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INLEIDING
EEN BIJZONDER JAAR

Een bijzonder jaar…. Het dekt niet helemaal de lading. Zo
leek er begin 2020 nog niets aan de hand en waren de
voorbereidingen in volle gang voor het steenuilenseizoen.
Terwijl begin maart de territoria-inventarisaties hun einde
naderden, ontstond er een zeer bijzondere situatie in ons
land, alsmede in de rest van de wereld. Een intelligente Lock
down door de toenemende Covid-19 besmettingen zorgde
voor een onzekere situatie voor de werkgroepen m.b.t. de
werkzaamheden die in het veld gepland stonden. Was dit
nog uit te voeren op een verantwoorde manier of zou het
een verloren jaar worden? Lezingen, markten, excursies,
vergaderingen alles werd geannuleerd. Ondertussen
kwamen de gelden vanuit de subsidieverstrekkers, zoals
provincie, de Versterking e.d. wel binnen, maar de uitgaven
stonden op een laag pitje. Welke gevolgen zou dat hebben
gedurende het broedseizoen en daarna. Een onzeker periode
waarbij we als bestuur telkens de berichtgeving gevolgd
hebben en gekeken hebben wat wel en niet haalbaar was om
1: Jonge Steenuil Lhee
uit te voeren. Het bestuur overigens dat stabiel is en een
duidelijke taakverdeling kent. Hierdoor wordt er efficiënt
gewerkt en kunnen we meer dingen ondernemen voor onze werkgroepen.
Gelukkig namen de besmettingen richting de zomer af en hebben veel van de controles en het ringen van de
steenuilen (in aangepaste vorm) toch nog kunnen
plaatsvinden. In het hoofdstuk “Resultaten 2020” leest u
hier meer over.
Ook hebben we vanuit het bestuur in het kader van de
veiligheid nog enkele maatregelen door kunnen voeren
en werkgroepen kunnen faciliteren. De veiligheid en
gezondheid van de vrijwilligers in de provincie staat
voorop en als we daar vanuit de Stichting een bijdrage
aan kunnen leveren zullen we dat zeker niet laten. Meer
informatie in het hoofdstuk “Veiligheid”.
Natuurlijk hopen we komen seizoen weer een normaal
jaar tegemoet te gaan en waar mogelijk weer in de
volledige bezetting de controles kunnen plaatsvinden.
Vanuit het bestuur zullen we er alles aan doen om de
vrijwilligersgroepen hierin te faciliteren.
Erwin Bruulsema
Voorzitter
2: Bewoonster met steenuil Lhee

3

RESULTATEN 2020
TERUGBLIK 2019
In het jaar 2019 hadden we voor de steenuilen een relatief goed jaar qua aantal territoria (133) en het aantal
vermoedelijk uitgevlogen jongen (227). Qua aantal nesten was het niet geweldig, maar wel redelijk met een
totaal van 99. Het jaar stond bekend als een goed muizenjaar (vooral in de veenweidegebieden), waardoor er
veel jonge kerkuilen waren, maar ook de velduil explosief toenam. De steenuil is qua voedsel minder
afhankelijk van de veldmuizen en in Drenthe zien we als prooien vaak bosmuizen. Naast dit voedsel is de
steenuil een opportunist. Ze eten muizen, vogeltjes, kevers, larven (rupsen, rattenstaartlarven) en
regenwormen in natte periodes.

3: Steenuil in nestkast Leggeloo

TERRITORIA

Territoria worden jaarlijks door de groepen in
kaart gebracht door in februari en maart op pad
te gaan met de mobiel, autoradio, bluetooth
boxje, etc… en het geluid van het mannetje
steenuil. Door het afspelen van de
territoriumroep denkt een mogelijk aanwezig
mannetje steenuil dat er een indringer is in zijn
gebied, waardoor hij terug gaat roepen. Dat is in
ieder geval de bedoeling. In sommige gebieden
roepen ze echter slecht terug, aangezien er
weinig concurrentie is in het gebied of dat er een
predator zoals de bosuil in de buurt zit. Toch lukt
het de vrijwilligers van de groepen goed om een
4: Jonge steenuilen tijdens ringen
groot deel van de steenuilen in beeld te krijgen
door de territoria inventarisatie. Dit zegt volgens
ons meer over de populatie steenuilen dan het aantal aangetroffen nesten. Het aantal territoria wat in beeld

4

gebracht wordt groeit nog elk jaar. In sommige gebieden is een duidelijke toename van het aantal territoria,
terwijl in andere gebieden in het verleden niet geïnventariseerd is en dat nu wel wordt gedaan. Door deze
intensievere controle met het geluid krijgen we in Drenthe een steeds beter beeld van de steenuilenpopulatie
en de verspreiding hiervan. Van de 139 territoria van dit jaar (2020) zijn 74 territoria vastgesteld in de
gemeente Westerveld en De Wolden (gebied Vogelwacht Uffelte e.o.). Groei zien we niet alleen hier. Hieronder
een tabel met de vastgestelde territoria per gebied.

Groep

Aantal territoria

t.o.v. 2019

Vogelwacht Uffelte e.o.

74

+2

Het Stroomdal (Coevorden)

10

-1

Natuurvereniging Zuidwolde

8

+1

Vliegvlug Meppel

3

-2

KNNV Assen

14

+3

IVN Aa & Hunze

2

+1

Borger e.o.

2

+2

IVN Zuidlaren

2

=

Elim e.o.

10

=

Wijster e.o.

5

+1

IVN Eelde/Paterswolde & Vries

9

+2

Opvallend hierboven is dat in de Zuidelijke helft van de provincie de meeste steenuilen aanwezig zijn (volgens
de territoria inventarisatie). Wat ook mee speelt in dit gebied is dat de groepen die daar actief zijn over het
algemeen langer actief zijn met de bescherming van de steenuilen georganiseerd in werkgroepen en door het
ophangen van nestkasten.
Hieronder het totaal aantal territoria voor Drenthe. In het seizoen 2018 hebben we extra aandacht besteed aan
het inventariseren van de territoria in het provinciaal overleg. Dit heeft zijn uitwerking in 2019. Vanaf dit jaar is
er intensiever en door meer groepen geluidsinventarisatie uitgevoerd.
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BROEDGEVALLEN
Na jaren stijgende aantallen nesten van de
steenuilen vastgesteld te zijn door de
werkgroepen/vrijwilligers in Drenthe was er
vanaf 2018 een kleine afname. Zoals
hierboven al vermeld zeggen het aantal
territoria meer over de uilen dan het aantal
nesten. We merken dat steeds vaker de
steenuilen niet in de nestkasten broeden met
ook in natuurlijke holten en vooral onder
daken broeden. Deze nesten zijn vaak niet met
volledige zekerheid vast te stellen totdat er
jongen gezien worden. De nesten waar jongen
gezien zijn worden dan ook wel meegeteld in
de aantallen. Echter indien een nest
5: Jonge steenuilen tijdens ringen
gepredeerd wordt, worden er geen jongen
gezien en kan er dus niet met zekerheid
vastgesteld worden dat er een nest geweest is. Deze worden dus ook niet in de tellingen meegenomen. Het
aantal nesten zal dus hoger liggen. Ook komt het regelmatig voor dat er wel zeker is dat steenuilen in een
territorium aanwezig zijn, maar wordt de nestlocatie niet gevonden door de vrijwilligers en dus niet
meegenomen in de tellingen. Al met al geeft het aantal broedgevallen in de grafiek hieronder wel een beeld
van de ontwikkeling, omdat elk jaar de tellingen op dezelfde manier gedaan worden en er wel een trend
uitgehaald kan worden.

Groep

Aantal nesten

t.o.v. 2019

Vogelwacht Uffelte e.o.

53

-1

Het Stroomdal (Coevorden)

6

-4

Natuurvereniging Zuidwolde

4

=

Vliegvlug Meppel

9

+4

KNNV Assen

10

+6

IVN Aa & Hunze

1

=

Borger e.o.

0

=

IVN Zuidlaren

0

=

Elim e.o.

6

-4

Wijster e.o.

4

+1

IVN Eelde/Paterswolde & Vries

8

+3

6

Broedgevallen
120
100
80

60
84

40
49

55

55

56

2010

2011

2012

2013

20

91

92

2015

2016

107

103

99

101

2017

2018

2019

2020

0
2014

Broedgevallen

UITGEVLOGEN JONGEN

Eigenlijk zien we in het aantal uitgevlogen jongen hetzelfde als bij het aantal nesten met uitzondering van 2020.
In de voorgaande jaren zagen we dat als het aantal nesten daalde ook het aantal jongen daalde. Dit jaar zien
we echter dat het aantal nesten steeg t.o.v. 2019, maar het aantal jongen daalde. Dit is verklaarbaar om een
aantal redenen. Twee redenen kunnen zijn: Ten eerste het prooiaanbod van muizen was dit jaar (vermoedelijk)
minder. En ten tweede is wellicht de predatie hoger geweest dan afgelopen jaren. Dit kan beide zorgen voor
een minder aantal uitgevlogen jongen dit jaar.

