NIEUWSBRIEF
Werkgroep
Avifauna Drenthe
VAN HET BESTUUR
Wat een merkwaardige winter. Najaar en de eerste
wintermaanden regen, regen, regen. De velden
waren verzopen, grote waterplassen op de
weilanden, de bermen kapot gereden door
landbouw- en vrachtverkeer. Dat was al zo in
november- zie ook het voorwoord van WADnieuws van december 2017- en dat bleef zo. De
vogels waren al vroeg in voorjaarstemming. En
toen kwam de Siberische beer zoals dat
hogedrukgebied en de bijbehorende kou en de
snijdende Oostenwind in de media werd
aangeduid. Vlak daarvoor vloog rond Hijken nog
een ijsvogeltje rond het Oranjekanaal. Wat er van
hem is geworden, weet ik niet. In elk geval heb ik
hem niet meer gezien. Wel een foto van de in het
ijs ingevroren ijsvogel, die overal op internet
opdook; ‘trending topic’ heet dat, geloof ik.

Toen werd het even lente. En kwamen de kieviten
met zwermen terug, zoals ik bij een wandeling door
de Onlanden op 4 maart jl. zag. Prachtig gebied
trouwens, waar de sporen van de natte winter nog
goed te zien waren. Maar een week later was het
weer zover. Een nieuwe koudegolf met een
snijdende Oostenwind. Maar in april opnieuw lente
en meteen een soort hittegolf. Sinds die warme
zomerse dagen april zijn al weer vele soorten
terug.
In deze Nieuwsbrief de Resultaten van de
Januaritelling 2018 door Sjoerd Boonstra en
Zeldzame broedvogels en kolonievogels 2017 van
de hand van Arend van Dijk en Bert Dijkstra. En de
aankondiging van de Drentse Vogelaarsdag 2018
op 15 september a.s.
Joop Kramer
Secretaris WAD
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WIJZIGINGEN E-MAIL-ADRES

Colofon
De WAD-Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting
Werkgroep Avifauna Drenthe. De Nieuwsbrief 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:

p.a. Oosteinde 13, 9415 PA Hijken
De Nieuwsbrief dient tevens als informatie-bulletin
voor de district coördinator en vertegenwoordigers
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
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:
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 ook in het document worden verwerkt, maar
mogen ook los worden verstuurd.
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Wijzigingen van het adres en van het e-mailadres in
verband met toezending WAD-Nieuws graag
doorgeven
aan
Eelke
Schoppers:
eelke.schoppers@gmail.com.
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Sluitingsdatum kopij Nieuwsbrief
Bestuursvergadering
Nieuwsbrief 1
Bestuursvergadering
Ledenraad SOVON
Sluitingsdatum kopij Nieuwsbrief
Drentse Vogelaarsdag in de
Onlanden
Nieuwsbrief 2
Trekteldag
Bestuursvergadering
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Landelijke Dag SOVON
Sluitingsdatum kopij Nieuwsbrief
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WEBBEHEERDER GEZOCHT!!!!
Het bestuur is al lange tijd op zoek naar een
webbeheerder, die de taken van Sjoerd Boonstra
kan overnemen. Het gaat om het up to date houden
van de website en plaatsen van berichten;
uiteraard in overleg met het bestuur. Er staat indien
gewenst een kleine vergoeding tegenover.
Inlichtingen bij Eelke Schoppers.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk
gemaakt door:
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KOLONIEVOGELS EN ZELDZAME
BROEDVOGELS IN DRENTHE IN 2017

Nieuwsbrief

Kleine
Mantelmeeuw.
Er
waren
vier
(verdachte)
gevallen
van
nestelen
in
woonwijken, waarschijnlijk op platte daken, 1 in
Assen en 3 in Meppel.

In 2017 zijn in Drenthe weer veel broedgevallen
en territoria van zeldzame soorten en
kolonievogels opgespoord en doorgegeven. In
dit overzicht presenteren we de voorlopige
resultaten
van
kolonievogeltellingen,
inventarisaties van het Broedvogel Monitoring
Project (BMP) en gevallen doorgegeven via
www.waarnemingen.nl of anderszins. De
complete gegevens worden uiteindelijk door
Sovon verwerkt en gepubliceerd in het landelijke
overzicht dat in 2019 zal verschijnen en aan
tellers ter beschikking worden gesteld.
Binnenkort verschijnt de rapportage over 2016.
Verspreidingskaarten
van
zeldzame
broedvogels van 2017 zijn nog niet beschikbaar.
Daarvoor in de plaats zijn de enigszins
vergelijkbare van 2016 getoond.
Kolonievogels
Aalscholver. 154 nesten in twee kolonies:
Friescheveen Paterswolde 111 en Bargerveen
43.
Blauwe Reiger. 425 nesten in 28 kolonies.
Alleen van kolonie Amelterbos Assen zijn geen
gegevens bekend. Ten opzicht van 2016 is er
6% toename, maar in 12 kolonies was er
aanzienlijk afname (o.a. Emmerdennen en
Dwingelderveld) tegen in 9 toename (o.a.
Frederiksoord, Veeningen, Zandpol). Er zijn
geen nieuwe kolonies vastgesteld, wel is die in
Nolderveld verlaten.
Huiszwaluw. 1881 nesten geteld in 78 kolonies
(of telgebieden) geeft een gemiddelde grootte
van 24. De elf grootste kolonies tellen elk 51-75
nesten, maar verreweg de grootste met 204

Kokmeeuw. 2476 paren in 13 kolonies. De
grootste kolonies telden 800 (Onlanden) en
1009 (Fochteloërveen) nesten. De gemiddelde
koloniegrootte is 190 paren. Zeker 15 tellers
stelden 0 paren vast, ook belangrijk om door te
geven. In 2016 werden 1420 paren geteld, wat
neerkomt op een toename van 74% in 2017, een
winst die vrijwel geheel voor rekening komt van
het Fochteloërveen.

