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Colofon 
KNNV 
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is de landelijke vereniging voor veldbiologie en 
richt zich op natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. 
De belangrijkste activiteiten van de KNNV afdeling Assen zijn inventarisatieprojecten, excursies, lezingen en 
cursussen, zie https://www.knnv.nl/assen  

IVN 
Het IVN is de vereniging voor natuur- en milieueducatie. 
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken  bij natuur, landschap en milieu,  
via publieksexcursies, lezingen en cursussen, zie https://www.ivn.nl/afdeling/assen  

Werkgroepen 
Plantenwerkgroep KNNV, contact Cees van Roozendaal, ceesvanr2001@yahoo.com  
Insectenwerkgroep KNNV, contact: Clara Boer, thisismyluckyday2012@gmail.com 
Mossenwerkgroep KNNV, contact: vacant 
Vogelwerkgroep KNNV, contact: Hans Dankbaar, hans.dankbaar@freeler.nl  
Natuurwerkgroep KNNV, contact: Paul Hitzert, p.a.hitzert@home.nl   
Sieralgenwerkgroep KNNV:, contact: Marien van Westen, mvanwesten@home.nl  
Werkgroep Natuurfotografie KNNV, contact Ton van de Vis, tonvandevis@gmail.com  
Werkgroep Paddenstoelen IVN: Frank Huisman, frankhuisman@hotmail.com 
Natuurgidsen IVN (de Berenkuil): contact Johan Wessel 
IVN Scharrelkids – de Zevenster, contact vacant  
Nestkasten IVN, contact: Kris Schepp, krisschepp@gmail.com  

Sinds 1 januari 2016 werken de afdelingen IVN en KNNV Assen nauw samen, voor zover dat statutair moge-
lijk is. 

Er is een gezamenlijk bestuur, dat bestond in 2022 uit: 
voorzitter: Frank Huisman 
secretaris: Henk Blouw KNNV afdeling Assen  
E: secr_assen@assen.knnv.nl 
secretaris: Herman Spoelstra, IVN afdeling Assen 
E: secretaris@ivnassen.nl  
penningmeester/ledenadministratie KNNV: Ellen Kerkhof, KNNV afdeling Assen 
E: penningmeester@assen.knnv.nl 
Penningmeester/ledenadministratie IVN: Geke Kooistra, IVN afdeling Assen 
E: ivn-assen@hotmail.com  
natuurhistorisch secretaris: Kai Waterreus, 
E: kai.waterreus@knnv.nl 
leden: Cees van Roozendaal, Clara Boer, Birgitta Marijnissen 
PR via Birgitta Marijnissen, E: PR@ivnassen.nl  

Jaarbijdragen 
KNNV: € 30,00 per jaar (jeugdlid € 16,25), huisgenootlid = €11,25 en cursuslid = €15,50  
rekening NL21INGB0001021731 tnv KNNV afdeling Assen 

IVN: € 24 per jaar (huisgenootlid € 14), rekening NL64TRIO0390468797 tnv IVN afdeling Assen 

Links naar de diverse media 
Website IVN-Assen : www.ivn.nl/afdeling/assen 
Website KNNV-Assen : assen.knnv.nl 
Facebookpagina : https://www.facebook.com/ivnassen 
Twitter IVN/KNNV : https://twitter.com/ivnknnv 
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Inleiding 
Het jaar 2022 werd nog beïnvloed door Corona.  
Desondanks hebben we weer veel activiteiten kunnen organiseren. 
Dit heeft onder andere geleid tot het oprichten van de Paddenstoelenwerkgroep 
Op bestuurlijk vlak is besloten om de samenwerking tussen IVN en KNNV Assen een stap verdere 
brengen en de gezamenlijke activiteiten voort te zetten onder één naam Natuurlijk Assen. 
Dat geeft volgens ons een duidelijker beeld van onze gezamenlijke activiteiten.  
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Bestuursverslag KNNV 2022
 
BEKNOPT VERSLAG ALV KNNV-AFDELING ASSEN 2022 

Samenstelling Bestuur 
Naam: --                                    Functie: Voorzitter                                               Formeel vacant 
Frank Huisman treedt op als voorzitter van de gezamenlijke besturen van KNNV en IVN Assen 
Naam: Ellen Kerkhof                 Functie: Penningmeester en Ledenadministratie     Aftredend 2023 
Naam: Bert Evers                         Functie: Secretaris                                                 Aftredend 2021 
Naam: Kai Waterreus                    Functie: Veldbiologisch secretaris                            Aftredend 2023 
Naam: Cees van Roozendaal        Functie: Algemeen lid                                             Aftredend 2023 
Naam: Henk Blouw                      Functie: Algemeen lid                                             Aftredend 2024 
  
Bestuurszaken algemeen  
In 2022 vergaderde het bestuur 8 maal, telkens samen met het bestuur van IVN Assen, in een gezamenlij-
ke vergadering. Los daarvan is het bestuur enkele malen apart bijeengekomen om KNNV-zaken te be-
spreken. 
De functie van voorzitter van de gezamenlijke bestuursvergaderingen van de KNNV en het IVN worden 
door Frank Huisman van het IVN Assen geleid en hij treedt ook op als het “gezicht naar buiten”. 
Na enige jaren met voorbereidende gesprekken werken vanaf 2016 de besturen van de IVN-afdeling As-
sen en de KNNV-afdeling Assen nauw samen. Er wordt gezamenlijk vergaderd door de besturen.  
Alle werkgroepen zijn onderling voor alle leden beschikbaar. 
Onderwerpen van de bestuursvergaderingen waren onder meer gericht op de verdere invulling van de sa-
menwerking en vooral op een goed vervolg van onze gezamenlijke (publieks)activiteiten. 
Via het Groeiplan proberen wij via gerichte acties de beleidslijnen vorm en inhoud te geven. 
Aandachtpunten blijven de cursussen, excursies en lezingen. Hiermee bereiken wij toch de meeste be-
langstellenden. Deelname aan cursussen leidt in veel gevallen tot nieuwe leden. 
Het gezamenlijk optrekken van IVN en KNNV zorgt ervoor dat er ook in 2022 een mooi aanbod was aan 
verschillende activiteiten.De maandelijkse Nieuwsbrief heeft zich weer verder ontwikkeld tot een fraai en 
zeer gewaardeerd medium. 
  
Bestuurssamenstelling 
De bestuurssamenstelling voor de komende jaren is nadrukkelijk aan de orde geweest op de ALV van 
2022.  Secretaris Bert Evers had al aangekondigd af te treden. Penningmeester Ellen Kerkhof zal in 2023 
aftreden evenals Natuurhistorisch secretaris Kai Waterreus. Daarmee zou het bestuur sterk uitgedund ra-
ken. Hans Dankbaar meldde zich na afloop aan als bestuurslid. Later in het jaar heeft Dick Vuijk ook 
aangegeven toe te willen treden tot het bestuur. Zij zullen in 2023 door de leden op de ALV benoemd 
worden. 

Externe betrekkingen 
Het bestuur investeert in goede contacten met de Gemeente Assen. Vanuit het bestuur wordt deelgenomen  
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aan de overleggen van de Gebruikersgroep van het DCA (Duurzaamheidscentrum Assen). Verder denken 
wij mee met het Groenplan van de gemeente voor Assen. Daarnaast onderhouden we contacten met Stich-
ting Het Drents Landschap (via de Vogelwerkgroep) en met Staatsbosbeheer (via de Natuurwerkgroep, de 
Plantenwerkgroep en de Vogelwerkgroep). 
  
