NIEUWSBRIEF
Werkgroep
Avifauna Drenthe
VAN DE VOORZITTER
Hoop doet leven, dat is ook de gedachte geweest
binnen het bestuur van de WAD. En niet
tevergeefs. De lege plek van voorzitter is sinds
het begin van dit jaar ingenomen en wel door
ondergetekende. Een bijzonder moment na een
vacature van een aantal jaren.

Maar het mooiste en belangrijkste blijft: zelf
ronddolen buiten. Zeker in deze periode, waar zon
en vogels het uitermate aangenaam maken om
het buitenleven op te zoeken en ervan te
genieten.
Met zonnige vogelgroet,

Dat betekent zeker niet dat het bestuur zolang
geen roerganger had. Dat was zeer zeker wel het
geval in de persoon van Agaath Kooi. Agaath,
vanaf deze plek heel erg bedankt voor jouw inzet
en bijdrage. Het viel je niet altijd even gemakkelijk
om naast je werk voldoende tijd en energie vrij te
maken voor je taak als interim. Niet alleen binnen
het bestuur, maar ook om de spits af te bijten bij
elke nieuwe Nieuwsbrief. Wat dat betreft, zullen
we op de eerste pagina van de Nieuwsbrief het
‘Ad interim’ gaan missen!
Dit jaar is voor de WAD een bijzonder jaar. We
e
mogen de 30 verjaardag van de stichting vieren.
En dat willen we niet helemaal ongemerkt voorbij
laten gaan. Behalve enkele bijzonder activiteiten
in de buitenlucht (Vogels in de Jeneverbes, een
lezing met excursie over vogels in het beekdal
van de Drensche Aa, een bijzondere trekteldag in
het militair terrein De Haar) willlen we aan het
einde van dit jaar op een feestelijke avond de
verjaardag afsluiten.
Voor meer informatie over deze activiteiten
verwijs ik hier naar de Nieuwsbrief van maart
2007. Uiteraard blijft het daar niet bij. Zowel in de
nieuwsbrieven als via de website houden we u op
de hoogte.

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.
Redactie / 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
2 juni
25 juni
15 aug.
25 aug.
27 aug.
24 sept.
6 okt.
29 okt.
15 nov.
15 nov.

Vogels in het beekdal Drentsche Aa
Lezing en excursie te Oudemolen
Bestuursvergadering WAD
Sluitingsdatum kopij NB3
Vogelfestival Oostvaardersplassen
Bestuursvergadering WAD
Bestuursvergadering
Trekteldag De Haar te Witten
(militair oefenterrein)
Bestuursvergadering
Sluitingsdatum kopij NB4
WAD-jubileumavond te Assen

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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DRENTSE VOGEL V/H JAAR 2007
VOGELS IN DE JENEVERBES
Lopend onderzoek
Op dit moment is het onderzoek naar vogels in
het Jeneverbesstruweel in volle gang! Wat dit
project inhoudt, hebt u in de vorige Nieuwsbrief
kunnen lezen.
Meedoen kan nog altijd. Naast de intensieve
‘struweelinventarisatie’ (dit onderdeel van het
project wordt op dit moment al uitgevoerd) kan
dat door eenvoudig elke waarneming wanneer
dan ook te melden. Hiervoor is een speciaal
waarnemingsformulier beschikbaar (zie bijlage
bij vorige nieuwsbrief en de website onder
“Downloads’).
Vragen en opmerkingen
Vooral over het verzamelen van waarnemingen
en het vastleggen hiervan op het formulier, zijn
de afgelopen tijd enkele vragen gesteld.
1. Waarnemingen kun je op elk moment van de
dag verzamelen en de uitvoering is geheel vrij
gelaten aan de teller.
2. Waarnemingen kun je al lopend door een
biotoop verzamelen of door een poosje op één
plek te gaan zitten.
3. De tijd die je er aan besteed, is vrij en voor
iedere teller ook verschillend. Je kan éénmaal
iets waarnemen en insturen maar je kan er ook
(systematischer) meer tijd aan besteden.
4. Het formulier hoeft echt niet helemaal ingevuld
te worden. Wat niet bekend is, kun je ook niet
melden. Maar vul wel zoveel mogelijk in.
Hoe meer waarnemingen en informatie op deze
wijze wordt aangeleverd, des te beter is er straks
een lijn uit te halen.
Aan de hand van de gegevens proberen we
onderstaande onderzoeksvragen te beantwoorden.
1. inzicht krijgen welke vogelsoorten gebruik
maken van het biotoop;
2. op welke wijze wordt het biotoop door
vogelsoorten gebruikt.
Het verzoek is om per waarnemingmoment en
per vogelsoort, een formulier in te vullen. U zit
bijvoorbeeld een half uur bij een jeneverbesstruweel en er vliegt vijf keer een Geelgors
gedurende dat halfuur in de struik. Dan vult u
één formulier met alle informatie op dit
formulier. Maar vliegen er drie verschillende
soorten in, vult u dan voor alle drie een apart
formulier in.
Toesturen waarnemingen per post of mail.
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Het onderzoek loopt in principe tot 1 juli.
Overwogen wordt om ook na deze datum het
onderzoek voort te zetten. Houd hiervoor de
website in de gaten, omdat de volgende
nieuwsbrief pas in september verschijnt.
We hopen met deze aanvullende informatie
meer duidelijkheid te hebben gegeven.

Bert Dijkstra, Remco Drewes, Hans Olk
en Harold Steendam

TOP 10
VOGEL IN DE JENEVERBES 1984
In 1984 is er ook onderzoek geweest naar het
voorkomen van vogels in de Jeneverbes. Grote
vraag is natuurlijk wat de overeenkomsten en
verschillen tussen toen en nu zullen zijn.

Fitis (foto: Eelke Schoppers)

Dat maakt het huidige onderzoek ook boeiend.
Zal de Fitis, net als in 1984, weer nr. 1 worden
van meest voorkomende vogel? En hoe zal de
rest van de top 10 er uit gaan zien?

Top 10 vogels in de Jeneverbes 1984:
1. Fitis
2. Staartmees
3 Goudvink
4. Boompieper
5. Heggenmus
6. Merel
7. Matkop
8. Braamsluiper
9. Roodborst
10. Winterkoning
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UW FAVORIETE VOGEL
(EN NOG WAT....)
De vogelaar in de schijnwerpers
Dit jaar bestaat de WAD 30 jaar. In het kader
daarvan willen we de aandacht eens richten op
het waarnemen van vogels en de beleving
ervan.
Dit aspect komt niet gauw aan bod, maar het
zijn al die mensen die regelmatig het veld in
gaan, die voor een grote schat aan gegevens
hebben gezorgd over de vogelstand in Drenhte.
Een goed moment om daar eens bij stil te staan
en de schijnwerper eens op de vogelaar zelf te
richten.
Veel vogelaars – en dat zal bij u ook vast het
geval zijn - krijgen vanuit hun familie- of
kennissenkring de vraag wel eens voorgelegd
‘Wat is nu je favoriete vogel?
Door de één direct te beantwoorden met: ”Oh,
dat is de …..,”. Anderen krabben zich eens flink
achter de oren en vinden het lastig om een
keus te maken: ”Er zijn zoveel leuke en
interessante soorten……”. En: “Een favoriet
heb ik eigenlijk niet”. Om een paar dagen later
ineens te weten welke toch echt speciaal is.
Kortom: Is het de Wielewaal met zijn prachtige
kleur en gezang, maar die je haast nooit te zien
krijgt? Of de sierlijke Noordse Stern, die ook
nog eens imponeert met zijn enorme
afstanden? Of toch die kleine Fitis, net weer
terug uit Afrika, die met z’n heerlijke gezang de
zomer aankondigt? De Merel dan? Een lust
voor het oog door de eenvoud van diep zwart
met oranje snavel, zingend op de nok van het
dak van je huis? Of die roofvogel….”
Inzenden persoonlijke Top 10
Een onzinnige vraag, waar geen antwoord op
te geven is. Zijn ze niet allemaal – op heel
eigen wijze – bijzonder?
Toch willen ook wij deze vraag eens aan u
voorleggen en u uitnodigen tot het samenstellen van uw eigen VOGEL TOP 10. Graag
zouden we deze – tezamen met een reactie op
nog een paar vragen – van u willen ontvangen.
Het ligt in de bedoeling de verschillende
bijdragen te bundelen en uit te geven in dit
jubileumjaar: “Een kijkje naar de Drentse
vogelaar zelf”.
Hier volgen de vragen:
Vraag 1
Wat maakt voor u het vogelen in Drenthe zo
aantrekkelijk? Waarom kijkt u naar vogels?
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Vraag 2
Hoe ziet uw persoonlijke Top-10 eruit? En
waarom deze keuze / volgorde?
Vraag 3
Wat is uw favoriete Drentse soort?
Jac. P. Thijsse
Hoe zou zijn Drentse
Top 10 er uit hebben
gezien?

