behoorlijk lager uit dan we gewend waren de afge-
lopen jaren, waarin we verwend waren met stijgende aantallen. Een terug-
val t.o.v. 2021 van maar liefst 11 nesten maakte dat we dit jaar niet hoger 
uitkwamen dan 46 nesten van de steenuil in het gebied van de Vogelwacht 
Uffelte e.o. Van deze nesten mislukten er 13 stuks. Dit is qua percentage 
28 procent, wat relatief goed is. Zolang dat aantal mislukkelingen tussen de 
20 en 30 procent ligt is dit redelijk gezien het landelijk gemiddelde. 

Eieren
Aangezien we controle van de eieren uitvoeren, zoals 
landelijk wordt geadviseerd door STONE (Steenuilen 
Overleg Nederland) weten we redelijk nauwkeurig het 
aantal eieren dat door de steenuilen in ons gebied is 
gelegd. Dit jaar kwamen we uit op 125 eieren. Dat is 
de afgelopen jaren niet eerder zo laag geweest. In 2007 
was dat aantal eieren voor het laatst zo laag was, maar 
toen hadden we maar 32 nesten. Het komt neer op ge-
middeld 2,7 eieren per nest. Dit is sinds we de ei-con-
trole uitvoeren nog nooit zo laag geweest. 

Jongen
Bij de jongen hebben we het altijd over 
het vermoedelijk aantal uitgevlogen 
jongen. Hier kwamen we op 79 uit, het 
laagste sinds 2009. 
Gemiddeld kwam dit neer op 1,7 uit-
gevlogen jongen per nest. Voor een 
stijgende/stabiele populatie is volgens 
onderzoek gemiddeld 2,0 uitgevlogen 
jongen per nest nodig. In 2021 en 
2022 zaten we daar onder.

Al met al een zeer bijzonder seizoen voor de steenuilen. Een slecht resultaat, maar nog niet iets om 
ons zorgen over te maken. Opvallend hierin is wel het verschil tussen het gebied rondom Ruinen 
en het gebied rondom Dwingeloo. Rondom Ruinen waren er meer nesten dan in 2021, terwijl er 
rondom Dwingeloo behoorlijk minder nesten geteld zijn. Daarnaast was het percentage mislukte 
‘Ruinense’ nesten weer hoger dan rondom Dwingeloo. Het gemiddeld aantal eieren was bij Ruinen 
2,3 eieren per nest en uitgevlogen jongen maar 1,2. Terwijl bij Dwingeloo het gemiddeld aantal 
eieren uitkwam op 3,1 eieren en 2,1 uitgevlogen jongen per nest. Conclusie: het aantal nesten 
rondom Ruinen is toegenomen en bij Dwingeloo afgenomen, maar dat de ‘Dwingelose’ nesten 
succesvoller zijn geweest dan rondom Ruinen. Naar redenen blijft het gissen, wel staat vast dat er 
héél weinig muizen waren dit jaar. 
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Camerakasten
In 2022 zijn er voor het eerst op drie locaties (in Lhee, Wittelte en Hees) in samenwerking met 
de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe nestkasten uitgerust met binnen- en buitencamera’s. 
Claus van den Hoek heeft de technische ondersteuning gedaan en de filmpjes gemaakt die op zijn 
facebook  te vinden zijn. Doordat we ook in de nestkast konden filmen en het anti-martersluisje 
doorzichtig was hebben we prachtige beelden kunnen volgen van steenuilen in de sluis, hoe ze 
naar binnen gingen, etc. Dit heeft in het begin van het seizoen al geleid tot enkele aanpassingen 
in de nestkasten. Ten eerste kwamen we erachter dat de steenuilen aan het begin van het seizoen 

een beetje dikker zijn en meer moeite hebben om door de sluis 
te komen. Door de vliegopening te vergroten werd het voor de 
steenuilen makkelijker de nestkast te betreden. Tevens merkten 
we dat de hoogte van de buitenste vliegopening het de steenuilen 
moeilijker maakte om in de nestkasten te komen. Daarom hebben 
we een heus opstapje bevestigd in het ‘voorportaal’. 

Voor alle drie nestkasten-met-camera’s kwam de steenuil regel-
matig kijken voor de kast en later ook in de nestkast. Helaas was 
dit in Wittelte van korte duur. Vlak voor het broedseizoen begon, 

verdwenen daar de steenuilen. Reden onbekend, maar mogelijk heeft het iets te maken met de 
aanwezigheid van de bosuil in de omgeving. In Lhee viel de binnencamera uit, maar konden we 
buiten wel alles prachtig volgen. In Hees liep het allemaal op rolletjes en hebben we mee kunnen 
genieten met het gezinnetje steenuil tot het uitvliegen van de jongen aan toe. Predatoren hebben 
we nog niet in beeld gehad, terwijl dat wel één van de onderzoeksdoelen was. In 2023 gaat de 
werkgroep met dit project door en kijken we welke ontwikkelingen de steenuilen dan doormaken. 
Krijgen we nieuwe inzichten? We gaan het meemaken. 

Het dilemma van bijvoeren
In Wapse hebben we een nest bijgevoerd, zoals we in 
de laatste nieuwsbrief (december) van de Vogelwacht 
hebben beschreven. Nadat het mannetje het niet gered 
had, was het kiezen tussen twee kwaden: bijvoeren of 
de natuur haar gang laten gaan. I.v.m. de kwetsbare 
populatie hebben we toch gekozen voor het bijvoeren 
van dit nest.

Boommarter met jong
Bij Diever troffen we dit keer geen steenmarter in de 
nestkast, maar een boommarter met een jong had in-
trek genomen in deze nestkast. Na een foto gemaakt 
te hebben, hebben we ze met rust gelaten. We zijn 
benieuwd of we haar volgend jaar weer mogen verwel-
komen in deze nestkast. 
 