Activiteiten 2022 
Doordat de Corona-beperkingen rond mei 2022 werden opgeheven, zijn weer veel activiteiten opgestart. 
Ondanks dit waren er nauwelijks aanmeldingen voor de vlindercursus. Andere activiteiten vonden meer 
weerklank. De Vogelwerkgroep heeft zonder problemen de broedvogelinventarisaties kunnen volbrengen. 
Ook de andere inventarisaties verliepen de rest van het jaar zonder problemen.  
Voor de eigen leden is in maart de jaarlijkse Snertwandeling gehouden. In augustus is een bezoek gebracht 
aan de Vreugderijkerwaard bij Zwolle. 
De lezingen hadden als onderwerp stinsenplanten, Scholeksters, wilde bijen, vleermuizen, klimaatveran-
deringen en haviken. Daarnaast zijn er wandelingen geweest over krokussen en paddenstoelen. 
  
Werkgroepen 
De IVN-KNNV-afdeling Assen heeft zes werkgroepen: nestkasten- en vogelringen-, onderhoud landschap, 
vogel-, planten-, insecten- en natuurfotowerkgroep.  
De vorming van een nieuwe werkgroep paddenstoelen zal in 2023 zijn beslag krijgen. Ook de insecten-
werkgroep zal een nieuwe start maken met een groep enthousiaste leden met veel inhoudelijke kennis. 
Deelname aan de werkgroepen staat open voor leden van zowel KNNV als IVN. De (jaar)verslagen van 
deze werkgroepen staan in de Nieuwsbrieven, het Activiteitenverslag en op de websites van IVN-Assen 
en/of KNNV-Assen. Tevens is er een actieve groep oudere wandelaars (Vrijbuiters 2.0), die midden in de 
week een natuurwandeling maken 
  
Publiciteit 
-      De Nieuwsbrief van IVN en KNNV verscheen in 2022 maandelijks. Redactie: Ton van de Vis en 
Theo de Grijs. De Nieuwsbrief heeft een eigen e-mailadres nieuwsbrief.ivn.knnv@ivnassen.nl  
-      Publieksvoorlichting: Birgitta Marijnissen (IVN) verzorgde de persberichten van zowel KNNV als 
IVN. Zij is coördinator achter alle PR-activiteiten. 
-      IVN-KNNV Assen heeft een eigen facebookpagina: https://www.facebook.com/ivnassen/. 
-      Een Twitteraccount is er ook: https://twitter.com/ivnknnv. 

Helaas heeft Ton van de Vis aangegeven per 1 januari 2023 te willen stoppen als redacteur van  
Nieuwsbrief. Wij zijn dus naarstig op zoek naar iemand die Theo de Grijs wil helpen.

 
Ledenaantal 
In de loop van 2022 zijn er enkele mutaties opgetreden in het ledenbestand van onze afdeling. 
Vijf leden hebben hun lidmaatschap beëindigd. Twee nieuwe leden hebben wij kunnen inschrijven en een 
lid is vanuit de regio Den Haag overgeschreven. 
Het ledenaantal is hiermee per 1-1-2023 uitgekomen op 164. 

https://twitter.com/ivnknnv
https://twitter.com/ivnknnv
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Bestuurlijk Jaarverslag 2022 IVN 
Jaar- en Ledenvergadering 
Op de Jaarvergadering van 19 maart werd afscheid genomen van secretaris Jaap van Roon en bestuurslid 
Hans Kuiperij. Het bestuur van de IVN-afdeling Assen bestond vanaf de Jaarvergadering op 19 maart uit: 
Frank Huisman (voorzitter en activiteiten coördinator), Herman Spoelstra (secretaris), Geke Kooistra 
(penningmeester en ledenadministratie) en Clara Boer (algemeen bestuurslid). Vanaf eind augustus woon-
de aspirant bestuurslid Gertiena Michaëlis de bestuursvergaderingen bij. Daarnaast was Birgitta Marijnis-
sen aanwezig die PR activiteiten uitvoert. 
Op de Jaarvergadering van 19 maart waren 15 leden aanwezig. Het bestuurlijk jaarverslag 2021 werd vast-
gesteld, evenals de jaarrekening. De kascommissie, bestaande uit Everhard Reckman en Frits de Bos, heb-
ben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering verleende de penningmeester decharge. 
Everhard Reckman en Joop Smittenberg vormen de nieuwe kascommissie. Verder werden de acties be-
sproken die voortvloeien uit het ‘Groeiplan’(meerjarenbeleidsplan) en de activiteiten voor 2022 toegelicht. 
Na de pauze hield Henk Blouw een lezing over het LOFAR gebied. 

Tijdens de ledenvergadering op 8 november werd de begroting voor 2023 vastgesteld. Tevens werd beslo-
ten om de contributie van lokaal betalende leden te verhogen naar 25 euro om geen onderscheid te maken 
tussen lokaal en landelijk betalende leden. Jaap van Roon werd gehuldigd vanwege zijn 25 jarig lidmaat-
schap. Tevens werd afscheid genomen van Nieuwsbrief redacteur Ton v.d. Vis. 
Na de pauze werd verzorgde Cindy de Jong een lezing gehouden over ‘Bevers in Drenthe’. 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergaderde 8 keer samen met het bestuur van KNNV-Assen. Daarnaast hebben de IVN be-
stuursleden een viertal keer vergaderd, o.a. ter voorbereiding van de Jaar- en Ledenvergadering. Vast on-
derdeel van de agenda van de bestuursvergaderingen zijn de publieksactiviteiten en het ‘Groeiplan’. Tij-
dens de bestuursvergadering in maart is besloten contact te leggen met de natuurwerkgroep Peelo. We 
hebben een werkgroep vergadering bezocht, een paar adviezen gegeven en ondersteuning geboden op 13 
juli bij een waterdierenavond bij de vijvers aan de Ter Aardseweg. 
In de klankbordgroep ‘Groenvisie gemeente Assen’ participeren Cees van Rozendaal en Henk Blouw.  

Duurzaamheidscentrum 
Twee keer per jaar is een overleg met de klankbordgroep van gebruikers van het DCA. Dit ging o.a. over 
de oplopende zaalhuur, het gebruik van sleutels en welke tijden we het DCA kunnen gebruiken.  

Werkgroepen 
We beschikten over de vogel-, planten-, nestkastjeswerkgroep en de DCA-tuin groep. In 2022 werden de 
werkgroepen paddenstoelen en natuurfotografie opgestart. Deelname aan de werkgroepen staat open voor 
zowel KNNV als IVN leden. De algemene indruk is dat de werkgroepen goed draaien. De jaarverslagen 
van de werkgroepen zijn als bijlage bij het bestuurlijk jaarverslag opgenomen. Voorbereidingen werden 
getroffen voor de start van de Insectenwerkgroep in 2023.  
Verder is er een actieve groep ouderen die wandelingen maakt in de natuur, Vrijbuiters 2.0 genaamd. 
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Publieksactiviteiten 
De lezingen zijn laagdrempeliger gemaakt door de entree gratis te maken voor leden (koffie is wel voor 
eigen rekening). Voor niet leden is de entree 5 euro. Een pinapparaat is aangeschaft voor het innen van de 
entree.  
Op 25 aug. is een excursie gehouden naar de Vreugderijkerwaard bij Kampen. Verder is ondersteuning 
geboden aan de ‘Nacht voor de nacht’ activiteit in Assen. Tevens is MBO Terra Groningen gesponsord 
met IVN materiaal.  

