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VAN DE VOORZITTER
Het broedseizoen glijdt langzaamaan naar het
einde. Inventarisaties zijn grotendeels al gedaan.
Op een aantal soorten na zijn de gegevens al
aardig in kaart gebracht. Tijd voor laatbroeders,
laatste legronde en bijzonderheden verzamelen.
Nog een paar weken en dan is ook drie jaar
inventariseren t.b.v. de nieuwe Vogelatlas
afgerond. De provincie Drenthe is nagenoeg
helemaal in kaart gebracht. Dat is bepaald een
goed resultaat. Ieder die zich de afgelopen jaren
heeft ingezet voor dit project hartelijke dank!
Maar we zijn er nog niet. Gegevens verzamelen
ging wel, maar deze vervolgens invoeren,
broedcodes toevoegen en aantalsschattingen is
een ander verhaal. Hopelijk is daar in de komende
maanden ook ruimte voor. Succes gewenst met
de afronding!
Het Zuidlaardermeergebied is in de loop der jaren
een steeds boeiender vogelgebied geworden.
Reden dat we vrij snel na de zomervakantie
samen met IVN Zuidlaren daar de Drentse
Vogelaarsdag organiseren Omdat er een
maximum is aan het aantal deelnemers is het
belangrijk om zo spoedig mogelijk de aanmelding
hiervoor te doen.
Het afgelopen voorjaar is de nieuwe website in de
lucht gegaan. Dat was bitter nodig. Een
verouderde en slecht functionerende site is
vervangen door eentje met een nieuwe look en
een frisse uitstraling. Hoewel de opzet
grotendeels dezelfde is gebleven, is het overzicht
en functionaliteit sterker geworden. Af is de site
nog niet. Aan de achterkant bouwen we nog

verder en zullen er nog nieuwe functies
toegevoegd worden. Voor een belangrijk deel zal
dit te maken hebben met de digitale
mogelijkheden, waardoor er veel sneller
informatie over en weer uitgewisseld kan worden.
Er is een begin gemaakt met de inrichting van een
afgesloten deel voor m.n. bestuursleden en
coördinatoren om gegevens op te slaan en
onderling te delen. Dit moet nog ingericht worden.
De huidige systeembeheerder heeft aangegeven
te stoppen en daarom zijn we op zoek naar
iemand die ons wil helpen om dit technisch verder
uit te bouwen. Mocht je belangstelling hebben of
iemand kennen dan horen we dat graag!
Na vele jaren de coördinatie van de ganzen- en
zwanentelling te hebben gedaan, heeft Jaap
Ruiter aangegeven het stokje graag te willen
overdragen aan iemand anders. Heb je
belangstelling neem dan contact op met Jaap om
dit te bespreken (jaap-ruiter@planet.nl).

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

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

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.

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 JPEGof GIF-formaat en liever niet in BMP. Afbeeldingen
kunnen ook in het document worden verwerkt.

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 tevens als informatie-bulletin
voor de district coördinator en vertegen-woordigers
van de ledenraad van SOVON voor Drenthe. De
Stichting WAD fungeert als districtsraad voor de
vereniging SOVON. De Nieuwsbrief verschijnt drie
à vier keer per jaar.
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Deze nieuwsbrief is mede mogelijk
gemaakt door:
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BIJZONDERE WAARNEMINGEN
DRENTHE
NOVEMBER 2014 T/M MAART 2015