nesten is die van Havelte. Vergelijking van zowel
in 2016 als 2017 getelde kolonies (68 kolonies,
1609 versus 1773 nesten) laat toename van
10% zien. Er is vooral behoefte aan tellers die in
Noord-, Zuid- en ZO-Drenthe Huiszwaluwnesten
willen tellen (zie oproep in deze nieuwbrief).
Kokmeeuw; foto Ana Buren

Oeverzwaluw. In 40 kolonies zijn 2176 nesten
geteld, gemiddeld 54 nesten per kolonie. De vier
grootste kolonies waren: Meppel (Tweeloo) 124,
Dwingelderveld 202, Echten 371 en Een 715
nesten. In beide jaren getelde kolonies laten
terugval zien van 7% (2112 versus 1955
nesten).
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Roek. Een pittige klus steeds weer om alle
Roekenkolonies geteld te krijgen, maar met
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Verdeling broedparen Visdieven in Drenthe per
biotoop.
Zwarte Stern. Net als vorig jaar was er weer een
vestiging, maar nu 4 paren in de
Kokmeeuwenkolonie in De Onlanden. Er werden
geen jongen vastgesteld en de paren waren al
vroeg in het seizoen vertrokken.
uitzondering van delen van Assen en
onduidelijkheden bij Nieuw-Amsterdam –
Stieltjeskanaaal is dat gelukt. Er zijn 8096
nesten geteld in 153 kolonies, gemiddeld 53
nesten per kolonie. De Roek concentreert zich
meer en meer aan de randen van de provincie
met enkele bolwerken in Coevorden e.o. (2503
nesten) en Meppel (1230). Op de hoge
zandgronden is er al jaren leegloop, terwijl er in
bijvoorbeeld de Veenkoloniën winst is geboekt.
Vergelijking van getelde kolonies in 2016 en
2017 (7651 versus 7884 nesten) leert dat er
toename is van 3%.
Stormmeeuw. Het voorkomen beperkt zich al
jaren tot het Bargerveen, waar meestal 4, maar
dit jaar 2 paren werden geteld.
Visdief. Opmerkelijk dat er tegenwoordig op
meer plekken Visdieven dan Kokmeeuwen,
weliswaar in geringere aantallen, broeden in
Drenthe. Het gaat om 87 paren in 25 kolonies en
daarvan zitten er in de helft niet meer dan 1-2
paren. Het merendeel nestelt tegenwoordig op
platte daken in stedelijk gebied (zie figuur), zoals
vier vestigingen in Meppel met 2 tot 54 paren en
Assen met 7 vestigingen van steeds één paar.
Emmen, Vries-Tynaarlo zijn niet geteld en
gezien geregelde waarnemingen van boven
kanalen en beken foeragerende Visdieven
kunnen er ook paren hebben gezeten in
Coevorden e.o., Hoogeveen en net als in 2016
bij Roswinkel en Emmercompascuum.

Zeldzame broedvogels
Baardman. Met de 43 paren in De Onlanden zijn
de meeste Baarmannen geteld. Elders is 1 paar
geteld in het gebied Exloosche Landen/LOFAR
en 1 in de Geeserstroom. In 2016 ging het om
totaal 34 paren.
Bonte Strandloper. Net als in 2016 was er een
baltsende Bonte Strandloper aanwezig op het
nieuw ingerichte en vernatte deel in het
Dwingelderveld. Het ging om een ongepaarde
vogel; dezelfde als van vorig jaar?
Bruine Kiekendief. Er zijn 13 paren gemeld,
waarvan 8 in het bolwerk van De Onlanden. In
Fochteloërveen, Hunzedal, Dwingelderveld en
Geeserstroom werd steeds 1 paar gemeld.