Groep

Aantal nesten

t.o.v. 2019

Vogelwacht Uffelte e.o.

112

-12

Het Stroomdal (Coevorden)

12

-8

Natuurvereniging Zuidwolde

12

+1

Vliegvlug Meppel

18

+1

KNNV Assen

12

+8

IVN Aa & Hunze

0

-2

Borger e.o.

0

=

IVN Zuidlaren

0

=

Elim e.o.

14

-16

Wijster e.o.

12

+10

IVN Eelde/Paterswolde & Vries

14

+5
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Uitgevlogen jongen
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In het langjarig resultaat zien we dat we het goed doen in Drenthe. Het aantal territoria groeit, wat een goed
teken is en veel zegt over de populatie. Het aantal gecontroleerde en vastgestelde nesten is stabiel en in
sommige gebieden zelfs groeiend en het aantal jongen verschilt van jaar op jaar. Door fluctuering in
prooiaanbod leggen steenuilen in jaren met veel muizen, veel eieren en in jaren met weinig muizen, minder
eieren. In goede jaren zien de werkgroepen veel nesten met 4, 5 of zelfs 6 eieren/jongen. In slechtere jaren zijn
het vooral nesten met 2, 3 en 4 eieren. Dit kan net het verschil maken.

Langjarig resultaat
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Gemiddeld komt dit jaar het aantal uitgevlogen jongen uit om 2,0 per nest. Dit is voldoende om de populatie in
stand te houden of zelfs te laten groeien. Een mooi resultaat dus en de afgelopen jaren zien we dit gemiddelde
vrijwel jaarlijks. 2,0 is de magische grens om de populatie in stand te houden, dan wel te laten groeien.

Gemiddeld uitgevlogen jongen per nest
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6: Steenuilen in fruitboom Wapserveen
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PUBLIEKE WAARNEMINGEN
Op de kaart hiernaast is te zien
waar de waarnemingen zijn
gedaan die via
www.waarneming.nl zijn
ingevoerd. Hieruit blijkt duidelijk
dat in het Zuidwestelijk deel van
de provincie de meeste
waarnemingen gedaan worden
van steenuilen. Dit is goed te
verklaren. In Groningen worden
geen nesten meer vastgesteld van
de steenuil sinds 2019. Dus hoe
noordelijke in de provincie hoe
minder aansluitende populaties
aanwezig zijn. In het zuidwesten
en zuiden van de provincie sluiten
de populaties aan bij die van
Overijssel. In Friesland
(aansluitend op zuidwest Drenthe)
zijn echter weinig steenuilen
aanwezig. Ook is het aantal
7: Kaart waarnemingen Steenuil (bron: www.waarneming.nl)
waarnemingen
te linken aan de
Datum: 20-10-2019 t/m 20-10-2020
actieve werkgroepen die in
Drenthe actief zijn. In de gebieden met een hogere dichtheid van steenuilen en actieve werkgroepen worden
meer waarnemingen ingevoerd op www.waarneming.nl.
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PRAKTIJKVERHALEN
WAT GEBEURDE WAAR?

EEN BIJZONDERE LOCATIE EN EEN BIJZONDER VERHAAL

MOLEN ALS UITVALSBASIS

In Diever (Zuidwest Drenthe), in het gebied van de
Vogelwacht Uffelte e.o., wordt sinds jaar en dag door
de steenuilen gebroed in de molen. In de eerste jaren
(rond 2000) werd er door de steenuilen gebroed onder
de nokplanken van de molen. In de loop van de jaren
werd er door de werkgroep een steenuilenkast
bevestigd onder de kap van de molen. Opvallen doet
deze kast niet, aangezien deze in de kleuren van de
molen is mee geschilderd. Het leuke aan deze locatie is
dat de kap van de molen elke week naar de wind draait
en daarmee de steenuilenkast ook mee draait.
Ondanks dat wordt er in de nestkast elk jaar de
steenuilen gebroed.
9: Binnenwerk molen Diever

De werkgroep gaat naar deze locatie altijd op
zaterdagmorgen rond 9:00 uur. Aangezien de molen
dan nog niet draait kan de werkgroep rustig naar
boven klimmen, tot in de kap, en daar de nestkast
controleren. Ook dit jaar was het gelukkig weer raak
op deze locatie. Drie jongen konden er geringd
worden.
Echter werd er op de zondag na het ringen gebeld
met de coördinator van het gebied dat mensen een
jonge steenuil gevonden hadden onder de nestkast.
De mensen hadden gezien dat het jonge uiltje was
8: Binnenwerk Molen Diever

aangevallen door een kraai en daarna naar beneden
was gevallen. Na een snelle check door de
coördinator werd vastgesteld dat de steenuil
(vermoedelijk) geen letsel had. Wel was het jong op
dat moment aan de lichte kant. De molenaar werd
gebeld en die kwam speciaal op zondag om de molen
open te doen, waarna de jonge steenuil is teruggezet
in de nestkast. Hopelijk heeft dit jong het overleefd
en is het gezond uitgevlogen. De komende jaren is
het afwachten of deze dan weer wordt teruggemeld.

10: Jongen tijdens ringen in molen Diever
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BROER EN ZUS 10 JAAR SAMEN?

VOGELWACHT UFFELTE E.O.

Soms kom je
opvallende gevallen
tegen. Zo ook in het
gebied van de
Vogelwacht Uffelte e.o.
Bij Dwingeloo kwam de
werkgroep in een
nestkast een vrouwtje
tegen op 2 eieren. Het
vrouwtje bleek bij de
controle (bijna) 10 jaar
oud te zijn. Ook het
mannetje was aanwezig
en werk gecontroleerd.
En wat bleek; het
ringnummer wijkte
maar een heel klein
beetje af van die van
het vrouwtje. Bij later controle bleek dat ze op hetzelfde adres geringd zijn als nestjong in hetzelfde jaar, dus
broer en zus. Van het vrouwtje was al bekend dat deze zich op deze locatie al jaren broedde, maar het
mannetje had de werkgroep nog niet eerder in de handen gehad. Het is dus mogelijk dat deze broer en zus in
de afgelopen jaren altijd
samen zijn gebleven en in
de afgelopen jaren ook
regelmatig succesvol
jongen hebben
grootgebracht. Dit jaar
mislukte helaas het
broedsel. Reden hiervan
is onbekend, maar kan
vele redenen hebben:
ouderdom adulten,
incest, onbevruchte
eieren, etc….
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BIJEN IN DE NESTKAST

VOGELWACHT UFFELTE E.O.

Dit jaar was niet de eerste keer dat de werkgroep een
bijenvolk in de nestkast aantrof. Helaas wel de eerste
keer waarbij de jongen nog in de nestkast zaten op het
moment dat het bijenvolk de nestkast bezette.
Hierdoor lagen er dus bij de controle vier jongen van
circa 21 dagen oud dood onderin de nestkast. Ook dit is
een risico voor het mislukken van nestkasten. Heel
treurig, maar niet veel aan te doen. Nadat controleur
Erwin Bruulsema in zijn oor gestoken was, werd een
lokale imker ingeschakeld om het bijenvolk te
scheppen. Binnen vijftien minuten was dat klaar. Voor
de imker een nieuw volk en voor de steenuilen weer
een schone nestkast. Gelukkig trok de irritatie van de
bijensteek snel weer weg, maar het oor bleef nog een
tijdje mooi rood. De groep hoopt volgend jaar meer
geluk op deze, altijd bezette, locatie. Op een andere
locatie troffen we tevens een nestkast aan met een
bijennest. Hier waren de jongen gelukkig al uitgevlogen
en heeft de imker de nestkast opgehaald, waarna er
een nieuwe nestkast geplaatst is door de werkgroep.
11: Geprikt in het oor (rood oortje)

13: Imker verwijderd bijenvolk uit nestkast

12: Imker aan het werk
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11 JAAR OUD BROEDEND VROUWTJE

VOGELWACHT UFFELTE E.O.

Af en toe weten steenuilen ons weer te verbazen. Tot dusver had de werkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o.
nog nooit een uil van meer dan 10 jaar oud in de handen gehad en dus teruggemeld. Tot dit jaar. In een
nestkast bij Lheebroek werd een broedende steenuil aangetroffen op 3 eieren. Ze bleek na controle maar liefst
(bijna) 11 jaar oud te zijn. Een record voor dit gebied en voor zover bekend ook voor Drenthe. Dat bij een latere
controle bleek dat de drie eieren uiteindelijk 2 jongen had opgeleverd was natuurlijk helemaal leuk. Nu
afwachten of de werkgroep deze dame in 2021 weer broedend aantreft in dit territorium.
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WAAR WEIDEVOGELS EN STEENUILEN ELKAAR ONTMOETEN!

WIJSTER E.O.

