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VAN HET BESTUUR
Lente, het weer wordt beter en begin april is zelfs
het eerste bijna zomerse weekend genoteerd. De
zomervogels laten zich langzamerhand weer zien,
zoals zwartkoppen, kwikstaarten, tjiftjaffen en
boerenzwaluwen. De boerenzwaluwen zijn bij mij
in de stal teruggekeerd. Hun vrolijke gekwetter in
de stal doet verlangen naar warmere tijden. Wat
hun aankomstdata betreft, valt er qua
klimaatverandering eigenlijk nog geen peil op te
trekken. De eerste koekoek –zij het in Limburg- is
ook al weer gesignaleerd. Het is trouwens dit jaar
het Jaar van de Koekoek. Vergeet dus niet de
meldingen aan SOVON door te geven.
Het wordt wel steeds stiller op de weilanden en de
akkers. Het gaat slecht met de weidevogels. De
Gruttostand is sinds de jaren ’90 gehalveerd,
Scholekster
en
Veldleeuwerik
met
60%
afgenomen. En met de akkervogels gaat het niet
veel beter. Zorgelijk. Desalniettemin is er gelukkig
nog veel moois te zien en te horen.
Voor WAD en vooral voor Drentse Vogels is het
een bijzonder jaar. Dit jaar komt het dertigste
nummer van Drentse Vogels uit. Voor de
onvolprezen redactie een reden om een extra
uitgave te laten verschijnen, waarin wordt ingegaan
op een vijftigtal soorten, die specifiek voor Drenthe
van belang zijn. Het jubileumnummer wordt in
november gepresenteerd. Binnenkomt prikken we
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als bestuur een datum voor die avond. Dus houd
de berichtgeving daarover in de gaten. De vacature
voor een voorzitter bespreken we ook binnenkort in
het bestuur. Sjoerd Boonstra is immers met ingang
van 1 januari van dit jaar afgetreden, zie verderop
in dit nummer. Dus als iemand geïnteresseerd is,
graag bij mij melden.
Deze Nieuwsbrief bevat veel lezenswaardigs: de
resultaten van de januaritelling 2017, kolonie- en
zeldzame broedvogels in Drenthe in 2016,
klapeksters in Drenthe in 2016/2017 (Rens en
Trinet kwam ik op het Hijkerveld tegen) , de stand
van zaken met betrekking tot de middelste bonte
specht en verschillende mededelingen van het
bestuur. Veel leesplezier!

Joop Kramer, Secretaris WAD
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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:

REDACTIE EN VORMGEVING
Joop Kramer
Oosteinde 13
9415PA Hijken
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 Nieuwsbrief, maar ook alle voorgaande
Nieuwsbrieven, lezen en eventueel downloaden in
pdf-formaat.
Drentse Vogels, een uitgave van WAD, zijn sinds
enkele jaren gedigitaliseerd. De uitgaven ouder dan
enkele jaren na verschijningsdatum zijn te vinden op
www.natuurtijdschriften.nl. Onder het kopje
deelnemers is Werkgroep Avifauna Drenthe te
vinden. Daarop doorklikken en dan komt de
vermelding archief in beeld. De artikelen kunnen als
pdf worden gedownload.

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

p.a. Oosteinde 13, 9415 PA Hijken
De Nieuwsbrief dient tevens 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 in elk
geval drie keer per jaar.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk
gemaakt door:
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Onze voorkeur gaat uit naar aanlevering in digitale
vorm, liefst via e-mail in Word- of (platte)
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.
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DRENTSE KLAPEKSTERS IN HET
WINTERHALFJAAR 2016-2017
In de periode dat de Klapekster in ons land, voor
ons dus in Drenthe met name, overwintert – medio
oktober tot begin april – houden mijn vrouw en ik
ons bezig met het opsporen van deze leuke, mooie
vogels. We kunnen op die manier op dagen met
redelijk tot mooi weer lekker buiten in de natuur
zijn, fietsen en/of wandelen en meteen wat
spannends en nuttigs doen. Die Klapeksters zitten
op de mooiste, heerlijk rustige terreinen in de
Drentse natuur, veelal heidevelden of nog tamelijk
jonge natuurgebieden waar enkele jaren tevoren
natuurontwikkeling
of
natuurherstel
heeft
plaatsgevonden.
We doen dit onderzoekswerkje op min of meer
intensieve schaal sedert drie jaar. Onze inspanning
is in die drie nu voorbije winterseizoenen jaarlijks
iets groter geworden. Vooral dat resulteerde in
groeiende aantallen waargenomen vogels, resp.
28, 37 en 45 exemplaren. (Als ik onze Friese en
Groningse 'grensgevallen' meetel, gaat het om 28,
41 en 48 ex.). Over eventuele trends in de
aantallen, laat staan oorzaken van verandering,
kan ik verder niet veel zeggen. Duidelijk vonden we
dat er dit jaar een beetje minder Klapeksters te
vinden waren op halfnatuurlijke, ruige voormalige
graslanden. In tegenstelling tot vorig seizoen
scoorden we bijvoorbeeld geen Klapekster(s) in de
Onlanden bij Peize/Groningen, niet in de
Broeklanden bij Langelo, niet bij Geelbroek, niet in
de Koemarschen/Mepper Hooilanden, niet in de
polders bij het Zuidlaardermeer en niet in de
Tempelstukken bij Norg. Maar ook op een klein
aantal heidegebieden misten we onze vriend dit
jaar. Anderzijds waren er ook wel weer enkele
nieuwe plekken met een vaste 'gast'.
De gebieden die we bezochten waren dus in de
provincie Drenthe (en direct aangrenzende
terreinen in Friesland en Groningen). En dan van
de noordelijke provinciegrens tot ongeveer de lijn
Diever – Nieuw Schoonebeek. Dus het meest
zuidwestelijke deel van Drenthe hebben we niet
bezocht.
De 45 klapeksters troffen we aan in 43 gebieden.
Op 2 plekken vonden we dus (zeer) dicht bij elkaar
2 exemplaren (Drents Friese Wold – Wapserveld
en Boswachterij Odoorn – Schapenpark).
Informatie van collega's (Berry en Els Heijman) en
eigen waarneming leverde bij die twee gevallen
waarnemingen op van territoriale grensgevechten.
Het is niet uit te sluiten dat eenzelfde Klapekster
gedurende zijn winterverblijf bij ons gebruikt maakt
van meer dan een – op redelijk nabije afstand
(pakweg 2 km.) van elkaar gelegen –
natuurgebieden. Het is een kwestie van noteren
van de tijdstippen waarop ze werden gezien, waar
ze dan zaten, plus wat deduceren en combineren,
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om tot een redelijke schatting van de aantallen te
komen. De werkelijkheid zou alleen met zéér
intensief en tijdrovend onderzoek achterhaald
kunnen worden. Je moet dan namelijk de
individuele exemplaren onderling op (kleine
verschillen in hun) uiterlijk (kunnen) gaan
onderscheiden (Vergelijk het recent verschenen
“Identities”, een project/kunstwerk/boek van Martin
Brandsma
van
de
Klapeksters
in
het
Fochteloërveen en het Drents Friese Wold). Wij
zijn er in onze analyse op uitgekomen dat er
hooguit 3
mogelijke dubbeltellingen in onze
waarnemingen zitten. Daarmee wordt de schatting
voor ons Drentse onderzoeksgebied dat we 42
verschillende klapeksters hebben waargenomen.
Nu even naar het geschatte totaal voor heel
Drenthe.
We zullen in de door ons (1-5 x) bezochte gebieden
vast nog wel enkele exemplaren gemist hebben.
Aanvulling van andere waarnemers, opgespoord
via Waarneming.nl met tenminste 2 waarnemingen
per terrein, levert voor ons hele onderzoeksgebied
nog eens 4 exemplaren op.
De gebieden die we niet bezocht hebben, in het
zuidwesten van Drenthe dus, maar waar volgens
tenminste 2 x een melding wel Klapeksters zaten,
heb ik via het Waarneming.nl-bestand geteld en
ook op mogelijke dubbeltelling beoordeeld. Dat
leverde nog 5 exemplaren op.
Het totaal aantal geschatte 'Klappies' voor heel
Drenthe is voor het voorbije seizoen dus 42+4+5=
53 exemplaren.
Conclusie: Een aantalsschatting van Klapeksters
in Drenthe, winter 2016 – 2017: 50 à 60
exemplaren.