Draaihals; foto Wies Vink

Draaihals. 2015 was met 28 meldingen tot
dusverre het beste jaar, maar in 2017 werd er
met 32 paren nog een schep bovenop gedaan.
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Wederom spande het Drentse-Friese Wold de
kroon met 18 territoria, waaronder 4
nestvondsten (en daarnaast nog 2 in het Friese
deel). Ze zitten hier vooral aan bosranden in of
nabij gebieden waar de afgelopen decennia bos
is gekapt. In de Drentse Aa, Dwingelderveld en
Fochteloërveen werden steeds 3 territoria
gemeld. Solitaire territoria of zangposten zijn
verder vastgesteld in Bargerveen, Boswachtrij
Odoorn, Diependal/Hijkerveld en Geeserstroom.
In 2016 was er in veel gebieden terugval, maar
niet in het Drents-Friese Wold.
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Aantalsontwikkeling Draaihals in Drenthe (alle
meldingen).
Geoorde Fuut. Na twee goede jaren met 120122 paren, viel het aantal in 2017 terug tot 77,
wat in de hand werd gewerkt door enkele niet
getelde
gebieden
en
droge
terreinomstandigheden. Dit laatste was goed
voelbaar in het Dwingelderveld waar de stand
terugliep van 35 naar 12. Goede aantallen zaten
in Fochteloërveen (19), Bargerveen (16) en De
Onlanden (11). In de meeste heide- of
hoogveengebieden met vennen zaten in 2017
wel 1-4 paren.
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Grauwe Klauwier. Deze soort is thans zo talrijk
in Drenthe dat het onmogelijk lukt om de totale
populatie (jaarlijks) op papier te krijgen. Zelfs in
intensief geïnventariseerde gebieden blijft dat
een lastige opgave, mede in de hand gewekt
door het stiekeme, zwijgzame gedrag en de late
aankomst in het broedgebied. Alleen met
nestjongen of uitgevlogen jongen verraden ze
zich gemakkelijker. In 2013-16 bedroeg de
Drentse populatie 400-500 paren. In dertig
jaarlijks geïnventariseerde gebieden werden in
2017 261 paren geteld en in 2016 281, wat wijst
op een lichte toename. Gebieden met de
grootste aantallen zijn Drents-Friese Wold (71
paren in Drenthe), Bargerveen (51 paren),
Drentse Aa (30 onvolledig), Holtingerveld (23),
Dwingelderveld (17) en Eener- & Tempelstukken
(15).
Grote Gele Kwikstaart. Drie territoria, twee in
Veenhuizen en 1 in Amsterdamscheveld. Uit
Hoogeveen ontbreken waarnemingen en verder
zijn er verdachte waarnemingen (april-mei) in
Bunne-Peize, Meppel en Emmen.
IJsvogel. Inventarisaties wijzen er op dat de
IJsvogelstand in 2017 ongeveer halveerde ten
opzichte van 2016 (76 en 33 broedverdachte
meldingen). In twintig in beide jaren
geïnventariseerde gebieden liep het aantal terug
van 32 naar 18. De IJsvogels is overal dun
gezaaid in Drenthe. Meestal gaat het om 1-2
paren, maar in twee gebieden om 4 paren
(Meppel en Drentse Aa).
Kraanvogel. Waarschijnlijk mede door de
droogte is de toename van de afgelopen jaren
gestagneerd. In 2016 ging het om 19 peren en
dit jaar om 15, net als in 2015. Het
Fochteloërveen is met 8 paren verreweg het
dichtst bevolkt. Het Dwingelderveld telde 4
paren, Drents-Friese Wold 2 en Drentse Aa 1.
Kwartelkoning. In 2017 doken slechts 9
Kwartelkoningen op, 7 in de Drentse Aa, 1 in de
Eener- & Tempelstukken en 1 in Exloosche
landen/LOFAR. Voor zo’n laag totaal moeten we
terug naar 2008 en beginjaren 1990.
Middelste Bonte Specht. Tijdens speciaal op
deze specht en z’n voorkeursbiotoop gerichte
inventarisatie zijn in 2017 uit 19 gebieden in
Drenthe meldingen. In de meeste gebieden werd
een mannetje waargenomen, een enkele keer
alleen een vrouwtje, paar of territorium en er
waren geen nestindicaties. De gebieden liggen
verspreid over de provincie en in zeven
gebieden was de specht al eerder waargenomen
vanaf 2011. In 2018 wordt het onderzoek
voortgezet.

Aantalsontwikkeling Geoorde Fuut in Drenthe
(jaarlijks grotendeels dekkend).
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Nachtzwaluw. In 2017 zijn in jaarlijks
geïnventariseerde
gebieden
228
Nachtzwaluwen opgespoord, 22 meer dan in
2016. Dit is een flink deel van de populatie die in
2013-16 op 280 paren uit kwam. De ontwikkeling
is in alle gebieden niet eenduidig, maar meestal
gaat het om geringe toe- of afname. Enkele
volledig geïnventariseerde gebieden puilen
welhaast uit van de Nachtzwaluwen: DrentFriese Wold (minimaal 46 in Drenthe),
Dwingelderveld
(40),
Bargerveen
(36),
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en Vledder & Wapserveense Aa (10 naar 7),
maar in andere gebieden is er toename zoals in
het Dwingelderveld (32 naar 35) en DrentsFriese Wold (22 naar 27). In het Bargerveen zijn,
na drie jaren ontbreken, in 2017 weer 3 paren
vastgesteld. Gegevens van de Drentse Aa (12
paren) en Hunzedal (3) zijn onvolledig. Paapjes

komen tegenwoordig als broedvogel niet meer
voor in het regulier gebruikte agrarische gebied
voor.
Balloërveld/Drentse Aa (34) en Holtingerveld
(33). In vrijwel elk heide-, hoogveen- of
bosgebied met open terreindelen zijn deze
ratelaars thans te horen.
Ooievaar. Deze soort wordt onvolledig
geïnventariseerd en dat heeft onder meer te
maken met de enorme concentratie bij MeppelDe Wijk. In 2013-15 werd in Drenthe een
populatie van 284 paren geteld, het leeuwendeel
bij Meppel-De Wijk. De uitbreiding in Drenthe
gaat gestaag door en voor monitoring is het van
belang om in grote telgebieden, van het formaat
van één of meer atlasblokken, jaarlijks de
bewoonde nesten te tellen. Wie wil van start
gaan met zo’n telgebied?
Paapje. Het gaat niet goed met het Paapje. In
2017 zijn 163 Paapjes gemeld, beduidend
minder dan de 198 in 2016. Het overgrote deel
van de Paapjes zit in het Fochteloërveen dat in
gedeelten in een periode van drie jaren volledig
dekkend wordt geïnventariseerd. Schattingen op
basis van cyclus 2015-17 in vergelijking met de
voorlaatste cyclus laat indicatieve afname zien
van 30%. In meer gebieden is het aantal tussen
2016 en 2017 afgenomen, zoals in De Onlanden
(13 naar 8), Eener- & Tempelstukken (8 naar 3)
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Porseleinhoen. Met slechts 13 paren haalde dit
hoentje zijn laagste stand sinds 2010 en dat is
des te opvallender na de topscore van 60 paren
in 2016. Het is vrijwel zeker dat de droge
omstandigheden in 2017 hieraan debet zijn (en
de extreme nattigheid in 2016). In de Onlanden
werden 7 paren geteld en in het Fochteloërveen
4. Verder gaat het om 1 paar in Dwingelderveld
en Geeserstroom.
Raaf. Net als in 2016 wijzen territorium- en
nestindicerende waarnemingen op 22 territoria
in Drenthe. Het kan enkele jaren duren voordat
Raven daadwerkelijk tot nestelen overgaan in
een gebied en dan heeft een ‘aanwezig paar’
een andere betekenis dat een nestvondst.
Daarom melden we ook het aantal nesten of
nestindicaties. Dat waren er in 2017 10 en in
2016 8.
Rode Wouw. In Wilhelminaoord is, na
aanwijzingen vanaf eind maart, midden juli een
nest gevonden met een vliegvlug jong. In de
streek tussen Meppel, Hoogeveen, Balkbrug,
Staphorst en De Wieden leidden vele tientallen
waarnemingen niet tot zekere broedgevallen,
maar gezien enkele
voedselvluchten en
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waarnemingen van paren hebben hier
waarschijnlijk twee territoria gezeten.
Roerdomp. Met 36 territoria komt de stand
vrijwel overeen met de 38-40 paren in 2015-16.
Het leeuwendeel zat in de Onlanden (20 paren).
De Geeserstroom en Exloosche Landen/Lofar
waren goed voor 6 en 4 paren. In vijf gebieden
zaten 1-2 paren en het aantal in de Drentse Aa
en Zuidoever Zuidlaardermeer is onbekend.

