NIEUWSBRIEF
Werkgroep
Avifauna Drenthe
VAN DE VOORZITTER

Voor velen is de vakantie voorbij. Enkel de
herinneringen nog redelijk vers in het geheugen.
Het eigen huis weer verwelkomt. Wat een ruimte,
wat een comfort. Wat ik nu afvraag is: Hebben
vogels ook een thuisbasis? Vele vogels maken
jaarlijks tweemaal een reis, waarbij het aantal
kilometers niet te vergelijken is met onze
vakantiebestemming. Maar waar zijn ze dan
thuis? Of hebben ze dat niet? Bestaat een
vogelleven nog uit meer dan overleven en
voortplanten? Nog afgezien van alles wat hen
onderweg kan overkomen.
Zo’n ervaring hadden wij ook de afgelopen zomer.
De klim naar de top van een berg leverde – boven
gekomen – een fantastisch panorama op, maar
daarna eindigde de afdaling op een kam, waar de
lijmstokken en de vogelkooitjes de bomen
ontsierden. Met daar tussenin op verschillende
plekken de ijzeren palen met vangnetten. Nee, dit
stond daar echt niet uit nostalgie. Je kon zien dat
er reparaties waren uitgevoerd of dat bepaalde
stokken nog maar kort waren vervangen. Wat
speelt zich daar af, nadat het vakantieseizoen
voorbij is en de vogeltrek op gang gaat komen?
Niet veel goeds, ben ik bang.
En dan komt gelijk dat gevoel naar boven. Zo
gaan wij in ons land niet met onze vogels om. Wij
doen het beter. Tja, dat is nog maar de vraag.
Worden wij ook niet regelmatig geconfronteerd
met berichten over vergiftigde (roof)vogels? Of
nesten die doorzeefd zijn met hagel?

Zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen, die
duidelijk maken dat ook in ons land niet iedereen
gecharmeerd is van onze gevederde vrienden.
Deze week werd bekend gemaakt door het CBS
dat de natuurverenigingen een spectaculaire groei
hebben doorgemaakt de afgelopen jaren. Zo op
het eerste gezicht fantastisch nieuws natuurlijk.
Maar ik merkte bij mezelf, dat ik daar niet echt
een blij gevoel van kreeg. Wat me dwars bleek te
zitten, was dat ik niet wist waarom al die mensen
zich hadden aangemeld als lid. Staat de
natuurwaarde echt bij hen op de eerste plaats of
zijn het andere motieven, zoals persoonlijke
belangen of het eigen plezier en genot, die hen
daartoe dreven? Ik weet het niet. En u?

Sjoerd Boonstra
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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.
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.

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

REDCACTIE EN VORMGEVING
Sjoerd Boonstra
Grasbeemd 19
9403 MH Assen
info@avifaunadrenthe.nl

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.
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AGENDA
13 sept.
4 okt.
18 okt..
27 okt. .
15 nov.
15 nov..
29 nov.
1 dec.
13 dec.
15 dec.
Jan..
17 jan.
24 / 25 jan..

Ganzen- en zwanentelling
Landelijke trekteldag
Ganzen- en zwanentelling
WAD-bestuursvergadering
Sluitingsdatum kopij NB 4
Ganzen- en zwanentelling
Landelijke dag SOVON
Nieuwsbrief 4
Ganzen- en zwanentelling
PTT-tellingen (t/m 31 dec.)
Januaritelling
Midwinter watervogeltelling
Tuivogeltelling Vogelbescherming

Ook iets te melden voor de agenda? Een lezing
over vogels of een andere activiteit? Dit kunt u
doorgeven op het redactieadres!
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CUCUMBERTIME
Tijdens een drie weken durende vakantie in
Namibië toch ook nog één krant gelezen. Naast
veel regionaal en nationaal nieuws trof ik twee
stukjes over vogels aan. Het eerste bericht ging
over de Hadeda (een Ibis), waarvan 14 exemplaren in Swakobsmund waren gesignaleerd,
terwijl die daar normaal gesproken nauwelijks
voorkomen. Het tweede item betrof een lustrum
van een of andere buurtorganisatie. Bij het
feestmaal was een grote hoeveelheid Parelhoenders geconsumeerd.
Een prachtige score vind ik dat! In één krant 2
berichten over vogels, kom daar in Nederland
eens om.
Ik nam me voor om bij terugkomst in Nederland
na te gaan hoe dat hier zou zijn. Dus nam ik de
23 regionale kranten die bij thuiskomst nog
ongelezen waren, uitgebreid door. Hoewel ik er
nauwelijks iets van verwachte, toch nog vier
berichten.
Het eerste bericht was zeer opmerkelijk. Een
Zwarte Kraai was dood uit een boom gevallen
en met de snavel in de grond blijven steken. Er
was daarbij ook nog sprake van de dood van
meerdere kraaien, maar dat heb ik niet
helemaal begrepen.
Het tweede bericht betrof een Zwarte Ooievaar
die uit een dierentuin was ontsnapt.
In het derde bericht was diezelfde ooievaar
gesignaleerd bij onder ander het ooievaarsstation in de Wijk.
Tenslotte een stukje over het groenblauwe licht
op boortorens dat volgens producent Philips
een groot succes is, want de trekvogels
negeren de boortorens nu veel meer dan eerst.
Dit laatste stukje was duidelijke een persbericht
van Philips dat keurig door de krant werd
overgenomen en was dus gratis reclame.
De andere drie items geven gewoon informatie
over vogels, maar het is de vraag of die ook
zouden zijn gepubliceerd als het geen
zomervakantie was.
Al met al steken we wel erg bleek af tegen die
krant in Namibië en dat terwijl het daar ook nog
eens winter is.
Het zou zo mooi zijn, dacht ik nog, als er wat
meer gebruik zou worden gemaakt van de
slappe nieuwstijd om vogels onder de aandacht
te brengen. Maar dan word ik direct na mijn
vakantie op mijn wenken bediend. SOVON
heeft de Vogelbalans 2008 gepresenteerd, een
soort State of the Union op vogelgebied. In
zowel de regionale krant als in de landelijke
bladen wordt hieraan (soms in meerdere
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stukken) uitgebreid aandacht besteed. Ook de
radio neemt het op in de berichtgeving. Wat
een timing! In één keer heeft SOVON de hele
Nederlandse pers in stelling gebracht.
Schitterend! Terwijl het niet eens over het éten
van vogels gaat!

