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Van het Bestuur
Beste WAD-ders
Het schiet nog niet op met Corona. Dat
betekent, dat dit jaar geen bijzondere
activiteiten door het WAD-bestuur zijn
georganiseerd, zoals een WAD Avond of een
Drentse Vogelaarsdag. Laten we hopen dat
in het komend jaar, al dan niet met behulp van
een vaccin, de situatie weer normaliseert. En
dat we dus weer gewoon een Drentse
Vogelaarsdag kunnen organiseren. Maar
waar we geen last van Corona hebben: de
tellingen voor het komend jaar komen er weer
aan. De midwintertelling is in 2021 op
zaterdag 16 januari 2021 (telperiode 15-18
januari). En in januari hebben we natuurlijk
onze Januaritelling van de WAD. Want
gelukkig spelen die zich in de frisse
buitenlucht af. Er is veel moois te zien, lees
het verslag van de bijzondere waarnemingen
van Eelke Schoppers maar. De grijze wouw
schijnt langzamerhand naar onze streken toe
te komen. En zelf heb ik al fietsend (op mijn
bijna dagelijkse rondje) en wandelend over
het Hijkerveld soms ook leuke en
onverwachte ontmoetingen. Een dodaars die
van onder water een wat al te opdringerige
meerkoet attaqueerde. Op 12 september een

visarend, die in de ‘boom van Dirk Haanstra’
in Diependal zat. Verschillende grauwe
klauwieren, die zich prachtig in het zonnetje
lieten zien. Bij het jeneverbesstruweel
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bij Lheebroek in februari een paartje
middelste bonte specht. In deze WAD
Nieuwsbrief
komen
de
bijzondere
waarnemingen en kolonie- en broedvogels
uitgebreid aan de orde. In elk geval veel
leesplezier en goede feestdagen gewenst.
Blijf gezond!
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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.

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:

Onze voorkeur gaat uit naar aanlevering in
digitale vorm, liefst via e-mail in Word- of
platte tekstbestand. Lettertype Arial 10
pts.
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
Wijzigingen van het adres en van het emailadres in verband met toezending WADNieuws graag doorgeven aan Eelke
Schoppers: eelke.schoppers@gmail.com.