Een boommarter met jong vond in Diever onderdak 
in de steenuilennestkast.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Totaal territoria 56 64 69 58 64 72 72 74 68 58

T.o.v. jaar ervoor 90% 114% 108% 84% 110% 113% 100% 103% 92% 85%

Toename / afname -10% 14% 8% -16% 10% 13% 0% 3% -8% -15%

Totaal broedgevallen 50 53 58 51 58 51 54 53 57 46

T.o.v. jaar ervoor 102% 106% 109% 88% 114% 88% 106% 98% 108% 81%

Toename / afname 2% 6% 9% -12% 14% -12% 6% -2% 8% -19%

Broedgevallen t.o.v. territoria 89% 83% 84% 88% 91% 71% 75% 72% 84% 79%

Mislukt 17 19 26 21 18 12 16 15 20 13

Percentage mislukt 34% 36% 45% 41% 31% 24% 30o% 28% 35% 28%

Broedsucces

Nesten succesvol 66% 64% 55% 59% 69% 76% 70% 72% 65% 72%

Aantal eieren 178 218 226 149 218 183 196 171 200 125

Gemiddeld aantal eieren 3,6 4,1 3,9 2,9 3,8 3,6 3,6 3,2 3,5 2,7

Aantal eieren uit 51% 61% 41% 60% 69% 68% 64% 65% 53% 63%

Aantal jongen 90 134 93 89 151 124 126 112 105 79

Gemiddeld aantal jongen per broedsel 1,8 2,5 1,6 1,7 2,6 2,4 2,3 2,1 1,8 1,7

Gemiddeld aantal jongen per succesvol 
broedsel 2,7 3,9 2,9 3,0 3,8 3,2 3,3 2,9 2,8 2,4

Subgebieden
Inmiddels werken we als Steenuilenwerkgroep met negen subgebieden. Dat is wellicht veel, maar 
daardoor blijft het vrijwilligerswerk voor eenieder behapbaar. Globaal gezien is de verdeling als volgt:

- Jan ter Stege  Ruinen – Hees
- Lenk van Zandwijk  Ansen 
- Harald de Graaff & Adrie van der Lely  Uffelte – Havelte – Ruinerwold – Oosteinde
- Jac Hamers  Ruinerweide – Weerwille – Berghuizen
- Okko Vos  Dwingeloo – Lhee - Lheebroek
- Patrick Bolling  Eemster – Dieverbrug – Geeuwenbrug - Leggeloo
- Rutger de Vries  Wapserveen - Wittelte
- Claus van den Hoek  Nijensleek – Vledderveen – Wilhelminaoord
- Erwin Bruulsema  Diever – Wapse

Wij zijn allen heel blij met de inzet van alle vrijwilligers die de subcoördinatoren ondersteunen 
met het veldwerk. Zonder hun inzet  was dit vrijwilligerswerk niet mogelijk geweest. We hopen 
ook in 2023 weer op ieders inzet te mogen rekenen en kijken uit naar een nieuw steenuilen-
seizoen. De verwachting is dat dit al snel beter kan zijn dan het seizoen dat we achter de rug 
hebben.

Namens de Werkgroep Steenuilen,
Erwin Bruulsema (coördinator).
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Het afgelopen broedseizoen was voor de weidevogels in de Havelter- en Uffeltermade ver 
onder de maat. In Havelte neemt de afname zorgelijke vormen aan. Telden we tien jaar 
geleden nog 48 broedparen van de weidevogels, afgelopen jaar waren dat slechts negen. In 
Uffelte was de daling dan wel iets lager maar daar houdt het ook niet over. 

Is het einde hier in zicht?

Ondanks inzet, het einde van?
Eerder zorgden intensieve landbouw en de daling van het grondwater 
voor een afname. De weidevogels die nog wel in de beide mades komen 
hebben zich wel kunnen aanpassen aan deze omstandigheden. Nu is 
predatie van nesten en jongen de grootste oorzaak van de afname. On-
danks allerlei maatregelen om de predatie tegen te gaan blijft het zeer 
moeilijk die in de hand te houden. 

Als de dalende trend zo doorgaat zijn over een paar jaar de weidevogels 
niet meer te zien en te horen in beide gebieden. 
En dat zou ontzettend jammer zijn ondanks de inzet van beschermers en 
de hulp van de boeren. Predatie van een wulpenei.

Lenteweer zeer wisselvallig
Het weidevogelseizoen van 2022 kende veel weersextremen. Het voorjaar startte na nattigheid en 
storm in februari. Maart begon met zonnig en overwegend droog weer. Maart eindigde met lage tem-
peraturen en sneeuw gevolgd door een korte periode met buien en wind. Het koele en natte weer 
zette in april nog even door. Na de eerste tien aprildagen werd het droog en zonnig bij temperaturen 
rond of iets boven normaal. De eerste kievitskuikens profiteerden van de redelijke omstandigheden 
en de insectenpiek. Op 12 april werd de eerste warme dag van de lente geregistreerd en werd het 
droger. In andere gebieden proberen weidevogelbeschermingen steeds meer in te spelen op langdu-
rige droogte door klimaatverandering. Ze pompen water op en proberen dat beter vast te houden. 
Het aanleggen van plasdras en het plaatsen van een stroomraster is een belangrijke maatregel om 
snel en effectief een voedselbiotoop te creëren. Ook mei begon met rustig hogedrukweer. 
Aanvankelijk met temperaturen onder het langjarig gemiddelde, maar daarna geleidelijk oplopend.

(foto: Herman Leenstra).
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Weidevogels in Havelte en Uffelte

Op 9 maart werd het eerste nest met twee kievitseieren in Hengevelde (Overijssel) gevonden. 
Het duurde nog ruim drie weken voordat de weidevogelbeschermers de eerste nesten in Uffelte 

Voetafdruk das Havelter Made.

hadden gevonden. Op 3 april een vol nest op een bietenland 
aan de Oude Vaart en kort daarna twee nesten met vier eieren 
in het grasland van maatschap Westert aan de Broekdijk. 
In Havelte was het aantal aanwezige broedparen een fikse 
tegenvaller. In 2021 telden we nog veertien paar, nu nog 
slechts negen. Die zochten ook nog eens in de loop van het 
seizoen een ander biotoop op. Met verstoring door een das en 
vos in het broedgebied als belangrijkste oorzaak. In de Havel-
termade is op 6 april het eerste en enige volle nest van de kie-
vit gevonden. Een paar dagen later was het nest helaas alweer 
gepredeerd. Van de andere aanwezige broedparen hebben we 
geen enkel broedsel kunnen vinden. Of de eieren zijn kort na 
het leggen opgevreten of de vogels zijn voortijdig naar een an-
dere biotoop vertrokken. In beide gebieden hebben we in totaal 
twintig broedparen geteld en achttien nesten met eieren
gevonden waarvan er drie nesten zijn uitgekomen. 

