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Inleiding
Dit jaar is wel een bijzonder jaar. Het is vijf jaar na het overlijden van
het gezicht van de vogelwacht en de steenuilenman van het
Noorden: Fred van Vemden. Bij de vrijwilligers die al een tijd bij de
vogelwacht zitten een groot voorbeeld. Vrijwilligers die nog geen vijf
jaar bij de vereniging zijn, kennen hem wel van de verhalen. Vijf jaar
na Fred klinkt wel erg dramatisch, maar het is wel een reden om
even terug te kijken naar het verleden van de steenuilenwerkgroep.
In 1979 beleefde ons land en met name het Noorden een
behoorlijke heftige sneeuwval. Het gevolg was dat de roofvogels en uilen het erg moeilijk hadden.
Geen voedsel te vinden onder een meter sneeuw. Na deze winter was de steenuil verdwenen uit
Uffelte en ook in grote delen van de rest van Drenthe. Er werd door o.a. Fred begonnen met het
plaatsen van nestkasten voor de steenuilen bij Ansen. Hier ligt dus de basis van de
steenuilenwerkgroep. Langzaam maar zeker werd de olievlek-werking in gang gezet en het gebied
uitgebreid. In 2004 werd de oversteek over het Dwingelderveld gemaakt en werden voor het eerst bij
Eemster nestkasten opgehangen en steenuilen gesignaleerd. In 2009 kwam het geweldige nieuws dat
de steenuilen ook Uffelte weer hadden weten te vinden en er gebroed werd. Tot die tijd had Fred de
200 nestkasten als coördinator gecontroleerd met vrijwilligers. In 2009 veranderde er echter iets
essentieels. Het gebied werd opgesplitst in 5 sub-gebieden, omdat het werk een beetje te veel werd
voor één persoon. De toen circa 40 nestkasten per sub-gebied zijn nu uitgegroeid naar circa 50
nestkasten per sub-gebied. Een behoorlijke groei dus in het aantal nestkasten, maar heeft dat dan
ook geleid tot een toename in het aantal broedgevallen?
In 2010 waren er circa 200 nestkasten. We hadden toen 46 broedparen. Dat is dus 1 broedgeval per
4,3 nestkasten. Een mooie bezetting die wel per sub-gebied sterk verschilt (verder in dit verslag
daarover meer informatie). In 2015 hebben we circa 250 nestkasten en hadden we maar liefst 58
broedparen. Dit komt dus neer op een bezetting van eveneens 1 broedgeval per 4,3 nestkasten.
Hieruit kunnen we dus stellen dat het ophangen van nestkasten op geschikte plaatsen binnen het
gebied en aan de rand van de gebieden duidelijk wel nut heeft.
Een andere verandering in de laatste 5
jaar is de bezetting van de
coördinatoren. In 2009 waren de subcoördinatoren: Fred van Vemden, Jos
van Luit, Jan ter Stege, Roeland Haar
en Erwin Bruulsema. Na het overlijden
van Fred werd in eerste instantie Jos
van Luit de coördinator van de
steenuilenwerkgroep. Toen Jos
vervolgens toetrad tot het bestuur en
voorzitter werd, heeft Erwin Bruulsema
dit overgenomen . Roeland Haar is
gestopt en daar werd al snel Jan Zoer

Foto: Okko Vos
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als goede vervanger gevonden. Ook het gebied van Fred moest worden ingevuld. Deze moeilijke taak
was weggelegd voor Muriël Broer. Inmiddels heeft ook Jos van Luit zijn werkgebied overgedragen op
Adrie van der Lely en Harald de Graaf uit Havelte. Gelukkig weten we altijd nog weer nieuwe
vrijwilligers te trekken binnen de werkgroep. We zijn ons allen ervan bewust dat we Fred nooit
kunnen vervangen, maar we kunnen wel met z’n allen ons best doen om zijn werk voort te zetten.
Als sub-coördinatoren hebben we afspraken over de controles die we uitvoeren en zetten we ons in
de vrijwilligers die de werkgroep draaiend houden, ook zo veel mogelijk bij onze werkzaamheden te
betrekken. Wel doet elke sub-coördinator dat op zijn eigen wijze, met de beschikbare tijd die er is.
Dit hebben we te respecteren, want we moeten niet vergeten dat we met vrijwilligerswerk bezig zijn.
Als coördinator van de steenuilenwerkgroep ben ik dus heel blij met elke inzet van elke vrijwilliger
binnen de werkgroep. Zonder deze inzet zou het onmogelijk zijn de werkgroep draaiende te houden.
In de rest van het verslag een beeld van het broedseizoen 2015. Ik wens u daarbij veel leesplezier.