Scharrelaar

GERINGDE VOGELS IN DRENTHE
Al bijna 100 jaar worden er vogels geringd in
Nederland. Veelal gaat het om langlopende
onderzoeken waarvoor veel geringde vogels
nodig zijn om voldoende terugmeldingen te
verzamelen.
Tussen deze stroom terugmeldingen zitten
regelmatig leuke meldingen van geringde
vogels. Bijvoorbeeld een hele oude vogel of
een vogel afkomstig uit een ver land. Het lijkt
ons leuk om zo af en toe in de nieuwsbrief
aandacht te besteden aan bijzondere
terugmeldingen van geringde vogels in
Drenthe.

Klapekster met kleurring (foto: Herman Feenstra)

We doen hierbij dan ook een oproep om leuke
en bijzondere terugmeldingen op te sturen. U
kunt u terugmeldingen sturen aan:
Renė Oosterhuis, Nijenoertweg 131, 9351 HR
Leek of per e-mail: reneoosterhuis@hetnet.nl.

René Oosterhuis
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DRENTSE VOGEL VAN HET JAAR
2008: ZWARTE SPECHT

NIEUWE TELLERS GEZOCHT!

Het bleek niet mogelijk om de ‘hele provincie’ in
2008 op Zwarte Spechten te onderzoeken.
Daarom willen we dit volgend voorjaar verder
gaan afmaken. Te zijner tijd volgt daar meer
informatie over.
Van verschillende tellers kregen we de
gegevens over afgelopen voorjaar (2008) al
door. Maar nog niet van iedereen die mee deed
aan het onderzoek. Op dit moment kunnen we
nog geen beeld geven van de resultaten van
afgelopen voorjaar. Dat volgt in de komende
Nieuwsbrief.

Binnen de januartelling 2009 zal een kleine
verandering plaatsvinden. Nee, niet in de
telmethode maar in het coördinatorschap. Door
dat Agaath is gestopt binnen de WAD heb ik
het project overgenomen. De overdracht heeft
ondertussen plaatsgevonden maar ik ben nog
bezig me een beeld te vormen.
De septemberuitgave van de Nieuwsbrief leek
me goed om het project alvast weer onder de
aandacht te brengen. Zeker om dat we nog
nieuwe tellers voor het project kunnen
gebruiken.

De mensen die hun gegevens nog niet hebben
doorgegeven verzoeken we dat eerdaags te
gaan doen.

Het tellen van een atlasblok bestaat uit een
punttelling. Hierbij worden op 10 punten binnen
het atlasblok vijf minuten lang alle vogelbeesten
genoteerd in soort en aantal.
Tevens willen we weten in wat voor biotoop het
telpunt ligt. Voor “nieuwe atlasblokken” mag je
zelf de telpunten over de biotopen in je blok
verdelen. Maar er zijn ook al eerder
geïnventariseerde
blokken
waarvan
de
telpunten vaststaan.
Binnen je gekozen blok kan je ook een
proefvlak kiezen welke in zijn geheel
‘uitgekamd’ mag worden. Dit onderdeel is
facultatief. Voor de exacte telmethodiek verwijs
ik naar de handleiding op de WAD-website.

Hans Olk.
Coördinator Drentse Vogel van het Jaar.

DRENTSE VOGELS 2007
e

De 21 uitgave is vlak vóór de zomervakantie
verschenen. Het is niet alleen een forse editie
geworden met zo’n 80
pagina’s,
ook
de
vormgeving heeft een
‘facelift’
ondergaan.
We zijn als redactie
en bestuur benieuwd
naar uw bevindingen.
Daarom is er op de
website
een
poll
opgenomen om uw
oordeel te meten.
We
houden
ons
echter ook bijzonder
aanbevolen voor open aanmerkingen, tips, ideeën, enz. U kunt
deze
mailen
aan
de
redactie
(e_dykstra@hetnet.nl).

Het bestuur
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JANUARITELLING:

Verspreid over de provincie zijn we voor diverse
atlasblokken nog op zoek naar nieuwe tellers.
Hieronder zijn enkele vacante atlasblokken
genoemd. Voor een compleet overzicht van de
vacante blokken verwijs ik naar onze website.
Vacante blokken:
7-53
Eelder- en Paterswolde (Peizermaden)
17-28 Valthermond, Valthe
17-23 Beilen, Eursinge
16-26 Vledderveen, Wilhelminaoord
16-27 Vledder, Doldersum, Wapse
Mocht je belangstelling hebben of meer
informatie willen weten, bel (050-3112382) of
mail (r.drewes@home.nl) gerust.

