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Voorwoord
Uffelte, februari 2010.
Veranderingen.
iodiversiteit…….een begrip waarvan we 10 jaar geleden nog nooit hadden gehoord. Op 7 februari
j.l. kwam het weer ter sprake in het programma "Vroege Vogels". De directeur van "Naturalis"
legde uit dat er, de geschiedenis door, veranderingen plaats vinden in de soortenrijkdom van flora
en fauna. Uit onderzoek van wetenschappers blijkt dat dit nu door klimaat- en biotoopverandering versneld gebeurt en dat veel diersoorten bedreigd worden in hun voortbestaan. Met pijn in het hart moet je
machteloos toezien hoe de ijsbeer letterlijk vaste grond (ijs) onder zijn poten kwijt raakt.
Ook in ons land kunnen we veranderingen in soortenrijkdom vaststellen. Soms in positieve zin, bijv. de
in ons gebied terugkerende das, de vestiging van de eerste paren zeearend, kraanvogel en oehoe. Ook het
verschijnen van steenmarters kun je toejuichen (als ze maar met hun p…. van de steenuilen afblijven!).
Uiteraard gaat mijn aandacht vooral uit naar de ontwikkeling van de vogelstand. Een zo groot mogelijke
diversiteit aan broedvogels, dat is waar je op hoopt. Helaas moeten we vaststellen dat in ons land (te) veel
soorten sterk in aantal afnemen en soms geheel van het toneel verdwijnen. De belangrijkste oorzaak
daarvan is de aantasting van het leefgebied: ons landschap takelt af en ook de situatie in het winterkwartier (Afrika) verandert in negatieve zin.
Alleen als je er oog (en oor) voor hebt, valt het op dat de weidevogels op de Uffelter Es zijn verdwenen.
Geen uitbundig zingende veldleeuweriken meer boven je hoofd. De boven het Brandeveen op libellen
jagende boomvalken ( aug. 1976: 10 ex.) leven nog slechts in mijn herinnering en onze laatste zomertalingen en zomertortels leggen letterlijk het loodje door jacht tijdens de trek. Als natuur(vogel)liefhebber gaat
dat voortdurende verlies aan soortenrijkdom je aan het hart; een proces waarbij je machteloos moet toezien.
Daarom is het goed je vast te houden aan de positieve ontwikkelingen, die er gelukkig ook zijn. Wat een
belevenis: de baltsvlucht van een nachtzwaluwman 's avonds op de hei van het Holtingerveld, de vestiging van enkele paren grauwe klauwieren in het Uffelterveen en het ijsvogelpaar in een zandwand aan de
Oude Vaart.
Door menselijke inzet kun je ook veel positieve invloed hebben op de veranderingen. Wat doet het mij
goed dat er in onze vereniging zoveel enthousiaste leden zijn die hun best doen vogels in onze omgeving
te beschermen. Ca. 85 vrijwilligers op nestkastencontrole, met kasten in de weer voor kerkuil, steenuil en
torenvalk, op zoek naar weidevogelnesten en bezig bewoners te laten zien hoe boeiend en belangrijk zwaluwen zijn. Hun moeite loont, want sommige kwetsbare soorten profiteren van hun beschermingsmaatregelen.
Er is ook nog een verandering die gelukkig geen negatieve invloed op de biodiversiteit heeft:
Met onderbreking van ca. 2 jaren (1988/1989) heb ik als voorzitter van de Vogelwacht Uffelte e.o. sinds
1973 al die ontwikkelingen in de natuur van nabij meegemaakt. Als je er zo nauw bij betrokken bent,
gaat dat gepaard met de nodige emoties.
Nu is er weer een verandering aangebroken, een die me vrolijk stemt. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid de voorzittershamer te kunnen overdragen aan een jonge opvolger: Simon Bijl. Het wordt tijd
naar de achtergrond te treden, al zullen de steen- en kerkuilen nog niet van me af zijn en nog regelmatig
mijn tronie voor de kastopening zien verschijnen.
Welke club krijgt tegenwoordig nog zoveel jonge, gedreven mensen in het bestuur?
Onze leden wil ik graag zeggen: blijf onze vereniging steunen! Dan kunt u er van op aan dat de rijkdom
aan flora en fauna om ons heen, door een goede samenwerking met onze vrienden van
"Groen Westerveld", zo goed mogelijk beschermd zal worden.

B

Fred van Vemden
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Overzicht activiteiten
Bestuurssamenstelling
Overzicht activiteiten 2009
datum
29-01
09-02
28-02
12-03
15-04
23-05
20-06
19-09
08-10
11-11

onderwerp
Jaarvergadering
Lezing Bonte Vliegenvanger door Christiaan Both
Werkgroepenbijeenkomst
Film "In de achtertuin van Assen" door Janetta Veenhoven en Henk Bos
Lezing Boerenzwaluw door Bennie van de Brink
Zangvogelexcursie o.l.v. Arend van Dijk
Excursie Grauwe Kiekendief Noordoost Groningen
Excursie Kiersche Wijde o.l.v. Roelof de Jonge
Lezing Namibië door Jan van der Knokke
Lezing Lesbos door Geert Drogt

Wat hebben we nog meer gedaan?
Project Boerenzwaluw
Tentoonstelling Openbare Bibliotheek m.b.t. project "Tjilp, tjilp !"
Boerenzwaluwexpositie Bezoekerscentrum Ruinen
Medewerking vogeltelling m.b.t. World BirdWatch
Infoavonden Kerkuilen- en Steenuilennestkastbezitters.
Samenstelling bestuur 2009
Fred van Vemden
Femmie Prikken
Gerard Zondag
Geert Drogt
Simon Bijl
Jannie Veldman
Martha Sol
Erwin Bruulsema

Werkgroepen
Huiszwaluwen/Gierzwaluwen
Inventarisatie B.M.P./B.S.P.
Kerkuilen
Nestkastencontrole
Torenvalken
Weidevogels
Steenuilen
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voorzitter tel. 351384
secretaris tel. 342563
penningmeester tel. 321164
lid
lid
lid
lid
lid

Coördinatoren
Bald Bruinenberg/Sanne van Gemerden/Simon Bijl/
Greet Glotzbach
Arend van Dijk
Martha Sol/Erwin Bruulsema/Roeland Haar
Fred van Vemden
Wim Snoeken
Herman Leenstra/Fred van Vemden
Fred van Vemden

3

een
Weidevogels Uffelter Made.
inds de oprichting van onze vereniging
in 1973 houdt een klein groepje vrijwilligers zich bezig met de bescherming van weidevogels. In de beginjaren
richtten we ons vooral op de Uffelter Es en
in mindere mate op de gebieden als de
Uffelter Made, Wittelter Made en Kattemade.
Na 1980 zijn de weidevogels op de Uffelter
Es volledig verdwenen en resteert alleen de
Made.

S

Weidevogelstand.
In het verslag van 1978 staat vermeld dat
op de akkers van de Uffelter Es 25 p. kieviten werden aangetroffen. De nesten die werden gevonden werden destijds ook gemarkeerd teneinde ze tijdens de werkzaamheden
te kunnen beschermen. Op de weiden van
de Es broedden ca. 4 p. grutto, een situatie
die je je nu niet meer kunt voorstellen.
Op de Uffelter Made, een toen nog vochtig
weidegebied, troffen we ongeveer 25 p. grutto aan. Ook toen werden slechts weinig jongen vliegvlug, hetgeen de zeer slechte huidige aantalsituatie verklaart. De kievitenstand
was hier 30 jaar geleden heel laag: 6 p. Toen
al was de kievit van weidevogel veranderd in
akkervogel.
Dhr. J. Dorenbos (waar nu zijn zoon woont)
vond in 1978 een nest met watersnipeieren,
waarna hij het maaien uitstelde tot de jongen verdwenen waren. Watersnippen komen
we daar nu ook nog tegen, maar alleen op
doortrek.
Vrijwilligers/landbouwers.
Enkele van de huidige weidevogelliefhebbers
waren in de jaren '70 al actief, maar mét de
kieviten, grutto's, enz. sterft geleidelijk ook
dit ras uit. We lezen in het verslag van
1978: "Wim Snoeken en Bert Snijder hebben
dit jaar heel wat nesten weten te redden
door het plaatsen van nestbeschermers
(tegen het vee) en markeerstokken. Jammer
dat ze aan de overzijde van de Oude Vaart
4

Weidevogels Uffelter Made
en Havelter Made
machteloos moesten toezien hoe ca. 15 door
hen gemerkte nesten van vooral grutto's bij
verkavelingswerkzaamheden door de grote
machines werden vermorzeld".

Nog steeds zijn 4 doorzetters in het voorjaar
actief op de Havelter en Uffelter Made, de
laatste bolwerkjes: W. Snoeken, H. Leenstra,
T. de Nekker en F. v. Vemden. Zij stellen
alles in het werk de nesten op[ te sporen en
te markeren. Ook de betrokken landbouwers
doen hun best de nesten zoveel mogelijk te
ontzien. Maar ja, de tijd staat niet stil en er
vinden veranderingen plaats: vroegere en
snellere bewerking van het land, grotere en
zwaardere voertuigen, enz.
Voor de boeren is het bijna ondoenlijk de op
de akkers aangetroffen nesten te sparen
door de intensieve bewerking. En hvoe
omzeil je net uitgekomen jonge wulpen,
grutto's en tureluurs, die zich instinctief
drukken in het lange gras? Daar komt nog
bij dat de predatiedruk ieder jaar weer zeer
hoog is: eieren en kleine jongen worden
gemakkelijk gevonden door vos, hermelijn,
buizerd en zwarte kraai. Het is dus geen
wonder dat de vogels van het cultuurland
geleidelijk in aantal zijn afgenomen en een
"struggle for life" voeren.
Jaaroverzicht 2009

Vogelwacht Uffelte e.o. - 1. Weidevogels Uffelter Made en Havelter Made

Stand in 2009.
In 2009 was er op de Uff. Made geen sprake
van herstel van de weidevogelstand. Je
hoopt ieder voorjaar weer dat er een zekere
stabilisatie optreedt. En wonder-boven-wonder gebeurde dat ook in het aangrenzende
gebied Havelter Made, waarover Herman
Leenstra verder in dit jaaroverzicht schrijft.
Hij smaakte eindelijk het genoegen meerdere
jongen tot wasdom te zien komen en dat
bezorgde hem uiteraard een gevoel van blijdschap.
Je ziet dat alles valt of staat met het broedresultaat. Op de Uff. Made zagen we dit jaar
wel kleine jongen, maar volgroeide helaas
niet. De kievit en scholekster belandden op
een dieptepunt sinds midden jaren '90. Ook
landelijk vergaat het de scholekster bijzonder slecht. Door intensieve werkzaamheden

aan de Ruinerwoldse zijde van de Leisloot
(omzetten van grasland in bouwland en
opnieuw inzaaien) verhuisden 3 p. grutto
naar ons gebied. Weer hadden we alarmerende grutto's boven ons hoofd; een gevoel
van nostalgie overvalt je dan. Dat maakten
we in onze jeugd mee! Wat doet het dan pijn
als een dag later het betreffende weiland is
gemaaid. Geen ontkomen aan voor de jongen.
We vinden dat ook de situatie voor de wulp
vrijwel hopeloos is geworden. Stel je voor:
ca. 1975 nog ruim 40 p. op het Ooster- en
Westerzand. Daar broedt geen enkel paar
meer en ook op het cultuurland is de
achteruitgang niet meer te stoppen en zullen we het gejodel in het voorjaar binnen
afzienbare tijd moeten missen.

Aantalontwikkeling soorten Uffelter Made

Kievit
Wulp
Scholekster
Tureluur
Grutto
Patrijs
Kwartel
Tot. paren

'97
55
8
5
3
3
1

'98
50
7
4
2
2

'99
48
8
6
1
1
-

'00
40
10
6
1
3
1

'01
28
13
5
5
5
-

'02
30
8
5
3
4
-

'03
24
9
6
2
1
-

'04
18
8
5
2
2
-

'05
21
8
7
3
5
-

'06
22
5
7
2
2
-

'07
20
5
6
1
-

'08
17
4
3
1
-

75

65

64

60

56

50

42

35

44

38

32

25

'09
14
4
2
1
3
1
25

Van de 75 broedparen in 1997 waren er dit voorjaar nog slechts 25 paren over ( ca. 30%)
Het broedresultaat 2009
Soort
Kievit
Wulp
Scholekster
Tureluur
Grutto
Kwartel

Aantal paren
14
4
2
1
3
1

Gevonden nesten
25
4
2
3
-

Uitgekomen
5
1
1
-

Volgroeide jongen
-

Uit bovenstaande tabel kunt u afleiden dat de toekomst er voor de weidevogelstand in
Uffelte slecht uit ziet. Geen volgroeide jongen betekent zonder twijfel verdere afname van het
aantal broedparen de komende jaren. Desondanks zullen de 4 vrijwilligers in 2010 zeker
weer in het veld te zien zijn.
Jaaroverzicht 2009
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Weidevogels Havelter Made
e weidevogelstand in de Havelter
Made is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Bijvoorbeeld in het jaar 2003
telden we 66 paartjes weidevogels. Dat waren
er in 2008 nog maar 32. Nu moet wel gezegd
worden dat dit aantal de laatste jaren gelukkig vrij stabiel is. De belangrijkste oorzaken
van de teruggang van de weidevogelpopulatie
zijn de hoge predatie, verlagen grondwater en
in mindere mate de intensivering van de
landbouw. De inzet van de weidevogelbeschermers heeft er ondanks deze tegenvallende resultaten niet onder geleden. Hoewel het
soms wel frustrerend was dat vele nesten verloren gingen als gevolg van predatie.

D

Dan nu het jaar 2009. Voor het eerst sinds
jaren mogen we positieve resultaten melden
uit de Havelter Made. In de acht jaar dat de
werkgroep weidevogel-beschermers de weidevogels in dit gebied volgt, zijn nog nooit
zoveel nesten uitgebroed. Dat is natuurlijk
een prachtig resultaat. Zelfs het aantal
broedpaartjes was in 2009 iets hoger dan
het jaar daarvoor.

Wij als weidevogelbeschermers hadden wel
eens het vermoeden dat bepaalde kraaien in
de gaten hadden als een markeerstok bij
een nest geplaatst was. Dan was het voor
hen een makkie om een nest leeg te roven.
Veel steun hebben we ook van veehouders
gehad. Verschillende nesten lagen in het
grasland net in de periode dat gemaaid
moest worden. Na het markeren van het
nest hebben de boeren netjes om het nest
heen gemaaid zodat de weidevogels in alle
rust hun eieren konden uitbroeden. Al met
al een succesvol jaar.
Het weer:
De lente van 2009 gaat de boeken in als
zeer zacht, zeer zonnig en gemiddeld over
het land vrij droog. Het voorjaar van 2009
met gemiddeld 10,8 graden en staat op de
tweede plaats van zachtste lentes sinds
1901.
Hieronder in het kort het voorjaarsweer in
de Havelter Made:
*Maart: temperatuur 8-12 graden, een paar
nachtvorstjes, normale hoeveelheid regen.
*April: zeer droge maand, hoge temperatuur
(hoogste op 10 apr. > 24gr.)
*Mei: begint met 15 gr. langzaam oplopend
tot einde maand > 25 gr., neerslag normaal
Door het mooie weer kwam het landwerk
vroeg op gang:
begin april rollen en slepen, medio april
ploegen maïsland. 18 april 1ste maïs in de
grond, 1e snede gras vroeg dit jaar > begin
mei, 2e snee eind mei.

Veel jonge kieviten in de mais

Van de 56 gevonden nesten zijn uiteindelijk
26! broedsels uitgekomen. Het grootste deel
van de uitgekomen eieren waren kieviten.
De reden van deze positieve ontwikkeling
komt door de lage predatie door voornamelijk de kraai in vergelijking met voorgaande
jaren. Hoewel nog veel kraaien en roeken in
het gebied rondvliegen, lijkt het erop dat de
kraaien die een speciaal neusje hadden voor
weidevogelnesten, niet meer aanwezig zijn.
6

Werkgroep:
Dit is het achtste seizoen dat de werkgroep
weidevogelbescherming in de weilanden ten
zuiden van Havelte de broedresultaten van
de weidevogels heeft gevolgd. Dit werkterrein, ook wel Oosterweiden en Darperweiden
genoemd, ligt tussen de Drentse Hoofdvaart
en de Oude Vaart en loopt van de
Osseweideweg tot aan de Arendsweg. Het
beschermingsgebied bedraagt ongeveer 200
ha. Net als vorig jaar werd het eerste kievitsei in Eemnes gevonden. Ook deze keer weer
Jaaroverzicht 2009
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nog eens 14 nesten zijn uitgebroed. Bijna
alle paren kieviten zijn tot een uitgebroed
nest gekomen. Al met al een prachtig resultaat. In totaal hebben de vogelwachters 42
nesten gevonden. Van alle gevonden nesten
met eieren zijn er dus 21 uitgekomen.

erg vroeg en wel op 8 maart 2009. En dan
begint natuurlijk het bloed van de weidevogelbeschermers te kriebelen. Een week later
lagen ook de eerste kievitseieren in Havelte
en er zouden nog vele volgen.
Resultaten:
Hieronder volgen de cijfers van de weidevogels en de broedresultaten.
Kievit
Zoals gemeld konden de weidevogelschermers op 15 maart het eerste nest met kievitseieren noteren. De kievit is nog steeds in
ons beschermingsgebied de weidevogel met
het hoogste aantal broedparen. Dit jaar zijn
23 paren geteld. Dat waren er weer twee
meer dan het jaar 2008. Van de eerste 23
broedsels zijn er bij de eerste telling 7 uitgekomen. Van de rest is een aantal gepredeerd
en een aantal is door landbouwwerkzaamheden verloren gegaan. Door het vele landwerk
op de maïspercelen (injecteren en ploegen) is
het bijna onmogelijk alle nesten te sparen.
Gelukkig is de kievit in staat om meerdere
keren (3-4 keer) met een nieuw legsel te
beginnen. Op 18 april vond één van de weidevogelbeschermers een nestje met vier
jonge kieviten.
Met het 2e en 3e legsels hadden we meer
succes. Eind april waren alle maïspercelen
ingezaaid en konden de kieviten in alle rust
gaan broeden. Dit resulteerde in mei dat er
Jaaroverzicht 2009

Grutto
Met de grutto is het helaas problematisch
gesteld in ons gebied. Het is elk jaar maar
weer afwachten of deze prachtige vogel verschijnt.
Vanaf medio april is wel een paartje grutto's
gespot. Maar ze hadden nooit een vaste
plek. Dan zaten ze hier en dan weer daar.
Waarschijnlijk door het droge weer in de
maand mei en daardoor slechte beschikbaarheid van voedsel zijn deze niet tot broeden gekomen. Dit tot teleurstelling van de
beschermers. Hopelijk weten ze volgend jaar
de Havelter Made weer te vinden en hebben
we dan meer geluk.
Wulp
Dit jaar verraste de wulp ons met meer
broedparen. Telden we de laatste jaren continu 4 paartjes dit jaar zaten in ons werkgebied 7 paartjes.

