NIEUWSBRIEF
Werkgroep
Avifauna Drenthe
VAN HET BESTUUR
Het is een grijs en nat najaar. ‘Altijd november, altijd
regen’ zegt de dichter, min of meer terecht. Grote
plassen op de verlaten weilanden, de bermen aan
gort gereden. De herfst brengt ook leuke
herfstontmoetingen met zich mee. Op een van de
droge dagen in het veld ineens een groep
spreeuwen, kramsvogels en koperwieken. De zon
kwam net even door en wat hebben koperwieken
dan een prachtig verenkleed: Die fel oplichtende
witte wenkbrauwstreep tegen de donkere kop en de
prachtige oranje oksels! Een genot om naar te kijken.
Voor kramsvogels geldt dat trouwens ook, mooie
‘stoere’ lijsters. Wanneer je de tsjakkers hoort, weet
je dat najaar is en de winter eraan komen. Ook de
sijsjes zitten alweer in de elzen, tezamen met vinken
en geelgorzen.

roodstaart, de kortbekzeekoet en wat dies meer zij.
Ook de gewone ‘huis-, tuin- en keukenvogels’
blijven boeien door gedrag en verenkleed.
In deze WAD nieuws een terugblik , op de stand
van zaken middelste bonte specht (de Mibo), op
bijzondere waarnemingen van dit jaar, op de
succesvolle en drukbezochte WAD-avonden
inclusief de uitreiking van de Drentse Vogelpries en
op de komende de komende wintertellingen. Voor
de verschillende wintertellingen worden nog steeds
tellers gezocht voor vacante gebieden.
In dit jaargetijde kunnen we dus al tellend het veld
weer in.
Joop Kramer
Secretaris WAD
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Kramsvogel; Foto Wies Vink (www.wiesvink.nl)
Het
zijn
natuurlijk
geen
spectaculaire
waarnemingen, zoals die bijna dagelijks op
waarneming.nl
voorbijkomen:
de
zwartbuikwaterspreeuw, de Oosterse zwarte
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Nieuwsbrief

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 platte tekstbestand.
Grafieken en/of tekeningen bij voorkeur in JPEG- of
GIF-formaat en liever niet in BMP. Afbeeldingen
kunnen in het document worden verwerkt, maar
mogen ook los worden verstuurd.

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:

NB De foto’s in WAD Nieuws zijn opgenomen met
toestemming van de fotografen. Er rust auteursrecht
op!

WIJZIGINGEN E-MAIL-ADRES
Wijzigingen van het adres en van het e-mailadres in
verband met toezending WAD-Nieuws graag
doorgeven
aan
Eelke
Schoppers:
eelke.schoppers@gmail.com.

p.a. Oosteinde 13, 9415 PA Hijken
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.

REDACTIE EN VORMGEVING
Joop Kramer
Oosteinde 13
9415PA Hijken
info@avifaunadrenthe.nl

WAD OP HET INTERNET

Ringmus; Foto Wies Vink

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk
gemaakt door:

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
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RECORD AANTAL MIDDELSTE BONTE
SPECHTEN IN DRENTHE DOOR EELKE
SCHOPPERS
Het broedseizoen zit er al een hele tijd op, dus is
het een goed moment voor een korte evaluatie
van de middelste bonte specht als “Drentse
vogel van het jaar”. Vooraf werd ongeveer 3800
hectare gebied mogelijk geschikt geacht. Tijdens
de tellingen dit jaar is ongeveer 80% daarvan
geteld. Het is al ongekend om in zo’n korte
periode zoveel gebied te tellen, maar het
resultaat is helemaal ongekend. Maar liefst 17
territoria werden er vastgesteld. Vijf territoria in
één jaar in Drenthe was al een bijzonderheid,
maar 17!
De volgende territoria zijn in ieder geval
vastgesteld:
Locatie
Assen - Ameltherhout
Assen - Asserbos
Dwingelderveld - De Bork
Echten
Emmen - Emmerdennen
Emmen - Oude Noorder
Dierenpark
Havelte
Landgoed de Braak
Landgoed de Klencke
Landgoed Dickninge
Nolde
Norgerholt
Rolde - Boerbos
Tiendeveen
Veenhuizen
Westerbork

Aantal
territoria
1
1
2
1
1

Soort
territorium
man
paar
paar
man
man

1

man

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

man
paar
?
man
man
man
vrouw
man
man
paar

Zowel in het Asserbos als op de Braak is een
paartje vastgesteld dat bezig was met een
nesthol.
Helaas zijn beide nestlocaties overgenomen
door een grote bonte specht, dus broeden is nog
steeds niet met zekerheid vastgesteld in
Drenthe.