Remco Drewes
Coördinator Januaritelling
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SOVON-LEDENRAAD
Op 14 juni was er ledenraadvergadering en wel
in het kantoor van SOVON te Beek-Ubbergen.
Eén van de vergaderpunten was de
huisvesting. Een volgens mij had dit een reden
SOVON groeit uit het pand! Maar hier straks
meer over.
Naast de gebruikelijke agendapunten ‘vaststellen agenda’ en ‘verslag vorige vergadering’
kwamen onderwerpen als samenstelling
ledenraad, samenstelling bestuur, financiën
2007, jaarverslag, huisvesting, discussie leden
versus waarnemers en presentatie Nationale
databank Flora en Fauna (NDFF) aan de orde.
Hieronder een toelichting op enkele punten.
Samenstelling ledenraad
Nederland is opgedeeld in 20 districten die elk
2 mensen voor de ledenraad mogen leveren.
Momenteel zijn er veel vacatures en zelfs
sommige districten zijn niet vertegenwoordigd.
Reden om als SOVON en ledenraad actief
nieuwe leden te werven. District Drenthe is met
Joop Kramer en ondergetekende vertegenwoordigd. Maar bijvoorbeeld district 20 - De
Wadden - is momenteel geheel vacant. Mocht
je mensen weten, bel SOVON!
Huisvesting
Het kantoor in Beek-Ubbergen is te krap en
tevens is de grens, voor wat betreft ICTmogelijkheden, bereikt. SOVON heeft op de
campus van Universiteit Nijmegen een nieuw
kantoor op het oog waar ook tal van andere
onderzoeksinstituten zijn gevestigd. Dit biedt
veel mogelijkheden voor samenwerking.
NDFF
De nationale gegevensautoriteit werkt momenteel aan een database om gegevens over flora
en fauna op te slaan. Het moet dé database
binnen Nederland (en Europa) gaan worden.
De gegevens worden door tal van organisaties
aangeleverd en in veel verschillende formats.
Naast het maken van de database en het vullen
met gegevens dient ook rekening te worden
gehouden met de afspraken die organisaties
hebben gemaakt met hun achterban. Geen
gemakkelijke klus. Maar bij het opbouwen van
de database zal hier heel zorgvuldig mee om
worden gegaan. SOVON is één van de
organisaties die gegevens voor de database
beschikbaar stelt. Uiteindelijk zal de database
op een globaal niveau (niet gedetailleerd) via
internet beschikbaar komen voor ons allemaal.
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Discussie leden – waarnemers
Binnen SOVON kan je bekend zijn als lid,
waarnemer of een combinatie van beiden.
Vanuit organisatorisch en administratief oogpunt is dit voor SOVON niet altijd even handig.
SOVON is aan het broeden hoe hiermee om te
gaan en hoe hier eventueel verandering in aan
te brengen.
Na de vergadering zijn we met de ledenraad in
de Millingerwaard geweest. De combinatie van
een vergadering met een excursie maakt het
samen tot een leuke dag!
Mocht u overigens van bepaalde onderwerpen
meer willen weten, bel of mail gerust.

Remco Drewes

GANZEN EN ZWANEN
IN HET SEIZOEN 2007-2008
Terugkijkend op de winter van 2007/08 kunnen
we eigenlijk alleen maar concluderen dat van
een echte winter geen sprake was. Met
uitzondering van een aantal kleine plaagstootjes hadden we te maken met een uiterst
zachte winter. Alleen rondom 20 december
waanden we ons in een winters landschap met
een beetje sneeuw en een laagje rijp. In de
eerste weken van februari waren de omstandigheden bijna zomers. Temperaturen van bijna
15 graden werden gehaald. De eerste vlinders
(Kleine vos, Dagpauwoog en Citroenvlinder)
vlogen tussen de foeragerende ganzen door!
Ten opzichte van voorgaande seizoenen werd
ongeveer een vergelijkbaar oppervlak geteld.
Een groot deel van de in Drenthe overwinterende ganzen en zwanen wordt middels
de tellingen in kaart gebracht. Voor sommige
soorten geldt echter dat ook een flink deel van
de populatie buiten de reguliere telgebieden
valt (bijv. Soepgans, Canadese Gans en Nijlgans). Ook Rietganzen werden afgelopen winter in grote getale op ongebruikelijke plaatsen
gezien (essen en besloten cultuurlandschap).
De eerste telling in september levert nog geen
spectaculaire aantallen op. De echte wintersoorten zijn dan nog niet te verwachten. Voor
de meeste tellers is dat de reden dat ze pas in
oktober beginnen met de tellingen. De
oktobertellingen laten zien dat de typische
wintergasten (als Kolgans en Rietgans) steeds
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sep07
n telgebieden
Knobbelzwaan
Zwarte Zwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
rietgans spec.
Taigarietgans
Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Kolgans
Grauwe Gans
Soepgans
Indische Gans
Canadese Gans
Brandgans
Nijlgans

37
134
0
0
2
0
0
0
0
0
795
71
0
559
8
560

okt07
64
355
0
8
2
455
2
1545
15
7360
1294
92
0
804
50
551

nov07
79
636
0
222
47
2147
4
19822
0
16930
1674
91
1
110
223
625

dec07

jan08

83
728
1
496
175
10820
43
51035
8
20993
1148
115
3
769
282
508

feb08

82
944
4
423
303
9193
83
41928
2
14380
838
155
1
197
29
415

maa08

77
893
3
451
313
3311
28
9978
7
9555
766
110
3
496
26
334

apr08

58
517
2
0
13
3
0
0
0
69
478
72
1
131
0
142

11
30
0
0
0
7
0
0
0
2
109
21
0
37
1
47

Tabel 1. Resultaten van de ganzen en –zwanentellingen in Drenthe in het seizoen 2007/08.