Vraag 4
Is er een vogel die u irriteert of snel verveelt?
Vraag 5
Welke vogel zou u graag – al dan niet in
Drenthe – graag (nog) eens willen zien?
Toelichting:
- Bij de top 10 kan het ook om een groep
vogels gaan (zoals spechten, roofvogels,
wintergasten, tuinvogels, enz.) of een
bijzondere vogelervaring;
- Geef zoveel mogelijk een toelichting bij uw
antwoorden;
- Het antwoord op vraag 1 mag best wat
uitgebreider zijn;
- Mogelijk dat uw favoriet al in de top-10
voorkomt. Geef uw toelichting dan voor het
grootste deel bij antwoord 3 en wijdt er
eventueel een paar woorden meer aan.
Het is natuurlijk leuk deze bundel ook nog wat
verder op te tuigen. Hebt u een foto of een
eigen tekening of andere illustratie, aarzel niet
en voeg deze erbij. Wij maken uit de mooiste
en meest passende illustraties een keuze en
garanderen niet dat uw bijdrage ook zonder
meer geplaatst wordt.
Een ieder die het idee aanspreekt kan zijn of
haar reactie opsturen. Dat kan via de mail of via
het postadres (zie laatste pagina).
Het heeft geen haast. Als uw bijdrage uiterlijk
eind augustus binnen is, dan kunnen wij er nog
ruimschoots mee aan de slag.
Het is de bedoeling om de bundel op 15
november te kunnen presenteren. Veel succes
en plezier ermee gewenst!
Mocht u meer willen weten of vragen hebben,
dan vernemen we dat graag!

Remco Drewes en Hans Olk
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HUISMUS EN RINGMUS
STATUS EN GETAL
Aantallen
Huismus en Ringmus hebben de afgelopen
jaren regelmatig aandacht gekregen in de
media, van damesblad tot natuurtijdschrift, van
krant tot televisie. Waar aandacht voor is, daar
is iets aan de hand. En dat is ook bij de mussen
zo. Hun aantallen zouden schrikbarend
achteruit zijn gegaan, en dat kan eigenlijk niet
getolereerd worden. Kortom: tijd om het tij te
keren.

Ringmus (foto:Eelke Schoppers)

Om een idee van aantallen (broedparen) te
hebben, slaan we enkele Atlassen open. We
lezen het volgende:
Atlas van de Nederlandse broedvogels (200):
Huismus:
jaren ’70: 1 – 2 miljoen
Huismus:
jaren ’90: ½ - 1 miljoen
Ringmus,
jaren ’70: ½ - ¾ miljoen
Ringmus,
jaren ’90: 50.000 – 150.000
Vogels van Drenthe (1982):
Huismus,
jaren ’70: 40.000 – 60.000
Ringmus,
jaren ’70: 7.000
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ook geschreven dat eind jaren ’80, begin jaren
’90 meer broedparen Ringmussen voorkwamen
dan in de jaren ’70.
Wijkt de situatie in Drenthe dus in positieve zin
af van de zeer negatieve Nederlandse trend?
Ik zou dat nog niet zo durven zeggen. Hoe
goed en hoe vergelijkbaar zijn tellingen? Hoe
verantwoord zijn extrapolaties van echte
tellingen in deelgebieden naar schattingen voor
geheel Drenthe en Nederland?
Zien we ze nog?
Uit de cijfers blijkt ook dat beide mussensoorten
(nog) niet zeldzaam zijn. Echter de vrije val in
aantallen
(Atlas
van
de
Nederlandse
broedvogels) heeft gemaakt dat ze op de Rode
lijst (gepubliceerd in 2004) zijn terecht
gekomen. De Rode lijst vermeldt hun status als
‘gevoelig’.
Vooral de afname van nestgelegenheid (waar
kunnen ze nog onder de dakpannen?) is een
probleem. Ook is op het open veld veel minder
eten te vinden (zaden van wilde planten en
graankorrels) dan vroeger.
Zowel in 2005 als in 2006 zijn in een weekend
in december tuinvogeltellingen in Nederland
geweest. Ook u heeft er wellicht aan
meegedaan.
Op
www.tuinvogeltelling.nl
kunnen we zien dat de Huismus al twee maal
winnaar is van de top-10. In 2005 met 56.346
exemplaren, in 2006 met 79.824. De Ringmus
belandde in de top-10 van 2005 als nummer 10
met 10.380 exemplaren, en kwam in 2006 niet
meer in de top-10 voor.
Op de Drentse top-10 in 2006 was de Huismus
ook winnaar met 4549 exemplaren, de Ringmus
kwam op de vierde plaats terecht met 1708
exemplaren.
Het antwoord op de vraag ‘Zien we ze nog’ is
dus ja!

Wintervogels van Drenthe (2001):
Huismus,
jaren ’70: 40.000 – 60.000
Huismus,
jaren ’90: 50.000 – 90.000
Ringmus,
jaren ’70: 10.000 – 12.000

De cijfers uit de Atlas van de Nederlandse
broedvogels geven een alarmerend beeld. De
Huismus in aantal gehalveerd, de Ringmus nog
veel meer dan gehalveerd.
Kijken we naar cijfers uit de Drentse Atlassen,
dan zien we dat er in de jaren ’90 meer
broedparen Huismussen zijn geteld dan in de
jaren ’70. Voor de Ringmus geeft de Atlas
Wintervogels van Drenthe voor de jaren ’70 een
veel hoger aantal broedparen dan de Atlas
Vogels van Drenthe. In die winteratlas wordt

Huismus ♀ (foto: Leo Stockmann)

En mocht u het nog niet weten: De
Huismusmannen zijn te herkennen aan de
grijze kruin en zwarte kin en ze hebben geen
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zwarte vlek op de witte wang, de vrouwtjes en
de jongen missen deze kenmerken; de
Ringmusmannen en – vrouwen zijn gelijk en
zijn te herkennen aan de kastanjebruine kruin,
een kin met minder zwart en hebben een
zwarte vlek op de witte wang, de jongen zijn
wat minder uitgesproken van kleur.
Namen en voorkomen.
De wetenschappelijke naam van de Huismus is
Passer domesticus, die van de Ringmus is
Passer montanus. De betekenis van Passer is
onbekend, domesticus = bij het huis horend,
montanus = in bergstreken voorkomend
(onlogisch voor ons land, en mogelijk is er
verwisseling geweest met een naam voor de
Rotsmus).
De Huismus leeft daar waar mensen wonen,
want om te nestelen en voedsel te vinden heeft
de soort zich aan ons gebonden. Geheel en al
een cultuurvolger, dit mede dankzij een hoog
ontwikkelde sociale instelling.
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de dakgoot onder de pannen te komen en daar
te nestelen, zo ook bij mijn huis. Ze krijgen bij
ons dagelijks kruimeltjes brood, uitgestrooid op
een betegeld binnenplaatsje. En ze bietsen
regelmatig
graankorrels
uit
het
open
konijnenverblijf. Hun aantal varieert van ca. 10
(in de late winter, begin van het voorjaar) tot
zo’n 25 in de periode na het broedseizoen.
Meest zie ik ze in groepsverband. Het zou me
niet verbazen als ze allemaal familie van elkaar
zijn. Bij gevaar (Sperwer, kat) vluchten ze snel
in dicht stekelig struikgewas van Vuurdoorn en
Hulst.
In de kerstvakantie heb ik van hoofdzakelijk wat
afvalhout een serie rijtjeswoningen voor de
mussen in elkaar getimmerd.