Middelste bonte specht (Mibo) Foto Gerrit
Kiekenbos
Daarnaast
waren
er
diverse
losse
waarnemingen. Bijvoorbeeld in Diever, Norg,
Boswachterij Schoonloo, op de Havelterberg,
Elperstroom, bij Langelo en nog enkele locaties.
Deze zijn gedaan buiten de datumgrens, op een
ongeschikte plek voor de middelste bonte specht
of het zijn vermoedelijke dubbeltellingen.
Doe mee volgend jaar!
We willen volgend jaar nogmaals tellen. Een
deel van de gebieden wordt volgend jaar door
dezelfde tellers geteld. Maar er is nog veel
gebied over en mogelijk weet u zelf een geschikt
gebied. Wilt u graag een bosgebied
inventariseren, geef dan uw naam, adres,
telefoon en e-mail aan de coördinator. Dan gaan
we samen kijken welk gebied u kunt tellen. De
telling kost weinig tijd. Deze telling dient
minimaal twee keer uitgevoerd te worden en
duurt afhankelijk van de grootte van het gebied
maar enkele uren.
Voor informatie en opgave voor deelname kunt
u terecht bij:
Eelke Schoppers eelke.schoppers@gmail.com)
telefoon 06-11204962

BIJZONDERE WAARNEMINGEN
1 JANUARI - 16 NOVEMBER 2017
DOOR EELKE SCHOPPERS
Verspreiding van de middelste bonte specht
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Dit jaar nadert het eind. Daarom weer een kort
overzicht van enkele bijzondere waarnemingen.
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In juli en augustus werd een kwak gezien bij het
Leekstermeer. Een koereiger was aanwezig
van 5 tot en met 22 maart bij Rhee. Een zwarte
ibis werd in mei op diverse plekken in de
Onlanden gezien. Op 10 mei zat een flamingo

Koereiger 8 Maart 2017 Rhee e.o.; Foto Arjen
Siepelinga
op de Veeningerplas en op 16 mei vloog er een
over Frederiksoord. Ook dit jaar werden op
enkele plekken dwergganzen gezien. Een
rotgans was aanwezig op 13 januari en 2
februari in de Onlanden. Roodhalsganzen
werden gezien op 7 januari bij Gasselte (2), van
25 tot en met 28 januari bij Wapserveen en op 4
februari in de Onlanden. Naast de witoogeend
van het Dwingelderveld was er van 18 februari
tot en met 29 maart een aanwezig bij Meppel en
van 24 juli tot en met 1 juli bij Uffelte. Bijzonder
was de waarneming van maar liefst 4 middelste
zaagbekken op 9 april in het Bargerveen. De
tweede grijze wouw voor Drenthe vloog op 9
april over het Drents-Friese Wold. Op 22 mei
vloog een vale gier over Rolde, op 30 mei zaten
ongeveer 60 vogels nabij Exloo en op 1 juni
vlogen
er
9
vogels
over
Zeijen.

Figuur Vale Gier 30 mei 2017 Exloo Uilenbeken; Foto Gerard Middelkoop
Dit jaar was op diverse locaties een
slangenarend aanwezig waarvan één langdurig
op
het
Ballooërveld.
Het
mannetje
steppekiekendief van de Onlanden was tot en
met eind april aanwezig. Vanaf november werd
vermoedelijk dezelfde vogel weer in de
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Onlanden gezien. In tegenstelling tot vorig jaar
werden er maar enkele roodpootvalken
waargenomen. Ook kleinst waterhoen en
kwartelkoning waren weinig vertegenwoordigd.
Een kleinst waterhoen werd waargenomen in de
Onlanden en bij Buinen. De kwartelkoning werd
maar op 11 plekken gehoord. In april en mei
zaten 2 steltkluten in het Fochteloërveen. Op
29 september werd een overvliegende griel over
het Bargerveen gezien. Op 5 en 22 september
vlogen respectievelijk 1 en 4 morinelplevieren
over het Bargerveen. De enige kanoet zat op 10
april in de Holtveenslenk in het Dwingelderveld
en
op
24
april
werd
de
enige
drieteenstrandloper van 2017 waargenomen
op het Doldersummerveld. Op 14 april vlogen
enkele rosse grutto’s over het Meeuwenveen
bij Zuidwolde en op 30 september vloog een
steenloper over het Echtenerzand. Een grote
burgemeester zat van 25 februari tot en met 4
april bij de VAM bij Wijster en op 19 mei bij
Emmen. De laatste grote burgemeester in
Drenthe was alweer 9 jaar geleden.