Twee werelden die elkaar ontmoeten, hoewel twee werelden
die ook dicht bij elkaar liggen. Weidevogelcoördinator Evert
Meeuwissen van Smilde was juist bij een locatie aanwezig om
een wulpennest te controleren toen de ringer en werkgroep
van Wijster e.o. aanwezig was om de steenuilen in een te hoge
nestkast te ringen. Een mooie gelegenheid om twee
soortbeschermers bij elkaar te brengen en elkaar laten
genieten van het beschermingswerk dat uitgevoerd wordt. Op
de foto een trotse Evert die geniet van het kleine uiltje. Zijn
hart ligt bij de weidevogels, maar geniet (bijna) net zoveel van
de andere natuur om hem heen.
Nog voor het ringen werd een nieuwe nestkast gemonteerd
aan dezelfde boom als de te hoge nestkast hangt. De jongen
zijn gewoon weer teruggezet in de hoge kast. Deze zal in het
najaar verwijderd worden, als de jongen zijn uitgevlogen.

14: Evert Meeuwissen met jonge steenuil

STEENUILEN BETREKKEN NIEUWE WONING

EEKHOORN MOET MAAR VERHUIZEN

Je zult maar eekhoorn zijn op dit erf tussen Diever en
Wapse. Kom je thuis op een middag, heeft een paartje
steenuil het toegeëigend. Via buurtbewoners ontving de
werkgroep een melding van steenuilen in een
eekhoornkast met een mooie foto erbij als bewijs. Een
paartje steenuilen had de eekhoornkast betrokken en op
zich is dat ook niet zo gek. De vliegopening is (ongeveer)
net zo groot als die van een steenuilennestkast. En ook is
de nestkast ruim genoeg voor de steenuil om in te
broeden. Maar toch is het wel een kwetsbaar iets. Een
eekhoorn is een rovertje die bekend staat om het eten
van noten e.d., maar ze lusten ook net zo graag een eitje
van een vogel. Daar had de bewoner echter wat op
gevonden. Onder en boven de nestkast werd een mantel
aangebracht om te zorgen dat de eekhoorn, maar ook de
steenmarter niet meer bij de nestkast kon komen.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 3 jongen die geringd
zijn en uiteindelijk ook zijn uitgevlogen.

15: Steenuil neemt intrek in eekhoornkast
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STEENUIL OP REIS

VAN BRABANT NAAR DRENTHE

Over het algemeen is het bekend dat steenuilen geen grote afstanden afleggen, echter zijn er uitzonderingen
op dit vlak. Dit jaar trof de werkgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o. in de buurt van Diever een steenuil aan
die aan de andere kant van het land geboren is. Maar liefst 181 km verderop en vier jaar geleden. Na navraag
bij het vogeltrekstation
bleek dat deze uil in de
tussenliggende periode
niet eerder was gemeld.
Het vrouwtje zat nu in
Diever op het nest en
uiteindelijk zijn daar twee
jongen uitgevlogen.
Nieuw bloed in de
steenuilenpopulatie van
Drenthe is altijd welkom,
aangezien we in onze
provincie een aantal
redelijk geïsoleerde
populaties steenuilen
kennen. Hopelijk blijft dit
vrouwtje nog jaren in het
gebied.
AMBASSADEURSCHAP WERP HAAR VRUCHTEN AF

KNNV ASSEN

Het ambassadeurschap van de gemeente Aa en Hunze en de samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe
heeft aardige resultaten opgeleverd voor de bekendheid van de steenuil in de gemeente. Op verschillende
adressen zijn of worden nog aanpassingen gedaan in het erf en zijn kasten voor de uiltjes geplaatst.
Het jaar is veelbelovend gestart met 14
territoria op de verschillende plekken. Niet al
deze plekken zijn exact bekend. Alleen de
bezetting in de kasten kan door ons
bijgehouden worden. Er zijn een paar nieuwe
locaties bij gekomen. Door de lockdown
maatregelen zijn niet alle kasten door ons
gecontroleerd maar de bewoners van de erven
waar de kasten hangen hebben ons
geïnformeerd over het mogelijke gebruik door
de steenuil van de kasten. Net zoals in de
afgelopen jaren zijn de uiltjes weer geringd door
Rinus Dillerop.

16: Gekraagde roodstaart kraakt nestkast

Een kast in Balloo, die al een paar jaar door de uil is gebruikt, is nu overgenomen door een gekraagde
roodstaart. Deze vogel had de opening van de kast aangepast aan zijn geringere omvang. De uil was verhuisd
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naar een nieuwe kast bij de buren en heeft daar 3 eieren gelegd. Helaas is de dame daarna waarschijnlijk
gepredeerd.
De uilenkast bij Dineke Dunning is volop benut. We hebben daar 5 jongen geringd. We waren nog net op tijd
om Dineke via een serie foto’s van het ringen kennis te laten maken met “haar” uiltjes inclusief het vrouwtje.
Helaas is Dineke vrij kort nadien overleden. Balloo is een aardige dame en een grote vriendin van de steenuil
armer.
Volgens onze geluidsronde, die dit jaar in Balloo ook is geregistreerd door RTV Drenthe, zit er nog een uilenpaar
verderop in de buurt van de Balloohoeve. Verderop in Balloo aan de Hemweg zitten nog twee paar uiltjes. Een
paar heeft in een kast drie jonge kuikens voortgebracht. Die jongen en het vrouwtje zijn ook geringd. Het
andere paar nestelt waarschijnlijk onder het dak van een boerderij verderop.
In Anderen zitten meerdere paartjes. De bekendste is de uil op het Oldend. Menig vogelaar heeft “de uil op de
schoorsteen” bij op de foto gezet. Aan dit huis wordt volop verbouwd. Er wordt gewacht met de noodzakelijke
ingrepen aan de schoorsteen tot de uilen vliegvlug zijn. De uil op het Nijend heeft besloten om een andere
nestplaats te gebruiken. Vorig jaar zijn daar haar jongen gepredeerd door een steenmarter. Nu is ze verhuisd
naar een kast dichterbij de boerderij en heeft 4 jongen grootgebracht. Er is aan de Oostkant van Anderen nog
een derde paar. Regelmatig wordt daar door verschillende mensen daar de uil gehoord.
In Amen is de boerderij waar een uil zat verkocht en ook daar wordt nu volop verbouwd. Er hangen voldoende
kasten in de omgeving om de uil een alternatief te bieden. Wat verderop zat vorig jaar een uil in een oude kast
op het erf. Helaas was dat dit jaar niet meer het geval. Aan de rand van het dorp is nog steeds iets
uitzonderlijks aan de hand. Op deze plek heeft een uiltje oorspronkelijk afkomstig uit Slagharen jaren aaneen
gebroed en veel jongen grootgebracht. Een paar jaar terug is zij op 11 jarige leeftijd overleden. Haar plaats is
ingenomen door een paar anderen. Voor het 3e jaar
aaneen zitten er nu in een kast 2 broedse uiltjes
gezamenlijk op onbevruchte eieren. Dat gebeurd
vaker. In ca 2 % van de broedgevallen komt dit voor.
Een van beide uiltjes is vorig jaar na het broedseizoen
vertrokken en is op ca 30 km afstand teruggevonden.
Dit jaar heeft een ander vrouwtje haar plaats
ingenomen, zodat ook nu weer een duo op eieren zat.
Ook nu weer was geen van de eieren bevrucht. Nadat
een van beide dames was vertrokken heeft het
achtergebleven uiltje een van de eieren verorbert. De
resterende 5 eieren zijn verwijderd.

17: Volwassen steenuilen in nestkast

In Eldersloo is wel een territorium vastgesteld maar
geen nest gevonden.
Al een paar jaar wordt er gemeld dat er een uiltje zit in Ekehaar. Er hangen daar de nodige kasten maar geen
van deze kasten is bij een uil in gebruik. Dit jaar zijn in een oude schuur, dichtbij de plekken waar hij regelmatig
gezien is, resten van een steenuil eieren gevonden. Deze plek zal volgend jaar in de gaten worden gehouden.
In Eleveld en Geelbroek waar jaren aaneen een uil heeft gebroed op 2 plekken wordt af en toe een uil gehoord
maar een vaste stek is er niet meer. Jaren aaneen heeft een steenmarter verschillende kasten daar gebruikt. De
laatste 2 jaar is er geen hinder van dit dier meer ondervonden. Het gebied trekt dus nu wel belangstelling bij de
uil en zal mogelijk in de komende tijd weer een uilen paar herbergen. Er hangen net als in Geelbroek voldoende
kasten.
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Alles bijeen genomen kan geconstateerd worden dat het Steenuil bestand in de loop van de jaren langzaam
groeit. Het blijft echter in deze streek een kwetsbare soort die de nodige aandacht zal blijven vergen.
De Steenuil werkgroep Rolde e.o.
Lukas, Hettie, Bert, Gijs en Nico
OEI IK GROEI

GROEI IN DE POPULATIE WIJSTER E.O.