eerder in Drenthe arriveren. Tien jaar geleden
was Drenthe nog leeg in oktober als het gaat
om Rietganzen. Inmiddels wordt in die maand
de provincie al bevolkt door zo´n 2000
exemplaren. De hoofdmoot komt echter nog
steeds in november en december aan. De
hoogste aantallen voor de meeste soorten
worden echter in december of januari gehaald
(zie tabel 1).
Opvallend is het verdwijnen van de Zwaangans.
Na een aantal jaren met regelmatige waarnemingen werd afgelopen winter geen enkel
exemplaar meer opgemerkt. Is de soort echt
verdwenen, of zijn er in het verleden fouten
gemaakt bij de determinatie door onbekendheid
met de soort?
Zwanen
Na het daljaar 2006/07 deden zowel Kleine
Zwaan als Wilde Zwaan het gelukkig afgelopen
seizoen weer een beetje beter.
Voor Wilde Zwaan geldt dat het afgelopen
seizoen zelfs te boek gaat als topjaar. De stand
van de Knobbelzwaan neemt nog steeds vrij
constant toe (zie figuur 1).
Van de zwanen is de Knobbelzwaan de meest
verbreide. De soort komt vrijwel overal in de
provincie voor. Belangrijke concentraties zijn
echter te vinden in de Drentse Veenkolonien,
Zuidwest-Drenthe en in Midden-Drenthe. De
kop van Drenthe komt er nogal bekaaid vanaf.
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Figuur 1. Seizoensmaxima van Knobbelzwaan,
Kleine Zwaan en Wilde Zwaan in Drenthe in periode
1999/00 tot en met 2007/08.

Winterganzen
Zo langzamerhand hoeven we voor de meeste
ganzen niet meer te wachten tot het winter is.
Tot nu toe is het voorkomen van Toendrarietgans, Taigarietgans en Kolgans nog steeds
vrijwel beperkt tot het winterhalfjaar, al arriveren
ze zoals eerder aangegeven steeds vroeger in
Nederland. De seizoensmaxima van de laatste
tien jaar laat voor de diverse soorten een
verschillend beeld zien. De stand van de
Kolgans is min of meer stabiel (figuur 2). Lokaal
lijkt zelfs sprake van een afname. Zo was het
Leekstermeergebied tien jaar geleden steevast
verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle
in Drenthe aanwezige Kollen. De laatste jaren
lopen de aantallen daar iets terug en groeien
de aantallen in bijvoorbeeld Zuidwest-Drenthe
en het Hunzedal. Natuurbeheer, waarbij ver-
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schraling van graslanden wordt nagestreeft,
leidt in veel gevallen tot een afname van
grazende ganzen.
100000

rietgans totaal
Kolgans

80000

60000

40000

20000

Met dank aan alle tellers, medetellers en
mensen die hun losse waarnemingen
doorstuurden:
Roelof Blaauw, B. Bruins, Anya Bult, Mart
Coenders, Arend van Dijk, Bert Dijkstra, Paul
Gelderloos en de telgroep Bargerveen, Jan van
Ginkel, Madeleine Graauw, Jan Grotenhuis,
M.P. Hazelhoff, Alex Hoving, L. de Jonge, Piet
Kerssies, Joop Kleine, Tinus Knegt, Jan
Kolhoff, Peter de Kraker, Wim Matthijsse,
Gerard Meijers, Hans Olk, Simon Olk, Rene
Oosterhuis, Jaap Ruiter, Jannes Santing, Henk
Sloots, Martijn van Swieten, Paul Verra en Jelle
de Vries.
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Harold Steendam

Figuur 2. Seizoensmaxima van Rietgans (= Taiga,
Toendra en rietgans spec.) en Kolgans in Drenthe in
periode 1999/00 tot en met 2007/08.

De grootste aantallen worden bereikt door het
rietganscomplex. Het blijft moeilijk om Taiga en
Toendra van elkaar te onderscheiden en
daarom worden ze samengenomen. De eerste
jaren werd record na record verbroken. In de
laatste vier winters lijkt een stabilisatie op te
treden.
Zomerganzen
Broedende ganzen in Nederland is al lang geen
bijzonderheid meer. Een recente studie van
SOVON (van der Jeugd e.a.: Overzomerende
ganzen in Nederland: grenzen aan de groei?)
laat voor enkele soorten spectaculaire,
explosieve groei zien. Zo zijn in relatief korte tijd
(vanaf ongeveer 1985) Nijlgans, Canadese
Gans en Brandgans volledig ingeburgerd in
Nederland. De Grauwe Gans is een van
oorsprong Nederlandse broedvogel die met
succes is geherintroduceerd. Momenteel is het
de meest algemeen broedende gans. Grauwe
Gans, Nijlgans en Canadese Gans worden ook
bij de ganzen- en zwanentellingen steeds in
grotere aantallen geteld (zie figuur 3).
2500

ROEKEN, EKSTERS EN ZWARTE
KRAAIEN IN EN OM BEILEN
In de Nieuwsbrief van juni 2009 stond onder de
kop `Districtcoördinator SOVON’ o.a. een verslag van de Roek in Drenthe . Dit was aanleiding voor mij om het volgende te melden.
Of de stand provinciaal gezien achteruit gaat
weet ik niet, maar wat ik wel zie is dat er steeds
vaker her en der roeken tot broeden komen.
Soms in hele kleine aantallen bij elkaar en niet
zo massaal als voorheen. Zoals ik dat zelf ook
wel ken van bijvoorbeeld Dikninge, bij Huize
Echten en vroeger in het padenbos bij
Westerbork. Waar overigens al heel lang geen
roek meer broedt.
Sinds een paar jaar broeden er wat roeken in
en rond het dorp Beilen (mijn woonplaats).
Inmiddels echter zoveel dat ik ze dit jaar maar
eens geteld heb.
En dan kom ik tot de volgende aantallen
broedparen;

Nijlgans
Canadese Gans
2000

Terrein GGZ - 17 broedparen
Grote Drift - 82 "
Hanekampen - 12 "
Hijkerweg
- 6 "
Rheeveld
- 16 " (buiten bebouwde kom,
de rest is binnen bebouwde kom)
• Brunsting
- 15 " (buiten bebouwde kom,
de rest is binnen bebouwde kom)

•
•
•
•
•

Grauw e Gans
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Figuur 3. Seizoensmaxima van Nijlgans, Canadese
Gans en Grauwe Gans in Drenthe in periode
1999/00 tot en met 2007/08.