Grote burgemeester 17 maart 2017 Wijster VAM; Foto Theo Bakker
Op 28 april vlogen twee noordse sterns over de
Onlanden. Van april tot en met september
broedde er wederom meerdere witwangsterns
in
het
Groningse
deel
van
het
Zuidlaardermeergebied. Diverse vogels werden
daardoor ook aan de Drentse kant en in de
Onlanden gezien. In mei en juli was de
witvleugelstern die bij Kropswolde verbleef ook
diverse keren aan de Drentse kant te zien. Dit
jaar werden 4 hoppen waargenomen in
Drenthe, namelijk bij Orvolte, Emmen,
Gieterveen en Ruinen. Op 30 september vloog
de tweede siberische boompieper van Drenthe
over het Echtenerzand. Roodkeelpiepers
vlogen op 6 april, 29 september en 1 oktober
over de Onlanden en het Ballooerveld. In januari
en februari zat diverse keren een waterspreeuw
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te

Emmen.

uiteindelijk tot en met 16 november. Op 30
oktober vloog er ook nog een ijsgors over
Langelo. Van 10 tot en met 31 januari verbleef
er een witkopgors in de buurt van Smilde. Deze
zeldzame soort was hier ook van 10 tot en met
13 maart aanwezig. Een andere zeldzame gors,
de dwerggors zat van 20 januari tot en met 15
februari in het Drents-Fries Wold. Tenslotte
vlogen er op 9 april en 29 augustus
respectievelijk een grauwe gors en een
ortolaan
over
het
Ballooërveld.

Waterspreeuw 12 Oktober 2017 Roden Sterrebos; Foto Eelke Schoppers
Van 8 tot en met 26 oktober liet een
waterspreeuw zich fantastisch zien bij stuw
Sterrebos bij Landgoed Mensinge te Roden. Een
krekelzanger zat van 26 juni tot en met 18 juli
bij het Oudemolense Diep. Op 7 mei zat een
grote karekiet te zingen in de Oude Kene bij
Hoogeveen. Daarnaast werd op 29 mei een
grote karakiet bij het Zuidaardermeer
waargenomen. Van 21 tot en met 29 mei zat een
mannetje orpheusspotvogel te zingen bij de
Holtstukken nabij Anderen. De vogel liet zich
daarbij zeer mooi bekijken en is de eerste voor
Drenthe.

Figuur 1Orpheussprotvogel 24 mei 2017
Anderen - Holtstukken; Foto Guido Meeuwissen
In september en oktober werden diverse
bladkoninkjes gezien. Op 23 september zat
een roze spreeuw bij Klazienaveen. Van 4 tot
en met 7 november werd ook een roze spreeuw
in
Barger-Oosterveld
waargenomen,
vermoedelijk dezelfde als van Klazienaveen. Op
14 april zat een europese kanarie bij Exloo en
op 23 augustus in Assen. Vanaf 8 oktober begon
een invasie van grote kruisbekken. Daarna
werden ze op diverse locaties gezien, met name
in het Drents-Friese Wold. Vanaf 3 november
was een sneeuwgors aanwezig in de
Onlanden. Op dezelfde dag zaten daar ook 3
fraters en een ijsgors. De sneeuwgors verbleef
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Dwerggors 26 januari 2017 Drents-Friesche
Wold - Ganzenpoel; Foto Michael Kopijn

