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Donkere wolken
Eindelijk zijn ze er, spaarzaam maar toch, de
novemberstormen met kletterende regen tegen de
ramen, de wind die huilt rond het huis, tijd voor
spelletjes met de familie.
En als ik dan naar buiten kijk in mijn stadstuintje en
zie de mussen, mezen, boomklever en soms de
grote bonte specht lekker hangend aan al het
goede wat mijn eega ze ruimschoots aanbiedt denk
ik dat wij niet alleen de vogelbevolking van voedsel
voorzien, maar ook indirect de sperwer die zo af en
toe voorbij suist.
Voedsel is de basis en daar is het grondig mis mee.
Insecten nemen af, bodemfauna neemt af,
eenvormige graslanden nemen toe. Niet
eenvoudig dit proces om te draaien.
Op de landelijke dag van Sovon werd de nieuwe
Atlas gepresenteerd waar ook in Drenthe hard aan
gewerkt is. Indrukwekkend cijfermateriaal verpakt
in 3,7 kg papier. Ook hier kwam het gegeven van
basisnatuurkwaliteit in het landelijk gebied om de
hoek kijken. Eigenlijk, hoe krijg je de
voedselpiramide weer beter aan de praat over een
grote oppervlakte. Carola Schouten minister van
LNV erkende de problematiek en gaf ook aan daar
mee aan de slag te willen: “Dit boek zal daar bij een
ondersteuning zijn”.
Overigens werden hier ook vijf leden van
verdienste benoemd waaronder Jannes Santing uit
Exloo. Ik denk, dat iedereen die de WAD avonden
en dagen bezoekt Jannes kent. Een stugge
volhouder. Vanaf 1975 betrokken bij Atlas werk en
tellingen van de WAD. Behoort tot de top 20 van
gegevensleveranciers bij SOVON.
Jannes
proficiat!

Daar komen we natuurlijk bij de kern van de WAD:
gegevens verzamelen. Objectief, wetenschappelijk
verantwoord, betrouwbare analyses en resultaten
publiceren. Is de WAD dan alleen maar tellers?
Nou nee, als je op onze Vogelaarsdag dit najaar
rond liep merkte je dat het ook een sociaal volk is,
humor en sterke verhalen. Een rondje Onlanden
mag natuurlijk niet zonder een blik op die
spectaculaire nieuwe soort: de zeearend. Die
maakte het spannend, maar op het laatste moment
was hij er toch. En dan merk je dat hoe er over
gepraat wordt: ‘Zag je hoe hij mooi voor de zon
draaide, hoe die voorbij kwam?’ Dan weet je hier is
een herinnering geplaatst die je over 20 jaar
feilloos kunt oproepen. Dat is ook vogelen:
genieten van het moment. En dat doe ik ook met
die boomklever, die op een paar meter van mijn
raam ongestoord pinda’s zit te pikken.
Ben van Os
Voorzitter WAD
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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.

WIJZIGINGEN E-MAIL-ADRES

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:

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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GANZEN EN ZWANEN IN DE WINTER
2017/2018
Inleiding
De maandelijkse tellingen van ganzen en zwanen
in de wintermaanden heeft een lange traditie in
Nederland. De tellingen worden georganiseerd
door SOVON Vogelonderzoek Nederland. De
WAD coördineert de Drentse tellingen, die worden
uitgevoerd door een harde kern van waarnemers
die soms al vanaf het begin bij de tellingen is
betrokken. Het aantal getelde gebieden is gestaag
toegenomen en is de laatste jaren redelijk stabiel.
In deze bijdrage wordt ingegaan op de tellingen in
de winter van 2017/18. Tegelijkertijd zijn de eerste
tellingen van het nieuwe winterseizoen al weer
achter de rug.
Methode
Tellingen van ganzen en zwanen zijn in de periode
van september tot en met maart één keer per
maand uitgevoerd. Deze tellingen vonden telkens
plaats in het weekend halverwege de maand. De
teldata waren als volgt: 16/17 september, 14/15
oktober, 18/19 november, 16/17 december, 13/14
januari, 17/18 februari en 17/18 maart.
Tijdens de tellingen zijn vaste telgebieden
doorkruist met de auto en/of fiets en zijn alle
pleisterende ganzen en zwanen geteld en
ingetekend op kaart. De telgebieden variëren in
grootte van ongeveer 200 hectare tot ruim 4000
hectare. Na afloop van de tellingen wordt door de
meerderheid van de waarnemers de resultaten
digitaal aangeleverd via de invoermodule van
SOVON. Een afnemend aantal waarnemers levert
de aantallen nog aan op papier. Sinds enige tijd is
het ook mogelijk om de waarnemingen in het veld
in te voeren met de door SOVON ontwikkelde app
Avimaps. Deze app wordt door diverse
waarnemers gebruikt.
Waarnemers
De tellingen werden uitgevoerd door Hans Asjes,
Bertus Bats, Roelof Blaauw, Sjoerd Boonstra, Mart
Coenders, M.B. Cuperus, Arend van Dijk, Bert
Dijkstra, Remco Drewes, Paul Gelderloos en
telgroep Bargerveen, Jan van Ginkel, Jan
Grotenhuis, John Hulst, Piet Kerssies, Joop Kleine,
Tinus Knegt, Peter de Kraker, Roelof Manting,
Anne Hielke van der Meulen, Hero Moorlag,
Tseard Mulder, Rene Oosterhuis, Jacob Poortstra,
Jaap Ruiter, Jannes Santing, Eelke Schoppers,
Dick Schoppers, Henk Sloots, Harold Steendam en
Paul Verra. De gebieden van Jannes Santing zijn
vanwege een voetoperatie deels overgenomen
door Henk Sloots en Harold Steendam.
Het weer in de winter 2017/18
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De winter van 2017/18 was vrij zacht met alleen aan
het einde een serieuze koudeperiode. De maanden
december en januari waren opvallend zacht. Eind
januari (de 24ste) liep de temperatuur zelfs op tot
ruim boven de tien graden. De kou kwam pas vanaf
half februari. Toen kon er zelfs enkele dagen
geschaatst worden op natuurijs.
De tellingen in september en oktober konden onder
heerlijke en zonnige omstandigheden worden
uitgevoerd. Heel anders was het in november. Het
telweekend stond in het teken van regen en buiig
weer. De decembertelling viel na een periode met
sneeuw. De meeste sneeuw viel overigens in het
zuiden van het Nederland. De omstandigheden
tijdens de telling in januari vielen nogal tegen. Er
werd zonnig weer beloofd. We kregen daarentegen
te maken met enkele grijze dagen. Het was echter
wel rustig en vrij zacht, na een bescheiden koude
periode. Gelukkig dat de telling niet een paar dagen
later was, want toen (18 januari) raasde een flinke
storm over het land. Het KNMI gaf hiervoor code
rood af. De telling van februari viel samen met het
begin van de enige serieuze koude periode van de
winter. Het was heerlijk rustig winterweer. In maart
konden de handschoenen weer uit. De zonnebril
was niet nodig, want het was een nogal somber
weekend.
Resultaten
Een samenvatting van de resultaten van de
ganzen- en zwanentellingen in de winter van
2017/18 zijn weergegeven in tabel 1. Deelname (=
aantal getelde gebieden) is het hoogst in de echte
wintermaanden. De maanden september en maart
zijn niet echt populair onder de waarnemers. Toch
nemen steeds meer waarnemers de moeite om in
deze maanden te tellen. Het getelde aandeel van
de provincie bedraagt tussen ongeveer een kwart
(september/maart) tot ruim boven de helft
(december, januari en februari). In figuur 1 is te

Grote Canadese gans foto Wies Vink
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zien welke gebieden in januari 2018 zijn geteld.et
seizoen kwam nogal traag op gang. Met name de