Totaal aantal broedparen in 2008 derhalve
148 broedparen.
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Wat ik trouwens nooit eerder gezien of
gehoord heb is het volgende. Ik woon zelf
vlakbij de kolonie aan de Grote Drift. Voor ons
huis hebben zelfs drie broedparen hun nest
gebouwd. Met de nadruk op gebouwd, want
wat is het geval? Twee van deze drie nesten
zijn ontmanteld door andere roeken! De nesten
zijn gewoon afgebroken. En een groot deel van
het nestmateriaal is zelfs meegenomen naar de
andere nesten. Toen het eerste nest
verdwenen was, dacht ik er nog aan dat de
harde wind er de oorzaak van was geweest,
maar het tweede nest heb ik roeken zien
afbreken. En dat terwijl de roeken al stevig
zaten te broeden.
Nu was me wel opgevallen dat de roeken graag
met elkaar schijngevechten hielden. Maar die
schijn kwam dus wel een beetje verkeerd over.
Ik ben toen ook de overige nesten maar weer
eens gaan tellen. Dat was op 1 mei. M.a.w. alle
Roeken behoorden toen al een tijdje tot
broeden over gegaan te zijn. Maar tot mijn
stomme verbazing telde ik toen nog maar 66
nesten i.p.v. de eerder vastgestelde 82 nesten.
Liefst 16 complete nesten zijn dus op die
manier uit elkaar getrokken. Vernieling door
soortgenoten, zeg maar een vorm van
kannibalisme! Of dit normaal is weet ik niet. Wie
weet hier meer van? Komt dit vaker voor?
Ik heb nooit de moeite genomen de aantallen
nesten te tellen, maar ga dat zeker in 2009
weer doen. Eens kijken of het dan ook weer
voor komt. Ga het dan ook doen op de andere
locaties.
Wat anders.
Nu ik toch aan het schrijven ben wil ik ook
graag de aantallen broedparen van ekster en
zwarte kraai in de bebouwde kom van Beilen
doorgeven.
In 1992 en in 1995 heb ik een deel van het dorp
alle broedvogels geïnventariseerd volgens de
BMP-methode. Daar heb ik de gegevens ook
van doorgegeven aan het SOVON. In het deel
van het dorp waar ik toen geïnventariseerd heb,
broedden toen:
1992
1995
2008
Ekster
5
7
3
Zwarte kraai
6
6
6
Ik heb dit jaar het hele dorp goed uitgekamd en
kom dan tot de volgende aantallen broedparen:
Ekster
Zwarte Kraai

11
12

Geen grote aantallen, zeker niet in vergelijking
met 1992 en 1995. Toen heb ik namelijk niet
8
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meer dan 25% van de oppervlakte
geïnventariseerd. Misschien zijn dit toch
interessante gegevens.

Piet Kerssies

REACTIE DISTRICTCOÖRDINATOR
Beilen is één van de weinige gebieden waar het
aantal Roeken aan het toenemen is, op
provinciale schaal weegt dit helaas niet mee.
Van Roeken is bekend dat ze hun eigen nest
soms slopen om elders een betere plek te
benutten! Heb dit ook waargenomen in
Marsdijk, waar nesten soms totaal verdwenen
en enkele honderden meters verderop weer
verschenen.
Zwart Kraai en Ekster stabiliseren in de
bebouwde gebieden. De Ekster haalt daar echt
hogere dichtheden en lijkt recent weer wat
terug te keren in agrarisch gebied.
Ter illustratie een overzicht van de Ekster in
Assen.
Wijk
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7
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3

2

3

Centrum 1

24

23

28

30

26

29

32

29

22

Centrum 2

16
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0

0

0
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Overzicht Eksters Assen 1999-2007

Bert Dijkstra
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RUIGPOOTUIL BROEDT WEER IN
NEDERLAND
LAATSTE BROEDGEVAL 30 JAAR GELEDEN

In de bossen van Staatsbosbeheer in MiddenDrenthe hebben dit jaar met zekerheid
ruigpootuilen gebroed. Het is voor het eerst in
ruim dertig jaar dat deze soort in Nederland voor
nageslacht heeft gezorgd.
De Ruigpootuil is ongeveer net zo groot als de bij
ons bekende Steenuil (24-26 cm). Opvallend aan
het uiterlijk zijn de grijze druppels (parels) op
chocoladebruine rug en vleugels en de
uitgesproken grijze gezichtssluier met zwarte
rand.

Jonge Ruigpootuil in nestholte (foto: Marnix Jonker)

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige
eeuw werden bijna elk jaar wel Ruigpootuilen
gehoord in grote boswachterijen in MiddenDrenthe. In 1971 werd er een donsjong – zonder
dat de nestplek bekend was – en in 1974 en 1977
een nest gevonden. Na midden jaren tachtig
werden incidenteel nog roepende mannetjes
gehoord, waaronder in Norg (1999).
Een groep vogelaars (w.o. Marnix Jonker, Jasper
Klaver en Peter van Wetter) waren nieuwsgierig
of er tegenwoordig nog Ruigpootuilen in
Drenthe voorkomen en zetten in februari een
gerichte zoekactie op touw. Dat leverde meteen
een roepend mannetje op. Daarna togen
tientallen vogelaars naar de plek om getuige te
zijn van deze zeldzaamheid. Toen er een tweede
mannetje en ook een of twee vrouwtjes werden
gehoord, besloot Staatsbosbeheer het bosgedeelte tijdelijk af te sluiten voor publiek om
een broedpoging zoveel mogelijk rust te geven.