WAD VIERT 40 – JARIG JUBILEUM
DOOR HERO MOORLAG
Het lokaal van de vijfde klas van de Juliana van
Stolbergschool keek uit op de Adriaan
Baasstraat. Hier zag ik in 1972 twee
kuifleeuweriken, gewoon in de straat. Ze
fourageerden in de schooltuin. Bij de Helo aan
de Anton Philipsstraat had ik een volkstuin. Ook
daar een paartje kuifleeuweriken. Anno 2017 is
deze leeuwerik dé grote verliezer. Hij is in
Drenthe uitgestorven. Om een boomklever te
zien, gingen we in de zeventiger jaren naar De
Klencke bij Oosterhesselen. We vertelden thuis:
‘We hebben een boomklever gehoord en
gezien!’ Door het ouder worden van bossen en
houtwallen nam de boomklever in 40 jaar toe
met 434 procent. Een winnaar om u tegen te
zeggen.
De
boomklever
is
in
het
Steenbergerpark in Hoogeveen een normale
verschijning.
Mensen
die
dichtbij
het
Faliebergbos in Zuidwolde wonen, zien de
boomklever op de voedertafel.
Op 15 november maakten de vogelaars Ben van
Os, Bert Dijkstra en Arend van Dijk de balans op
tijdens het 40-jarig jubileum van Werkgroep
Avifauna Drenthe (WAD) in zalencentrum
Hingstman in Zeijen. Vogeltellers kregen de
jubileumuitgave Drentse Vogels. Het jaarboek
bestaat 30 jaar.
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gans.
Het thema van de jaarlijkse WAD-avond,
bezocht door ruim 150 vogelaars, was De
Atlasperiode in Drenthe. Vijftien jaar geleden
verscheen
Atlas
van
de
Nederlandse
Broedvogels van Sovon Vogelonderzoek
Nederland. De vogelwereld veranderde sterk in
die periode. Tijd voor een nieuwe atlas. Van
2013 tot 2015 werd heel Nederland door
duizenden professionele ornithologen en
vrijwilligers geïnventariseerd. Drenthe werd
verdeeld in 110 atlasblokken van 5x5 kilometer.
Vierhonderd tellers gingen op pad. Bert Dijkstra:
‘Drenthe is klaar. Alle atlasblokken zijn geteld,
ook die in de wat saaie Veenkoloniën.’ De
nieuwe landelijke atlas verschijnt in 2018. Zelf
heeft de WAD diverse boeken uitgegeven,
waaronder Broedvogels van Drenthe (1993) en
Wintervogels van Drenthe (2001). En al 30 jaar
verschijnt het jaarboek Drentse Vogels. Het
themanummer 2017, Vogelatlas, werd op de
WAD-avond uitgedeeld. Het bijzonder fraai
samengestelde boekje gaat in op de stand van
alle Drentse broed- en wintervogels.
Winst natte gebieden
In de afgelopen 20 jaar hebben Drentse
natuurbeheerders in samenwerking met
waterschappen een groot aantal gebieden
vernat. Niet alleen om nieuwe natuurgebieden te
creëren,
maar
ook
vanwege
de
klimaatverandering. Vernatte gebieden zijn
geschikt gemaakt om in perioden met extreme
regenval water te bergen. Moeras- en
watervogels profiteren. De Onlanden bij
Eelderwolde en Diependal-Hijkerveld bij Hijken
werden meerdere keren tijdens de WAD-avond
genoemd. In het boerenland heeft de watersnip
niets meer te zoeken. De vogel verplaatste zich
naar vernatte beekdalen en moerassen. In
genoemde
natte
natuurgebieden,
het
Dwingelderveld incluis, tellen vogelaars 130
soorten
broedvogels
en
135
soorten
wintervogels. Een snor in Drenthe was schier
ondenkbaar. Nu broeden er tientallen in de
Onlanden en andere moerasgebieden, zelfs in
de Oude Kene bij Hoogeveen. Blauwborst,
baardman, rietgors, rietzanger, kleine karekiet,
waterral, ijsvogel en roerdomp geven alle een
stijgende grafiek te zien. Duizenden vogels
pleisteren tijdens de trek in dergelijke gebieden,
zoals de kemphaan. Zie mijn filmpje ‘Onlanden’:
youtu.be/qU1Kpx9CXeM. Niet iedereen zal blij
zijn met 1924 procent toename van de grauwe