De slootjesmiddag op 12 juni was een groot succes, er waren 150 bezoekers. In het onderstaande schema 
staat welke andere activiteiten zijn georganiseerd in 2022 en de bezoekersaantallen.  

   Totaal aantalbezoekers/deelnemers           398 
   Gemiddeld (Slootjesdag en vlinders niet meegenomen       18,9 

  
  

  
  

Aantal Datum Spreker/organ. Onderwerp Bezoekers Opm.

1 17-feb Jeroen Onrust Regenwormen 21

2 14-mrt Heilien Tonckens Stinzenplanten 15

3 19-mrt Henk Blouw Snertwandeling 14 Alleen leden

4 24-mrt Bert Dijkstra Scholeksters 16

5 12-apr Mathijs ter Bork Wilde bijen 24

6 20-apr Vleermuizenwg. Drenthe Vleermuizenavond 19

7 24-mei Uko Vegter Klimaatverandering in Drenthe 10

8 12-jun Ina, Clara, Herman Slootjesdag 150

9 6/9-juli Kai Minicursus vlinders 2 Afgelast

10 6-aug Gerben ter Haar Libellenexcursie 10 Vol

11 4-okt Eunice Mollema Spinnen 12

12 15-okt Akkie, Alex, Frank Paddenstoelen Asserbos 30 Vol

13 15-nov Willem van Maanen Haviken 29

14 22-nov Alex, Frank Paddenstoelenexcursie Overcingel 20 Vol

15 13-dec Hendrik Jans De levendige tuin 26



Jaaroverzicht KNNV-IVN 2022 8

In 2022 werden de activiteiten met de ledenwerfkraam verder uitgebouwd. Een groep van negen perso-
nen bemenst de kraam en Henk Stenveld is coördinator. 
De natuurgidsen gaven dit jaar acht rondleidingen op landgoed Overcingel (340 deelnemers) en voor 
camping De Berekuil werden ook acht excursies georganiseerd (ca. 255 deelnemers). 
 
Public relations 
Om onze leden en andere doelgroepen te bereiken is PR van groot belang. Theo de Grijs en Ton v.d. Vis 
vormden tot november samen de redactie van de maandelijkse Nieuwsbrief. Sinds november neemt 
Theo deze taak op zich. Birgitta Marijnissen draagt zorg voor de verzending van de Nieuwsbrief en het 
maken en versturen van persberichten over de activiteiten. De redactie van de website bestaat uit Gieny 
Meester en Niels Grobben. Verder heeft IVN-KNNV een eigen Facebookpagina en Twitteraccount, die 
worden beheerd door Frank Huisman.  

IVN landelijk en regionaal 
De Drentse afdelingen werden in 2021 door Bert van der Pol vertegenwoordigd in de Landelijke Raad. 
Het bestuur van IVN Assen heeft twee Regio vergaderingen van IVN Noord bezocht en een Drentse te-
rugkomdag voor natuurgidsen en actieve leden in Orvelte.  

Ledenverloop 
Op 1 januari 2022 waren er 140 leden en op 31 december was dat gegroeid naar  151 leden. 
Daarvan was 1 erelid,  137 reguliere leden, 7 donateurs en  6 huisgenootleden. 
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Verslag DCA-tuinwerkgroep  
We zijn dit jaar eigenlijk te laat begonnen met het werken in de tuin. Na een oproep in de Nieuwsbrief 
van maart is een groep van 5 leden begin april gestart met de werkzaamheden. 
De tuin is opgezet door Joop Smittenberg, die ook dit jaar heeft meegewerkt. Na 2 jaar was er veel te 
doen en de late start maakte het niet gemakkelijker. De eerste maanden werd er 2 x per maand gewerkt en 
vanaf de zomervakantie 1 x per maand. Iedere maand was er een agenda en een verslag met foto in de 
Nieuwsbrief. De werkgroepleden kregen voor iedere werkdag persoonlijk een uitnodiging. 
We zijn het jaar geëindigd door op de Landelijke Natuurwerkdag de groep een lunch aan te bieden en na-
dien een film.  

De tuin is nog in ontwikkeling, maar enkele bijzondere plantensoorten hebben een plekje gevonden. Di-
verse Zeggen, enkele grassen, welriekende agrimonie, Heemst, Grote Kaardenbol, Oranje Guichelheil, 
Italiaanse Aronskelk, Muurleeuwenbek, Solidago, Hemelsleutel, enzovoort. Behalve bijzondere planten-
soorten, trekt de tuin insecten aan zoals de Akkerhommel en de vlinder Rode Weeskind.  
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Landelijk Natuurwerkdag  
Zaterdag 5 november vond de Landelijke Natuurwerkdag plaats. Na bekendmaking in de Nieuwsbrief en 
de aanmelding bij Landschapsbeheer Drenthe meldden zich 12 volwassen en 2 kinderen aan.  

De materialen werden door LBD geleverd. Dat maakte het werken in de tuin een stuk gemakkelijker.  

Die ochtend werd er in de DCA-tuin hard gewerkt, er werden planten vrijgemaakt van onkruid, stenen op 
de helling bijgelegd en takken gezaagd. De tuin zag er daarna weer verzorgder uit en was winterklaar. Na 
12.00 uur kregen de deelnemers een lunch aan- geboden in de Bosrandzaal. Aansluitend werd de film 
‘The Biggest Little Farm’ vertoond. Waarvoor nog een enkele leden speciaal waren komen. Het was een 
leuke activiteit die het komende jaar zeker nogmaals kan plaats- vinden.  
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Verslag plantenwerkgroep IVN/KNNV Assen 2022 
  
In 2022 heeft de plantenwerkgroep weer een aantal activiteiten ondernomen.  

  
Zo waren een aantal werkgroepleden vaste deelnemers aan de excursies van de Werkgroep Florakartering 
Drenthe, de WFD, die dit jaar excursies organiseerde bij oa Rolde, Ruinen, Sleen en Hoogeveen. Deze ex-
cursies staan overigens open voor iedereen, ook niet-plantenwerkgroepleden of WFD-leden. Zie voor het 
programma de website van de WFD: https://wfdrenthe.nl.  
Meer in de buurt hebben we inventarisaties gedaan op ons "vaste"terrein, het Tichelhûs. Onze jaarlijkse 
monitoring daar is afgelopen, wel bezoeken we het nu nog om de stand van de orchideeën, de Klokjesgen-
tiaan, en de groeiplekken van de Moeraswolfsklauw en Parnassia in de gaten te houden. De enorme bloei 
van de Draadgentiaan is in 2022 wat achtergebleven. Kleine zonnedauw en Stijve ogentroost doen het nog 
steeds goed....  
Verder heeft Staatsbosbeheer in 2021 het grasland tussen het fietspad en het Ballooërveld richting het ge-
hucht Ballooërveld gedeeltelijk geplagd. Daar hebben we een eerste inventarisatie gedaan en het is de be-
doeling daar de komende jaren minstens één keer per jaar te inventariseren. 
Iets verder weg hebben we gekeken naar het nieuwste deel van de natuur begraafplaats Hillig Meer. Dit is 
globaal gelegen tussen het meertje (pingoruïne) en de nieuwe geluidswal die tegen de N33 aanligt. Hoewel 
dit in zijn geheel is aangeplant zijn er toch leuke soorten aangetroffen zoals Brede wespenorchis,  Gele 
lupine en Vogelpootje. Ook het Hazenpootje doet het daar goed. 
  