Rens Penninx en Trinet Hansen

DE MIDDELSTE BONTE SPECHT ALS
SOORT VAN HET JAAR IN DRENTHE;
EEN KORTE TUSSENSTAND
In de afgelopen nieuwsbrief stond een
aankondiging maar ook een oproep voor tellers
voor "de middelste bonte specht als soort van het
jaar in Drenthe". Diverse mensen hebben op deze
oproep gereageerd. Daarnaast zijn we in januari
druk bezig geweest om tellers te werven voor de
gebieden. Dit ging zo snel dat we binnen drie
weken voor 82% van de ca. 3800 hectare aan
potentieel geschikt gebied, een teller hadden. Een
ongekend resultaat!
Vanaf februari zijn de eerste tellers het veld in
geweest en druppelden de eerste waarnemingen
binnen, ook van enkele nieuwe plekken, zoals twee
plaatsen bij Emmen.
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De teller staat nu op 15 plekken. Een erg mooi
resultaat en veruit het grootste aantal dat ooit in
een jaar in Drenthe is gezien. Wel zijn van diverse
locaties nog geen waarnemingen na 15 maart
bekend, dus officieel is dit dan nog geen geldig
territorium.
We zitten echter nog middenin de periode dat de
vogels luidruchtig zijn en er wordt nog druk geteld.
Mogelijk worden de aantallen en het aantal geldige
territoria dus nog hoger. Broeden is echter ook dit
jaar nog niet vastgesteld. Op drie plekken
(Landgoed de Braak bij Paterswolde, Westerbork
en het Asserbos) is een paartje gezien, dus wie
weet gaan deze de komende weken een
broedpoging wagen.
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bleef de stand vrijwel gelijk, nam in zeven kolonies
toe en in twee af. In vijf tot voor kort bezette
kolonies werden 0 paren geteld. Wees altijd
verdacht op nieuwe vestigingen ook in al enkele
jaren verlate kolonies. Let op vliegende reigers met
takken of reigers in boomtoppen, voedselvluchten,
e.d.. Afgelopen jaren zijn nieuwe kolonies ontdekt
bij Beilen, Pesserdijk, Ruinerwold, Wapse en
Weiteveen. De in 2013 ontdekte kolonie Korstvlies
bij Vries is sindsdien niet meer geteld; wie gaat
daar poolshoogte nemen?

We zijn benieuwd naar de uiteindelijke resultaten
en het is de bedoeling het project nog minstens een
jaar voort te zetten. De soort is namelijk erg moeilijk
vast te stellen en kansen op vestiging in nieuwe
territoria zijn er volop.

Eelke Schoppers

KOLONIEVOGELS EN ZELDZAME
BROEDVOGELS IN DRENTHE IN 2016
In 2016 is veel informatie verzameld en
doorgegeven over aantallen territoria en nesten
van kolonievogels en zeldzame broedvogels. Met
dit overzicht presenteren we de voorlopige
resultaten over 2016 van Kolonievogeltellingen en
gegevens van landelijk zeldzame broedvogels uit
Broedvogel Monitoring Project (BMP) en
www.waarnemingen.nl. Van een selectie aan
soorten wordt ingegaan op de vastgestelde
aantallen,
verspreiding,
vergelijkingen met
voorgaande jaren en bijzonderheden. Tevens
worden omissies aangegeven. De gegevens
worden uiteindelijk door Sovon verwerkt en
gepubliceerd. Het laatste landelijke overzicht, over
het jaar 2015, is in maart 2017 verschenen (Boele
et al. 2017).

Kolonievogels
Aalscholver. Er zijn twee permanente Drentse
kolonies: Friescheveen Paterswolde 102 paren
(123 in 2015) en Bargerveen 35 paren (30 in 2015).
Soms duiken Aalscholvers elders op zoals in 2015
met 8 nesten in Buinerveen en 1 bij Beilen.
Blauwe Reiger. In 28 Drentse kolonies werden
410 nesten geteld, het hoogste totaal van
afgelopen
jaren
(300-380
in
2010-15),
waarschijnlijk spelen de afgelopen voorbije vrij
zachte winters hierin een rol. In veertien kolonies
4

Huiszwaluw. Dit is de enige kolonievogel waarbij
we niet streven naar jaarlijks een complete telling,
maar telling van een ruime steekproef van een
vaste set kolonies verspreid over de provincie. De
kaart van 2016 laat zien waar er voldoende
kolonies worden geteld. In 2016 werden in 79
‘steekproefkolonies’ 1718 nesten geteld. Dezelfde
kolonies scoorden in 2014 1782 en 2012 1882
nesten (tussenliggende jaren zijn onvolledig). Deze
reeks laat afname zien van 164 nesten (9%). We
hebben vooral behoefte aan tellers die in Noord-,
Zuid- en ZO-Drenthe een dorp, wijk, straat of streek
op Huiszwaluwnesten willen tellen. Kies niet één
gebouw met veel nesten, want dat kan een scheef
beeld opleveren. Zo’n gebouw kan wel onderdeel
uitmaken van een complete telling van een dorp.
Een telgebied kan door één of meer personen
geïnventariseerd worden en is gewoonlijk is één of
twee dagdelen te klaren. De beste periode is juli.
De eerste keer tellen kost wat meer tijd dan in
volgende jaren.
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zodat er waarschijnlijk sprake is van een vrij
stabiele stand. Over de afgelopen 10 jaar is er wel
sprake van een significante afname.
Met uitzondering van Meppel en omgeving is de
Roek vrijwel geheel weggevaagd uit de
zuidwesthoek van Drenthe.