Figuur Toendrarietganzen en kolganzen vinden
Drenthe in de winter; Foto Hero Moorlag
Broedgebieden plenty en turbogras is eiwitrijk.
Tragisch is de afname van vogels van
boerenland en besloten cultuurland. De
nachtegaal nam met 67 procent af, torenvalk en
ransuil met 41 procent. Maar de putter nam sterk
in aantal toe, evenals geelgors en tapuit. Het
verhaal van weidevogels kennen we zo
langzamerhand. Het boerenland heeft ze weinig
meer te bieden. Insecten voor hun jongen zijn er
nauwelijks. Bosvogels doen het goed, behalve
zwarte mees en matkop. Hier verscheen een
nieuwe soort, de middelste bonte specht. Nog
even en we zien hem in het Spaarbankbos, want
in de bossen van Kattenburg ten noordoosten
van Tiendeveen is de eerste gezien.
(Kopij overgenomen Uit Hoogeveensche
Courant 1-12- 2017 Groen en Doen)

DRENTSE VOGELPRIES 2017 VOOR
REDACTIE DRENTSE VOGELS DOOR
JOOP KRAMER
Op 15 november 2017 vond in zaal Hingstman
in
Zeijen
de
WAD-avond
plaats.

Druk bezochte WAD avond in zaal Hingstman;
Foto Ben van Os
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Het programma bestond uit een korte terugblik
op 40 jaar WAD en 30 keer Drentse Vogels, de
winnaars en verliezers in vergelijking met de
vorige Sovon Vogelatlas en Vogels in de
Veenkoloniën (door Eef Arnolds).
Voor de pauze werd de Drentse Vogelpries 2017
uitgereikt. De terechte keus was dit jaar de
redactie van Drentse Vogels; dus een collectieve
prijs. De prijs werd uitgereikt aan Bert Dijkstra,
Willem van Manen (helaas afwezig), Arend van
Dijk en Henk-Jan Ottens (voor zijn bijdrage aan
het
jubileumnummer).
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gecoördineerd door de Werkgroep Avifauna
Drenthe.
Voor een groot aantal vogelsoorten is Nederland
belangrijk als overwinterings- of doortrekgebied.
Om de aantallen en verspreiding buiten de
broedtijd vast te leggen, evenals veranderingen
die daarin optreden, worden de volgende
landelijke (en deels internationale) tellingen
georganiseerd:
1. watervogeltellingen
(maandelijkse
tellingen in de winter van alle
watervogels)
2. ganzenen
zwanentellingen
(maandelijkse tellingen in de winter van
ganzen en zwanen)
3. midwintertellingen
(jaarlijkse
internationale telling in januari van alle
watervogels)
Iedereen met een redelijke kennis
watervogels of ganzen en zwanen
meedoen.

Uitreiking Drentse Vogelpries door Joop Kramer
Het WAD bestuur heeft hiermee niet alleen de
huidige redactieleden willen eren, maar al
diegenen die vanaf Drentse Vogels nummer 1 in
de redactie hebben gezeten. Door de redactie is
in al die jaren een prachtige reeks neergezet, die
op
(semi)
wetenschappelijk
niveau
de
ontwikkelingen en bijzonderheden in het Drentse
vogelbestand beschrijft. Begrijpelijk en leesbaar
geschreven met een schat aan informatie. Ook op
deze plaats van harte gefeliciteerd! We zien uit
naar de volgende dertig nummers.

WINTERTELLINGEN
TELLERS GEZOCHT
Watervogeltellers gezocht!
Na het afronden van het telwerk voor de
Vogelatlas ga ik er van uit dat er weer veel
mensen met hun handen in het haar zitten en
staan te popelen om deze opnieuw uit de
mouwen te steken. Gelukkig hoef je niet meteen
in een diep zwart gat terecht te komen, want er
zijn projecten waar we altijd nieuwe tellers bij
kunnen gebruiken. Zo zijn er in de
wintermaanden allerlei projecten waarbij vogels
worden geteld en hun verspreiding in kaart
worden gebracht. Deze tellingen worden
landelijk
georganiseerd
door
SOVON
Vogelonderzoek Nederland en in Drenthe
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Geïnteresseerden kunnen contact met mij
opnemen. Er is altijd wel een vacant telgebied bij
je in de buurt te vinden.
Harold Steendam
Regiocoördinator Drenthe

Tellers voor Sovon gezocht
Sovon brengt jaarlijks de vogelstand van
Nederland in kaart voor een betere
bescherming, beleid en wetenschap. Dat doen
we vaak samen met lokale en regionale
vogelwerkgroepen in heel Nederland. Zoals de
Werkgroep Avifauna Drenthe.
Het tellen gebeurt in verschillende telprojecten:
van vogels in de tuin tot watervogels in de
polder, van broedsucces tot ringonderzoek. En
of je nu veel of weinig tijd hebt, veel of weinig
ervaring als vogelaar, er is altijd een project waar
aan je kunt meedoen. Bij de lokale
vogelwerkgroep kun je vaak ook een keer
meelopen met een ervaren teller. Immers, al
doende leert men!
Doe ook mee en kijk welke vogeltelling bij jou
past op www.sovon.nl/iktelmee.

