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Van het Bestuur
Er was dit jaar weer veel te zien en te
genieten in de natuur. In bijzondere
waarnemingen van dit jaar (zie pagina 9 van
deze Nieuwsbrief) is een overzicht van al die
‘bijzonderheden’ opgenomen.
Wat wel opvalt is dat het door Corona en de
‘lockdown’ de natuur steeds drukker wordt.
En dat regels over goed omgaan in die natuur
minder worden nageleefd. Loslopende
honden in natuurterreinen, wandelen buiten
de paden en dergelijk; nog afgezien van de
opgewonden reacties als mensen daar op
worden aangesproken. Zittend op het bankje
bij Diependal hoorde ik ineens achter mij een
groepje crossfietsers, die luid pratend over
het schapenpaadje door de hei van het
Hijkerveld kwamen crossen.
Dat is een opmaat naar de gevolgen van
Corona voor WAD. Naar aanleiding van de
regels met betrekking tot bijeenkomsten en
de voortdurende onzekerheid heeft het
bestuur besloten om de WAD-avond van 17
februari NIET door te laten gaan. Een digitale
versie van de avond leek het bestuur geen
goed idee. Helaas! We gaan proberen in
september een Drentse Vogelaarsdag (in elk
geval in de buitenlucht) te organiseren. Zodra
wat meer bekend is hoort u dat.
Januari staat weer in het teken van de
verschillende tellingen. De Midwintertelling

wordt gehouden in het weekend van 15/16
januari 2022, met uitloop naar de vrijdag
ervoor en de maandag erna. Er zijn nog
vacante telgebieden. Voor informatie bel
Harold Steendam (06 83652237). In januari
staat ook de WAD januaritelling op het
programma. Op pagina 3 van deze WAD
nieuws is de oproep te vinden.
Ik wens u veel leesplezier en plezierige
feestdagen.
Joop Kramer, secretaris WAD Bestuur
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INSTUREN KOPIJ
Kopij voor de Nieuwsbrief kan opgestuurd
worden
naar
het
redactieadres:
jmnr.hijken@ziggo.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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Deze nieuwsbrief is mede mogelijk
gemaakt door:

Op www.avifaunadrenthe.nl kunt u de
website van de Werkgroep Avifauna Drenthe
vinden. Daar kunt u deze, maar ook alle
voorgaande Nieuwsbrieven lezen en
eventueel downloaden in pdf-formaat.
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JANUARITELLING 2022
SJOERD BOONSTRA
Het is al weer december. Voor je er erg in hebt, staat de volgende Januaritelling al weer aan de
deur te kloppen. Dus de voorbereiding voor de volgende telling maar weer opgepakt.
Atlasblokken
In januari 2021 zijn er in totaal 69 routes geteld. Zo waar nog steeds een stijgend aantal en dat
ondanks – of dankzij? – corona. Zou mooi zijn als we dat vast kunnen houden en zo mogelijk
nog wat verder uit kunnen bouwen.
Vacante routes
Elk jaar wisselen er wel een paar blokken van teller en soms blijven een aantal blokken open of
raken vacant. Nieuwe tellers zijn altijd welkom. En ook als je er nog een extra blok bij zou willen
doen, is er alle reden om even te contacten. Mogelijk is er dan wel een koppeling te maken.
Hierbij een overzicht van opties.
De vacante atlasblokken zijn in twee groepen op te delen. In de eerste groep zitten atlasblokken
die tot voor kort nog geteld zijn. In de tweede groep de blokken die ooit in het verleden al eens
zijn geteld. Voor al deze blokken zoeken we nog tellers, waarbij de voorkeur uitgaat naar de
blokken in de eerste groep.
Groep 1: voorkeurblokken nieuwe tellers:
12-32 Zuidvelde (omgeving Norg)
17-44 Nieuw-Balinge (nabij Hoogeveen)
21-16 Meppel
Groep 2: beschikbaar voor nieuwe tellers:
16-17 Doldersummerveld
16-27 Vledder
16-38 Wittelte
16-58 Koekangerveld
17-13 Hooghalen
17-28 Valthe
17-53 Noordscheschut
17-54 Geesbrug
17-55 Zwinderen
17-56 Wachtum
21-17 Schiphorst
22-12 Alteveer
22-13 Kerkenveld
22-14 Elim
22-21 Fort
23-21 Nieuw-Schoonebeek
23-22 Middendorp
Staat er geen route in je omgeving bij? Laat weten dat je belangstelling hebt. Mogelijk kun je
een route overnemen van iemand die op het laatste moment uitvalt. Of mogelijk komt er
binnenkort een route vrij.
Proefvlakken
Van verschillende routes zijn ook proefvlakken bekend. Dat zijn per telpunt kleine gebiedjes om
eens goed uit te kammen op aanwezige vogels. Het inventariseren van de proefvlakken kan na
afloop van de punttelling en kent geen tijdslimiet. Bij deze de oproep om dit vooral ook te doen.
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Het aantal proefvlakken dat de afgelopen jaren uitgeplozen is, is behoorlijk aan het teruglopen
en juist deze vlaktellingen leveren mooie aanvullende gegevens op.
Ik hoop dat alle tellers die vorig jaar op pad zijn gegaan om hun atlasblok te tellen dat ook weer
in de maand januari gaan doen. Als dat niet het geval is, wil je mij dan zo snel mogelijk hierover
berichten? Dat geldt ook als je onverhoopt de komende keer niet kunt tellen. Als wij dit op tijd
weten, kunnen we nog actie ondernemen om een andere teller te vinden. Bij deze al vast een
hele mooie en plezierige januaritelling gewenst!
Sjoerd Boonstra
Coördinator Januaritelling
sj.boonstra@gmail.com
06-13147901