Roodhalsfuut; foto Ana Buren

Roodhalsfuut. Na het natte topjaar 2016 (12
paren) viel de stand in het droge jaar 2017 terug
tot 7 paren. Bij de 6 paren in Diependal zijn geen
jongen vastgesteld en werd gewag gemaakt van
Meerkoeten die nesten predeerden of eieren uit
de nesten gooiden, die de futen dan weer
trachtten in het nest te krijgen. Verder nog 1 paar
Dwingelderveld.
Slechtvalk. In 2017 zat deze soort in Assen,
Emmen, Meppel en Hoogeveen. Gevallen in
Hoogersmilde, Emmen e.o. (tweede paar?) en
Assen e.o. (tweede paar?) konden niet worden
bevestigd.
Tapuit. In 2017 zijn 18 territoria vastgesteld, 3
meer dan in 2016. Het leeuwendeel hiervan zit
in het Drents-Friese Wold (14) als onderdeel van
een grotere populatie op het Friese
Aekingerzand. Op het Dwingelderveld weten 3
paren het nog vol te houden en op het
Balloërveld 1 en daarmee is de koek op.
Wilde Zwaan. In Wapserveen wist het paar 2
jongen groot te brengen, en dat is voor het eerst
weer sinds 2010. Het paar in Drents-Friese Wold
gaf het na nestbouw op.
Overige zeldzame broedvogels
Onvolledige inventarisaties zijn er van
Brandgans (minstens 32 paren), Grote
Canadese Gans (minstens 141), Kerkuil (goed
jaar, aantallen?), Kleine Plevier (minstens 92)
en Steenuil (minstens 116 territoria). In de
komende jaren zullen deze soorten nader
worden belicht.
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In 2017 zijn van de volgende soort geen of
slechts
enkele
broedmeldingen
(aantal
genoemd en vet gedrukt) ontvangen: Bijeneter,
Blauwe Kiekendief, Brilduiker, Buidelmees (1
nestbouw Onlanden), Casarca (1 Wapserveen),
Cetti’s Zanger, Duinpieper, Engelse Kwikstaart,
Europese Kanarie, Graszanger, Grauwe
Kiekendief (3 nesten Eerste Exloërmond),
Grote Karekiet (mogelijk 1 Onlanden), Grote
Kruisbek, Grote Zilverreiger (mogelijk 1
Onlanden), Halsbandparkiet, Hop, Indische
Gans, Keep, Kemphaan, Klapekster, Kleine
Barmsijs (3 Fochteloërveen, Boschoord,
Dwingelderveld), Kleine Vliegenvanger, Klein
Waterhoen (1 LOFAR), Kleinst Waterhoen,
Kluut (1 Annermoeras Hunze), Kolgans (2
Onlanden),
Kortsnavelboomkruiper,
Kramsvogel, Krekelzanger (1 Oudemolen),
Kuifduiker,
Kuifleeuwerik,
Lepelaar,
Mandarijneend,
Muskuseend,
Oehoe,
Oeverloper (1 alarmerend Bargerveen),
Orpheusspotvogel (1 Anderen), Pijlstaart,
Roodmus, Rouwkwikstaart, Ruigpootuil, Smient,
Steltkluut, Toendrarietgans, Velduil, Woudaap
en Zwarte Zwaan.