Klapekstertelling 2017-2018
Weinig vogels die zo tot de verbeelding spreken
als de klauwieren. Wanneer het kouder wordt
maakt de Grauwe Klauwier plaats voor de
Klapekster. Inmiddels zijn de eerste Klapeksters
al waargenomen. Het is een schaarse
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overwinteraar in ons land en wordt vooral op
heidevelden maar ook steeds meer op ruderale
terreinen
waargenomen.

Klapekster; foto Wies Vink
Waarneming.nl organiseert elke winter de
integrale Klapekstertelling. Iedereen kan aan
deze telling meedoen. De klapekster is
gemakkelijk te herkennen en de telling kost
slechts een beperkte hoeveelheid tijd. In ons
land overwinteren klapeksters uit het noorden
van Europa. Net als andere klauwieren spietsen
ze prooien aan stekels en aan prikkeldraad, om
op deze wijze een voorraad aan te leggen.
Door deze telling jaarlijks te houden kunnen we
fluctuaties in de stand ontdekken. Zo was
seizoen 2011/2012 een uitzonderlijk goed jaar
(verslag). Of lees het uitgebreide verslag van
Limosa – hier. Om er zeker van te zijn dat we
niet met doortrekkers te maken hebben wordt de
telling twee keer per winter uitgevoerd. De duur
van de telling hangt af van de grootte van het
gebied, alle geschikte delen van een geclaimd
gebied moeten namelijk worden bezocht.
De tellingen in de winter 2017/2018 zijn:
het eerste weekend is 15 t/m 17 december 2017,
het tweede weekend van 16 t/m 18 februari 2018
Hoe claim je een gebied? – Je moet hiervoor wel
zijn ingelogd op waarneming.nl. Druk op de
achter de te claimen gebiedsnaam. Toch spijt
van je claim, druk dan op om je claim te
verwijderen. Meer informatie? Ga naar het
forum op www.waarneming.nl.

Januaritelling 2018
Het duurt nog even voordat het 2018 is en dus
de volgende Januaritelling van start gaat. De
voorbereidingen zijn echter ondertussen wel
opgestart. In deze nieuwsbrief al vast een
vooruitblik naar deze telling.
Atlasblokken
Er zijn in totaal 88 routes uitgezet in evenveel
atlasblokken. Daarvan zijn er vorig jaar 57
geteld. Grotendeels door trouwe tellers die
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jaarlijks weer op pad gaan en deels door nieuwe
tellers. In maar liefst 10 blokken hebben tellers
die twee of meer jaren niet meer op pad zijn
geweest de draad weer opgepakt. Goed om te
merken dat de inspanning die is gedaan om de
januaritelling nieuw leven in te blazen zijn
vruchten echt aan het afwerpen is.
We hoopten boven de 50 atlasblokken uit te
komen, het zijn er 57 geworden die in januari
2017 geteld zijn.
Vacante routes
Een behoorlijk aantal blokken die in het verleden
zijn geteld zijn op dit moment definitief vacant.
Voormalige tellers hebben om uiteenlopende
redenen aangegeven niet meer te willen of te
kunnen tellen.
De vacante atlasblokken zijn in twee groepen
ingedeeld. In de eerste groep zitten de blokken
die tot voor kort nog geteld zijn. In de tweede
groep de blokken die ooit in het verleden al eens
zijn geteld. Voor al deze blokken zijn we op zoek
naar nieuwe tellers. Hoewel alle blokken in de
aanbieding zijn, zoeken we bij voorkeur tellers
voor de eerste groep blokken.
Groep 1: voorkeurblokken nieuwe tellers:
12-31 Veenhuizen
17-51 Hoogeveen
21-16 Meppel
21-17 Schiphorst
Groep 2: beschikbaar voor nieuwe tellers:
12-47 Gasselternijveen
12-51 West van Smilde
12-52 Smilde
16-27 Vledder
16-38 Wittelte
16-58 Koekangerveld
17-28 Valthe
17-37 t Haantje
17-46 Sleen
17-47 Echten
17-53 Noordscheschut
17-54 Geesbrug
17-55 Zwinderen
17-56 Wachtum
22-12 Alteveer
22-13 Alteveer
22-14 Elim
22-18a Schoonebeek
22-21 Zuidwolde
23-21 Nieuw-Schoonebeek
23-22 Middendorp
En dan zijn er ook nog gegevens teruggevonden
van 4 routes die in het verleden ook eens zijn
geteld, maar deze zijn nooit verwerkt. Er zijn
papieren kaartjes met telpunten beschikbaar.
Deze moeten dus nog gedigitaliseerd worden.
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Ook deze blokken zijn beschikbaar. Dit betreft
de volgende atlasblokken:
16-17
16-57
17-13
17-18