p.a. Oosteinde 13, 9415 PA Hijken
De
Nieuwsbrief
dient
tevens
als
informatiebulletin voor de districtscoördinator
en vertegenwoordigers van de ledenraad van
SOVON voor Drenthe. De Stichting WAD fungeert als districtsraad voor de vereniging
SOVON. De Nieuwsbrief verschijnt twee à
drie keer per jaar, afhankelijk van de kopij.
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BIJZONDERE WAARNEMINGEN
EELKE SCHOPPERS
Bijzondere waarnemingen 1 januari – 30 november 2020
Dit jaar zijn weer veel bijzondere vogels waargenomen. Daarom een opsomming van de meest
bijzondere.
Dit jaar werd op twee locaties een kuifduiker waargenomen. Namelijk van 14 tot en met 16
maart in de Onlanden en op 21 november op zandgat Steenbergen. De bekende roze pelikaan
bleef het hele jaar, met tussenpauzes, rondhangen bij het ooievaarsstation bij de Wijk. De vogel
maakte daar zelfs gebruik van een ooievaarsnest als slaapplek en was bijna onafscheidelijk van
de in omgeving levende ooievaars. Op drie plekken werd een kwak waargenomen, namelijk op
19 en 20 april in Smilde, 2 augustus in de Onlanden en 26 september overvliegend over Uffelte.
Een koereiger werd in mei in de Onlanden gezien. Dit jaar werd maar 1 zwarte ibis
waargenomen, namelijk een overvliegende vogel op 18 april in de Onlanden. Van 16 tot en met
22 juli verbleef een flamingo bij Buinen. Werd de dwerggans in het verleden af en toe nog wel
eens waargenomen, afgelopen jaren is het een echte zeldzaamheid geworden. De vogel die op
6 februari bij Veenhof werd waargenomen was de eerste waarneming sinds 2017. Op 29
september verbleef een Ross’ gans in de Onlanden. Rotganzen werden dit jaar op 3 locaties
gezien, evenals de roodhalsgans. Krooneenden werden op 4 plekken gezien, waarvan een
paartje 5 dagen op het Kremersgat bij Beilen. Op 16 januari zaten 3 grote zee-eenden op het
Leekstermeer. Dit jaar werden op twee locaties grijze wouwen gezien. Op 20 maart zat er een
vogel in het Bargerveen en van 9 tot en met 10 oktober in de Onlanden. De grijze wouw is een
vogel die we steeds vaker gaan zien, aangezien de soort steeds noordelijker in Frankrijk broedt.
Dit is ook te zien aan het aantal waarnemingen in de rest van Nederland. Ook dit jaar werden
weer diverse slangenarenden in Drenthe gezien, naast de bekende plekken als het
Dwingelderveld en Fochtelooerveen ook in het Drents-Friese Wold, Boswachterij Grolloo en
Holtingerveld. Steppekiekendieven werden op diverse plekken gezien. Dit jaar was een
bijzonder arendjaar. Op diverse plekken in Nederland werd een haviksarend met zender gezien.
Op radarbeelden is uiteindelijk te zien dat de vogel via Denemarken terugvliegt over Nederland
en daar Drenthe aandoet. Op 13 juli vloog waarschijnlijk een schreeuwarend over het
Ballooërveld. Indien aanvaard gaat het hier om het eerste geval voor Drenthe. Even spectaculair
was een overvliegende dwergarend op 13 juni over de Kraloërheide. Een dag later vloog tevens
een dwergarend over Vries. Voor de dwergarend zijn dit de tweede en derde waarneming ooit. In
juni was langdurig een roodpootvalk aanwezig op het Dwingelderveld. Op 17 juni werd in de
Onlanden een klein waterhoen gehoord. Daar werd op 27 april eveneens een kleinst
waterhoen waargenomen. Steltkluut werd op 3 plekken dit jaar gezien. Op 2 en 19 september
vloog een morinelplevier over het Ballooërveld en het Dwingelderveld. Deze dieren worden niet
vaak ter plaatse gezien, dus erg leuk waren 5 exemplaren bij het Eexterveld op 28 april. Op 29
april werden drie drieteenstrandlopers bij Zeijen gezien en van 28 tot en met 30 oktober zat een
gestreepte strandloper bij Buinen. Van 29 juni tot en met 6 juli zat een poelruiter in Diependal.
Bijzonder was een overvliegende kleine jager op 29 september over de Duunsche Landen. Vanaf
16 november werd een kleine burgemeester gezien bij de VAM te Wijster. Spectaculair was een
waarneming van een lachmeeuw bij Schoonloo op 31 mei en 1 juni. Even spectaculair was de
vondst van een kleine kokmeeuw op deze locatie. Beide zijn nieuwe soorten voor Drenthe. De
enige lachstern werd gezien op 13 augustus in de Onlanden. Op 15 mei verbleven 2 noordse
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sterns op het Leekstermeer en op 21 juli werd een dwergstern bij de Grote Rietplas te Emmen
gevonden. Dit jaar werden ook weer witwang- en witvleugelstern op diverse plekken gezien.
De oehoe heeft zich inmiddels in Drenthe gevestigd. Op enkele locaties zaten deze vogels. Fraai
was de waarneming van een overvliegende alpengierzwaluw op 14 augustus over Emmen. Dit
jaar werden weer diverse waarnemingen van de altijd mooie bijeneters en hoppen gedaan. Op
7 mei zat een fraaie roodstuitzwaluw bij Exloo. Op 9 en 16 september en 9 oktober vlogen
roodkeelpiepers over het Balloërveld en het Dwingelderveld. Grote piepers vlogen in oktober
en begin november over Oudemolen en Dwingelderveld. Een duinpieper werd op 25 augustus
overvliegend waargenomen over het Dwingelderveld. Pestvogels werden dit jaar weinig gezien,
met vogels op 6 locaties. Vanaf 8 november tot en met heden zat een waterspreeuw bij de Haar
te Assen. Op 16 juli werd een rode rotslijster in Uffelte gezien. Helaas werd de vogel een week
later dood gevonden. In april, mei en juni werd bij Meppel een cetti’s zanger gehoord en gezien.
Grote karkieten werden op diverse plekken gehoord. Dit geldt tevens voor het bladkoninkje.
Fraai was de ontdekking van een bruin boszanger, een nieuwe soort voor Drenthe, op 14
oktober in de Onlanden. Op 12 en 13 mei verbleef een roodkopklauwier vlakbij Alteveer. Een
bonte kraai was in november enkele weken in onder anderen Hoogeveen aanwezig. Op 18 juni
zat een adulte roze spreeuw bij Leutingewolde. Een andere adulte vogel werd op 10 juli
overvliegend over Diependal gezien. Het hele jaar door werden op diverse locaties Europese
kanaries waargenomen. Fraters werden begin dit jaar in de Onlanden en Bargerveen gezien.
Van 28 mei tot en met 13 juli zat een adulte roodmus te zingen bij het Bargerveen. Diverse
ijsgorzen werden overvliegend waargenomen. Op 5 november vlogen 2 sneeuwgorzen over het
Dwingelderveld. Een ortolaan zat op 17 september bij het Eexterveld en op de 6e en 16e vloog
er één over Nooitgedacht en het Dwingelderveld. Op deze laatste plek werd op 29 augustus ook
een ortolaan waargenomen. Tenslotte zat op 19 maart een groepje van vijf grauwe gorzen bij
Buinen.