Nieuwsbrief

Even leek het er op dat van broeden geen sprake
was, totdat een van de ‘teamleden’ begin april
een bezette nestboom ontdekte. Van de
minimaal vier eieren die werden gelegd, kwamen
twee uit. De jongen vlogen gezond en wel uit,
maar werden vrijwel direct na uitvliegen gepakt
door een roofdier (predator).
Bij een nieuwe controleronde werd in juni een
tweede nest gevonden, 500 meter van het eerste
nest. Hier werden tenminste vier jongen
geboren. Eén jong stierf voor het uitvliegen en
een ander jong werd na uitvliegen gepredeerd
teruggevonden. Dit betekent dat er tot dusver
twee jongen zijn overgebleven. Uit buitenlandse
literatuur is bekend dat sterfte onder
Ruigpootuilen in het eerste jaar vrij hoog is.
Natuurlijke vijanden zijn boommarter, havik en
bosuil.
De Ruigpootuil komt vooral voor in Noord-,
Midden- en Oost-Europa waar hij broedt in
uitgestrekte bossen en berggebieden. Het
dichtst bij gebeurt dat in Duitsland op de
Lüneburgerheide, waar de soort het de laatste
jaren goed doet. De Ruigpootuil heeft een
nomadische levenswijze, wat betekent dat hij
min of meer daar te vinden is waar veel muizen
zijn. Omdat er in delen van Duitsland sprake is
van een ‘slecht muizenjaar’, zou het kunnen dat
de Duitse Ruigpootuilen hun heil in Drenthe
hebben gezocht. Het is dus ook lang niet zeker of
de vogels blijven hangen en volgend jaar weer
tot broeden komen. Het is echter ook niet uit te
sluiten dat de soort zijn opmars in Duitsland
voortzet in Nederland. Om dit te onderzoeken is
inmiddels een Werkgroep Ruigpootuil opgericht
die de ontwikkeling gaat volgen. Ook wordt
bekeken of via het ophangen van nestkasten
vestiging kan worden gestimuleerd. Door deze
nestkasten op te hangen in dichtere bospercelen
dan in de meer open vakken waar in 2008 werd
gebroed, zou het broedsucces kunnen worden
opgevijzeld.
De Ruigpootuil is een holenbroeder bij uitstek en
voor het broeden afhankelijk van nestholtes van
m.n. Zwarte Specht. De Drentse bossen zijn
inmiddels zo’n 80 jaar oud en bieden voldoende
variatie en geschikte nestbomen. Oude bossen
met veel afwisseling in dichte en open gedeelten
en veel holle en dode bomen zijn echter niet
alleen voor Ruigpootuilen van groot belang. Ook
andere diersoorten zoals de boommarter,
vleermuizen en allerlei insecten zoals de
hoornaar profiteren er van. Staatsbosbeheer laat
bij dunningen dode holle bomen daarom staan.

Aaldrik Pot en Pauline Arends
Staatsbosbeheer
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met de resultaten. Mochten er nog aanvullingen
zijn dan hoor ik het wel.

FENOLOGIE 2008
Een aantal mensen heeft de moeite genomen
de fenologie van het afgelopen voorjaar bij te
houden. Ik wil jullie graag kennis laten maken

Blauwborst
Boerenzwaluw
Bonte Vliegenvanger
Boomleeuwerik
Boompieper
Boomvalk
Bosrietzanger
Braamsluiper
Fitis
Fluiter
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Geoorde Fuut
Gierzwaluw
Grasmus
Grauwe Klauwier
Grauwe Vliegenvanger
Grutto
Hhuiszwaluw
Kleine Karekiet
Koekoek
Kkwartel
Nachtegaal
Nnachtzwaluw
Oeverzwaluw
Paapje
Retzanger
Roodborsttapuit
Spotvogel
Sprinkhaanzanger
Tapuit
Tjiftjaf
Wuinfluiter
Wespendief
Wwielewaal
Zomertaling
Zomertortel
Zwarte Roodstaart
Zwartkop
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Met dank aan: Sander van de Bor (SvdB), Dick
Bresser (DB), G. Bril (GB), Wessel Spoelder
(WS), Christiaan Teule (CT) en mijzelf (HS).

Harold Steendam

DATUM

AANTAL EN PLAATS

29-3-2008
8-4-2008
19-4-2008
29-2-2008
7-3-2008
25-4-2008
4-5-2008
18-4-2008
31-3-2008
1-5-2008
5-4-2008
15-3-2008
15-3-2008
26-4-2008
26-4-2008
13-4-2008
9-5-2008
4-5-2008
4-5-2008
14-3-2008
18-4-2008
27-4-2008
19-4-2008
7-5-2008
2-5-2008
20-5-2008
25-4-2008
21-4-2008
14-4-2008
15-3-2008
4-5-2008
13-4-2008
6-4-2008
8-3-2008
23-4-2008
14-4-2008
3-5-2008
8-4-2008
3-5-2008
25-3-2008
3-4-2008