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 zal niet compleet zijn, want
sommige gegevens komen binnen via
contactpersonen. Iedereen dank voor de
bijdrage.
Marinus Aalderink, Maarten v.d. Aart, Wilfred
Alblas, Eef Arnolds, Ben van As, P. Baas, Bertus
Bats, Rob Bijlsma, Roelof Blaauw, Erik
Bloeming, Peeke Boelhouwer, Wim van Boekel,
Jan Boer, Jannes Boers, Sjoerd Boonstra, Henk
Bosman, Willem Bouwknegt, C. Bouwer, Gerrit
Bril, Jacob de Bruin, Joost van Bruggen, Erwin
Bruulsema, Martin Cuperus, Teun Daleman,
Jans Darwinkel, 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, Greet
Glotzbach, Bert Goedhart, Harald de Graaff,
Jan Grotenhuis, Dirk Haanstra, Gerard Habers,
S. Handgraaf, Joël Hessels, Berry en Els
Heijman, Chris Heideveld, Derk van der Helden,
Ben Hoentjen, Ronald Hoogenhout, Fop ten
Hoor, Gijs van Hoorn, Alex Hoving, Rieks
Hoving, Ronny Huls, Piet Idserda, Klaas Jager,
Harms Jongstra, Piet Kerssies, Joop Kleine,
Peter Klomp, Tinus Knegt, Ben Knegtering,
KNNV Assen, Matthias Koster, Hans Krol,
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Geerling Kruidhof, Norbert Kwint, Wim Laning,
Pim Leemreise, Jan Lok, Kathelijn de Maeyer,
Willem van Manen, D. Marissen, Marijke van
Marrewijk, Gerard Meijers, A. v.d. Meulen, Harry
Mekkes, A.H. van der Meulen, Peter
Modderkolk,
Hero
Moorlag,
Natuurmonumenten, Jan Nicolai, Jeroen
Nienhuis, Hans Olk, Simon Olk, Henk Jan
Ottens, Ben van Os, Rene Oosterhuis, Bert
Oving, Rens Penninx, Leon Peters, Ronald
Popken, Aardik Pot, Nico Rommes, Jannes
Santing, Virry Schaafsma, Sjouke Scholten, Dick
Schoppers,
Eelke
Schoppers,
Ton
Schoenmaker, Fenneke v.d. Schuur, Gerrit
Schuurhuis, Gerrit Siebring, Quirin Smeele,
Joop Smittenberg, Patrick Snoeken, Wim
Snoeken, Martha Sol, Wessel Spoelder,
Staatsbosbeheer, Harold Steendam, Martin
Sterken,
Stichting
Steenuilenwerkgroep
Drenthe, Harry Talen, Wolter van Tarel, 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, Micha Wieland en Koos van
Zegeren. Verder (mede)tellers van BMP en
kolonievogeltellingen.
Gebruikte bronnen:
Voorlopige
databestanden
en
verspreidingskaarten van Sovon.
- van Boekel W., Blaauw R., de Bruin J.
Oosterhuis R. & Zoer B. 2017. Broedvogels
in De Onlanden in 2017. Rapport 2017/2
Stichting Natuurbelang De Onlanden,
Roderwolde.
- van Dijk A.J., Dijkstra B. & Ottens H.J. 2017.
Vogels in Drenthe in 2013-2015. Drentse
Vogels 31: 1-144.
- Boele A., van Bruggen J., Hustings F.,
Koffijberg K., Vergeer J.-W. & van der Meij
T. 2017. Broedvogels in Nederland in 2015.
SOVON-rapport
2017/04.
Sovon
Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
- Kleine J. 2018 (in druk). Inventarisatie
Fauna/Flora Nationaal Park Dwingelderveld
en omgeving 2017. Rapport, Dwingeloo.
- Gelderloos
P.
(in
voorbereiding).
Broedvogelkartering en wintervogeltellingen
Bargerveen
2017.
Rapport
Staatsbosbeheer, Zandpol.
- Vogelwerkgroep De Koperwiek 2017.
Vogelreservaat Diependal. Tellingen 2017.
Vogelwerkgroep De Koperwiek, Assen.
- Vergeer J.W., van Dijk A.J., Boele A., van
Bruggen J. & Hustings F. 2016. Handleiding
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-

Sovon broedvogelonderzoek: Broedvogel
Monitoring Project en Kolonievogels. Sovon
Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
Vogelwacht Uffelte e.o. 2018. Jaarverslag
2017. Rapport Vogelwacht Uffelte e.o.

Broedgevallen 2018
Geef alle broedgevallen van kolonievogels en
zeldzame broedvogels of waarnemingen die
daarop wijzen 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 of broedgevallen van zeldzame
soorten doorgeven via www.sovon.nl|gegevens
invoeren|Losse melding.
Broedgevallen kunnen met vermelding van
aantallen, paren of nesten en broedgedrag
(broedcode)
doorgeven
worden
via
www.waarneming.nl of via email of anderszins
en dan tevens vermelden: precieze plaats,
datum en waarnemer(s).
Veel succes met inventariseren en waarnemen
van broedvogels. We zijn benieuwd naar de
uitkomsten.
Districtcoördinatoren:
Bert Dijkstra (Drenthe noord) Burg. Jollesstraat
11,
9401
LD
Assen,
0592-310214,
bertjantdijkstra@gmail.com
Arend van Dijk (zuid) Anserweg 8, 7975 PB
Uffelte, 0521-351057, arend.vandijk@sovon.nl

MIDWINTERTELLING 2018
Harold Steendam
Aan het begin van het voorjaar en al weer druk
bezig met broedvogels, kijken we nog even kort
terug op de midwintertelling van 2018. De telling
viel dit jaar in het weekend van 13/14 januari,
met uitloop naar de vrijdag ervoor en de
maandag erna.
De week voorafgaand aan de telling begon nog
erg koud met temperaturen rondom het
vriespunt en een koele wind uit het noordoosten.
Op woensdag en donderdag werd het zachter en
brak af en toe de zon door. Het telweekend
startte met een grijze dag en af en toe
miezerregen op vrijdag. Het was vrijwel windstil
en de temperatuur kwam uit op ongeveer 5
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graden. Op zaterdag was het frisser, vooral door
toedoen van een opstekende wind uit het
zuiden. Het was opnieuw een grijze dag, maar in
de middag brak vooral in de zuidelijke helft van
de provincie steeds vaker de zon door. De
zondag was een kopie van zaterdag: fris en grijs,
maar wel droog. Diegenen die hebben gewacht
op maandag met tellen werden flink afgestraft
met harde wind en regen. Vooral in de middag
werd tellen hierdoor vrijwel onmogelijk. Hierna
volgde voor de zoveelste keer deze winter een
natte en winderige periode.
De relatief zachte omstandigheden resulteerden
niet in grootschalige ijsbedekking of dikke
pakken sneeuw. Slechts 1 waarnemer maakte
melding van plaatselijk ijs, en ook sneeuw was
vrijwel nergens aanwezig.
De deelname aan de midwintertelling viel dit jaar
een beetje tegen. Van de 225 geregistreerde
telgebieden zijn de resultaten van 161 gebieden
binnengekomen. Enkele veelvraters waren
geveld door de griep of waren herstellende van
een operatie. Een deel van de tellers gaf zelfs
aan dat ze vanwege andere kwaaltjes helaas
moeten stoppen met de midwintertelling. Een
beetje versterking voor de komende jaren is dan
ook zeer gewenst. Neem gerust en vooral even
contact met me op. Er liggen vast vacante
telgebieden bij je in de buurt.
Terug naar de telling van 2018. Het totaal aantal
getelde vogels was opmerkelijk laag. In totaal
werden ‘slechts’ 18.362 watervogels geteld. De
aantallen pleisterende watervogels in de
provincie Drenthe nemen al jaren achtereen af.
In 2017, dat ook al een beroerd jaar was, werden
nog 22.209 watervogels in 195 gebieden geteld.
Het gemiddelde dat na vorig jaar nog op ruim
37.000 vogels lag, neemt dus steeds verder af.
In het onderstaande overzicht zijn de resultaten
weergegeven.