Tenslotte zijn we op excursie geweest naar het Lauwersmeergebied met als doel te kijken naar de bijzon-
dere orchideeënflora daar. Soorten die we daar hebben aangetroffen zijn Moeraswespenorchis, Vleeskleu-
rige orchis, Gevlekte en Ongevlekte rietorchis. Helaas geen Grote keverorchis,  Honingorchis en/of 
Groenknolorchis. Het ontbreken hiervan werd overigens prima gecompenseerd door het horen en zien van 
Baardmannetjes bij de vogelkijkhut aan het Jaap Deensgat (staan ook heel veel orchideeën, maar je zoekt 
met je ogen (planten) en hoort met je oren (vogels) en dat gaat heel goed samen) en een afsluitend visje in 
de haven. Ook in het voor- en najaar hebben we activiteiten voor de leden van de plantenwerkgroep geor-
ganiseerd. Zo zijn er een tweetal lezingen geweest en hebben we gekeken naar mossen en veenmossen. 
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Werkgroep nestkasten door Kris Schepp 

Zoals elk jaar zijn ook dit jaar de nestkasten in het Asserbos gecontroleerd. Het betreft de kasten waar 
IVN op staat. Die hangen tussen de Witterstraat en de Roldertorenlaan, voornamelijk langs de bosrand. 
Om het werk wat behapbaar de houden is het aantal kasten dit jaar terug gebracht tot van 83 naar 61 kas-
ten. 
Op 12 maart heb ik met Herman de kasten schoongemaakt. Het was mooi lenteweer en de vogels lieten al 
goed van zich horen. Als het zo blijft wordt het een mooi broedseizoen. In de winterperiode zijn bomen in 
het Asserbos gekapt. Hierdoor bleken er ook een aantal kastjes te zijn gesneuveld. Gelukkig staan er voor-
lopig geen kapwerkzaamheden meer op het programma. Zoals elk jaar bleken een aantal kasten flink te 
grazen te zijn genomen door de spechten in het bos. We hadden niet genoeg kasten om alles te vervangen. 
Hierdoor kunnen jullie nog wat kapotte kastjes tegenkomen. Deze worden na de winter alsnog vervangen.  

Vandalisme  
Een van de mooie nieuwe kastjes bleek een doel voor vandalisme. Deze is op de grond teruggevonden. 
Een oplettende wandelaar attendeerde ons op het gevallen kastje. Helaas met een nestje vol eitjes. Herman 
heeft het kastje kunnen repareren. Wij hebben hem weer terug gehangen maar voor het nestje was het te 
laat. Het kastje is de rest van het seizoen niet meer gebruikt. Hopelijk zit er volgend jaar weer een vogel 
in!  

Op 8 en 9 mei heeft de eerste controle plaatsgevonden. De kasten waren goed gevuld. Door het mooie 
weer zijn de meeste vogels duidelijk vroeger begonnen met broeden dan vorig jaar toen het een nat en fris 
voorjaar was. We konden zelfs al de eerste jongen ringen! De jongen die oud genoeg zijn (7-12 dagen) 
worden elk geringd met een uniek nummer. Van elk jong wordt de soort genoteerd, de leeftijd bepaald en 
het gewicht opgemeten. Als er een volwassen vogel wordt geringd wordt tevens de vleugelengte opgeme-
ten en het geslacht genoteerd.  

Op 15 en 22 mei zijn de kasten nogmaals bezocht. De jongen zagen er allemaal gezond en sterk uit. Blijk-
baar is er voldoende voedsel te vinden in het bos! 
Ondanks dat enkele kastjes grote gaten hadden door 
het gehak van de spechten bleek dit voor sommige 
vogels geen probleem. In één kast met een groot gat 
in de wand en het dak zat een pimpelmees met 13 
kerngezonde jongen! Gelukkig voor hen was het een 
droog voorjaar. Het was de bedoeling de kasten nog 
een laatste maal te bezoeken op 28 of 29 mei maar 
helaas regende en waaide het die dagen hard. Daar-
door is dit jaar de laatste ronde overgeslagen. 

<<< Nest koolmezen, bijna vliegklaar.
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Bezetting nestkasten 2022  
Dit jaar waren 42 kasten bezet en 19 kasten leeg. Van de gecontroleerde kasten was daarmee 69% bezet. 
Een aantal kasten zoals zijn niet verder dan de ei-leg gekomen. Bij het overgrote deel van de kasten de 
jongen wel uit het ei gekropen, koolmezen legden tussen de 6 en 9 eieren en pimpelmezen tussen de 10 en 
13 eieren!. De boomklever met 5-6- eieren en de spreeuw met 3-4 eieren doen het een stukje rustiger aan. 
Alleen tijdens de eerste ronde zijn alle kasten bekeken, hierna zijn alleen de (circa 40) kasten rondom het 
Duurzaamheidscentrum in de gaten gehouden. In totaal zijn er in deze kasten 221 jongen geteld. 

Ringen 
In totaal zijn er dit jaar 101 jongen en 12 ouders geringd. Niet alle jongen konden geringd worden. De 
jongen kunnen alleen op de leeftijd van 7 tot 12 dagen worden geringd. Alleen de jongen die in het week-
end of op een vrije feestdag deze leeftijd bereikten hebben een ring gekregen. Daarnaast zijn de boom- 
klevers niet geringd omdat deze vogels over het algemeen hun nest volledig dichtmetselen. 
Eén geringde koolmees had al een ring om. Deze had ik vorig jaar zelf in het Asserbos geringd. Vorig jaar 
had ik 5 terugvangsten. Twee uit het Asserbos, twee waren geringd door een andere ringer in Baggelhui-
zen en één was geringd in Dwingeloo. Dat geeft al een leuk eerste resultaat van herkomst van de vogels in 
het Asserbos. Er zijn nog geen meldingen binnen gekomen van vogels die ik geringd heb die elders zijn 
gevangen. Hopelijk kan ik hierover volgend jaar meer vertellen.  

 Ringvangsten Asserbos 2022 

Vogelsoort Aantal broedsels

Pimpelmees 17

Koolmees 22

Spreeuw 2

Boomklever 2

Vogelsoort Totaal Waarvan nestjong Terugvangsten

Pimpelmees 28 21 1

Koolmees 81 76 0

Spreeuw 4 4 0

Totaal 113 101 1
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Werkgroep Paddenstoelen  
In 2022 is een drietal enthousiastelingen van start gegaan met de oprichting van een Werkgroep Padden-
stoelen. Inmiddels is de werkgroep verdubbeld naar 6 personen en dat in een tijd dat het niet eenvoudig 
blijkt om werkgroepen en commissies binnen verenigingsverband in stand te houden!  
Maar paddenstoelen spreken natuurlijk tot de verbeelding, wat alleen al blijkt uit de mysterieuze namen 
die sommige exemplaren dragen. Denk daarbij aan de heksenboleet, het elfenschermpje of de regenboog-
russula. Ook de verschijningsvormen leveren soms prachtige namen op als duivelsei of heksenkring. Pad-
denstoelen komen veelvuldig voor in sprookjes en oude mythen en sagen. Blijkbaar is de belangstelling 
voor deze ‘bloemen van de nacht’ (ook al zo’n prachtige benaming) van alle tijden.   