Kleine Mantelmeeuw. Geen meldingen uit 2016.
Deze meeuw is in 2014 voor het eerst als
broedvogel in Drenthe gemeld met 1 paar in zowel
in het Bargerveen, bij Oshaar Echten als in Meppel
(dakbroeder). In 2015 wederom 1 paar in
Bargeveen en Meppel.
Kokmeeuw. Deze voorheen zeer talrijke
broedvogel (22.800 paren in 1975) kwam in 2016
niet verder dan 1391 paren in dertien kolonies, een
fractie meer dan de 1346 in 2015. De grootste
aantallen zaten in De Onlanden (710),
Fochteloërveen (277) en Doldersummerveld (140).
Daarnaast nog negen kolonies met 4-87 paren en,
niet onbelangrijk, twaalf recente bewoonde
kolonies met nul paren.
Oeverzwaluw. Van deze vaak wispelturige soort
wat vestigingen en aantallen betreft werden in 39
vestigingen 2156 nesten geregistreerd. Dit aantal
is onvolledig, vooral omdat van zeker tien kolonies
geen aantallen zijn doorgegeven. Hieronder zitten
ook drie grote (met aantal nesten in 2015 tussen
haakjes): Grietmanswijk Smilde (253) en Blauwe
Meer Hoogersmilde(80) en Hoogeveense weg
Hoogeveen (50). De grootste vestigingen in 2016
zaten bij Een-west Amerika 483 nesten,
Bremerberg Meppel 374, Oshaar Echten 252,
Nijensleek 161 en Bargerveen 150. Op basis van
57 in 2015 (totaal 1917) en 2016 (2122) getelde
kolonies is er sprake van 10% toename.
Roek. Het is altijd een hele toer om alle
Roekenkolonies te tellen. In 2016 zijn vooral in de
streek Assen-Smilde en bij Hoogeveen diverse
kolonies niet geteld, waaronder twee forse:
Koepelkerk Smilde (in 2015 318 nesten) en
Ziekenhuis Hoogeveen (425). De wel getelde 126
kolonies leverden 7203 paren op, maar het
werkelijke Drentse totaal zal waarschijnlijk 1000
paren hoger zijn geweest. 172 in 2015 en 2016
getelde kolonies leverden 7247 resp. 7203 paren,
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Stormmeeuw. Het Bargerveen herbergt al jaren
enkele vestigingen van de Stormmeeuw, een
opmerkelijke broedplaats zo ver landinwaarts. In
2014-16 zaten er jaarlijks 4.
Visdief. In 2016 zijn 87 paren vastgesteld,
merendeels in Meppel met 58 vestigingen op platte
daken. In Friescheveen zit een kolonie van 12 op
grote nestvlotjes. Verder zijn er her en der in
Drenthe 1 of 2 paren vastgesteld vaak in stedelijk
gebied
(platte
daken),
in
natuurontwikkelingsgebieden
en
in
Kokmeeuwenkolonies. Het totaal van 2016 is
hoger dan in de afgelopen decennia geteld. In de
jaren 1970 telde Drenthe maximaal 100 paren. Dat
aantal liep terug naar 15-25 paren en kwam de
laatste jaren net boven de 50 uit.
Zwarte Stern. Een verrassing is de vestiging van 8
paren in Kokmeeuwenkolonie in De Onlanden. Het
broedsucces was hoog met veelal twee jongen per
nest (van Boekel 2016). We moeten terug naar
2008
en
2004
(Bargerveen)
en
2001

Nieuwsbrief

(Dwingelderveld) voor de laatste vestigingen van
Zwarte Sterns in Drenthe

In Drentse Vogels
overzichtsartikel.

Zeldzame broedvogels

Grote Gele Kwikstaart. Deze kwikstaart begint
vaste voet aan de grond te krijgen in Drenthe met
2 zekere broedgevallen in Veenhuizen en 1 in
Hoogeveen, alle bij sluizen langs kanalen. Deze
plekken waren ook in vorige jaren bezet. Verder
zijn er broedverdachte waarnemingen uit Emmen
en Echten.
IJsvogel. Na een aantal vrij zachte winters stijgt
het aantal territoriale IJsvogels in Drenthe. In 2016
zijn er 74 gemeld in alle delen van de provincie.
Waarschijnlijk zaten ze op meer plekken en de
stand ligt vermoedelijk tussen de 70 en 100. Dit zijn
topaantallen voor Drenthe die gelijkenis oproepen
met 2009. Het ziet er naar uit dat 2017 ook een
goed jaar wordt; alle waarnemingen doorgeven
graag!
Kraanvogel. Langzaam maar zeker breidt de
Kraanvogel zijn verspreidingsgebied uit, in 2016
geholpen
door
de
zeer
natte
terreinomstandigheden. Broedplaatsen (nesten of
territoria) zijn Fochteloërveen (8), Dwingelderveld
(3) en Drents-Friese Wold (3). Verder zaten er
‘verdachte’ paren in de Drentse Aa-gebied,
Bargerveen, Midden- en ZW-Drenthe. Houdt
Kraanvogels in de gaten. Want hoe groot en
luidruchtig ze ook zijn, ze weten zich vaak
verrassend goed aan de aandacht te onttrekken.
Kramsvogel. Van deze inmiddels ook landelijk
zeer zeldzame broedvogel zijn in 2016 twee
succesvolle broedsels gemeld. In de Drentse Aa bij
Amen werd een paar met 3 jongen waargenomen
en bij De Wijk kwam bij toeval, via een tuintelling,
een gefotografeerd paar met 2 met jongen boven
water. Uit de afgelopen jaren zijn meestal geen,
soms hooguit 1-2 broedmeldingen bekend.
Kwartelkoning. Er zijn 14 territoria gemeld en
daarmee is 2016 een matig jaar voor deze ral.
Klein en Kleinst Waterhoen. Van beide soorten is
1 territorium vastgesteld in De Onlanden en in het
gebied Lofar bij Exloo. Beide soorten worden
tegenwoordig vrijwel jaarlijks roepend vastgesteld.
Kortsnavelboomkruiper. In het Dwingelderveld
werd een zingende Korstsnavel ontdekt en digitaal
vastgelegd zowel in beeld als geluid. Het zou maar
zo kunnen dat deze soort ijl verspreid in meer
Drentse bossen zit, maar zie ze maar te vinden.
Kuifduiker. Deze fuutachtige dook in het
Dwingelderveld op tussen Geoorde Futen. Er is
geregeld balts en ook nestbouw vastgesteld. In
Drentse Vogels 30 is er verslag van gedaan.
Middelste Bonte Specht. Langzaam maar zeker
dringt de Middelste Bonte Specht Drenthe binnen.
Na de eerste mogelijke of waarschijnlijke
broedmeldingen in 2010-11 zijn ze jaarlijks op 4 tot
8 locaties vastgesteld. In 2016 zijn territoriale
meldingen bekend uit Zuidlaren, Assen (1-2),
Boschoord,
Berkenheuvel,
Dwingelderveld,