Evenals vorig jaar wil ik jullie een overzicht geven van de stand van zaken betreffende de steenuilen in ons
gebied. Het werkgebied van onze groep strekt zich uit van Drijber, Wijster, Spier, Holthe, Beilen, Vorrelveen,
Brunsting, Hijken tot Hooghalen. Ik heb van Erwin Bruulsema, de provinciaal voorzitter van de Stichting
Steenuilen Drenthe, begrepen dat er inmiddels weer een nieuwe werkgroep in Hooghalen is opgericht. Na
overleg hebben we besloten, dat de grens tussen de werkgroepen de N 381 is. Ten noorden hiervan komt bij
Hooghalen en het gebied ten zuiden van de weg Emmen-Drachten hoort bij de groep Wijster/Beilen.
De resultaten van het afgelopen seizoen. Het vorig seizoen was dramatisch voor ons gebied. Er was slechts 1
nest over met 2 jongen. Maar zie hier het werk van de afgelopen jaren. Er bleek toch een redelijke populatie
steenuilen in ons gebied te zijn.

18: Steenuilen onder het dak - Holthe (foto gemaakt door bewoners)

Bij de geluidsinventarisaties afgelopen winter bleken er 4 territoria te zijn. Het mannetje bij ons nest in
Vorrelveen reageerde na enig aarzelen. Die had natuurlijk in tijden geen concurrerend mannetje gehoord en
besloot toch maar om ons weg te jagen. In Holthe hebben we 2 mannetjes gehoord en op een 3e adres wisten
we dat daar net een uil ( ja zelfs een stelletje ) zat. Dit nieuwe ( jonge? ) stel wilden we niet storen en hier
hebben we uiteraard het geluid van een ander mannetje niet laten horen. Verder hadden we bericht uit Hijken
gekregen, dat daar een steenuil gezien was. De bewoners hadden de uil zelfs heel duidelijk op een foto
vastgelegd. Geen reactie op geluid ( 3 avonden ) en ook dit voorjaar hebben we in de buurt geen uil kunnen
ontdekken, ook niet in een paar oude schuren.
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In het voorjaar bij de nestcontrole lagen er in Vorrelveen 5 eieren in het nest. Hiervan zijn 4 jongen
uitgekomen. Deze zijn alle 4 op 3 juni door Erwin geringd.
Ook in ons “vaste” nest in Holthe lagen toch weer 4 eieren. Hier zit een nieuw vrouwtje in, afkomstig uit Lhee.
Van deze 4 eieren zijn er maar 2 uitgekomen. Deze hebben flink te eten gehad, want ze waren, (veel jonger
dan die in Vorrelveen) toch net zo groot en zwaar. Op 8 juni heeft Erwin deze geringd.
Het nieuwe paartje in Holthe heeft het uitstekend gedaan. Ze hebben 4 jongen grootgebracht. Er zijn dus ook
minstens 4 eieren geweest. Het nest zat onder de pannen van een schuur, dus was niet alles te controleren. De
bewoners hebben echter vele prachtige foto’s gemaakt van ouders en jongen. Een jong is ( ziek ) overgebracht
naar de Vogelopvang in Ureterp en is helaas daar doodgegaan.

19: Jong dat naar de vogelopvang is gebracht.

We kregen nog een toegift in Holthe. Daar waar een mannetje reageerde op geluid deze winter bleek ook nog
een nest te zitten. Een buurvrouw zag 2 jonge vogels op een schuurtje. Later heeft iemand anders ook nog 2
uilen vlakbij gezien. We gaan hier uit van 2 eieren en 2 jongen. Het nest heeft waarschijnlijk ook hier onder de
pannen gezeten.
Hopelijk zijn er 11 jongen groot geworden. Een mooie basis voor komend seizoen.
De werkgroep Wijster/Beilen e.o.
Johannes Everts
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ONDERZOEK
RINGEN, WAT LEVERT HET OP?
ONDERZOEK IN HET ZUIDWESTEN VAN DE PROVINCIE (GEBIED VOGELWACHT UFFELTE E.O.)

Onderzoek is er in vele soorten en maten. Bij
de steenuilen doen we onderzoek naar
nestsucces, aantal uitgevlogen jongen, etc…
Dat heeft u hierboven al kunnen lezen.
Daarnaast wordt er veel aandacht en tijd
besteed aan het ringen van steenuilen en
het opnemen van het gewicht en de
vleugellengte. De vleugellengte om er achter
te komen hoe oud een jonge steenuil is (in
dagen). Het gewicht vervolgens om ook vast
te kunnen stellen of de conditie van de
jongen goed is. Jongen die in goede conditie
uitvliegen hebben een grotere kans op
20: Ringen jongen Lheebroek
overleving dan jongen die in een slechte
conditie uitvliegen. Daarnaast is het
interessant om te zien of er grote of minder grote verschillen zitten tussen de jaren. Zit er veel verschil tussen
een jaar met veel muizen (prooidieren) of een jaar met minder muizen, waarin overgegaan wordt op ander
voedsel? Allemaal vragen die (deels)
Gemiddelde tijdens het ringen
met het opnemen van biometrie
beantwoord kunnen worden. De
4
gegevens die hier gebruikt zijn, zijn
afkomstig van de ringgegevens van
3,5
de Vogelwacht Uffelte e.o. in welk
gebied de grootste populatie
3
steenuilen huist in Drenthe.
Hieronder de grafiek met
conditiebepaling bij jonge
2,5
steenuilen tijdens het ringen.
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In de grafiek zijn duidelijke pieken
en dalen te zien. We weten dat
2014 en 2017 goede muizenjaren
waren. Dat zien we terug in zowel
de conditie van de jongen als het
gemiddeld aantal uitgevlogen
jongen per nest. 2013, 2015, 2018
en 2020 waren duidelijk minder
goede jaren qua prooiaanbod. Dat
er een verband bestaat tussen de
conditie en het gemiddelde aantal
uitgevlogen jongen per nest is dus
wel duidelijk.
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Naast de conditie en
het gemiddelde
Dagen
aantal jongen per
30
nest kan er een
gemiddelde
25
ringdatum van de
jongen worden
20
vastgesteld. Doordat
van elk jong de
15
lengte van de vleugel
wordt gemeten
10
weten we hoe oud
5
de jongen zijn tijdens
het ringen. Dit kan
0
invloed hebben op
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
de conditie. De
conditie kan
Dagen
gedurende het
seizoen wat fluctueren. Invloeden als het weer kunnen van essentieel belang zijn. Zodra het nat weer is een
periode als er jongen zijn, dan zullen ze veel regenwormen te eten krijgen en sneller onder het gewicht zitten
dan als het redelijk mooi weer is met volop mogelijkheden om te jagen op muizen. Zoals in de grafiek blijkt
worden de steenuilen gemiddeld geringd als ze rond de 20 dagen oud zijn. Jonger dan 10 dagen oud mogen de
steenuilen niet geringd worden en na de 30e dag kan het zijn dat ze zijn uitgevlogen. Dus ringen rond de 20 e
dag is een ideaal moment.
Conclusies zoals
hierboven stel je niet
zomaar vast.
Daarvoor moet een
redelijk aantal
geringde uilen ten
grondslag liggen.
Hieronder een
verantwoording
m.b.t. het aantal
geringde steenuilen
per jaar. Duidelijk
hierin is dat ook hier
de piek en dal jaren
goed te zien zijn.
Tevens valt op dat in
2015 en 2019 relatief
veel volwassen
steenuilen geringd
zijn. De toename in
de laatste jaren is te verklaren doordat er toch ook enkele nesten in het gebied van de Vogelwacht Uffelte e.o.
gemist zijn. Deze nesten hebben dan vaak onder het dak gezeten of op andere onbereikbare plaatsen,
waardoor jongen in de voorgaande jaren niet geringd zijn. Op het moment dat er dan een volwassen steenuil
met jongen aangetroffen wordt (of buiten het broedseizoen) dan worden deze alsnog geringd, om zo te
kunnen zien hoe lang deze in het territorium aanwezig blijft.
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Aantal teruggemeld t.o.v. geringd
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Aantal geringd

Aantal teruggemelde individuen

Let op: grafiek loopt af in jaartallen en 2020 is in deze grafiek nog niet compleet.

Teruggemelde individuen t.o.v. het aantal geringde uilen per jaar fluctueerd. Natuurlijk is het zo dat van de
geringde uilen van de laatste jaren nog minder is teruggemeld dan van de jaren ervoor, omdat die
terugmeldingen over meer jaren zijn gedaan. Wel valt op dat van de steenuilen die geringd zijn in 2008 t/m
2011 veel zijn teruggemeld. Enkele van deze steenuilen zijn nu nog in leven en zijn in 2020 nog teruggemeld. De
in 2020 geringde jongen zijn over het algemeen of dood, of levend bij een nacontrole van de nestkast
aangetroffen. In de komende jaren moet blijken of ook de jongen die geringd zijn in 2017 t/m 2020 evenveel
terugmeldingen kunnen verwachten procentueel. Om dit inzichtelijk te maken hieronder het aantal
terugmeldingen in procenten per jaar.