  

Activiteiten  
In een vrij kort tijdsbestek is er al best veel bereikt. Afgelopen herfst werden twee publiekswandelingen 
over paddenstoelen georganiseerd in het Asserbos en op landgoed Overcingel en beide waren volgeboekt 
met deelnemers die na afloop enthousiast waren. De leden van de werkgroep waren ook nog op andere 
fronten actief, zoals een herfsttafel maken voor het DCA, een gezamenlijke wandeling met de Natuurfo-
towerkgroep en een wandeling voor scholieren van Uniq (speciaal onderwijs) door het Tonckensbos.  

Lastige gevallen  
Daarnaast zijn de leden van de werkgroep in wisselende samenstelling op pad geweest om gezamenlijk de 
kennis te vergroten door van elkaar te leren. Een Whatsapp-groep hielp dan weer om foto’s te delen en 
soms tot een gezamenlijke determinatie te komen bij de ‘lastige gevallen’. Leuk en leerzaam. En omdat de 
paddenstoelen zich echt niet beperken tot het najaar staat er voor de werkgroep binnenkort ook weer een 
gezamenlijke uitstap op het programma, op zoek naar de houtzwammen, die uiteraard het hele jaar door te 
vinden zijn.  



Jaaroverzicht KNNV-IVN 2022  15

Plannen voor 2023  
Voor 2023 zijn er ook alweer dingen op stapel gezet. In elk geval willen we twee publieks- wandelingen 
organiseren in het najaar, een in het Asserbos en een ander in het Amelterbos. Twee leden van de werk-
groep bereiden bovendien een lezing voor een senioren-vereniging in Beilen voor met als titel “alle kleu-
ren van de regenboog”. 

En wegens eerder succes geprolongeerd: een nieuwe paddenstoelencursus door Roeland Enzlin op 9, 16 
en 30 oktober, ‘s avonds met een excursie overdag op 28 oktober. Dit is echt een aanrader voor iedereen 
die nieuwsgierig is en wat meer over paddenstoelen wil weten. Roeland Enzlin is een enthousiaste en 
kundige docent en voor je het weet loop je in de herfst voortdurend op de grond te kijken, op zoek naar 
mooie en bijzondere exemplaren.  

Er zijn nog wel meer plannen en ideeën in de maak, maar die komen vanzelf aan bod op de website of in 
de nieuwsbrief.  

Lid worden paddenstoelen werkgroep  
Voorlopig is er nog best plek voor meer leden in de werkgroep. Aanmelden kan via paddenstoel@ivnas-
sen.nl. 
Je hoeft echt geen kenner te zijn. De leden van de werkgroep zijn beslist geen mycologen, al leren we snel 
van elkaar en uit de beschikbare literatuur. We zijn uiteraard meer dan bereid die kennis te delen en zoveel 
mogelijk mensen enthousiast te maken voor deze magische schimmels.  

 

mailto:paddenstoel@ivnassen.nl
mailto:paddenstoel@ivnassen.nl
mailto:paddenstoel@ivnassen.nl
mailto:paddenstoel@ivnassen.nl
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Natuurfotowerkgroep  

De Natuur fotowerkgroep is begin 2022 nieuw leven ingeblazen door Frank Pardoel. De doelstelling van 
de Natuurfotowerkgroep is om een aantal keer per jaar op stap te gaan om de natuur in allerlei aspecten te 
fotograferen. Hierbij moet gedacht worden aan macro otografie van b.v. paddenstoelen en insecten tot 
landschapsfotografie. Op dit moment heeft de werkgroep 15 actieve deelnemers. 
Een enquête werd gehouden waarin belangstellenden voor de werkgroep konden aangeven waar hun inte-
resses naar uitgaan en wat mooie plekjes zijn om naartoe te gaan. De interesse van de groep bleek heel 
gevarieerd te zijn met aandacht voor vogels, macrofotografie, natuur en landschap, maar ook b.v. astrofo-
tografie, het liefst in de buurt van Assen. En natuurlijk is het leuk om samen op stap te gaan, ervaringen te 
delen en van elkaar te leren.  

Landgoed Valkenstijn  
De eerste activiteit werd gehouden op het landgoed Valkenstijn in Assen op zondagmorgen 20 maart. 
Rond die tijd beginnen planten weer tevoorschijn te komen en vooral stinzenplanten op dit landgoed zijn 
heel interessant om te fotograferen. Henk Blouw vertelde over de geschiedenis van het landgoed en er 
werden vele bloeiende planten gefotografeerd.  

  

De Burgvallen  
De volgende natuur fotowandeling vond plaats naar de Burgvallen, we gingen op zoek naar bloeiende or-
chideeën. We hadden het niet beter kunnen treffen wat betreft het weer; dat was warm en zonnig. Na een 
wandeling over de hei met kruipende brem, mierenleeuwen en een verlaten vossenhol, werd de eerste or-
chidee gespot. En daar bleef het niet bij, al gauw zagen we er nog veel en veel meer. Vooral de brede or-
chis en af en toe een rietorchis. Maar ook om willekeurig een paar planten te noemen: nagelkruid, krui-
pende en scherpe boterbloem, veld- en tijmereprijs, slangenwortel, kruipend zenegroen.  
Er werd door iedereen druk gefotografeerd en vele mooie plaatjes zijn geschoten. Frank vertelde onder-
weg over het ontstaan van het landschap en bij het landgoed Schipborg over de architect Berlage die de 
modelboerderij indertijd ontworpen heeft voor de familie Kröller-Mϋller. Op de Gasterse Duinen waren 
verder nog de middeleeuwse karrensporen duidelijk zichtbaar.  
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Kampsheide  
Op 12 november was het een mistige morgen toen we op stap gingen met de excursie Herfsttinten en Pad-
denstoelen. De excursie werd georganiseerd samen met de Paddenstoelenwerkgroep. Tijdens de wande-
ling werd stilgestaan om paddenstoelen, korstmossen, mooie landschappen en nog veel meer te fotografe-
ren. Eerst werd een bezoek gebracht aan het Tumulisbos, waar naast de vele tumuli ook veel verschillende 
paddenstoelen en zwammen gevonden werden. Ondertussen brak het zonnetje door en gingen we via het 
oude spoortracé richting de jeneverbessen en het mooie landschap van Kampsheide. Ook daar waren nog 
veel elvenbanken en andere zwammen te zien, ideaal voor macro fotografie. Naast fotograferen werd ook 
kennis uitgewisseld over hoe de beste foto gemaakt kan worden en wat voor camera’s en lenzen daar voor 
gebruikt worden. Frank Pardoel vertelde het één en ander over de oude NOLS spoorlijn, grafheuvels en 
pingo’s.  

Programma 2023  

Het komende jaar staat een interessant programma te wachten:  

Zo. 21 mei excursie met de insecten werkgroep, bv naar Eexterveld.   
Zo. 16 juli cursus fotografie met mobiele telefoon en fotograferen in het Asserbos  
Zo. 13 aug. Drouwenerzand.  
Zo. 10 sept. fietstocht Grolloërveen.  
Zo. 8 oktober excursie samen met de paddenstoelenwerkgroep.  