4

Roodmus 2020-06-17 Barger-Oosterveen © Frank van der
Wielen

Gestreepte strandloper 29 oktober 2020 Buinen Beekslanden © Lenie Doornkamp

Grauwe gors 19 maart 2020 Buinen - Achterveen © Wilma
van der Vliet

Flamingo 21 juli 2020 Buinerveen - Kakenbroeken © Lenie
Doornkamp

Europese kanarie 26 maart 2020 Gasselternijveen ©
Wilma van der Vliet

Dwerggans 6 februari 2020 Veenhof - Korte Dallen © Emo
Klunder
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Figuur Morinelplevier 28 april 2020 Eext - Buitengebied West © Bob Hogeveen

Lachstern 1 juni 2020 Schoonloo - Zandgat © Andre-Willem Faber

Dwergarend 13 juni 2020 Dwingelderveld - Kraloërheide © Thom Schroot
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Roodstuitzwaluw 7 mei 2020 Exloo - Noordenveld © Hans van Kersbergen

KOLONIEVOGELS EN ZELDZAME BROEDVOGELS IN DRENTHE IN 2020
AREND J. VAN DIJK EN BERT DIJKSTRA
Waarschijnlijk is het de combinatie van overwegend gunstig voorjaarsweer en gunstige
omstandigheden in overwinteringsgebieden die aantallen van enkele Afrikatrekkers in 2020 flink
opstuwden. Droogte, voor het derde achtereenvolgende jaar, liet ook sporen na, maar van
winterverliezen door koude zal nauwelijks sprake zijn geweest. Sommige soorten gooiden hoge
ogen in Drenthe, wat te denken van 3 Oehoes, 238 Nachtzwaluwen, 57 Draaihalzen, 34
Middelste Bonte Spechten, 176 Paapjes, 38 Tapuiten, 462 Grauwe Klauwieren en 2
Roodmussen.
Door het snel invullen en insturen van veel telgegevens, vooral die uit de belangrijke grote
Drentse natuurgebieden, kunnen we nu reeds een vrij compleet overzicht geven van Drentse
resultaten van de inventarisatie van kolonievogels en landelijk zeldzame broedvogelsoorten.
Gegevens komen in hoofdzaak uit de monitoringprojecten van Sovon en uit speciale
rapportages (soms nog in de maak) van onder andere Bargerveen, De Onlanden, DiependalHijkerveld, Dwingelderveld, Fochteloërveen en Holtingerveld. Hieraan zijn gevalideerde
broedgevallen uit www.waarneming.nl en andere bronnen toegevoegd. Nog niet doorgegeven
broedgevallen kunnen altijd nog worden ingestuurd. Het landelijke Sovon-broedvogelrapport
over 2020 zal volgens planning in het voorjaar van 2022 verschijnen.
De ruim honderd inventariseerders worden zeer bedankt voor hun inzet en gegevens.
Het gaat om een voorlopig overzicht van de meeste zeldzame broedvogels en kolonievogels.
Per vogelsoort (op alfabetische volgorde) worden aantallen en plaatsen genoemd en totalen
vergeleken met die in vorige jaren en verder worden bijzonderheden vermeld.

Zeldzame broedvogels
Baardman. Het Drentse totaal komt op 96, een ongekend hoog aantal. In de Onlanden en dan
vooral in het Leekstermeergebied blijft de soort toenemen en kwam de teller op 92 (in 2019 66).
Elders in Drenthe zaten er 2 bij LOFAR Exloo, 1 in de Norgerpetgaten Fochteloërveen en 1 in
Zuidlaardermeer zuidoever. In de geïnventariseerde Geeserstroom zijn ze niet vastgesteld.