Baardman. Net als de Roerdomp en Snor waren
dit tot voor kort zeer zeldzame broedvogels in
Drenthe. Met de inrichting van De Onlanden met
honderden ha moeras en kleinere moerassen
elders is dat veranderd. Van de Baardman zijn daar
in 2016 31 territoria vastgesteld, ongeveer
evenveel als in 2015. Andere territoria zijn gemeld
in
het
Zuidlaardermeer,
Diependal
en
Lofar/Uilenbroeken Exloo.
Bonte Strandloper. In mei-juni was een baltsende
Bonte Strandloper aanwezig op het nieuw ingericht
en vernat deel in het Dwingelderveld.
Waarschijnlijk ging het om een territoriaal
ongepaard mannetje (Kleine 2017). Van deze soort
is nooit eerder een territorium in Drenthe
vastgesteld en ook landelijk is het een
zeldzaamheid.
Draaihals. 2016 was een goed jaar met in totaal
14 gemelde territoria. Hiervan zaten er 10 in het
Drents-Friese Wold (inclusief 4 nestvondsten), 2 in
het Dwingelderveld, 1 in de Gasterse Duinen en 1
in Takkenhoogte-Meeuwenveen bij Zuidwolde.
Ten opzichte van 2015 zijn dit er aanzienlijk minder
(27 territoria), maar in de jaren daarvoor waren we
al blij verrast met 5 territoria.
Grauwe Klauwier. Deze soort kent hoogtijdagen
in Drenthe (en daarmee in Nederland). Er werden
307 territoria vastgesteld. De verspreidingskaart
van 2016 is nog niet beschikbaar, maar vertoont
overeenkomst met die van 2015. Op veel plekken
blijken klauwieren op te duiken, vaak in gebieden
met natuurvriendelijk beheer. Concentraties zijn
vastgesteld in Bargerveen (60 territoria), DrentsFriese Wold (45), Drentse Aa-gebied (44),
Dwingelderveld (15), Eener- en Tempelstukken
Norg (14) en Fochteloërveen (17, deels geschat).
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Zuidwolde en Bargerveen. Waarschijnlijk zaten ze
op meer plaatsen, zoals in Westerbork,
Oosterhesselen en De Wijk, want daar zijn ze in de
jaren ervoor en ook in 2017 waargenomen, maar
(toevallig?) niet in 2016. In 2017 wordt Drenthe
intensief afgezocht in het kader van het Drentse
jaar van Middelste Bonte Specht.

Steenuil. Terwijl de stand van de Steenuil landelijk
stabiel is, neemt deze in Drenthe vanaf 2005 toe.
In 2013-2015 bedroeg het aantal broedparen naar
schatting 165 (verspreidingskaart), tegen een
kleine 100 in 1998-2000. Het zwaartepunt ligt in
Zuidwest Drenthe, daarnaast komen kleine
aantallen voor in Noord- en Midden-Drenthe en
langs het Schoonebekerdiep en bij Coevorden. De
toename in Drenthe is deels in de hand gewerkt
door intensieve inventarisatie en plaatsing van
specifieke nestkasten vooral door de Vogelwacht
Uffelte e.o..

Paartje Steenuilen op schoorsteen (Bert Dijkstra).
Nachtzwaluw. Waren geitenmelkers, zoals ze ook
wel genoemd worden, in de jaren 1990 nog met
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een lampje te zoeken in Drenthe, tegenwoordig
gaat
het
om
zeker
200
paren.
De
verspreidingskaart
van
2015
(2016
niet
beschikbaar) geeft een redelijk beeld van de
verspreiding. Grote boomrijke heidegebieden en
halfopen bossen zijn het meest in trek. Speciale
(herhaalde) nachtbezoeken leverden in het
gebieden van de Drentse Aa, Drents-Friese Wold,
Holtingerveld e.o., Dwingelderveld en Bargerveen
overal tussen de 31 en 36 territoria op.
Bescheidener aantallen van 1-10 zingende
Nachtzwaluwen zijn gemeld (of zijn te verwachten)
in vrijwel alle grote Drentse bossen en middelgrote
heideterreinen. Een rustige avond-nacht in eind
mei-begin juni levert vaak de beste resultaten.