Rijtjeswoning voor Huismus (foto: Leo Stockmann)

Er is ruimte voor 5 paren. Reuze benieuwd of
de woningen in gebruik zullen worden
genomen. De afmeting van een woning is 26 x
12 x 12 cm. Het vlieggat is 3,5 cm in diameter.
Huismus ♂ (foto: Eelke Schoppers)

Ook de Ringmus leeft waar mensen wonen, zij
het dat het meer een soort van het
buitengebied is.
Huis- en Ringmussen zijn buiten het broedeizoen in kleinere of grotere groepen ook aan
te treffen op open akkerland.
Zowel voor de Huismus als voor de Ringmus
zijn vele namen in omloop, meest streekebonden.
Een overzicht daarvan staat in het boekje ’De
Nederlandse vogelnamen en hun betekenis’
van Henk Blok en Herman ter Stege, uitgave
2000. Het schrijven van deze paragraaf is ook
grotendeels aan dit boekje ontleend.
Mussen Anemoonweg te Paterswolde
Al 10 jaar woon ik op de Anemoonweg 40. In
mijn woonomgeving zijn nog Huismussen;
Ringmussen zie ik heel af en toe. Her en der
hebben de Huismussen de mogelijkheid om via
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Help de mus
Van mussen kun je erg genieten. Ina Marbus
schreef eens over de Huismus in het
verenigingsblad van de KNNV, Natura van
januari/februari 2000: ‘Hij is slim, behendig,
alert, sociaal voelend en mag gerust onder mijn
dak wonen. Hij rekent er zelfs op dat ik hem
’s morgens en ’s avonds wat lekkers toestop. Ik
beleef veel plezier aan mijn onopvallende
favoriet, die door sommige mensen zelfs
verguisd wordt.’
Welnu, mijn advies (L.St.) is duidelijk. Maak
mogelijk dat de mussen bij uw woning kunnen
broeden, en geef hen dagelijks wat kruimeltjes
brood (op kaas zijn ze ook gek trouwens). De
mus moet in ons straatbeeld aanwezig blijven.

Leo Stockmann
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Gegevens
De gegevens zijn binnengekomen via
waarneming.nl, via het BSP-niet broedvogelproject van SOVON en rechtstreeks van
waarnemers.
In totaal zijn 412 waarnemingen binnengekomen. Langzamerhand ontstaat er meer en
meer de gewoonte bij sommige tellers om hun
0-waarnemingen door te geven. Zo hebben we
ook informatie over potentieel geschikte
gebieden waar dan toch geen Klapeksters
zitten op bepaalde momenten.

Het verloop van de aantallen vertoont grote
gelijkenis met de figuur uit de vorige winter (zie
WAD-NB sept. 2006). Een vrij snelle toename
in oktober/november en daarna tot maart min of
meer stabiel, waarna de aantallen na maart
weer snel afnemen. Zie ook figuur 1.
Figuur 1. Verdeling van het aantal waarnemingen
(staafjes, linkeras) en exemplaren (lijn, rechteras)
per maand.
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Inleiding
Dankzij de tel- en doorgeefinspanningen van
een fors aantal vogelaars kunnen we voor de
vijfde keer op rij een tamelijk compleet overzicht
van de Klapeksters uit de afgelopen winter in
Drenthe geven.

dit jaar van 3 oktober (Anserveld), de tweede
op 9 oktober op het Ballooërveld. De laatste
vogels vertrokken in de tweede week van april
uit Drenthe (12 april Leislootplassen; 7 april
Dwingelderveld, Fochtelooerveen). Dit is ruim
een week eerder dan in de winter van 2005-06.

aantal waarnemingen

KLAPEKSTERS
IN DE WINTER VAN 2006/2007
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Weer
Het zal niemand zijn ontgaan dat de afgelopen
winter bijzonder zacht was. Afgezien van een
paar kleine plaagstootjes konden we eerder
van een lange herfst spreken.

0

0
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nov06

dec06

jan07
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maa07

apr07

maand

Ten opzichte van de vorige winter 2005-06
liggen de aantallen van afgelopen winter iets
lager. In 2005-06 werden er 33 langdurig
verblijvende beesten geteld (= winterterritoria).
Voor de afgelopen winter komen we vooralsnog
uit op 28. Ter vergelijking: in Twente werden in
de winter 2006-07 4 winterterritoria geteld,
terwijl in de winters ervoor meestal zo'n 15
beesten werden geteld.
Figuur 2. Verspreiding van de Klapekster in Drenthe
in de winter van 2006/2007. Hoe groter de stip, des
te meer beesten. Dichte stip = lang verblijf
(>2maand), open stip = kort verblijf (<2maand).

Klapekster (foto: Eelke Schoppers)

De wintermaanden waren bijzonder winderig
met behoorlijk wat neerslag. De weersomstandigheden hebben zeker effect gehad op
zowel de waarneembaarheid van de Klapekster
(bij harde wind zijn ze moeilijker te vinden) als
ook op de waarnemer (soms is het binnen beter
dan buiten).
Aantallen en verspreiding
De eerste meldingen van Klapeksters kwamen
ongeveer een week later dan uit de voorgaande
winter (2005-06). De eerste waarneming was
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Braakbalonderzoek in Twente lijkt aan te geven
dat het voedselaanbod (muizen) deze winter
slecht was (Ficedula december 2006 en maart
2007). Het accent van de verspreiding vinden
we overwegend in het midden van de provincie
(figuur 2).
De drie grootste concentratiegebieden zijn het
Fochtelooerveen (3 winterterritoria), Dwingelderveld (3) en het Bargerveen (3). In het
Bargerveen bevonden zich tijdens de watervogeltelling van 18 november maarliefst 11
Klappies! Een van de vogels van het Fochtelooerveen was een geringd beest uit de
Enbertsdijksvenen in Twente. Opvallend bij de
verspreiding is dat rondom de drie concentratiegebieden opvallende lege plekken zijn te
vinden. Zowel in Zuidwest-Drenthe, ZuidoostDrenthe als de kop van Drenthe zijn grote lege
gebieden te vinden.
Medewerkers
In het overzicht zijn waarnemingen opgenomen
van: A.A. Knipping, Aaldrik Pot, Alice van Laar,
Andre-Willem Faber, Arjan Haaijema, Berry en
Els Heijman, Bert Winters, Bob Hogeveen,
Christiaal Teule, D. Schut, Dick en Eelke

Schoppers, Dirk Hiemstra, Erni van Bruggen,
Edwin de Weert, Feike van Dijken, Floor Arts,
Fokke van der Weij, Gert Oelen, Gert Veurink,
Hans Olk, Harold Steendam, Karin Uilhoorn,
J.B. Funke, Joop Kleine, Jan Dokter, Jan
Harms, Jeroen Ebbink, Jetze Cappendijck,
Johan van 't Bosch, John Smit, Jord
Ingenbleek, Karel Schipper, KNNV afd. Assen,
KNNV afd. Groningen, Lisette Heikoop, Koert
Scholten, Maarten van der Aart, Marco Witte,
Martin Brandsma, Paul Gelderloos, RBRT01,
Reinier Heijs, Rens Penninx, Rob van Maanen,
Rudie Huiting, S. Bot, Sander Terlouw, Simon
Olk, Sjaak Scholten, Sjoerd Boonstra, Sjoerd
Dirksen, via website Avifauna Groningen, via
website Lauwersmeer.com, W.F. van de Rijt,
Wilfred Alblas, Willy Sjaarda, WNEE00 en
Yzaak de Vries.
Verder willen we Arjan Boele van SOVON
bedanken voor het beschikbaar stellen van de
waarnemingen uit het BSP-niet broedvogelproject.