Erwin Bruulsema

Foto: Okko Vos

Jaarverslag 2015

Steenuilenwerkgroep

Vogelwacht Uffelte e.o.

5

1

Terugblik

Hoe was het ook alweer in 2014. Nou, toen hadden we een erg goed jaar qua aantal broedgevallen,
maar ook qua aantallen eieren en jongen. We hadden toen maar liefst 53 broedparen, die met z’n
allen zorgden voor 218 eieren (gem. 4,1 ei per nest). Het aantal jongen dat uitvloog was 134 (gem.
2,5 per nest) en van de 53 nesten die we telden, mislukten er 19 (36%). In alles een topjaar. Het
percentage mislukte gevallen lijkt misschien hoog, maar is jaarlijks zo hoog. Er kunnen nogal wat
redenen zijn waarom een nest niet lukt, namelijk:
-

-

Onbevruchte eieren.
o Twee vrouwtjes op het nest, geen mannetje.
o Afwijking bij het vrouwtje of mannetje.
Een van de volwassen uilen komt om in het
broedseizoen.
Predatie van de eieren in het nest (bijv.
Steenmarter).
Etc...
Foto: Erwin Bruulsema

Het aantal jongen dat uitvloog, was ook mooi. Gemiddeld
2,5 per uitgevlogen nest is een heel goed resultaat. Om een
stabiele of groeiende populatie te houden is onderzoek gedaan wat de overleving moet zijn van
nestjongen. Deze zou ongeveer 2,0 jongen per nest moeten zijn. Of we dat ook halen in 2015 valt
verderop in dit verslag te lezen.
De verklaring voor dit goede seizoen in 2014 was onder andere de erg goede muizenstand, die in
sommige gebieden zelfs tot een ware muizenplaag leidde. Hoe zal dit zijn in 2015?

Foto: Erwin Bruulsema
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Seizoen 2015

Seizoen 2015 startte na een winter die niet heel veel voorstelde, maar waarbij het in het voorjaar wel
lang koud bleef. Dit resulteerde in een gewone seizoenstart, wat betekent dat de steenuiltjes gingen
broeden op het moment dat volgens de statistieken verwacht mag worden. Op zich handig, of toch
niet helemaal. Het gevolg bij een gewoon seizoen is nog wel eens dat het ringen moet gebeuren in de
vakantieperiode. Altijd lastig, omdat het dan wat krapper wordt om het ringen te plannen. Achteraf
echter leverde dit geen problemen op.
De muizenstand die in 2014 een geweldige piek doormaakte, bleek in 2015 dit niet voort te zetten bij
ons in het werkgebied. De bewoners die we spraken, gaven aan dat er nog wel muizen waren, maar
niet zoveel meer als in 2014. Dit resulteerde dus ook in minder eieren per legsel in 2015. Hierover
meer informatie in de volgende hoofdstukken.
Ook dit seizoen voor Adrie en Harald de vuurdoop. Jos nam meer afstand en Adrie en Harald konden
aan de bak. Dit hebben ze goed opgepakt, ondanks de groteinspanning en de vele vrije tijd die dit
vergt. En met een erg mooi resultaat.
Verder was broedseizoen 2015 niet een heel spannend seizoen vooraf gezien. In de volgende
hoofdstukken zal blijken of dit uiteindelijk ook zo zou blijven.