KOLONIEVOGELS IN DRENTHE 2021
AREND J. VAN DIJK EN BERT DIJKSTRA
In deze nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de tellingen van kolonievogels in Drenthe in 2021.
De uitkomsten worden vergeleken met die uit de voorbije jaren. Dat is goed te doen want van
de meeste soorten beschikken we over vrijwel volledige tellingen. Verzamelde informatie over
zeldzame broedvogels in 2021 komt in de volgende nieuwsbrief aan bod.
Kolonietellingen spitsten zich in het vroege voorjaar toe op Aalscholver, Blauwe Reiger en Roek,
ingaande mei op meeuwen en sterns en tenslotte op zwaluwen. Sommige tellers of
vogelwerkgroepen werken hele regio’s af op kolonies van Roeken, Kokmeeuwen of
Huiszwaluwen, terwijl andere het bij één of enkele kolonies houden. Telgegevens zijn meestal
online ingevuld in de kolonievogeldatabase van Sovon. Informatie uit andere inventarisaties
zoals BMP zijn toegevoegd. Bij ontbrekende tellingen kon soms teruggevallen worden op
betrouwbaar geachte informatie in www.waarneming.nl.
Alle kolonietellers, ook die met nul paren thuis kwamen, worden bedankt voor het tellen en
doorgeven van hun aantallen.
Aalscholver
100 broedparen in 3 vestigingen
De grootste kolonie met 65 paren zat In Friescheveen/Paterswolde. In Veenmuseum
Berkenrode ging het om 32 paren en verder is er een vestiging van 3 paren in het Bargerveen.
De twee grote kolonies namen iets in aantal toe. Aalscholver broeden sinds 1999 in Drenthe.
Het hoogste aantal (162) werd in 2015 geteld, daarna was er lichte afname. Aalscholvers
vestigen zich soms als broedvogel op slaapplaatsen of onopvallend tussen Blauwe Reigers.
Blauwe Reiger
535 broedparen in 24 vestigingen
Alle bekende kolonies zijn geteld. De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft een nieuwe kolonie
opgeleverd. Bij Nieuw Roden werd een reeds bestaande kolonie van 20 nesten voor het eerst
geteld. In bijna drie kwart van de kolonies zijn 11 tot 40 nesten geteld en in ongeveer een kwart
zaten er minder dan tien. Er is maar één grote kolonie, die in de Emmerdennen met 106 nesten.
De afgelopen jaren is de Drentse stand toegenomen. Het korte felle wintertje in februari heeft
hier weinig aan veranderd, de meeste kolonies hadden een stabiel of licht afwijkend aantal.
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Grove dennen zwaar beladen met 26 blauwe reigernesten in Veeningen in april 2019 (Arend
van Dijk).