Paapje. Met 166 meldingen was 2016 een vrij goed
jaar. Dat zal mede samen hebben gehangen met
de natte terreinomstandigheden. Concentraties op
natte heide- en hoogveengebieden zijn vastgesteld
in het Dwingelderveld (32 territoria), Drents-Friese
Wold (21) en Fochteloërveen (77, deels geteld en
aantal geschat op basis van informatie uit
afgelopen jaren). In de volledig geïnventariseerde
heide- en hoogveengebieden Bargerveen en
Holtingerveld zijn daarentegen 0 resp. 2 territoria
vastgesteld. Ook vochtig-natte beekdalen zijn in
trek bij het Paapje met concentraties van 13
territoria in de Peizer- en Eeldermaden in De
Onlanden, minimaal 17 langs de Drentse Aa, 10
langs de Vledder Aa, 6 in de Eener- en
Tempelstukken (in 2015 nog 15) en minimaal 8 in
het Hunzedal. Verder zijn in zeker vijftien verspreid
in
Drenthe
liggende
gebieden
Paapjes
vastgesteld, meestal 1 territorium per gebied.
Porseleinhoen. Er zijn minimaal 65 territoria in
Drenthe gerapporteerd, waarmee 2016 een goed
jaar genoemd kan worden. Vooral De Onlanden
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gooide met 20 territoria hoge ogen. Wat minder
zaten er in het Fochteloërveen e.o. (>10), DrentseFriese Wold (9), Drentse Aa (>5), Dwingelderveld
(4), Geeserstroom (>4; in 2015 15) en
Wapserveense Aa (3). Eenlingen zijn verder
gemeld
uit
Zuidlaardermeer,
Ruinen
en
Bargerveen.
Raaf. De Raaf is duidelijk Drenthe aan het
veroveren. Op allerlei plekken worden gezien,
soms gepaard of territoriaal, maar het kan jaren
duren voor een paar tot nestelen overgaat. In 7
gebieden zijn nesten gevonden en daarnaast
waren er 12 territoria. In Drentse Vogels 29 is een
overzicht gegeven van Drentse broedgevallen t/m
2015.
Rode Wouw. In de streek tussen Meppel,
Hoogeveen
en
Zuidwolde-Nolde
werden
gedurende het gehele voorjaar zeer frequent Rode
Wouwen gezien. In vrijwel alle gevallen ging het
om één vogel, maar op 16 april en 25 juni waren er
twee bijeen. Ondanks enig speurwerk kon er geen
zekerheid verkregen worden over broeden.
Landelijk zijn er de laatste jaren wat meer
broedgevallen gemeld.
Roerdomp. Met 41 territoria komt de Roerdomp
tegenwoordig in ongekend grote aantallen in
Drenthe voor. Tot 2010 zaten er in Drenthe meestal
enkele paren in de noordelijke meren en hier en
daar elders, maar meer dan 10 paren waren er niet.
Moerasontwikkeling (naast nattigheid en zachte
winters) heeft de Roerdomp wind in de zeilen
gegeven en het blijft merkwaardig om midden in
Drenthe opeens Roerdompen te horen. De helft
van de Roerdompen zit in De Onlandse
moerassen. Verder zijn er minstens 7 in de
Geeserstroom gemeld, in Lofar Exloo e.o. 4,
Fochteloërveen 3, Diependal 2, Holmers Elp 2 en
verder steeds 1 in de Drentse Aa, Oude Kene
Hoogeveen en Koedijk Ruinen.
Roodhalsfuut. Deze fuut kan een bijna typisch
Drentse broedvogel genoemd worden, want elders
in het land gaat het meestal bij onregelmatige
vestigingen. In 2016 bleef het bij vestigingen in de
twee vaste broedplaatsen: Diependal 8 paren met
minimaal 2 nesten en 4 met jongen en
Dwingelderveld 2 paren, beide met jongen.
Slechtvalk. Eindelijk begint het wat te worden met
Slechtvalken in Drenthe. Na het eerste broedgeval
in 2011 op de TV-mast in Hoogersmilde werden dit
jaar 2 nesten met jongen gevonden in
hoogspanningsmasten bij Assen en Emmen.
Verder zijn er verdachte waarnemingen gedaan in
Hoogersmilde, in de omgeving van Wijster (VAM)
en in Meppel.
Steltkluut. In april-mei zijn op enkele plekken
tijdelijk aanwezige Steltkluten gezien. Op het zeer
natte Doldersummerveld bleef een paar tot 31 mei
hangen, werd een nestkuil gedraaid, maar verder
is het niet gekomen. Territoriale Steltkluten zijn een
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zeldzaamheid in Drenthe. In 2011 zijn vier nesten
gevonden in De Onlanden (van Boekel 2012) en in
2012 was er daar één. Daarvoor moeten we voor
broedgevallen terug naar 1935 en 1936 met 3 en 1
broedgevallen in Diependal.
Wilde Zwaan. Uit het 7-legsel van de
Wapserveense Wilde Zwaan kwam één jong uit dat
na 10 dagen spoorloos was verdwenen. Het
tweede paar in het Drents-Friese Wold is blijkens
waarnemingen in geheel niet aan broeden
toegekomen. Sinds 2011 hebben de Wilde Zwanen
geen jongen meer grootgebracht.