Een overzicht van bijzondere waarnemingen
over de periode van 1 november 2014 t/m 29
maart 2015
De eerste Roodhalsfuut in Diependal werd op
10 maart waargenomen. Dit is 1 dag later dan
vorig jaar. De eerste Roodhalsfuut op het
Dwingelderveld werd waargenomen op 12 maart.
Op 20 maart werd hier tevens de eerste
Geoorde fuut van het jaar gezien.
Kleine zilverreigers zijn zeker in de winter
zeldzaam. Toch werden er drie vogel gezien,
namelijk op 12 januari bij Uffelte, 25 januari bij de
Lheedermade en op 22 maart in de Onlanden.
Van de Grote zilverreiger worden elk jaar meer
doorgegeven. In de winter van 2012/2013
werden rond de 1100 en in de winter van
2013/2014 rond de 2500 waarnemingen
doorgeven. Nu waren het er maar liefst meer dan
3000. In de Onlanden werd deze winter diverse
malen een Lepelaar gezien, vermoedelijk een
overwinterend exemplaar.
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zeldzamere gans, de Roodhalsgans, werd
waargenomen op 6 februari lange de Nije Dijk
nabij Annen.
Een Casarca was nagenoeg de hele winter
aanwezig nabij Eext en het Zuidlaardermeer.
Zeer bijzonder was de waarneming van een
paartje Zwarte zee-eenden op de Grote Rietplas
in Emmen op 20 november.
De laatste
waarneming in Drenthe dateerde alweer van
2007, 7 jaar geleden. De Zomertaling werd voor
het eerst waargenomen op 9 maart in de
Onlanden. Een mannetje Witoogeend was de
hele winter aanwezig op het Dwingelderveld. Van
de Brilduiker, het Nonnetje en de Grote
zaagbek werden respectievelijk 103, 137 en 417
waarnemingen doorgegeven. De grootste
groepen bestonden uit respectievelijk 10, 15 en
22 exemplaren.
Rode wouwen werden op diverse locaties
waargenomen. De eerste op 21 februari. Een
Vale gier vloog op 29 december over Emmen.
Op diverse locaties werden Zeearenden en
Ruigpootbuizerds (voornamelijk de Onlanden,
nabij Eext en het Hunzedal) waargenomen.

Slechtvalk, nabij Gieten

Patrijs, deze winter ook waargenomen

Wilde zwanen waren deze winter in kleinere
aantallen dan vorige winters te vinden. De
grootste groep bestond uit 175 vogels welke
gezien werd bij Grolloo. De grootste groep
Kleine zwanen bestond uit een groep van 51 bij
Valthermond. Ook dit jaar werden weer veel
Kleine rietganzen gevonden tussen groepen
met Kol- en Toendra rietganzen. In totaal
werden 109 waarnemingen doorgegeven. Een

Van de Blauwe kiekendief werden 766 en van
het
Smelleken
en
Slechtvlak
werden
respectievelijk 43 en 172 waarnemingen doorgegeven. De eerste Visarend werd gezien op 20
maart aan de Dijk in het Hunzedal bij Zuidlaren.
De eerste Kluut werd waargenomen op 14 maart
en de eerste Kleine plevier op 13 maart.
Bontbekplevieren en Bonte strandlopers
werden waargenomen vanaf respectievelijk 10
maart en 24 februari. Bokjes werden op diverse
plekken gezien. De eerste Zwarte ruiter was
aanwezig op 22 maart op het Dwingelderveld en
de eerste Oeverloper op 22 maart in de
Onlanden.
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Pontische meeuwen werden o.a. gezien op
zandgat Nijstad, bij de VAM en bij Eelde. Op 5
februari waren maar liefst 16 exemplaren
aanwezig op zandgat Nijstad. Hier werden op
diverse dagen ook Geelpoot-meeuwen gezien.
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Deze winter waren er ten opzichte van de vorige
winter weinig Grote barmsijzen aanwezig. Tot
slot werden er in november en december op
diverse locaties IJsgorzen waargenomen.

Eelke Schoppers
Coördinator BSP

MIDWINTERTELLING 2015
EERSTE IMPRESSIE

Pestvogel 21 februari 2015 Bovensmilde, Dirk Vogt

Velduilen
werden
op
diverse
locatie
waargenomen. Het is duidelijk dat de IJsvogel
het langzamerhand weer goed doet. Grote
aantallen werden er doorgegeven. De Middelste
bonte specht werd enkel en alleen op twee
bekende plekken waargenomen, namelijk de
landgoederen de Klecke en Dickninge. De eerste
zingende Boomleeuwerik werd gehoord op 5
maart. Op 26 maart werd de eerste
overvliegende boerenzwaluw gezien. Pestvogels
werden deze winter waargenomen in Norg,
Roden Assen, Ype, Peize, Vledderveen, Emmen,
Smilde, Boswachterij Schoonloo en 4 langdurig in
Bovensmilde.