De wulp op wacht

De nesten van de wulpen lieten zich dit ook
dit jaar weer moeilijk vinden door het lange
gras. De eerste nesten met wulpeneieren zijn
13 april gevonden. Totaal zijn 9 nesten
opgespoord, enkele nesten zijn vroegtijdig
verloren gegaan. Uiteindelijk zijn 3 nesten
7
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uitgebroed. Opmerkelijk was een nest dat in
een net ingezaaid maïsperceel werd aangetroffen. Normaal zoeken de wulpen naar een
ruigere broedomgeving, maar deze voelde
zich blijkbaar beter beschermd door talrijke
broedende kieviten.
Scholekster
De scholeksters kwamen dit jaar extreem
laat op gang. De maïs was allang ingezaaid
en ook de eerste snede gras was al door de
boeren binnen gehaald, toen het eerste legsel werd gevonden. We zijn daarom ook niet
specifiek op zoek gegaan naar de nesten van
de scholekster. Alleen de paartjes geteld en
uitgekomen op 4. Deze scholeksters zaten
allemaal op maïsland. Op basis van eigen
waarneming is de helft van de nesten uitgekomen. Dit betekent dus dat 2 paartjes tot
uitbroeden zijn gekomen.

veer zou moeten bevinden. Maar door het
lange gras was het nest onvindbaar. Toen
we later nogmaals het weiland betraden,
vloog de tureluur te vroeg van het nest en
was het nog steeds onvindbaar. Dan maar
een dag later weer proberen. Maar helaas,
de veehouder had het gras net gemaaid. En
zo is het nest verloren gegaan. De tureluur
heeft nog wel een tijdje in het gebied rondgevlogen voordat de trek naar het zuiden
aanving.
Nog een waarneming:
Van het voorjaar tot aan de zomer zwemmen
in de Oude Vaart al een paar jaar enkele
kuifeenden. Ook dit jaar waren ze er weer.
Na één van de laatste rondes langs de weidevogels ergens in juni zwom daar plotseling
een kuifeend met 6 jongen. Iets wat niet eerder in ons gebied werd gesignaleerd. Een
mooi gezicht….

Tureluur
Nadat vorig jaar plotseling een tweetal paartjes van de tureluur in de Havelter Made
wederom hun opwachting maakte, was het
dit jaar weer raak. Helaas nu maar één
paartje en dat is meer dan niets…Het liep
echter minder florissant dan we hadden
gehoopt. Op een bepaald moment hadden
we eindelijk gezien waar het nest zich ongeOverzicht 2006-2009:
Hieronder een meerjaren overzicht van de weidevogelbescherming in de Havelter Made.
2006-2009
Aantal paren
Gevonden nesten
Uit
Niet uit
Soort/jaar 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Kievit
22 20 21 23 50 48 50 42
5
7
10 21 76 72 40 22
Grutto
2
2
1
1
0
2
1
1
0
0
0
0
0
2
1
1
Wulp
4
4
4
7
4
3
2
9
1
1
0
3
3
2
2
7
Scholekster 5
5
4
4
4
3
2
4
1
0
0
2
3
3
2
2
Tureluur
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Totaal
33 31 32 36 58 56 56 56
7
8
11 26 82 79 45 32
Met dank aan onze vrijwilligers voor de vele
uurtjes die ze voor de bescherming van onze
weidevogels op het land hebben doorgebracht. Ook een dank aan de veehouders
die hun best hebben gedaan de nesten van
de weidevogels tijdens het landwerk te spa8

ren. Ook 2010 gaan we weer met veel
enthousiasme aan de slag met onze passie.
Namens de werkgroep weidevogelbescherming Vogelwacht Uffelte e.o.
Herman Leenstra
Jaaroverzicht 2009

twee
Regio 14 (Havelte, Uffelte, Wapserveen e.o.)
n het voorjaar van 2009 stopt Geert
Hilbrands met het coördineren van de
Kerkuilen- werkgroep. Hij had jarenlang
fantastisch werk verricht. Steeds met een
groeiend aantal kasten en een groeiend aantal Kerkuilen. Met als prachtig resultaat 117
geringde jongen in 2007! Geert, bedankt
voor je enthousiaste inzet voor de Kerkuilen.

I

In maart wordt een vergadering belegd met
de vrijwilligers van de werkgroep. Op voorstel van Geert wordt een nieuwe indeling
gemaakt.
Regio 15 is/blijft een aparte werkgroep o.l.v.
Erwin Bruulsema. Nu wel met subgroepen
met eigen vrijwilligers.
Deze regio (14), met een eigen coördinator,
is onderverdeeld in vier routes, ieder met
een eigen groepsleider. Dit blijkt een goede
oplossing. De routes worden weer werkbaar
en de groepsleiders hebben keus uit een
eigen clubje vrijwilligers.
Na deze voortvarende start komt toch een
tegenvaller. Het is een slecht muizenjaar en
dat geeft onmiddellijk een negatief resultaat
in het aantal en de grootte van de broedsels.
Het blijkt ook een vrij laat broedjaar te zijn.
In Wittelte bij Westerink hebben we daarom
de pech dat de uil van de eieren vliegt en
niet meer terug komt. (Gelukkig is de uil in
de herfst weer bij de kast.)
Bij de eerste kastcontroles komen de mannen niet alleen uilen tegen maar ook
Eksters (op de kast), Kauwen en jonge
Holenduiven.
Op 22 juni worden door J.Rijpkema 4 jonge
uilen geringd bij Hoogenhout in Uffelte.
Op 6 juli gaan we met ringer H.Bloemhof op
pad en tot onze verbazing is de heer
L.Blaauw ook van de partij! Meneer Blaauw
komt hier al vanaf 1973. Hij ging toen op
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Kerkuilenwerkgroep
regio 14 en 15
pad met Fred van Vemden. Ze ringden
Vliegenvangers, Haviken en Buizerds. Hij is
nu (als ik het goed heb) 89 jaar. Blaauw vertelde dat de uilen dit jaar erg geleden hadden van de koude periode in deze winter.
De heren ringers houden zich weer aan een
nieuw programma. Ze wegen en meten nu
ook weer. Volgens hen moeten we vooral
blijven ringen. Je krijgt immers op die
manier een schat aan informatie en een
prachtig archief van de uilenstand.
Bij een discussie over Ooievaars vertelt
Blaauw dat ze geen bedreiging vormen,
omdat ze torren en kevers eten. Ja, zo leer
je nog eens wat!
Bij het eerste adres hebben we autopech. Bij
het draaien van de auto raakt de ladder de
auto. Gevolg: deuk, sneu.
Op twee adressen zijn geen jongen meer
aanwezig. We komen deze avond niet verder
dan het ringen van 7 jongen.
13 juli gaan we weer op pad met Bloemhof
en Blaauw. Deze keer ontdekken we 20 jongen waarvan we er 14 kunnen ringen. Bij
Kampman te Wapserveen vliegen de, te
jonge, jongen weg. Eén jong is via de buren
nog naar de Fûgelhelling gegaan en daar
later losgelaten.
Bijna overal zijn minder jongen aanwezig
dan bij de eerste controle.
Het eindresultaat is:
14 broedgevallen waarvan 3 zonder resultaat.
30 jongen waarvan 25 geringd.
30 jongen van 14 broedgevallen is een
gemiddelde van 2,1 per broedpaar.
In 2008 hadden we nog 94 jongen met een
gemiddelde van 3,6 per paar en in 2007: 4,3.
Rond Kerst van dit jaar hebben de Kerkuilen
het alweer moeilijk; een lange periode met
sneeuw. Ronald Hoogenhout maakte een
begin met het bijvoeren. Dit is een moeilijke
opgave. Kerkuilen eten namelijk vrijwel
altijd levende prooien.
9
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Wat 2010 ons brengt? Voorlopig alleen meer
vorst en sneeuw. Toch putten we hoop uit
de opmerking van de uilenkenners zoals

Fred: de muizenstand heeft een cyclus van
drie jaar. 2007 was een goed muizenjaar,
dus…….!

Pas uitgekomen op een dikke laag braakballen.

Inzet: foto H. Mulder

Broedgegevens 2009
Schotanus, Uffelte

25/6:

5 jongen

13/7:

4 geringd

De Vries, Uffelte

25/6:

4 jongen

13/7:

2 geringd,

Hoogenhout, Uffelte

16/6:

4 jongen

22/6:

4 geringd

Drogt, Ansen

8/6:

2 jongen

6/7:

2 geringd

Bellinga, Ansen

8/6:

1 ei, 1 jong

6/7:

1 geringd

Baas, Ruinen

28/5:

5 jongen

13/7:

3 geringd

J Meeuwes, Havelte

4/6:

4 jongen

3/7:

3 geringd

R Meeuwes, Havelte

16/6:

2 ei, 1 jong

6/7:

-

Buivenga, Havelte

16/6:

3 jongen

6/7:

3 geringd

4/6:

2 jongen

6/7:

-

1 jong

6/7:

1 geringd

Pels, Havelte
De Boer, Darp

25/6:

Kampman, Wapserveen

4/6:

4 jongen

13/7:

4 uitgevlogen

Boersma, Wittelte

3/6:

3 jongen

13/7:

2 geringd

Westerink, Wittelte

3/6:

4 eieren

10

2 niet bereikbaar

verstoord
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regio 15 - Diever e.o.
Inleiding
Voor het derde jaar achtereen is de Kerkuilenwerkgroep Diever e.o., een onderdeel van
Vogelwacht Uffelte e.o.actief en wordt deze regio door onze enthousiaste vrijwilligers gecontroleerd. Dit doen ze met veel plezier. In het jaar 2007 zijn we begonnen met een topjaar in de
kerkuilengeschiedenis. Een jaar met maar liefst 35 eerste broedsels en zelfs 17 tweede broedsels. Dit kwam neer om circa 200 jongen. Vorig jaar (2008) was het resultaat een stuk slechter en meer een normaal jaar qua aantallen. In 2008 brachten de uilen in deze regio 28
broedsels groot en dat waren circa 64 jongen die uitgevlogen zijn. Dit jaar was helaas nog
wat minder dan 2008. De oorzaak daarvan zoeken we voornamelijk in de veldmuizenstand.
Veranderingen in de werkgroep
Nog voor het broedseizoen begon van de
kerkuilen kwam bij ons (coördinatoren en
bestuur) de vraag boven borrelen hoe we het
onszelf makkelijker konden maken tijdens
de controles van de kerkuilen. Na een zeer
nuttige bijeenkomst van vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden hebben we besloten dat de gebieden opgesplitst zouden worden en de subgebieden verdeeld zouden
worden onder groepsleiders. De coördinator
blijft het centrale aanspreekpunt van de
werkgroep en blijft de administratie van de
broedgevallen bijhouden. Dit betekende voor
de werkgroep van Diever e.o. dat we het
gebied in drie delen hebben opgesplitst. De
drie gebieden zijn:
- Dwingeloo en omliggende dorpen
(o.l.v. Roeland Haar)
- Vledder en omliggende dorpen (o.l.v. GertJan Hallink)
- Diever en omliggende dorpen
(o.l.v. Erwin Bruulsema / coördinator)
Deze manier van werken was even wennen,
maar is zeer goed bevallen. Elke groepsleider heeft een aantal vrijwilligers waar hij op
terug kan vallen als hij op pad wil gaan om
de controles uit te voeren. Wij zijn blij met
de vrijwilligers die ons geholpen hebben bij
de controles.
Het plaatsen van kasten
De nestkasten die wij plaatsen zijn naar
eigen ontwerp. Roeland Haar heeft al een
flink aantal kasten gemaakt die we hebben
opgehangen. Het hout voor de nestkasten
krijgen we gratis van een bedrijf uit
Jaaroverzicht 2009

Dedemsvaart, waarvoor we hen erg dankbaar zijn.
Bij het plaatsen van nieuwe nestkasten kijken we van te voren altijd eerst goed of de
plaats geschikt is. Wanneer is een plaats
nou geschikt voor een kerkuilennestkast?
Voor ons moet de plaats aan een paar voorwaarden voldoen.
- De plaats moet goed en veilig bereikbaar
zijn met een ladder.
- De bewoners van het pand moeten enthousiast zijn over de te plaatsen nestkast.
- De plaats moet een beetje rustig zijn. Geen
machines onder de kast en geen spelende
kinderen.
- De plaats moet op voldoende afstand zijn
van de dichtstbijzijnde nestkast (circa 300
meter).
- De omgeving moet geschikt zijn voor kerkuilen.
Het liefst plaatsen we een nestkast bij mensen die erg enthousiast zijn over de kerkuilen en waar ook al kerkuilen aanwezig zijn
in de schuur, boerderij of stal. Helaas
komen we ook nog steeds mensen tegen die
de kerkuilen liever kwijt dan rijk zijn. Een
veel gehoord probleem blijven de witte uitwerpselen die de kerkuilen achterlaten
samen met de braakballen. Een oplossing
die we dan nog wel eens toepassen is door
de kast tegen de gevel te plaatsen, zodat de
uilen direct van buitenaf de nestkast invliegen. Een nadeel hiervan is dat de jongen bij
het uitvliegen weinig ruimte hebben om
vliegoefeningen te doen en na het uitvliegen
niet op de hanenbalken kunnen gaan zitten.

11
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Werkzaamheden door het jaar heen
De werkzaamheden van de kerkuilenwerkgroep zijn vooral gericht op het beschermen
van de kerkuilen en het op pijl houden van
de populatie. De volgende werkzaamheden
verrichten wij door het jaar heen.
- Plaatsen van nestkasten (zie voorgaand
stukje)
- Vervangen van nestkasten. Soms hangen de
nestkasten die wij controleren al 20 jaar of
meer in een boerderij. U kunt zich voorstellen dat de nestkasten na intensief gebruik
door de kerkuilen op een gegeven moment
hun beste tijd hebben gehad. In die gevallen vervangen we de nestkasten door stevige exemplaren die weer heel wat jaartjes
mee kunnen.
- Controle broedsels. In juni/juli gaan we op
pad om de nestkasten te controleren op
broedgevallen. Deze gegevens worden verwerkt en doorgestuurd naar de provinciale
werkgroep. Uiteindelijk komen ze terecht in
een landelijke database. Op deze manier
houden we in de gaten hoe het gaat met de
uilenstand in ons gebied, provinciaal en
landelijk.

gebroed hebben, schoon gemaakt worden.
- Overleg vrijwilligers. Minimaal één keer in
het jaar komen we bij elkaar met de vrijwilligers van de kerkuilenwerkgroep om de
resultaten door te spreken en andere ontwikkelingen met elkaar te delen.
- Vergadering provinciale werkgroep. De coördinatoren gaan twee keer in het jaar naar
de vergadering van de provinciale werkgroep. Hier worden overkoepelende zaken
besproken, zoals ladderkeuring, nut van
ringen, etc…
Resultaten 2009
Zoals u hiervoor al heeft kunnen lezen was
het resultaat dit seizoen niet zo goed. Een
aantal uilen is dit jaar helemaal niet aan
broeden toe gekomen. Dat betekende dus
wel dat er uilen aanwezig waren in en om de
nestkast, maar ze niet over gingen op het
leggen van eieren. Dit duidt op een lage
veldmuizenstand. Bij een lage veldmuizenstand zijn de broedsels klein of de uilen
slaan een jaartje over en broeden dus helemaal niet. Hieronder vindt u per plaats de
broedgevallen en het aantal jongen. De
namen en adressen staan niet vermeld
i.v.m. privacy redenen.
Beilen. In de buurt van Beilen hebben we
één nestkast hangen. Hier is het eigenlijk
elk jaar raak. Een goede locatie met ook dit
jaar weer een broedgeval.
1 broedgeval
(kast nr. 51)
4 jongen

- Ringen van jonge uilen. Indien we er tijd
voor hebben en de ringer (Johan de Jong)
bij ons kan komen om te ringen, gaan we
na de controle van de broedsels de jongen
ringen.
- Schoonmaken nestkasten. De kerkuilen
braken braakballen uit die een compacte
laag vormen onderin de nestkast. Deze laag
wordt elk jaar hoger. Eén keer in de paar
jaar moeten alle bewoonde nestkasten
schoon gemaakt worden. Daarnaast moeten
de nestkasten, waar bijvoorbeeld kauwen in
12

Boterveen. Boterveen is een plaats waar wij
de afgelopen 2 jaar drie nestkasten geplaatst
hebben. Eén van de nestkasten werd afgelopen winter gebruikt door een kerkuil met
het ringnummer 5.352.556. Deze kerkuil is
in 2007 geringd als één van de vijf jongen
van een nest in Kerkenveld (Drenthe). Vorig
jaar heeft voor het eerst een paartje in
Boterveen een broedpoging ondernomen. Dit
is toen echter mislukt. Dit jaar liep het beter
af. Bij de controle waren de twee volwassen
uilen aanwezig in de nestkast.
1 broedgevel
(kast nr. 27)
3 jongen
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Diever. In Diever waren dit jaar twee broedsels ten opzichte van drie broedsels in 2008.
Dit hadden we al een beetje verwacht,
omdat vorig jaar bij de controle bleek dat
één van de broedparen vermoedelijk was
omgekomen. Van de vier nesten die rond
Diever hangen was er ook één bewoond door
Holenduiven, die hier 2 jongen grootgebracht hebben. In kast nr. 6 kwamen we
nog een volwassen uil tegen. Deze had ringnummer 5.403.707. Deze uil is in 2007
geringd in Uffelte/Binnenveld als één van de
5 nestjongen (Buivenga)
2 broedgevallen
(kast nr. 7)
3 jongen
(kast nr. 6)
3 jongen
Dieverbrug. Dieverbrug bevat nu twee nestkasten. Helaas hebben in beide kasten nog
geen kerkuilen gebroed. Wel hebben in één
van de nestkasten afgelopen winter twee
kerkuilen hun schuilplaats gevonden. Ze
waren echter in het broedseizoen weer vertrokken en hebben de kauwen van de nestkast gebruik gemaakt.
Doldersum. Hier hebben we naast de kerkuilen ook een bosuilennestkast opgehangen.
Deze nestkast hebben we vorig jaar opgehangen omdat er bosuilen achter het uilenbord broedden in de boerderij. De nestkast
is dit jaar in gebruik genomen door de bosuilen en ze hebben hier maar liefst 3 jongen
groot gebracht. Dit was één van de twee
broedgevallen van de bosuil bij ons in de
regio. Naast de broedgevallen hieronder was
nog een nestkast bewoond door een kerkuil.
Vermoedelijk is deze uil alleen.
2 broedgevallen
(kast nr. 19)
4 jongen
(kast nr. 18)
3 jongen
Dwingeloo. Rondom Dwingeloo kwamen we
er weer eens achter dat niet alle uilen
geringd worden. Zowel bij ons als in sommige andere regio's wordt er niet altijd geringd.
We kwamen in één nestkast met broedgeval,
twee volwassen uilen tegen die beide niet
geringd waren. Ook hier waren twee nestkasten (nr. 23 en 45) waar wel twee volwassen uilen aanwezig waren, maar waar geen
broedgeval is geweest dit jaar. Bij kast 45
Jaaroverzicht 2009

werd nog een dode uil aangetroffen met
ringnr. 5.344.422.
2 broedgevallen
(kast nr. 22)
3 jongen
+ 2 eieren
(kast nr. 24)
2 jongen
Eemster/Holtien. Eemster was dit jaar,
met drie broedgevallen, het beste broedgebied binnen deze regio.
3 broedgevallen
(kast nr. 30)
3 jongen
(kast nr. 50)
2 jongen
(kast nr. 29)
2 jongen
Frederiksoord. In Frederiksoord hebben we
op één locatie twee nestkasten hangen. In
één van de nestkasten was ook dit jaar weer
een broedsel van de kerkuil. In de andere
nestkast, die vlak bij de andere staat, zat dit
jaar een holenduif te broeden. Deze heeft
twee jongen grootgebracht.
1 broedgeval
(kast nr. 58)
4 jongen
Geeuwenbrug. Ook in Geeuwenbrug hebben
we dit jaar weer een broedgeval mogen noteren. Dit was een broedgevel met 4 jongen,
maar helaas zijn twee van de jongen dood in
de tuin aangetroffen. Vermoedelijke oorzaak
is het te vroeg verlaten van de nestkast. De
oorzaak hiervan kan liggen in voedselgebrek
1 broedgeval
(kast nr. 48)
2 jongen