1
2
1
1
1
11
1
1
1
1
1
6
5
3
15
1
2
1
2
4
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1

ex. Wolfsbarge (1215) HS
ex. Hijkerveld (1712) WS
ex. Wapserzand (1618) SvdB
ex. Hoekenbrink (1628) SvdB
ex. Wapserveld (1618) SvdB
ex. Fochteloerveen (1241) SvdB
ex. De Wieden (2114) GB
ex. Wolfsbarge (1215) HS
ex. Padhuis (2217) GB / Deurzerdiep (1244) CT
ex. Tonckensbos (1232) GB
ex. Hijkerveld (1712) SvdB
ex. Diependal (1712) SvdB
ex. Bargerveen (2312) GB
ex. Zuidlaren (1225) HS / ex. Assen (1243) WS
ex. Bargerveen (2312) GB
ex. De Holmers (1714) SvdB
ex. Bargerveen (2312) GB
ex. Anloo (1235) HS
ex. Witterveld (1252) WS
ex. Peizermaden (753) DB
ex. Diependal (1712) SvdB
ex. Hijkerveld (1712) WS
ex. Bargerveen (2312) GB
ex. Bargerveen (2312) CT
ex. Hoogeveen (1752) WS
ex. Kortewegbos (1712) CT
ex. Westerlanden (1214) HS
ex. Fochteloerveen (1241) SvdB
ex. Diependal (1712) SvdB
ex. Bargerveen (2312) GB
ex. De Wieden (2114) GB
ex. De Holmers (1714) SvdB
ex. Bongeveen (1223) CT
ex. Bargerveen (2312) GB
ex. Hoornse Bulten (1245) CT
ex. Boswachterij Hooghalen (1714) SvdB
ex. Bargerveen (2312) GB
ex. Hijkerveld (1712) WS
ex. Bargerveen (2312) GB
ex. Sleen (1747) GB
ex. Hoogeveen (1752) WS
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en niet zozeer door een dichtheidstoename in de
bekende overwinteringgebieden. Figuur 2 geeft
het verspreidingspatroon van de Klapekster in de
afgelopen winter weer.

KLAPEKSTERS 2007/2008
Na een geweldige Klapeksterwinter zitten we
nu alweer in grote spanning te wachten op wat
de komende winter ons gaat brengen. Zullen ze
weer in zulke grote aantallen en op zoveel
plaatsen in Drenthe zijn te bewonderen? De
winter 2007/08 heeft zo´n 80 langdurig bezette
winterterritoria opgeleverd. De tellingen die
samen met het team van waarneming.nl zijn
opgezet zijn een waar succes geworden.
Helaas is de telling van januari letterlijk en
figuurlijk in het water gevallen. In het weekend
van de telling heeft het drie dagen vrijwel
onophoudelijk geregend.
Door de enthousiaste inzet van een groot
aantal mensen is een enorme hoeveelheid
waarnemingen binnengekomen, ook van
regio´s waar tot dusver weinig waarnemingen
vandaan kwamen. In totaal zijn 821
waarnemingen verwerkt. Een groot aandeel
daarin hadden Berry en Els Heiman, die samen
235 waarnemingen hebben verricht en
daarmee 64 verschillende Klapeksters hebben
waargenomen!
De eerste waarneming van het seizoen stamde
van 2 oktober van het Dwingelderveld. In de
week erna doken ook waarnemingen uit diverse
andere gebieden op. Half april vertrokken de
laatste Klapeksters uit de provincie. Figuur 1
geeft een verloop te zien van het aantal
waarnemingen en het aantal gemelde
exemplaren over de winter 2007/08.

Figuur 2. Verspreiding van de Klapekster in Drenthe in
de winter van 2007/2008. Hoe groter de stip, des te
meer beesten. Dichte stip = lang verblijf (>2maand),
open stip = kort verblijf (<2maand).

Oproep komende winter
Voor de komende winter willen we ook iedereen
weer vragen om waarnemingen vooral door te
blijven geven. Er begint zo langzamerhand een
leuke reeks en een goede traditie te onstaan.
De waarnemingen kunnen weer naar Hans Olk,
Doevenkamp 32, 9401 MD Assen,
jc.olk@home.nl of via waarneming.nl en het
BSP van SOVON.

Hans Olk en Harold Steendam
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Figuur 1. Verdeling van het aantal waarnemingen
(staafjes, linkeras) en exemplaren (lijn, rechteras) per
maand.

Het zal niemand zijn ontgaan dat de winter erg
goed was. In eerdere nieuwsbrieven is al
aangegeven dat nooit eerder zoveel Klapeksters
in Drenthe zijn geteld. Ruim een kwart van de in
Nederland overwinterende Klappies deed dat in
Drenthe. Dit was vooral te danken aan het grote
aantal relatief kleine gebieden die bezet werden