Een bedroevend resultaat. (foto: Heerman Leenstra).
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Kievit

In 2021 zaten in de weilanden tussen de Langestukkenweg en de Leisloot van maatschap Wever 
en maatschap Van Beek tien paartjes met kieviten. In 2022 geen enkel paartje. Zeer opmerkelijk 
omdat een kievit plaatstrouw is en vaak terugkeert naar hetzelfde weiland als het voorgaande jaar. 
Na de vondsten van de drie nesten op 3 april volgden in de weken daarna nog een aantal nesten. 
In Uffelte kwamen we dit jaar totaal tot veerien gevonden nes-
ten van de kievit. Dat was ruim de helft minder dan een jaar 
geleden. In totaal werden negen paartjes geteld. 
Uiteindelijk zijn maar twee broedsels uitgekomen. Voor zover 
wij hebben kunnen observeren zijn geen jongen volgroeid. 
De kieviten zaten dit jaar aan de zuidzijde van de Oude Vaart 
en aan de Broekdijk richting Ansen.

In de Haveltermade was zoals eerder gemeld de aanwezigheid 
van kieviten zeer laag. Slechts zes paartjes geteld die wel of niet 
aan de leg zijn begonnen. En later elders hun toevlucht hebben 
gezocht. De weidevogelbeschermers hebben slechts fysiek één 
nest met eieren gevonden. Dit nest is een aantal dagen later leeg 
aangetroffen. Met de verrekijker nog wel een aantal broedende 
kieviten op maisland gespot. De eigenaar heeft liever geen volk 
op zijn land, dus hebben we op afstand geteld. Deze broedende 
kieviten zijn later ook niet meer gezien: zeer waarschijnlijk is 
het nest gepredeerd. 

Resultaten per weidevogel

Eerste volle kievitsnest 2022.

Grutto

Al jaren geen grutto meer in ons gebied. In een aangrenzend gebied richting Ruinerwold zat vorige 
jaren nog wel een aantal grutto’s maar het afgelopen jaar zijn ze daar ook niet meer gesignaleerd. 

Wulp

De bescherming van wulpennesten met stroomrasters rondom het nest kan tot een goed resultaat 
leiden. Op die manier houden we de vos en das in eerste instantie op afstand. In de Uffelter wei-
landen zijn afgelopen jaar drie wulpennesten met een raster beschermd. Het eerste nest met vier 
eieren gevonden op 26 april in het weiland van Frits Timmerman aan de Turfveenenweg werd op 
dezelfde dag van een raster voorzien. Na vier weken zijn de jonge wulpen uit het ei gekropen en 
direct geringd. De jonge wulpen zijn nog twee weken in de buurt van het nest gezien en daarna 
niet meer aangetroffen. 
Het tweede nest is een apart verhaal. Achter de boerderij van Jan Timmerman lag een nest met 
één wulpenei. Het duurde een week voordat een tweede ei in het nest lag. De wulp zat toch te 
broeden en dus maar een raster geplaatst. Twee weken later lag in het nest nog maar één ei en 
was het nest door de wulp verlaten. De derde wulp had een plekje aan de Leisloot in het weiland 
Hans Wever gevonden. Het gras rondom het nest is op 5 juni gemaaid en dat heeft voor teveel 
verstoring bij de wulpen gezorgd. Man en vrouw wulp zijn abrupt met het broeden gestopt. Nest 
helaas verlaten. Bescherming met stroomraster zorgt dan wel voor een positief broedresultaat. 
Maar de volgende uitdaging is om de jongen vliegvlug te krijgen.
In de Haveltermade dit jaar twee paren gesignaleerd maar geen nesten aangetroffen.      

(foto: Herman Leenstra).



Jaaroverzicht 2022 Pagina - 31 -

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Weidevogels

Scholekster

Een paartje scholeksters heeft net als in 2021 een poging tot broeden 
gedaan in een maisland van melkveebedrijf Oostra achter de kassen 
van de Woerthe. Mogelijke oorzaak is predatie.   

Tureluur

De tureluur hebben we dit jaar niet gezien of gehoord.  

Andere waarnemingen

Nestje met drie jonge haasjes in de Haveltermade. 

Werkgroep

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 dui-
delijk worden of de eieren zijn uitgebroed of in het minste geval door predatie weg zijn. Alle nesten 
worden digitaal geregistreerd in het monitoringsprogramma Boerenlandvogels van Landschappen 
NL.Landschapsbeheer Drenthe gebruikt onze cijfers en resultaten voor terugkoppeling naar de 
weidevogelbescherming in onze provincie en naar de veehouders.

Dank

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. Via deze weg willen 
we iedereen bedanken die zich dit jaar weer hebben ingezet om de natuur een handje te helpen.

(foto: Herman Leenstra).

Namens de Werkgroep Weidevogels, 
Herman Leenstra, coördinator.
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Erbarmelijk

Nu, weer een kalenderjaar verder, is het niet veel beter, wat in de Nieuwsbrief van december en op 
de website van de Vogelwacht Uffelte e.o. al te lezen viel. Ook in 2022 kon de werkgroep Kerkuilen 
een duidelijke boosdoener aanwijzen: de muizenpopulatie.
2021 was geen goed mastjaar en daarvan zijn muizen voor een (groot) deel afhankelijk, dan is ook het 
prooiaanbod voor de kerkuil minimaal. Tel daarbij op de slechte weersomstandigheden, waardoor 
muizenholletjes, van bijvoorbeeld de veldmuis, vollopen met water en je kunt al voorspellen dat 
het weer een erbarmelijk jaar zou worden voor o.a. de kerkuil. Immers, de kerkuil is een echte 
muizenspecialist en is minder goed in staat om op andere prooisoorten over te schakelen. 
Hierdoor ontstaat voedselschaarste waardoor het vrouwtje zich genoodzaakt ziet mee te helpen bij 
de jacht. Maar als er weinig prooien te vinden zijn, is deze hulp tevergeefs.