Lhee. In Lhee hebben we wel een aantal
kasten hangen, maar helaas dit jaar geen
broedgeval van de kerkuil kunnen vaststellen. Wel was op één van de locaties een
broedgeval van de holenduif.
Lheebroek. Ook in Lheebroek hadden we
een broedgeval van een holenduif, weer met
2 jongen. Daarnaast troffen we in twee nest13
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kasten kauwen aan. Gelukkig werd er hier
wel gebroed door de kerkuilen. Het broedgeval vond plaats op de locatie waar het elk
jaar raak is.
1 broedgeval
(kast nr. 32)
2 jongen
Nijensleek. Hier viel het dit jaar ook tegen
met de broedgevallen. We moesten het dit
jaar met twee broedgevallen doen in
Nijensleek. Daarnaast was er nog wel een
locatie waar we niet bij de nestkast kunnen
en dus niet hebben kunnen vaststellen of er
een broedgeval was.
2 broedgevallen
(kast nr. 11)
2 jongen
(kast nr. 13)
2 jongen
Vledder. In Vledder hadden we weer 2
broedgevallen en een nestkast waar de uilen
wel aanwezig zijn, maar niet gebroed hebben.
2 broedgevallen
(kast nr. 57)
3 jongen
(kast nr. 55)
4 jongen
Vledderveen. Op drie locaties in
Vledderveen hangt een kerkuilenkast van de
kerkuilenwerkgroep. Op een locatie hadden
we een broedgeval en op een andere locatie
waren wel uilen aanwezig, maar deze zijn
niet aan broeden toegekomen.
1 broedgeval
(kast nr. 64)
2 jongen)
Wapse. In Wapse hebben we een aantal
adressen waar de bewoners erg enthousiast
zijn over de kerkuilenkast die er hangt. Het
is dan ook altijd weer jammer als er geen
uilen tot broeden komen in deze nestkasten.
Gelukkig blijven de bewoners positief en
hopen op een beter resultaat het volgende
jaar. Dit jaar hadden we helaas maar 1
broedgeval in Wapse.
1 broedgeval
(kast nr. 2)
3 jongen

constateren dat er in geen van de nestkasten
een broedgeval van de kerkuil heeft plaatsgevonden dit jaar. Vorig jaar hadden we hier
nog 2 broedgevallen. Dit jaar troffen we wel
in een nestkast (net als vorig jaar) een nest
met jonge bosuilen aan. Hier zijn 3 jonge
bosuilen uitgevlogen. Daarnaast hadden we
in een nestkast een nest met kauwen.
Wijster. Dit jaar ook in Wijster geen resultaat voot de kerkuilen. De nestkast hing hier
echter ook niet voor niets, want de holenduiven hebben een van de nestkasten in
gebruik genomen.
Wilhelminaoord. Een van de plaatsen waar
het langst een kerkuilenkast hangt. Hier is
het elk jaar wel raak. Elk jaar een broedsel
en elk jaar jongen. Een toplocatie dus. Ook
dit jaar was het hier weer raak.
1 broedgeval
(kast nr. 10)
4 jongen
Totaal
Samengevat was het resultaat dit jaar teleurstellend, maar nog niet zo teleurstellend als
we in eerste instantie hadden gedacht. Dit
jaar werden er 21 broedsels van de kerkuil
grootgebracht, 2 broedsels van de bosuil, 4
broedsels van de holenduif en 4 broedsels
van de kauwen. In dit totaalplaatje valt op
dat er veel andere broedsels waren in de
nestkasten. Dit maakt het werk als vrijwilliger wel spannend. Wat de kerkuilen betreft
zijn er 60 jongen uitgevlogen. Dit betekent
een gemiddeld broedresultaat van 2,86 jongen per broedsel. Dit jaar hebben we geen
broedsels vastgesteld die geheel mislukt zijn.
Dit is wel een verbetering ten opzichte van
2008. Toen mislukten drie broedsels van de
28 en vlogen er 64 jongen uit. Hieronder een
overzicht van de afgelopen jaren.

Wateren. Een mooi plaatsje met vier kerkuilenkasten. Jammer is dan om te moeten
KERKUILEN REGIO 15

Foto's: E. Bruulsema
2007

2008

2009

Aantal broedsels

52

28

21

Aantal broedparen

35

28

21

Aantal jongen

201

64

60

Gemiddeld aantal jongen per broedpaar

5,7

2,29

2,86

14
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Ringgegevens die betrekking hebben op onze regio.
5 400 434 Geringd 7- 6-'07 bij Tammeleng, van Helomaweg, Havelte (kast 37).
28- 2-'08 Verkeersslachtoffer Rijksweg A7, Beetsterzwaag Fr. Afstand 35 km.
5 400 177 Geringd 21- 9-'07 Kasten/Valkeneer, Uffelte. (kast 67)
6- 4-'08 Binnengevlogen te Meppel, weer in vrijheid gesteld.
5 438 114 Geringd 30-6-'08 bij Kuiper, Wapserveen. (kast 43)
Verkeersslachtoffer A6 Emmeloord. 34 km.
5 438 177

Geringd 4-7-'08 Schaapskooi, Uffelte (kast 6)
25-10-'08 Verkeersslachtoffer Emmen. 40 km.

5 438 144 Geringd 2- 7-'08 bij R Meeuwes, Havelte (kast 69).
28-10-'08 Verkeersslachtoffer Woudsend - Sloten Fr.
5 403 640 Geringd 7-6-'07 Dorpshuis, Ansen (kast 25)
1-12-'08 Verkeersslachtoffer Staphorsterveld. 25 km.
5 438 141 Geringd 2- 7-'08 bij R Meeuwes, Havelte (kast 69).
14-12-'08 Verkeersslachtoffer, gevonden door Rebekka Winters te Havelte.
5 438 125 Geringd 2- 7-'08 bij Bellinga, Ansen (kast 30).
27-12-'08 Dood gevonden te Hooghalen.
5 400 447 Geringd 7- 6-'07 door L Blaauw bij van Lubek, Rheebruggen (kast 18).
10- 1-'09 Dood gevonden, verhongerd, in schuur bij Reuling, Uffelte. 2 km.
5 438 224 Geringd 15- 7-'08 bij Lugtmeyer, Uffelte (kast 71).
13- 1-'09 Dood gevonden, binnen gevlogen, bij Lensen, Rijksweg,Uffelte.
5 408 397 Geringd 30-6-'08 bij Ensink, Uffelte (kast 5)
7-2-'09 Verkeersslachtoffer te Bredene, West-Vlaanderen (Belgie) 285 km.
5 438 243 Geringd 15-7-'08 bij Drogt, Ansen (kast 24)
7-2-'09 Dood gevonden op N411 prov. Utrecht.
5 438 242 Geringd 15-7-'08 bij Drogt, Ansen (kast 24)
9-2-'09 Verkeersslachtoffer te Bunnink (Utrecht) 114 km.
5 438 225 Geringd 15-7-'08 bij Lugtmeyer, Uffelte (kast 71)
19-2-'09 Verkeersslachtoffer te Roodeschool (Gr.) 51 km.
5 403 737 Geringd 18- 6-'07 bij Van Nieukerken, Ansen. (kast 28) Nest van drie.
19- 2-'09 Dood gevonden, verhongerd, door A van Dijk, Broekdijk, Ansen. 1 km.
5 391 908 Geringd 13-7-'04 bij Kasten, Uffelte (kast 67)
16-3-'09 Verzwakt gevonden in boerderij Smit, Ruinen. Is verpleegd.
5 400 348 Geringd 24-5-'07 in Den Westerhuis, boven Balkbrug/Oud Avereest.
28-05-'09 Broedend bij Baas, Ruinen. (kast 82)
5 389 200 Geringd 22-6-'05 bij Buivenga, Havelte (kast 38)
25-6-'09 Broedend bij de Boer, Darp (kast 41).
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drie
e nestkastencontrole was in 1973 de
belangrijkste activiteit van de
Vogelwacht, toen de vereniging werd
opgericht. Het doel: kinderen van de basisschool direct in aanraking brengen met de
natuur. Nu, 36 jaar later, staat die doelstelling nog steeds voorop. Het is duidelijk dat
er maar weinig plaatsen in ons land zijn
waar tien- tot twaalfjarigen gedurende 7
weken het broedproces van verschillende
holenbroeders op de voet kunnen volgen. Ze
zien de verschillende nesten, eitjes, broedende vrouwtjes en opgroeiende jongen (die ze
soms zelfs even in de hand mogen houden)
van mezen, spreeuwen, bonte vliegenvangers, enz.
Of zij daardoor op latere leeftijd meer respect en belangstelling voor de natuur hebben, waag ik soms wel te betwijfelen.
Ondanks die twijfel zullen we met veel plezier doorgaan met de controle van de ca.
320 kastjes in onze bossen. Een ding is
zeker: tijdens de controles in april en mei is
de belangstelling van de deelnemers groot
(ca. 45 kinderen).

D

Broedseizoen.
Toen de controle in het weekeinde van
17/19 april van start ging, troffen kinderen
en begeleiders al vele kastjes aan met legsels van pimpelmees en koolmees. Omdat de
eerste eitjes meestal toegedekt worden (het

Nestkastencontrole
broeden begint pas als het legsel compleet
is), vallen ze soms niet op als het kastje geopend wordt. Je kunt dan haren, wol en mos
voorzichtig iets optillen, zodat je de eitjes
ziet liggen.
Van de legsels op 5 routes hebben we de
datum 1e eileg berekend met het doel veranderingen in de toekomst te kunnen vaststellen. Uit gegevens van ruim 30 jaar geleden
kunnen we afleiden dat het broedseizoen ca.
10 dagen is vervroegd. Ieder jaar stellen we
ook vast dat de holenbroeders in het Oosteren Westerzand eerder met de eileg starten
dan die op Rheebruggen. Mogelijk is de voedselsituatie hier debet aan. Rheebruggen heeft
veel meer loofbos. De gemiddelde 1e eileg van
kool- en pimpelmees ligt rond 15 april.
Het gedrag van de bonte vliegenvanger is in
dit opzicht heel interessant. Ieder voorjaar
blijkt deze zomergast omstreeks 15 april
terug te keren uit Afrika. Dat tijdstip van
terugkeer is o.i. in 35 jaar nauwelijks veranderd. Hét verschil met de broedvogels van de
jaren '70 is, dat de huidige vliegenvangers
zeer kort na terugkeer uit Afrika al met de
nestbouw beginnen. Op de routes in het
Ooster- en Westerzand worden de eerste eieren al gelegd ca. 1 week na terugkeer. De
oorzaak van de snelle start van het broedseizoen moet volgens wetenschapper Chr.
Both gezocht worden in de vervroegde voedseltop van o.a. rupsen.

1e eileg op 5 routes: koolmees, pimpelmees, bonte vliegenvanger en spreeuw.
Route
Rheebruggen

Binnenveld

16

Soort

1e eileg

Gemiddelde

Aantal nesten

Koolmees

14/4

18/4

13

Pimpelmees

12/4

16/4

7

Bonte v.v.

30/4

5/5

3

Spreeuw

16/4

17/4

2

Koolmees

12/4

16/4

10

Pimpelmees

10/4

14/4

4

Bonte v.v.

27/4

2/5

6
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Oosterzand I

Oosterzand II

Westerzand

Koolmees

11/4

15/4

8

Pimpelmees

10/4

14/4

7

Bonte v.v.

22/4

29/4

11

Koolmees

12/4

14/4

5

Pimpelmees

10/4

13/4

7

Bonte v.v.

18/4

28/4

14

Koolmees

9/4

14/4

5

Pimpelmees

13/4

16/4

4

28/4

9

Bonte v.v.
Gemiddeld van
5 routes

Koolmees

12/4

16/4

41

Pimpelmees

11/4

15/5

29

Bonte v.v.

23/4

30/4

43

Soorten.
Onze nestkasten worden bewoond door de
volgende holenbroeders: koolmees, pimpelmees, zwarte mees, matkopmees, glanskopmees, bonte vliegenvanger, boomkruiper,
boomklever, gekraagde roodstaart, ringmus
en spreeuw. Wij stellen de laatste jaren
helaas vast, dat enkele soorten sterk in aantal afnemen of zelfs geheel van het toneel
verdwijnen: gekr. roodstaart, mat- en glanskopmees, zwarte mees en ringmus. Je kunt
dus gerust spreken van een afname van
diversiteit. Gelukkig is er sedert enige jaren
wel een interessante, nieuwe soort verschenen: de boomklever. Hij smeert rond de
invliegopening aan binnen- en buitenzijde
een laagje modder. Daardoor is het soms
onmogelijk de kast te openen voor controle
(zie route Holtingerzand). Ook op de route
Binnenveld IIIa broedde een paartje.
Heel incidenteel verschijnt een boomkruiper
op een route. Deze maakt vrijwel alleen
gebruik van een kast met een zijwaartse
invliegopening en daarvan hangen er maar
weinig. Op Rheebruggen I vlogen jonge
boomkruipers uit.
Op Rheebruggen II deed slechts 1 p. ringmussen een broedpoging, die helaas mislukte. We hebben jaren gekend met ca. 7
broedgevallen rond de boerderijen.
Ieder jaar weer merken we dat er gevechten
plaats vinden tussen al broedende kool- en
pimpelmezen en terugkerende bonte vliegenJaaroverzicht 2009

vangers. Dat heeft vrij veel verstoringen tot
gevolg, maar soms ook leuke situaties. Zo
troffen W. en P. Hoornstra op hun route
Binnenveld II 2 dubbele broedsels aan: a.
Jonge bonte vliegenvangers en koolmezen
(bonte v.v. zorgt) b. Jonge pimpelmezen
bonte v.v. (pimpelmees zorgt).
De bonte vliegenvanger doet het bij ons
nog steeds goed. Het aantal paren schommelt rond de 100; jammer dat zoveel broedsels verstoord werden. Wat ons ieder jaar
weer opvalt, is het grote verschil in aantal
broedparen tussen Oosterzand (naaldbos) en
Rheebruggen (vooral loofbos). Rheebruggen
blijkt voor vliegenvangers veel minder aantrekkelijk.
Ook de kool- en pimpelmees blijven vrijwel
gelijke aantallen vertonen. Ook bij deze
soorten verliest een aanzienlijk aantal paren
het broedsel door verstoring.

Het team van de marterproof kastjes
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Een steeds groter wordend probleem waarmee we te maken krijgen is de marterpredatie. Het aantal routes waar een boom- of
steenmarter actief is, is dit jaar gestegen tot
5 (Oosterzand I en II, Westerzand en
Rheebruggen I en II).
De marter bezocht tientallen kastjes en weet
met zijn poot nest met eieren, jongen en
soms de adulte vogel via de invliegopening
naar buiten te trekken.

Mar

terp

ne
roof

stka

st

We zijn genoodzaakt al onze kastjes op de
routes te vervangen door zgn. marterproof
exemplaren.
Die worden getimmerd door Hans Völker en
van een voorfront van kippenrooster voorzien door Geert Hilbrands. Ca. 60 ex. hebben we in 2009 al opgehangen en ze blijken
hun vruchten af te werpen. Eigenlijk word je
er soms wel eens wat moedeloos van als je
ziet hoeveel kunstgrepen je moet uithalen
om de vogels ongestoord te laten broeden
(zie ook de steenuilen). Natuurlijk kun je
ook besluiten de natuur zijn gang te laten
gaan, maar dan kun je wel ophouden met
de kastcontrole.
Dat we ook spreeuwen aantreffen op onze
routes is te danken aan een aantal kasten
met een grotere invliegopening. Leuk voor de
deelnemende kinderen zo'n nest met helderblauwe eitjes te zien, groter dan de eveneens
blauwe eitjes van de vliegenvanger.

Aantal geslaagde broedsels en (mislukt) op de routes
Route

Koolmees

Pimpelm.

Bo. vl.va.

O´zand I

9

8

11

O´zand II

5

5 (2)

14 (1)

W'zand

7

4

11 (9)

Holt.zand

12 (3)

5

4 (3)

Binnenv. I

12 (1)

6

7 (1)

Binnenv. II

13

6

11

Binnenv.IIIa

9

3 (1)

9

Binnenv IIIb

5

7

12

Rheebr. I

13 (5)

8 (3)

4 (1)

Rheebr. II

4 (7)

2 (1)

7 (2)

2 (1)

(1)

89 p. (16)

53 p. (7)

90 p. (17)

2 (1)

3 (2)

Totaal

Ringonderzoek bonte vliegenvanger
In de jaren '70 en '80 kwam dhr. B. Blaauw
uit IJhorst/De Wijk naar Uffelte om bonte
vliegenvangers in onze kastjes te ringen. Het
gevolg was, dat we in die periode veel
geringde vogels in onze kastjes als broedvogel aantroffen, omdat veel jongen terugkeerden naar hun geboortestreek. Nu, ca. 25
jaar later, worden wederom veel vliegenvangers in de Burgerlijke Stand bijgeschreven.
18

Spreeuw

Boomkl.

Boomkr.

Ringm.