Procent teruggemelde individuen t.o.v. geringd
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Let op: grafiek loopt af in jaartallen en 2020 is in deze grafiek nog niet compleet.
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Aantal terugmeldingen per jaar
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Let op: grafiek loopt af in jaartallen en 2020 is in deze grafiek nog niet compleet.

Qua exacte aantallen terugmeldingen per jaar ziet dat er als volgt uit. Hierin is goed te zien dat de grafiek
oploopt, dit is logisch omdat uilen die in 2009 geringd zijn over een langere periode zijn teruggemeld dan de
uilen die de laatste jaren zijn geringd. Hieronder zijn gemiddelden te zien m.b.t. de terugmeldingen. De blauwe
lijn geeft de maximale leeftijd van de teruggemelde steenuilen aan die in dat jaar zijn geringd. Mooi te zien is
dat er nu nog enkele uilen uit 2009 en 2010 in leven zijn. Deze uilen waren dit jaar respectievelijk 11 en 10 jaar
oud. Een logisch gevolg van de lijn van de maximale leeftijd is dat de lijn van de gemiddelde leeftijd van de
eerste en laatste terugmelding langzaam uiteen loopt. Hier geldt dezelfde reden als bij de maximale leeftijd op
moment van terugmelden. Het gemiddelde aantal terugmeldingen per individu ligt tussen de 2 en 4 keer per
individu.
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WERKGROEPEN
WERKGROEPEN IN DRENTHE
In geheel Drenthe zijn
momenteel 21 werkgroepen
actief. Enkele werkgroepen,
zoals de Vogelwacht Uffelte
e.o., IVN Eelde-Paterswolde
en IVN Vries werken met subgroepen, waardoor het totaal
aantal groepen op circa 30
uitkomt. De werkgroepen zijn
zeer verschillend. Van
werkgroepen met 2 personen
tot werkgroepen met 40
personen. De manier waarop
het georganiseerd is verschilt
en ook de intensiteit van de
controles. Dit hangt ook
mede af van de aanwezigheid
van de steenuilen in het
gebied. In het Zuidwesten van
de provincie zijn veel
steenuilen aanwezig, terwijl
ze in het midden en oosten
van de provincie vrijwel
ontbreken. De werkgroepen zijn echter allen met volle inzet bezig om te proberen om de steenuilen naar
andere delen van de provincie te krijgen. Versterking en uitbreiding van de populatie is één van de doelen.
De volgende werkgroepen zijn momenteel in Drenthe actief:
-

Norg e.o.
IVN Eelde-Paterswolde
IVN Zuidlaren
IVN Vries
IVN Aa & Hunze
Zeijerwiek
KNNV-Assen
Duurzaam Bovensmilde

-

Hooghalen e.o.
Vogelwacht Uffelte e.o.
Wijster e.o.
Westerbork e.o.
Vliegvlug Meppel
Natuurvereniging Zuidwolde
Noordscheschut e.o.
Oosterhesselen e.o.

-

Emmen e.o.
Het Stroomdal
Borger e.o.
Elim e.o.
Roderwolde e.o.

Wij zijn erg blij met deze dekking van Drenthe door de werkgroepen. Sommige werkgroepen bestrijken nu al
het hele ingetekende gebied, andere werkgroepen zijn startend en hebben nog groeimogelijkheden binnen het
gebied. Er is goed contact met de groepen (voornamelijk via de mail en telefonisch). Indien de groepen qua
facilitering iets nodig hebben weten ze ons te vinden en broedresultaten en territoria worden goed met ons
gedeeld. Indien nodig worden groepen (voor in de startfase) door het bestuur van de Stichting extra
ondersteund bij de werkzaamheden die zij verrichten.
De waardering voor de steenuilenvrijwilligers is enorm. Allen daarom dank voor de inzet die jullie leveren!
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HOOGHALEN E.O. (NIEUW)
BERT BOS EN VRIJWILLIGERS

Rondom Hooghalen is in het verleden een paar jaar een groep
actief geweest. Deze is er toen mee gestopt i.v.m. lichamelijke
klachten die het niet meer mogelijk maakten om dit
vrijwilligerswerk voort te zetten. Dit jaar is echter een nieuwe
groep gestart voor de steenuilen in en om Hooghalen.
Coördinator hier is Bert Wolbers. Hij zal samen met een groepje
vrijwilligers het nestkastenbestand uitbreiden en ook de
geluidsinventarisaties uit gaan voeren. We hopen met deze
werkgroep aan te sluiten bij de bestaande steenuilenclusters van
het KNNV Assen, werkgroep Wijster e.o. en de Vogelwacht
Uffelte e.o. Inmiddels heeft de groep al hun eerste territorium te
pakken bij Laaghalen.

RODERWOLDE E.O. (NIEUW)
BERT JAAP DARWINKEL

In het najaar van 2020 of de eerste
maanden van 2021 zullen er door
Bert Jaap Darwinkel in
samenwerking met Erwin
Bruulsema nestkasten opgehangen
worden rondom
Roderwolde/Roderesch
(Leekstermeergebied). Bert Jaap
Darwinkel, al enkele jaren
coördinator van de weidevogels in
het gebied, kwam via deze weg in
contact met Erwin en na een
gesprek was Bert Jaap dusdanig
enthousiast dat hij wel aan de slag
wilde met het ophangen van
nestkasten rondom het
Leekstermeergebied). In het
voorjaar is het streven dat de eerste
vijf nestkasten hangen in het
gebied, dat zeer geschikt is. Helaas
zijn er in de directe omgeving (voor
zover we weten) geen steenuilen aanwezig. We hopen natuurlijk dat ze hier in de komende jaren gaan
opduiken en zo een brug vormen naar de provincie Groningen waar de steenuilen helaas verdwenen zijn.
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FACILITEREN MATERIALEN
OPSLAG MATERIAAL
Om materiaal te kunnen faciliteren is er opslag nodig om voorraden te hebben. Nestkasten,
veiligheidsmaterialen, maar ook alle materialen voor de markten staan in de opslag bij de familie Bolling in
Dieverbrug. Wij mogen hier gratis gebruik maken van een ruimte die zeer ruim is en waar wij alle materialen,
van marktkraam tot nestkasten opslaan. Wij zijn de familie Bolling hier zeer dankbaar voor en waarderen dit
enorm.

NESTKASTEN
De nestkasten faciliteren we volgens ons eigen
model die i.s.m. de nestkastenbouwers (Claus
van den Hoek en Piet de Vries) is
doorontwikkeld om de steenmarter zo veel
mogelijk buiten de deur te houden. Tot dusver
lijkt dit op vrijwel alle plekken effectief te zijn.
Op het moment echter dat er keuze is voor de
steenuil tussen een nestkast zonder
martersluis en één met anti-martersluis kiest
de steenuil voor de weg met de minste
weerstand, dus die zonder anti-martersluis. De
oplossing is om niet beide kasten aan te
bieden, maar de oude nestkasten volledig te
21: Opbouw nestkast
vervangen door marterbestendige nestkasten.
100% marterdicht wordt het waarschijnlijk nooit, aangezien er altijd jonge en kleinere marterachtigen zullen
zijn die misschien wel de nestkast in komen. Ook de eekhoorn lust op zijn tijd wel een ei en zou een mogelijke
predator kunnen zijn voor de eieren van de steenuil. Het is echter niet mogelijk de nestkast zo te maken dat
deze er niet meer in komt, tenzij aan de buitenzijde van de kasten grote aanpassingen gedaan moeten worden.
Dit heeft echter niet de voorkeur en in de huidige situatie lijkt dit ook nog niet nodig. Daarnaast wordt ook bij
het ophangen van de nestkasten steeds meer gekeken hoe dit op een goede manier kan. Dit jaar hebben we 51
nestkasten ingekocht. Hiervan zijn er 47 uitgegeven. De andere 4 nestkasten zullen begin 2021 worden
uitgegeven aan verschillende werkgroepen.

