NIEUWSBRIEF
Werkgroep
Avifauna Drenthe
VAN DE VOORZITTER
Het is december 2013 en daarmee is het tweede
teljaar voor de nieuwe vogelatlas van start
gegaan. Voor velen van jullie betekent dit een
nieuw atlasblok inventariseren met de ervaringen
van het eerste jaar in het achterhoofd. Anderen
beginnen dit jaar aan hun eerste blok. Namens
het WAD-bestuur wensen we jullie allemaal heel
veel succes en vooral (vogel)plezier toe.
Deze laatste nieuwsbrief van 2013 staat vooral in
het teken van vooruit- en terugkijken. In januari
staan er traditioneel weer verschillende tellingen
op het programma. Naast de midwintertelling van
watervogels en de periodieke telling van ganzen
en zwanen is dat ook de januaritelling. Met de
telling nieuwe stijl gaan we de komende
e
januarimaand het 10 teljaar in. Reden om ook
eens terug te kijken.
Het jaar 2013 was voor onze provincie een
bijzonder vogeljaar. Verschillende nieuwe soorten
werden waargenomen. Ook werden er heel veel
bijzondere waarnemingen gedaan. In deze
nieuwsbrief een prachtige terugblik op een toch
sensationeel vogeljaar.
Rest mij jullie allemaal te bedanken voor elke
bijdrage aan een fantastisch vogeljaar. Ik wens
jullie een even geweldig vogeljaar toe in 2014.

Sjoerd Boonstra
Voorzitter WAD
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WAD OP HET INTERNET
Op www.avifaunadrenthe.nl
kunt u de
website van de Werkgroep Avifauna Drenthe
vinden. Daar kunt u deze, maar ook alle
voorgaande Nieuwsbrieven lezen en eventueel
downloaden in pdf-formaat.

INSTUREN KOPIJ
Kopij voor de Nieuwsbrief kan opgestuurd
worden naar het redactieadres. Ook is het
mogelijk om via de website kopij naar het
algemene mailadres van de WAD te sturen:
info@avifaunadrenthe.nl.

Colofon
De WAD-Nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe en wordt
gratis toegezonden aan alle donateurs van de
WAD en aan alle medewerkers van projecten
van de WAD en SOVON in Drenthe.
Voor toezending buiten de hierboven vermelde
doelgroep kan een verzoek worden gedaan aan
het bestuur van de WAD:

Onze voorkeur gaat uit naar aanlevering in
digitale vorm, liefst via e-mail in Word- of
tekstbestand. Grafieken en/of tekeningen bij
voorkeur in JPEG- of GIF-formaat en liever niet
in BMP. Afbeeldingen kunnen ook in het
document worden verwerkt.

JAARPLANNING 2014
Januari

Februari
Maart

Postbus 431, 9400 AK te Assen.
De Nieuwsbrief dient tevens als informatiebulletin voor de district coördinator en vertegenwoordigers van de ledenraad van SOVON voor
Drenthe. De Stichting WAD fungeert als
districtsraad voor de vereniging SOVON. De
Nieuwsbrief verschijnt drie à vier keer per jaar.

REDACTIE EN VORMGEVING
Sjoerd Boonstra
Grasbeemd 19
9403 MH Assen
info@avifaunadrenthe.nl
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MIDWINTER
(WATERVOGEL) TELLING
In het weekend van 18 en 19 januari 2014 is
het weer tijd voor de jaarlijkse midwintertelling
van de watervogels. Vele vogelaars, verspreid
over heel Nederland, inventariseren dan vaste
telgebieden
op
het
voorkomen
van
watervogels. In Drenthe worden jaarlijks zo’n
250 steekproefgebieden onderzocht. Het gaat
om grotere meren, zoals het Leekstermeer,
maar ook om zandgaten, vennetjes en wijken.
Als het mee zit, worden er vaak leuke
waarnemingen gedaan. Ook zijn er gebieden
waar geen enkele watervogel wordt geteld.
Voor de vogelaar minder interessant, maar
voor de statistieken zijn deze nulmetingen juist
erg belangrijk.
De volgende gebieden zijn nog vacant voor de
komende midwintertelling:
Atlasblok
12-13
16-56
16-56
17-57
17-58
17-58
22-26