Hans en Simon Olk en Harold Steendam

Tabel 1. Gebieden waar Klapeksters zijn waargenomen in de winter van 2006-07

gebied

biotoop

Aekingerzand
Amerveld
Ballooerveld
Bargerveen
Boswachterij Smilde Bosweg
Breevenen
Broeklanden Langelo
De Haar
De Heest en Visvliedt
De Tweelingen Schoonloo
Doldersummerveld
Drouwenerveen
Duursema's Gat / Wilde Veen
Dwingeloosche Heide en Kraloerheide
Eexterveld
Fochteloerveen en Esmeer
Gasterse Duinen
Grollooerveen
Groote Zand Hooghalen
Heidehof Anderen
Hijkerveld en Diependal
Hingsteveen
Holmers

heide
boomaanplant
heide/beekdal
heide
grasland/boomaanplant
grasland
grasland
beekdal/boomaanplant
beekdal
heide
heide
heide
moeras
heide
grasland/heide
heide/hoogveen
heide/grasland
heide
heide
boomaanplant
heide
heide/veen
heide/beekdal
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aantal
lang verblijf
kort verblijf
1
1
2
3

1
8
1
2
1

2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1

1
1
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Hullenzand
heide
Kampsheide
heide
Lange Veen Papenvoort
beekdal/boomaanplant
Leggelderveld
heide
Meeuwenplas Smalbroek
heide/hoogveen
Meindersveen
heide
Molenveld Exloo
heide
Molenveld Oudemolen
heide/grasland
Orvelterzand
heide
Oude Willem
grasland
Peizermade
grasland
Zandwinning Noordersloot Amsterdamscheveld heide
Zoersche Landen
moeras
Zuid Hijkerzand
heide
Zwarte Water/Elpenmeer
heide/hoogveen
TOTAAL

KIEVIT
EEN LATE KOUDE-RUSH IN MAART

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

31

De Kieviten, oostelijk van Assen, die onderweg
naar hun broedgebied waren – of zelfs al
aangekomen - in Oost-Drenthe en Duitsland,
reageerden daar onmiddellijk op.

Inleiding
In Drentse Vogels 20 (2006) schreef Bert
Dijkstra eerder al over de reactie van Kieviten
op de koude inval van maart 2006.
Onderstaande moet gezien worden als een
aanvulling daarop.
Balanceren op de vorstgrens
Van Kieviten is bekend dat ze gedurende het
winterseizoen reageren op temperatuurswisselingen. Ze schuiven als het ware mee met
de vorstgrens. Waar ijs en sneeuw liggen,
raken ze afgesneden van hun voedselbronnen,
maar aan de gunstige kant van die grens is het
warmer en dus is ook de overlevingskans
groter. Dit verschijnsel zien we vooral in de
wintermaanden. Bij weersveranderingen vinden
dan flinke verplaatsingen van Kieviten plaats.
Tijdens de voorjaarstrek (maart 2006) van de
Kievit naar de broedgebieden trad er op 10
maart een plotselinge weersverandering op.
Van zacht weer met zuidenwind werd het vanuit
het noordoosten flink koud. Het ging vriezen en
er viel sneeuw. ”Bij ons in Drenthe” viel er
‘maar’ een dun laagje sneeuw, dit in
tegenstelling tot meer oostelijk gelegen
gebieden (zie voor meer informatie over het
weer Drentse Vogels 20, waar Bert Dijkstra een
uitgebreide beschrijving geeft van het weer,
incl. de temperatuursverloop, in die periode).

In de ochtend van zaterdag 11 maart werden
overal in de regio Assen en ten noorden
hiervan overal naar westelijke richtingen
overvliegende Kieviten gezien.
Aantallen
Tellingen leverden de volgende aantallen op:
- Oudemolen (tussen 7.45 en 8.45 uur):
2059 exemplaren;
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- Annen (tussen 8.30 en 9.00 uur):
> 2000 exemplaren;
- Assen (tussen 11.00 en 12.35 uur:
435 exemplaren ten noorden van centrum;
- Assen (tussen 8.55 uur en 11.30 uur):
1351 exemplaren ten zuiden van centrum.
De tellers in Oudemolen en Annen gaven aan
dat op het moment van stoppen met tellen de
Kieviten nog steeds in flinke aantallen
doorvlogen. De piek lag evenwel voorin de
ochtend.
Aangezien Kieviten ook ’s nachts vliegen is het
goed mogelijk dat de verplaatsingen al in de
nacht waren begonnen.
Over de situatie op zondag 12 maart hebben
we geen gegevens uit onze regio. Wel werden
op telpost Oelemars in Losser (Twente) in twee
en een half uur 563 in westelijke richtingen
vliegende Kieviten geteld.
Op maandag 13 maart, rijdend over de snelweg
A28 van Assen naar Groningen, bevonden zich
aan beide kanten van de weg overal Kieviten.
Tellen lukte niet, maar het zullen er vele
duizenden geweest zijn.
Daarbij viel op dat ze vooral op grasland zaten
en erg verspreid, niet gegroepeerd, zaten.
In de daarop volgende dagen 16,17,18 en 19
maart hebben waarschijnlijk geen noemenswaardige verplaatsingen van Kieviten plaats
gevonden, her en der zijn kleine aantallen (tot
22 ex naar noordoost vliegend) gemeld.
Tijdens de zwanen- en ganzentelling op
zaterdag 18 maart was de temperatuur, na
matige vorst in de dagen daarvoor, inmiddels
weer wat opgelopen en verbleven er opvallend
veel Kieviten in de getelde gebieden. Kieviten
werden ook ‘meegenomen’ tijdens de telling.
We telden er 5570 in de regio Assen-Rolde en
1007 in het gebied bij Smilde (zie figuur 1).
In het gebied Assen-Rolde zal van een lichte
ondertelling sprake zijn geweest. Ter vergelijking: tijdens de zwanen- en ganzentelling van
februari 2006 werden in dezelfde gebieden 230
(Smilde) en 550 Kieviten (Assen-Rolde) geteld.
Ook nu,18 maart, viel het op dat de vogels,
zowel foeragerend als rustend, vooral op grasland zaten. Naar onze inschatting meer dan
95%. Overal waar gras was zaten Kieviten; in
wegbermen, op kleine grasperceeltjes en in
tuinen en grasvelden bij boerderijen,tot vlak
onder de vensterbank toe! Verder viel op dat ze
erg verspreid en nauwelijks in groepen
voorkwamen.
Nadat vanaf 19 maart de temperaturen verder
opliepen, zochten de vogels opnieuw hun
broedgebieden in oostelijker regionen weer op.
Diverse trektelposten in Noord-Nederland
geven de volgende aantallen:
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- Dwingelderveld , 20/3 802 ex.21/3 186
ex.,22/3 692 ex.;
- Sellingen op21/3 354 ex.,op 22/3 1619 ex,
en op 23/3 1619 ex.;
- Eemshaven 20/3 1716 ex.,21/34465 ex., 22/3
9211ex en op23/3 12670 ex.;
- Oelemars in Losser telde op 20/3 1740 naar
NO overvliegende Kieviten.