In het afgelopen jaar was er wel een enorme opleving van het aantal boomvruchten, waaronder 
zeker ook de eikel: smikkelen en smullen voor alle dieren die ervan afhankelijk zijn. Wij weten 
zeker dat de kerkuil hier volop van gaat profiteren en hebben, nu dan gerechtvaardigd, het volste 
vertrouwen in een succesvol 2023!

Rustig jaar voor vrijwilligers

… Helaas valt er verder niets bijzonders te melden over afgelopen seizoen. Beloven doen 
we niets, maar we hopen toch echt dat ons de komende maanden veel werk te wachten staat 
en we in het jaaroverzicht van 2022 meer dan genoeg te melden hebben…

Dit was de laatste alinea van het Jaaroverzicht 2021. 
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Controle gaat door

De vrijwilligers van de werkgroep Kerkuilen hebben dus een rustig jaar achter de rug. Dat laat 
onverlet dat de kasten wel gecontroleerd moesten worden, maar omdat we eigenlijk al wisten dat 
die inspanningen vergeefs zouden zijn, hebben we ons er voor een groot deel ‘gemakkelijk van 
afgemaakt’…. Veel gastgevers zijn telefonisch of via mail benaderd met de vraag of er activiteiten 
rondom de kasten waar te nemen vielen. Bijna allemaal met dezelfde reactie: geen!
Dan laat zich het resultaat van geslaagde broedsels in 2022 raden. In totaal zijn er zeven kuikens 
geringd. Naar mijn beste weten nog niet eerder zo’n slecht resultaat in jaren.
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Broedgevallen Kuikens

Inzet en samenwerking

Sinds jaar en dag is Harm Jongstra verbonden aan de kerkuilenwerkgroep van Vogelwacht Uffelte e.o.
Als subcoördinator is hij actief in de regio van Ruinen en omliggende dorpen. Steeds boordevol en-
thousiasme en met kennis van zaken. Niets is hem te veel en ook de gastgevers zijn erg verguld met 
Harm. Zijn werkgroep draagt hem op handen; het is ‘gewoon’ een heel fijn team. Om gezondheids-
redenen moet Harm met zijn functie stoppen. Dat wil niet zeggen dat hij bij de pakken gaat neer-
zitten. Dát kan en wil hij niet. Hij blijft, zolang zijn gezondheid dat toelaat, nog wel actief binnen de 
werkgroep en zijn inzet tonen. 

De werkgroep Kerkuilen en de vele gastgevers in zijn werkgebied zijn hem veel dank verschuldigd 
voor inzet en plezierige samenwerking. We hopen natuurlijk dat hij binnen zijn werkgroep nog van 
veel betekenis kan zijn. 

Lenk van Zandwijk, allang geen onbekende meer in de werkgroep Steenuilen, is bereid gevonden 
de taken van Harm over te nemen. Lenk, geweldig dat hij dit wil doen en natuurlijk wensen wij 
hem veel enthousiasme, plezier en goede samenwerking.
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Handen uit de mouwen

Eindelijk gaat het er dan van komen. De kasten die te hoog hangen en dus voor onveilige situ-
aties kunnen leiden tijdens de controles, worden verplaatst. Dankzij de inzet van het bestuur 
en bestuurslid Claus van de Hoek, wordt een hoogwerker ingezet om deze kasten te verplaatsen 
dan wel een nieuwe kast te plaatsen op een andere locatie. In totaal gaat het tot nu toe om een 
tiental kasten.
“Dus het valt mee!” zou je denken. Aan de ene kant zeker, maar er zijn ook gastgevers die niet 
willen dat de kast wordt verplaatst. De kast hangt al jaren op die hoogte en is al jaren succesvol 
bezet. De angst is dus dat de kerkuil een nieuwe plek niet accepteert. Wij hebben daar nog geen 
ervaring mee, dus is het afwachten voor de kasten die wèl verplaatst worden. Voor de aanvang 
van de broedperiode moet de klus geklaard zijn. Dat betekent dus: handen uit de mouwen.

Dankzij het bestuur èn de bereidwilligheid van de gastgevers, behoren dit soort 
(levensgevaarlijke) capriolen binnenkort tot het verleden!

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Kerkuilen
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Natuurvraagbaak is niet meer

Regelmatig worden ons, in de breedste zin van het woord, via mail of de telefoon vragen gesteld over de 
kerkuil. Vaak kan de vragensteller tot tevredenheid worden geantwoord. Het gaat van braakballen met 
bijzondere inhoud, het vreemde gedrag van de kerkuil, totaan de vraag van (advies)bureaus die de sloop 
van een pand/schuur moeten onderzoeken en op roestplekken van uilen of braakballen stuiten. 
Tóch komt het ook voor dat wij geen pasklaar antwoord hebben of de vraag niet begrijpen.

In die gevallen speelden wij de vraag door naar Johan de Jong, natuurvraagbaak en uilenkenner bij uit-
stek. Een begrip in Nederland en jarenlang voorzitter van Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland. Johan 
was ook jarenlang landelijk coördinator en heeft zijn hele leven onderzoek gedaan naar de kerkuil. Zonder 
zijn inzet was de kerkuil zo goed als zeker uitgestorven in Nederland. 

Op 7 december 2022 is Johan de Jong overleden. Hij zal ontzettend gemist worden door iedereen die 
hem kende. Gelukkig heeft hij zijn kennis vastgelegd in diverse boeken en de handleiding voor kerkuilen-
beschermers die voor ons een leidraad van onschatbare waarde is en blijft.

Veelbelovend vooruitzicht

Slotconclusie: wederom een overzicht met teleurstellende berichten voor wat betreft de kerkuilen. 
Wij hadden iedereen graag getrakteerd op een overzicht vol bruisende activiteiten en een geboor-
tegolf van kerkuiltjes. 
Maar… het vooruitzicht is veelbelovend. We moeten nog een vinger aan de pols houden en als de 
muizen ons komend jaar niet in de steek laten en de weergoden ons gunstig gezind zijn, krijgen 
wij het, het komende seizoen, hartstikke druk! We zijn er klaar voor!