Kokmeeuw
2289 broedparen in 16 vestigingen
Dé plek voor Kokmeeuwen is het moerasgebied De Onlanden tegen Groningen aan met 1895
paren. In het Hunzedal in Tusschenwater net onder Zuidlaardermeer zat een kolonie van 200
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paren. Voor de rest gaat het om elf kolonies van 2 tot 46 paren verspreid over Drenthe. Ten
opzichte van 2020 was er in menige kolonie een gevoelige afname, het sterkst in De Onlanden.
Tegenwoordig ligt de stand van de Kokmeeuw in Drenthe tussen de 1000 en 3000 paren. Begin
deze eeuw werd nog 5100 gehaald. Maar de tijd dat je vele dagen nodig had om alle
Kokmeeuwenkolonies te tellen ligt ver achter ons in de jaren 1970-80. Toen telde de Drentse
populatie in topjaren 16 500 - 22 800 paren.
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Kokmeeuwenkolonie in het Holtingerveld eind 20e eeuw (foto Geert Drogt).
Visdief
137 broedparen in 15 vestigingen
Bijna de helft van de Drentse Visdieven (72 paren) nestelden op een plat industriedak in Meppel.
Deze sterns zijn tot op 12 km van de kolonie foeragerend waargenomen. Nesten op daken zijn
er of werden vermoed in Assen (7) en Emmen (>2). In Friescheveen hadden 20 paren hun
eieren gelegd op speciale nestvlotjes en dat was dit jaar voor het eerst ook het geval met 6
paren in de Glimmermade. In De Onlanden (11 paren), Tusschenwater Hunzedal (10) en
Bargerveen (3) zaten de Visdieven vaak in de nabijheid van Kokmeeuwen. In 2021 werden voor
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het achtste jaar op rij weer meer Visdieven geteld. Tussen 2000 en 2013 bedroeg de stand 15
tot 41 paren en in 2018 werd voor het eerst de 100 overschreden.
Andere meeuwen en stern zijn zeldzame broedvogels in Drenthe. De Zwartkopmeeuw zat met
1 paar in De Onlanden en de Stormmeeuw en Kleine Mantelmeeuw beide met 1 paar in het
Bargerveen. De Zilvermeeuw en Zwarte Stern lieten het geheel afweten.
Oeverzwaluw
976 broedparen in 25 vestigingen
De stand van de Oeverzwaluw was in mineur. We moeten helemaal terug naar 1985-88 en
1991-92 voor vergelijkbare lage provinciale totalen (550 tot 946 paren). Ten opzichte van 2020
werd in twintig kolonies afname vastgesteld en soms aanzienlijke van bijv. 302 of 275 naar 0.
Op sommige van deze plekken was er geen geschikte broedwand meer. In negen kolonies
daarentegen was er toename. Uitzonderlijk was dat er slechts vier nieuwe kolonies werden
gemeld, terwijl dat er in meeste jaren veel meer waren, en dat maar vier kolonies meer dan 100
nesten telden: Tweeloo Meppel 105, Wieland Roden 120, Oshaar Echten 126 en Swarte Meer
Bargerveen 160. De Oeverzwaluw heeft een erratisch voorkomen met plotselinge nieuwe
vestigingen en even zovele verdwijningen vaak in samenhang met veranderde
omstandigheden. Dat maakt het lastig de volledigheid van het Drentse totaal vast te stellen,
maar dat 2021 een mager jaar was is zonneklaar. Van de Oeverzwaluw is bekend dat de
aantalsontwikkeling mede wordt bepaald door de omstandigheden tijdens de Afrikaanse
overwintering. Sommige kolonies werden door graafwerkzaamheden bruut verstoord op andere
plekken werd er juist met zorg gewaakt voor verstoring.
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Huiszwaluw
1725 broedparen in 86 vestigingen
De gemiddelde grootte van de getelde vestigingen in 2021 was 18,5 nesten. Ca 40% van de
vestigingen telde 10 nesten of minder, ook 40% hadden er 11 tot 25 en in 20% zaten er meer
dan 25 nesten. De zeven grootste vestigingen werden geteld in Anderen (56 nesten),
Schoonebeek (56), Veendijk (63), Diever (65), Amen/Ekehaar (68), Uffelte (79) en Havelte
(147). Het doel bij de vrij talrijke Huiszwaluw is niet om jaarlijks de totale Drentse stand op te
nemen, maar om de ontwikkeling te bepalen aan de hand van een optimale steekproef. Die
steekproef bestaat sinds 2010 uit dezelfde 75 jaarlijks getelde vestigingen. Helaas waren er van
zestien hiervan uit 2021 (nog) geen telgegevens voorhanden. Het steekproefaantal liet in 202021 een terugval zien van 14% (1371 versus 1176 nesten). In 49% van de vestigingen bleef de
stand ongeveer gelijk, in 35% was er terugval en in 16% toename.
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Trend jaarlijks geteld