2
2 nesten: Bv./Km en Pm/Bv
1
(1)

1

(1)

1

(1)

In februari 2009 heeft Christiaan Both (verbonden aan het Ned. Centrum voor Ecologie
en aan de Rijksuniversiteit Groningen) op
verzoek van het bestuur van de Vogelwacht
een lezing gehouden over zijn onderzoek
naar de bonte vliegenvangers. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben we,
Greetje Oeseburg, Jan Veldman, Lida
Zondag en Greet Glotzbach (allen nestkastencontroleurs), aangegeven dat we wel
Jaaroverzicht 2009
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mee willen werken aan dit langlopende ringonderzoek.
Onze bijdrage bestaat uit het ringen van
jonge bonte vliegenvangers, het noteren van
allerlei gegevens en het aflezen van de ringnummers van volwassen geringde vogels
wanneer deze tijdens de nestkastcontrole op
het nest worden aangetroffen.
Welke gegevens worden dan zoal genoteerd?
De naam en/of omschrijving van het terrein
(naaldbos, loofbos), datum van het eerste ei,
het eerste of het tweede legsel de geboortedag, het aantal eieren, het aantal jongen dat
geboren is, het aantal uitgevolgen jongen en
natuurlijk de ringnummers. De door ons
geringde vogels beginnen met AS gevolgd
door 5 cijfers.
Om dit werk te kunnen doen is het natuurlijk van belang dat je weet hoe je zo'n ring
moet aanbrengen. O.l.v. Christiaan Both
hebben we onze eerste praktijkervaringen
opgedaan in het onderzoeksgebied "Het
Lheederzand" (zie foto). Onze 'proefdieren'
waren jonge pimpelmezen die ongeveer
dezelfde pootgrootte hebben als de vliegenvangers. Daarnaast hebben we voor dit
onderzoek allemaal een tijdelijke ringvergunning gekregen.
Het onderzoek.
De vliegenvangers zijn op alle nestkastenroutes van de Vogelwacht geringd. In totaal

hebben we 384 ringen aangebracht. Dat was
een extra drukke periode voor Greetje en
Jan, omdat de vogels moeten worden geringd
wanneer ze tussen de 7-12 dagen oud zijn.
Laat deze ringperiode nu net samen vallen
met het Uffelter feest!
Gelukkig hebben we veel hulp gehad van de
nestkastencontroleurs die ons precies konden aanwijzen in welke nestkast de bonte
vliegenvangers zaten. Uit ons onderzoek is
gebleken dat het eerste ei in onze nestkasten
werd gelegd op 22 april 2009, dat is heel
vroeg,! De meeste vogels deden dat in de eerste week van mei. Het laatste ei werd op 23
mei gelegd. Allemaal belangrijke gegevens
voor het onderzoek naar het broedgedrag van
deze vogels.
Voor meer gegevens zie resultaten nestkastenroutes.
Tijdens de controles zijn vier geringde volwassen vrouwtjes aangetroffen (van 1 vogel is
inmiddels bekend dat ze in 2007 in
Appelscha is geringd). Dat is nog niet zoveel,
maar de verwachting is dat er volgend jaar
meer geringde exemplaren in de kasten worden gesignaleerd. Dan wordt het nog leuker/spannender: keren de vogels terug naar
dezelfde nestkast, leggen ze hun eerste ei in
dezelfde periode, brengen ze hetzelfde aantal
jongen groot? We zijn erg benieuwd…wordt
vervolgd!
Greet Glotzbach

Greetje Oeseburg ringt een pimpelmees
Jaaroverzicht 2009
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Controleren, een gevaarlijke bezigheid ??
Controleurs, die met de kinderen op pad
gaan, nemen altijd de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht. Toch was het bij één
voorval in het bos op de route van Appie
Tiemens en Ruud Smeenk maar goed, dat de
deelnemers daar niet aanwezig waren toen
een hevig onweer losbrak (op dinsdag 26
mei).
Toen leiders en kinderen op 27 mei bij nestkast 25 aankwamen, bleek die plastic kast in
gruzelementen op de grond te liggen. Dode
jongen lagen er ook. De bliksem bleek precies
bij de kast in de boom te zijn geslagen (de
spijker vast als aantrekpunt). Een waarneming om even stil van te worden.
Het werd echter nog vreemder: bij kastje 26
aangekomen, trof men hierin 7 jonge bonte
vliegenvangers aan. Maar 1 ex. viel direct
op: die was bijna wit !! Je eerste gedachte:
die is van de schrik bij die blikseminslag
bleek weggetrokken.
Het is echter een vorm van pigmentverlies:
albinisme. Wel grappig overigens dat we dit

nog niet eerder hebben gezien en dat het
juist op die plaats en op dat tijdstip werd
waargenomen.
We zullen hem/haar vrijwel zeker niet weerzien, omdat zulke vogels het eerst als
slachtoffer vallen van predatie.

Een bijna witte bo.v.v. tussen broers en zussen

Door de bliksem getroffen

Spreeuwen- foto G. Mulder
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Leiding
Kastjes
Bewoond
Verstoord
Geslaagd

Koolmees
Pimpelmees
Bonte v.v.
Spreeuw
Boomkruiper

Oosterzand I
J. Veldman
mw. J. Veldman
40
36
8
28 = 70%
Verstoord: 6 bo.v
1 k.m., 1 spr.

Oosterzand II
mw. G. Oeseburg
H. Tibben
32
28
3
25 = 78%
Verstoord: 1 b.v.
2 p.m.

Paar
9
8
11
-

Paar
5
5
14
1
-

Ei
92
89
71
-

Jo.
87
87
59
-

Ei
48
63
92
5
-

Jo.
46
55
87
2
-

Rheebruggen I
A. Nijdam
mw. D. Nijdam
39
39
12
27 = 69%
Verstoord: 1 b.v.5 k.m. en 3 p.m. 1
spr., 1 ri.m., 1 b.k.
Paar Ei
Jo
13
133 130
8
84
79
4
24
20
1
4
3
1
4
3

Rheebruggen II
Rogier Nijdam
32
26
13
13 = 41%
Verstoord: 7 k.m.
2 b.v. en 1 pi.m., 1
b.kl.
Paar Ei
Jo
4
35
27
2
24
23
7
46
46
-

Binnenveld IIIa

Binnenveld IIIb

Holtinge

Westerzand

Leiding

Bart Hoekstra

mw. G. Glotzbach
mw. L. Zondag

P. van Emmerick,
S. Bijl, H. Roest
mw. S. van Gemerden

A. Tiemens
R. Smeenk

Kastjes
Bewoond
Verstoord
Geslaagd

27
22
1
21 = 78%
Verstoord: 1 pi.m.

32
24
0
24 = 75%
Verstoord: -

36
31
9
22 = 61%
Verstoord: 9 b.v.,

Paar
9
2
9
1

Paar
5
7
12
-

30
29
6
23 = 77%
Verstoord: 1
1 b.v.
Paar Ei
12
131
5
68
4
25
2
?

Koolmees
Pimpelmees
Bonte v.v.
Boomklever

Leiding

Ei
83
19
60
8

Jo.
76
14
56
8

Ei
46
78
85
-

Jo.
45
73
78
-

Binnenveld I

Binnenveld II

B. Bruinenberg,
R. Hoogenhout

mw. W. Hoornstra
P. Hoornstra

Kastjes
Bewoond
Verstoord
Geslaagd

29
27
27 = 93%
Verstoord: 1
Paar Ei
Koolmees
12
116
Pimpelmees 6
75
Bonte v.v.
7
42
Bo.v.v./Km
Pi.me./Bo.v.v. -

b.v.
Jo.
107
65
38
-

32
30
30 = 94%
Verstoord: 2
Paar Ei
13
124
6
60
11
74
1
6/1
1
7/3

k.m.
Jo.
117
58
66
6/1
7/3

k.m.,
Jo
121
68
24
?

Paar
7
4
11
-

Ei
59
42
73
-

Jo
54
41
73
-

Reeds vanaf 2001 controleert Henk
Tibben i.s.m. Greetje Oeseburg de
nestkasten op de route Oosterzand II.
In 2010 moet hij er om gezondheidsredenen een punt achter zetten.

Het bestuur dankt Henk van harte voor zijn betrokkenheid en inzet.
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RINGER: G08

MELDER:

VRS Blaauw

erwin@2metdenatuur.nl

Pr. Clauslaan 68
7957 EB DE WIJK

Wij danken u vriendelijk voor de gegevens van deze geringde vogel. Mocht u hierin een fout ontdekken, wilt u die dan verbeteren en deze brief aan ons terug zenden? N.B. de coördinaten zijn juist en de plaatsomschrijvingen zijn slechts afgeleiden.
Zie ook www.vogeltrekstation.nl
RINGNUMMER
RINGGEGEVENS:
RINGDATUM
RINGPLAATS

ARNHEM AL.72229

COORDINATEN

30 mei 2006 (nauwkeurig tot op de dag)
0230080 ,STAPHORST BOSWACHTERIJ
OVERIJSSEL
NEDERLAND/NETHERLANDS/PAYS BAS/HOLLAND
214 518 Amersfoorts coordinaat

VOGELSOORT

BONTE VLIEGENVANGER

GESLACHT
LEEFTIJD

onbekend
7 levende jongen in nest/broedsel op de ringdatum
nestjong / pull / niet vliegvlug
de metalen ring zit aan het loopbeen (aan de tarsus)

COMMENTAAR
VINDGEGEVENS:
VINDDATUM
VINDPLAATS
VINDPROVINCIE
COORDINATEN
VOGELSOORT
GESLACHT
LEEFTIJD
CONDITIE
HOE/WAARDOOR

COMMENTAAR
AFSTAND
RICHTING
VERSTREKEN TIJD
Ref

22

15 mei 2009 (nauwkeurig tot op de dag)
UFFELTE - fam. A. Udding - Egginkstraat 17
DRENTHE
NEDERLAND/NETHERLANDS/PAYS BAS/HOLLAND
5247 N 0616 E
ONBEKEND
ring NIET ingezonden / groep - (onder)soort NIET bevestigd
onbekend
leeftijd niet opgegeven
dood, korter dan 1 week
tegen glas gevlogen
niet eerder gemeld

15 KM
360 GRADEN
1081 DAGEN

20 jun 2009
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vier
aterdag 3 oktober is de Vogelwacht
met een klein groepje op pad geweest
i.v.m. de jaarlijkse vogeltelling, World
BirdWatch. Evenals voorgaande jaren werden op het traject langs de Oude Vaart tussen de Osseweideweg en Ansen alle vogels
genoteerd die werden waargenomen. Helaas
gooide de harde wind een beetje roet in het
eten, maar dat gold voor de meeste telposten in ons land. Veel vogels spaarden
hun krachten in afwachting op beter weer.
De tellers hadden soms moeite hun kijker

Z

World Birdwatch
stil te houden in de storm. Na een paar uur
hadden enkelen hun neus alleen nog gericht
op de Groene Hof, waar hen een kop koffie
en appeltaart beloofd was. Maar Gerard
(Mulder) riep hen op toch zeker alert te blijven, anders werd er teveel over het hoofd
gezien! Het resultaat van de telling is, rekening houdend met de weersomstandigheden,
toch nog bevredigend. Een paar mooie waarnemingen: ijsvogel, veldleeuwerik, roodborsttapuit en grote zilverreiger.

Resultaat BirdWatch 3 oktober 2009:
aalscholver

6

witte kwikstraart

18

blauwe reiger

8

roodborsttapuit

3

grote zilverreiger

1

roodborst

5

12

merel

9

134

tjiftjaf

2

knobbelzwaan
wilde eend
krakeend

6

winterkoning

3

kuifeend

5

boomkruiper

2

buizerd

10

boomklever

1

sperwer

1

koolmees

torenvalk

2

pimpelmees

3

waterhoen

1

staartmees

5

meerkoet

29

ekster

9

kievit

7

gaai

wulp

1

spreeuw

15

18
1313

watersnip

24

zwarte kraai

houtduif

47

kauw

2

holenduif

51

roek

1

turkse tortel

4

vink

26

ijsvogel

1

kneu

16

grote bonte specht

1

huismus

138

veldleeuwerik

11

ringmus

12

boerenzwaluw

1

geelgors

7

graspieper

40

96

Totaal 45 soorten, 2107 ex.
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Zaterdag, 9 januari 2010 - Vogeltelling
Vandaag zijn we met z'n zessen, al glibberend over de Studentenweg richting Oosteren Westerzand gegaan voor de zgn. januaritelling. Dit houdt in dat er in een kilometerblok, op 10 punten gedurende 5 minuten
alle vogels worden geteld in een straal van
ca. 250 m. Door dit jaarlijks te herhalen op
dezelfde punten, kunnen hieruit allerlei verschuivingen en veranderingen van de verschillende vogelsoorten worden afgelezen.
Ook is het interessant te weten hoe de
vogelstand zich aanpast na verandering van

het landschap, bijvoorbeeld van cultuur- in
natuurgebied.
Het was bitter koud en de resultaten waren
dan ook wat mager. Niettemin was het
prachtig in die witte wereld! We "hadden"
nog een rietgors achterop de Studentenweg!
Verder bijna alle mezen (behalve de glanskop), goudvink, gr. bonte specht, boomkruiper, buizerd, sperwer, havik, grote zilverreiger (in vlucht, prachtig!), gaai, houtduif,
merel, sijs, vink en winterkoning.
Femmie Prikken

De deelnemers die de kou trotseerden: Harry, Martha,
Peeke, Arend, Derk en fotografe: Femmie.
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vijf
ecember 2009, vorst en een dik pak
sneeuw en dat een paar weken lang.
De Heideschoners zaten werkloos
thuis. Weinig te vertellen dus dit jaar?
Geenszins, lees maar verder over:
Hoeveel, waar, hoe vaak, met wie, hoe en
vooral waarom.

D

Hoeveel?
De werkgroep Heideschonen, een mooie
naam voor het verwijderen van dennenopslag
op open heidestukken, bestond afgelopen
jaar uit 10 personen,1 vrouw en 9 mannen.
Gedurende het winterseizoen, medio september tot medio maart, werkten die 1 keer per
14 dagen op de heide.
Ruwweg Ooster- , Westerzand en
Holtingerveld. Van 9 tot 12 uur werd menige
den, van zeer klein tot manshoog, soms fors,
letterlijk een kopje kleiner gemaakt. Hoeveel?
Een klein sommetje:
Ga eens uit van gemiddeld 9 mensen, dat alle
mogelijke keren gewerkt kan worden, (andere
jaren kon dat wel, was er geen echte winter)
en dat 1 persoon per uur gemiddeld 50 dennen uittrekt, afknipt of omzaagt en afvoert,
dan kom je uit op 18.000 (zie verderop) dennen die jaarlijks het loodje leggen
Stel dat de grondeigenaar/beheerder daarvoor een bedrijf zou inschakelen en dat een
dergelijk bedrijf 35 euro per uur zou vragen
dan komt de teller uit op een jaarlijkse
besparing van pakweg 13.000 euro.
Contacten met "buiten" en extra hulp:
Hulp kreeg de werkgroep van diverse kanten.
Allereerst natuurlijk tijdens de jaarlijkse
werkochtend in februari waarbij leerlingen
van de Oosterveldschool uit Uffelte zich, bijgestaan door vele andere belangstellenden uit
de regio, uitleefden (wie zaagde dit jaar de
dikste stam?) om aan het einde van de ochtend beloond te worden met erwtensoep en
frites.
Ook middelbare scholen uit Meppel meldden
zich weer via Landschapsbeheer Drenthe.
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Werkgroep Heideschonen
Leerlingen uit diverse klassen kwamen een
dagje helpen in het kader van hun maatschappelijke stage.
De werkgroep ging ook op les: plaggensteken.
O.l.v. Rob van der Es van
Natuurmonumenten werd een ochtend plaggen gestoken(zie foto). Zeer nuttig en ook
noodzakelijk voor een goed heidebeheer,
maar om de werkzaamheden niet teveel te
versnipperen en letterlijk krachten te sparen,
werd besloten het verwijderen van de dennen
als kernactiviteit te houden en het plaggen op
incidentele basis te doen.
Natuurmonumenten nodigde de werkgroep
ook dit jaar weer uit voor de jaarlijkse vrijwilligersavond in december, immers i.v.m. verzekering en gereedschappen, zijn de werkgroepleden officieel vrijwilliger bij
Natuurmonumenten. Dit jaar was die bijeenkomst in Nieuw Balinge waar een gezellige
avond werd doorgebracht, met mooie informatie uit de natuur, een hapje en drankje
en…. een Kerstpakket, waarvoor dank !
Waarom ? Waarvoor?
Tsja, je laat 18.000 sparren niet doorgroeien
tot volle wasdom. Wat is het alternatief ? Een
in ras tempo overwoekerd heideveld, dat
dicht groeit met jonge den; heide die doodgaat en dat alles ten koste van de vogels die
graag op het open veld leven. Veldleeuwerik,
nachtzwaluw, roodborsttapuit zijn er nog in
onze regio, mede dankzij het heideschonen.
Daarnaast: wat een saaiheid als er geen heidevelden meer zouden zijn en niet in de laatste plaats: het is leuk en gezond werk. Er
wordt met veel pret en inzet gewerkt en onder
het werk worden vele verhalen verteld en
kennis en ervaringen uitgewisseld over alles
wat groeit en bloeit. Zin om mee te helpen ?
Een keer uitproberen ? Neem contact op met
ondergetekende. De lichamelijke inspanning
is naar eigen inzicht te doseren, voor
gereedschap wordt gezorgd.
Gert Hulsebos
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zes
et is eind juni. Ik zit samen met mijn
vrouw in de avondzon op een camping aan de Elbe in Duitsland. Zij
leest een boek, terwijl ik het schrijfblok ter
hand neem en begin aan het steenuilenverslag van 2009. Het broedseizoen zit er weer
op, maar ook hier op de camping kan ik de
steenuil niet volledig uit mijn hoofd zetten.
Hoe zou het met de 2 late jongen in de kast
bij J. Staal op Hees zijn afgelopen? Hebben
de 5 jongen bij J. Pot in Wittelte het gered
nadat hun moeder waarschijnlijk is omgekomen? Om antwoord op die vragen te krijgen
zal ik over enkele weken ongetwijfeld weer
even een ronde langs een aantal kasten
maken.
Nu eerst maar de ervaringen en resultaten
van het afgelopen seizoen op papier zetten.
Ervaringen die je soms blij maken, maar
ook voorvallen die je doen beseffen hoe
moeilijk dit mooie uiltje zich staande kan
houden in ons land. Voorbeelden hiervan
kunt u lezen in dit uitgebreide verslag.