Naam telgebied
Ven Kommersmaten (Eelde)
Zandgat Kolderveense Bovenboer
Zandgat De Kolk (Kolderveen)
Zandgat Ermerzand (recr. centr.)
Kleine Rietplas
Grote Rietplas
Zandgat NAVO-plas Coevorden

Voor vragen en aanmelding kun je terecht bij:

Harold Steendam
Coördinator
Midwinter(watervogel)telling
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Voor vogelaars is het van belang te weten, dat
er een themanummer van het tijdschrift :”De
Levende Natuur” zal verschijnen. Daarin
zullen diverse aspecten van het SDA
(landschap, beheer, flora, vegetatie, fauna,
etc.) worden besproken. Avifauna zal daarvan
een onderdeel zijn. Teneinde zo compleet
mogelijke verhalen daarover te kunnen
schrijven is het belangrijk alle, dan wel de
meeste bronnen ter beschikking te hebben.
Naast de gegevens van de Telgroep
Drentsche Aa (vanaf 2002) is er informatie van
officiële instanties (Sovon, Provincie ,WAD
etc.) van zowel recente als oudere datum In
veel gevallen betreft het gegevens over
weidevogels en soms van andere interessante
soorten. Daarnaast beschikken we uiteraard
over de waardevolle artikelen uit 25 jaargangen van “Drentse Vogels”
Wat hebben we nog meer nodig? We zijn
vooral op zoek naar gegevens van voor de
start van het werk van de Telgroep (2002) en
dan vooral over andere soorten dan de
weidevogels (tenzij je nog beschikt over
weidevogelgegevens die nooit zijn gebruikt in
rapporten of publicaties (dat schijnt voor te
komen!). Te denken valt aan schaarse en
zeldzame soorten die in de afgelopen vijftig
jaar in het stroomdallandschap “de dans van
de rapportage zijn ontsprongen”. Het gaat niet
alleen om broedvogels, maar ook om
wintergasten en trekvogels.
Het gebied waarover we het hebben, is het
stroomdallandschap van de Drentsche Aa met
de Natura2000 begrenzing. Gegevens,
reacties en opmerkingen e.d.graag naar:

Yzaäk de Vries
Mail: harold_steendam@hotmail.com
Telefoon: 0592 273845

Mail: yzajou@kpnmail.nl
Telefoon: 050 4062192

STROOMDALLANDSCHAP
DRENTSCHE AA
50 JAAR

BIJZONDERE WAARNEMINGEN
25 MRT. T/M 2 NOV. 2013

In 1965 is het Stroomdallandschap Drentsche
Aa (SDA) opgericht en simpel rekenwerk leert
dat het in 2015 dus 50 jaar bestaat. Voorwaar
geen gebeurtenis om zomaar voorbij te laten
gaan. Er zijn dan ook plannen om daar de
nodige aandacht aan te besteden.

De laatste maanden zijn weer veel bijzondere
vogels in de provincie Drenthe waargenomen.
Daarom weer een overzicht van de meest
bijzondere vogelwaarnemingen over het
afgelopen halfjaar. En dat zijn er nogal wat.
Wat te denken van bijvoorbeeld drie Zwarte
Ibissen, een Ralreiger, Klein Waterhoen,
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Alpengierzwaluw, Kleine Vliegenvanger en
Grote Kruisbekken.
Niet zo zeldzaam als bovenste maar zeker wel
bijzonder is de Roerdomp. Deze vogel is
inmiddels een vaste broedvogel in Drenthe
geworden. Met name in de Onlanden was
deze soort het hele voorjaar en een deel van
de zomer vaak te horen. Spectaculair was de
ontdekkingen van een Woudaapje op 16 juni
in een parkje in Assen. De volgende dag was
de vogel verdwenen. Het betreft hier de
tweede waarneming in de afgelopen 15 jaar.