Soort
dodaars
fuut
aalscholver
blauwe reiger
grote zilverreiger
ooievaar
kraanvogel
knobbelzwaan
wilde zwaan
toendrarietgans
rietgans spec.

Aantal 2018
14
72
261
124
78
110
6
92
85
1287
256

kolgans
grauwe gans
soepgans
grote canadese
gans
brandgans
nijlgans
bergeend
muskuseend
smient
krakeend
wintertaling
wilde eend
soepeend
pijlstaart
slobeend
tafeleend
kuifeend
toppereend
brilduiker
nonnetje
grote zaagbek
zeearend
blauwe kiekendief
smelleken
meerkoet
waterhoen
waterral
kievit
watersnip
wulp
witgatje
kokmeeuw
stormmeeuw
zilvermeeuw
grote mantelmeeuw
ijsvogel

1575
722
191
460
28
259
2
11
976
871
584
6048
162
7
57
102
785
2
12
11
29
1
5
2
1042
314
2
188
12
3
7
1175
282
38
5
7

De top 5 bestaat uit wilde eend, kolgans,
toendrarietgans, kokmeeuw en meerkoet.
Hoewel nog steeds de meest getelde watervogel
tijdens de midwintertelling is de meest
opvallende verliezer ten opzichte van vorig jaar
wederom de wilde eend. Het getelde aantal in
2018 was slechts de helft van vorig jaar (12.005
in 2017). De krakeend zit duidelijk in de lift. Van
bijna 200 naar 871 is een ruime verviervoudiging
van de aantallen! Ook kuifeend en tafeleend
waren talrijker dan in 2017.
Krenten in de pap waren 2 toppereenden in
zandgat De Mussels-noord, een zeearend in het
Annermoeras, 6 kraanvogels in de omgeving
van Westervelde en verscheidende ijsvogels.
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Waarnemers
A-J. van Dijk, A. Bartelds, A. van de Vijver, A.H.
van der Meulen, B. Bats, B. Hoentjen, B. Ooms,
C. Heideveld, D. Aarsen, D. Bresser, D.
Haanstra, D.C. Jensma, F. Mager, G. Bril, G.
Klunder, G. Meijers, G. Mulder, G. Taatgen, H.
Mekkes, H. Olk, H. Schadenberg, H. Sloots, H.
Steendam, H. van Schuppen, H.J. Huiskes, J.
Grotenhuis, J. Kleine, J. Kramer, J. Mager, J.P.
Cleveringa, K. Bouma, M. Klemann, M. Lumkes,
P. Boelhouwer, P. Troost, P. Verra, P.J. Baas,
R. Blaauw, R. Drewes, R. Heida, R. Penninx, T.
Knegt, W. de Vries, W. Laning en W. Spoelder.
Krenten in de pap: Kraanvogel; foto Ana Buren