7

Brandgans. Minstens 70 paren in Drenthe, de meeste, 35 in de Onlanden. In het noordelijke
Hunzedal, vooral in Tusschenwater zijn 10 paren gemeld, in de omgeving Vries-Zeijen 5,
Fochteloërveen 5, Scharreveld 5, De Mussels Beilen 4, Nijensleek 3 en Dwingelderveld 2.
Bruine Kiekendief. Het Drentse totaal blijft steken op 8 paren. In de Onlanden zaten er 4, in
het noordelijke Hunzedal 2 en verder 1 in het Dwingelderveld en 1 in LOFAR Exloo.
Buidelmees. In de Onlanden werd een volledig recent gebouwd nest van Buidelmezen
gevonden. Het is onduidelijk of daadwerkelijk in het nest gebroed is.
Cetti’s zanger. In Meppel zat het enige Drentse territorium.
Draaihals. In 2020 ging het crescendo met deze intrigerende spechtensoort en zijn 57 territoria
vastgesteld. Net zoals in 2019, toen de teller 43 territoria aangaf, zaten de meeste in het DrentsFriese Wold (29) en Dwingelderveld (12). In het Holtingerveld zijn er 5 opgespoord, in
Fochteloërveen 4, Bargerveen 2, Hijkerveld-Zuidhijkerzand 2 en Balloërveld 1. Zingende
Draaihalzen op 24 april bij Peest en op 10 juni in de Boerenveensche Plassen voldoen aan de
BMP-normen. Dit jaar ontbreken meldingen uit de geregeld bezette boswachterij Exloo-Odoorn
(wel geïnventariseerd) en boswachterij Schoonloo. Houdt de vaak stiekeme Draaihalzen in de
gaten en denk niet te snel dat het wel een doortrekker zal zijn geweest. Vervolgbezoeken
kunnen uitsluitsel geven. Vooral bosranden grenzend aan heide zijn favoriet. De toename zal
samenhangen met landschappelijke veranderingen in Drenthe (bijv. na boskap) en met gunstige
omstandigheden in de Afrikaanse wintergebieden.
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Geoorde Fuut. Met 54 paren was de stand laag; in 2019 waren er nog 83 paren. In de natte
Onlanden met Kokmeeuwenkolonies zaten 23 paren, in het langzaam opdrogende
Dwingelderveld en Bargerveen 11 respectievelijk 9 paren. Tusschenwater in het Hunzedal was
goed voor 7 paren, de Boerenveensche Plassen voor 2 paren, het Drents-Friese Wold en het
Scharreveld beide voor 1 paar.
Grauwe Klauwier. Nog een soort die het bijzonder goed doet in Drenthe. Aan het begin van
deze eeuw zou je voor gek verklaard zijn met de mededeling dat er in Drenthe in 2020 462
territoria zouden zitten. Er is bij wijze van spreken haast geen telgebied meer zonder Grauwe
Klauwieren en in veel gebieden is geen houden meer aan. In jaarlijks getelde (kern)gebieden
vanaf 2010, zoals de meeste gebieden in de tabel, is er tussen 2019 (270 territoria) en 2020
(329) een toename van 22%. De trendlijn in deze gebieden laat eenzelfde verloop zien.
Bargerveen
76
(in 2019 56)
Drents-Friese Wold
73
(71)
Dwingelderveld
45
(31)
Drentse Aa
>40
(>36)
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Holtingerveld
Eener- & tempelstukken
Fochteloërveen
Kerkhorsten, Westerstroom
Diependal-Hijkerveld

29
27
16
12

(22)
(19)
20
(10)
(9)

(>4)

De ontwikkeling in enkele gebieden wijkt af van deze toename alom. Zo zijn in het Drents-Friese
Wold in enkele nieuw ingerichte gebieden steeds meer struiken gaan groeien (toename
klauwieren), maar langzaam aan heeft opslag van bomen hier de overhand gekregen (afname).
Nog meer dan vorige jaren waren er meldingen van paren met uitgevlogen jongen. De vele
zomerse dagen (en de dan actieve vogelaars) zullen hieraan niet vreemd zijn geweest. Dat
beloofd wat de komende jaren.
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Grauwe klauwier vrouw met voer, 17 juli 2020 ©Bert Dijkstra