Foto Ana Buren

Fig. 1. Getelde gebieden tijdens de ganzenen zwanentelling in januari 2018
echte winterganzen kwamen pas laat aan. In de
twee voorgaande seizoenen schommelde het
aantal pleisterende toendrarietganzen in oktober al
rond de 20.000 exemplaren. In oktober 2017 bleef
de teller steken op ongeveer 8.500. Hetzelfde
beeld was waar te nemen bij de kolgans. De
oktoberaantallen in de seizoenen 2015/16 en
2016/17 lagen op ongeveer 25.000, terwijl
afgelopen seizoen nog geen 5.500 kollen in de
provincie verbleven. Beide soorten wisten
vervolgens wel de weg naar Drenthe te vinden. Het
aantal toendra’s bereikte zelfs de magische grens
van 100.000 in januari. Nooit eerder werden zoveel
toendrarietganzen in de provincie geteld. De kern
van de verspreiding van de toendrarietgans lag
zoals altijd in de oostelijke helft van de provincie
(Hunzedal, Drentse Veenkoloniën, omgeving
Bargerveen, figuur 2). Telgebieden met meer dan
10.000 toendra’s zijn hier geen uitzondering. Maar
ook in midden- en zuidwest-Drenthe zijn
aanzienlijke aantallen geteld. Opmerkelijk is dat de
piek in midden- en zuidwest-Drenthe in
november/december ligt, terwijl de piek in de
oostelijke helft van de provincie in januari ligt.

De piek van de kolgans viel dit seizoen al in
december (figuur 3). Met bijna 46.000 exemplaren
bleef het seizoensmaximum echter ruim beneden
het niveau van voorgaande seizoenen. De kolgans
heeft een meer noordelijke verspreiding in
vergelijking met de toendrarietgans, maar ook
elders in de provincie komen kolganzen vrij
algemeen voor. Hiaten in het voorkomen van de
kolgans liggen in het centrale deel van de
provincie, al wordt hier natuurlijk ook wel minder
geteld.

Fig. 2. Verspreiding toendrarietgans januari
2018.
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van een voorzichtige toename, met uitschieters in
het seizoen 2010/11 en 2012/13. Na 2010 ligt het
seizoensmaximum van de wilde zwaan vrijwel
steeds boven het seizoensmaximum van de kleine
zwaan. In aanvulling hierop kan nog worden
opgemerkt dat met name de wilde zwaan ook veel
buiten de getelde gebieden pleistert. De werkelijke
aantallen zullen dus flink hoger zijn.
Het moge duidelijk zijn dat ook grauwe ganzen en
(grote) Canadese ganzen in aantal toenemen.
Beide soorten zijn ook in de zomermaanden in
toenemende mate op allerlei plekken in de
provincie te vinden.

Fig. 3. Verspreiding kolgans december 2017
De meeste waarnemers zien de kleine zwaan
langzaam uit hun telgebieden verdwijnen. In het
noorden van de provincie wordt deze prachtige
zwaan zo goed als niet meer waargenomen. Deze
achteruitgang komt ook tot uiting in het overzicht
met de telresultaten. De getelde maandtotalen in
het afgelopen seizoen liggen ruim onder het
twintigjarig gemiddelde. Opvallende uitzondering
hierop zijn de aantallen in januari 2018. Deze lagen
juist ruim twee maal hoger dan de gemiddelde
waarde. Deze tijdelijke opleving komt vrijwel
geheel voor rekening van de aanwezigheid van
een beperkt aantal grote groepen nabij het
Bargerveen (ruim 300), in de omgeving van
Westerbork (140) en de Mepper Hooilanden (100).
De seizoensmaxima van kleine zwaan laat in de
afgelopen twintig seizoenen overigens een geheel
afwijkend beeld te zien (figuur 4), waarin niet direct
sprake lijkt te zijn van de hierboven gesuggereerde
afname. Het seizoensmaximum schommelt steeds
rondom de 500 exemplaren.

Vooruitblik seizoen 2018/19
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn we al
weer toe aan de tweede telling van het nieuwe
seizoen. De data van de tellingen in het seizoen
2018/19 zijn als volgt:
 13/14 oktober 2018
 17/18 november 2018
 15/16 december 2018
 12/13 januari 2019
 16/17 februari 2019
 16/17 maart 2019
Voor de regio Midden-Drenthe (omgeving
Mantinge/Nieuw-Balinge) zijn we op zoek naar
enthousiaste tellers. Hier zijn vrij recent drie
telgebieden vacant gekomen, waar substantiële
aantallen ganzen en zwanen aanwezig zijn.