Figuur 1. Kieviten te Assen en Smilde

Het lijkt er op dat de Kieviten een optimum
probeerden aan te houden door enerzijds niet
al te ver zuid- of westwaarts terug te vliegen en
anderzijds zich moeten redden met wat er in
het gebied aan voedsel te vinden was. Een niet
erg gunstige situatie met dun laagje sneeuw,
vorst (tot min 9 en een heuse ijsdag op 11
maart). De vorst zat echt wel in de grond en
overdag zal hooguit de toplaag enigszins
ontdooid zijn geweest en dan nog maar
gedurende een aantal uren.
Het doet vermoeden dat er genoeg voedsel,
m.n. tussen het gras, te vinden moet zijn
geweest.
Dank
Eelke Schoppers, Harold Steendam en Simon
Olk waren zo alert om op de ochtend van 11
maart overvliegende Kieviten te tellen. Harold
maakte het kaartje. Simon telde de Kieviten
mee tijdens de ganzen- en zwanentellingen.
Literatuur
Bert Dijkstra: Oponthoud door koude bij trekkende Kieviten in maart 2006 (DV 20, 2006).
Website www.trektellen.nl.

Hans Olk
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ZWANEN EN GANZEN
IN DE WINTER VAN 2006/2007
Inleiding
Jaarlijks wordt in de maanden september tot en
met maart het aantal pleisterende zwanen en
ganzen in vaste telgebieden en tijdens vastgestelde weekenden geteld. Diverse waarnemers
trotseren de winterse omstandigheden en zoeken
hun gebieden af op pleisterplaatsen.
In dit verslag de (voorlopige) resultaten van de
afgelopen winter. Op moment van schrijven is
nog niet alles binnen, maar de eerste indrukken
zijn al wel duidelijk.
Gegevens
De gegevens zijn afkomstig van de ganzen- en
zwanentellingen van SOVON. Dit zijn landelijke
tellingen die min of meer tegelijkertijd over het
hele land worden uitgevoerd. Zo ontstaat een
goed beeld waar de grootste groepen ganzen
van maand tot maand verblijven en hoe groot
de aantallen zijn. Ook in de provincie Drenthe
liggen dergelijke telgebieden.

Nieuwsbrief

Weerbeeld
De winter was erg zacht. Er waren geen
vorstperiodes van enige betekenis. Figuur 2
toont de gemiddelde temperatuur van Eelde
over de periode 1 september 2006 tot en met
31 maart 2007. Verder was het erg nat en
bijzonder winderig.
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Figuur 2. Gemiddelde temperatuur Eelde, periode 1
september 2006 t/m 31 maart 2007. Bron: KNMI.

Resultaten
De eerste ganzen- en zwanentelling van het
seizoen vond plaats onder zeer zomerse
omstandigheden. De meeste laten de septembertelling schieten, omdat er toch niks zit.
Steeds meer waarnemers hebben de goede
gewoonte om al wel op pad te gaan.

Grote Canadese Gans (foto: Eelke Schoppers)

Figuur 1. Overzicht telgebieden zwanen en ganzen,
winter 2006/2007

De belangrijkste gebieden in Drenthe worden
jaarlijks geteld. De aantallen worden in principe
per telgebied doorgegeven. Een flink aantal
tekent daarnaast ook de exacte locatie van de
groepen in op kaart. Omdat ik op dit moment
nog niet de beschikking heb over alle
detailinformatie zijn de verspreidingskaartjes
gebaseerd op de aantallen per telgebied. In
figuur 1 staan de telgebieden die de afgelopen
winter zijn geteld. Niet alle aangegeven
gebieden zijn elke maand geteld.

In september bleken dit seizoen toch al flinke
aantallen Grauwe Ganzen te pleisteren. De
meeste (1700 exx.) zaten in Zuidwest-Drenthe.
Hier werden ook 31 Kleine Rietganzen gezien.
Canadese Ganzen waren in september ook al
talrijk in Drenthe aanwezig.
Vanaf oktober verschijnen dan ook de echte
winterganzen. In elk geval voor de Rietganzen
geldt dat ze steeds eerder in hun overwinteringgebied aankomen.
Figuur 3 geeft een beeld van het percentage
van het aantal pleisterende Rietganzen
(toendra, taiga en spec.) in oktober ten opzichte
van het seizoensmaximum, welke meestal in
december of januari (soms februari) wordt
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bereikt van de afgelopen tien winters. Zeker in
de laatste vijf winters is deze tendens op een
vroegere aankomst duidelijk te zien.
4
3
2
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Vanaf oktober neemt het aantal Grauwe
Ganzen in de provincie geleidelijk af, dat geldt
eigenlijk ook voor de Canadese Gans.
Waarschijnlijk dient Drenthe voor deze soorten
als tussenstop voor doortrekkers. Voor zowel
de Rietganzen als de Kolganzen wordt de piek
in januari gehaald, zie ook tabel 1. De
verspreiding in januari (op telgebiedniveau) van
beide soorten wordt weer gegeven in figuur 5
en 6.

1
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97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07

Fig. 3. Percentage Rietganzen in oktober t.o.v.
seizoensmaximum in Drenthe laatste tien winters.

De geelbek-zwanen (Kleine en Wilde Zwaan)
arriveerden vanaf eind oktober in de provincie.
De piek voor de Wilde Zwaan lag (min of meer
gebruikelijk) in de tweede helft van de winter.
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Fig. 4. Percentage Kolganzen in oktober t.o.v.
seizoensmaximum in Drenthe laatste tien winters.

Voor de Kolgans geldt dat in veel mindere
mate. Niet in de laatste plaats vanwege de
enorme uitschieter van de winter 2004-05
(figuur 4), die de grafiek zo een heel ander
verloop geeft.

Figuur 6. Verspreiding Kolgans in Drenthe in januari
2007 in aantallen per telgebied. Stippen van klein
naar groot 1-500, 501-1500, 1501-5000, 500110.000.

Wilde Zwaan (foto: Eelke Schoppers)

Figuur 5. Verspreiding Rietganzen (toendra, taiga en
spec.) in Drenthe in januari 2007 in aantallen per
telgebied. Stippen van klein naar groot 1-500, 5011500, 1501-5000, 5001-10.000.
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Januari was de beste maand voor de Kleine
Zwaan. Vorig seizoen was dat nog in maart
toen er maarliefst 658 exemplaren werden
geteld. Het gemiddelde aandeel jongen bij de
Wilde Zwaan lag op ongeveer 26% (n=13), bij
de Kleine Zwaan lag deze op 21% (n=18).
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Ten opzichte van de vorige winter namen beide
soorten behoorlijk in aantal af, maar over de
jaren gezien is geen duidelijke trend zichtbaar,
zie figuur 7. Kleine Zwanen werden dit jaar
overwegend in de oostelijke helft van de
provincie gezien, Wilde Zwanen werden veel
meer verspreid waargenomen, zowel op de
hogere zandgronden als op de lagere delen.
De Rotgans werd in april waargenomen in het
Bargerveen. Deze niet-alledaagse gast ishier in
het verleden ook al eens gezien.
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Niet in het overzicht verwerkt is de
Roodhalsgans die rondom het Leekstermeer en
in het Hunzedal is gezien. De waarnemingen
zijn buiten de reguliere tellingen gedaan en
derhalve niet opgenomen in het overzicht.
Dank
Met dank aan alle ganzen- en zwanentellers en
mensen die hun losse waarnemingen
doorstuurden:
Roelof Blaauw, B. Bruins, Mart Coenders,
Arend van Dijk, Bert Dijkstra, Paul Gelderloos
en de telgroep Bargerveen, Jan van Ginkel,
Madeleine Graauw, Jan Grotenhuis, Trinet
Hansen, M.P. Hazelhoff, Alex Hoving, L. de
Jonge, Joop Kleine, Tinus Knegt, Jan Kolhoff,
Peter de Kraker, Wim Matthijsse en Bult,
Gerard Meijers, Hans Olk, Simon Olk, Rene
Oosterhuis, Rens Penninx, Jaap Ruiter, Jannes
Santing, Dick Schoppers, Henk Sloots, Paul
Verra en Jelle de Vries.
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Harold Steendam

Figuur 7. Seizoensmaxima Kleine Zwaan en Wilde
Zwaan in Drenthe over de afgelopen tien winters.