Grote Canadese Gans. Er zijn 150 paren geregistreerd, een minimum. De jaarlijks
geïnventariseerde kerngebieden de Onlanden (45 paren), Dwingelderveld (38) en de Mussels
Beilen (29) nemen al driekwart van het totaal voor hun rekening. Recente informatie uit een
ander kerngebied, de bovenloop van de Drentse Aa met in 2011-14 20-30 paren ontbreek. De
Kleinste Canadese Gans is dit jaar niet gemeld.
Grote Gele Kwikstaart. Geen alledaagse broedvogelsoort in Drenthe, waarop vooral (oude)
sluizen een aantrekkingskracht op schijnen uit te oefenen. Dit jaar waren er broedgevallen in
Veenhuizen, Huis ter Heide en Nieuw-Dordrecht.
Grote Karekiet. In de Onlanden is gedurende enkele weken in mei-juni geregeld een zingende
Grote Karekiet waargenomen en hetzelfde was het geval van 7 mei tot 3 juni in de bufferzone
van het Bargerveen.
IJsvogel. Ondanks de reeks zachte winters was er op basis van de meldingen geen sterke
opbloei van de stand. Het bleef bij 21 territoria, vrijwel net zoveel als de 18 en 23 in de twee
jaren er voor. In jaarlijks geïnventariseerde gebieden is wel toename vastgesteld, zoals in de
Onlanden (2019-2020 0 en 4 territoria, beekdalen van de Wapserveense & Vledder Aa (0 en 2)
en Oude Vaart Beilen-Meppel (4 en 5). In Meppel en omgeving zaten 4 territoria, in het
noordelijke Hunzedal 2 en ook 2 langs de Drentse Aa. Net zoals in afgelopen jaren komen de
meeste meldingen uit de randen van de provincie en niet uit centrale deel, zoals langs het
Oranje- en Linthorst-Homankanaal, terwijl daar vaak IJsvogels huisden.
Klein Waterhoen ontbrak dit jaar en één Kleinst Waterhoen is gehoord in de Onlanden.
Kleine Plevier. Deze soort reageert sterk op landschappelijke veranderingen waarbij vaak
tijdelijke vlaktes met vrijwel kale bodem geschikte broedplaatsen leveren. Wil je van deze soort
het aantalsverloop vastleggen dan is het zaak een aantal vaste gebieden jaarlijks te
inventariseren. Dat gebeurt in Drenthe o.a. in de Onlanden, Diependal, Scharreveld, Drents-
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Friese Wold, Vledder- & Wapserveense Aa, Dwingelderveld en Bargerveen. Telreeksen uit deze
gebieden laten tussen 2019 en 2020 toename zien van 38%. Dat geeft een ander beeld dan het
met 10% gestegen aantal meldingen. Belangrijke aantallen zijn gevonden in Bargerveen en in
de aangelegde buffers daar (12), het noordelijke Hunzedal (7), Achterste Plas Hoogersmilde (7)
en Scharreveld (4).
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Kluut. Er zijn slechts 2 paren gemeld, 1 in Tusschenwater in het noordelijke Hunzedal (vorig
jaar 12) en 1 in Scharreveld.
Kolgans. Vijf paren dit jaar, twee in de Onlanden en steeds 1 paar in de Drentse Aa,
Tusschenwater Hunzedal en Bargerveen.
Kraanvogel. Volgens https://www.kraanvogels.net/ van Herman Feenstra waren er 28
broedgevallen in Drenthe, twee meer dan in 2019. In het Fochteloërveen zaten 10 paren en die
brachten drie jongen groot, in het Dwingelderveld 8 paren met uiteindelijk één vliegvlug jong en
in het Drents-Friese Wold 3 paren die drie jongen vliegvlug zagen worden. Overige paren zaten
in Bargerveen (3), Diependal-Hijkerveld (2), Holmers-Halkenbroek, Elperstroom e.o. en
Holtingerveld, waarbij het in de meeste gevallen ging om paren, balts, soms nestbouw en
pendelvluchten.
Kwartelkoning. Wederom een mager jaar met slechts vier roepende vogels: 2 in de Onlanden,
1 in de Eener- en Tempelstukken en 1 in het Bargerveen.
Middelste Bonte Specht. Het begint er wat op te lijken met 34 meldingen van territoria. In 201719 waren het er 25-30. Ze zijn nog steeds ijl verspreid over de provincie met enige concentratie
in Assen e.o. (7 territoria), Dwingelderveld (6), Holtingerveld-Havelte (5) en Drents-Friese Wold
(3). Eén of twee territoria zijn gevonden in Eelde De Braak, Zuidlaren, Norgerholt, Westerbork,
Elperstroom, Emmerdennen, boswachterij Ruinen-Echten, De Wijk Dickninge, Geeserstroom
en Nieuw Amsterdam.
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Middelste Bonte Specht bij nest in het Asserbos 14 april 2020 © Bert Dijkstra