Wilde Zwanen Foto Ana Buren

Figuur 4. Seizoensmaxima van de kleine zwaan
(zwart) en wilde zwaan (grijs) in Drenthe in de
periode 1997/98 t/m 2017/18.
Een heel ander patroon is te zien bij de wilde
zwaan. Hier lijkt, hoewel onduidelijk, wel sprake
5

Voor vragen en inlichtingen: Harold Steendam,
telefoon
0592-273845
of
e-mail:
harold_steendam@hotmail.com.
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n telgebieden
Knobbelzwaan
Zwarte Zwaan
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Zwaangans
rietgans spec.
Taigarietgans
Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Kolgans
Dwerggans
Grauwe Gans
Soepgans
Indische Gans
Sneeuwgans
Canadese Gans
Grote
Canadese gans
Kleine
Canadese gans
Brandgans
Rotgans
Roodhalsgans
Nijlgans
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Wilde Zwaan
Zwaangans
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Taigarietgans
Toendrarietgans
Kleine Rietgans
Kolgans
Dwerggans
Grauwe Gans
Soepgans
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Sneeuwgans
Canadese Gans
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Canadese gans
Kleine
Canadese gans
Brandgans
Rotgans
Roodhalsgans
Nijlgans
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September
Gemidd. Seizoen
20 jaar
17/18
25
33
125
75
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
550
7
0
2
801
129
0
0
4.122
1.096
126
107
0
0
0
0
0
627

Oktober
Gemidd. Seizoen
20 jaar
17/18
58
69
219
231
0
0
1
5
4
4
0
1
42
924
0
4
8.506
4.656
3
9
5.329
7.519
1
0
5.432
1.983
331
183
0
1
1
0
0
680

November
Gemidd. Seizoen
20 jaar
17/18
72
84
470
431
2
1
25
114
80
44
0
0
50
2.842
0
240
56.359
22.858
59
4
37.311
20.518
0
0
9.936
2.270
408
234
1
2
2
0
0
828

December
Gemidd. Seizoen
20 jaar
1718
75
87
654
600
3
1
78
265
224
130
0
1
520
3.797
0
260
61.056
39.761
9
4
45.664
25.202
0
0
6.586
1.727
471
219
0
1
0
0
0
668

1.550

967

1.599

1.594

0
46
0
0
1.132

0
62
39
770
0
0
0
0
0
0
994
851
862
Februari
Gemidd.
Seizoen
20 jaar
17/18

12
0
0
434
Januari
Gemidd.
20 jaar

78
702
2
274
348
1
6.646
613
53.200
6
21.571
0
1.545
222
1
1
655

Seizoen
17/18

89
800
3
579
634
0
0
0
102.198
34
36.153
0
6.418
354
1
0
0

76
683
1
364
325
1
3.597
596
36.912
7
17.070
1
1.253
213
1
0
400

1.599
1.757
0
0
724

0
5.278
0
0
886

79
813
3
255
350
0
16
0
34.429
20
34.611
0
4.418
490
0
0
249

0
291
0
0
1.194
Maart
Gemidd.
20 jaar

1.399
0
0
748
Seizoen
17/18

56
472
1
71
77
0
96
15
268
1
1.804
0
580
156
1
0
175

769
1.229
0
0
572

5
6.861
0
0
645

0
4.404
0
0
1.169

47
370
0
7
95
0
0
0
61
0
8.191
0
3.368
270
1
1
21
421

324
0
0
274

0
3.049
0
0
452
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BIJZONDERE
WAARNEMINGEN 1
JANUARI-25 NOVEMBER

2018
Dit jaar nadert het eind. Daarom weer een kort
overzicht van enkele bijzondere waarnemingen.
Op 8 april werd een kuifduiker gezien in de
Onlanden. Een kwak was op 22 mei bij Dalen
aanwezig en op 7 oktober vloog een kwak over
Wilhelminaoord. In mei, juni en juli waren twee
zwarte ibissen in de Onlanden aanwezig. Op
14 november werden drie ross’ ganzen
gevonden nabij Peize. Deze bleven tot en met
20 november in de omgeving aanwezig. Alle drie
de vogels waren ongeringd en zijn daarmee de
eerste ongeringde ross’ ganzen die ooit in
Drenthe zijn gezien. Rot- en roodhalsganzen
werden de eerste maanden van dit jaar op
diverse plekken waargenomen. De eerste
zomertaling van dit jaar werd gezien op 17
maart en de eerste blauwvleugeltaling ooit was