H

Geschiedenis.
Al sinds de oprichting van de Vogelwacht
(1973) wordt er zorg besteed aan de
bescherming van de steenuil. In de jaren '70
gebeurde dat nog op bescheiden schaal in
de omgeving van Uffelte. Steenuilen werden
toen aangetroffen op en rond Rheebruggen
en een enkele maal ten n. van de Uffelter
Es. De populatie was klein (ca. 3 p.) en
helaas bleek die basis te zwak. In 1979
broedde voor het laatst een paar op de
Uffelter Made. Een zeer strenge winter, maar
ook de sterke veranderingen in het landschap, speelden deze kleine uil parten.

Steenuilen
een geleidelijke uitbreiding van de stand.
Dank zij die positieve ontwikkeling werd het
werkgebied steeds verder uitgebreid, zodat
het rond 2003 de volgende plaatsen omvatte:
A. Ruinen e.o.: Ansen, Armweide, RuinenWest, Hees, Oldenhave, Benderse, Achter
en Voor de Broeken, Achterma en
Oosteinde (Ruinerwold).
B. Dwingeloo e.o.: Eemster, Leggeloo,
Boterveen, Holtien, Lhee, Lheebroek,
Westeinde, Stroovledder en Wittelte.
Uitbreiding naar o.a. de omgeving van
Diever vindt plaats door enkele jonge werkgroepleden Erwin Bruulsema en Roeland
Haar.
Werkgroep/activiteiten.
De Vogelwacht Uffelte e.o. heeft, dankzij de
resultaten die met de bescherming worden
behaald, veel positieve belangstelling gewekt
voor de steenuil. Daardoor heeft zij niet te
klagen over het aantal mensen dat bereid is
de handen uit de mouwen te steken. Ca. 25
personen zijn regelmatig in de weer met verschillende activiteiten.

Moeder bij de jongen.

Een aanzienlijk werkgebied.
Ca. 15 jaar later vond een herstart van de
bescherming plaats, toen in het naburige
Ansen nog steenuilen bleken te zitten.
Inventarisatie en het plaatsen van kasten
waren de belangrijkste bezigheden van de
werkgroep. Vooral de kasten zorgden voor
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foto A Eijkenaar

De belangrijkste klus is het plaatsen van
speciale nestkasten. Die worden op een
locatie met een geschikt steenuilenbiotoop
geplaatst op een dikke, horizontale tak
(meestal in een eik). Onze kasten worden al
jaren vooral getimmerd door ons lid Hans
Jaaroverzicht 2009
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Völker, die voortdurend kleine verbeteringen
aanbrengt in dit onderkomen voor de steenuil. We zijn blij dat hij hulp krijgt van
Roeland Haar, die al zijn vakmanschap aanwendt o.a. bij de vervaardiging van zgn. pendelkasten (om steenmarters te weren).
Het aantal kasten bedraagt momenteel ca.
140 die op ruim 120 locaties zijn geplaatst.
Soms bieden 2 kasten de uilen een keuzemogelijkheid. In de kast wordt een laag
bladaarde aangebracht, want een nest bouwen is een steenuil vreemd. Normaal zoekt
hij onderkomen in een holle boom, in een
holte onder dakplaten of een dakpan, een
nis in een oud schuurtje, enz. Maar u zult
begrijpen dat die mogelijkheden door o.a.
restauratie en afbraak van oude gebouwen
steeds minder beschikbaar zijn.
Direct na het broedseizoen moeten alle
kasten schoongemaakt worden. Vaak treffen
we een spreeuwennest aan. Geen probleem:
die broeden in kasten die niet door de steenuilen bezet zijn.
Landschap.
Naast het vinden van een geschikte broedplaats en een veilig onderkomen is er nog
een andere belangrijke factor, die het voortbestaan van een levensvatbare steenuilenpopulatie bepaalt: het landschap. Steenuilen
zijn erg kritisch t.a.v. hun biotoopkeuze.
Kleinschaligheid is het sleutelwoord: houtwallen, kleine akkers en weiden met kruidenrijke randen en een gevarieerde begroeiing, oude bomen, een mesthoop, stapels
oude takken of weidepalen, krakkemikkige
schuurtjes, enz. Als er nog wat dieren rondlopen, zoals pony's, paarden, schapen, enz.
is dat mooi meegenomen, want dat verhoogt
de kans op een goede voedselsituatie. De
reden dat wij in ons gebied nog zoveel steenuilen aantreffen, hebben we dus vooral te
danken aan de aanwezigheid van genoemde
landschapselementen. Maar helaas zien we
ook bij ons geschikte steenuilplekjes geregeld verdwijnen.
Versterking/herstel.
Toen de voorzitter van "Stone" Ronald van
Harxen dit voorjaar met mij een rondje door
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ons werkgebied maakte, was hij blij verrast.
Zo'n mooi voor steenuilen geschikt gebied
had hij hier niet verwacht. Het is dan ook
niet gek dat Landschapsbeheer Nederland,
op advies van onze provinciale afdeling, het
gebied rond Ansen heeft aangewezen voor
versterking c.q. herstel van de oude boerenerven. De belangstelling van betrokken
bewoners is groot en dat stemt ons (en zeker
de steenuilen) blij. L.B.D. heeft op Hees en
Oldenhave al menig erf "opgeknapt" en nu
volgen nog ettelijke in en om Ansen. De aanplant van hoogstam fruitbomen en meidoornheggen is één van de belangrijkste
maatregelen.
Bedreigingen, gevaren.

Reinier en Erwin koesteren de jonge uiltjes

Na het noemen van de positieve kansen die
de steenuilen worden geboden, kunnen we
helaas niet voorbij gaan aan de gevaren die
hun voortbestaan bedreigen. Het blijkt dat
de stand vrijwel overal in ons land nog
steeds afneemt, ondanks de aandacht die
deze mooie uil krijgt.
Wij zien dat voorheen uitstekende locaties
worden omgetoverd in theetuinen, groepsaccommodaties, enz. Alles wordt
"netjes"gemaakt en de steenuil verdwijnt er
noodgedwongen. Zelfs is er al sprake van de
mogelijke realisatie van een groot park met
vakantiehuisjes aan de rand van Ansen.
Verder blijken steenuilen een korte levensduur te hebben. Van de uitgevlogen jongen
komt ca. 75 % al in het 1e jaar om. Vooral
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de 1e maand na het uitvliegen zijn ze uiterst
kwetsbaar en worden ze bijv. door katten en
zwarte kraaien gedood. Andere sneuvelen in
het verkeer of verdrinken in een drinkbak
van het vee. Ons valt op dat een groot percentage van de nesten mislukt: eieren/jongen verdwenen, eieren/jongen gepredeerd
(resten in de kast). Wij hebben de treurige
ervaring dat op een aanzienlijk aantal plaatsen al jaren achtereen geen jong meer uitvliegt, omdat een marterachtige vroegtijdig
eieren of jongen opvreet.
Het aantal gevallen neemt toe en dat dwingt
ons helaas tot het nemen van maatregelen:
mantel van macrolon om de boom, kasten
met pendel plaatsen. Jammer genoeg is niet
elke boom daarvoor geschikt en ook het
functioneren van een pendelkast is nog
onzeker. Er komt nog bij dat je als werkgroep nooit rust krijgt en weer verschrikkelijk veel werk moet verrichten om alle locaties aan te passen. Om over kosten nog
maar niet te spreken.

Inventarisatie.
Eind januari tot eind maart is voor ons de
tijd op pad te gaan om de verblijfplaatsen
van de uilenparen vast te stellen: de inventarisatie. Een territorium van een paar ligt
meestal op ca. 400 m afstand van een volgend paar. Door de territoriumroep laat het
mannetje weten wat zijn gebied is. In een
enkel geval treffen we paartjes dichter bij
elkaar aan, bijv. in Wittelte. Daar broedden
2 paren op slechts 150 m van elkaar.
Waarschijnlijk speelt een grote boerderij
ertussen als een soort buffer.
Wij laten 's avonds met geluidsapparatuur
de roep van een mannetje horen. Meestal
krijgen we na korte tijd reactie van de aanwezige uil, die een "indringer" wil laten
weten: "Dit is mijn gebied!" Uiteraard
komen daarbij nog de waarnemingen die
betrokken bewoners ons melden en de
broedgevallen in de kasten geven later
zekerheid. Zo krijgen we een vrij exact beeld
van de gehele stand in ons gebied.

Territoria.
A. Ruinen e.o., bestaande uit de gebieden: Ansen/Armweide/Ruinen West;
Benderse/Engeland/Voor en Achter de Broeken/Hoekstraat; Hees;
Oldenhave/Wijkveld; Oosteinde/Dr. Larijweg.
Totaal aantal territoria Ruinen e.o.
2001
2002
2003
12 p.
21 p.
19 p.

2004
20/21 p.

Weinig verandering t.o.v. 2008 dus. We
kunnen heel tevreden zijn met dit aantal,
omdat vrijwel alle geschikte plekjes door een
paartje worden bezet. Alleen als we het

2005
24 p.

2006
20/22 p.

2007
27 p.

2008
31 p.

2009
30 p.

gebied nog wat zouden uitbreiden, b.v. in de
richting van Pesse (Anholt) of Koekange
(Ruinerweide), kan het aantal territoria nog
toenemen.

B. Dwingeloo e.o., bestaande uit de dorpjes Lhee, Lheebroek/Holtien,
Eemster/Boterveen, Leggeloo, Westeinde, Stroovledder en Wittelte.
Totaal aantal territoria Dwingeloo e.o.
2001
2002
2003
2004
?
?
10 p.
9 p.
Wederom nam de stand in dit gebied aanmerkelijk toe Aan de aantalontwikkeling
gedurende de laatste 7 jaren kun je zien dat
onze inzet de steenuilen op weg helpt een
gezonde populatie te vormen. Nu hopen we
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2005
11/12 p.

2006
14/15 p.

2007
15 p.

2008
19 p.

2009
22 p.

dat zich in omliggende plaatsen, b.v.
Wateren, Geeuwenbrug, ook paartjes gaan
vestigen. Uiteindelijk komt zo een verbinding
tot stand met door andere Drentse werkgroepen beheerde gebieden. Dat is ook het
Jaaroverzicht 2009
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streven van de Provinciale Steenuilenwerkgroep. Die weg zal nog lang en zeer moeizaam blijken.
Teleurstelling.
In het oude deel van Leggeloo beleefden we
in maart een fikse teleurstelling. Op het erf
van de boerderij van de fam. Koerhuis hadden we dit voorjaar voor de kinderen van de
basisscholen van Leggeloo en Eemster een
p.p.presentatie over steenuilen gehouden. Dit
i.s.m. de gemeente Westerveld in het kader

van erfherstel. In een mooie perenboom op
het erf plaatsten wij een kast, waarvan al
snel daarna door een paar gebruik werd
gemaakt. Helaas werd de boerderij korte tijd
later door brand verwoest. Perenboom en
kast hadden het overleefd, maar helaas niet
voor lang.
Tot onze grote spijt en ook met onbegrip vernamen we dat de boom met kast en al was
omgezaagd.
Gevolg: een steenuil verongelukt in de kast
en een verloren territorium.

Totaal aantal territoria in Ruinen e.o., Dwingeloo e.o.
2001
2002
2003
2004
2005
?
?
29 p.
30/31 p. 35/36 p.

2006
34/37 p.

2007
42 p.

2008
50 p.

2009
52 p.

Hoewel niet verwacht, bleek er nog geen
eind te zijn gekomen aan de groei van het
aantal steenuilenparen. Een verheugende
ontwikkeling al zult u bij de broedresultaten
lezen waarom we ons desondanks zorgen
maken.
Kastcontrole/broedresultaat.
Ieder jaar gaan de leden van de werkgroep
midden mei met de aanhangwagen en ladder op pad om de kasten te controleren. Op
6 routes worden dan ca. 70 kasten bezocht
om te zien of er zich een paartje heeft
gevestigd en ook wordt de inhoud vastgesteld: eieren en/of jongen.
Dat is voor ons een spannende bezigheid: de
ladder op, het deksel voorzichtig optillen en
kijken of er een vrouwtje op eieren of jongen
zit. Als de controleur boven zijn duim
opsteekt zijn de mensen beneden blij: "Het
zit goed!" Soms wordt er teleurgesteld gereageerd: een spreeuwennest in de kast, of de
kast is leeg. In één geval stond de controleur
op 6 m hoogte oog-in-oog met een vrouwtje
steenmarter. Zij bleek 2 jongen bij zich te
hebben. Toen H. Mulder foto's wou maken,
sprong het lenige beest vlak langs zijn
camera uit de kast, landde als een kat op
zijn pootjes en ging er als een haas vandoor.
Zo gebeurt het nogal eens dat een eerder
bezette kast later leeg wordt aangetroffen, al
of niet met resten van gepredeerde
eieren/jongen.
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Marterpredatie

Foto Bram Mulder

In 2008 kozen 46 van de 50 vastgestelde
paren voor onderkomen in een kast: een
zeer hoog percentage. Bij de controles op 9,
15 en 16 mei bleken de uilen weer massaal
voor een kast te hebben gekozen: 45 van de
52 paren. Hiervan verhuisden 3 paren noodgedwongen naar een andere kast na mislukking van het 1e broedsel. Het was dit jaar
ook teleurstellend dat zo veel legsels mislukten. Pas na herhaalde bezoeken (o.a. het
ringen van de jongen) kun je concluderen of
een broedsel is geslaagd. Toch moet je er
dan nog op rekenen dat een groot aantal
jongen buiten de kast om het leven komt.
De belangrijkste oorzaken van een mislukt
broedsel zijn: de slechte voedselsituatie en
de toename van gevallen van predatie.
In het overzicht hieronder ziet u de resultaten van de broedgevallen in onze kasten.
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A. Ruinen e.o.
Ansen/Armweide/Ruinen West
Aantal paren
Ei
12
37

Jong
22

Geringd
17

In dit gebied waren de meeste locaties van
2008 weer bezet (verplaatsing van Emmink
naar Ten Hoor). Het paar bij de Madeweg
verhuisde, nadat de eieren waren opgevreten, naar Manders waar we op 15 juli nog 2
jongen aantroffen. Op veel plaatsen komen
de uilen helaas niet tot een geslaagd broedsel, omdat er steenmarters huizen.

Uitgevl.
15

Op 4 plaatsen (Muggen, Emmink/Ten Hoor,
Weulen-Kranenberg en Wiekema) zijn de
laatste 4 jaren geen jongen meer uitgevlogen. De steenuilenstand zal daar in de toekomst zeker schade van ondervinden.
Maatregelen als het aanbrengen van
Macrolon of speciale pendelkasten moeten
hun nut nog bewijzen.

Benderse/Engeland/Voor en Achter de Broeken/Hees/Oldenhave
Aantal paren
Ei
Jong
Geringd Uitgevl.
12
38
23
17
17
Op Hees was dit broedseizoen sprake van
een zeer onrustige situatie, hetgeen leidde
tot slechte resultaten. Zo troffen we bijv. bij
Boonstra/VanSchagen 2 uilen in de kasten
aan, maar ook een kippenei. Dat betekent
de aanwezigheid van steenmarter(s).
Daarom verhuisde dit paar waarschijnlijk
naar Van de Vegt, waar het broedsel helaas
verloren ging door de dood van het vrouwtje.
Ook in De Weide was onrust: eerst opgevreten eieren, naderhand een 2e legsel en toch
nog 2 geringde jongen. Bij Stoel zaten ma
steenmarter en haar kroost in de kast. We
hebben hier later een pendelkast geplaatst:
RuinerwoldOosteinde/Dr. Larijweg
Aantal paren
Ei
3
10

Jong
7

De kast die we bij Raben plaatsten op
advies van H. Brand werd vrijwel direct
bezet. Volgens de heer Raben broedden hier
Broedresultaat Ruinen e.o.
Bezette kasten
Mislukt
2009: 27
14 = 52%
2008: 28
10 = 36%
2007: 20
6 = 30%
2006: 16
3 = 19%
2005: 20
7 = 35%
2004: 16
3 = 19%
30

Aantal
85
110
73
69
80
65

Bijzonderheden
Mislukt: 6 = 50%

Bijzonderheden
Mislukt: 6 = 50%

we zijn benieuwd of het werkt. Op 9 nov.
Zat er een steenuil in, dus is de proef tot
zover geslaagd.

Geringd
4

Uitgevl.
4

Bijzonderheden
Mislukt: 2 = 67%

in 2008 uilen onder het dak van de schuur.
Het broedsel mislukte dit jaar helaas.

Gemiddeld
3,4
4,0
3,7
4,3
4,0
4,0

Aantal jongen
36
57
49
48
36
39

Gemiddeld
1,4
2,0
2,5
3,0
1,8
2,4
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In de regio Ruinen e.o. baart het lage broedsucces ons zorgen. Het percentage mislukkingen was in 2009 extreem hoog en het
aantal uitgevlogen jongen was nog lager dan
in 2004, terwijl we toen maar 16 bezette

kasten telden. Omdat de sterftekans onder
steenuilen groot is, is het zeer belangrijk dat
er een aanzienlijk aantal jongen uitvliegt om
de opengevallen plaatsen op te vullen. Dat
lijkt nu niet mogelijk.

B. Kastbezetting in Dwingeloo e.o.
Ook in dit gebied kozen vrijwel alle paren
voor een kast.
Leggeloo
Aantal paren
2

Ei
5

Jong
1

Bij Vos zat op 30-1-09 het oude vrouwtje
nog in de kast, maar op 9-6-09 zat een 1
Eemster/Boterveen/Holtien
Aantal paren
Ei
5
22

Jong
12

Bij Kop zat de uil in de kast, maar de eieren
waren gepredeerd (eiresten); later werden in
de kast bij Verwijs 2 eieren aangetroffen, die
werden verlaten. We gaan uit van hetzelfde
Lhee/Lheebroek/Westeinde/Stroovledder
Aantal paren
Ei
Jong
8
29
20
In Lheebroek was de situatie bij Rooijers
onduidelijk. Het paar dat in maart nog in de
kast zat, was verdwenen en dat betekent
meestal verstoring. In het Westeinde van
Dwingeloo werden bij Van Dijk/De Vries 2
jongen dood aangetroffen. Hopelijk de overWittelte
Aantal paren
3

Ei
13

Jong
12

Een uitstekend broedresultaat in Wittelte.
Een flink aantal jongen vloog uit.
Betrokkenheid.
a. We ervaren dat veel mensen in ons werkgebied nauw betrokken zijn bij het wel en
wee van onze steenuilen. Ze leven mee
met het paar dat op hun erf broedt en ze
Jaaroverzicht 2009

Geringd
1

Uitgevl.
1

Bijzonderheden
Mislukt: 1 = 50%

jarig vrouwtje op 2 eieren. Het broedgeval
mislukte helaas.

Geringd
12

Uitgevl.
12

Bijzonderheden
Mislukt: 1 = 17%

paar. Op 12 aug. troffen we de resten van
een gepredeerde uil in de kast aan en een
ongeringd mannetje.