Doldersummerveld
Ruinerwold
Hooghalen
Exloërkijl

Nieuwe routes
Het komende jaar worden voor het eerst
tellingen
uitgevoerd
in
twee
nieuwe
atlasblokken. Hiervoor hebben zich tellers
gemeld die graag in de eigen omgeving aan de
slag willen. Voor deze blokken dienen de
telpunten nog uitgezet te worden en daarna
gedigitaliseerd te worden. Dit doen we samen
met Sovon. Ook dit is dus mogelijk.
Proefvlakken
Van verschillende routes zijn ook proefvlakken
bekend. Dat zijn per telpunt kleine gebiedjes om
eens goed uit te kammen op aanwezige vogels.
Het inventariseren van de proefvlakken kan na
afloop van de punttelling en kent geen tijdslimiet.
Bij deze de oproep om dit vooral ook te doen.
Het aantal proefvlakken dat de afgelopen jaren
uitgeplozen is, is behoorlijk aan het teruglopen
en juist deze vlaktellingen leveren mooie
aanvullende gegevens op.

Roodborst; Foto Wies Vink

Jubileumnummer DV

Ik hoop dat alle tellers die vorig jaar op pad zijn
gegaan om hun atlasblok te tellen dat ook weer
in de maand januari gaan doen. Als dat niet het
geval is, wil je mij dan zo snel mogelijk hierover
berichten? Dat geldt ook als je onverhoopt de
komende keer niet kunt tellen. Als wij dit op tijd
weten, kunnen we nog actie ondernemen om
een andere teller te vinden.
Bij deze al vast een hele mooie en plezierige
januaritelling gewenst!
Sjoerd Boonstra
Coördinator Januaritelling
sj.boonstra@gmail.com
06-13147901

Nationale Tuinvogelteling 2018
Op 27 en 28 januari 2018 vindt de feestelijke 15e
editie van de Nationale Tuinvogeltelling plaats.
Iedereen kan meedoen, en het is leuk om een
half uurtje te tellen. Vogelbescherming geeft tips.
Ga voor aanmelding naar de site van
Vogelbescherming.
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Er zijn nog voldoende exemplaren voorradig.
Dus als u extra exemplaren nodig heeft,
bijvoorbeeld om aan een geïnteresseerde
vogelaar, die (nog) geen donateur van WAD is,
weg te geven, dan kunt u extra exemplaren
bestellen
bij
Eelke
Schoppers
eelke.schoppers@gmail.com), telefoon 0611204962. DV 31 kost 10 Euro plus
verzendkosten.
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DONATIE 2017
In de bestuursvergadering van 18 Januari jl.
heeft het WAD-bestuur het donatie bedrag voor
2017 te 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 of verreden kilometers ten
behoeve van tellengen in uw belastingaangifte
kunt aftrekken onder de post schenkingen. Ook
een gift uit een erfenis blijft vrij van
successierecht.
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
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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:
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
Vaargeul 167, 9732 JW Groningen (eelke.schoppers@gmail.com )
Hans Olk – coördinator Drentse vogel van het jaar
Doevenkamp 32, 9401 MD Assen (tel.: 0592 – 31 53 63; e-mail: johanc.olk@gmail.com)
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 Vogels e-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- coördinator Januaritelling
Hoofdstraat 45A, 9491-AD Zeijen ; e-mail : sj.boonstra@gmail.com
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