 



Jaaroverzicht KNNV-IVN 2022  18

 

Vogelwerkgroep 

Organisatie  
Het ledental van de Vogelwerkgroep staat op 1 januari 2022 (peildatum) op 74, waarvan ca. 47 actief 
meedoen met de reguliere tellingen. Dit aantal is de laatste 4 jaar vrijwel constant gebleven, ondanks dat 
er wel enkele mutaties waren.  
Het voorzitterschap van de VWG wordt ingevuld door Hans Dankbaar (m.n. organisator / voorzitter van 
de vergaderingen en externe contacten) en Marian Blom (m.n. verslaglegging).  
Er is in 2022 vier keer vergaderd met gemiddeld 20-25 aanwezigen; in het voorjaar is er slechts eenmaal 
vergaderd vanwege de laatste Corona perikelen. 

 
Activiteiten – Vogeltellingen  
Acht telgroepjes van de VWG hebben het hele jaar door wekelijks vogeltellingen/inventarisaties uitge-
voerd, tijdens het broedseizoen (maart-juli) BMP tellingen, de rest van het jaar de ‘Herfst-Winter’ tellin-
gen. Ieder telgroepje bestaat uit ca. 5-7 leden.  
Willem Schuurman is coördinator van de BMP tellingen, Paul Troost is coördinator van de Herfst-Winter-
tellingen. Zij maken o.a. de telschema’s, het rooster wanneer welk groepje in welk veld loopt. De tellin-
gen starten in het algemeen rond zonsopkomst, wat in juni erg vroeg is.  
In het broedseizoen werden BMP-inventarisaties (voor Sovon) uitgevoerd in 14 gebieden, te weten Amer-
brugje, Amerdiepje, Bongeveen, Geelbroek-Noord, Geelbroek-Zuid, Kampsheide, Kortewegsbos, Lage-
veld, Zuidhijkerzand, Elperstroom, Holmers, Halkenbroek, Anlooërdiepje en Westersche Veld. De twee 
laatstgenoemde terreinen waren nieuw en nog niet eerder geteld door de VWG. Ze werden geteld op ver-
zoek van de telgroep Drentsche Aa. In totaal droeg de VWG met tien van bovengenoemde terreinen bij 
aan de vogelinventarisaties in het stroomdal van de Drentsche Aa die wordt georganiseerd door de Tel-
groep Drentsche Aa (Hans Dankbaar is daar contactpersoon namens de VWG). Noemenswaard is het eer-
ste broedgeval van een paartje Kraanvogels in ons gebied Halkenbroek. Om die reden is onze looproute 
door het terrein iets aangepast, om geen verstoring te veroorzaken.  
Ook in 2022 werden tijdens de BMP tellingen weer ‘MAS’ tellingen gedaan (Meetnet Agrarische 
Soorten), waarbij er op een tweetal vooraf aangewezen punten langs de looproute tweemaal 5 minuten 
werd geteld.   
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De BMP tellingen zijn in het veld direct ingevoerd met de Avimap-app van Sovon. Eind augustus is een 
controle van de geautoclusterde broedresultaten uitgevoerd, waarbij kleine foutjes gecorrigeerd zijn. 
Daaropvolgend zijn de BMP resultaten definitief afgerond bij Sovon.  

Herfst-Wintertellingen  

Deze vinden plaats in de 2e helft van juli tot begin maart en werden dit jaar voor het eerst uitgevoerd in 
een groter aantal gebieden dan gebruikelijk: 16 (voorgaande jaren 9). Getelde gebieden zijn: Amerbrugje, 
Diependal, Geel- broek, ’t Groote Zand, Hingstveen, Lageveld, Kampsheide, Kortewegsbos, Zuid-Hijker-
zand, Holmers, Halkenbroek, Westersche Veld,  
Anlooërdiepje, Hooghalerzand, Oudemolensediep, Elperstroom. Deze tellingen zijn in het veld ingevoerd 
met de app ‘ObsMapp’ van waarneming.nl. Op verzoek van Sovon zijn we in december overgeschakeld 
op invoeren in ‘LiveAtlas’ (Sovon app).  

Veldverslagen van alle tellingen worden door de leden zelf verzorgd via Email en worden door Geke Wit-
ter aan alle leden van de VWG rondgestuurd.  

Overige tellingen en activiteiten  

Paul Troost coördineerde tellingen van de Huiszwaluw (gem. Aa en Hunze en Assen) (in juli);  
Paul deed ook de Midwinter-watervogeltelling (januari);  
Nico Rommes verzorg-de/coördineerde de Steenuilen tellingen (febr.).  
Verder telde de VWG in het kader van de WAD-wintertelling (georganiseerd door Werk- groep Avifauna 
Drenthe) in januari twee atlas- blokken (17-14,17-15).  
En tot slot, eind december, vijf routes voor de Sovon PTT telling (Punt Transect Telling).  

Hierna de resultaten van de BMP-tellingen per gebied. 
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Amerbrugje door Marian Blom 
Er zijn dit jaar 267 territoria in kaart gebracht; met daarin 52 soorten vogels, waarvan 45 soorten broe-
dend. Al met al lijkt dit een afname die al enkele jaren doorzet en als we over meerdere jaren kijken dan 
zien we dat we daarmee – na een opbloei – ongeveer terug zijn op de scores zoals ze waren in 2017. 
De Grauwe Klauwier komt op slechts 2 broedgevallen; mogelijk onderteld. Misschien zouden het er wel 3 
of zelfs 4 mogen zijn, want we ná de broedperiode hebben we meerdere families in het gebied gezien. De 
Wulp daarentegen zou er gebroed hebben, maar ik vermoed dat de realiteit anders is. Wellicht vergelijk-
baar met de Zwarte Specht, die vlakbij zit, maar niet ín het gebied. De nachtvogels Houtsnip én Nacht-
zwaluw zijn beide als broedvogels in het gebied genoteerd; de NZ als ‘bijvangst’ vanuit het Westersche 
Veld gehoord, maar duidelijk ín Amerbrugje geplaatst. 7 Broedende Sprinkhaanzangers lijkt wat aan de 
royale kant, maar toch, diezelfde score zien we ook in 2014. Eenzelfde opmerkelijk hoog aantal zien we 
tav de Bosrietzanger – 11 – maar ook daarvoor geldt dat in 2014 al 11 gebroed zouden hebben; alle overi-
ge jaren waren er (beduidend) minder.
Sommige vogels – Ha, Bui, Ta, Lep - die wel genoteerd waren zijn afgevoerd, omdat óf Amerbrugje niet 
een passend broedbiotoop is óf omdat ze ver buiten de gebiedsgrenzen gescoord waren.