VEILIGHEID
VEILIG NESTKASTEN OPHANGEN
Op veel erven en ook op gemeentegrond zijn de bomen hoog op gekroond. Hierdoor kunnen grote
(landbouw)voertuigen er onderdoor. Een nadeel daarvan is echter dat er steeds minder geschikte horizontale
takken overblijven om een steenuilennestkast te plaatsen. Hierdoor worden de nestkasten steeds vaker aan de
stam van de boom bevestigd, met als gevolg dat het controleren van de nestkast moeilijker werd, want hoe zet
je dan de ladder zo neer, zodat je ook nog makkelijk in de nestkast kunt kijken? Alex Klein (bestuurslid) had
daarom bij zijn eigen nestkast een systeem ontwikkeld waardoor de nestkast veilig opgehangen kon worden en
wat ook nog eens goed stevig is. Na hier wat over doorgepraat te hebben, heeft Okko Vos (bestuurslid) dit
systeem doorontwikkeld met het onderstaande als uitkomst. Het voordeel van dit systeem is, dat de nestkast
relatief makkelijk op elke hoogte aan een boom bevestigd kan worden, daarnaast kan de ladder stevig worden
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neergezet. Door de twee zij-balkjes kan de ladder niet schuiven, waardoor er stabiel gewerkt kan worden,
alsmede de nestkast gemakkelijker gecontroleerd kan worden.
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Wat betreft de boombokken hebben we dit jaar 9 gemaakt voor de werkgroepen. Er zijn er nu 7 uitgegeven en
de rest zal in 2021 uitgegeven worden aan verschillende werkgroepen.
KLIMGORDELS & POSITIONERINGSLIJN

Zoals hierboven al vermeld staat de veiligheid voor
vrijwilligers voorop. Vandaar dat we als stichting een
aanvraag bij het RABO-fonds hebben gedaan voor de
aanschaf van verschillende veiligheidsmaatregelen met
als duurste maatregel de klimgordels met
positioneringslijn. Deze sets kosten ruim €400,- per
stuk en aan de facilitering zit dan ook een
kliminstructie vast, die gegeven wordt door het
bestuur. Daarnaast zullen we in maart/april 2021 een
officiële klimcursus organiseren voor de werkgroepen
die gebruik maken van de klimgordels. De
werkgroepen die al werken met de gordels zijn
overwegend positief over het gebruik hiervan. Doordat
je vast zit is het mogelijk om met twee handen te
werken op de ladder.
Dit jaar hebben we 8 veiligheidssets ingekocht,
waarvan er inmiddels 4 zijn uitgegeven. Er zijn nog 2
gereserveerd voor groepen en nog 2 beschikbaar voor
uitgifte.
VEILIGHEIDSHESJES

Daar sta je dan in het donker in februari/maart
met een mobiel en een bluetooth boxje. Vaak
voor of in de buurt van woningen. Dat bepaalde
bewoners dat niet helemaal vertrouwen bleek de
afgelopen jaren wel, meerdere malen heeft de
politie geïnformeerd bij de werkgroepen wat ze
aan het doen waren. Reden te meer om
veiligheidshesjes beschikbaar te stellen voor de
werkgroepen om tijdens de geluidsinventarisatie
te dragen. Op de rug van de hesjes een opdruk
met de tekst “steenuilenwerkgroep”, zodat het
herkenbaar is voor passanten en bewoners. Maar
ook om veilig langs de weg te kunnen staan in het donker natuurlijk.
Ook dit jaar hebben we weer 25 hesjes uitgedeeld aan de werkgroepen om te gebruiken bij de
territoriuminventarisaties. We hebben er 100 ingekocht en dus nog 75 over voor uitgifte in de komende jaren.
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SAMENWERKING
LANDSCHAPSBEHEER DRENTHE
In 2018 is de gemeente Aa en Hunze op initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe ambassadeur
geworden van de steenuil. Deze icoonsoort voor de biodiversiteit van het kleinschalige landschap kreeg
hiermee aandacht. De gemeente wilde zich gaan inzetten voor het verbeteren van het leefgebied van de
steenuil en hoopte dat ook inwoners hier een steentje aan wilden bijdragen. Om de gemeente hierbij te
ondersteunen hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe dat jaar een
natuurwerkplaats over de steenuil georganiseerd. Hier is een advies uit voorgekomen over de wijze waarop de
steenuil in de gemeente Aa en Hunze kon worden geholpen. De uitvoering van dit advies werd een project met
als doel het vergroten van kennis van en draagvlak voor het behoud en verbetering van de steenuilbiotoop bij
erfbewoners in het buitengebied. Het leefgebied van de steenuil wordt hierbij verbeterd door gerichte
maatregelen op erven te nemen. De prioriteit ligt bij het belangrijkste leefgebied in deze gemeente van de
soort, namelijk het Drentsche Aa gebied.

Figuur 22: Voorbeeld van een herinrichting van een erf.

Inmiddels zijn er achttien eigenaren bezocht en zij hebben adviezen ontvangen voor de inrichting en het
beheer van hun erf om dit (nog) steenuilvriendelijker te maken. Er wordt gekeken naar maatregelen als het
aanleggen van fruitboomgaarden, meidoornhagen, graanveldjes enz. In samenwerking met de
steenuilenwerkgroep Drenthe wordt bepaald of erven ook in aanmerking komen voor het plaatsen van een
steenuilenkast. Dankzij de provincie Drenthe, de Nationale Postcode Loterij en de gemeente Aa en Hunze
kunnen materialen zoals plantgoed en nestkasten beschikbaar worden gesteld. Het project loopt door in 2021
en in totaal worden er vijfentwintig erven geschikt gemaakt.
Kathelijn de Maeijer (Landschapsbeheer Drenthe – Soortenbeheer)
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LADDERKEURING LANDSCHAPSBEHEER D RENTHE
Jaarlijks wordt de ladderkeuring geïnitieerd door Landschapsbeheer Drenthe waar de werkgroepen kosteloos
gebruik van kunnen maken. Via de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe worden de coördinatoren hiervan
op de hoogte gebracht en kunnen alle ladders (ook privé ladders) die gebruikt worden voor het
vrijwilligerswerk voor de uilen (steenuilen, kerkuilen, bosuilen, etc…) en voor fruitboombrigades worden
gekeurd. Dit is t.b.v. de veiligheid van de vrijwilligers die hiervan gebruik maken. Vanuit de stichting stimuleren
we het dan ook om gebruik te maken van deze facilitering.

23: Ladderkeuring Landschapsbeheer Drenthe

GEMEENTE AA EN HUNZE & HEEL DRENTHE ZOEMT
Sinds enkele jaren is de gemeente Aa en Hunze ambassadeur voor de steenuilen. Dit is ontstaan via Heel
Drenthe Zoemt. We zijn daar vanuit de stichting erg blij mee en ook via Landschapsbeheer Drenthe worden
maatregelen getroffen op erven in de gemeente Aa en Hunze t.b.v. de steenuilen. Onderstaande oproep stond
op o.a. Facebook om erven te werven, en met succes. Inmiddels zit het project vol!
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Woon jij in Eext, Anloo, Gasteren, Nijlande, Eldersloo of Ekehaar, of in de
directe omgeving van een van deze dorpen? En wil jij meehelpen met de
bescherming van de steenuil? Samen met de gemeente Aa en Hunze en
Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe zoeken we mensen (uit de genoemde
dorpen) die hun erf Steenuil-vriendelijk in willen richten? Wij zorgen voor het
advies en dankzij de provincie Drenthe, Nationale Postcode Loterij en de
gemeente Aa en Hunze kunnen we materialen zoals fruitbomen,
bloemenmengsels en nestkasten beschikbaar stellen. Let op: er is nog plek
voor drie erf-eigenaren.
Lees meer informatie op: https://lbdrenthe.nl/projecten/steenuilen-aa-enhunze en geef je nu op!
Inmiddels (zoals u eerder heeft kunnen lezen in dit jaarverslag) lijken de maatregelen die getroffen zijn al hun
vruchten af te werpen. De werkgroepen in de gemeente Aa en Hunze kunnen door de financiële middelen die
beschikbaar gesteld zijn net even wat extra doen t.o.v. de overige werkgroepen in de provincie.

STEENUILENWERKGROEP FRIESLAND
De samenwerking met Steenuilenwerkgroep Friesland krijgt bij tijd en wijle
wat meer vorm. Steeds vaker worden we gevraagd lezingen te geven over de
steenuilen in Friesland. Ook dit jaar hebben we voor de corona-periode een
overleg gehad met de Friese coördinator Henk van den Berg op 04-02-2020.
Natuurlijk hopen we in de toekomst dat de uitbreiding van de steenuilen in
Drenthe ook in Friesland zijn uitwerking gaat hebben. Dit blijft afwachten.
Ondertussen zijn enkele werkgroepen in Friesland bezig met de bescherming
van de steenuilen. Ook de website van de stichting hebben we zo ingericht dat
deze ook voor Frieslands als website functioneert.
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NL-DOET
VAN UITSTEL KOMT GEEN AFSTEL!