Tabel 1. Resultaten van de ganzen- en zwanentellingen in Drenthe in het seizoen 2006-07

n telgebieden
Knobbelzwaan
Zwarte Zwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Zwaangans
rietgans spec.
Taigarietgans
Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Kolgans
Grauwe Gans
Soepgans
Indische Gans
Canadese Gans
Brandgans
Rotgans
Nijlgans
Casarca

sep06 okt06 nov06 dec06 jan07 feb07 maa07 apr07
19
44
61
69
76
70
49
2
43
198
483
539
636
815
406
2
1
2
1
0
1
0
1
0
0
0
143
267
304
163
0
0
0
7
29
51
70
146
14
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0 6576 5915 5409 3868
0
0
0
30 1556
30
17
28
0
0
0 1670 27536 18515 47004 36882
4
0
31
1
0
0
17
0
0
0
2 1293 15712 18627 21742 9338
17
0
1872 2124 1612
531
652
452
274
58
55
66
93
121
130
137
94
3
0
0
1
1
0
1
1
0
772
747
530
264
293
312
174
17
8
3 3560 2811
49
36
11
0
0
0
0
0
0
0
0
1
309
545
752
574
783
306
175
9
0
0
2
0
4
0
0
0
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VAN DE
DISTRICTCOÖRDINATOR
Inleiding
De gegevens van 2006 zijn vrijwel geheel
verwerkt, waardoor in ieder geval een overzicht
kan worden gegeven van de kolonievogels in
2006.
In de eerstvolgende nieuwsbrief zal het
overzicht van de zeldzame soorten verschijnen.
Inmiddels ontwikkelen zich mooie lange
telreeksen. Voor een aantal soorten zijn de
ontwikkelingen in een meer historisch
perspectief geplaatst.
Het is verheugend dat een toenemend aantal
tellers gebruik maakt van het on-line invoeren
van gegevens. Dit scheelt de DC een hele hoop
papierwerk!
Kolonievogels 2006
Aalscholver
De groei in de enige Drentse kolonie van de
Aalscholver in het Friescheveen zet gestaag
door. Jeroen Nienhuis telde er 81 bewoonde
nesten. In dit tempo kan het aantal de komende
jaren uitgroeien tot boven de honderd.
Het is hopen en wachten op een kleine nieuwe
kolonie elders in Drenthe.

De lichte achteruitgang werd in vrijwel alle
kolonies vastgesteld. In enkele grote kolonies
was de terugval vrij sterk. De kolonie op de
Braak bij Eelde daalde van 48 naar 31,
Laarwoud bij Zuidlaren van 40 naar 27 en
Kattenburg bij Tiendeveen van 37 naar 26.
Zwartkopmeeuw
In het Bargerveen werden 2 broedparen vastgesteld. Het is onbekend wat het uiteindelijke
broedresultaat was, maar het gaat in ieder
geval om zekere broedgevallen.
Kokmeeuw
Na een kleine opleving 2003 en 2004 loopt het
aantal Kokmeeuwen terug. In het belangrijkste
bolwerk het Bargerveen werden 3061 paren
geteld. Kolonies van enige betekenis in overig
delen van Drenthe waren de Vloeivelden bij
Nieuw-Buinen (206), het Scharreveld (287),
Davidsplassen (114) en de Boereveenscheplassen (97). Het aantal Kokmeeuwen in het
Fochteloërveen liep sterk terug van 450 naar
17. Verder verdwenen er drie kolonies: het
Westerzand, Papenvoort en het Witte Veen. In
eerdere jaren was dit al het geval bij het
Bongeveen, Grolloërveen en Lentsche Veen.
Hier keerden de Kokmeeuwen in 2006 niet
meer terug. De Kokmeeuw is in grote delen van
Drenthe aan het verdwijnen.
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Figuur 1. Overzicht aantal nesten Aalscholver

Blauwe reiger
Het uitblijven van strenge winters heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan een gestage
groei van het aantal Blauwe reigers.
Na een record aantal van 546 bezette nesten
daalde het aantal in 2006 naar 515. Een
duidelijke verklaring is hiervoor niet te geven.
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Figuur 3. Aantalsontwikkeling Kokmeeuw in het
Bargerveen en overige kolonies in Drenthe in de
periode 1994-2006
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Figuur 2. Overzicht aantal nesten Blauwe Reiger
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Figuur 4 Verspreiding Kokmeeuw in 1994
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Figuur 5 Verspreiding van de Kokmeeuw in 2006

Een schamele troost is de vestiging van kleine
aantallen bij Spijkerboor (1), de Smalbroekplassen (12), Elpermeer (4) en het Holtveen (4).
Sinds 1994 is een duidelijk zichtbaar dat het
belang van het Bargerveen voor Kokmeeuwen
groter is geworden en dat in overige delen van
Drenthe de aantallen sterk teruglopen (zie ook
figuur 3, 4 en 5). De totale stand is over die
gehele periode vrij stabiel.
Stormmeeuw
Het Bargerveen werd opnieuw verrast met
Stormmeeuwen. In 2006 ging het om twee
broedende vogels op afzonderlijke plaatsen net
buiten de Kokmeeuwkolonies. Succesvol
broeden kon niet worden vastgesteld.

Nieuwsbrief

Friescheveen verdubbelde het aantal Visdiefjes
die daar op speciaal uitgelegde vlotten
broeden. Mogelijk hebben her der over de
provincie nog meer visdiefjes gebroed.
De ontwikkelingen tussen 1994 en 2006 laten
een interessant beeld zien. Over de gehele
periode waren jaarlijks tussen 2 en 6 kolonies
bezet. Tot en met 1999 vormden de kolonies in
het Fochteloërveen en de Vloeivelden bij
Nieuw-Buinen de belangrijkste broedplaatsen
en af en toe doken er los broedende vogels op
(o.a. de Mussels bij Beilen en Emmen). In de
figuur 6 zijn de totalen van deze kolonies
samengevat in “Drenthe overig”). Nadat de
aantallen hier sterk afnamen zakte ook het
totale Drentse bestand. Het verdwijnen van
Visdiefjes uit het Fochteloërveen en de
vloeivelden bij Nieuw-Buinen heeft vermoedelijk
te maken met het verdwijnen van broedplaatsen.
Vanaf 1999 startte de groei van de populatie in
het Bargerveen. In het sterk vernatte
Bargerveen zijn voor Visdiefjes voldoende
broedplaatsen aanwezig. Hiermee ontwikkelde
het Bargerveen zich tot het belangrijkste
broedgebied van Drenthe. Met de recente
stijging in het Friescheveen lijkt de Visdief
duidelijk uit het dal te zijn geklommen.
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Visdief
Met de Visdief gaat het de laatste jaren weer
wat beter. Na een sterke daling tussen 1994 en
2000, klautert deze stern weer uit het dal. In
2006 werden 41 paren vastgesteld, het
merendeel daarvan zat in het Bargerveen (27).
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Figuur 6. Aantalsontwikkeling van de Visdief in het
Bargerveen en overige kolonies in Drenthe in de
periode 1994-2006

Zwarte stern
In 2006 werd in het Bargerveen een paartje
waargenomen. Zeer waarschijnlijk zijn de
vogels niet tot broeden over gegaan.