Klapekster, Gasterse Duinen

De eerste zingende Tjiftjaf, Zwartkop en
Blauwborst werden op respectievelijk 1, 7 en 20
maart waargenomen. Van de Klapekster werden
meer dan 400 waarnemingen doorgegeven. De
steeds algemener wordende Raaf werd op
diverse plekken in de provincie waargenomen. In
totaal werden 114 waarnemingen doorgegeven.
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Het weekend van 17 en 18 januari stond voor
velen van jullie in het teken van de jaarlijkse
midwintertelling. Traditiegetrouw de eerste echte
serieuze telling van het jaar. Samen met vele
honderden tellers in heel Nederland ging ook in
Drenthe een tellerslegioen van zo'n tachtig
mensen op pad. Momenteel is een groot deel van
de
telgegevens
via
diverse
kanalen
binnengekomen. Hoewel er nog geen controle
van de gegevens is geweest en er nog geen
volledig beeld is van de compleetheid van de
tellingen kan ik nu al wel een eerste overzicht
van voorlopige resultaten laten zien.
Het zal niemand zijn ontgaan dat we opnieuw te
maken hadden met een winter zonder al te veel
winterse omstandigheden. De week voorafgaand
aan de midwintertelling stond in het teken van
grote hoeveelheden regen, relatief hoge
temperaturen en een stevige wind. Dit leidde
zeker aan het eind van de week tot waterstanden
die boven de normale waarden uitkwamen. De
Drentse Aa stond ongekend hoog. Het
aanhoudende slechte weer sloeg in het
telweekend plotseling om in zeer aangename
omstandigheden. De vrijdag stond nog wel in het
teken van een stevige wind, maar het was
tenminste droog en er kwam zelf een melkig
zonnetje aan te pas. In de avond wederom
regen, maar dat trok geleidelijk weg. Na een
heldere nacht met lichte nachtvorst hadden de
vroege vogels onder ons te maken met
verradelijke gladde wegen en mogelijk zelfs een
zeer dun korstje ijs op het water. De wind was
vrijwel weggevallen en het was een zonovergoten dag met maximumtemperaturen tot
ongeveer 4 graden. Het was over het algemeen
goed toeven in het veld. Voor de eeuwige
pessimisten onder ons: wel last van tegenlicht als
je aan de verkeerde kant van de plas staat. De
prachtige weersomstandigheden waren helaas
van korte duur. Zondag verliep grotendeels
druilerig en koud.
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Gelukkig was er bijna geen wind. Maandag was
opnieuw een sombere dag, maar wel droog. In
de ochtend was het nog een beetje nevelig.
De voorlopige resultaten zijn te vinden in onderstaande tabel. Het zijn de resultaten van alle
midwintertelgebieden, inclusief de resultaten van
de januari-editie van de ganzen- en zwanentelling en inclusief de resultaten van de januarieditie van de watervogeltelling. Het zou best zo
kunnen zijn dat de definitieve aantallen voor
sommige soorten lager zullen zijn dan de
aantallen in de tabel. Bovendien zijn de
gegevens nog niet gecontroleerd. Met een totaal
van ruim 216.000 vogels lijkt het in elk geval
weer een goede midwintertelling te zijn geweest.
Ik hoop in een volgende WAD-nieuwsbrief de
definitieve resultaten van de midwintertelling te
kunnen laten zien.
Soort
Aalscholver
Bergeend
Blauwe Reiger
Bokje
Brandgans
Brilduiker
Canadese gans
Dodaars
Fuut
Grauwe Gans
Grote Canadese Gans
Grote Zaagbek
Grote Zilverreiger
IJsvogel
Indische Gans
Kievit
Kleine Canadese Gans
Kleine Rietgans
Kleine Zilverreiger
Kleine Zwaan
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Kolgans
Kraanvogel
Krakeend
Kuifeend
Meerkoet
Muskuseend
Nijlgans
Nonnetje
Ooievaar
Pijlstaart
Rietgans ongedet.
Scholekster

Aantal
566
8
294
1
5719
38
624
47
101
5581
2304
190
311
8
3
981
2
12
1
490
1171
2708
50774
12
415
1107
1766
6
1953
9
102
2
292
3