JANUARITELLING 2018
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 telpunt 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. De systematiek komt overeen met die van
de PTT-telling, maar er zijn ook verschillen. Zo varieert bij de Januaritelling het aantal telpunten per route
en is de mogelijkheid voor vlaktelling toegevoegd. Nog een belangrijk verschil is dat de Januaritelling
atlasblok gebonden is in tegenstelling tot de PTT-routes.
Onderzochte atlasblokken
In januari 2018 zijn 66 routes geteld, verspreid over de hele provincie. Dat zijn er 8 meer dan vorig jaar
en beduidend meer dan de jaren daarvoor. Een aantal tellers kon door omstandigheden de telling niet
uitvoeren, in twee gevallen is het niet gelukt om (tijdig) een vervanger te vinden.
Na jaren vacant te zijn geweest zijn er 2 routes dit jaar weer geteld. Voor volgend jaar komt daar nog een
route bij. Ook zijn er 5 nieuwe routes aangemaakt. Vacante en nieuwe routes zijn m.n. in ZuidoostDrenthe door nieuwe tellers opgepakt.
Tabel 1 Aantal getelde routes per jaar Januaritelling nieuwe stijl 2005 t/m 2018
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
aantal routes
74
71
67
69
61
74
77
66
55
46
43
38
58
66
Het aantal getelde routes tussen 2010 en 2015 is hoger vergeleken met de totalen van vorig jaar. Er lag
nog een stapel met tellingen op papier die nog ingevoerd moesten worden. Van deze tellingen was nog
geen digitale route beschikbaar en dat is nu ook allemaal klaar. Al deze gegevens zijn nu dus ook
beschikbaar.
Punt- en vlaktellingen
In 2018 is door de hele provincie op 678 punten een telling uitgevoerd. Dat is gemiddeld meer dan 10
telpunten per route. Dit heeft twee oorzaken: een lager aantal niet-getelde punten dit jaar én het feit dat
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een aantal routes meer dan 10 telpunten hebben. Er zijn in 2018 minder proefvlakken geteld dan vorig
jaar. Deels veroorzaakt doordat een aantal gebieden zo nat waren dat ze niet toegankelijk waren.
Tabel 2 Aantal getelde punten, resp. vlakken per jaar Januaritelling nieuwe stijl 2005 t/m 2018
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
puntgegevens 721 694 654 682 622 724 758 651 561 469 431 374 569 678
vlakgegevens
197 211 200 210 205 228 243 229 177 154 165 145 187 195
Eindtotaal
918 905 854 892 827 952 1001 880 738 623 596 519 756 873
De punttellingen leveren een totaal op van 29.292 getelde vogels, de vlaktellingen 7604 vogels. Het totaal
aantal getelde vogels ligt in 2018 beduidend hoger dan vorig jaar: zo’n 37.000 dit jaar tegen zo’n 25.000
vorig jaar. Over de hele telling nieuwe stijl komt 2018 daarmee op de derde plaats als het gaat om het
totaal aantal getelde vogels. Alleen 2006 (37.500) en 2011 (42.500) scoorden hoger in absolute aantallen.
Het aantal getelde routes in deze jaren was echter ook hoger. Al met al dus een mooi resultaat.
Soorten en aantallen (punten en vlakken)
Meerdere tellers meldden dit jaar (beduidend) minder aan soorten en aantallen te hebben waargenomen
dan vorig jaar. Dat is echter niet algemeen het geval. Het gemiddelde aantal getelde vogels per route ligt
dit jaar beduidend hoger dan vorig jaar (560 dit jaar tegenover 400 vorig jaar).
Wel waren de verschillen weer groot. Zo telde Paul Gelderloos in twee naast elkaar gelegen blokken het
hoogste (4317 in Weiteveen) én (bijna) het laagste aantal vogels (62 in Bargerveen).
Alleen Wiebe Zijlstra (nieuwe teller) telde op zijn route Roden nog minder: 59 vogels.
In totaal werden er in Drenthe 111 verschillende soorten waargenomen tijdens deze Januaritelling.
De routes met het hoogste aantal soorten liggen allemaal in het noorden van de provincie. Bertus Bats
telde op zijn route Langelo 52 en op zijn route Eelde zelfs 56 soorten. Jeroen Niezen (route Roderwolde)
zag net als Eelke Schoppers (route Tynaarlo) de teller stoppen bij 44 soorten. Nog geen 10 soorten
werden door Wolter Winter geteld op zijn route Bovensmilde (8). Terwijl Tinus Knegt (route Roswinkel)
en Gerhard Habers (Schoonebeek) nog net boven de 10 uitkwamen.
Eerste waarneming (punten en vlakken)
Vorig jaar werd een record aantal nieuwe soorten waargenomen (7). En in de afgelopen 3 jaar zelfs in
totaal 12 nieuwe soorten. Dit jaar komt daar maar eentje bij. Bertus Bats schreef de eerste Sneeuwgors
tijdens de Januaritelling bij op zijn route Langelo.
Tabel 3 Aantal nieuwe soorten Januaritelling nieuwe stijl in 2005 t/m 2018
2015
2016
2017
2018
Roerdomp
Waterral
Baardman
Sneeuwgors
Kleine Zilverreiger
Kleine Barmsijs
Boerenzwaluw
Rode Wouw
Grauwe Gors
Kleine Mantelmeeuw
Mandarijneend
Raaf
Russische Kauw
Wel zijn er dit jaar een aantal soorten waargenomen die minimaal de afgelopen 5 jaar niet werden gezien
(tussen haakjes jaar van laatste waarneming vóór 2018):
Slobeend (2005)
Ransuil (2007)
Brilduiker (2012)
Middelste Bonte Specht (2011)
Hoewel Barmsijzen bijna elk jaar wel zijn waargenomen, zijn deze dit jaar voor het eerst ook als Kleine of
Grote Barmsijs ingevoerd. De invasie van Barmsijzen deze winter heeft blijkbaar de schijnwerpers gezet
op de determinatie van beide soorten, waardoor meerdere vogelaars beide soorten beter van elkaar
weten te onderscheiden.
Maxima en minima (punten en vlakken)
In januari 2018 zijn van 18 soorten het record gesneuveld wat maxima betreft. Vooral de invasievogels
als Kramsvogel, Koperwiek, Keep en Barmsijs deden het erg goed dit jaar.
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Spectaculair is het aantal getelde Grote Canadese Ganzen. Nooit eerder waren het er zoveel (499) als
dit jaar. Het vorige record is van 2010. Toen werden 243 exemplaren van deze ganzensoort geteld.

Overzichtskaart 2 Verspreiding Grote Canadese Gans in winter 2010 (links) en winter 2018 (rechts)
De kaartjes hierboven geven de plekken waar de Grote Canadese Gans is waargenomen in 2010 en in
2018. De stippen laten zien dat het gaat om vaak grote groepen.
Slechts twee soorten deden het slechter dan in voorgaande jaren. Opnieuw is het aantal
Knobbelzwanen gedaald. Dat is nu al voor de 7e keer op rij. Ook de Grote Zaagbek liet zich dit jaar
opvallend minder zien (slechts 2 tegenover in de regel 6-10 exemplaren).