Publiek tijdens het ringen van de steenuilen bij Dwingeloo
Foto: Dhr. Kempen
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Territoria totaalgebied 2015

In januari, februari en maart is het altijd weer uitkijken naar heldere avonden (of nachten) met
vrijwel windstil weer. Dit zijn namelijk de ideale avonden om op pad te gaan met het geluid voor de
steenuilen. En dan maar hopen dat de mannetjes terug roepen. Soms, om onverklaarbare reden, heb
je avonden dat de uiltjes niet terug willen roepen, terwijl je vrijwel zeker weet dat ze aanwezig zijn.
Wat hiervan de reden is weten we niet, maar dan proberen we het later gewoon nogmaals.
Elk jaar zijn er meer territoria dan broedgevallen, maar dat is wel te verklaren. Her en der binnen het
gebied zitten de steenuilen onder het dak te broeden, of in particuliere nestkasten waar wij het
bestaan niet van weten. En er zijn vast nog wel meer redenen te bedenken. Zo hadden we ook dit
jaar meer territoria dan broedparen. In Ruinen e.o. kwamen we uit op 19 territoria en bij Dwingeloo
e.o. op maar liefst 50 territoria. Dit maakt in totaal een aantal van 69 territoria in het hele gebied.
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Broedresultaten totaalgebied 2015

Evenals de territoria zitten ook de
broedresultaten in de lift. Dit jaar hadden
we een record aantal broedgevallen, met
maar liefst 58 broedparen. Ook qua aantal
eieren was het een topjaar. Dit geldt
echter niet voor het aantal uitgevlogen
jongen. Dit heeft veel te maken met de
hoeveelheid mislukte nesten dit jaar. Het
aantal mislukte jaren betrof dit jaar maar
liefst 26 stuks. Dit is 45% van het totaal
aantal nesten. Dit is het hoogste
Foto: Erwin Bruulsema
percentage ooit bij de VWU vastgesteld.
In 2003 hebben we eenmalig 40%
mislukte broedgevallen gehad. Maar dit
jaar sloeg alles. Mislukte broedgevallen kunnen vele oorzaken hebben (zie hoofdstuk 1 – Terugblik).
Dit jaar hadden we veel volwassen uilen (vooral vrouwtjes) die ongeringd waren. Minimaal 7 van de
broedende vrouwtjes waren ongeringd. Dit houdt in dat ze buiten onze nestkasten geboren zijn in de
voorgaande jaren. Vermoedelijk waren dit voornamelijk jonge vrouwtjes (1 jaar oud). Het
broedsucces kan hiermee samenhangen. We kunnen hier geen wetenschappelijke uitspraken over
doen, maar het vermoeden bestaat dat het broedsucces bij jonge steenuilenvrouwtjes minder goed
is dan bij de doorgewinterde vrouwtjes.
Het aantal eieren bedroeg dit jaar 226, wat
neerkomt op een gemiddelde van 3,9 eieren
per broedgeval. Dit is een mooi aantal, maar
minder goed dan in 2014. Toen was het
gemiddeld 4,1 eieren per broedgeval. Het
aantal uitgevlogen jongen ligt nog veel lager.
Waren dit er in 2014 nog 134 (gemiddeld 2,5
per broedgeval), in 2015 waren dat er maar
93. Dit komt neer op gemiddeld 1,6 jongen per
broedgeval. Dit is volgens de statistieken niet
voldoende om de populatie op peil te houden.
De vorige keer dat het gemiddelde aantal
jongen per broedgeval 1,6 was, was in 2009 en
Foto: Fam. De Bruin
alleen het jaar 2000 was minder goed met
gemiddeld 1,4 jongen per broedsel. Dus geen
paniek en hopen op een beter resultaat in
2016. We zijn heel tevreden met het aantal
broedgevallen en het aantal eieren dit jaar. Hieronder nog een overzicht (in de vorm van een grafiek)
van het aantal broedgevallen van de afgelopen jaren.
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Hiernaast een foto van
fotograaf André
Eijkenaar. Hij heeft
meerdere malen in ons
gebied foto’s gemaakt
vanuit zijn schuiltent. De
foto hiernaast is niet
gemaakt in ons
werkgebied, maar ook
in ons werkgebied
broeden op sommige
plaatsen de steenuilen
onder het dak.
In het gebied van de
Vogelwacht Uffelte e.o.
Foto: André Eijkenaar
hebben we 58
broedparen met
zekerheid vastgesteld.
Daarvan heeft in ieder
geval één broedgeval plaatsgevonden onder het dak. Dit vond plaats in Vledderveen. De bewoners
en tegenoverbuurvrouw hebben uiteindelijk 2 jongen gezien. Deze zijn dan ook meegeteld in het
totaal aantal broedsels en jongen. Qua eieren blijft het gissen hoeveel er geweest zijn. In het
verleden hebben we ook broedgevallen onder het dak gehad in Diever, Wateren, Oldenhave, Lhee,
etc... Indien uilen er voor kiezen onder het dak te gaan broeden, laten we ze zitten en hangen dan
een nestkast op in de directe omgeving. Soms kiezen ze daarna voor de nestkast, maar vaak ook niet
en blijven ze onder het dak broeden. We wachten af wat het broedpaar in Vledderveen gaat doen.
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Gebied A:

Adrie van de Lely & Harald de Graaf
(Uffelte, Havelte, Ruinerwold, Wittelte, Wapserveen e.o.)

In de grafiek hieronder is te zien hoe de ontwikkeling van broedgevallen is geweest de afgelopen vier
jaar. De groene en de paarse lijn kunnen worden vergeleken en de rode en de blauwe lijn. Als je naar
de rode lijn kijkt (het aantal broedgevallen), dan loopt deze op. Parallel aan deze stijging loopt de
blauwe lijn van mislukte broedgevallen. In gebied A is het dus duidelijk te zien dat de verhouding
tussen broedgevallen en mislukte broedgevallen hetzelfde blijft. M.b.t. het aantal eieren in
vergelijking tot het aantal uitgevlogen jongen zien we een iets ander beeld. Waar de lijnen in 2012
redelijk dicht bij elkaar liggen, liggen die in 2015 erg ver uit elkaar. 2015 was dus voor gebied A een
slecht jaar m.b.t. het uitkomen van de eieren en het uitvliegen van de jongen.
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Gebied B:

Muriël Broer
(Ansen e.o.)

Als we voor dit gebied de rode en de blauwe lijn vergelijken dan valt op dat er een beeld ontstaat als
bij gebied A. Het aantal eieren in vergelijking met het aantal uitgevlogen jongen laat echter een
ander beeld zien. In gebied D zien we dat maar de helft (of minder) van de eieren leidt tot
uitgevlogen jongen. Wat hier de reden van is, is een vraag die ons als werkgroep bezighoudt.
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Gebied C:

Jan ter Stege
(Ruinen e.o.)

Een schrikbarend beeld zien we in gebied C. Alles neemt af behalve het aantal mislukte
broedgevallen. Dit baart ons erg veel zorgen. Zowel het aantal broedgevallen, eieren als jongen nam
sterk af in de afgelopen vier jaar. Er bestaat wel een duidelijk verband tussen het aantal eieren en het
aantal uitgevlogen jongen. We hopen hier het tij te kunnen keren de komende jaren. Op basis van
recente gegevens die beschikbaar zijn gekomen o.a. door een afstudeeropdracht van Arne Kijk in de
Vegte en Jeffrey Spang - een tweetal studenten aan het van Hall instituut in Leeuwarden – en
gegevens van STONE worden de standplaatsfactoren en biotoopelementen beoordeeld. Op basis
daarvan worden kasten in het najaar van 2015 evt. op andere plekken ingezet en anders
opgehangen. Bovendien worden alle kasten aangepast naar de laatste inzichten op het gebied van
marterwering. Ook worden in dit gebied een tweetal camera’s ingezet om observaties te kunnen
doen. Afgelopen jaren hing bij een kast in Hees al een camera, waarop diverse dieren te zien waren
die zich in de omgeving van de kast ophielden. Eekhoorn, zwarte kraai, kauw, ekster, gaai,
steenmarter, havik, houtduif, kat en gelukkig ook het steenuilpaar met jongen; ze waren alle te zien
op de opnames.
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Gebied D:

Erwin Bruulsema
(Diever e.o., Dwingeloo e.o.)