Woudaap, 16 juni Assen, Christiaan Teule

Twee andere zeldzame reigersoorten de
Kwak en Kleine Zilverreiger werden
respectievelijk 1 (op 6 september overvliegend
bij Nietap) en 4 (in de maanden april, mei, juni
en augustus bij Amerdiep, Eext, Matslootpolder en Zuidlaardermeer ) keer gezien.
Purperreigers werden onder anderen in de
omgeving van Meppel, Zuidlaardermeer,
Onlanden, Diependal en Bargerveen gezien.
In het voorjaar en de zomermaanden werden
diverse Zwarte Ooievaars gezien. Erg
bijzonder was een waarneming van drie
Zwarte Ibissen nabij Dalen. Landelijk nog
zeldzamer maar voor Drentse begrippen even
zeldzaam als een Zwarte Ibis was een
waarneming van een Ralreiger op 17 juni
langs de Beilervaart te Hoogersmilde.
Vermoedelijk was dit hetzelfde exemplaar
welke enkele dagen in het Groningse deel van
het Zuidlaardermeergebied gezien was. De
eerste Lepelaar werd gezien op 30 maart.
Een Casarca was aanwezig op 25 september
bij het Eelderdiep (Onlanden). Een paartje
Krooneenden werd waargenomen van 30
april tot 4 mei op de Hoornse plas en op 5
oktober was een Witoogeend aanwezig nabij
Havelte.
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Krooneend, 30 april Hoornse Plas

Tijdens de trektijd werden 14 Zwarte en 54
Rode Wouwen waargenomen. De eerste
Wespendief werd gezien op 5 mei. Zeearenden werden op diverse plaatsten zoals
het Bargerveen, de Onlanden en Fochteloërveen waargenomen. In dit laatste gebied
waren dit jaar wederom Slangenarenden in
de zomermaanden aanwezig. Was er vorig
jaar een Steppekiekendief langdurig aanwezig in Drenthe, dit jaar werd de enige (adult
man) gezien op 13 april in de Peizer-weerding
(Onlanden). Diverse Ruigpootbuizerden
(maart en april) en Visarenden (april tot
oktober) waren langdurig aanwezig. Roodpootvalken werden dit jaar relatief veel
gezien in Nederland. In Drenthe o.a. op het
Fochteloërveen, Dwingelderveld, Dieverbrug,
Hunzedal, Uilenbroeken, Lange Slagen,
Bargerveen en een langdurig aanwezig exemplaar in de Peizerweerding (Onlanden). De
eerste Boomvalk werd dit jaar op 16 april
waargenomen.
Eveneens op 16 april werd de eerste Kwartel
waargenomen. De eerste Kwartelkoning kuet
zich op 7 mei horen. Ook dit jaar waren er
weer meerdere Kleinst Waterhoentjes
aanwezig in de Onlanden. Spectaculair was
de vondst een Klein Waterhoen in de Peizerweering (Onlanden). Dit exemplaar liet zich
van 19 mei tot 19 juni soms lastig maar vaak
ook prima horen in dit gebied. Het betreft hier
een nieuwe soort voor de provincie Drenthe.
De eerste Porseleinhoen liet zich op 14 april
horen. Tijdens de trekperiode werden vele
Kraanvogels waargenomen. Ook waren ze
weer op de vaste plekken bij het Fochteloërveen en Dwingelderveld aanwezig.
De enige Steltkluut van dit jaar was aanwezig
op 17 april op het Doldersummerveld. De
eerste Kluut werd gezien op 2 april.
Bontbekplevieren waren dit jaar op redelijk
veel plekken aanwezig. Vier keer werd een
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Zilverplevier gezien. Kleine -, Krombek - en
Temmincks Strandlopers werden op enkele
plekken (m.n. in de Onlanden) waargenomen.
Van 28 tot 31 juli en van 6 tot 7 oktober was
een Gestreepte Strandloper aanwezig in de
Peizerweerding (Onlanden). Bokjes werden
m.n. gezien in de maanden maart en april. De
enige Rosse Grutto’s werden op 21
september in de Mepperhooilanden gezien.
Voor Drentse begrippen grote aantallen
Bosruiters werden in mei waargenomen in de
Peizerweering (Onlanden). Op enkele dagen
zaten hier soms meer dan 100 vogels. Op 11
juni was een Grauwe Franjepoot aanwezig
nabij het Eelderdiep (Onlanden).
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Alpengierzwaluw op 19 juni over Rolde. Dit
betreft een nieuwe soort voor Drenthe.