20 november De Onlanden - Polder Lage Land ©
Christiaan Teule

aanwezig op 5 mei bij de vloeivelden van
Nieuwe Buinen. De bekende witoogeend was
dit jaar ook weer present op het Dwingelderveld.
Wederom werd er een gezien bij Havelte. Van
16 januari tot en met 5 februari zaten twee
toppers op de Brunstingermaden bij Beilen. Een
middelste zaagbek vrouwtje werd dit jaar twee
keer gezien op het Friesche Veen. De eerste
wespendief werd op 15 mei waargenomen. De
tweede
grijze
wouw
ooit

5 mei 2018 Nieuw Buinen - Vloeivelden Zuidzijde ©
Eric Jacobs

voor Drenthe, zat in augustus en september in
het Fochteloërveen. Op deze en meerdere
locaties werd wederom een slangenarend
gezien.
Het
bekende
mannetje
steppekiekendief van de Onlanden was dit jaar
ook weer aanwezig. Daarnaast werden op
enkele andere plekken steppekiekendieven
gezien. De eerste grauwe kiekendief en
visarend werden waargenomen op 26 en 3
april. Roodpootvalken en ruigpootbuizerds
werden op diverse locatie gezien. De eerste
boomvalk,
kwartel,
kwartelkoning
en
porseleinhoen werden op 10 april, 12 mei, 23
mei en 5 april waargenomen. Dit jaar zaten er
wederom enkele kleinst waterhoentjes in de
Onlanden. In het slibdepot langs de Dijk nabij
Zuidlaren waren 3 broedende kluten aanwezig
waar uiteindelijk 4 jonge kluutjes uit voort
kwamen. De eerste kleine plevier werd op 6
april gezien. Dit jaar werden op diverse plekken
zilverplevieren,
kleine
strandlopers,
kanoeten
en temmincks strandlopers
waargenomen. Zeker voor kanoet, toch een
behoorlijke zeldzaamheid, is dit wel bijzonder.
Spectaculair was de waarneming van een
terekruiter die op 12 mei korte tijd op een paaltje
in de Onlanden zat. Dit is de eerste terekruiter
ooit voor Drenthe.

12 mei De Onlanden - Eelderdiep © Carolien van
Bruggen
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Maar liefs 4 steenlopers zaten op 18 mei in het
slibdepot langs de Dijk nabij Zuidlaren. Dwerg-,
geelpoot- en pontische meeuwen werden dit
jaar wederom op diverse plekken gezien.
Reuzensterns zaten met name in de Onlanden
met een maximaal aantal van 7. Bijzonder was
de waarneming van een dwergstern op 3 juni
op het Doldersummerveld. Het eerste visdiefje
werd op 18 april waargenomen en de eerste
zomertortel op 16 april. De eerste koekoek,
nachtzwaluw en gierzwaluw op 12 april, 12 mei
en 23 april. De enige waarneming van bijeneter
was een groepje van 3 overvliegend over het
Dwingelderveld op 29 juni. Dit jaar werden maar
liefs op 4 locaties een hop gezien. Bijzonder was
waarneming
van
een
rondvliegende
strandleeuwerik op 3 november in de
Onlanden.
De
eerste
oeverzwaluw,
boerenzwaluw, huiszwaluw en boompieper
werden op 23, 6, 9 en 7 april waargenomen. Een
duinpieper vloog op 5 september over het
Ballooerveld. Op deze locatie vloog op 30
september ook een roodkeelpieper over. Deze
soort vloog op 25 september tevens over
Emmer-Compascuum. Begin dit jaar verbleef
een waterspreeuw bij Roden. In november was
deze soort aanwezig in de Oude Kene bij
Hoogeveen en werd er eentje bij Havelte
waargenomen.
De
eerste
gekraagde
roodstaart, tapuit, sprinkhaanzanger, snor,
rietzanger en kleine karekiet van het jaar
werden waargenomen op respectievelijk 7, 6,
20, 11, 14, en 27 april. Op 13 maart werd de
eerste blauwborst gezien en op 26 april het
eerste paapje.
Op 17 augustus zat een
waterrietzanger in de Onlanden. Grote
karekieten zaten onder anderen bij de Groeve
en in de Onlanden. De eerste bosrietzanger,
braamsluiper,
spotvogel,
grasmus,
tuinfluiter, fluiter en fitis werden waargenomen
op 12 mei, 4 april, 12 mei, 19 april, 5 mei, 26 april
en 8 april. Op 27 januari zat een siberische
tjiftjaf bij het Leekstermeer. Bladkoninkjes
werden op vele locaties aangetroffen. Een
mannetje kleine vliegenvanger was op 26 mei
aan het zingen in Eelderwolde. Op 6 februari
werd een mannetje buidelmees gezien in het
LOFAR-gebied bij Buinen. Hier werd op de 23
september ook een roze spreeuw gezien. De
eerste
grauwe
vliegenvanger,
bonte
vliegenvanger, wielewaal en grauwe klauwier
werden waargenomen op 29, 7, 4 en 22 april.
Een bonte kraai was begin dit jaar enige tijd
aanwezig in en rond het Dwingelderveld. Op 6
mei en 14 oktober vloog een Europese kanarie
over
het
Bargerveen.
14
november