Slobeend
Smient
Soep-/Boerengans
Soepeend
Stormmeeuw
Tafeleend
Taigarietgans
Toendrarietgans
Waterhoen
Watersnip
Wilde Eend
Wilde Zwaan
Wintertaling
Witgat
Witoogeend
Wulp
Zeearend
Zilvermeeuw
Zwaangans
Zwarte Zwaan

142
5774
485
301
5159
124
6
99723
250
34
25387
662
930
4
1
9
2
150
5
2

Harold Steendam
Coördinator Midwintertelling

GANZEN- EN ZWANEN IN DE WINTER
VAN 2014/2015
Elk jaar worden in het hele land de pleisterende
zwanen en ganzen geteld van september tot en
met maart. Een en ander wordt georganiseerd
onder auspiciën van Sovon en de tellingen
vinden één keer per maand ongeveer gelijktijdig
plaats. Uiteraard komen in de meer laag gelegen
provincies grotere aantallen voor, maar ook in
Drenthe zijn er een aantal belangrijke gebieden
die worden geteld. Er zijn weliswaar wel eens
veranderingen in het aantal getelde gebieden,
maar de meeste telgebieden worden reeds meer
dan 20 jaar geteld, waardoor vergelijkingen over
lange periodes mogelijk zijn.
Weerbeeld
De afgelopen winter was, een vrij zachte winter
met een gemiddelde temperatuur van 4,1 graden
tegen 3,4 normaal. Vooral december en januari
waren zacht, februari week niet veel af van het
langjarig gemiddelde. Er waren een kleine 40
dagen met vorst en dat is gemiddeld, maar er
was nooit strenge vorst. Het aantal uren zon was
met 228 hoger dan normale 196. Vooral februari
was zonnig.
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Het weer in Drenthe globaal in de telweekenden:
 September: deels regen en zon en (half)
bewolkt, de gemiddelde temperatuur was 14
graden, matig zicht;
 Oktober: afwisselend zon en regen, temperatuur 11 graden, redelijk slecht zicht;
 November: regen bewolkt, temperatuur 10
graden, goed slecht (za), redelijk (zo);
 December: za droog en bewolkt, zondags
zon, temperatuur 5 graden, goed zicht (za)
redelijk (zo);
 Januari: zonnig za) regen (zo), tem-peratuur 6
graden, zeer goed (za) en redelijk (zo) zicht;
 Februari:
bewolkt
(za)
zonnig
(zo)
temperatuur 7 graden, goed zicht;
 Maart: regenachtig bewolkt temperatuur 4

graden, goed zicht.
Algemeen
Hoewel de ganzen- en zwanentellingen al in de
80er jaren zijn begonnen, is er vanaf de winter
van 1997-98 een goed databestand opgebouwd.
Daarmee was het afgelopen seizoen de 18e keer
en zijn er vergelijkingen met voorgaande jaren te
maken. Overigens is er in het begin nog niet in
september geteld. Het aantal getelde gebieden is
in de loop der jaren enigszins uitgebreid, maar
vertoont toch een redelijk stabiel beeld. In tabel 2
worden de aantallen ganzen en zwanen uit het
seizoen 2014/15 vergeleken met het gemiddelde
van laatste 17 jaar daarvoor (1997/98 t/m
2013/14). Om de ontwikkeling in de telresultaten
beter te kunnen volgen zijn ter vergelijking ook de
resultaten van de laatste 5 (2009/10 t/m 2013/14)
weergegeven.
Resultaten
Er werden in het afgelopen seizoen (vanaf
oktober) gemiddeld 72 gebieden geteld. Dit komt
aardig overeen met de voorgaande jaren.
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De aantallen van de Knobbelzwaan namen ten
opzichte van de voorgaande jaren duidelijk toe.
Over het hele seizoen gemeten was de toename
ongeveer 20% en dat gold met name voor de
maanden vanaf december. Het seizoensmaximum was ook hoger dan de laatste 2 jaar,
maar het aantal van 1.069 zwanen in februari is
al enkele keren eerder bereikt.
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Figuur 2 Seizoensmaxima Rietganzen en Kolganzen in
de afgelopen 16 winters