Draaihals, 2 mei, Luc Middendorp

Roodpootvalk, 30 augustus Peizerweerding, Gerrit
Kiekebos

Zwartkopmeeuwen werden in april bij
Annerveensche kanaal, Bargerveen en
Zuidlaardermeer gezien. Dwergmeeuwen
werden in april en mei vooral op het
Bargerveen gezien met een maximaal aantal
van 90 vogels. Een Geelpootmeeuw was
aanwezig op 10 augustus in Diependal en een
Pontische Meeuw op 28 april bij Hoogeveen.
Erg fraai was een Lachstern welke kortstondig aanwezig was op 3 mei bij de Jarrens
(Onlanden). In de Onlanden en bij het
Zuidlaardermeer werden diverse Reuzensterns waargenomen. De eerste Visdief werd
op 13 april waargenomen. Ook dit jaar was er
weer een populatie Witwangsterns in het
Groningse deel van het Zuidlaardermeergebied aanwezig. Deze soort werd dan ook
regelmatig foeragerend aan de Drentse kant
waargenomen. Verder werden ook enkele
exemplaren in het Bargerveen en eentje nabij
Gieterzandvoort gezien.
De eerste Zwarte Stern, Zomertortel,
Koekoek, Nachtzwaluw en Gierzwaluw
werden waargenomen op respectievelijk 18
april, 21 april, 13 april, 9 mei en 7 april.
Spectaculair
was
een
overvliegende