Huiszwaluw (foto Geert Drogt)
Roek
9402 broedparen in 95 vestigingen
Ruim 40% van de bezette kolonies in 2021 was kleiner dan 25 nesten, bijna 40% zat tussen de
25 en 250 nesten en 17% was groter dan 250 nesten. De gemiddelde grootte bedroeg 99
nesten. Er zijn relatief veel kleine en grote kolonies en weinig middenmoters. De tien grootste
kolonies waren:
Zuidlaren Laarwoud
726
2e Exloermond
Mondenweg 379
Coevorden afslag Schoonebeek
Coevorden Huttenheugte
Emmen Angelslo

560
(450)
423

Emmer-Compascuum visvijver
Beilen Beilervaart
Hoogeveen Grittenborg

371
358
341
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Meppel Noorderpark

390

Schoonebeek Beekweg

314

In 2021 zijn verder in 400 ooit bezette Roekenkolonies geen bewoonde nesten vastgesteld. De
Drentse stand was in de afgelopen tien jaren vrij stabiel. Hier moet wel bij worden vermeld dat
van enkele grote in een jaar niet getelde kolonies het aantal is ingeschat op basis van aantallen
uit omliggende jaren. In 2021 was dat het geval bij de kolonie Huttenheugte in Coevorden. Het
totaal in 2021 kwam 7% hoger uit dan in 2020. Ten opzichte van 2020 is in ongeveer de helft
van de kolonies toename geconstateerd in 30% afname en in 20% bleef het aantal ongeveer
gelijk. Met uitzondering van lokale verschuivingen zijn er in 2021 weinig kolonies verlaten of
nieuw bijgekomen. Zoekacties in ZO-Drenthe hebben nieuwe vestigingen aan het licht gebracht
in Emmer-Compascuum, Erica, Klazienaveen en Weerdinge.
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Sovon-districtscoördinatoren broedvogels in Drenthe
Arend J. van Dijk (zuid), 0521-351057, arend.vandijk@sovon.nl
Bert Dijkstra (noord), 0592-310214, bertjantdijkstra@gmail.com