In grote tegenstelling ten opzichte van gebied C zien we in gebied D een groei in het aantal
broedgevallen, eieren en uitgevlogen jongen. Het aantal mislukte broedgevallen blijft redelijk gelijk,
maar is een groot percentage van het totaal aantal broedgevallen. We zullen het aantal mislukte
broedgevallen naar beneden proberen te brengen de komende jaren. Hetaantal eieren en
uitgevlogen jongen is niet altijd parallel aan elkaar. Dit heeft onder andere te maken met goede en
slechtere jaren qua prooi aanbod.
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Onder het dak?
Soms weten we zeker dat er uilen in een gebied zitten, maar willen ze niet in de nestkasten gaan
broeden. De afgelopen jaren hadden we dat regelmatig gezien, namelijk in Diever (Molen), Wateren
(kippenboer) en in Lhee (Vink). Dit jaar hebben we op geen van voorgenoemde plaatsen een
broedgeval vast kunnen stellen. Sinds vorig jaar roept er echter een steenuil in Vledderveen, wat
ertoe heeft geleid dat we daar 5 nestkasten opgehangen hebben voor de steenuilen. Ook dit jaar
tijdens de controles niets in de nestkasten, maar.... aan het einde van het seizoen komt er een
telefoontje van één van de bewoners dat ze twee jongen gezien hebben op de dakrand en dat het
mannetje en vrouwtje om en om kwamen voeren. Dus toch een broedsel, niet in de nestkast op het
erf, maar onder het dak van de bewoners. Wel weer mooi een extra broedgeval vastgesteld in het
gebied. Hopelijk zullen we komend jaar in de omliggende nestkasten de jongen van dit jaar
aantreffen. Hoewel we dat natuurlijk nooit met zekerheid kunnen zeggen, omdat de jongen van dit
nest niet geringd zijn.

Jaarverslag 2015

Steenuilenwerkgroep

Vogelwacht Uffelte e.o.

14

Zwarte (rot) kraaien
Vlak voor het seizoen krijg ik een telefoontje van een
bezorgde bewoner. De hele winter en voorjaar heeft
een steenuitje bij hun voor de nestkast gezeten (en
vaak zelfs 2, dus een paartje). Nu vlak voor het
broedseizoen begint een kraai boven de nestkast (4 á
5 meter erboven) een nest te maken. O jee, kan dit
ook kwaad, is de vraag van de bewoner. Normaal
laten de steenuilen zich niet zo snel verstoren, maar
Foto: Erwin Bruulsema
ik weet ook niet precies hoe dit gaat uitpakken. Ik
probeer de bewoners gerust te stellen, maar helaas
als we in het seizoen op het erf aankomen, geven de bewoners al aan dat de uiltjes nog wel ergens in
de buurt zijn, maar niet meer bij de nestkast. Ik baal, zij balen, maar ook dit is de natuur, hoe
vervelend het ook is. Wie weet in 2016 beter.
Dieverbrug
Soms heb je gebieden waar het maar niet wil lukken om de steenuilen daar te krijgen. In Dieverbrug
was dat gelukkig geen probleem. Wel een probleem was dat de afgelopen 4 jaren daar elk jaar
gebroed werd, maar er maar in één van deze jaren een broedsel groot is geworden. Dus besloten we
de standaard nestkast te vervangen door een met een dubbele sluis (drie tussenschotten i.p.v. twee).
En met resultaat. Hier vlogen de jongen dit jaar gelukkig succesvol uit. Daarnaast hebben we op
verschillende plaatsen nestkasten bijgeplaatst aan het begin van het jaar. En met succes. Vorig jaar
hadden we nog maar één broedpaar in Dieverbrug, dit jaar maar liefst drie. Van deze broedsels zijn
er twee uitgevlogen. Het derde broedsel werd gepredeerd door vermoedelijk een marter. Op deze
plek hebben we inmiddels een nieuwe nestkast opgehangen.
Eekhoorns
Zo maak je het jaren niet
mee, en zo twee keer in
een seizoen. Bij twee
nestkasten in de buurt van
Dwingeloo was een nest
van een eekhoorn
aanwezig in de nestkast.
In beide gevallen waren
de eekhoorns niet thuis
tijdens de controle. We
zijn benieuwd of dit iets is
wat we meer gaan zien de
komende jaren rondom
Dwingeloo.
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Gebied E:

Jan Zoer
(Eemster, Leggeloo, Lheebroek e.o.)

De grafiek hieronder laat een positief beeld zien in het aantal broedgevallen in dit gebied. In 2013 en
2015 was echter het percentage mislukte broedgevallen heel erg groot. In 2015 waren er meer
broedgevallen dan ooit, maar ook meer mislukte broedgevallen dan ooit. Het aantal eieren viel tegen
t.o.v. een jaar eerder en helemaal het aantal uitgevlogen jongen. Waar vorig jaar nog 30 jongen
uitvlogen, waren het er dit jaar maar 15. Een behoorlijk verschil, dat verklaard kan worden door de
vele mislukte broedgevallen.
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Onderzoek Arne en Jeffrey

In de periode van september tot en met februari zijn Arne Kijk in de Vegte en Jeffrey Spang in het
kader van de opleiding milieukunde bezig geweest met het inventariseren en onderzoeken van
locaties waar zich steenuilnestkasten bevinden, beheerd door de Steenuilenwerkgroep van de
Vogelwacht Uffelte e.o.. Gedurende deze periode zijn een zeer grote variatie aan erven en andere
nestkastlocaties bezocht, waarbij de bewoners enthousiast meewerkten en verhalen deelden over
hun ervaringen met de steenuil. Het doel van het onderzoek was om tot een betere strategische
plaatsing van de steenuilennestkast te komen om op die manier tot meer broedgevallen van de
steenuil te komen.
De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:
Welke factoren bepalen en vergroten de kans op een broedgeval in een nestkast van steenuilen in het
werkgebied van de Steenuilenwerkgroepen in welke mate?
Om antwoord op deze vraag te krijgen zijn in totaal 116 nestkasten onderzocht die zijn gelegen in het
werkgebied van de Steenuilenwerkgroep. Van deze 116 nestkasten waren in het verleden al
broedgegevensverzameld door de Steenuilenwerkgroep. Deze broedgegevens zijn vergeleken met
standplaatsfactoren, zoals; hoogte van plaatsing, windrichting invliegopening en de standplaats (in
bomenrij, houtwal, solitaire boom of boomgaard) van de nestkast. Daarnaast zijn de broedgegevens
vergeleken met de biotoopelementen die zich rondom de nestkasten bevinden zoals; weiland, akker,
bos, bebouwingentuinelementen (zoalstakkenril, composthoop, moestuin).
Vervolgens zijn deze gegevens verwerkt in een statistisch programma waarmee kon worden bepaald
welke standplaatsfactoren en biotoopelementen een positieve of negatieve invloed hebben voor de
kans op een broedgeval in een nestkast.
Conclusie van het onderzoek is dat nestkasten geplaatst in een bomenrij de meeste kans hebben op
een broedgeval, en die kans in een solitaire boom, houtwal en boomgaard beduidend minder.
Nestkasten geplaatst met de invliegopening op het noorden gericht hebben minder kans op een
broedgeval ten opzichte van nestkasten met de invliegopening geplaatst op de overige
windrichtingen. Daarnaast neemt de kans op een broedgeval toe bij een toenemend aantal
gebouwen in een straal van 100
meterrondom de nestkast. Voor de
overige onderzochte variabelen is
geen effect aangetoond.
Op de website van de vogelwacht is
een rekenmodel te vinden om de
kans op een broedgeval te bepalen
voor een nestkast. Daarnaast is hier
het complete onderzoeksrapport te
vinden. In het rapport wordt dieper
in gegaan op de systematiek, de
statistische onderbouwing en
eventuele discussiepunten van het
onderzoek.
Arne Kijk in de Vegte
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Bewonersavond