Voor het zoveelste jaar op rij werd er weer een
gebroed door de zeer kleurrijke Bijeneter.
Buiten de broedlocatie werden er op 7 juni vijf
exemplaren overvliegend gezien nabij Elp.
Een andere prachtige vogel, de Hop, werd op
15 en 16 april nabij Holthe gezien. Met name
in april en mei werden op diverse plekken
Draaihalzen waargenomen. Nog een nieuwe
soort voor de provincie Drenthe, namelijk een
Grijskopspecht werd op 17 april in het
Drents-Friese Wold waargenomen. Middelste
Bonte
Spechten
werden
gezien
in
Boswachterij Ruinen, De Braak en DrentsFriese Wold.
Een Roodstuitzwaluw werd gezien op 15 mei
nabij het Dwingelderveld. De eerste Oeverzwaluw, Boerenzwaluw en Huiszwaluw
waarnemingen
werden
gedaan
op
respectievelijk 12 april, 3 april en 6 april. Een
Grote Pieper was aanwezig op 30 april
tussen Norg en Roden. Duinpiepers werden
waargenomen op 31 augustus, 7 september
en 28 september bij het Ballooërveld,
Boswachterij Borger en Boswachterij Ruinen.
De eerste Boompieper en Gele Kwikstaarten werden op 9 april en 8 april
waargenomen. Met name in april en mei
werden diverse Noordse - en enkele Engelse
en Rouwkwikstaarten waargenomen. Van 9
tot 12 april was 1 en op 12 april waren 2
Pestvogels aanwezig in Hoogeveen. Op 25
april, 9 april en 14 april werden de eerste
Nachtgegaal, Gekraagde Roodstaart en
Paapje waargenomen. Tussen 12 en eind
april werden op veel locaties Beflijsters
gezien.
Op 15, 16, 17, 30 en 13 april werden de eerste
Rietzanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Bosrietzanger en Kleine Karekiet waargenomen.
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Op drie locaties werd een zingende Grote
Karekiet gehoord, namelijk op 18 mei in het
Bargerveen, op 19 mei op een andere locatie
in het Bargerveen en op 22, 27 en 28 mei in
Diependal.
De
eerste
Spotvogel,
Braamsluiper, Grasmus en Tuinfluiter
werden waargenomen op 27 april, 15 april, 13
april en 16 april.
Bijzonder was de aanwezigheid van een
Bladkoning op 16 oktober in Paterswolde, 18
oktober in Emmen en van 18 tot 20 oktober in
Norg. De laatste waarneming in Drenthe
dateerde alweer van 2010. Op 15, 12, 26 en
12 april werden de eerste Fluiters, Fitissen,
Grauwe en Bonte vliegenvangers waargenomen. Bijzonder was een zingend
mannetje Kleine Vliegenvanger welke
aanwezig was op 20 mei nabij Drouwen. De
laatste waarneming van deze vogel in Drenthe
dateerde alweer van 2001. Baardmannetje
waren het hele jaar (met name) in de
Matslootpolder (Onlanden) aanwezig. De
eerste Grauwe Klauwier werd waargenomen
op 5 mei en de eerste Wielewaal op 19 april.
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JANUARITELLING 2014
Na het boek Wintervogels in Drenthe en de
publicatie in Drentse Vogels nr. 24, zijn we in
2005 gestart met januaritelling nieuwe stijl.
Met de wijzingen in de telmethode krijgen we
meer informatie over vogels en hun
e
winterbiotoop. In 2014 maken we het 10
telseizoen vol. Ik hoop dat jullie ook komende
januari het warme huis weer willen verlaten om
mee te doen aan deze telling.
Nu de meeste telgegevens zijn ingevoerd, kan
ik u een mooi overzicht geven wat we de
afgelopen jaren allemaal hebben geteld én
gezien:
 In totaal zijn er 86 atlasblokken geteld,
waarvan 27 blokken elk seizoen.
 Per seizoen zijn er gemiddeld 68 blokken
geteld (zie figuur 1).
 Over de hele telperiode zijn er totaal 593
atlasblokken geteld.

Figuur 1: aantal getelde atlasblokken per telseizoen
Grote Kruisbek, 23 oktober Drents-Friese Wold,
Gerrit Kiekebos

Spectaculair was de vondst van meerdere
Grote Kruisbekken welke zich vanaf 19
oktober bij de Ganzenpoel in het DrentsFriese Woud lieten/laten zien. In oktober
werden op enkele locaties (Boswachterij
Ruinen,
Boswachterij
Sleenerzand
en
Dwingelderveld)
IJsgorzen
overvliegend
waargenomen. Tot slot werden op drie
locaties Ortolanen overvliegend en op één
locatie ter plaatse waargenomen. Dit was op
respectievelijk 14 augustus te Boswachterij
Grolloo, 24 augustus te Boswachterij Ruinen,
11 september Ballooërveld en op 19
september in het Bargerveen.

Eelke Schoppers
Coördinator BSP
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In tabel 1 zijn de aantallen per soort per jaar
weergegeven. Dit betreft het totaal van alle
punt- én vlaktellingen.
 Per telseizoen zagen we ca. 3.000 tot
3.800 vogels.
 In totaal zijn er ca. 30.000 vogels gezien
en/of gehoord.
 Totaal
zijn
er
140
verschillende
vogelsoorten waargenomen.
Half december zal op de website een
overzicht van nog vacante atlasblokken
worden geplaatst. Mocht u nóg een blok willen
tellen, dan verneem ik het graag . Alvast
dank en veel telplezier;