BIJZONDERE WAARNEMINGEN 1-12-2020 – 28-11-2021
EELKE SCHOPPERS
Dit jaar zijn weer veel bijzondere vogels waargenomen. Daarom een opsomming van de
meest bijzondere.
In 2012 werd de laatste roodkeelduiker in Drenthe
gezien. Na 9 jaar was het weer eens raak. Van 13 tot en
met 24 januari zat een exemplaar bij Coevorden. Op 30
en 31 oktober werd zelfs een 2e vogel gezien, dit bij
Barger Oosterveen. De laatste parelduiker was
inmiddels alweer bijna 30 jaar geleden. Dit jaar was een
vogel aanwezig op 18 oktober op het kanaal bij Borger
en op 21 november op het Leekstermeer. Op 23 oktober
zat hier ook de enige kuifduiker van dit jaar. Op 4
locaties werd dit jaar een kwak gezien waaronder één
op 5 augustus bij een tuinvijver in Diever. Koereigers
Roodkeelduiker 22 januari 2021
worden
de
afgelopen
jaren
bijna
jaarlijks
Coevorden - Klinkenvlier © Bert
waargenomen. Dit jaar zaten ze op diverse locaties,
Stegeman
met een maximum van 3 vogels bij elkaar. Van 18
augustus tot en met 25 september zat een zwarte ibis in de Onlanden. Op 12 mei werd een
flamingo waargenomen in de Onlanden en op 1 augustus vloog een exemplaar over Assen.
Bijzonder was een nest van wilde zwanen in Diependal. Helaas was deze broedpoging niet
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succesvol. Dwergganzen worden niet elk
jaar in Drenthe waargenomen. Dit jaar
werden ze op maar liefst op 4 plekken
gezien. Op 17 maart werd een sneeuwgans
bij Nijeveen waargenomen. Rotganzen
werden 3 keer gezien en in december 2020
zat een roodhalsgans in de Onlanden.
Tevens werd op 11 november een gezien bij
Zuidhaarsveen. De witoogeend zat dit jaar
al voor het negende jaar op rij op meerdere
plekken op het Dwingelderveld. Op 4
plekken werden toppers gezien. Deze
vogels blijven doorgaans nooit lang, daarom
was een vogel die van 19 tot en met 24
november op de Hoornse Plas zat bijzonder.
Op de 19e ging het om 2 vogels. De laatste
Wilde zwanen op nest 6 mei 2021 Diependal ©
eider waarneming werd 9 jaar geleden
Rinus Dillerop
gedaan. Dit jaar werden op 2 plekken eiders
gezien namelijk op 13 oktober op het Dwingelderveld en van 8 tot en met 11 november in de
Onlanden. De laatste waarneming van zwarte
zee-eend was korter geleden. Dit jaar zaten
van 31 oktober tot en met 2 november 2 vogels
op het zandgat bij Zeijen en van 14 tot en met
16 november op het Leekstermeer. De grijze
wouw wordt steeds vaker gezien. Zo zat van
6 tot en met 8 mei een vogel bij Diependal. In
mei en begin juni werd de bekende

Zwarte zee-eend 2 november 2021 Zeijen Buitengebied Oost & Zandgat © Jan Lok
lammergier die 6 maanden in Nederland verbleef,
op diverse plekken in Drenthe overvliegend gezien.
Op 16 juni vlogen zes vale gieren over het
Dwingelderveld. De enige steppekiekendief werd
27 april bij Wezup gezien. Spectaculair was een
waarneming van een overvliegende keizerarend op