De Kleine Zwanen bleven de eerste maanden
behoorlijk achter in aantallen, maar gemiddeld
over het hele seizoen waren de aantallen redelijk
goed voor onze provincie.
De Wilde Zwaan had een relatief goed jaar. De
topaantallen van de seizoenen 10/11 en 12/13
werden lang niet gehaald, maar dit seizoen lag
duidelijk boven het langjarig gemiddelde.
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Figuur 3 Seizoensmaxima van de
Soepganzen in de afgelopen 16 winters
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Figuur 1 Seizoensmaxima Knobbel-, Kleine- en Wilde
Zwanen in de afgelopen 15 winters

Grauwe

en

Van de Taigarietgans was er in het afgelopen
seizoen maar 1 waarneming van 6 exemplaren;
verder is deze soort niet waargenomen. Ook de
aantallen van de Kleine Rietganzen zijn in
Drenthe traditiegetrouw erg laag.
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De Toendrarietgans neemt in onze provincie
nog steeds toe. Het aandeel van Drenthe in de
aantallen voor het hele land blijft onverminderd
hoog en lijkt nog toe te nemen. Het jaar 2014/15
was opnieuw een topjaar met in januari een
totaal van zo’n 96.000 Rietganzen (zie figuur 2).

september in vergelijking met voorgaande
jaren zo ongeveer verdubbeld. In hoever dit iets
zegt over het aandeel van eigen broedvogels is
nog niet duidelijk.
Ook de Soepgans blijft het onverminderd goed
doen (zie figuur 3).

In het afgelopen seizoen waren de aantallen van
de Kolganzen weer hoog. Hoewel de maxima
van 2013/14 niet werden gehaald past dit in de
stijgende trend.
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De Grote Canadese Gans stijgt nog steeds sterk.
Elk jaar zijn de aantallen weer hoger. Deels
betreft het eigen broedvogels, maar ook het
aantal overwinteraars stijgt.

Canadese
Gans
Brandgans

De aantallen van de Nijlgans nemen over langere
termijn ook toe, hoewel deze het afgelopen jaar
minder waren dan het topjaar 2012/13.
De seizoensmaxima van de Brandgans verlopen
door de jaren heen zeer grillig (zie figuur 4). Toch
is ook hier duidelijk sprake van een stijgende lijn.

Nijlgans

Hieronder volgt een trendtabel. De aantallen zijn
de gesommeerde aantallen per telseizoen, maar
herbergen daardoor veel dubbeltellingen. Als een
vogel in alle maanden aanwezig was wordt deze
7 keer geteld. De aantallen mogen dus niet als
absolute cijfers worden beschouwd, maar geven
wel een aardig beeld van de verschillende
soorten in een heel seizoen. Daarmee kun je
gemakkelijker trends ontdekken.
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Figuur 4 Seizoensmaxima van de Canadese, Branden Nijlganzen in de afgelopen 16 winters

De stijgende trend bij de Grauwe Gans zet zich
nog steeds door. Daarbij waren de aantallen in

Tabel 1. Trendtabel. Totaal aantal getelde ganzen en zwanen per telseizoen over de maanden
september tot en met maart incl. dubbeltellingen bij een gemiddeld aantal telgebieden
05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

n telgebieden

64

55

69

67

70

67

Knobbelzwaan

3.022

3.120

4.207

4.048

3.571

3.230

11/12
71
4.036

12/13
72
3.979

13/14

14/15

70

72

4.088

4.824

Zwarte Zwaan

6

6

10

5

1

5

0

9

13

9

Kleine Zwaan

1.653

877

1.600

1.188

475

385

808

1.614

1.412

1.026

Wilde Zwaan

617

317

855

817

973

2.985

1.177

2.622

1.280

1.668

Zwaangans
rietgans spec.