Nachtzwaluw. Weer een soort die het goed deed dit jaar. Er zijn minimaal 238 Nachtzwaluwen
gemeld tegen 203 in 2019. In vrijwel elk bos met open percelen en op elk heide- en
hoogveengebied worden ze gehoord. Goed bezet zijn Holtingerveld (56 territoria), Drents-Friese
Wold (49), Bargerveen (43), Dwingelderveld (35) en boswachterij Odoorn (6). Deze gebieden
worden jaarlijks volledig geïnventariseerd en hier bedroeg de toename ten opzichte van vorig
jaar 17%. De ontwikkeling verschilde per gebied met als uitersten het Holtingerveld, waar de
afgelopen jaren opslag en bos op de heide is verwijderd, met toename van 35% en het
Dwingelderveld waar de stand gelijk bleef. Andere goede gebieden zijn Balloërveld, met
minimaal 21 zangposten, Balinger- en Mantingerzand/-veld e.o. 8, Fochteloërveen 7 en
boswachterij Ruinen 4.
Oehoe. Vorig jaar werd voor het eerst in Drenthe een broedgeval van deze reuzenuil ontdekt in
boswachterij Smilde. Dit jaar is er verder gespeurd en werden naast dit wederom bezette nest
op twee andere plekken nieuwe nesten gevonden. Nestjongen zijn geringd.
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Jonge Oehoe tijdens het ringen op 13 mei 2020 © Bert Dijkstra

Ooievaar. In 2013-2015 is voor het laatst een volledig opname van de Drentse stand gemaakt;
toen werden 285 nesten geteld, waarvan de massa in De Wijk en omgeving. Het jaarlijkse aantal
meldingen van bewoonde nesten in Drenthe blijft sindsdien steken op hooguit 180, terwijl de
soort zich verder uitbreidt. Uitbreiding wordt gevolgd in jaarlijks getelde gebieden in de
omgeving van Havelte, Vledder, Diever, Dwingeloo, waar de stand sinds 2015 is verdubbeld
van 17 naar 35 bewoonde nesten. Hoe de stand zich elders in Drenthe heeft ontwikkeld kan in
waarschijnlijk soms nog wel gereconstrueerd worden, maar beter is het om enkele vaste
gebieden aan te wijzen, zowel in de kern bij Meppel-De Wijk als elders om zo een vinger aan
de pols te houden. Wie wil de handschoen oppakken?; een moeilijk te onderzoeken soort is het
niet.
Paapje. Deze bijna Drentse vogelsoort kan terugkijken op een redelijk jaar. Er werden 176
territoriale Paapjes geregistreerd het hoogste aantal sinds 2011. De aantalsontwikkeling in tien
jaarlijks geïnventariseerde gebieden laat een geringere toename van 6% zien. Ten opzichte van
2019 bleef de stand in veel gebieden ongeveer gelijk, zoals in het Drents-Friese Wold (28 en
30 in 2019), Dwingelderveld (24 en 26) en Fochteloërveen (deeltelling 37 en 41), maar er was
toename in de Onlanden (26 en 18) en Eener- en Tempelstukken (12 en 2) en afname in het
dal van de Vledder en Wapserveense Aa (4 en 9). Paapjes zijn verder vastgesteld in de Drentse
Aa (>17), Bargerveen met buffergebieden (4), Oude Vaart Uffelte (3), Scharreveld (2),
Hunzedal-noord (>1) en Oosterhesselen Westerstroom (1).
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Paapje bij het nest 8 juni 2020 Wapserveld © Arend van Dijk

Porseleinhoen. Waarschijnlijk in verband met lage waterstanden liet het Porseleinhoen het op
veel plekken afweten. Er werden 11 roepende vogels geregistreerd tegen 39 en 57 in de jaren
er voor. De meeste zaten in de Onlanden (7) en verder nog twee in de Elperstroom en
enkelingen in het Drents-Friese Wold en Dwingelderveld.
Raaf. In vrijwel elk groot bos- en natuurgebied zitten tegenwoordig (gepaarde) Raven, maar of
ze daar ook broeden is de vraag. In 2020 zijn net als vorig jaar 26 territoriale paren doorgegeven.
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In de helft van de gevallen ging het om nestvondsten of nestindicaties zoals alarm, voer voor
jongen en pas uitgevlogen jongen. Dit was het geval in de Drentse Aa, Eext-Terborgh,
boswachterijen Hooghalen, Exloo-Odoorn (2), Smilde en Ruinen, Hijkerveld-Zuidhijkerzand,
Boschoord, Darp-Havelte, Holtingerveld en Dwingelderveld (2).
Rode Wouw. In Drenthe waren er twee bezette nesten bij Wilhelminaoord en De Wijk. Er vlogen
zes jongen uit, waaronder twee met een zender. Het zenderjong van De Wijk werd daags na
het uitvliegen dood gevonden langs de spoorbaan bij Staphorst. Het andere zenderjong trok na
een verblijf in Duitsland naar Spanje. Gezenderde jongen, ook van 2019 zijn te volgen via
https://grauwekiekendief.nl/volg-rode-wouwen/. Zoektochten elders in Drenthe leverde geen
broedverdachte gevallen op.