Geringd
20

Uitgevl.
15

Bijzonderheden
Mislukt: 1 = 13%

leven de andere In Lhee heeft natuurfotograaf André Eijkenaar prachtige foto's
gemaakt van het paartje steenuilen met de
jongen, waarvan u er in dit verslag enkele
aantreft.

Geringd
12

Uitgevl.
10

Bijzonderheden
Mislukt: -

Bij Pot beleefden we weer een bijzondere
ervaring:
doen er alles aan ze het hier naar de zin
te maken. Dat ondervonden we dit voorjaar weer in Wittelte.
In mei kregen we een melding van de fam.
Pot, dat er een uil in de afvoerslang van
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de mestwagen zat. Samen hebben we
haar (het bleek het adulte vrouwtje te zijn)
uit de slang gehaald. Met sop is ze
schoongemaakt en met een föhn gedroogd
en teruggezet in de kast bij haar 5 jongen.
U zult begrijpen dat er iets niet in orde
was met deze uil en daarom besloten we
de man te ondersteunen bij de verzorging
van de jongen. Iedere dag legde de heer
Pot eendagskuikens in kleine stukjes
(voorbewerkt door mw. Pot) in het voorportaal, zodat er voldoende voedsel aanwezig
was. Dat bleek uitstekend te werken: al
het voedsel werd vrijwel meteen aangewend om de jongen te voeren. Bij controle
bleken die in goede conditie. Na enkele
weken bijvoeren verschenen de jongen
voor de kast en ze vlogen gezond uit. Door
ringcontrole zullen we er later achter
komen: a. of het vrouwtje nog leeft, b. of
de jongen geheel zelfstandig zijn geworden
en elders tot broeden komen.
Broedresultaat Dwingeloo e.o.
Bezette kasten
Mislukt
2009: 18
3 = 17%
2008: 18
4 = 22%
2007: 12
2 = 17%
2006: 11
1 = 9%
2005: 7
2 = 29%
2004: 5
3 = 20%

Aantal
65
75
46
43
33
21

Het aantal bezette kasten bleef gelijk aan
2008, maar het aantal uitgevlogen jongen
daalde beduidend. Dat wijst o.i. op een
slechtere voedselsituatie dit jaar. Het is wel
opmerkelijk dat het uiteindelijke broedresul-

b. Bij de buren (Buffing) hoorde mw. Buffing
in juni 's avonds een vrachtauto hevig remmen voor haar woning. Schrik bij haar.
Direct dacht ze aan de jonge uilen. Zou er
eentje op de weg zitten? Haar vrees bleek
terecht, maar gelukkig bleek de chauffeur
op tijd te hebben geremd. Mw. Buffing
maakte foto's van jong + chauffeur (van
Meilof). Over betrokkenheid gesproken!

Gemiddeld
3,8
4,2
3,8
4,0
4,7
4,2

Aantal jongen
38
48
37
26
24
14

Gemiddeld
2,1
2,7
3,0
2,4
3,4
2,8

taat in vergelijking met Ruinen e.o. veel
beter was. Van 18 kasten vlogen in
Dwingeloo e.o. meer jongen uit dan van de
27 kasten in Ruinen e.o.

Totaaloverzicht Ruinen e.o./Dwingeloo e.o. Resultaten in de kasten sinds 2001
2001
*
4

2003
2004
2005
2006
Aantal territoria
29
30
35
36
Bewoonde kasten
15
21
28
27
(52%) (70%) (80%) (75%)
Mislukt (= ....%)
1
6
4
10
5
(8%)
(40%) (19%) (36%) (19%)
Aantal eieren
16
50
59
80
113
112
Gem. per kast
4
3,8
4
3,8
4
4,2
Aantal jongen
12
34
31
50
57
74
Gem. per kast
3
2,6
2
2,4
2
2,7
* 2001 en 2002: nog niet het gehele gebied in ons onderzoek opgenomen
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2002
*
13

2007
42
32
(76%)
8
(25%)
119
3,7
86
2,7

2008
50
46
(92%)
14
(30%)
185
4
106
2,3

2009
52
45
87%
17
38%
150
3,3
74
1,6

Jaaroverzicht 2009

Vogelwacht Uffelte e.o.- 6. Steenuilen

Ontwikkeling aantal Steenuilen
Uit het totaaloverzicht blijkt dat we met het
aantal territoria en het aantal bezette kasten
weer zeer tevreden kunnen zijn. Het broedresultaat is in 2009 echter ronduit slecht te
noemen.
Het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen
(1,7) is erg laag en kan ook nog te optimistisch zijn omdat je niet weet of de net
uitgevlogen jongen het overleven.
Het slechte broedresultaat komt vrijwel
geheel door het grote aantal mislukkingen in
Ruinen e.o. We zullen met enige scepsis het
broedseizoen van 2010 tegemoet zien.
Ringen.
Ieder jaar worden de in de kasten aangetroffen steenuilen geringd. Vooral dhr. Blaauw
van onze zustervereniging IJhorst/Staphorst
heeft veel jonge uilen van een ring voorzien.
Dit jaar kregen wij voor het eerst zelf een
ringvergunning, hetgeen zeker te danken is
aan het succes dat onze vereniging met de
bescherming heeft.
Het Vogeltrekstation Heteren heeft een aantal vogelsoorten aangewezen, waarvan men
graag meer trek- en verplaatsingsgegevens
wil hebben.
De steenuil valt onder dit zgn. "RAS-project".
Geringde steenuilen zijn heel goed te volgen
om 3 redenen:
Jaaroverzicht 2009

a. Ze worden regelmatig aangetroffen in de
kasten en zijn dan eenvoudig te controleren.
b. Onderzoek heeft uitgewezen dat er
geen/nauwelijks verstoring optreedt, mits
men op de juiste momenten controleert.
c. Het gros van de uiltjes zoekt een territorium in de omgeving van de geboorteplaats.
Vooral de laatste jaren is het aantal uilen
dat we in onze kasten aantreffen explosief
gestegen. Hun ringgegevens leveren ons
(en vooral ook het Vogeltrekstation) een
schat aan gegevens op.
Het doorgeven van de ringnummers naar
het V.T. en de verwerking ervan wordt
gedaan door dhr. J. Mussche uit Staphorst,
een fikse administratieve klus.
Onze uilen blijken vrijwel allemaal in ons
eigen werkgebied te blijven, waarbij ze zich
wel verplaatsen van b.v. Ansen naar Lhee,
van Eemster naar Hees, van Oldenhave naar
Wittelte, enz. Dat is op zichzelf al een bijzondere ervaring. Slechts incidenteel krijgen
we bericht van een van onze uilen, die
elders wordt aangetroffen, b.v. een in 1998
geringd jong (Tissingh - Ansen) broedde 6 j.
achtereen in Loil (Achterhoek). Wat afstand
betreft al een unicum. Dit jaar werd een bij
J. Pot (Wittelte) in 2008 geringd jong dood
aangetroffen in Boyl (Fr). In onze kasten
broeden soms gasten uit Staphorst,
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Rouveen, Echten of Zuidwolde. Ook komen
we nog regelmatig ongeringde uilen tegen.
"Wilde" uilen noemen we die. Ze zijn afkomstig van plaatsen buiten onze kasten, bijv.
ergens onder het dak tussen dakplaten. Nu
wij ook adulte uilen kunnen ringen buiten
het broedseizoen zal dat aantal wel sterk
afnemen.
Uit landelijk onderzoek blijkt de sterftekans
van steenuilen erg groot. Jonge steenuilen
overleven slechts in ca. 25 % van de gevallen het 1e levensjaar. Onze gegevens sluiten
daarbij aan: we controleerden in de kasten
23 in 2008 geboren uilen van de 106 uitgevlogen jongen.
Door kastcontrole in januari/februari, als de
uilen al vaak paarsgewijs in de kast zitten,
krijgen we een schat aan ringgegevens
binnen. Het blijkt dat er nog maar zeer weinig 5 of 6jarige uilen over zijn, terwijl een
steenuil toch wel 10 jaar oud kan worden.
U kunt in het ringoverzicht ook zien in

welke kasten een succesvol broedsel is
geweest (veilig uitgevlogen jongen). Bijv. uit
de kast van A. Smit (Hoekstraat): 3 jongen
en uit de kast van Boon (Stroovledder): 2
jongen die we in 2009 elders aantroffen.
Ook andere interessante gegevens komen
tijdens de ringcontrole aan het licht: op 173-2009 zat bij Muggen (Lheebroek) het paar
in de kast dat hier al sinds 2004 verbleef.
Tot onze verbazing zat op 8-6-09 niet dit
vrouwtje, maar een "vreemde" dame op haar
jongen. Die had de plaats ingenomen van de
waarschijnlijk omgekomen oorspronkelijke
uil. Het bijzondere was ook nog dat zij helemaal vanuit Overijssel (Enter) naar het
mooie Lheebroek was gevlogen - 57 km.
Het nalezen van de ringgegevens hieronder
geeft u een beeld van het verplaatsingsgedrag van de steenuilen. Tegen de betrokken
kastbezitters zou ik willen zeggen: Kijk de
lijst maar eens na of er ook een bekende uil
van u tussen zit.

Ringgegevens 2009
Ringnummer
3.526.632
3.526.639
3.637.667
3.606.959
3.646.652
3.621.911
3.665.790
3.665.790
3.639.822

v
m
v
v
m

3.596.990
3.621.919 m
3.635.113 v
3.597.150
3.665.793
3.624.942 v
3.639.774 m
3.665.705
3.665.832
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Vindplaats
Kastno.
Muggen (Lheebroek)
Lb01
Timmer (Eemster)
Ee05
Wiekema (Ruinen)
Ra 14
Ten Hoor (Ruinen)
Ra26
Huizenga/Tissingh
Oldenhave
Kok (Wittelte)
Wi02
Pit (Eemster)
Ee03
E.J. Smit (Ansen)
Ra02
Van Hunen (Ansen)
Ra03

Datum

Ringplaats

Jaar

17-3-09

Muggen Lheebroek)

2003
2004

8-6-09
6-3-09

24-2-09
10-6-09

Enter (Ov.) !!!
Timmer
Pit (Eemster)
Muggen (Lheebroek)
Wiekema
Wiekema
E.J. Smit

2003
2007
2004
2009
2009
2007

14-2-09

Nijboer - Echten

2004

24-209

Hofman - Ansen
Kok
Kast 211 - Staphorst
Pit
Ter Beek - O’have
Kok - Wittelte
E.J. Smit - Ansen
Hulst - Rouveen

2004
2006
2004

18-2-09

6-3-09
17-3-09
9-1-09

2005
2006
2008
2008

Bijzonderheden
B = broedsel M = mislukt
Als adult geringd
B
idem
Plaats ingenomen van 632
Als adult geringt
Als juv. geringd
B
Als juv. geringd
B/M
Was ong. - door mij geringd
Zie Wiekema - verhuizing
Zie P. Muggen hieronderverhuizing -1e kolom B/M
Broedde bij Tissingh
B
Als juv. geringd
Als adult hier geringd B
Was ong. - door mij geringd
Als juv. geringd
B
idem
Als juv. geringd
idem

Jaaroverzicht 2009

Vogelwacht Uffelte e.o.- 6. Steenuilen

3.624.957 v
Onger.
m
3.635.106
3.635.125
3.646.635 v
3.665.749 m
3.665.794 v
3.639.822
3.624.947
3.635.127 v
3.665.687
3.665.750
3.665.687
3.639.842 m
3.665.775 v
ongeringd
3.665.721
3.635.107 v
3.665.757
3.675.567
3.665.710
3.665.760
3.665.653

m
v
m
v
v

3.635.123
3.635.147
3.665.681 v
3.665.682 m
3.639.837
3.665.654
3.635.149
3.665.765
3.635.124
3.665.669

m
v
v
m
m
v

3.639.807 v
3.665.706
3.639.807
3.665.759
3.635.138 m
3.675.568 v

Manders/Hofman
(Ansen) Ra05
Sassen (Vledders)
Ra08
Bolding (Armweide)
Ra09
H.J. Alders (A’weide)
Ra10
P. Muggen (A'weide)
Ra11
Broekman (Gie'plas)
Ra15
Baak (Ansen)
Ra16
Weulen-Kranenberg
Ruinen Ra17
Martens (Geuzinge)
Ra21
G. Smit (Armweide)
Ra25
Lehmann-Waterleuzen
Re09
Hoorn (V. de Broeken)
Re07
Paardenwei (Hoekstr.H. Smit ) Re11
Ten Oever (Achterma)
Rh01
Van Schagen-Gijs.weg
Rh03
Boonstra - (Gijs.weg)
Rh03a
Luning ( Hees)
Rh07
Kloeze - Wittelte
Wi08
De Weide/Staal (Hees)
Rh08
Steenkamer (Hees)
Rh09
Bakker -Tolhuisweg
Rh16
Wiersma - Wijkveld
Ro05

J. Tissingh (O'einde)
Rw01
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9-1-09

vh. Teeuwen - O’have

2005

Als juv. geringd

24-209

Spiering - Ansen
H. Smit - A. de Broek
Bunskoek-Zuidwolde

2006
2006
2007

Boon-Stroovledder
H.J. Alberts
E.J. Smit -Ansen
Remmelts - O'einde
H. Smit -A. de Broe.

2008
2009
2007
2005
2006

Beide ook in 2007 en 2008
Alhier
B
Klopt dit/het moet mogelijk
zijn 3.646.653
B/M
Als juv. geringd
B
Was ong. - door mij geringd
Als juv. geringd
idem
Als juv. geringd
B

H.J. Alberts-A'weide
Boon- Stroovledder

2008
2008
2007
2008

8-3-09

J. Tissingh-O'einde
Weulen-Kranenberg
--

8-3-09

Wichers - Leggeloo

2008

Als juv. geringd

11-2-09

Spiering- Ansen

2006

Als juv. geringd

11-2-09
28-5-09
12-2-09
28-5-09
28-5-09

A. Smit - Hoekstr.
Hoorn -V.de Broeken
H. Smit -A.de Broe.
A. Smit -Hoekstraat
Ten Oever-Achterma

2008
2009
2008
2008
2008

Als juv. geringd
B
Was ong. - door mij geringd
Als juv. geringd
B/M
Als juv. geringd
Als adult geringd
B/M

11-2-09
13-5-09
11-2-09

Bralten- V. de Broe.

2006

Remmelts- Oosteinde

2006

2-3-09
12-6-09
24-7-09

Madeweg-Rheebruggen 2008

Als juv. geringd
Dood - verkeer
123 en 147 vormden een
paar. Mislukt bij H. v.d. Vegt
Als juv. geringd
B/M
Op onb. eieren
Zat alleen in de kast

16-509
24-209
16-5-09
14-2-09
18-2-09
18-2-09
6-4-09
18-2-09

2-3-09
12-6-09
2-3-09
11-4-09

14-2-09
8-5-09
11-5-09
8-3-09
3-5-09

Als juv. geringd
idem
Dood - verkeer
Als juv. geringd
Als adult geringd

B

B/M

Door steenmarter gepredeerd

Madeweg-Rheebruggen 2008
Stoel- Hees
De Weide
Remmelts -O'einde
De Weide -Hees
Bralten -V. de Broe.
Kok -Wittelte

2007
2008
2006
2008
2006
2008

Wiersma
E.J. Smit -Ansen

2007
2008

A. Smit -Hoekstr.
Veurman Oldenhave - Tissingh

2008
2006
2009

B

Als juv. geringd
B
Was ong.- door mij geringd
Als juv. geringd
B
idem
Dood op de weg.
B
Zat op 12-2-09 in kast
Alberts- Engeland
Was ong. door mij geringd
Als juv. geringd.
Dood onder kast
Nam direct plaats in
Als juv. geringd
B
Was ong. - door mij geringd
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3.665.712
3.665.718
3.665.711 v
3.624.893 v
3.665.663 v
3.665.791
3.665.665
3.624.859
3.665.679 v
3.624.996
3.624.860 m
3.665.792 v
3.624.857 v
3.624.998 m
3.665.661 v
3.639.799
Ong uil
Ong. uil
Ong. uil
3.665.660 v
3.665.673 m
3.646.719 v
3.675.577 v
3.639.788 m
3.621.909 v
3.635.133 v
3.665.741
3.639.802 v
3.624.992 m
3.665.696

Remmelts (O'einde)
Rw02
Raben (Oosteinde)
Rw06
Buffing (Wittelte)
Wi01
Pot (Wittelte)
Wi03
Boyl (Fr.)
Vos (Leggeloo)
Le01
Wichers (Leggeloo)
Le03
Kop (Boterveen)
Le04
Schreuder (Eemster)
Ee01
Baaiman (Eemster)
Ee06
Fledderus (Holtien)
Ee07
Bezemer (Eemster)
Ee12
Verwijs (Vorrelvenen)
Ge05
Faber (Boterveen)
Ee10
Rooijers (Lheebroek)
Lb02
Hooft (Lheebroek)
Lb03
Van Zegeren (Lhee)
Lh01
Den Otter (Westeinde)
Dw01
Boon (Stroovledder)
Dw02
Booy (Westeinde)
Dw07
Van Dijk/De Vries
Dw08
Kasten (Uffelte)
Uf01

8-3-09
30-5-09

Huizenga-Oldenhave
Tissingh - O'einde
Huizenga -Oldenhave

2008
2008
2008

Als juv. geringd
idem
Als juv. geringd

9-3-09

Huiskens- Zuidwolde

2005

Vanaf 2006 in deze kast B

24-2-09

Pot -Wittelte
idem
idem als juv.
Vermeulen/Hooft Lbr
Den Otter -W'einde
Schreuder - Eemster

2008
2009
2008
2005
2008
2006

Als ad. hier geringd
B
Was ong., door mij geringd
Verkeersslachtoffer
Als juv. geringd
B/M
Als juv. geringd
Als juv. geringd
B

6-3-09

Fledderus (Holtien)
Kop
Vermeulen/Hooft Lbr

2005
2009
2005

6-3-09

Vos - Leggeloo
Baaiman

2006
2008

Als juv. geringd
B/M
Was ong. nu door mij ger.
Als juv. geringd. Vanaf
2006 in deze kast
B
Als juv. geringd
Als adult in deze kast ger.