Grijze wouw 6 mei 2021 Diependal ©
Rinus Dillerop
4 augustus nabij het Dwingerderveld. Dit is
eerste geval voor Drenthe en de 3e
waarneming ooit in Nederland. De vogel
was in 2020 geringd als nestjong nabij
Jászivány (Hongarije) en werd in juni
diverse keren in Finland gezien. Dit jaar
werden
meerdere
roodpootvalken
waargenomen waaronder een vogel van 29
april tot en met 11 mei bij het Bargerveen.
De vogel liet zich heel zeer mooi bekijken. Keizerarend, 4 augustus 2021 Nabij het
De enige kleinst waterhoen werd op 2 juli Dwingelderveld © Ben Gaxiola
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bij Oude Willem gehoord. Fraai waren de broedende steltkluten in de Onlanden en het
Tusschenwater. Op 22 september vloog de enige morinelplevier over bij het Tusschenwater.
Op 2 oktober zat een drieteenstrandloper bij de Holtveenslenk bij het Dwingelderveld. Het deel
van het Tusschenwater langs de Osbroeken bij Zuidlaren was dit jaar een goed gebied voor
strandlopers. Kanoet, bonte, kleine, Temmincks en krombekstrandloper werden hier
waargenomen. Op 25 september zat hier de zeldzaamste strandloper van dit jaar, namelijk een
gestreepte strandloper. In dit gebied werden
daarnaast ook nog 2 schaarse soorten voor
Drenthe gezien, de steenloper en rosse grutto.
Deze twee 2 soorten werden ook gezien in de
Onlanden en op het Dwingelderveld. Van 5 tot en
met 7 mei zat een kleine burgemeester bij
Coevorden. Van 30 juli tot en met 3 augustus
werden grote groepen lachsterns (maximaal 37) bij
Gieterveen gezien. Van mei tot en met september
werden witwangsterns waargenomen in de
Onlanden, Tusschenwater en het Zuidlaardermeer.
Witvleugelsterns werden gezien in de Onlanden,
het
Bargerveen,
Tusschenwater
en
het
Lachstern 31 juli 2021 Bonnerveen © Thom
Zuidlaardermeer. Zeer bijzonder was een
Schroot

overvliegende kleinste jager op 19
september over de telpost van het
Ballooerveld. De laatste waarneming was
alweer van 2012. Dit jaar zaten weer enkele
oehoe’s in Drenthe en werden enkele
overvliegende bijeneters waargenomen in
mei, juni en juli. Op maar liefst vier locaties
werd een hop gezien, namelijk op 31 maart
in Nijeveen, op 19 april bij EmmerCompascuum, op 14 juli bij Gasselte en op
9 oktober bij Havelte. Op 19 september
vloog de enige duinpieper over het
Holtingeveld. Pestvogels waren zeer
Struikrietzanger 4 juni 2021 De Onlanden schaars. De enige vogel werd op 2 januari
Peizerweering © Bernadette Balten
in Boswachterij Gees waargenomen.
Bijzonder was dat dit jaar diverse waterspreeuwen werden gezien. Waren ze in het verleden
behoorlijk zeldzaam, tegenwoordig lijken ze steeds vaker te worden waargenomen. Zo werden
ze dit jaar op maar liefst zes locaties gezien, waarvan begin dit jaar de vogels bij de Haar en
het Lieversche Diep daar een lange tijd verbleven. De vogel nabij Veenhuizen eind dit jaar
verbleef hier ook enige tijd. De cetti’s zanger breidt zich steeds verder uit. Zo werden dit jaar
ook enkele waarnemingen gedaan. In
Diependal werd met enige regelmaat een
zingende cetti’s zanger gehoord. Van 24 tot en
met 28 mei verbleef een zingende
krekelzanger in de Onlanden. De eerste dag
werden hier zelfs 2 exemplaren gehoord. Van
27 juni tot en met 14 juli was een zingende
vogel aanwezig tussen Lieveren en Alteveer.
De eerste struikrietzanger voor de provincie
Drenthe zat op 4 juni de gehele dag te zingen
nabij de Onlanderij in de Onlanden. Vanaf
eind vorig jaar tot en met 21 januari 2021 was
Withalsvliegenvanger 30 mei 2021 Gasteren - een bruine boszanger aanwezig nabij
Gasterse Duinen © Anne van der Wal
Exloërveen. Dit is na de vogel vorig jaar in de
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Onlanden het 2e geval voor Drenthe. Wel een nieuwe soort voor Drenthe is een mannetje
withalsvliegenvanger die op 30 mei op de Gasterse duinen zat te zingen. Op 5 juni was een
zingende orpheusspotvogel aanwezig op een camping nabij Hees. Eind vorig jaar werd een
roze spreeuw in de Onlanden gezien. Dit jaar werden diverse Europese kanaries
waargenomen, waaronder een zingend mannetje die van 30 april tot en met 3 mei in Schelfhost
aanwezig was. IJsgorzen vlogen onder
anderen over het Ballooierveld en
Dwingelderveld.
Fraai
was
een
sneeuwgors die van 8 tot en met 23
november op het Dwingerveld verbleef.
Op 31 oktober en 5 november vloog
eveneens een sneeuwgors over de
telpost van het Dwingelderveld. Dit jaar
werden in september ook enkele
overvliegende ortolanen opgemerkt en
werden in de winterperiode diverse
groepjes grauwe gorzen gezien. De
grootste groep grauwe gorzen was een
groep van maximaal 9 vogels nabij
Valthermond. Deze werden gezien van
Sneeuwgors 12 november 2021 Dwingelderveld ©
30 december 2020 tot en met 6 februari
Hans Dekker
2021.