14-03-2020

verzet i.v.m. Covid-19

In maart werd enkele dagen voor de NL-doet dagen (13
en 14 maart) aangekondigd door het Oranjefonds dat
het niet door ging i.v.m. de uitbraak van Corona (Covid19). Vlak daarna ging ons land in een (intelligente) lockdown en bleek het afblazen van de klussen een goede
beslissing. Direct daarna kwam er de mogelijkheid om
de klussen uit te stellen naar later in het jaar. Gelukkig
hebben we vlak voor de 2e golf Corona-besmettingen
de klussen alsnog kunnen doen op 12-09 en 19-09.
In samenwerking tussen de Vogelwacht Uffelte e.o. en
de stichting hebben de vrijwilligers in totaal 40
nestkasten in elkaar gezet voor de steenuilen. De
bouwpakketten waren klaargemaakt door de
nestkastenbouwers Piet de Vries en Claus van den
Hoek. Voor de stichting zijn 24 nestkasten gemaakt en voor de Vogelwacht Uffelte e.o. 16 nestkasten. Per klus
hebben we een bedrag van €350,- ontvangen vanuit het Oranjefonds. Daarnaast heeft de Vogelwacht Uffelte
e.o. €300,- betaald en de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe €500,-.
12-09-2020

Piet de Vries – Uffelte (middag)

12-09-2020

Alex Klein – Lhee (ochtend)

12-09-2020

Patrick Bolling – Dieverbrug (middag)

19-09-2020

Claus van den Hoek – Nijensleek (ochtend)

24: Nestkasten maken buiten tijdens NL-doet in Lhee
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FINANCIERINGEN
Het financieel overzicht van 2020 voor de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe geeft een wat vertekend
beeld tav vorige jaren. Dit heeft te maken met de beperkingen die we hebben ondervonden door de uitbraak
van COVID-19.
Wat is er gebeurd:

-

Het veldwerk is anders verlopen: De werkgroepen zijn minder op pad geweest en alleen die werkzaamheden
welke zijn gedaan, waren de nodige werkzaamheden die niet konden worden uitgesteld. Daarbij moet
gedacht worden aan:

-

Het ringen,

Het repareren van nestkasten, indien nodig vervangen,

-

Er is dit jaar geen centraal overleg geweest met de coördinatoren uit de provincie.

-

De lezingen, welke stonden gepland, zijn afgezegd.

De training ‘veilig werken op hoogte’ is niet doorgegaan. Deze wordt verzet naar 2021.
Ook hebben wij de acties rond NL-Doet op een andere manier moeten organiseren. Deels is dit gewoon
doorgegaan, zei het met een beperkt aantal deelnemers per locatie, met in achtneming van de voorschriften
welke door de regering zijn uitgegeven.

Indien de maatregelen in 2021 zullen worden versoepeld, zal er een inhaalslag moeten worden gemaakt. Zo zal
in 2021 dan de training ‘veilig werken op hoogte’ zo snel mogelijk worden gegeven. We proberen dit te doen
voor aanvang van het seizoen, maar zal dus geheel afhangen of de maatregelen ivm COVID-19 wel of niet
worden versoepeld.

RABOFONDS
Vanuit het Rabofonds hebben we een toezegging gehad van €5000,- voor het verbeteren van de veiligheid voor
zowel de vrijwilligers binnen de steenuilenwerkgroepen in Drenthe als voor de steenuilen zelf. Onder deze
veiligheid vallen de klimgordels, boombokken, steenuilveilige drinkbakken en veiligheidshesjes. We hebben 2
jaar de tijd om deze uitgaven te doen en na het doen van deze uitgaven kunnen we dit bedrag declareren bij
het Rabofonds. Een kwestie van voorfinancieren dus. Gelukkig zijn we in de financiële gelegenheid om dit te
kunnen doen. In 2021 zullen we ook weer volledig inzetten op veiligheid en willen we zodra de coronamaatregelen het toelaten een klimcursus aanbieden aan de vrijwilligers in de provincie.

DE VERSTERKING
Bij het fonds “De Versterking” hebben we dit jaar een aanvraag gedaan voor een bijdrage. Op dat
moment wisten we nog niet dat corona roet in het eten zou gooien m.b.t. de mogelijkheden die
de werkgroepen zouden hebben dit jaar voor de uitvoer van de vrijwilligerswerkzaamheden en
de financiële ondersteuning die daarbij hoort. Van de versterking hebben we €3500,- bijdrage
ontvangen.
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PROVINCIE DRENTHE
Voor 2020 hebben we van de provincie Drenthe een bijdrage ontvangen van €2000,-. Dit was hoger dan
voorgaande jaren i.v.m. de uitgaven die in de planning zaten m.b.t. de veiligheid. Wij stellen het zeer op prijs
dat hiervoor extra €500,- beschikbaar is gesteld door de provincie bovenop de jaarlijkse €1500,- die we al
ontvangen. Daarnaast hebben we uitbreiding gehad in het aantal werkgroepen dat actief is in Drenthe,
waardoor er meer kosten komen voor de aanschaf van allerlei materialen.

RABO CLUB SUPPORT
Vanuit het RABO-clubsupport hebben
we dit jaar een bedrag mogen
ontvangen van €423,58. Dit bedrag is
echter binnengekomen na het opstellen
van het financieel jaaroverzicht. Dus dit
moet daar nog bij op geteld worden.

RESERVERINGEN
Vanuit de aanschaf van materialen
komt ook automatisch het reserveren
van middelen aan de orde. We zijn
bewust bezig met het opbouwen van een reserve op de rekening van de Stichting Steenuilenwerkgroep
Drenthe. Dit is namelijk noodzakelijk om in de toekomst o.a. onze laptop, beamer en klimgordels te kunnen
vervangen als deze zijn afgeschreven. Vooral de klimgordels brengen nogal wat kosten met zich mee. Hiervoor
dient per jaar €400,- gereserveerd te worden. Voor de laptop en beamer reserveren we jaarlijks €200,- om
deze in 5 jaar af te schrijven. We hopen natuurlijk dat de laptop en beamer langer mee gaan dan 5 jaar en dat
we daarom minder hoeven te reserveren na 5 jaar.
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ACTIVITEITEN STUD
LEZINGEN
11-01-2020

17:00 uur – 18:00 uur

Lezing Ansen – buurtschap
(Erwin Bruulsema)

Een leuke lezing van een uur in een gebied waar volop steenuilen aanwezig zijn werd met veel enthousiasme
ontvangen door de buurtbewoners. Achter de locatie van de lezing hangt een bezette nestkast. Locatie: De
Bastogne (Ansen).
11-01-2020

20:30 uur – 21:30 uur

Lezing Dwingeloo – buurtvereniging Moleneinde/Zuidenweg
(Erwin Bruulsema)

Ook bij deze lezing waren veel mensen aanwezig die de steenuilen regelmatig horen of zien. Al met al een
gezellig uur op een prachtige locatie: Onder de Eiken (Dwingeloo).
28-01-2020

20:00 uur – 22:00 uur

Lezing bibliotheek De Wijk (ROEG-hoek)
(Erwin Bruulsema)

In het kader van de ROEG-hoek in bibliotheek De Wijk werd een lezing verzorgd voor de bibliotheek voor zo’n
15 personen. Een mooi groepje, waarin de nodige interactie mogelijk was.
17-02-2020

20:00 uur – 21:00 uur

Lezing Lhee-Lheebroek – buurtvereniging
(Erwin Bruulsema)

De lezing in Lhee bij locatie De Borken werd gegeven in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. Een
deel van de lezing ging over de eikenprocessierups en de natuurlijke maatregelen die mogelijk zijn inclusief de
meerwaarde voor de biodiversiteit en daarna was er een presentatie vanuit de stichting over de steenuilen in
en om Lhee-Lheebroek.
21-02-2020

19:30 uur – 21:30 uur

Lezing Vogelwacht Donkerbroek
(Okko Vos)

In het kader van de samenwerking tussen steenuilenwerkgroep Friesland en onze stichting heeft Okko in
Donkerbroek een presentatie verzorgd voor de lokale vogelwacht aldaar. De presentatie werd met veel succes
ontvangen.
04-03-2020

20:30 uur – 21:30 uur

Lezing IVN-Hoogeveen
(Erwin Bruulsema)

Vlak voor de lock-down i.v.m. het corona-virus heeft Erwin nog een presentatie van een uur gegeven bij het
IVN Hoogeveen. Helaas konden de overige lezingen die gepland stonden geen doorgang vinden i.v.m. het
corona-virus.
14-09-2020

19:30 uur – 21:30 uur

Lezing ZijActief Slagharen (geannuleerd i.v.m. Covid-19)

23/30-09-2020
07/21-10-2020

12:45 uur – 14:00 uur

Uilenlessen obs De Singelier te Diever i.s.m. Landschapsbeheer
Drenthe. (kleine groepjes) – (Erwin Bruulsema)

17-10-2020

14:00 uur – 16:00 uur

Braakballen pluizen, Gieterveen: (geannuleerd i.v.m. Covid-19)
Jeugdactiviteit in het kader van Oktober kindermaand
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18-11-2020

20:00 uur – 22:00 uur

Lezing Vrouwen van Nu Hoogeveen (geannuleerd i.v.m. Covid-19)

MARKTEN
De markten hieronder stonden gepland en hadden we ons voor aangemeld, maar door de uitbraak van Corona
(Covid-19) is het uiteindelijk niet mogelijk geweest om hierbij aanwezig te zijn en zijn de meeste markten door
de organisatie gannuleerd.
11-04-2020

Markt Balloo (geannuleerd i.v.m. Covid-19)

17-05-2020

Boerderijfair – Gasselternijveen (geannuleerd i.v.m. Covid-19)

06-06-2020

Open dag Vogelopvang Fûgelhelling – Ureterp (geannuleerd i.v.m. Covid-19)

21-06-2020

Markt Appelscha (geannuleerd i.v.m. Covid-19)

01-08-2020

Markt van Melk en Honing – Zuidlaren (geannuleerd i.v.m. Covid-19)

08-08-2020

Oogstdag Lhee (Dwingeloo) (geannuleerd i.v.m. Covid-19)

09-08-2020

Boerderijfair – Gasselternijveen (geannuleerd i.v.m. Covid-19)

Er stonden heel wat markten gepand dit jaar. Patrick en Alex waren druk bezig met de voorbereidingen toen
het corona-virus hard toesloeg. Het gevolg was dat alle markten dit jaar zijn geannuleerd door de
organisatoren. Jammer, maar hopelijk zal komend jaar het virus onder controle komen en kunnen de markten
waaraan we deelnemen weer ondernomen worden. Tot die tijd is het afwachten.