Boerenveensche Plassen © Jan Willem Jonkers
Opvallend waren groepen van tientallen fraters
op diverse locaties in de provincie. Deze soort
was de afgelopen jaren zeer zeldzaam maar dit
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jaar
ineens
een
stuk
minder.
Witstuitbarmsijzen werden begin dit jaar in het
Drents-Friese-Wold en in de Onlanden
gevonden. In Zuid-west Drenthe en dan met

14 november Boerenveensche Plassen © Jan Willem
Jonkers

name in het Drents-Friese-Wold werden begin
dit jaar diverse groepen grote kruisbekken
gezien. Op 28 mei zat een roodmus te zingen
bij de Gasterse Duinen en op 17 februari vloog
een ijsgors over de Onlanden. Dit jaar werden
twee sneeuwgorzen gezien, namelijk op 16
maart bij Zuidvelde en 7 november bij Exloo. Op
4 september vloog een ortolaan over zowel
Assen als Peize. Het jaaroverzicht van vorig jaar
omvatte de waarnemingen tot en met half
november 2017. Vermeldingswaardig is dat van
17 tot en met 19 november nog een dwerggors
in het Drents-Friese-Wold verbleef.
Eelke Schoppers

DE NIEUWE SOVON
VOGELATLAS VAN
NEDERLAND

Hij is er: “de ATLAS”
Op 24 november was het dan eindelijk zover de
Vogelatlas van Nederland werd gepresenteerd
in aanwezigheid van 2500 SOVON tellers en
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minister Carola Schouten van LNV. En de eerste
oplage van 4000 exemplaren was meteen
uitverkocht. Overigens geen zorgen de tweede
oplage van 6000 exemplaren komt er aan.
Het eerste wat opvalt als je het boek oppakt is
het gewicht 3,7 kilogram. Het boek kenmerkt
zich door een zeer strakke vormgeving, heldere
beeldtaal en prachtige foto’s. Een enorm
compiment moet gegeven worden aan de
eindredacteurs Fred Hustings en Kees
Koffijberg. Alle teksten zijn zeer strak en uniform
geredigeerd. Persoonlijke ontboezemingen van
de soortauteurs zal je niet tegenkomen. De
kaarten zien er ook strak uit met zomer en
winterverspreiding en daar waar gewenst
vergelijking met het beeld uit de eerdere
atlasperioden.
Ook zeer aangenaam is de bij de
soortbeschrijvingen geplaatste infografics waar
je in een rechthoekig kader een heel goed
overzicht krijgt van de soort in de afgelopen 40
jaar.
In deze nieuwsbrief ontbreekt de ruimte voor
een uitgebreide recensie. Bovendien is er
gewoon
een
betere
manier:
kopen!
www.sovon.nl Waarnemers krijgen korting.

Nieuwsbrief

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

Ben van Os

DONATIE 2019
Het WAD-bestuur het donatie bedrag voor 2019
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 tellingen in uw belastingaangifte
kunt aftrekken onder de post schenkingen. Ook
een gift uit een erfenis blijft vrij
van successierecht.
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
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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.

BESTUURSLEDEN EN COÖRDINATOREN VAN DE
Bestuur:
Ben van Os – Voorzitter, en 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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