0
52.251

1
21.768

0
25.929

0
22.605

0
19.559

0
15.174

0
23.545

0
11.121

0
17.093

0
25.354

Taigarietgans

6.584

1.661

160

390

315

50

43

4

0
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Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Rietgans totaal
Kolgans

80.337 131.611 124.308 134.195 154.246 187.118 266.018 226.765 305.036 310.593
24

49

32

15

68

59

19

39

66.731

69.287

49.400

64.104

0

0

0

0

2

0

0

0

Grauwe Gans

4.919

7.517

6.993

13.874

9.642

12.702

15.855

Soepgans

1.458

696

706

1.110

1.025

1.274

2.302

Indische Gans

52

139.196 155.089 150.429 157.205 174.188 202.401 289.625 237.929 322.205 336.005
68.397

Dwerggans

76

65.610 122.850 125.920 260.506 236.242
0

0

19.219

23.134

27.767

2.298

2.066

1.767

12

4

9

5

1

5

6

6

13

12

Canadese Gans

3.170

3.092

3.066

4.086

4.076

4.143

5.148

6.605

8.833

10.767

Brandgans
Rotgans

2.791
2

6.478
0

618
0

1.380
0

1.290
0

2.725
1

7.693
1

10.226
1

11.789
1

12.597
0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

2.698

3.444

3.135

5.914

7.482

5.901

6.736

9.194

7.497

10.725

Roodhalsgans
Nijlgans
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Tellers
Met dank aan de volgende ganzen- en
zwanentellers:
Bertus Bats, Roelof Blaauw, Sjoerd Boonstra,
Mart Coenders, Martin Cuperus, Arend van
Dijk, Bert Dijkstra, Remco Drewes, Paul
Gelderloos en de telgroep Bargerveen, Jan
van Ginkel, Jan Grotenhuis, Erwin Hooge, Piet
Kerssies, Joop Kleine, Tinus Knegt, Peter de
Kraker, Anne Hielke van der Meulen, Hero
Moorlag, Tseard Mulder, Rene Oosterhuis,
Jacob Poortstra, Jaap Ruiter, Jannes Santing,
Dick Schoppers, Eelke Schoppers, Henk
Sloots, Paul Verra en Jelle de Vries.

Nieuwsbrief

Werkgroep Avifauna Drenthe is op zoek naar:

Systeembeheerder voor de website
Voor het onderhoud en uitbouw van onze
website zoeken we iemand die zijn of haar
kennis en kunde wil inzetten.
De website (Wordpress) is net vernieuwd en
een aantal functionaliteiten moeten nog
verbeterd en ingericht worden. Dit betreft m.n.
het intranetdeel van de website. Dit deel moet
het digitaal archief worden en de digitale
werkplek voor de projectcoördinatoren. Ook
de inrichting en gebruik van een digitale
database maakt hier onderdeel van uit.
Wie vindt het leuk om naast het gewone
onderhoud zijn of haar creativiteit in te zetten
om ons diginet naar een hoger niveau te
brengen?
Voor deze werkzaamheden is een bescheiden
vergoeding beschikbaar.
Ben jij die persoon? Wil je meer weten? Neem
contact
op
met
Sjoerd
Boonstra,
webbeheerder (sj.boonstra@gmail.com).

Casarca, Eext Buitengebied (foto: Bob Hogeveen)

Tellers gezocht
Voor het komende seizoen zijn er nog een
aantal vacante gebieden in verschillende
delen van Drenthe. Bijvoorbeeld: Groote- en
Peizerdiep, Langelo/Norg, Altena/Bunnerveen,
tussen Roden en Nieuw Roden, ten westen
van Smilde, Diependal, Geeuwenbrug (met
o.a. Blauwe Meer), Nieuwlande/Dalerpeel en
gebieden
grofweg
tussen
Hoogeveen,
Hollandscheveld en Koekange. Als je
interesse hebt om in het winterhalfjaar één
keer per maand Ganzen en Zwanen te tellen
kun je met mij contact opnemen: telefoon
0591-382070 of 06-20613672 e-mail jaapruiter@planet.nl. Het is ook mogelijk een
vacant gebied te claimen op de site van
Sovon.