Op 24 maart 2015 hebben we als steenuilenwerkgroep een bewonersavond georganiseerd voor alle
bewoners van erven waar een steenuilennestkast hangt. De belangstelling was zeer groot, maar liefst
ruim 80 man/vrouw kwam op deze avond af. Tijdens deze avond hadden we verschillende sprekers.
Er werd door Ronald van Harxen van STONE (de landelijke steenuilenwerkgroep) een presentatie
gehouden over het belang van regionale werkgroepen, Arne Kijk-in-de-Vegte en Jeffrey Spang
vertelden over hun onderzoek (zie hoofdstuk hiervoor) en Erwin Bruulsema vertelde over de
Vogelwacht Uffelte in het algemeen en de steenuilenwerkgroep van de Vogelwacht. Al met al een
afwisselende en gezellige avond.

Jaarverslag 2015

Steenuilenwerkgroep

Vogelwacht Uffelte e.o.

18

12

Vooruitblik

Als werkgroep kun je jezelf doelen stellen voor de komende seizoenen. Het moeilijke is echter dat je
te maken hebt met de natuur en dat die zich niet laat dirigeren. Een paar jaar geleden had ik nog
zoiets van:‘als we als werkgroep rond de 50 broedparen het stabiel kunnen houden zou het mooi
zijn’. Maar in 2015 liepen we al richting de 60 broedparen. Of dit blijvend is moet nog blijken, maar
de hoop is er.
Daarnaast zijn er zorgen over het gebied rond Ruinen. We zullen ons de komende tijd extra inzetten
om in dit gebied te kijken hoe we het tij kunnen keren en de steenuilenpopulatie weer in de lift
kunnen krijgen. We zetten hier een tweetal camera’s in om observaties te kunnen doen, wat zich
rond een steenuilenkast afspeelt. In het gebied van Jan ter Stege waren in 2012 nog 8 broedparen en
in 2015 nog maar 3. Herstelt dit zich in 2016? Of hebben we meer tijd nodig? We gaan het
meemaken.
Verder vooruit kijkend zou het mooi zijn als we uiteindelijk het gebied kunnen uitbreiden tot heel
Westerveld. Dit is echter niet mogelijk met de huidige bezetting qua sub-coördinatoren. Het zou dus
wenselijk zijn dat er dan een sub-coördinator onder de vleugels van de Vogelwacht Uffelte e.o. bijkomt voor het gebied: Vledder, Vledderveen, Wateren, Doldersum, De Eese, Wilhelminaoord,
Nijensleek, Frederiksoord. Er is al een kleine basis van nestkasten aanwezig in dit gebied (Wateren,
Vledderveen). Daarnaast zijn er in Doldersum ook al steenuilen waargenomen. Dus indien er iemand
is die dit leest en het wel ziet zitten om hier aan de slag te gaan met een groepje vrijwilligers dan kun
je dat altijd melden bij de coördinator van de steenuilenwerkgroep (Erwin Bruulsema).
Naast deze doelen zijn er natuurlijk een aantal dingen die erg belangrijk zijn voor de werkgroep.
Daarvan is de belangrijkst al genoemd in de inleiding, namelijk dat we het zonder onze vrijwilligers
niet kunnen doen.
Dus op naar seizoen 2016!

Foto: André Eijkenaar

Jaarverslag 2015

Steenuilenwerkgroep

Vogelwacht Uffelte e.o.