Buiten het Bargerveen werden alleen paren
vastgesteld op het Friescheveen (12) en een
zandwingat bij Tynaarloo (2). Bij het

Oeverzwaluw
De Oeverzwaluw is als pure opportunist een
echte soort van ups en downs. Na dieptepunten
in de jaren tachtig, steeg het aantal in de jaren
negentig weer, met een enorme uitschieter in
2000. Daarna leek het weer bergafwaarts te
gaan, maar na 2003 nam het aantal paren
spectaculair toe. In 2006 werden 3109
bewoonde holen geteld! Hiervan was ruim de
helft te vinden in een viertal “superkolonies”:
Oefenterrein De Haar bij Laaghalen (532),
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Amerika bij Een (325), Ballastput bij Exloo (321)
en Ellertshaar bij Westdorp (256). Hierbij moet
worden aangetekend dat mogelijk een groot
deel (ca 200) van de Oeverzwaluwen uit de
kolonie bij Laaghalen in juni naar elders is
uitgeweken. In die periode viel een groot deel
van de holen ten prooi aan vossen. Het is niet
ondenkbaar dat de sterke stijging bij de kolonie
in Een, die voor oeverzwaluwen op steenworpafstand ligt, hiermee in verband kan worden
gebracht.
Bij een aantal kolonies werd een achteruitgang
gesignaleerd: Zeldenrust Gieten van 127 naar
46, Hulteweg bij Coevorden van 217 naar 51 en
Nijensleek van 206 naar 108. Voor de rest
lagen de aantal vrijwel overal hoger. Een
vergelijking tussen grafieken 7 en 8 laat zien
dat groei en krimp van de aantallen in Drenthe
sterk gerelateerd zijn aan gemiddelde
koloniegrootte.
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Figuur 7. Aantal broedparen van de Oeverzwaluw in
Drenthe periode 1994-2006
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Huiszwaluw
Van 98 telgebieden zijn telgegevens binnen
gekomen, goed voor 2137 nesten. In veel
telgebieden liep het aantal nesten ten opzichte
van 2005 terug. Dit staat in schril contrast met
de ontwikkeling bij de Oeverzwaluw. In figuur 9
staan de ontwikkelingen tussen 2001 en 2006
weergegeven voor de regio’s Midden Drenthe,
Havelte e.o. en Drenschte Aa. Te samen zijn
dat in deze gebieden tussen 800-1100 paar,
bijna de helft van de totale Drentse steekproef.
De grafiek laat zien dat in streken die globaal
tussen Havelte en Annen liggen in grote lijnen
dezelfde trends vertonen, waarbij ook het dipje
in 2006 tot uiting komt. Over de gehele periode
is een toch een stijging van het aantal nesten
zichtbaar.
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Figuur 8. Aantal kolonies en gemiddelde
koloniegrootte bij de Oeverzwaluw in Drenthe
periode 1994-2006

Dat Drenthe momenteel volop broedgelegenheid biedt staat buiten kijf. Als de
Oeverzwaluw het zou moeten hebben van
natuurlijke oevers zou het er een stuk slechter
voor staan in 2006 werden slechts 38 holen
geteld in steilwanden langs beekoevers en dan
alleen in het Drentse Aa-gebied.
Het gros van de vogels broedt op plaatsen die
puur het gevolg zijn van bedrijfsactiviteiten
(zand-winning,
gronddepots).
Het
is
verheugend dat buiten deze locaties 1162
paren hebben gebroed in speciaal beheerde
wanden (waaronder 242
in kunstwanden).
Hierbij zijn op diverse locaties vrijwilligergroepen betrokken. Defensie staat momenteel
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op nummer 1 als grootste ‘beheerder’ van de
Oeverzwaluw in Drenthe.
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Figuur 9. Aantalsontwikkeling van de Huiszwaluw in
drie verschillende regio’s 2001-2006

Roek
Met de Roek gaat het nog steeds bergafwaarts.
Het aantal van 2005 is ten opzichte van de
vorige nieuwsbrief nog iets naar boven
bijgesteld, in 2006 zakte de stand tot bijna
onder de 9000 (9097). De enige regio’s die er
nog een beetje positief uitspringen met een
groei zijn de Coevorden en het gebied EmmenBorger. Verder boert de Roek er op achteruit.
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Een voorbeeld van een sterke achteruitgang is
te zien in het gebied Oosterhesselen-Dalen en
het stroomdal van de Oude vaart en de streek
rondom Ruinerwold (zie ook figuur 11 en 12).
14000
12000

Conclusie is dat sinds de start van het project
de stand met de helft is gedaald, dat Roeken
de beoogde beheer-locaties niet benutten en
dat ze van plek naar plek verdreven worden.
legaal of illegaal. Allemaal onder de mom van
overlast. M.a.w. “problemen” worden verplaatst,
Roeken worden de dupe.
In Hoogeveen lijkt het van hetzelfde laken een
pak. In 2004 zaten hier 616 paar Roeken.
Stand van zaken na het invoeren van het
project is dit aantal is gedaald naar 407. Het is
niet gezegd dat de achteruitgang uitsluitend het
gevolg is van verjagen, maar het is wel
opvallend is dat de achteruitgang veel sterker is
dan het Drentse gemiddelde. Wordt het niet
eens tijd om deze waanzin te stoppen? Als klap
op de vuurpijl is in 2007 ook een project gestart
in Borger-Odoorn (waar het nu nog aardig
gaat).
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Figuur 10. Aantal broedparen van de Roek in
Drenthe periode 2001-2006
1200
1000
800
600
400

Em men-OdoornBorger

200

Oude VaartRuinerwold

0
01

02

03

04

05

06

Figuur 11 Aantal broedparen van de Roek in de
regio’s Emmen-Odoorn-Borger en Oude VaartRuinerwold 2001-2006
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Tabel 1 laat zien wat de effecten zijn geweest
op de stand in de omgeving van Dwingeloo.
Met grijs zijn verstoorde kolonies weergegeven
(Dwingeloo en Diever legaal, Leggeloo en
Wittelterbrug illegaal).
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Figuur 12 Aantal broedparen van de Roek in de
regio’s Coevorden, Stieltjeskanaal-Veenoord en
Oosterhesselen-Dalen 2001-2006

De Roekenprojecten (legaal verjagen van
Roeken), waarbij pogingen worden ondernomen Roeken te verdrijven van overlastlocaties naar nieuwe rustige locaties, gaan
onverminderd door. Projecten lopen in
Hoogeveen en de gemeente Westerveld.

Tellers
Het overzicht van de kolonievogels 2006 is tot
stand gekomen door de inzet van de volgende
personen:
B. & M. Aalders, A. Bartelds, H. van Berkel, C.
Bouwer, K. Boxem, G. Bril, W. Brouwer v/d
Westeringh, B. Bruins, D. Bruins Slot, H.
Dekker, A.J. van Dijk, B. Dijkstra, H. Feenstra,
H. Folkerts, P.B. Gelderloos, J. van Ginkel,
J.W. Grotenhuis, D. Haanstra, G. Habers, B.
Hoentjen, B. & E. Heijman, J. Kleine, P.R.
Klomp, M.H. Knegt, J. Lok, H. Mekkes, H.
Moorlag, J. Nicolai, J. Nienhuis, H. & S. Olk, B.
van Os, T. Otten, I. Schimmel, H. Sloots, J.
Smittenberg, W. Spoelder, H. Steendam, I.
Sterken, S. van der Veen, F.A. van Vemden, L.
van der Velde, P. Venema, S. Vos, J. de Vries,
VWG KNNV Assen, VWG de Koperwiek, VWG
IVN Eelde, S. Waasdorp, J. Watermulder en K.
Uilhoorn.

Bert Dijkstra

Tabel 1. Ontwikkelingen in enkele kolonies rond Dwingeloo en Diever. Met grijs zijn verstoorde kolonies weergegeven (kolonievorming Dwingeloo is in 2005 verijdeld)

Kolonienaam
Brink, Dwingeloo
Brinken, Diever
Lhee
Wittelterbrug
Leggeloo
Totaal

2001
10
0
0
0
0
10

2002
26
36
0
0
0
62

2003
43
25
0
0
0
68

2004
59
7
0
0
0
66

2005
0
0
32
0
0
32

2006
0
0
0
10
27
37
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OPRUIMING
DRENTSE VOGELS

TREKTELDAG
DEFENSIETERREIN DE HAAR

We hebben nog een aantal oude uitgaven van
Drentse Vogels, die we goedkoop kunnen
aanbieden. Het betreft de volgende nummers:
- 1992: 5 stuks:
- 1995: 8 stuks;
- 1997: 10 stuks
- 1998: 11 stuks
- 1999: 12 stuks
- 2000: 13 stuks
- 2001: 14 stuks
- 2002: 16 stuks
- 2003: 17 stuks
Deze uitgaven zijn voor € 2,00 per stuk te koop.
De extra uitgave van nummer 15 uit 2002 met
gegevens over de watervogels in de
wintertellingen van 1986-1994 kun je voor €
1,00 bestellen. Bestel je één of meer van de
goedkope nummers dan betaal je per bestelling
een bijdrage van € 2,00 in de verzendkosten.