Fred van Aalst, Wilfred Alblas, Floor Arts, Rob Baars, Mark Bakker, Bert
Bernardus, Emiel Bernardus, Roelof Blaauw, Floor de Boer, Jan
Boerhof, Sander van der Bor, Jacob Bosma, Hans Bossenbroek,
Loekie Brands, Jos Bredek, Jeroen Bredenbeek, Dick Bresser, Dicky
Bruins Slot, Anya Bult, Marcel van de Craats, Hans Dekker, Arend van
Dijk, Jan Dijk, Bert Dijkstra, Marielle Dillema, Rinus Dillerop, Jan Dokter,
Dick van Dorp, Ben van Dort, Remco Drewes, Lex Duif, Jeroen Ebink,
Anne en Tea Elzinga, Frank Engelen, Arjan Esschendal, Nico Feller,
Frits Fink, Paul Gelderloos, W.A.A Goedhart, Gerard Groeneveld, Jan
Grotenhuis, Jac Hamers, Jan Harms, Chris Heideveld, Berry en Els
Heijman, Reinier Heijs, Lisette Heikoop, Bertine Hendriks, Lisette
Heuer, Bob Hogeveen, Erwin Hooge, Jorn Hordijk, Rudie Huiting, Alice
van Hunnik, Piet Imbos, Thierry Jansen, Lieve de Jonge, KNNV Assen,
Piet Kerssies, Joop Kleine, Paul Kleinepunte, Alex Knipping, Jan
Kolhoff, Bert Kroeze, Bert Lahuis, Rolf van Leeningen, Jan Lok, Dirk
Marissen, Wim Matthijsse, Kathelein de Maeijer, P. van Meerendonk,
Chris van der Meijden, Robert Middelveld, Hero Moorlag, Gerard
Mulder, Ronald Nuiver, Gert Oelen, Harry Offringa, Hans Olk, Simon
Olk, Peter Oosten, Marjan van Oosten, Robert Pater, Rens Penninx,
Aaldrik Pot, Jeffrey Pothof, Frans van de Reep, Hilde Remmerswaal,
Rene Reijntjes, Sieds Rienks, Nico Rommes, Daan Rijkers, W.F. van
de Rijt, Jaap Ruiter, Jannes Santing, Harm Schadenberg, Iet Schimmel,
Karel Schipper, Ton Schoenmaker, Koert Scholten, Dick Schoppers,
Eelke Schoppers, Thom Schroot, W. Schuurmans, Ramon Smid, Rene
Smid, Jan Smit, Harold Steendam, Henk Stellingsma, Marcel Stienstra,
Hans en Eefje van Stijn, Martijn van Swieten, Christiaan Teule, Marjo
Tienkamp, Marlies Tolman, Henri Timmer, Paul Troost, Joachim van
der Valk, Cees Veenema, Dick Veenendaal, Fred van Vemden, Martijn
Versluijs, Nico Vogelzang, Sander Vos, Be van der Wal, Edwin de
Weerd, Peter van Wetter, Frank van der Wielen, Koos van Zegeren.
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Tabel 1. Gebieden waar Klapeksters zijn waargenomen in de winter van 2007/08

GEBIED

BIOTOOP
LANG

Aekingerzand
Amerbrugje en De Holten
Amerveld
Anlooerdiepje
Ballooerveld
Bargerveen
Berkenrode
Blanke Veen Grolloo
Boswachterij Gees
Breevenen
Broeklanden Langelo
Buinerveld
Dalerpeel
Dalerveensche Veen
De Haar
De Heest en Visvliedt
De Tweelingen Schoonloo
De Witten
Doldersummerveld
Drostendiep
Drouwenerveen
Drouwenerzand
Duursema's Gat / Wilde Veen
Dwingeloosche Heide en Kraloerheide
Eexterveld
Emmerveld
Fochteloerveen en Esmeer
Gasterse Duinen
Geelbroek
Geeserveld
Gijsselterkoelen
Grollooerveen
Grollooerveld
Groote Zand Hooghalen
Halkenbroek
Heerenkamp De Kiel
Heidehof Anderen
Hijkerveld en Diependal
Hildenberg Appelscha
Hingsteveen
Holmers
Hooge Stoep
Hullenzand
Kamperesch Weerdinge
Kiersche Wijde Wanneperveen
Koelingsveld Doldersum
Lange Veen Papenvoort
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heide
beekdal
boomaanplant
beekdal
heide/beekdal
heide
hoogveen
heide/hoogveen
heide
grasland
grasland
heide
heide
grasland
beekdal/boomaanplant
beekdal
heide
heide/grasland
heide
beekdal
heide
heide
moeras
heide
grasland/heide
boomaanplant
heide/hoogveen
heide/grasland
grasland
beekdal
heide
heide
heide/boomaanplant
heide
beekdal
heide
boomaanplant
heide
heide
heide/veen
heide/beekdal
heide
heide
boomaanplant
moeras
heide
beekdal/boomaanplant

1
1
1
0
2
5
0
0
0
1
1
0
1
0
3
1
1
0
1
0
1
1
1
3
1
1
4
2
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1

AANTAL
KORT
1
1
0
1
0
5
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
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Looner Diep
Mantingerzand
Meeuwenplassen Schoonloo
Meindersveen
Mepper Hooilanden
Molenveld Exloo
Molenveld Oudemolen
Nieuwe Land Klijndijk
Nijensleekerveld
Nolderveld
Noorderveld Odoorn
Noordsche Veld
Nuilerveld
Ooster- en Westerzand Havelte
Oosterbos
Orvelterzand
Peizermade
Reijntjesveld Orvelte
Rolderdiep/Koelanden
Rolderveld
Saksveld
Schaapskuil Valthe
Schapenveld Odoorn
Scharreveld
Scheebroekerloopje
Sleenerzand
Strengen ten W van Borger
Ter Horsterzand
Tonckensbos
Uteringskamp Grolloo
Vledderhof
Westerhoek Grolloo
Westersche Veld van Rolde
Witterveld
Woldweg Emmer-Erfscheidenveen
Zeegserloopje
Zoersche Landen
Zuid Hijkerzand
Zuiderveld Odoorn
Zuidlaardermeer
Zwarte Water/Elpenmeer

Nieuwsbrief

beekdal
heide
heide
heide
beekdal
heide
heide/grasland
boomaanplant
heide
heide
cultuurland
heide
heide
heide
hoogveen
heide
grasland
heide
beekdal
heide
heide/boomaanplant
heide/grasland
heide
heide
beekdal
heide
boomaanplant
heide
heide
heide
heide
verruigd grasland
heide
heide
cultuurland
beekdal
moeras
heide
cultuurland
moeras
heide

1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
2
3
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1

1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
2
0

TOTAAL:

80

42
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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 € 12,00 per
jaar (organisaties betalen € 24,00 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
gironummer 3870292 t.n.v. Werkgroep Avifauna Drenthe te De Kiel onder vermelding van ‘nieuwe donateur’.
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