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

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Kerkuilen
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Het Holtingerveld (1400 ha) inventariseren we 
jaarlijks op broedvogels volgens de monitoring-
methode van kenniscentrum Sovon (Stichting 
Ornithologisch Veldonderzoek Nederland). 
In maart-juni wordt elk gebiedsdeel tien keer 
-startend omstreeks zonsopkomst- onderzocht. 
Vogels met broedgedrag worden genoteerd en 
het aantal territoria wordt met een speciaal 
programma berekend. Ongeveer zeventig bij-
zondere vogelsoorten inventariseren we in het 
hele gebied en 25 talrijke soorten hoofdzakelijk 
in twee kleine proefvlakken. Inventariseerders 
zijn Jurjen Annen, Peeke Boelhouwer, Arend 
van Dijk, Hans Krol, Norbert Kwint, Patrick 
Snoeken, Martha Sol en Harry Talen.

Foto: Onze Natuur

Primeur kraanvogel in het Holtingerveld

Verscheidene watervogelsoorten profiteerden van de hoge waterstand in het vroege voorjaar 
van 2022. De zeldzaamste heidevogels zoals draaihals en grauwe klauwier boekten flinke 
winst en de kraanvogel bracht voor het eerst jongen groot in het Holtingerveld. Onder de 
bosvogels stalen kruisbek en raaf de show. In vergelijking met 2021 waren er ongeveer even-
veel vogelsoorten die in aantal toe- of afnamen of waarvan de stand ongeveer gelijk bleef.

In het vroege voorjaar waren de telomstandig-
heden wat ongunstig door lage temperatuur en 
koude noorden- en oostenwind. In mei en een 
groot deel van juni waren de weersomstandig-
heden wisselend, maar eind juni brak een pe-
riode aan met tropisch warme dagen.

Het totale aantal vastgestelde bijzondere vogel-
soorten was in 2021 en 2022 met 74 soorten 
gelijk en ook het totale aantal paren liep niet 
ver uiteen: 2141 in 2021 en 2117 in 2022. 
Ongeveer een derde van deze soorten is ten op-
zichte van 2021 toegenomen, een derde afge-
nomen en ook een derde deel in aantal gelijk 
gebleven.
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Algemene vogelsoorten

Om de vier jaren wordt de stand van 25 algemene broedvogelsoorten berekend. De uitkomsten 
van dit jaar zijn vergeleken met die uit 2018. Het aantal soorten met een vrijwel vergelijkbare 
stand kwam met dertien het hoogst uit, gevolgd door acht toegenomen en vier afgenomen soorten. 
Het sterkst in aantal gestegen zijn de grauwe vliegenvanger (van 60 naar 96 paren) en gekraagde 
roodstaart (147 naar 250). Deze toename komt waarschijnlijk door gunstige omstandigheden in 
de Afrikaanse overwinteringsgebieden. Verder was er toename bij de bosvogels grote bonte specht 
(232 naar 286), kuifmees (171 naar 215) en zwarte mees (122 naar 148). Totalen van de tien tal-
rijkste soorten in 2022 weken in vergelijking met 2018 doorgaans niet veel af. De afnemende fitis 
was de dupe van het over grote oppervlakten verwijderen van opslag en bomen op de heide de 
afgelopen jaren. Dit lijkt ook op te gaan voor de boompieper. In de bossen liep vooral het aantal 
boomkruipers, roodborsten en merels terug.

De tien talrijkste soorten in het Holtingerveld volgens berekening:

2022 2018 2022 2018

Vink 1000 1000 Winterkoning 515 515

Roodborst 700 750 Zwartkop 452 473

Merel 720 690 Boompieper 397 420

Fitis 960 670 Pimpelmees 400 400

Koolmees 610 610 Boomkruiper 281 386

Heidevogels

Zeer opmerkelijk is dat de vier zeldzaamste heidevogels de grootste groei tussen 2021 en 2022 
laten zien. Het zijn soorten die op de rode lijst met de meest bedreigde vogelsoorten staan. De 
draaihals, een zeer speciale spechtensoort, spande de kroon met meer dan een verdubbeling 
van de stand, van 9 naar 22 paren. De draaihals gedraagt zich heimelijk, zingt onregelmatig en 
meestal maar gedurende een korte periode, eind april–begin mei. Juist dan moet je je slag slaan. 
Op 9 mei wisten twee waarnemers gezamenlijk op achttien locaties een zingende draaihals te be-
trappen. Op zeker tien plekken zijn naderhand bezette nesten of uitgevlogen jongen vastgesteld.  
De tweede soort is de grauwe klauwier met 25 paren, een toename van 25 procent. Naast beken-
de locaties werden ook enkele nieuwe plekken bezet. Waarschijnlijk geholpen door het warme en 
droge zomerse weer hebben we bij veel paren jongen gezien. 

De derde soort is het paapje, het onopvallende broertje van de roodborsttapuit, die met één paar 
toenam naar elf paren. Ze zitten op vochtige heide. Bij meerdere parenvlogen jongen uit. 

De laatste van het viertal is de tapuit die na een jaar afwezig-
heid weer terugkwam met één paar. De stand van tien ande-
re heidevogels bleef ongeveer gelijk en daar zitten bijzondere 
soorten tussen zoals nachtzwaluw (53), boomleeuwerik (73), 
roodborsttapuit (121) en geelgors (128). 

Enige afname was er bij de grasmus (van 68 naar 60), 
veldleeuwerik (55 naar 48) en witte kwikstaart (38 naar 32). 
Ook de kwartel liep terug van 10 naar 7 paren, maar beide
jaren behoren tot de beste jaren sinds 1970.

De grauwe klauwier broedde goed in 2022. 
(foto: Geert Drogt).
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Watervogels

Het voorjaar begon nat met hoge waterpeilen, maar daarna volgde een lange periode met droog-
te. Twaalf van achttien watervogelsoorten hadden in 2022 een hogere stand dan in 2021. Hier-
aan zal de hoge waterstand niet vreemd zijn. Soorten als krakeend (één paar in 2022), slobeend 
(2), meerkoet (3) en waterhoen (5) ontbraken op de lijst van 2021. Verder was er aanzienlijke 
toename bij dodaars (van 15 naar 21 in 2022) en rietgors (23 naar 27), maar daarentegen afna-
me bij wilde eend (94 naar 78). Bij de overige twaalf watervogelsoorten was er weinig verschil in 
de stand in vergelijking met 2021.