17-3-09

Den Otter-Westeinde

2007

Als juv. geringd

2-6-09
30-1-09
9-6-09
30-1-09
6-3-09

B/M
B/M

27-1-09
9-5-09

Op 2 onbebroede eieren

12-6-09

Waarschijnlijk dezelfde uil
als bij Bezemer en Verwijs
Als adult hier geringd
Als juv. geringd
B/M
Als juv. geringd

17-3-09
17-3-09

Rooijers
Baaiman - Eemster
Wichers -Leggeloo

2008
2008
2007

8-6-09

Van Zegeren

2009

24-2-09
21-2-09

Kop (Boterveen)
Timmer (Eemster)
Vogelaar - Hees

2007
2004
2006

Was ong. door mij geringd
B/M
Als juv. geringd
B
idem
Als juv. geringd
B

25-5-09

Hooft -Lheebroek

2008

Als juv. geringd

2007
2006
2008

Als juv. geringd
Als juv. geringd
Als juv. geringd

6-3-09

Den Otter -We'einde
Baaiman - Eemster
10-11-08 Remmelts -O'einde

B

* Mooi nagekomen bericht: H. Folkerts (Vogelwacht " Vliegvlug" te Meppel) meldt een broedgeval van 5 jonge steenuilen op de Veendijk bij Havelte in een kast.
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zeven

Broedvogelinventarisatie

2009 gaat vooral de boeken in als een goed jaar voor onder andere de Roodborsttapuit,
Nachtzwaluw en Houtsnip. De Grauwe Klauwier, Kwartelkoning en Kleine Barmsijs zorgden
voor een verrassing. Minder opgetogen zijn we over de Tapuit, Patrijs, de meeste soorten weidevogels, die er nauwelijks meer zitten en terugloop van sommige eenden, Torenvalk, Ransuil
en Zomertortel. Dit zijn enkele uitkomsten van broedvogelinventarisaties in het Holtingerveld
en elders in de nabijheid van Uffelte. In dit verslag verder extra aandacht voor broedende
ganzen in onze regio.
Telwerk
roedvogels inventariseren betekent
een seizoen lang het veld in, vooral
bij het krieken van de dag. Dan zijn
broedvogels actief en moet je je slag slaan.
De meeste tellers vinden dit juist het
mooiste moment van de dag en worden dubbel en dwars beloond met een daverend
vogelconcert. De meeste inventarisaties vinden plaats in het kader van landelijk onderzoek van het Broedvogel Monitoring Project
(BMP) en richten zich op het Holtingerveld
(verzamelnaam voor Havelte-Oost, Ooster- &
Westerzand, Brandeveen, Havelterberg,
Berend Boer, Meerkamp etc.) en
Rheebruggen.
Telgegevens zijn vooral verzameld door
Peeke Boelhouwer, Arend van Dijk, Ronald
Hoogenhout, Femmie Prikken, Martha Sol,
Harry Talen en Fred van Vemden.

B

Watervogels
Broedvogels van vennen en andere wateren
laten in 2009, net als in de afgelopen jaren
een wisselend beeld zien. De Dodaars (14
paren), Grauwe Gans (12) Wintertaling (14)
en Kuifeend (22) hadden een (relatief) goed
jaar. Verrassend waren de 2 paar
Tafeleenden (vroeger een jaarlijkse broedvogel) en de Geoorde Fuut die aanstalten tot
broeden maakte maar uiteindelijk weer vertrok. Ook dit jaar waren er weer 2 baltsende
Watersnippen in het Kolonieveen. Dit jaar
helaas geen spoor van de Zomertaling,
Slobeend, Krakeend, Kokmeeuw of
Blauwborst en slechts 1 Waterral (afgelopen
tien jaren 2-8 paren).
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Heidevogels
De Nachtzwaluw heeft ons enkele leuke
avonden bezorgd. Deze nachtvogel arriveert
in mei-juni uit Afrika en strijkt de laatste
jaren vaker neer op de heide met verspreide
bomen. Dit jaar komen we op 8 paren en
zo'n groot aantal hebben we sinds 1968 nog
nooit gehad. De avondschemering van een
zwoele avond is het beste moment om deze
zacht ratelende vogel te horen en als schim
te zien vliegen. Eind mei troffen we het goed
met op de late avond enkele zingende
Nachtzwaluwen, een baltsende Houtsnip en
daarna om 24.00 uur verderop nog twee
druk roepende Kwartelkoningen. Deze
ralachtige zit graag in hooiland en roept
soms uren achtereen zijn wetenschappelijke
naam: crex-crex-crex-crex. Helaas liep het
met deze Kwartelkoningen slecht af, want
door een misverstand werden de hooilanden
van Staatsbosbeheer toch gemaaid en dan
zijn de vogels gevlogen (of doodgemaaid?).
Overigens zaten deze twee crexen op precies
dezelfde plaats als in 1997 en 1998! Een
andere verrassing was de Grauwe Klauwier,
die zich met drie paren vestigde, waarvan er
één 3 uitgevlogen jongen had. Ook op
Rheebruggen zaten weer 3 paren van deze
klauwier (twee met jongen). De Patrijs is al
jaren in geen velden of wegen meer te
bekennen, maar zijn familiegenoot de
Kwartel hebben we nog op drie plekken
gehoord (Holtingerveld, Rheebruggen,
Ansen), meestal 's nachts. De
Boomleeuwerik had met 24 paren ongeveer
hetzelfde aantal als de afgelopen jaren, terwijl de Veldleeuwerik met 74 paren weer een
deel van het verlies van vorig jaar (64) heeft
weten goed te maken. Het ruiger worden van
37

Vogelwacht Uffelte e.o.- 7. Broedvogelinventarisatie

de heidevegetatie en de meer en meer uitgroeiende bomen werken in het nadeel van
deze soort. Maar de Roodborsttapuit spint
hierbij juist garen en in 2009 kwam de teller
op 94 paren; nog nooit eerder zoveel. Zachte
winters werken bij deze soort in het voordeel
en we zijn benieuwd naar de stand in 2010.
In de vorige winter van 2008/2009 zijn op
zes plaatsen winterwaarnemingen gedaan
van Roodborsttapuiten, die normaal wegtrekken naar Frankrijk en Spanje. Het lijkt
er op dat door de reeks zachte winters enkele het er op gewaagd hebben hier te blijven.
Het voordeel is dan dat je direct de beste
plekken in kunt nemen. Het nadeel is dat
het je door de kou slecht kan vergaan. In de
sneeuwrijke winter van 2009/2010 was er
geen sprake van winterse
Roodborsttapuiten. Twee naaste familieleden
gaat het slechter af. De Tapuit is bijna van
heide verdwenen. Alleen met moeite konden
we er nog één paar van maken. Deze soort
moet veel meer open zand hebben. Het
Paapje konden we dit jaar op twee plekken
vaststellen. Het is altijd raadselachtig waarom deze soort er het ene jaar wel en het
andere jaar niet zit, onder ogenschijnlijk
dezelfde terreinomstandigheden. Van deze
soort zitten in ons land niet veel meer dan
300 paren, het meest in Drenthe.
Bosvogels
De in de afgelopen jaren kwijnende stand
van roofvogels en uilen liet ook in 2009 geen
herstel zien. De Havik en Sperwer hadden
elk 4 paren, ongeveer de helft van zo'n twintig jaar geleden en de Boomvalk slechts 1
paar (omgeving Rheebruggen). De Ransuil is
met 1 paar een zeldzaamheid geworden. Nog
maar twintig jaar geleden was een aantal
van 10-15 paren heel gewoon. Van de
Wespendief konden we 1 paar betrappen,
maar dit jaar niet op Rheebruggen. De
Buizerd weet zich aardig te handhaven met
13 paren in het Holtingerveld en 8 paren op
Rheebruggen en omgeving. De Bosuil is de
enige predator die op lange termijn toename
laat zien. Vestiging in onze regio vond tien
jaar geleden plaats en dit jaar komt de
stand uit op 10 paren, inclusief enkele
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paren bij Havelte. De in de schemerperiode
actieve Houtsnip konden we op diverse plekken vaststellen, maar het is altijd lastig te
bepalen of de overvliegende vogel niet dezelfde was als van daarnet verderop. Een afwijkende roep kan uitsluitsel geven, of anders
een snelle fietstocht naar een andere waarneemplaats. Net als in 2008 konden we 11
paren vaststellen. Ze lijken zich steeds meer
te vestigen in bosjes op en nabij de heide.
Over spechten hebben we in de bossen niet
te klagen en dat komt door het ouder wordende bos en deels ook door toename van
het aandeel dood hout, vooral op
Rheebruggen. De Groene Specht had met 26
paren een topjaar. Dat is komend jaar waarschijnlijk minder, want deze specht is gevoelig voor sneeuw, ijzel en vorst. De Zwarte
Specht handhaafde zich op 6 paren en de
Kleine Bonte Specht op 14. De verreweg
algemeenste soort, de Grote Bonte Bont
Specht, heeft een populatie van om en nabij
de 150 paren. Deze specht is grootleverancier van spechtengaten, waar bijvoorbeeld
Spreeuwen en mezen gebruik van maken.
Met de Zomertortel was het weer kommer en
kwel en konden we slechts 6 paren vaststellen. Haast niet te geloven dat het er tot
1990 nog zo'n 80 waren! De Gekraagde
Roodstaart weet zich op het Holtingerveld
aardig te handhaven (meer dan 100 paren),
maar op Rheebruggen werd hij niet meer
broedend vastgesteld. Zeer kenmerkend voor
het Holtingerveld is het grote aantal
Wielewalen. Er zijn maar weinig plekken in
ons land waar je nog meerdere Wielewalen
tegelijk kunt horen of zien. In 2009 telden
we 20 paren en zo'n aantal zit al jaren hier.
Een andere Afrikatrekker, de Fluiter, was in
2009 met 5 paren wat dunner gezaaid, maar
we waren twee jaren verwend met 10-12
zangposten.
Op de overgang van hei naar bos is tot eind
mei een zingende Kleine Barmsijs waargenomen, die er waarschijnlijk ook heeft
gebroed. Tussen 1971 en 1993 was het een
bijna jaarlijkse broedvogel in de bossen van
het Ooster- en Westerzand, maar daarna
nauwelijks meer, zoals ook vrijwel overal
elders in ons land. De enige plek waar ze in
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ons land nog veel zitten is op de Waddeneilanden. Van twee onregelmatig broedende
naaldbosbewoners, Sijs en Kruisbek, konden we van beide in 2009 twee paren vaststellen.
IJsvogel ups and downs
De IJsvogel heeft wederom op Rheebruggen
genesteld en heeft in elk geval 3 jongen
grootgebracht. De afloop van het tweede
(vervolg)legsel is onduidelijk. Oplettende
zwemmers konden de IJsvogel af en toe
voorbij zien schieten over de Oude Vaart. De
afgelopen jaren waren gouden tijden voor de
'blauwe schicht', want je kon ze op veel
plekken en ook jaarrond zien. In 2008 lag
het totale aantal broedparen in Drenthe
ruim boven de vijftig en misschien wel tegen
de 100 paren. De meeste zaten in NoordDrenthe, vooral in de omgeving van EeldePaterswolde en Drentse Aa, maar ook in en
nabij Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel
etc. In ZW-Drenthe nestelden ze langs de
Dwingelerstroom/Oude Vaart, Wapserveense
Aa en RuinerAa/Wold Aa. Landelijk was het
ook een topjaar en liep het totaal tegen de
1000 paren. In 2009 was de stand licht
teruggelopen, waarschijnlijk door het korte
wintertje, want IJsvogels en winters met
strenge vorst gaan niet goed samen. De hoge
stand had dan ook veel te maken met de
serie van twaalf achtereenvolgende zachte
winters, maar waarschijnlijk ook met verbeterde waterkwaliteit en daardoor grotere visstand. Het is zeer de vraag of we in 2010, na
de voorbije pittig strenge winter, nog veel
IJsvogels zullen zien.
Broedende ganzen
Ganzen en Drenthe was tot voor kort iets
van het winterhalfjaar, wanneer duizenden
'wilde ganzen', vooral Rietganzen en
Kolganzen, in onze regio overwinteren of op
de doortrek langskomen. De laatste decennia jaren zijn echter ook steeds meer ganzen
bij ons gaan broeden. Dat het landelijk om
aanzienlijke aantallen en ook forse toename
gaat, blijkt wel uit de jongste totaalschattingen van 15000 broedparen in 2000 en
53000 in 2008. De meeste zitten in moerasJaaroverzicht 2009

sige streken en de provincie Drenthe is het
minst bedeeld. In Westerveld zijn sinds 1993
vijf ganzensoorten broedend vastgesteld. De
Grauwe Gans, Brandgans, Nijlgans, Grote
Canadese Gans en Boeren- of Soepgans (ook
Anas unox genoemd). De eerste twee kunnen als inheems worden beschouwd, de overige als exoot. Vergeleken met de landelijke
stand is het aandeel broedende ganzen in
Westerveld zeer gering. In 2009 staat de teller hier op 220 broedparen. De verwachting
is dat het aantal verder zal toenemen, waarbij de ganzen vooral hun oog zullen laten
vallen op (rustige) moerassige rietruigten in
de buurt van vette (eiwitrijke) boerengraslanden.
Hoe is het de ganzen tot nu toe vergaan?
De Grauwe Gans is mede door menselijke
vervolging in de vorige eeuw in ons land als
broedvogel uitgestorven, maar heeft zich
daarna door bescherming en herintroductie
weer gevestigd. Met thans 35000 paren is
het de talrijkste broedende gans en daarvan
zitten er enkele honderden in Drenthe. Na
een incidenteel broedgeval in 1994 vond in
2003 definitieve vestiging in Westerveld
plaats, waaronder 2 paren in het
Holtingerveld (figuur 1). In 2007 ging het
nog om 23 paren, maar in 2009 al om 80.
Broedgebieden zijn ruigbegroeide gebieden
langs de Vledder & Wapserveense Aa (25
paren), in het Dwingelderveld (24), DrentsFriese Wold (17) en Holtingerveld (12).
Grauwe Ganzen nestelen verdekt in
(riet)ruigte en vormen soms losse kolonies.
Ouders met jongen concentreren zich in
rustige gebieden, soms tot op enkele kilometers van de nestplaats. Het zijn grotendeels
trekvogels die overwinteren in West- en
Zuid-Europa.
Nijlganzen, nazaten van ooit in West-Europa
uitgezette of uit gevangenschap ontsnapte
vogels, broeden sinds ongeveer 1970 in ons
land. In 2000 bedroeg de landelijke populatie ongeveer 5000 paren. In Drenthe werden
ze in 1980 voor het eerst gemeld bij
Coevorden. In 1995 telde Drenthe 80 en in
2000 270 broedparen. In 1993-95 werd
vestiging in Westerveld vastgesteld, onder
andere bij de Genieput in het Holtingerveld.
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Tot eind jaren negentig volgde langzame uitbreiding en daarna explosieve groei tot 90 in
2002. Vervolgens bleef de stand enige jaren
vrij stabiel om in recente jaren weer toe te
nemen tot maximaal 120 paren in 2009. De
Nijlgans broedt verspreid door Westerveld,
vooral in gebieden met water in combinatie
met bomen en grasland, maar bijvoorbeeld
ook in dorpsvijvers, ijsbanen en dergelijke.
Ze nestelen veel in boomnesten, waarbij ze
nesten van andere vogels kunnen inpikken,
zoals van roofvogels, uilen of kraaien. Soms
worden torenvalkkasten gekraakt. Ouders
met donsjongen (die zich uit het boomnest
laten vallen) trekken vaak naar vennen, poelen of andere wateren. Het zijn standvogels,
die 's winters soms in groepen zitten.
Nazaten van ooit in Groot-Brittannië en
Scandinavië geïntroduceerde Grote
Canadese Ganzen zijn in ons land wintergast en sinds ongeveer 1980 ook broedvogel.
In 2008 ging het om 4000 paren. Ze zitten
ongeveer in dezelfde type gebieden als
Grauwe Ganzen. In Drenthe zijn ze sinds
1989 jaarlijks broedvogel. In 2000 werden
40 paren geteld. In Westerveld zitten Grote
Canadese Ganzen vooral in het

Dwingelderveld en dat is in de nabijheid van
enkele zandwinplassen bij Beilen, van waaruit kolonisatie is begonnen. Na 2000 is de
stand hier vrij stabiel. Broedgevallen van
enkele paren zijn vastgesteld langs de
Wapserveense & Steenwijker Aa en in het
Drents-Friese Wold.
Soepganzen zijn in Westerveld sinds 1994
van twee plaatsen bekend met hooguit 6
paren. Het gaat hier merendeels om uitgezette half tamme-half vrijlevende vogels.
De Brandgans is in 2001, 2002, 2007 en
2008 broedend vastgesteld in Westerveld,
soms gepaard met een Nijlgans.

Nijlgans in t.v. kast

Grauwe gans. Foto Geert Drogt
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Huiszwaluwen
e inwoners van Uffelte zijn er al lang
aan gewend, maar bezoekers verbazen
er zich over: het grote aantal huiszwaluwen dat 's zomers boven ons dorp op insectenjacht is. Ze draaien, buitelen, wenden en
keren dat het een lieve lust is: op zonnige
dagen hoog in de lucht, bij slechtere weersomstandigheden scheren ze tussen de huizen door en dicht langs bomen om zo aan de
kost te komen.
Begin september zien we nog steeds zwaluwen
druk in de weer om de laatste, nog niet uitgevlogen jongen te voeren, terwijl andere al aan
de tocht naar hun winterkwartier (CentraalAfrika, o.a. Ghana, Senegal, enz.) zijn begonnen. Het is maar de vraag of die laatste uitgevlogen jongen in staat zijn die zware tocht
(o.a. over de Sahara) te volbrengen.
Op 8 september steken enkele, bijna volgroeide jongen hun kopjes nog uit het nest
op Schoolstraat 10. Ze hebben geluk: het
K.N.M.I heeft enkele zomerse dagen voorspeld. Dat betekent tenminste een goed aanbod van insecten.