Amerdiepje, door Jan Klever 
Bijgaand de resultaten voor het Amerdiepje. Er zijn maar 3 vergelijkbare jaren voor dit veld, 2018, 2020 
en 2022. Daarvoor werden kennelijk alleen bijzondere soorten geteld. 
In vergelijking met 2020 is dit jaar niet zo best. Het aantal territoria is afgenomen van 412 in 2020 tot 355 
nu, nog wel meer dan in 2018. Het aantal broedende soorten is ook afgenomen van 46 in 2020 en 38 soor-
ten nu.Nieuw sinds 2018 zijn de bosuil, spotvogel, braamsluiper, sprinkhaanzanger en de appelvink. 
Wilde eend, kwartel, ooievaar, ransuil, groene specht en kleine bonte specht, zwarte mees, kuifmees, mat-
kop, staartmees, boomklever, heggenmus, goudvink, kneu, groenling en rietgors hebben zich dit jaar  
niet laten horen.Absolute toppers met meer dan 30 territoria waren de tjiftjaf, zwartkop  
en de vink.

jaar 2013 2016 2018 2020 2022

territoria 186 90 327 412 355

soorten 28 25 47 58 41

broedend 28 25 39 46 38

jaar 2018 2019 2020 2021 2022

territoria 268 284 319 299 267

soorten 56 55 62 60 62

broedend 45 49 53 55 45
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Geelbroek, door Nico Rommes 
De voorlopige resultaten van Geelbroek zijn weer bijna terug naar normaal. Vorig jaar waren er veel 
minder(470) territoria dan dit jaar(693) van veel soorten geteld. Toch waren er dat jaar meer soorten(74) 
dan dit jaar(69). Zo ontbreken de kleine bonte specht, de groene specht en de goudvink dit seizoen. 
Met 27(sic) bezoeken doet Noord- en Zuid- Geelbroek mee in onze totaalstand. Het is blijkbaar een aan-
trekkelijk gebied voor ons. Zo liepen er in de ochtend  van 1 juni 3 groepen rond. 
Het aantal getelde ooievaars is  correct, beide nesten zijn genoteerd. Loslopers zijn waarschijnlijk wel 
waargenomen, maar niet genoteerd. 
Het is een armoedig jaar voor de torenvalk, slechts een broedpaar maar wel veel losse waarnemingen. Ik 
heb al eerder bij de steenuilen opgemerkt dat het een slecht muizenjaar was en dat  maakt dat er minder 
genesteld wordt en/of minder gelegd. Volgend jaar zal het zeker beter zijn. 
Voor de kwartel was het ook hier een goed jaar , helaas geen koning maar 5 kwartels is mooi. Ze zitten 
vooral aan de rand van de gebieden daar waar ook  GVE ’n rondlopen. Dat geldt ook voor de kieviten, de 
wulpen en de veldleeuwerik. De fazanten daarentegen lopen evenwel in grote getale door de ruigtes. 
Het is dit jaar voor het eerst dat het porseleinhoen hier een territorium heeft. De koekoek is dit seizoen 
met 3 stuks vertegenwoordigd. 
Het aantal grote bonte spechten in het struweel is weer gestegen. 
Ook meerdere  paapjes hebben hier gebroed(6) dan in eerdere jaren. Wellicht breken de tijden van weleer 
1988  weer aan met grotere aantallen. 
De bosrietzanger is weer op het oude peil. De wielewaal is met 3 stuks goed vertegenwoordigd. 
Op valt dat er 4 braamsluipers zijn genoteerd. Dat is het hoogste aantal voor deze lastig te inventariseren 
vogel, in dit gebied. 
De grauwe klauwier heeft met 7 paar ook een hoogste score bereikt. Het is mooi om te zien hoe deze 
fraaie soort jaar op jaar toeneemt. 
Mogelijk door de veroudering van het geboomte in dit gebied zijn ook hier de boomkruipers(16) sterk in 
aantal gestegen. 
We kunnen tevreden zijn met het resultaat van deze tellingen. Het geheel past weer in de reeks van mooie 
jaren. 

 
jaar 2018 2019 2020 2021 2022

territoria 703 745 815 470 693

soorten 73 75 73 74 69

broedend 63 63 84 61 61
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Halkenbroek, door Willem Schuurman 
De BMP resultaten 2022 van Halkenbroek zijn afgerond ( voorlopig resultaat): 
1. Vergeleken met de twee voorgaande tellingen (2016, 2019)  
   kunnen we constateren dat: 
1.a. het aantal territoria een dalende trend laat zien,  
1.b. het aantal broedende soorten  ook lager is maar niet veel 
1.c. het aantal waargenomen soorten  min of meer constant gebleven is 
 2. Vogels van open water en rietlanden blijven in veel gevallen achteruitgaan in broedterritoria: 
2.a. Kleine Karekiet(4-1); Dodaars (5-3),l Meerkoet (6-4);  ; Rietgors (9-4); Watersnip (5-1) 
 2.b. geldt niet voor Slobeend (1-3); Zomertaling (1-6); Wilde eend (3-5).  
Is dit een reflectie van alweer een droge zomer waardoor open water en rietkragen steeds zeldzamer wor-
den in dit gebied? 
 3.  Blauwborst (2 broedparen)  heeft zich definitief in dit gebied gevestigd; nieuw is de Rietzanger (1 
broedpaar) 
 4. Een aantal van de  "standaard vogels"zijn sterk achteruitgegaan: Fitis (36-18); Koolmees (21-14); Me-
rel (20-14); Winterkoning (24-8),Roodborsttapuit (12-5)   
5.  Broedende roofvogels zoals Buizerd, Torenvalk, Wespendief hebben we niet kunnen vaststellen, al-
hoewel ze wel waargenomen zijn. Nieuw is het broedgeval van de Bosuil . 

De Holmers, door Willem Schuurman 
Opmerkingen: 
1. Aantal territoria (375) hoger dan in 2021 maar in lijn met het gemiddelde van de laatste 7 jaren 
2. Aantal soorten ( 66) in lijn met het gemiddelde van de laatste jaren 
3. Aantal broedende soorten (54) ook in lijn met het gemiddelde van de laatste jaren 
4. Weinig of geen opvallende veranderingen: 
4.1    Een broedgeval van Kwartel, voor het eerst sinds 2016  ( goed Kwarteljaar?) 
4.2.   Watersnip slechts een broedgeval ( andere jaren varierend tussen 3-7) 

jaar 2016 2019 2022

territoria 453 374 302

soorten 63 57 54

broedend 83 81 81

jaar 2019 2020 2021 2022

territoria 377 354 325 375

soorten 61 68 74 66

broedend 47 48 53 54
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De Holten, door Anne Hielke v.d. Meulen 
Hierbij de eindresultaten van BMP De Holten (Vries) van 2022. Kijken we naar het totale aantal territoria 
(347) en het aantal soorten met broedindicatie (42), dan kunnen we constateren dat deze vrij gemiddeld 
zijn vergeleken met de afgelopen jaren. Maar als we inzoomen op de soorten, dan zijn er wel talloze ver-
schillen met voorgaande jaren. 
De top-5 dit jaar bestaat uit Zwartkop (32), Roodborst (31), Merel (30), Tjiftjaf (29) en Winterkoning 
(28). Nieuwe maxima zijn er voor Boomkruiper (16), Heggenmus (12) en Gaai (6). De Gekraagde Rood-
staart (7) heeft het maximum geëvenaard. We hebben zowaar een nieuwe soort, namelijk de Putter. Deze 
wordt echter elk jaar wel waargenomen, maar zodra de officiële broedperiode begint stokken de waarne-
mingen. Dit maal liet 1 Putter nog iets langer van zich horen.  
Echt opvallend dit jaar vind ik het gebrek aan watervogels op het Holtveen. Wel een Dodaars en wat gan-
zen. Ook nog een Wilde Eend, maar jonge eenden heb ik niet gezien. Geen Kuifeend dit jaar, dat is slechts 
1 maal eerder gebeurd (2006). Ik vraag me af of er teveel verstoring is, nu er aan de oostflank talloze pa-
den tot aan het water bij zijn gekomen.  
De Fitis (7) heeft het slecht gedaan en heeft daarmee het minimum uit 2018 geëvenaard. Het lijkt er nu op 
dat Staartmees en Goudhaan echt uit het gebied zijn verdwenen. Daar staat tegenover dat we na jaren weer 
eens Koekoek (1) en Holenduif (2) in het gebied hebben. Maar echt verdwenen waren ze niet, daar ga ik 
vanuit. Zo'n Koekoek vliegt maar wat rond en moet dan tijdens een telling maar net binnen de gebieds-
grenzen zitten. Ook gemiste soorten van vorig jaar zoals Goudvink (2), Appelvink (1) en Bosuil (1) zitten 
er dit jaar gewoon weer bij. De Bosuil maakte dankbaar gebruik van een geplaatste nestkast. 
Voor het 3e jaar op rij hebben we een territorium Kleine Bonte Specht. Het is me inmiddels wel duidelijk 
dat je uiterlijk halverwege maart een 1e telling moet doen, anders mis je bijna gegarandeerd deze leuke 
soort. 
Afgevallen zijn o.a. Fluiter (waarneming was te vroeg) en Rietgors (1 waarneming is te weinig). Leuke 
overige waarnemingen waren dit jaar onder meer een Witgatje en 2 Beflijsters (trekvogels).    