Kraanvogel brengt twee jongen groot

Na vestiging van een paar in 2016 en geregeld broedverdacht gedrag kon in alle jaren sindsdien 
nooit met zekerheid een langdurig bebroed nest worden vastgesteld. Daar leek het in 2022 weer 
op uit te draaien. Vanuit een onopvallende positie is het broedpaar regelmatig geobserveerd. Vanaf 
begin maart was er een roepend paar. Op 15 maart gedroeg het paar zich heimelijk en eind april zat 
een broedende vogel op het nest. Op 8 april was het nest echter verlaten. Tot onze verbazing leek 
het broedpaar half april opnieuw een nest te hebben, maar op een andere locatie. Eind april waren 
er twee eieren en op 18 mei bleek uit het gedrag dat er jongen waren. Met moeite werd eerst één 
kuiken en later werden er twee in het hoge gras bij de ouders gezien. In mei-juli begeleidden beide 
ouders de opgroeiende kuikens bij hun voedseltochten over de heide. Op 30 juli konden de jongen 
over grote afstanden zelfstandig vliegen. Voor het eerst een succesvol broedpaar op het Holtinger-
veld. Vooral Hans Krol en Tim Kreetz hebben veel tijd gestoken in het volgen van de kraanvogels.

Bosvogels
Bij bosvogels is van ongeveer een derde van de soorten de stand toegenomen, afgenomen dan 
wel gelijk gebleven. Toename was er onder meer bij de fluiter (van 21 naar 29 paren), boomkle-
ver (67 naar 74) en vooral ook de kruisbek (1 naar 12).

We inventariseerden een toename van de fluiter van 21 naar 29, en van de boomklever van 67 naar 74. 
(foto’s: Geert Drogt).

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Broedvogelinventarisatie
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Na een invasie in de tweede helft van 2021 zijn er kruisbekken blijven hangen en deze begonnen 
in januari-februari te zingen en enkele ook met nesten bouwen. Er zijn weinig paren met jon-
gen gezien. Ze foerageerden en nestelden vooral in fijnsparren. Opstekers waren de vestigingen 
van een middelste bonte specht en een zomertortel. Verder stelden we vier paar sijzen vast (3 in 
2021). De wespendief had twee paren (en één paar net buiten het gebied) en er is een uitgevlogen 
jong waargenomen. Vijf soorten met 1-2 paren in 2021 lieten het dit jaar afweten, waaronder de 
sperwer, spotvogel en ringmus. Gevoelige terugval was er bij de buizerd (24 naar 17), groenling 
(16 naar 12), zwarte kraai (21 naar 16) en wielewaal (44 naar 38). Onder de tien soorten met 
ten opzichte van 2021 een gelijkblijvende of licht gewijzigde stand bevinden zich glanskop (107), 
kleine bonte specht (28), vuurgoudhaan (20) en appelvink (137).

Raaf, drie maal mislukt

Net als in 2021 heeft de raaf ons flink bezig gehouden. Aanvankelijk leek het simpel, op 12 maart 
werd op het bekende nest van 2021 gebroed. Op 17 maart was het nest verlaten en een dag later 
was het paar een nieuw nest aan het bouwen in een hoge Douglas ca 750 m noordelijker. Hier is 
enkele weken gebroed, maar op 3 april lagen resten van 2 eieren onder het nest. 
Op 8 april gedroeg het paar zich echter weer broedverdacht want ze verjoegen een havik en bui-
zerd. Op 12 april was duidelijk waarom, het paar had een nieuw legsel geproduceerd in hetzelfde 
Douglas-nest. Hier werd minimaal tien dagen gebroed. Op 24 april bleek ook dit nest mislukt, een 
groot deel van het nest lag onder de boom en de raven zwierven rond.

Boomklever en fluiter hebben voorkeur voor loofbos en gemengd bos. De boomklever is na 
vestiging in 1988, toen er nog weinig oude loofbomen waren, gestaag toegenomen. De fluiter zit er 
vrijwel jaarlijks maar in sterk wisselend aantal tussen 0 en 44. Grauwe klauwier en rietgors had-
den een goed jaar. De klauwier zat in 1966-78 met 1-4 paren in het Holtingerveld, was 
vervolgens 26 jaren uitgestorven en heeft zich vanaf 2005 weer in toenemend aantal gevestigd. 
De rietgors is een onopvallende maar vaste bewoner van moerasranden van veenplassen en in 
regenrijke jaren ook op natte heide met wat ruigte. Aantallen variëren tussen 9 (na strenge winter) 
en 39 paren (natte jaren).

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Broedvogelinventarisatie

Ook de rietgors had een goed jaar. 
(foto Geert Drogt).
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Namens de Werkgroep Broedvogelinventarisatie,
Arend Van Dijk, coördinator.
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Na een paar maandagen op pad te zijn geweest was alles gereed voor 
het broedseizoen. Op 7 maart nog een rondje gemaakt en twee kasten 
geplaatst. Wat ons opnieuw opviel was dat er nog maar weinig valken ter 
plaatse zijn. Gelukkig kunnen we via de camerakast wel zien hoever we 
in het seizoen zijn. Rond 30 april zijn de valken daar bijzonder actief en 
hebben nestdrang. Op 9 mei eindelijk het eerste ei. 
Het eerste ei uit ons werkgebied werd rond 20 april gelegd, een week 
eerder dan vorig jaar.

Bij de controle in begin juni zien we meteen al grote verschillen in de 
leeftijd van de jongen. Sommige torenvalken hebben nog eieren en ande-
re al mooie jongen. De kast bij Bouwknegt (Havelte) is meestal de eerste.

We hebben een redelijk aantal bezette kasten. De kast bij Gorte in 
Wapserveen had ook al grote jongen die door Wolter van Tarel geringd 
waren. Wolter heeft de eerste valken geringd op 4 juni. Wij konden dus 
half juni op pad. Bij de eerste kast bij de Modderbult in Uffelte konden 
we maar één jong ringen. Vier jongen waren al uitgevlogen. 
Bij Bouwknegt konden we twee van de vijf jongen ringen. Het ringen 
blijft toch het mooiste onderdeel van dit werk.