Jaap Ruiter
Coördinator Ganzen- en zwanentelling

Werkgroep Avifauna Drenthe is op zoek naar:

Coördinator
Ganzen- en zwanentelling
Voor de maandelijkse tellingen van ganzen en
zwanen in het winterseizoen zoeken we een
enthousiaste coördinator.
De tellingen worden door vele vrijwilligers
maandelijks uitgevoerd en gegevens worden
rechtstreeks in de database van Sovon
ingevoerd.
Belangrijkste taak van de coördinator is het
maandelijks attenderen van vrijwilligers op de
aankomende telling, hen informeren over de
resultaten en controleren of alle resultaten
ingevoerd zijn. Daarnaast fungeert de
coördinator als contactpersoon / vraagbaak
voor de tellers en voor Sovon.
Als je dit iets lijkt of als je meer wilt weten, kun
je contact opnemen met de huidige
coördinator,
Jaap
Ruiter
(jaapruiter@planet.nl).
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Vogelwerkgroep IVN
Zuidlaren

Nieuwsbrief

Werkgroep
Avifauna Drenthe

Werkgroep Avifauna Drenthe en de vogelwerkgroep IVN Zuidlaren
organiseren op zaterdag 19 september 2015 een vogelaarsdag in het
Zuidlaardermeergebied
Deze speciale dag wordt georganiseerd voor alle vogelaars, natuurliefhebbers en
belangstellenden in Drenthe en daarbuiten. Het thema van de dag zal zijn: vogels en
natuur in en rond het Zuidlaardermeer.
In het ochtendprogramma zullen een aantal presentaties gegeven worden. Na de lunch
bestaat de bestaat de mogelijk om deel te nemen aan het excursieprogramma.
Gedurende de dag kan een aantal standjes bezocht worden. Deelname aan deze dag is
gratis, inclusief twee kopjes koffie/thee, cake, twee broodjes en een glas drinken.
Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
Het ochtendprogramma zal plaatsvinden in:
Strandpaviljoen Meerwijck, Strandweg 4, Kropswolde.
De excursies worden gehouden in de polders rondom het meer.
Dagindeling
 9:00
 9:45
 10:00
 10:30
 10:45
 11:15
 11:45
 12:00
 13:00

Ontvangst
Opening
Presentatie: Het Groninger Landschap
Broedvogels in oostelijke oeverlanden, door Harold Steendam
Koffiepauze
Presentatie: Het Drentse Landschap
Fotopresentatie van vogels in het Zuidlaardermeergebied
Lunchpauze
Excursieprogramma

Aanmelden kan door middel van een mail te sturen naar: info@avifaunadrenthe.nl of
naar dickschoppers@gmail.com met opgave van naam, mailadres en aantal personen.
Wees er snel bij want het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op 75.
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WAT IS DE WERKGROEP AVIFAUNA DRENTHE?
De Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe is op 28 juni 1977 opgericht met als doel het organiseren en stimuleren
van ornithologisch veldonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van vogel- en
natuurbescherming, speciaal in de provincie Drenthe. Daarnaast is publicatie van de resultaten van het door de
WAD georganiseerde en gestimuleerde onderzoek een belangrijke doelstelling en heeft de
WAD de functie van SOVON-districtsraad op zich genomen.
In 1982 heeft de WAD, in samenwerking met de provincie Drenthe, het boek ‘Vogels van
Drenthe' uitgegeven. Met ‘Broedvogels van de provincie Drenthe’, in 1996, hebben WAD,
SOVON en de provincie Drenthe opnieuw samengewerkt. ‘Wintervogels in Drenthe’, een
boek over vijf jaar wintertellingen in januari (1995-1999), is de nieuwste uitgave van de
WAD. Dit boek verscheen eind 2001.
De WAD biedt vogelaars de gelegenheid om in het periodiek ‘Drentse Vogels’ verslag te
doen van hun onderzoek in Drenthe. In de loop van de jaren heeft dit blad bij
vogelonderzoekers in binnen en buitenland een uitstekende reputatie opgebouwd. Iedereen
die de WAD wil steunen kan dit in de eerste plaats doen door mee te werken aan de diverse vogelonderzoeken.
Ook kan iedereen donateur worden voor € 15,00 per jaar (organisaties betalen € 30,00 per jaar). Donateurs
ontvangen automatisch ‘Drentse Vogels’ na uitkomen en betaling van contributie. U kunt zich als donateur
aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL.77.INGB.0003870292 t.n.v.
Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding van ‘nieuwe donateur’. Graag gehele naam invullen (afkorting
wordt niet herkend) en nieuwe donateurs ook graag adresgegevens vermelden.

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

12