STEUN ONZE ACTIVITEITEN EN WORDT DONATEUR
Doe mee en bezorg de WAD een onbekommerde toekomst voor de komende jaren.
Word vandaag ook donateur! Voor minimaal € 15, (organisaties € 30,-) per jaar – de
minimumcontributie is ook in 2022 ongewijzigd -- ontvangt u automatisch de nieuwe uitgave
van Drentse Vogels.
Indien u nu lid wordt krijg u alvast een (oude) Drentse Vogels naar keuze (zolang de
voorraad strekt).
Aanmelden kan op twee manieren:
1. Stuur uw adresgegevens naar eelke.schoppers@gmail.com en maak vervolgens
de bijdrage over met vermelding van ‘Nieuwe donateur’ en uw naam (indien afwijkend
van tenaamstelling rekening).
2. Maak uw bijdrage direct over en vermeld onder mededeling uw naam en
adresgegevens.
De donatie kunt u overmaken op bankrekening NL 77 INGB 0003 8702 92 t.n.v. Werkgroep
Avifauna Drenthe.
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WAT IS DE STICHTING WERKGROEP AVIFAUNA DRENTHE
De Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe is op 28 juni 1977 opgericht met als doel het
organiseren en stimuleren van ornithologisch veldonderzoek voor wetenschappelijke
doeleinden en ten dienste van vogel- en natuurbescherming, speciaal in de provincie Drenthe.
Daarnaast is publicatie van de resultaten van het door de WAD
georganiseerde en gestimuleerde onderzoek een belangrijke doelstelling
en heeft de WAD de functie van SOVON-districtsraad op zich genomen.
In 1982 heeft de WAD, in samenwerking met de provincie Drenthe, het
boek ‘Vogels van Drenthe' uitgegeven. Met ‘Broedvogels van de provincie
Drenthe’, in 1996, hebben WAD, SOVON en de provincie Drenthe opnieuw
samengewerkt. ‘Wintervogels in Drenthe’, een boek over vijf jaar
wintertellingen in januari (1995-1999), is de nieuwste uitgave van de WAD.
Dit boek verscheen eind 2001.
De WAD biedt vogelaars de gelegenheid om in het periodiek ‘Drentse Vogels’ verslag te doen
van hun onderzoek in Drenthe. In de loop van de jaren heeft dit blad bij vogelonderzoekers in
binnen en buitenland een uitstekende reputatie opgebouwd. Iedereen die de WAD wil steunen
kan dit in de eerste plaats doen door mee te werken aan de diverse vogelonderzoeken. Ook
kan iedereen donateur worden voor € 15,00 per jaar (organisaties betalen € 30,00 per jaar).
Donateurs ontvangen automatisch ‘Drentse Vogels’ na uitkomen en betaling van contributie.
U kunt zich als donateur aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op
bankrekening NL.77.INGB.0003870292 t.n.v. Werkgroep Avifauna Drenthe onder vermelding
van ‘nieuwe donateur’. Graag gehele naam invullen (afkorting wordt niet herkend) en nieuwe
donateurs ook graag adresgegevens vermelden.

BESTUURSLEDEN EN COÖRDINATOREN VAN DE
Bestuur:
Ben van Os – Voorzitter, en bestuurslid SOVON
Buitenes 18, 9407 CN 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.: 06-16665547); e-mail: jmnr.hijken@ziggo.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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