EXCURSIES
Evenals de markten hebben wij dit jaar de excursies moeten annuleren i.v.m. de Corona-uitbraak. Natuurlijk
hopen we deze komend jaar (2021) alsnog uit te kunnen voeren.

21-03-2020
Excursie voor IVN Assen i.v.m. Gidsencursus in overleg met Mark Ronda
(geannuleerd i.v.m. Covid-19)
13-06-2020

Excursie Junior Rangers Weerribben/Wieden (geannuleerd i.v.m. Covid-19)

3 diverse ringexcursies met particulieren (mei-juni) (geannuleerd i.v.m. Covid-19)

BESTUUR
We zijn als bestuur in de gelukkige gelegenheid dat we een goede bezetting hebben. Op dit moment bestaat
het bestuur uit 4 personen:
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Erwin Bruulsema
•
•

•
•
•
•

Patrick Bolling
•
•
•
•

Voorzitter
Coördinator
Drenthe voor
STONE
Secretaris
Website +
Facebook
Geven lezingen
Fondsenwerving

Okko Vos
•
•
•
•
•
•

Bestuurslid
Markten
Inkoop markten
Opslag
materialen

Alex Klein
•
•
•

Penningmeester
Geven lezingen
Facilitering
materialen
Twitter
Inkoop materialen
Veiligheid

Bestuurslid
Markten
Inkoop markten

VERGADERINGEN

Veel overleg tussendoor – telefonisch – mail.
23-01-2020

Vergadering bestuur

19-03-2020

Vergadering bestuur (geannuleerd i.v.m. Covid-19)

25-03-2020

Jaarvergadering Steenuilen Drenthe (uitgesteld i.v.m. Covid-19)

11-06-2020

Vergadering bestuur

16-09-2020

Vergadering bestuur

22-09-2020

Jaarvergadering Steenuilen Drenthe (geannuleerd i.v.m. Covid-19)

Gelukkig hebben we als bestuur nog wel regelmatig kunnen vergaderen. Dit tussen de lock-down periodes door
en met de nodige afstand (1,5 meter). Hierdoor hebben we nog wel het nodige kunnen doen voor de
verschillende werkgroepen in de provincie.
LANDELIJKE OVERLEGGEN

Zaterdag 01-02-2020

Landelijk STONE-overleg
Vanwege privé-omstandigheden niet bijgewoond.
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Zaterdag 19-09-2020

Digitaal i.v.m. corona.
Niet bijgewoond i.v.m. drukke agenda.

Zaterdag 10-10-2020

Landelijke steenuilendag (2-jaarlijks)
(geannuleerd i.v.m. Covid-19)

Door allerlei omstandigheden hebben we vanuit Drenthe dit jaar de bijeenkomsten niet bijgewoond. Komend
jaar hopen we weer volledig aanwezig te kunnen zijn bij de bijeenkomsten van STONE, digitaal of in Culemborg.

WEBSITE – FACEBOOK - TWITTER
Om ook goed vindbaar te zijn voor mensen die meer
willen weten over de steenuilen, meldingen van
steenuilen door te geven of andere steenuil
gerelateerde zaken, hebben we de website, facebook
en twitter. Via deze drie media proberen we onze
achterban op de hoogte te houden van
ontwikkelingen m.b.t. de stichting in het bijzonder,
maar ook m.b.t. het veldwerk van de werkgroepen

om zo veel mogelijk van de werkzaamheden rondom de
steenuilen te laten zien.
Hierboven de website, links de pagina op Twitter en
hieronder de pagina op Facebook. We doen ons uiterste
best om alle media up-to-date te houden. Tevens
proberen we jaarlijks de kranten en RTV-Drenthe te
betrekken bij de werkzaamheden van de werkgroepen.
Dit jaar is dat door de corona-uitbraak wat minder
geweest.
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ANBI-STATUS
Dit jaar hebben we de ANBI-status aangevraagd voor onze stichting. Dit heeft nog heel wat voeten in aarde,
want voordat de aanvraag ingediend kan worden moeten aan verschillende eisen worden voldaan. Zo hebben
we op de website verschillende documenten toegevoegd.
Tekst hieronder afkomstig van de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Uw instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is
de 90%-eis.
Uw instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang
dienen.
Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan
de integriteitseisen.
Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof
het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in
de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de
instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
Uw instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

Hieronder de tekst op onze site. Op de ander pagina’s op de site is nog meer te lezen:
www.steenuilendrenthe.nl

Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe is sinds 01 januari 2020 aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde
Instelling (ANBI).
Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:
•
•
•
•
•

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling
gebruikt voor het algemeen belang.
Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting
te betalen.
Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI
de gift vastleggen in een overeenkomst.

Via onderstaande link is hier meer informatie over te vinden:
Site belastingdienst m.b.t. ANBI
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VOORUITBLIK
Tja, een kristallen bol hebben we nog steeds niet. De
ontwikkelingen die meekomen met het corona-virus bepalen
momenteel veel als het gaat over de mogelijkheden tot het
geven van lezingen, houden van excursies, het bezoeken van
markten met onze kraam en het begeleiden van nieuwe
groepen en vrijwilligers in het veld. Het gaat dus erg afhangen
van alle ontwikkelingen rondom het virus wat er in 2021
mogelijk zal zijn. We hopen in ieder geval dat de basis vrijwilligerswerkzaamheden door kunnen gaan. Dan
hebben we het vooral over de controles van de nestkasten op eieren, jongen en tijdens het ringen, maar ook
het schoonmaken, vervangen en nieuw ophangen van nestkasten valt hieronder. Als we naar de resultaten
kijken van dit seizoen kunnen we wel zeggen dat we een redelijk seizoen hebben gehad, ondanks dat het aantal
jongen misschien wat achter bleef, biedt het aantal waargenomen territoria en broedgevallen een goed
uitgangspunt voor het seizoen 2021.
Naast de reguliere vrijwilligerswerkzaamheden zijn we vanuit de stichting voornemens om een professional in
te huren om een cursus werken op hoogte te geven voor alle vrijwilligers (die daar behoefte aan hebben)
binnen de steenuilenwerkgroepen. We hopen hierbij natuurlijk zo veel mogelijk vrijwilligers voorlichting te
kunnen geven over het werken op hoogte en vooral hoe dit veilig kan.
Ook zullen we weer proberen meerdere financiële middelen binnen te
halen om de facilitering zo optimaal mogelijk te kunnen doen aan de
werkgroepen. Hierbij valt te denken aan het beschikbaar stellen van
nestkasten, veiligheidsmaterialen (klimgordels, boombokken,
veiligheidshesjes), etc…. Daarnaast zijn we van plan om in 2021 een
inventarisatie te maken van welke werkgroepen steenuil veilige
drinkbakken willen hebben voor plaatsing op de steenuilenerven en zullen
we financiële middelen bij elkaar proberen te krijgen om dit te faciliteren.
Ook de aanschaf van bewegingscamera’s bij nestkasten staat op het
verlanglijstje van het bestuur om zo nog beter onderzoek te doen binnen
de provincie naar wat er bij nestkasten gebeurt (predatie, verstoring,
etc…). Deze willen we dan ook (in beperkte mate) beschikbaar stellen aan
de werkgroepen.
25: Steenuilen zijn goede klimmers, niet
alleen in een trui kunnen ze klimmen,
maar ook tegen een kale stam van een eik
klimmen ze zo omhoog.

Om ook de urgentie van de steenuilenbescherming onder de aandacht te
brengen bij de gemeenten willen we in de komende jaren in overleg met
de gemeenten waar veel steenuilen aanwezig zijn om te kijken of de
gemeenten m.b.t. de steenuilenterritoria en erven nog extra aandacht
zou kunnen schenken. Hierbij valt te denken aan een samenwerkingsproject met Landschapsbeheer Drenthe
om steenuilen erven te verbeteren of door extra middelen beschikbaar te stellen voor de werkgroepen in de
desbetreffende gemeenten.
Wij kijken met spanning vooruit naar 2021 en hopen dat het coronavirus meer onder controle komt en het
daardoor een iets actiever jaar wordt dan 2020. We hopen natuurlijk op een goed jaar qua territoria,
broedgevallen en vooral ook het aantal jongen. We wensen dan ook alle werkgroepen een mooi jaar toe in
2021.
Namens het bestuur
Erwin Bruulsema (Voorzitter)
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