Nest Wilde Zwaan (Arend van Dijk)
Waarnemers en bronnen
Van de volgende waarnemers hebben we
telgegevens of waarnemingen ontvangen. Alleen
dankzij deze gegevens kunnen we een redelijk
volledig overzicht presenteren. De waarnemerslijst
is niet compleet, want sommige gegevens komen
binnen via contactpersonen. Iedereen dank voor
zijn of haar bijdrage.
Marinus Aalderink, Maarten v.d. Aart, Wilfred
Alblas, Eef Arnolds, B. van As, P. Baas, Bertus
Bats, Rob Bijlsma, R. Blaauw, Erik Bloeming,
Peeke Boelhouwer, Wim van Boekel, Jan Boer,
Jannes Boers, Sjoerd Boonstra, Henk Bosman,
Willem Bouwknegt, K. Bouwer, Gerrit Bril, Jacob de
Bruin, Joost van Bruggen, Martin Cuperus, Teun
Daleman, Hans Dekker, Henk Derks, Arend van
Dijk, Bert Dijkstra, Rinus Dillerop, Het Drentse
Landschap, Remco Drewes, Ewouth Ebink,
Herman Feenstra, Hilbert Folkerts,
Marten
Geertsema, Paul Gelderloos, Bert Goedhart,
Harald de Graaff, Jan Grotenhuis, Dirk Haanstra,
Gerard Habers, S. Handgraaf, Joël Hessels, Berry
en Els Heijman, Chris Heideveld, Ben Hoentjen,
Ronald Hoogenhout, Fop ten Hoor, Gijs van Hoorn,
Alex Hoving, Rieks Hoving, Ronny Huls, Albert de
Jong, Harms Jongstra, Piet Kerssies, Joop Kleine,
Peter Klomp, Tinus Knegt, Ben Knegtering, KNNV
Assen, Matthias Koster, Geerling Kruidhof, Pim
Leemreise, Jan Lok, Kathelijn de Maeyer, Willem
van Manen, D. Marissen, Marijke van Marrewijk,
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Gerard Meijers, A. v.d. Meulen, Harry Mekkes,
Hero Moorlag, Natuurmonumenten, Jan Nicolai,
Jeroen Nienhuis, Hans Olk, Simon Olk, Henk Jan
Ottens, Ben van Os, Rene Oosterhuis, Leon
Peters, Ronald Popken, Nico Rommes, Jannes
Santing, V. Schaafsma, Sjouke Scholten, Dick
Schoppers, Eelke Schoppers, Ton Schoenmaker,
Fenneke v.d. Schuur, Gerrit Siebring, Quirin
Smeele, Patrick Snoeken, Wim Snoeken, Martha
Sol, Wessel Spoelder, Staatsbosbeheer, Harold
Steendam, Martin Sterken, Harry Talen, Geert van
Tellingen, Christiaan Teule, Karin Uilhoorn, Sip van
der Veen, Rudmer Veenstra, Lucas v.d. Velde,
Paul Verra, Wouter de Vlieger, Jan Vriend,
Vogeltelgroep Bargerveen, Vogelwacht Uffelte
e.o.,
Vogelwerkgroep
De
Koperwiek,
Vogelwerkgroep Vliegvlug, Stef Waasdorp, Edwin
de Weerd en Koos van Zegeren. Verder
(mede)tellers van BMP, kolonievogeltellingen en
Broedvogelatlas 2016.
Gebruikte bronnen:
- Verspreidingskaarten van Sovon
- Kleine J. 2017. Inventarisatie Fauna/Flora
Nationaal Park Dwingelderveld en omgeving 2016.
Rapport, Dwingeloo.
- Van Boekel W., Blaauw R., de Bruin J. Oosterveld
R. & Zoer B. 2016. Broedvogels in De Onlanden in
2016. Rapport 2016/2 Stichting Natuurbelang De
Onlanden, Roderwolde.
- Van Boekel W. 2012 Broedende Steltkluten in
Drenthe in 2011. Limosa 85: 60-67.
- Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg
K., Vergeer J.-W. & van der Meij T. 2017.
Broedvogels in Nederland in 2015. SOVONrapport
2017/04.
Sovon
Vogelonderzoek
Nederland, Nijmegen.
Broedgevallen doorgeven
We zijn geïnteresseerd in broedgevallen van
kolonievogels en zeldzame broedvogels. Het
seizoen van 2017 is al weer ruimschoots
begonnen. Heeft u aanvullingen op bovenstaande
soorten, geef die liefst snel door. Voor de
soortenlijsten en werkwijze zie de handleiding
(www.sovon.nl/nl/content/handleidingbroedvogels).
Kolonievogelaantallen kunnen het beste ingevuld
worden via www.sovon.nl |gegevens invoeren |
mijn kolonievogels als het een bekende kolonie is
of anders via nieuwe kolonie melden.
Waarnemingen van mogelijke, waarschijnlijke of
zekere broedgevallen van zeldzame soorten
doorgeven via www.sovon.nl | gegevens invoeren
| Losse melding.
Broedgevallen
doorgeven
via
www.waarneming.nl kan ook, maar dan graag
vermelden dat het om broedvogels gaat (aantal
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paren/nesten, broedcode, gedrag) of via email of
anderszins en dan duidelijk aangeven: precieze
plaats, aantal nesten of paren, gedrag, (hoogste)
broedcode, datum en waarnemer.
Veel succes met inventariseren of waarnemen van
broedvogels. We zijn benieuwd wat 2017 ons
uiteindelijk aan broedvogels op zal leveren.
Districtcoördinatoren:
Bert Dijkstra (Drenthe Noord), Burg. Jollesstraat
119401 LD Assen, tel. 0592-310214
E-mail: bertjantdijkstra@gmail.com
Arend van Dijk(Drenthe Zuid) Anserweg 8 7975
PB Uffelte
Tel. 0521-351057
E-mail: arend.vandijk@sovon.nl
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JANUARITELLING; OVERZICHT VAN DE RESULTATEN JANUARI 2017
Inleiding
Vanaf 1995 worden de wintervogels in Drenthe systematisch geteld. Omdat in 2005 de systematiek is
gewijzigd noemen we tellingen over de jaren 1995-2004 wel de Januaritelling oude stijl en voor de jaren daarna
de Januaritelling nieuwe stijl.

Methode
De Januaritelling nieuwe stijl hanteert een gestandaardiseerde telmethode. Per atlasblok wordt een vooraf
vastgelegde route afgelegd. Bij elk van de (minimaal) 10 telpunten worden 5 minuten lang alle vogels geteld.
Daarnaast is er de mogelijkheid om bij elk punt een vlaktelling te doen. Hiervoor staat geen tijdlimiet, maar wel
de uitdaging om alle vogels binnen dit gebied in kaart te brengen. Hoewel de manier van onderzoek doet
denken aan die van de PTT-telling wijkt de Januaritelling daarvan echter ook af. Dit zit vooral in het aantal
telpunten (tussen 10 en 20) en de toevoeging van de vlaktelling. Een ander belangrijk verschil is dat de
Januaritelling atlasblok gebonden is in tegenstelling tot de PTT-routes.
In januari 2017 zijn 58 routes geteld, verspreid over de hele provincie. Dat is beduidend meer dan in de
afgelopen jaren. Gehoopt werd om de grens van 60 dit jaar te passeren, maar dat is helaas niet gelukt. Een
aantal tellers was door verschillende omstandigheden niet in staat om de telling uit te voeren. Het weer was
dit jaar ook een stuk beter dan vorig jaar. Er waren heel wat dagen dat het buiten genieten was. Dat zal zeker
ook bijgedragen hebben aan meer getelde routes vergeleken met vorig jaar (guur, koud en nat).
Ruim 10 routes zijn ondertussen definitief vacant. Hiervoor worden nieuwe tellers gezocht. Het betreft m.n.
routes in het zuiden van de provincie (omgeving Emmen, Zuidwolde en Meppel). Mocht je belangstelling
hebben om een (extra) route te tellen, neem dan contact op met mij.
Tabel 1 Aantal getelde routes per jaar Januaritelling nieuwe stijl 2005 t/m 2017
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
aantal routes 74
71
67
69
61
72
75
64
52
44
40
38
58
Voor 2018 hebben zich overigens ook nieuwe tellers gemeld. Zij gaan naast een bestaande (al jaren niet meer
getelde) route ook twee nieuwe routes oppakken. Deze zullen in de loop van dit jaar nog uitgewerkt moeten
worden. Interessant is ook om eens te kijken naar het aantal getelde punten en vlakken. In 2017 zijn er 569
punten geteld. Maar weinig tellers hebben niet alle punten geteld. Uitgaande van 58 getelde routes met
gemiddeld 10 telpunten levert dit een score op van 98%.
Tabel 2 Aantal getelde punten, resp. vlakken per jaar Januaritelling nieuwe stijl 2005 t/m 2017
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
puntgegevens 721 694 654 682 622 707 741 644 551 459 431 374
vlakgegevens
197 211 200 210 205 228 243 229 177 146 165 145
jaartotaal
918 905 854 892 827 935 984 873 728 605 596 519