D

Een positieve ontwikkeling.
Als we de ontwikkeling van de zwaluwstand
in ons werkgebied in ogenschouw nemen,
kunnen we tevreden zijn. Terwijl de soort
landelijk nog steeds op de zgn. "Rode Lijst"
van bedreigde soorten staat, is de situatie in
Uffelte/Havelte e.o. gunstig te noemen. Na
het dieptepunt midden en eind jaren'80 (ca.
20 paren) heeft de stand in Uffelte zich
spectaculair hersteld met een topaantal
broedparen in 2006: 134. In 2007 en 2008
liep de stand terug om zich dit jaar weer
glansrijk te herstellen tot een nieuw record:
138. Dat dit herstel sinds de jaren '90 heeft
plaats gevonden heeft te maken met een
aantal belangrijke factoren, bijv. het voedselaanbod, gevaren tijdens de trek, nestgelegenheid, beschikbaarheid nestmateriaal,
enz. Maar het kernwoord dat de zwaluwstand bepaalt is toch wel: acceptatie.
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Huiszwaluw
Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Acceptatie.
Accepteren betekent zoiets als: je vindt iets
niet zo prettig maar je aanvaardt toch maar
het ongemak. Dat ongemak van de zwaluwen is het feit dat ze er op hun broedplaats
zo'n rommeltje van maken. De mensen die
genieten van de aanwezigheid van deze
vogels bij hun huis sluiten er hun ogen wel
voor, maar anderen vinden de uitwerpselen
op hun vensterbank of stoep maar niets. Zij
doen er alles aan om ze te weren.
Gelukkig blijkt een groot aantal dorpsgenoten nog steeds bereid de mest, die door de
jongen buiten het nest wordt gedeponeerd,
voor lief te nemen/te accepteren. Dank zij
hen kun je 's zomers in de lucht boven
Uffelte altijd deze nuttige vogeltjes in de
weer zien. Dat er ook nog boerenzwaluwen
en groepjes supersnelle gierzwaluwen (van
juni tot midden augustus) tussen door vliegen, maakt het geheel nog mooier.
Mestplankje/kunstnest.

kunstnesten een succes - B. Dijkstra

Op meerdere plaatsen in ons dorp hebben
leden van de werkgroep zgn. mestplankjes
onder de nesten aangebracht. Op ca. 1 m
onder de van zand/leem gebouwde nesten
wordt een plankje met koploze spijkers in de
voeg aan de muur bevestigd. Zo kunnen de
meeste uitwerpselen worden opgevangen.
Kunstnesten blijken voor de zwaluwen een
flinke steun in de rug. Ze maken er graag
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gebruik van en het voordeel is dat ze niet
breken tijdens de broedperiode. De gebruikte grond in onze omgeving blijkt vaak te
zanderig, zodat nesten met jongen en al
omlaag tuimelen en omkomen. Aan de
Havelter Sluis werden bijv. 8 kunstnesten
alle door een paartje betrokken.
Over het bouwmateriaal (zand of leem)
gesproken: bij G. Leffers (Uff. Made) zagen
we dit jaar ineens geelbruine nesten onder
de windveer. In de jaren ervoor waren ze
steeds donkergrijs gekleurd. De zwaluwen
hadden gebruik gemaakt van het feit dat de
overbuurman (J. Dorenbos) een perceel
grond naast zijn huis met een laag leem had
bedekt. Gretig maakten de zwaluwen
gebruik van deze geboden gelegenheid.
Krakers.
Soms maken andere vogels gebruik van de
geboden broedgelegenheid. Als je hooi uit de
nestopening ziet steken, kun je aannemen
dat een paartje huis- of ringmussen het nest
heeft gekraakt. Ook de kasten van gierzwaluwen (Veenbesstraat) worden soms door
mussen betrokken. Op boerenzwaluwnesten, die open zijn aan de bovenzijde,
bouwen winterkoningen soms hun bolle
nest. Het betekent dat wij de kunstnesten
regelmatig moeten schoonmaken.

ken: samen op insectenjacht, aan- en afvliegen met snaveltjes modder voor de nestbouw, enz.
Die nesten plakken ze dan ook nog vaak
dicht tegen elkaar, getuige de foto die dit
voorjaar gemaakt werd aan de Elbe in
Duitsland.

In Uffelte treffen we aanzienlijke kolonies
aan bij G. Leffers (Uff. Made) 14, G. Pekel
(Lindenlaan) 14, M. Haagsma (Ruiterweg) 7,
B. Timens (Schapelsteeg) 6, mw. Nijsingh
(Rijksweg) 5, J.R. Booij (Liezenveenweg) 5. U
begrijpt dat deze locaties een belangrijke rol
spelen bij de zwaluwstand. Die kan een
gevoelige tik krijgen als nieuwe bewoners de
nesten niet meer zouden gedogen.

Aantalontwikkeling/kolonies
Hierboven meldden we al het recordaantal
huiszwaluwnesten in 2009: 138. Dat hoge
aantal wordt voor een belangrijk deel gedragen door locaties waar sprake is van kolonievorming. Huiszwaluwen zijn zeer sociale
vogels die voortdurend met elkaar optrek-

Ieder jaar trachten we vast te leggen hoeveel
nesten bewoond zijn door een paartje. Als er
geen mest onder het nest wordt aangetroffen, is er vrijwel zeker geen sprake van een
broedgeval. Ook kan de werkgroep de
nesten aan de achterzijde van een woning
niet waarnemen en daarom kunnen er fouten in de telling worden gemaakt.

Dorpsstraat

De Goorn

Totaal

2007
19

2008
20

2009
13

Schapelsteeg/Rijksweg
Totaal

2007
13
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2007
16

2008
15

2009
12

2007
7

2008
5

2009
8

Vijverlaan
2008
14

2009
14

Liezenveen
Totaal

Totaal

Totaal

Egginkstr./v.d. Sluisweg/Ruinerwoldseweg
2007
4

2008
4

2009
9

Totaal

2007
22

2008
21

2009
26
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Lindenlaan
Totaal

2007
43

2008
38

2009
41

Schoolstr./Ruiterweg/Zuidstraat
2007
2008
Totaal
5
5

2009
15

Totaal
1992: 31
1997: 46
1999: 67

2004: 97
2006: 134
2007: 129

2008: 122
2009: 138

De familie bijeen onder het nest.
Foto R. Seegers

Huiszwaluwen Havelte e.o.
De zwaluwwerkgroep heeft in 2009 ook de
zwaluwstand in Havelte gevolgd. Hier ligt
het kerngebied in de Meerkamp, maar het is
verheugend dat ook elders in het dorp paartjes worden aangetroffen . Soms is zelfs

sprake van kolonievorming, bijv. in de
omgeving van Garage Koops.
Buiten Havelte treffen we enkele kolonies
aan, waarvan de nesten jaarlijks worden
geteld.
De resultaten waren als volgt:

Havelter Meerkamp: 61 (12 kunstnesten)
Oostra: 28 (13 kunst )
Sluis: 11 ( 8 kunst )

Omg. Koops: 10
Meeuwes: 19
Lommers: 22 (1 kunstnest)

Totaal Havelte: 151 (2008: 144).
Het feit dat de werkgroep in de Meerkamp
huis-aan-huis een informatiefolder heeft
bezorgd, lijkt een positief effect te hebben op
o.a. begrip en interesse voor deze interessante vogel.

Ook elders telden we de nesten:
Wittelterbrug: 11; Gemeentewerken
Dieverbrug: 7 ( 3k.); Voorm. Zuivelfabriek
Wapserveen: 34

Jaaroverzicht 2009
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Gierzwaluwen.
Huizen, kerken, kantoren, enz. : bouwwerken van de mens die door de gierzwaluwen
worden gezien als een rotslandschap, waar
ze voldoende holen vinden om te broeden.
Vooral oude gebouwen in steden bieden deze
snelle vliegers voldoende onderdak, zoals
bijv. in Steenwijk en Meppel. Maar bij de
moderne bouwwerken wordt geen rekening
gehouden met de gierzwaluwen, zodat er veel
te weinig broedgelegenheid is. In Uffelte en
Havelte weet deze boeiende vogel zich nog
steeds te handhaven al zijn ook hier de
benodigde holten te beperkt aanwezig.
Vogels van het luchtruim.
Gierzwaluwen houden er een heel bijzondere
leefwijze op na. Ze slapen en paren in de
lucht en alleen om te broeden schieten ze in
een muurholte, onder een dakpan of in een
speciale nestkast. Ze vangen duizenden
insecten per jaar hoog in de lucht.
Opvallend zijn ze tijdens hun baltsvlucht.
Bewoners in en bij de Veenbesstraat vinden
het vaak indrukwekkend als enkele tientallen zwaluwen luid gierend in volle vaart tussen de huizen doorschieten.
Pas begin mei komen gierzwaluwen terug uit
Midden-Afrika en reeds begin augustus vertrekken ze weer naar het zuiden. Dus: een
zomergast die van alle soorten het kortst in
ons land is.
Nestkasten/zwaluwpannen.
In Uffelte vinden we de kern van de populatie bij de woningen aan de Veenbesstraat
(ca. 8 paren), de Lindenlaan ter hoogte van
het Dorpshuis (4 paren) en het begin van de
Dorpsstraat -omg. Frederikshaven (2 paren).
Het is moeilijk een duidelijk beeld te krijgen
van het exacte aantal, maar je krijgt enigs-

zins een indicatie als je de individuen tijdens de baltsvlucht telt.
Omwonenden zien de zwaluwen op enkele
plaatsen onder de gevelpannen schieten.
Jammer en onbegrijpelijk is, dat de kleine
ruimten onder de pannen van een woning
aan de Veenbesstraat tijdens de renovatiewerkzaamheden met cement zijn gedicht.
Een gierzwaluw veroorzaakt geen enkele
hinder tijdens het broeden onder een pan.
Nog steeds hebben wij geen gierzwaluw een
nestkast zien binnenvliegen. Toch bleek een
kast wel degelijk te zijn betrokken. Toen een
5-tal kasten moest worden verwijderd i.v.m.
de bouw van enkele ramen, bleek 1 ervan
een nestje te bevatten (zie foto).
Gierzwaluwen weten licht nestmateriaal tijdens de vlucht te bemachtigen: veertjes en
lichte grasjes, die met speeksel aan elkaar
geplakt worden. Er is niet in gebroed.
Toch hadden we in Uffelte succes: een zwaluwpan op het dak van A. Tiemens aan de
Lindenlaan werd na vele jaren eindelijk door
een paartje bezet. Nu hebben we hoop dat
een goed voorbeeld goed doet volgen.
In Havelte worden gierzwaluwen d.m.v.
geluidsapparatuur door Greet Glotzbach in
het achterschip van de Havelter kerk naar
het dak gelokt. Ze vlogen er rond; een paar
broedde in een spleet van de toren, maar de
dakpannen werden alleen door spreeuwen
bewoond.
Op advies van Monumentenzorg heeft het
kerkbestuur onze werkgroep verzocht (een
deel van) de pannen te verwijderen, omdat
er door de spreeuwen (en insecten) mogelijk
schade aan het dak plaats vindt. In overleg
met het kerkbestuur hopen we een goede
oplossing te kunnen vinden voor dit probleem (andere broedgelegenheid ??).

gierzwaluwnest in kast
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Het jaar van de Boerenzwaluw.
Omdat de boerenzwaluw dit jaar centraal
stond heeft de zwaluwwerkgroep verschillende activiteiten op touw gezet om de boerenzwaluwen onder de aandacht te brengen.
Promotie.

boerenzwaluw - E. Bruulsema

Boerenzwaluw-wisselexpositie bij
Bezoekerscentrum Dwingelerveld te Ruinen
in de maanden juni, juli en augustus. Deze
is feestelijk geopend onder belangstelling
van veel leden en met een inleidend woord
van Fred van Vemden.
Gedurende de expositie konden bezoekers
een Zwaluwscout vragenformulier doen.
Hiermee zochten ze feiten over boerenzwaluwen op in de expositie en kreeg men tips om
thuis (of elders) zwaluwen te kijken. Er is
ook een I-pod wandeling gemaakt en in het
Bezoekerscentrum waren live beelden van
nestelende zwaluwen op een scherm te zien.
Helaas is van de I-pod wandeling maar weinig gebruik gemaakt.
De expositie werd door Natuurmonumenten
en de bezoekers zeer gewaardeerd. De camera op het nest was zo'n succes dat de boerenzwaluwen volgend jaar weer in het
Bezoekerscentrum te zien zullen zijn.
Onderzoek.
Na een inspirerend verhaal van Arend van
Dijk is een aantal leden van de zwaluwwerkgroep in 2009 gestart met het inventariseren
van boerenzwaluwen in Uffelte, o.a. de
Egginkstraat, Van de Sluisweg,
Kippenburgweg en Rheebruggen: een vast
telgebied. De eerste ronde kostte wat extra
Jaaroverzicht 2009

inspanning, omdat de werkgroepleden alle
bewoners op de route hebben geïnformeerd
en om medewerking hebben verzocht. Die is
groot, want bijna iedereen in het gebied doet
mee (52 personen). Het aantal broedparen
werd vastgesteld op 52. Het onderzoek moet
wel jaar na jaar plaatsvinden om duidelijkheid te verschaffen over de stand van deze
prachtige vogels.
Telling Ansen/Armweide/West-Ruinen.
Terwijl zijn vogelvrienden van de werkgroep
het Uffelter onderzoeksgebied afstruinden op
zoek naar nesten van de boerenzwaluwen,
nam Harry Dikmans geheel Ansen en
Armweide voor zijn rekening: een tijdrovende
klus.
Ook hier zal de komende jaren de ontwikkeling van de stand op de voet gevolgd worden.
Op 25 adressen werden broedparen aangetroffen. Op enkele plaatsen broedden meerdere paren, bijv. bij Muggen en Van Dijk
(Om de Kamp) resp. 5 en 8 p. en Bouwens
op de Kattemade: 8 p. Op verscheidene locaties was, volgens de bewoners, de stand
achteruit gegaan.
Overzicht broedparen:
Armweide - 18 p. 2. Wijkveld/Blanken - 3 p.
3. Vledders/Ruinerdijk - 4 p.
4. OmdeKamp/Broekdijk - 20 p. 5.
Hooidijk/Voorlanden/Kattema - 11 p. 6.
Anserweg - 3 p.
Het totale aantal broedparen werd dus in
2009 vastgesteld op 59.
Misschien vinden we in 2010 iemand die
bereid is H. Dikmans bij de inventarisatie te
helpen.

zwaluwnest in een paardentrailer
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Vogels en de mens.
Sommige vogelsoorten leven nauw samen
met de mens en zoeken bij hem onderdak.
Goede voorbeelden daarvan zijn de zwaluwen. De boerenzwaluw nestelt in een stal,
schuur of kippenhok en laat zich door ons
in het geheel niet afschrikken.
Soms levert een ontmoeting met deze gezellige vogels interessante beelden op, bijv. tijdens de inventarisatie door de zwaluwwerkgroep. Berend Lubberts wees hen op een bijzondere nestplaats: in de paardentrailer. Het
werd helemaal bijzonder toen hij vertelde in

2008 met de trailer een tocht te hebben
gemaakt naar Koekange, toen er in het nest
vrij grote jongen zaten. Bij terugkomst enkele uren later hervatten de ouders gewoon
het voeren van hun kroost, die toen vast wel
zin hadden in een insectje.
Daar bleef het niet bij. Nog een andere vogel
had dankbaar gebruik gemaakt van de gastvrijheid én de mogelijkheden bij Berend: een
witte kwikstaart. Die had het nest met eieren in de tractor.
Geert Drogt maakte er foto's van.

Zwaluwnesten tellen in Wapserveen. Foto: H. Mulder
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negen
a een goed valkenjaar in 2008 waren
onze verwachtingen dit jaar hoog
gespannen. We hadden een groot
aantal jongen in 2008 en hoopten dan ook
op nog meer broedgevallen. Dit zou mede
mogelijk gemaakt kunnen worden door nog
wat extra kasten op te hangen. De eerste
werd geplaatst in een schitterende solitaire
eik bij de fam. Stapel in Havelte. Hier worden regelmatig valken gezien. De tweede
werd geplaatst op Attelte. Door regelmatig in
het gebied te zijn viel het ons op dat we
nauwelijks valken zagen. We maakten ons
grote zorgen. Zou de strenge winter, waarin
we met veel plezier hebben geschaatst, veel
valken funest zijn geworden? Tijdens het
schoonmaken op 1 maart viel het ons tevens
op dat op plaatsen waar altijd de kast was
bewoond geen valk zat (o.a. Madeweg). Wel
lagen er 3 eieren in van een Nijlgans. Ook in
de kast bij Ansen (bosje Staatsbosbeheer)
lagen 4 eieren van een Nijlgans evenals in
de kast bij Doorten. Hier had de gans zelfs
de speciale anti-Nijlgans latten vernield. Ook
de kast bij garage Koops in Havelte en de

N

Torenvalken
kast bij de rotonde Darp bleken vorig jaar
alsnog te zijn bewoond door een Nijlgans. In
de kast bij Bruggeman/Uffelter Binnenveld
zaten de ganzen voor de kast.
Resultaten 2009
Dit jaar boekten wij een zeer mager resultaat.
Tijdens de controle in mei troffen wij namelijk maar een klein aantal bewoonde kasten
aan. Vaste plekken waar jaren Valken
broedden, waren nu onbewoond, b.v. kasten
bij de Oude Vaart en Vrolijke Noot. Wel troffen wij 4 bewoonde kasten aan. Een tegenvaller was Ruinen bij de fam. Kist. Hier was
de kast bewoond en er lagen 5 eieren in.
Plotseling waren de valken verdwenen. Dhr.
Breman meldde baltsende valken in zijn
kast. Ook deze waren plotseling verdwenen.
Positief verrassend was dat bij een extra
controle in juni nog een aantal kasten
bewoond bleek, o.a. aan de Madeweg waar
eerst een Nijlgans in zat. Zo kon het zijn dat
wij op 6 juli nog jongen aantroffen bij de
Madeweg, Sprakelingen en de populier in
Wapserveen.

Kasten bewoond 2009
nummer
4
10
13
16
28
30
34
36
32

plaats
Madeweg
H. Dikmans
G. Kok - Wittelte
Oosterveldseweg
J Dorenbos
modderbult
G Kist
Pels
H. van de Vegt

eieren
4
onbekend
4
3
3
5
5
4
5

jongen
4
2?
4
gepredeerd marter
3
5
verlaten
4
5

Kast nummer 4 Madeweg, nummer 7 Noorddijk, nummer 23 Biewenga, nummer 24 De Bruin en nummer 27 Bruggeman waren bewoond door Nijlganzen
Slecht muizenjaar
In goede muizenjaren gaat het aantal valkenparen omhoog, in slechte jaren gaan
deze aantallen omlaag. Het aantal prooidieJaaroverzicht 2009

ren bepaalt het aantal valken. Hier hebben
wij jammer genoeg geen invloed op. Ook is
het aantal eieren dat de valk legt afhankelijk
van het aantal prooidieren. Veel muizen
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betekent grote legsels en weinig muizen kleine legsels. Dit jaar hadden we allemaal
nesten met weinig eieren. Ook kunnen valken beslissen om zelfs helemaal niet te
broeden. B. Breman had baltsende valken
bij de kast en toch hebben deze niet
gebroed. Dit verklaart misschien ook het
aantal late legsels of de verlaten kast in
Ruinen. In voedselrijke jaren beginnen ze
eerder met broeden. Ook kan de winter veel

invloed hebben gehad. De conditie van het
vrouwtje bepaalt wanneer ze begint met het
leggen van eieren. Deze conditie hangt weer
af van de hoeveelheid voedsel die de valken
in de winter hebben gehad. Schaarste en
sneeuw speelt hierin een grote rol.
Wij zijn dan ook zeer benieuwd hoe het in
2010 met de valken zal gaan!
Wim Snoeken

Kastgegevens sinds 1996
jaar
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

totaal
10
5
8
12
11
12
9
7
7
13
8
10
17
9

succes
10
5
8
9
6
9
9
7
7
8
7
9
15
7

jongen
47
14
28
44
30
43
37
33
37
35
34
41
69
27
Torenvalken G. Kist

foto R. Haar

Torenvalkeieren in een oud kraaiennest
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