Remco Drewes
Coördinator Januaritelling
Mail: r.drewes@home.nl
Telefoon: 050 3112382
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WAT IS DE WERKGROEP AVIFAUNA DRENTHE?
De Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe is op 28 juni 1977 opgericht met als doel het organiseren en stimuleren
van ornithologisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van vogel- en
natuurbescherming, speciaal in de provincie Drenthe. Daarnaast is publicatie van de resultaten van het door de
WAD georganiseerde en gestimuleerde onderzoek een belangrijke doelstelling en heeft de
WAD de functie van SOVON-districtsraad op zich genomen.
In 1982 heeft de WAD, in samenwerking met de provincie Drenthe, het boek ‘Vogels van
Drenthe' uitgegeven. Met ‘Broedvogels van de provincie Drenthe’, in 1996, hebben WAD,
SOVON en de provincie Drenthe opnieuw samengewerkt. ‘Wintervogels in Drenthe’, een
boek over vijf jaar wintertellingen in januari (1995-1999), is de nieuwste uitgave van de
WAD. Dit boek verscheen eind 2001.
De WAD biedt vogelaars de gelegenheid om in het periodiek ‘Drentse Vogels’ verslag te
doen van hun onderzoek in Drenthe. In de loop van de jaren heeft dit blad bij
vogelonderzoekers in binnen en buitenland een uitstekende reputatie opgebouwd. Iedereen
die de WAD wil steunen kan dit in de eerste plaats doen door mee te werken aan de diverse vogelonderzoeken.
Ook kan iedereen donateur worden voor € 15,00 per jaar (organisaties betalen € 30,00 per jaar). Donateurs
ontvangen automatisch ‘Drentse Vogels’ na uitkomen en betaling van contributie. U kunt zich als donateur
aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening 3870292 t.n.v. Werkgroep Avifauna
Drenthe onder vermelding van ‘nieuwe donateur’. Graag gehele naam invullen (afkorting wordt niet herkend) en
nieuwe donateurs ook graag adresgegevens vermelden.

BESTUURSLEDEN EN COÖRDINATOREN VAN DE
Bestuur:
Sjoerd Boonstra – voorzitter / WAD-website / Nieuwsbrief / lid Ledenraad SOVON
Grasbeemd 19, 9403 MH Assen (tel.: 0592 – 40 91 85; e-mail: s.boonstra@hccnet.nl)
Joop Kramer – secretaris / interne zaken
Oosteinde 13, 9415 PA Hijken (tel.: 0593 – 52 52 42); e-mail: jmnr.hijken@planet.nl
Eelke Schoppers – penningmeester / coördinator BSP-nb / beheer waarnemingenarchief
Damsport 427, 9728 PS Groningen (eelke.schoppers@gmail.com)
Hans Olk – coördinator Drentse vogel van het jaar / coördinator klapekstertelling
Doevenkamp 32, 9401 MD Assen (tel.: 0592 – 31 53 63; e-mail: jc.olk@home.nl)
Harold Steendam - coördinator midwinter watervogeltelling / fenologie
Kerspel 10, 9468 GK Annen (tel.: 0592 – 27 38 45, e-mail: harold_steendam@hotmail.com
Ben van Osch – lid Ledenraad SOVON
Kennemerland 131, 9405 LE Assen (tel.: 0592 – 35 29 04, e-mail: blj.van.os@gmail.com
Overige projectcoördinatoren / Eindredactie Drentse Vogels:
Remco Drewes – coördinator januaritelling en BMP-E
De Hilde 44, 9472 WG Zuidlaren (tel.: 050 – 311 23 82; e-mail: r.drewes@home.nl
Bert Dijkstra – eindredacteur Drentse Vogels
Burg. Jollesstraat 11, 9401 LD Assen (tel.: 0592 – 31 02 14; e-mail: e_dykstra@hetnet.nl)
Jaap Ruiter – coördinator ganzen- en zwanentelling
Kwekebosweg 2, 7849 TA De Kiel (tel.: 0591 – 38 20 70); e-mail: jaap-ruiter@planet.nl
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