2017
569
187
756

totaal
7849
2543
10392

Als we naar het aantal uitgeplozen proefvlakken kijken, zijn er in 2017 beduidend meer vlakken geteld dan in
de vijf jaren ervoor. Ook hier is weer een stijgende tendens te bemerken. En het hadden er nog heel wat meer
kunnen zijn, omdat verschillende tellers ook de proefvlakken wilden tellen. Waardoor is niet duidelijk, maar
van veel (oudere) routes staan de proefvlakken niet meer op de kaartjes die via de site van Sovon zijn op te
halen. Dit betreft in alle gevallen routes die de laatste jaren niet meer geteld zijn. Ik heb kortgeleden van Remco
Drewes nog een cd-rom gekregen met kaartmateriaal en ook een aantal mappen met oude gegevens. Hopelijk
kunnen de ooit ingetekende proefvlakken hiermee allemaal weer boven water worden gehaald.
Resultaten 2017
Bijna 25.000 vogels zijn er in totaal geteld in januari. Gemiddeld ruim 400 vogels per route. Daarmee kun je
prima thuis komen. Echter, de verschillen per teller zijn best heel groot. Zo kwam Hans Asjes in en rond
Bronnegerveen niet verder dan 16 vogels en Joop Kramer telde slechts 27 exemplaren op het Hijkerveld.
Beide tellers deden dit jaar voor het eerst mee. Ik hoop dat het aantal geen reden is om volgend jaar niet weer
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op pad te gaan. De hoogste aantallen werden in Zuidwolde (1793) door Maarten van der Aart en Beilen (1791)
door dhr. Braam geteld. De laatste is overigens ook een nieuwe teller.
Maar aantallen zeggen niet alles. Het gaat ook om het aantal (bijzondere) soorten wat je tegen komt.
Tabel 3 Aantal nieuwe soorten Januaritelling nieuwe stijl in 2015 t/m 2017
2015
2016
2017
Roerdomp
Waterral
Baardman
Kleine Zilverreiger
Kleine Barmsijs
Boerenzwaluw
Rode Wouw
Grauwe Gors
Kleine Mantelmeeuw
Mandarijneend
Raaf
Russische Kauw
Zo werden er in januari 7 soorten voor het eerst geteld tijdens de Januaritelling. Heel bijzonder in dat rijtje is
de waarneming van de Boerenzwaluw. Die verwacht je toch echt niet in de winter tegen te komen.
De Baardman werd door Hessel Enting gezien atlasblok Eelderwolde. Bert Dijkstra spotte zowel de
Boerenzwaluw (blok Taarlo) als de Kleine Mantelmeeuw (blok Assen). De Grauwe Gors staat op naam van
Vogelwacht Uffelte e.o. Deze werd waargenomen in het blok Nijensleek. De Mandarijneend staat op naam
van Stefan Handgraaf. Hij kwam er twee tegen in het blok Nieuw-Weerdinge. De Raaf is op twee plekken voor
het eerst gezien. Hans Krol noteerde er eentje in het blok Havelte en Jaap Ruiter kwam in het blok Schoonoord
er 2 exemplaren tegen. Tenslotte was het Bertus Bats die in het blok Eelderwolde2 de beide Russische
Kauwen wist te determineren.
Ook is het aardig om eens een lijstje te maken met opvallende aantallen in 2017 vergeleken met de jaren
daarvoor. Het gaat daarbij om hoogte- en laagterecord in absolute aantallen van een aantal soorten.
Tabel 4 Overzicht winnaars en verliezers in januari 2017:
Winnaars (nieuw maximum)
Verliezers (nieuw minimum)
soort
aantal
vorig record
soort
aantal
15
alle jaren 1-3
140
Appelvink
Geelgors
152
2012: 140
4
Boomklever
Koperwiek
12
2016: 11
80
Groene Specht
Ringmus
217
2104: 138
779
Grote Canadees
Spreeuw
63
2012: 51
Grote Zilverreiger
33
2006: 19
Heggenmus
6
2007: 5
IJSvogel
2012: 4
Kleine Bonte Specht 7
748
2006: 705
Merel
50
2013: 41
Rietgors
277
2009: 137
Roodborst
644
2012: 388
Smient
39
2015: 32
Waterhoen
79
2007: 46
Watersnip
14
2012: 7
Zanglijster

vorig record)
2014: 214
2011: 7
2015: 118
2010: 1240

Opvallend is tenslotte dat een groot aantal soorten in januari 2017 meer tot zelfs veel meer zijn geteld dan in
de 4 jaren daarvoor. Voor geen enkele soort geldt dat een lager aantal is geteld dan in de 4 jaren daarvoor.
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Tabel 5 Overzicht soorten met een opvallende (positieve) afwijking vergeleken met de jaren 2012-2015:
Winnaars (nieuw maximum)
Verliezers (nieuw minimum)
soort
aantal
laatste 4 jaar
soort
aantal vorig record)
98
41-77
9
1-8
Blauwe Reiger
Grote Zaagbek
212
86-170
8
2-4
Buizerd
Havik
96
71-85
33
18-27
Ekster
Kuifmees
33
5-18
81
18-37
Fazant
Meerkoet
314
100-255
75
19-47
Goudhaan
Putter
82
17-34
422
153-305
Goudvink
Sijs
153
23-102
195
68-80
Graspieper
Winterkoning
165
84-90
63
1-23
Grote Bonte Specht
Wintertaling
10
3-7
Grote Lijster
Het is te kort door de bocht om aan deze (absolute) aantallen conclusies te verbinden. Hogere aantallen zijn
in elk geval direct te koppelen aan het feit dat er dit jaar meer routes zijn geteld dan in de afgelopen jaren. En
als dat nog een biotopen zijn waar deze soorten meer worden gezien, zijn de hogere aantallen al heel snel
verklaarbaar. Maar toch iets om eens in de gaten te houden.
Dank
Bijna 60 vogelaars zijn in januari op pad geweest. Meerdere vogelaars zijn voor het eerst sinds jaren weer op
pad gegaan. Daarnaast hebben ook heel wat mensen gereageerd op de oproep en hebben zich spontaan
gemeld om een vacante route op te pakken. Ik hoop dat we in januari 2018 weer met minimaal dezelfde
mensen een vervolg kunnen geven aan dit fantastische resultaat. Dankzij jullie telwerk hebben wij weer nieuwe
waardevolle informatie op over de vogelstand in Drenthe tijdens de winterperiode.