Rode Wouw bij de nestplaats in De Wijk 9 juni 2020 © Ronald Messemaker

Roerdomp. Er zijn 28 territoriale Roerdompen gemeld, negen minder dan in 2019. In de
Onlanden liep de stand terug van 24 naar 17 territoria. Bij LOFAR Exloo zaten er 5, in de
Geeserstroom 3 en verder waren er territoria langs de Drentse Aa, Holmers-Halkenbroek en
Ruinen Wold Aa.
Roodhalsfuut. Net als in het afgelopen jaar heeft droogte deze soort flink parten gespeeld. In
Diependal waren twee territoria en in het Dwingelderveld was één territorium bezet. Sommige
futen verlieten hun broedgebied in mei en er zijn geen jongen grootgebracht. Het is de vraag of
de Roodhalzen het in Drenthe volhouden met de geregeld te lage waterstanden.
Roodmus. In het Bargerveen en in een er tegenaan liggende bufferzone zijn tussen 28 mei en
28 juni geregeld twee zingende Roodmussen waargenomen.
Rouwkwikstaart. In de Onlanden was een (tweede kalenderjaar) Rouwkwik gepaard met een
Witte Kwik. Er is geen zekerheid verkregen over broeden.

15

Slechtvalk. Na het eerste broedgeval in 2011 is de stand sinds 2014 langzaam maar zeker
toegenomen in Drenthe. In 2020 waren er 8 broedvallen. Bezette nesten waren er in of in de
omgeving van Assen, Wijster, Hoogeveen, Meppel (2), Zwinderen en Emmen (2). Wees alert
op broedende Slechtvalken, vooral in gebieden met hoge bouwwerken en
hoogspanningsleidingen.
Tapuit. Ook de Tapuit kan terugkijken op een goed seizoen. In vergelijking met 2019
verdubbelde de stand. Het Drentse-Friese Wold telde 28 territoria (en nog 23 in het Friese deel),
het Dwingelderveld 7 en Holtingerveld 2. Verder zat er nog 1 in het Leggelderveld.
Wilde Zwaan. Net als vorig jaar is het Wapserveense paar niet verder gekomen dan nestbouw.
Zomertortel. In het jaarlijks geïnventariseerde Drents-Friese Wold werden dit jaar 40 territoria
vastgesteld en in het Dwingelderveld 17. Dat waren er 14 meer dan in 2019, maar in hoeverre
dit representatief is voor Drenthe is de vraag. Elders in Drenthe werden nog 18 territoria gemeld,
waaronder 6 in boswachterij Hooghalen-Holmers en 4 op het Balinger- en Mantingerzand.