Al vroeg in het voorjaar zijn de vrijwilligers van de werkgroep Torenvalken alweer op pad. 
De valkenkasten moeten worden schoongemaakt en voorzien van een nieuwe laag hout-
schilfers. Daar leggen de valken hun eieren op. Wederom hadden kasten die kapot waren en 
moesten worden vervangen. We hebben die zoveel mogelijk op lantaarnpalen geplaatst. 

Kasten aan lantaarnpalen een uitkomst

Vogelwacht Uffelte e.o. 
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Slecht muizenjaar

2022 was een slecht muizenjaar. Gelukkig hebben wij nog een redelijk aantal nesten van de 
torenvalken aangetroffen. Kerkuilen zijn vaak helemaal niet aan broeden toegekomen door de lage 
muizenstand.

Kast
nummer Naam Plaats Aantal jongen

19 Modderbult Uffelte 5

20 Sprakelingen Wittelte 5 ei, verlaten

28 Mieke Hamaker Wapserveen 5

30 Zen-centrum Wapserveen 4

36 Aa weg Wapserveen 3

41 Benning Mussels 4

45 Bouwens Ansen 5

44 Bouwknecht Havelte 5

50 Huizinga Lhee 4

51 Bolling Dwingeloo 2

60 Van den Hoek Nijensleek 4

61 Dwarsweg Nijensleek 5

62 Gorte Wapserveen 5

64 Koops Uffelte 5

72 De Muy Oldendiever 4

73 Natuurmonumenten Ruinen 5

Jaar Aantal
jongen

Gepredeerde
kasten

Bewoonde 
kasten

Gemiddeld 
aantal jongen 

per kast

2012 25 3 8 3,1

2013 22 6 12 1,8

2014 29 5 11 2,6

2015 32 1 7 4,6

2016 27 0 6 4,5

2017 43 3 14 3,1

2018 61 0 13 4,7

2019 85 1 18 4,7

2020 98 3 26 3,8

2021 73 1 22 3,3

2022 65 1 16 4,1

In totaal hadden wij 65 jongen in de nestkasten, wel wat minder dan in 2021 want toen 
hadden wij 73 jongen.

Overzicht van het aantal jongen van de afgelopen 11 jaar.
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We kunnen concluderen dat door het plaatsen van kasten op lantaarnpalen de predatie is terug-
gedrongen: er zijn meer kasten bewoond en er is minder predatie. In 2015 zijn we gestart met 
het werk aan de lantaarnpalen, de predatie komt alleen nog voor bij kasten die in bomen zijn 
geplaatst. En aangezien we in de toekomst alle kasten op lantaarnpalen willen plaatsen is de ver-
wachting dat de predatiedruk op de kasten laag blijft.
Het gemiddeld aantal jongen per nest is mede afhankelijk van het aantal muizen. 

Het eerste ei is uit. 
De eerste dag van dit torenvalkjong buiten het ei.

De jongen op dag 4 via de webcam ‘vereeuwigd’.

Op dag 8 is dit beeld te zien. Buiten een luchtje scheppen op dag 20.

Op dag 27 ziet het jonge spul er zo uit. 
(foto’s:  Claus van den Hoek).

Namens de Werkgroep Torenvalken,
Wim Snoeken, coördinator.
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Binnen de ringgroep van de Vogelwacht Uffelte houden we ons bezig met verschillende zaken. 
Jan ter Stege, Wolter van Tarel en Erwin Bruulsema zijn opgeleide ringers voor steenuilen, ker-
kuilen, bosuilen en torenvalken. Tim Kreetz is vooral bezig met de kleinere vogels die gevangen 
worden met mistnetten en die voor onderzoek worden geringd. Het ringen is niet alleen leuk, 
maar door dit werk heeft er al heel wat onderzoek plaatsgevonden, is er veel meer bekend over vele 
soorten vogels. Desondanks blijven er veel vragen over en weten we dus ook veel nog niet. 

Ringen is van essentieel belang

Om bepaalde vogelsoorten goed te kunnen beschermen 
zijn de gegevens die het ringen opleveren van essenti-
eel belang. Zo zijn en worden de trekroutes van vogels 
(door het ringen en via het zenderen van vogels) beter 
in beeld gebracht, maar vooral ook beter beschermd. 
Want zeg nou zelf: In Nederland een vogel beschermen, 
waarop in een ander land geschoten mag worden op 
zijn/haar trekroute, waar zijn we dan mee bezig? 
Het belang van onderzoek gaat veel verder dan het aan-
brengen van zo’n ring of zender, maar zorgt tevens voor 
bescherming van de trekroutes, voorlichting in de lan-
den waar ze overwinteren, etc.

Daarnaast wordt er bij de kleinere zang-
vogels (trekvogels) onderzoek gedaan 
naar de verspreiding van ziektes onder 
vogels. Door voor onderzoek een heel 
klein beetje bloed af te nemen bij een vo-
gel kan de verspreiding van vogelziektes 
beter in kaart worden gebracht. 
Bij de steenuilen, kerkuilen, bosuilen 
en torenvalken is hier niet direct sprake 
van. Bij deze soorten gaat het vooral om 
onderzoek naar verspreiding, overleving, 
inteelt in een populatie, enzovoort.

Vogelwacht Uffelte e.o.

Foto: Engelbert van der Giessen
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Bij het ringen van de steenuilen valt op dat dit het laagste 
aantal is sinds wij zelf binnen de vereniging het ringwerk 
verrichten. We hebben slechts 77 jongen geringd. 
Hopelijk zijn het er volgend jaar weer wat meer. 
De torenvalken laten ook een kleine val zien, maar die 
is in 2021 al ingezet. Duidelijk is hier de invloed van de 
muizenstand op het broedseizoen van de torenvalken. 
Die muizenstand is nog duidelijk te zien bij de kerkui-
len. Weinig kerkuilen zijn tot broeden gekomen dit jaar 
en daarmee is een dieptepunt bereikt in het aantal gering-
de kerkuilen van maar vier geringde jongen. De bosuilen 
kwamen daardoor op hetzelfde aantal uit. 
Over twee nesten werden vier jongen geringd. 
Tijdens het ringen van de steenuilen en torenvalken is de 
jeugdgroep van de Vogelwacht mee geweest en vol bewon-
dering hebben de kinderen de steenuilen en torenvalken 
vast mogen houden. Een hele beleving voor de juniorvo-
gelwachters (en ongetwijfeld ook voor de steenuilen en to-
renvalken). 
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Steenuil Kerkuil Bosuil Torenvalk
Begeleider Jurien van de Junior Vogelwach-
ters spreekt een torenvalk vriendelijk toe.