Overzichtskaart 3 Verspreiding Knobbelzwaan in winter 2011 (links) en winter 2018 (rechts)
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In tabel 5 zijn alle winnaars en verliezers van deze winter op een rij gezet. Het gaat daarbij om hoogteen laagterecord in absolute aantallen van deze soorten.
Tabel 4 Overzicht winnaars en verliezers in januari 2018
Winnaars (nieuw maximum)
soort
aantal
vorig record
87
2017: 63
Grote Zilverreiger
499
2010: 243
Gr. Canadese Gans
29
2015: 11
Krakeend
111
2007: 80
Wintertaling
2
2005: 1
Slobeend
49
2017: 39
Waterhoen
13
2017: 3
Kl. Mantelmeeuw
4
Max 1
Bosuil
3
2007: 2
Ransuil
15
2017: 12
Groene Specht
2011: 1
Middelste Bonte Sp. 2
34
2017: 33
Heggenmus
4
2005: 3
Roodborsttapuit
4378
2006: 3982
Kramsvogel
483
2008: 317
Koperwiek
10
Max 3
Raaf
496
2013: 352
Keep
333
2006: 319
Barmsijs

Verliezers (nieuw minimum)
soort
aantal
71
Knobbelzwaan
2
Grote Zaagbek

vorig record)
2017: 96
2016: 5

Vacante routes
Erg blij zijn we met alle nieuwe tellers. Daardoor zijn er heel wat vacante routes ondertussen weer bezet.
Eveneens is het erg fijn dat meerdere tellers er dit jaar een tweede route bij hebben genomen. Vooral
met de nieuwe tellers in het zuidoosten van de provincie zijn we erg blij. Daar worden nu 5 routes meer
geteld dan een aantal jaren geleden.
Om tot een nog betere dekking te komen, zoeken we m.n. voor atlasblokken in Midden- en ZuidDrenthe (nieuwe) tellers. Mocht je iemand kennen die ook mogelijk mee zou willen doen, laat het even
weten. In overleg kunnen we dan zoeken naar een passend blok om te onderzoeken.
Dank
Bijna 70 vogelaars zijn in januari op pad geweest. Dankzij jullie telwerk hebben wij weer nieuwe
waardevolle informatie op over de vogelstand in Drenthe tijdens de winterperiode.
Februari 2018
Sjoerd Boonstra
Coördinator Januaritelling
Overzicht resultaten 2018
Aalscholver
Appelvink
Baardman
Barmsijs (totaal)
Blauwe Kiekendief
Blauwe Reiger
Bokje
Boomklever
Boomkruiper
Bosuil
Brandgans

65
18
4
333
11
83
1
120
98
4
27

Brilduiker
Buizerd
Dodaars
Ekster
Fazant
Fuut
Gaai
Geelgors
Glanskop
Goudhaan
Goudvink

2
202
7
161
21
1
210
585
11
245
72
13
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Graspieper
Grauwe Gans
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
Indische Gans
Kauw
Keep
Kievit
Klapekster
Kleine Bonte Specht
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Zwaan
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Koperwiek
Kraanvogel
Krakeend
Kramsvogel
Kruisbek
Kuifeend
Kuifmees
Matkop
Meerkoet
Merel
Middelste Bonte Specht
Nijlgans
Noordse Kauw
Ooievaar
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64
1203
15
217
169
499
1
12
2
87
7
34
191
2363
13
582
2
3
736
496
489
6
6
13
30
71
447
372
973
483
9
29
4378
143
123
16
41
46
685
2
199
8
5

Parkeend
Parkgans
Pimpelmees
Putter
Raaf
Ransuil
Rietgors
Ringmus
Roek
Roodborst
Roodborsttapuit
Sijs
Slechtvalk
Slobeend
Smient
Sneeuwgors
Sperwer
Spreeuw
Staartmees
Stadsduif
Stormmeeuw
Toendrarietgans
Torenvalk
Turkse Tortel
Veldleeuwerik
Vink
Waterhoen
Watersnip
Wilde Eend
Wilde Zwaan
Winterkoning
Wintertaling
Witgat
Witte Kwikstaart
Zanglijster
Zilvermeeuw
Zwarte Kraai
Zwarte Mees
Zwarte Specht
Totaal

6
11
662
61
10
3
46
84
1103
149
4
616
1
2
210
1
10
2269
121
2
572
9461
31
66
48
1415
49
8
755
44
147
111
2
6
3
20
1205
16
6
36887
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BESTUURSMEDEDELINGEN
DONATIE 2018
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 op
bankrekeningNL.77.INGB.0003870292 t.n.v.
Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding
van donatie 2018.

WEBBEHEERDER GEZOCHT!!!!
Het bestuur is al lange tijd op zoek naar een
webbeheerder, die de taken van Sjoerd
Boonstra kan overnemen. Het gaat om het up to
date houden van de website en plaatsen van
berichten; uiteraard in overleg met het bestuur.
Er staat indien gewenst een kleine vergoeding
tegenover. Inlichtingen bij Eelke Schoppers.

DRENTSE VOGELAARSDAG 2018
Dit jaar organiseert WAD weer de tweejaarlijkse
Drentse Vogelaarsdag, tezamen met Stichting
Natuurbelang de Onlanden. En wel op zaterdag
15 september. Noteer deze datum alvast in uw
agenda. Nadere informatie volgt z.s.m.

Nieuwsbrief

ANBI/STATUS
Donaties en verreden kilometers voor tellingen
zijn fiscaal aftrekbaar, want WAD heeft een
ANBI status.
ANBI status
Wat is dat precies? Een
Algemeen nut beogende
instellingen (ANBI) kan
gebruikmaken
van
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 tellingen 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

De Onlanden Foto Natuurmonumenten
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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 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.
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Ben van Os – Voorzitter, bestuurslid Sovon
Kennemerland 131, 9405 LE Assen (tel.: 0592 – 35 29 04, e-mail:blj.van.os@gmail.com)
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 (tel.: 06-11204962) (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.coml)
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)
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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