Sjoerd Boonstra
Coördinator Januaritelling
P.S. De verwarring bij het kiezen van de juiste soort bleek ook dit jaar weer. Er werden 214 Huismuizen
ingevoerd, waarvan wel zeker is dat dit Huismussen zijn.
Overzicht resultaten
2017
Aalscholver
Appelvink
Baardman
Barmsijs (Grote of
Kleine)
Blauwe Kiekendief
Blauwe Reiger
Boerenzwaluw
Boomklever
Boomkruiper
Bosuil
Brandgans
Buizerd
Dodaars
Ekster
Fazant
Gaai
Geelgors
Glanskop
Goudhaan
Goudplevier
Goudvink

12

58
15
1
3
21
98
1
152
129
1
2
212
1
96
33
254
140
14
314
1
82

Graspieper
Grauwe Gans
Grauwe Gors
Groene Specht
Groenling
Grote Bonte Specht
Grote Canadese Gans
Grote Gele Kwikstaart
Grote Lijster
Grote Zaagbek
Grote Zilverreiger
Havik
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Houtsnip
Huismus
IJsvogel
Kauw
Keep
Kievit
Klapekster
Kleine Bonte Specht

153
1653
1
12
160
165
217
1
10
9
63
8
33
119
801
13
611
6
1163
12
101
8
7
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Kleine Mantelmeeuw
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Koperwiek
Krakeend
Kramsvogel
Kruisbek
Kuifeend
Kuifmees
Mandarijneend
Matkop
Meerkoet
Merel
Nijlgans
Nonnetje
Noordse Kauw
Ooievaar
Parkeend
Parkgans
Pimpelmees
Putter
Raaf
Rietgans (Taiga of
Toendra)
Rietgors
Ringmus
Roek
Roodborst
Roodborsttapuit
Russische Kauw
Scholekster
Sijs
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3
96
423
873
851
4
4
539
64
16
33
2
25
81
748
209
1
12
4
7
4
545
75
3
4054
50
80
870
277
2
2
10
422

Slechtvalk
Smient
Sperwer
Spreeuw
Staartmees
Stadsduif
Stormmeeuw
Tjiftjaf
Toendrarietgans
Torenvalk
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Waterpieper
Watersnip
Wilde Eend
Wilde Zwaan
Winterkoning
Wintertaling
Witgat
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zilverplevier
Zwarte Kraai
Zwarte Mees
Zwarte Specht
Totaal

1
644
8
779
116
7
476
1
2063
23
60
111
719
6
39
2
79
762
71
195
63
5
14
59
1
731
35
2
24477
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JAARPLANNING WAD-BESTUUR 2017
Januari:

April

Juni:
Sept.:
Oktober:
November:

December:

Januaritelling
14/15 Midwinterwatervogeltelling
18
Bestuursvergadering
1
Sluitingsdatum kopij
Nieuwsbrief 1
26
Bestuursvergadering
Eind Nieuwsbrief 1
1
Werkvergadering
17
Ledenraad SOVON
15
Sluitingsdatum kopij
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 2
18
Bestuursvergadering
6
Ledenraad SOVON
?
Landelijke Dag SOVON
15
Sluitingsdatum kopij
Nieuwsbrief 3
1
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handhaven op € 15,- voor particulieren. Voor
verenigingen en instellingen blijft het bedrag van €
30,- eveneens ongewijzigd. Voor diegenen die hun
donatie nog niet hebben voldaan, dit graag z.s.m.
doen. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar, want WAD
heeft een ANBI status.
ANBI status
Wat is dat precies? Een Algemeen nut beogende
instellingen (ANBI) kan gebruikmaken van
bepaalde belastingvoordelen bij erven of
schenken. Instellingen die als ANBI is
aangewezen, hebben belastingvoordelen. Dat
betekent dat u uw donatie of gift in uw
belastingaangifte kunt aftrekken onder de post
schenkingen. Ook een gift uit een erfenis blijft vrij
van successierecht. Het bestuur heeft de aanvraag
inmiddels bij de Belastingdienst gedaan en naar
verwachting
Voor de volledigheid (en ten behoeve van de ANBI
status) zijn hierna de benodigde gegevens van de
WAD opgenomen.
ANBI-gegevens
Naam instelling:
Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe
RSIN/fiscaal nummer: 816648682
Postadres: Doevenkamp 32, 9401 MD Assen

DRENTSE VOGELS 30
VACATURE VOORZITTERSCHAP WAD
Binnenkort zal Drentse Vogels 30 weer bij de
donateurs worden bezorgd, De redactie is erin
geslaagd een mooi gevarieerd nummer uit te
brengen. Er is onder meer aandacht voor de grote
zilverreiger,
de
kuifduiker,
scholeksters,
draaihalzen, de fluiter, grauwe vliegenvanger, de
grauwe klauwier, kruisbekken en de groei van een
vogelwerkgroep.

JUBILEUMNUMMER DRENTSE VOGELS
Zoals al is opgemerkt bij de column van het
bestuur wordt het verschijnen van Drentse Vogels
30 gevierd met een jubileum nummer. Aan de hand
van de nieuw te verschijnen Vogelatlas van
SOVON wordt ingegaan om de getalsmatige
ontwikkeling van zo´n 50 specifiek Drentse
soorten. Het jubileumnummer zal in november van
dit jaar verschijnen. Medio november wordt tijdens
de WAD avond op dit nummer ingegaan.

DONATIE 2017
In de bestuursvergadering van 18 Januari jl. heeft
het WAD-bestuur het donatie bedrag voor 2017 te
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Per 1 Januari 2017 heeft Sjoerd Boonstra- na 10
jaar voorzitter te zijn geweest- zijn functie als
voorzitter van WAD neergelegd. Als bestuur zijn we
op zoek naar een nieuwe voorzitter. Eventuele
kandidaten kunnen zich aanmelden bij de
secretaris van het bestuur.

Nieuwsbrief

Jaargang 29 (nr. 1): april 2017

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 bankrekeningNL.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:
Voorzitter: vacature
Joop Kramer – secretaris / interne zaken/plv penningmeester
Oosteinde 13, 9415 PA Hijken (tel.: 0593 – 52 52 42); e-mail: jmnr.hijken@planet.nl)
Eelke Schoppers – penningmeester / coördinator BSP-nb / beheer waarnemingenarchief
Vaargeul 167, 9732 JW 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/ganzen- en zwanentelling
Kerspel 10, 9468 GK Annen (tel.: 0592 – 27 38 45, e-mail:harold_steendam@hotmail.com)
Ben van Os – bestuurslid SOVON
Kennemerland 131, 9405 LE Assen (tel.: 0592 – 35 29 04, e-mail:blj.van.os@gmail.com)

Overige projectcoördinatoren / Eindredactie Drentse Vogels:
Willem van Manen– eindredacteur Drentse Vogelse-mail: willemvanmanen@hotmail.com
Bert Dijkstra – eindredacteur Drentse Vogels
Burg. Jollesstraat 11, 9401 LD Assen (tel.: 0592 – 31 02 14; e-mail: bertjantdijkstra@gmail.com)
Sjoerd Boonstra- coordinator Januaritelling :
Hoofdstraat 45A, 9491-AD Zeijen ; e-mail : sj.boonstra@gmail.com
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