Kolonievogels
Aalscholver. Met drie kolonies en 85 paren was de stand vrijwel gelijk aan die in 2019. De
kolonie Friescheveen, Paterswolde liep verder terug naar 51 nesten, Veenmuseum Berkenrode
telde 26 nesten en Bargerveen 8.
Blauwe Reiger. Vrijwel alle 24 kolonies zijn geteld en leverden 523 nesten op. Dit is het hoogste
aantal ooit in Drenthe geteld. Het vorige maximum van 514 werd in 2008 gehaald. Sinds 1970
is er met vallen en opstaan een positieve aantalsontwikkeling vastgesteld. Ten opzichte van
2019 is de populatie met 11% toegenomen. In acht kolonies liep de stand op, ook in acht was
het aantal vrijwel gelijk en 3 kolonies was er afname. Dit laatste werd veroorzaakt door het
kappen van bomen in een kolonie bij Gieten (verdwenen) en in Hollandscheveld (van 34 naar
17 nesten). Een nieuwe kolonie met 1 nest werd gevonden aan de westkant van het
Leekstermeer. De kolonie in de Emmerdennen was met 99 nesten de grootste, gevolgd door
die in De Braak Paterswolde 52 nesten, Veeningen 47, Zandpol 42, Frederiksoord 36 en De
Wijk 36. Dertien kolonies hadden maximaal 30 nesten en in 22 ooit bezette kolonies werden 0
nesten geteld.
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Deze melding van een ons onbekende Blauwe Reigerkolonie bij Nieuw Roden kwam langs op
Facebook; in elk geval 3 nesten in een grove den: wie kent deze kolonie of gaat ‘m zoeken en
de nesten tellen?
Huiszwaluw. Deze soort wordt niet dekkend geïnventariseerd. Totaal zijn 2122 nesten geteld,
wat minder dan de 2398 en 2684 in 2018-2019. Op basis van dezelfde jaarlijks getelde kolonies
bedraagt de afname sinds 2018 11%. In ruim de helft van de 111 Drentse kolonies was de
koloniegrootte in 2020 1 tot 20 nesten en in een kwart 21-50 nesten. De overige kolonies waren
onbezet of telden meer dan vijftig nesten, met de elf grootste in Havelte 189 nesten, Eelderwolde
129, Veendijk 85, Gasselternijveen(schemond) 77, Anderen 69, Paterswolde 67, Diever 65,
Amen-Ekehaar 64, Uffelte 62, Annen 58 en Schoonebeek 58.
Kokmeeuw. Het aantal Kokmeeuwen was met 2943 paren bijna net zo hoog als in 2019.
Kolonies in de Onlanden (2500 paren) en Tusschenwater in het Hunzedal (305) zijn bepalend
voor de Drentse stand. Elders zijn vooral in heide- of hoogveengebieden dertien kolonies met
totaal 138 paren vastgesteld. Er zijn enkele meldingen van in de loop van het broedseizoen
waarschijnlijk in verband met droogte verlaten kolonies. De totalen en aantallen in jaarlijks
getelde gebieden laten sinds 2010 een vergelijkbaar verloop zien. De huidige populatie is nog
maar een schim van die in de jaren 1970 toen Drenthe ‘gezegend’ was met 22 800 paren.
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Oeverzwaluw. Van deze erratisch optredende soort is het lastig een compleet beeld te krijgen.
In 2020 zijn 1597 nesten geteld in 26 kolonies. Van twee (in 2019) grote kolonies bij
Steenbergen en Langeloo ontbreken de aantallen. De grootste kolonie met 275 nesten bevond
zich in het Bargerveen. In Meppel waren Oeverzwaluwen opvallend goed vertegenwoordig in
vier kolonies met 170, 154, 151, 39 en 2 nesten. Grote kolonies zijn verder gemeld in Smilde
Grietmanswijk 98 nesten, Echten zandgat Oshaar 91, Beilen De Mussels 86, Tynaarlo
Zwijnmade 82 en Exloo Ballastput 67.
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Roek. In 2020 komt de teller op 7730 nesten. Van drie grote kolonies in Yde, Smilde en
Coevorden Huttenheugte zijn geen telgegevens bekend. Hier werden in 2019 ongeveer 950
nesten geteld. Inclusief dit geschatte aantal wijkt het Drentse totaal niet veel af van de afgelopen
jaren. De trend van jaarlijks getelde kolonies laat voor 2019-2020 een geringe afname zien van
2%. Zeven kolonies hadden meer dan 300 nesten: Zuidlaren Laarwoud 736 nesten, Coevorden
afslag Schoonebeek 622, Meppel Noorderpark 388, Emmen Angelsloo 355, Beilen Beilervaart
332, Meppel Wilhelminapark 315 en Emmercompascuum 305. Vooral in de regio BargerOosterveld, Barger-Compascuum, Klazinaveen-Erica zijn we op zoek naar tellers!
Visdief. Het Drentse totaal komt op 126 paren, een nog nooit eerder gehaald hoog aantal. Het
totaal komt grotendeels op rekening van 81 dakbroeders in Meppel. In Friescheveen zaten er
19 op speciale vlotjes. Verspreide vestigingen, deels op daken, zijn geteld in Assen 9, Onlanden
7, Emmen 4, Tusschenwater Hunzedal 3, Diepedal 1, LOFAR Exloo 1 en Bargerveen 1.
Overige meeuwen en sterns: Met uitzondering van de Zwartkopmeeuw met 1 paar tussen de
Kokmeeuwen in de Onlanden, zijn van andere meeuwen en sterns geen broedgevallen
vastgesteld.

Sovon-districtscoördinatoren broedvogels in Drenthe
Arend J. van Dijk (zuid) Anserweg 8, 7975 PB Uffelte, 0521-351057, arend.vandijk@sovon.nl
Bert Dijkstra (noord) Burg. Jollesstraat 11, 9401 LD Assen 0592-310214,
bertjantdijkstra@gmail.com
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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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