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Ringen

Als Erwin Bruulsema aan de Juniorvogelwachters 
tekst en uitleg geeft hoe hij een steenuil ringt luisteren ze aandachtig.

Namens de Werkgroep Ringen,
Erwin Bruulsema, coördinator.
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Werkgroep Jeugd: 
de Junior Vogelwachters

De maand erna hebben we gewandeld langs de Wapser-
veense Aa. Dit resulteerde vooral in erg natte voeten! Daar-
naast zagen we hazen, reeën en veel vogels, o.a. rietgorzen, 
ganzen, zwanen, kieviten en hoorden we spechten roffelen. 
We eindigden deze zondag bij Auke Spijkerman. Auke heeft 
een biologische melkveehouderij waar we een kijkje moch-
ten nemen in de stal. 

In april waren we te gast op het landgoed van Martha Sol, 
waar we naar vogels luisterden. We hebben zeker vijftien 
vogels gehoord en zagen ook sporen van reeën en dassen. 
Martha heeft de kinderen veel verteld en laten zien over alle 
vogels die leven in haar tuin. Een ontzettend leuke ervaring! 

Eindelijk weer volop jeugdactiviteiten!

In 2022 hebben we weer een heel aantal leuke activiteiten georganiseerd voor de Junior 
Vogelwachters. We begonnen met een mooie wandeling in Dwingeloo bij de Davidsplassen. 
Op zoek naar de vogelkijkhut. Onderweg zagen en hoorden we een raaf overvliegen en vlak 
daarna vonden we de vogelkijkhut.

In mei zijn we op pad geweest met de nestkastenwerkgroep. 
Bert Noorman en Jan Haverman namen ons mee op hun 
gebruikelijke nestkastenrondje bij Rheebruggen. We za-
gen veel kleine pimpelmeesjes, koolmeesjes, eitjes en een 
spechtennest. Het is elke keer weer spannend als het deksel 
opengaat om te zien wat er in een kastje zit en dit vonden de 
kinderen dan ook erg leuk. 

Spannend om te zien hoeveel eitjes er in het 
nestkastje liggen.

Vogelwacht Uffelte e.o.
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In juni stond er wederom een prachtige activiteit 
op het programma: het ringen van steenuilen en 
torenvalken! Erwin Bruulsema nam ons mee langs 
enkele nesten en uiteraard vonden de kinderen het 
geweldig om de vogels van zo dichtbij te zien.

De Junior Vogelwachters konden meekijken hoe 
Erwin Bruulsema jonge steenuilen en torenvalken ringt!

Slootjesdochtend

In juli hadden we een gastactiviteit, want we 
hadden onze eigen slootjesochtend, georga-
niseerd door het IVN. 

Uilenballen pluizen
Op zoek naar waterbeestjes is altijd leuk! 
Na een maandje vakantie zijn we in septem-
ber weer op pad gegaan. Tessie Bevers heeft 
met de kinderen uilenballen uitgeplozen en 
een uilenquiz georganiseerd. 

In oktober hebben we gewandeld op de Havelterberg. Op zoek 
naar trekvogels en paddenstoelen. Helaas waren er niet zoveel 
vogels, maar eigenlijk maakt dat helemaal niet uit, want we 
komen altijd wel iets interessants tegen.

De eerste zondag van november nam Tim Kreetz ons weer mee 
om te laten zien welke vogels hij allemaal vangt met zijn net-
ten. De kinderen zien zo van dichtbij allerlei kleine vogeltjes, 
erg bijzonder. 

We hebben het jaar afgesloten vlak voor Sinterklaas. De eer-
ste zondag van december hebben we vetbollen gemaakt en 
pindaslingers geregen bij Jurjen Annen in de tuin. We goten 
vet en vogelzaad in vormpjes, waardoor er bijzondere creaties 
ontstonden. Die lagen naderhand mooi te wezen op de voeder-
tafels tot bewondering van veel kinderen. De kou werd geluk-
kig een beetje verdreven door een vuurtje en warme thee met 
speculaasjes. Wederom een geslaagde ochtend.

Uilenballen uitpluizen is een nauwkeurig en inspannend werkje.

Met vet en voer worden prachtige creaties 
gevormd.

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Jeugd
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Namens de Werkgroep Jeugd,
Charlotte Willems, coördinator.

Een vol jaar

We hadden in 2022 dus eindelijk een vol jaar aan activiteiten. Na drie jaar 
Junior Vogelwachters was dit het eerste jaar dat we bijna elke maand op pad 
konden. Het animo is wel een beetje afgenomen. Elke activiteit werd bezocht 
door acht tot veertien kinderen, terwijl we het jaar ervoor begonnen met  
20 tot 25 kinderen. Een klein groepje maakt de individuele betrokken-
heid van de kinderen echter wel groter, dus dit is eigenlijk meer een 
voordeel dan een nadeel. Qua begeleiding zijn er wat verschuivingen 
geweest. De groep wordt nu begeleid door Jurjen Annen, Tessie Bevers, 
Lysander van Oossanen en Charlotte Willems. 

Wat afgelopen jaar vooral een succes maakte was alle kruisbestuiving 
met andere werkgroepen en organisaties. Bij dezen nogmaals hartelijk 
dank aan alle mensen die ons geholpen hebben bij de activiteiten. Ook 
dank aan alle betrokken ouders. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer 
op hen rekenen. Wij hebben in ieder geval zin in het nieuwe jaar!

Mocht je meer informatie willen over de Junior Vogelwachters of heb je 
leuke ideeën voor activiteiten, dan kun je mailen naar: 
jeugdcommissievwu@gmail.com of je mag bellen naar 
Charlotte Willems (06-1311 8766).

Vogelwacht Uffelte e.o. - Werkgroep Torenvalken
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Wij vinden het een prachtig document geworden, 
met dank aan de coördinatoren van de werkgroepen.

Gerard Veerkamp en Engelbert van der Giessen.
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