Voor 12e keer organiseert de WAD, in
samenwerking met Defensie, een de trekteldag.
En wel op zaterdag 6 oktober.
In afwijking van voorgaande jaren zal de
trekteldag
worden
gehouden
op
het
defensieterrein De Haar ten zuiden van Assen.
Momenteel zijn we nog allerlei zaken aan het
regelen maar het verzoek bij deze om de datum
alvast in de agenda te noteren.
Behalve eens op een heel andere plek de
vogeltrek volgen, zijn er deze dag nog een
aantal activiteiten in de planning.
In elk geval zal een vogelringer zijn mistnetten
nabij het telpunt plaatsen, zodat we de oogst
aan trekvogels ook eens op een heel andere
manier kunnen volgen.
Nadere informatie over exacte plaats, tijden en
overige details zullen via de website en de
nieuwsbrief van september worden gegeven.
Mocht u vragen, opmerkingen, maar ook
suggesties of andere leuke ideeën voor deze
dag hebben, dan kunt u contact opnemen met
Remco. Telefonisch graag na 18.00 uur. Voor
contactgegevens: zie pagina 20 .

Remco Drewes

Daarnaast zijn de nummers 18 van 2004 en 19
van 2005 voor € 5,00 te koop en is het laatste
nummer 20 van 2006 voor de normale prijs van
€ 8,00 te bestellen.
Bestellen kan door overmaking van het totale
bedrag en onder vermelding van de bestelde
nummers. Vergeet ook niet je adres te
vermelden!
Van een aantal jaren zijn er maar enkele
exemplaren meer. Mocht een uitgave zijn
uitverkocht, dan wordt het te veel betaalde
bedrag terug gestort.

Jaap Ruiter

18

Jaargang 19 (nr. 2): juni 2007

EVALUATIE
WAD-WEBSITE
Inleiding
Ruim een jaar geleden is de vernieuwde
website actief geworden en een goed moment
om eens te kijken hoe de stand van zaken is.
Doelstelling
De volgende uitgangspunten dienden als
doelstelling voor de website:
1. De site is gemakkelijk toegankelijk. Zowel
een willekeurige bezoeker als de fervente
vogelaar moet daar informatie kunnen
vinden.
2. De site vormt een visitekaartje voor de
natuur in Drenthe in het algemeen en van
de daar voorkomende vogels in het
bijzonder.
3. De site is interactief van karakter. Naast
informatie en nieuws moeten bezoekers
ook zelf de gelegenheid hebben om
informatie aan te leveren (nieuws,
vergaderkalender, excursies) dan wel toe
te voegen (waarnemingen, telgegevens).
Ook aan de optie voor een forum is
gedacht.
Dat de website in een behoefte voorziet als
contactorgaan en informatiepunt blijkt uit de
lange lijst met mailberichten die het afgelopen
jaar ontvangen zijn.
Naast
allerlei
vragen
over
vogels,
inventarisaties en tellingen waren daar ook een
aantal bijzondere vragen en oproepen bij. Een
greep hieruit:
- Verzoek toezending Drentse Vogels vanuit
Duitsland n.a.v. nieuwsitem op de site;
- Vragen over waar men terecht kan voor
actieve deelname aan vogelactiviteiten (zeker
5 personen hebben daardoor bij een
vogelwerkgroep binnen onze provincie
aangesloten en doen enthousiast en actief
mee aan tellingen en onderzoek);
- Verzoek inventarisatie bijzondere soorten in
privaat bosperceel;
- Vragen over algemene vogelcursus en
cursus vogelinventarisatie;
- hulp bij terugvinden Bengaalse Oehoe;
- melding waarneming rouwmantel;
- verzoek hulp om plaatsen van netten te
voorkomen bij golfbaan;
- informatie over broedvogels in de tuin;

Nieuwsbrief

- hulp bij vinden adres voor informatieborden
akkervogels;
- informatie over plaatsen uilenkasten in
boerderij;
- vraag m.b.t. roofvogels en kippen / konijnen
in de tuin.
Bezoekersaantallen
Onderstaand overzicht toont een beeld van het
aantal bezoekers per maand over de periode
van maart 2006 t/m april 2007.
Helaas zijn de gegevens uit de periode
daarvoor tijdens een update van de site
verloren gegaan.
Aantal bezoekers per maand
Maand
Unieke
Gem.
bezoekers per dag
Maart
290
9,4
April
919
30,6
Mei
754
24,3
Juni
677
22,6
Juli
480
15,5
Augustus
526
17,0
September
757
25,2
Oktober
694
22,4
November
583
18,4
December
678
21,9
Januari
910
29,4
Februari
982
33,3
Maart
1015
32,7
April
912
30,4

Bezochte
pagina’s
823
2474
1622
1342
873
1194
1641
1723
1113
1589
2039
2055
2501
1665

In ruim een jaar tijd hebben ruim 4000
personen de website bezocht. In werkelijkheid
is het aantal groter, omdat de teller alleen
unieke bezoekers registreert. Wie meer dan
één keer per dag de website een bezoek heeft
gebracht vanaf dezelfde computer telt daarbij
voor één bezoeker.
Algemene conclusie is dat het aantal bezoekers
gestaag aan het stijgen is. Piekmaanden zijn tot
nu toe april 2006 en maart 2007.
We zijn blijvend bezig om de website zowel
technisch als inhoudelijk te verbeteren en uit te
bouwen. We houden ons bijzonder aanbevolen
voor op- en aanmerkingen van uw kant. Graag
vernemen we uw ideeën en suggesties.
Daarvoor kunt u gebruik maken van het
volgende mailadres:
bestuur@avifaunadrenthe.nl.

Sjoerd Boonstra
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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’.

BESTUURSLEDEN EN COÖRDINATOREN VAN DE
Sjoerd Boonstra – voorzitter / WAD-website / Nieuwsbrief
Grasbeemd 19, 9403 MH Assen (tel.: 0592 – 40 91 85; e-mail: s.boonstra@hccnet.nl)
Remco Drewes – secretaris / ledenraad SOVON
De Hilde 44, 9472 WG Zuidlaren (tel.: 050 – 311 23 82; e-mail: r.drewes@home.nl)
Jaap Ruiter – penningmeester
Kwekebosweg 2, 7849 TA De Kiel (tel.: 0591 – 38 20 70)
Bert Dijkstra – districtscoördinator SOVON / redactie Drentse Vogels
Burgemeester Jollesstraat 11, 9401 LD Assen (tel.: 0592 – 31 02 14)
SOVON, district 4, Antwoordnummer 2505, 6573 ZX Beek-Ubbergen
Agaath Kooi – coördinator wintertellingen
Hesselterbrink 396, 7812 EK Emmen (tel.: 0591 – 64 15 04; e-mail: agaathkooi@versatel.nl)
Hans Olk – coördinator Drentse vogel van het jaar
Doevenkamp 32, 9401 MD Assen (tel.: 0592 – 31 53 63; e-mail: jc.olk@home.nl)
René Oosterhuis – coördinator midwinter watervogeltelling
Nijenoertweg 131, 9351 HR Leek (tel.: 0594 – 51 01 02)
Eelke Schoppers – coördinator BSP-nb / beheer waarnemingenarchief
Entinge 21, 9472 XJ Zuidlaren (eelke.schoppers@planet.nl)
Harold Steendam – coördinator ganzen- en zwanentelling
Ronkelskamp 21, 9468 EM Annen (tel.: 0592 – 27 38 45)
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