jaar 2018 2019 2020 2021 2022

territoria 317 342 370 318 347

soorten 42 38 43 38 42



Jaaroverzicht KNNV-IVN 2022  24

Kampsheide, door Nico Rommes 

Dan is hier het voorlopig resultaat van Kampsheide 2022. 
Opvallend is het gegeven dat er blijkbaar gier-, huis- en boerenzwaluwen nestelen op het ven. Ze zijn 
helaas niet opgenomen in dit overzicht. 
Blijkbaar heeft men de definitie voor een geldige waarneming wat opgerekt. Dat is begrijpelijk  en dit 
gebeurt ook in Geelbroek en Elperstroom. 
In Geelbroek kan het als ze onder de goten van de boerderij/huizen/schuur daar nestelen. 
Maar in Elperstroom is het wel een stukje vliegen naar de dichtstbijzijnde boerderijen. Bovendien wor-
den de HZ apart door Paul c.s.  geteld. 
  
De dodaars, telkenmale in het rood gemarkeerd door Avimap, is er wel degelijk en zelfs dit jaar met 2 
paar. 
Ook de 3 soorten ganzen hebben gebruikgemaakt van dit ven. 
De soepeend sinds jaar en dag een vaste gast heeft zijn bestemming elders gevonden. 
De waterral is voor het eerst hier met een nest. 
De houtsnip is na al het gezaag en gemaai van de heide vertrokken en zat dit jaar in een hoek van het ge-
bied. 
De zomertortel zat in de andere hoek. 
De kleine bonte specht handhaaft zich, alleen weliswaar, in dit gebied. Hij heeft gezelschap van de mid-
delste bonte specht die helaas nog niet broedde. 
De boomleeuwerik is op een bezoek in april 4x waargenomen maar geen van deze waarnemingen zijn 
 door Sovon tot territorium verklaard. 
Het aantal blijft dan nu steken op 1. 
KH blijft voor de zwartkop een aantrekkelijk gebied. Ook de fluiter liet zich even horen maar kwam niet 
tot broeden. 
Ook hier is het droevig gesteld met de  goudhanen. Slechts 2 stuks waarvan 1 langs het spoor. Juist in dat 
stuk zaten vroeger de meeste goudhanen. Maar sinds de grondige kap van de dennen is het daar stiller 
geworden. Ook de zwarte mees zat daar en ook die was dit jaar weer afwezig. 
Blijkbaar is het gebied nu prettiger voorde appelvink, we kunnen hem daar beter zien of horen? 
Het aantal vinken is ver onder de maat dit jaar. De geelgorzen zijn erg geslonken in aantal. 
Het totaal aantal territoria blijft met 275 achter bij eerdere jaren( 345) . Gelukkig is het aantal soorten 
(57) constant en broeden er aardig wat (52). 

2018 2019 2020 2021 2022

territoria 279 334 340 345 275

soorten 54 58 59 58 57

broedend 47 50 51 49 52
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Kortewegsbos, door Aleid Nijhoff 

Bijgaand de resultaten van het Kortewegsbos. 
Het aantal territoria is gedaald van voorheen rond de 500, vorig jaar 463 en nu 445. Het aantal soorten en 
broedende soorten blijft wel stabiel, 71 resp. 63. 
De volgende watervogels deden het goed: DD van 3 naar 5, Fu van 0 naar 2, nieuw is een territorium 
voor de RD en de KE van 0 naar 2 territoria. 
Een stabiele achteruitgang vertonen de laatste jaren: HD 3, GBS 6, M 18, GH 22, Mat 3, ZM 3, R 33 en 
de BKR 13. De vraag is of dit het gevolg is van de aantasting van de naaldbomen door de letterzetter en 
het kappen. 
Zoals elders hier dit jaar ook een Kw. En nieuw zijn de 3 VGH. 
De waarnemingen zijn exclusief Brandgans (x:'08;0:'10), Smient (x:'96;0:'10;x:'16), Pijlstaart (x:'92), 
Zomertaling (x:'09, 0:'97,'99,'02,'05,'06,'12,'15,'16,'17, 0:'19,'22), Brilduiker 
(x:'00,'02,'06,'08,'13,'15,'16,'18), 
Soepgans (x:'19), Blauwe Kiekendief (x:'96,'19), Grauwe Kiekendief (x:'03), Scholekster 
(0:'92,x:'02,'06,'18), Turkse Tortel (0:'12), Paap (x:'08), Kramsvogel (0:'07),Beflijster (x: '13), Kauw 
(x:'92), Raaf (0:'19), Ringmus (0,'08,'12;x:'14), Keep (x:'14,'19), Sijs (x:'93,'97,'00,'02,'04,'05,'08,'10,'18; 
0:'06,'12,'16; x:'17,'19), Barmsijs (x:,19), Roodhalsfuut (x:'18), Boomvalk (0:'18,'22) 

2018 2019 2020 2021 2022

territoria 471 506 496 463 445

soorten 70 69 65 76 71

broedend 83 60 53 61 62
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Westerse Veld, door Willem Schuurman 
Bijgesloten de resultaten van de BMP 2022 telling in het Westerse Veld. Het is de eerste keer dat we dit 
gebied tellen; in voorgaande jaren is het gebied ook wel geteld maar niet op een systematische manier  en 
de gegevens zijn dan ook moeilijk te vergelijken met onze 2022 telling om een idee te geven wat er in 
voorgaande jaren gezien is.    

Opmerkingen bij BMP 2022 
 1. Vergelijking met voorgaande jaren niet echt mogelijk omdat vaak alleen maar aangegeven is dat de 
soort gezien is, meer niet 
 2. Toch aangegeven wat er zoal gezien is en het blijkt dat bijv. 
 2.1. Patrijs wel aanwezig was in voorgaande jaren maar niet gezien is in 2022 
 2.2. Kleine Plevier en Wulp in eerdere jaren gezien zijn; niet in 2022 
 2.3 Grote Bonte Specht, Boomkruiper en Vink niet genoteerd zijn in eerdere jaren ( niet geteld ??) 
 2.4.  Zeldzame soorten zoals Kruisbek, Fluiter en Tapuit in eerdere jaren genoteerd zijn maar niet in 2022 
( of ze als broedvogel genoteerd zijn is niet duidelijk) 
 3.Veel territoria in 2022 met grote aantallen  Grote Bonte Spechten, Boompiepers, Winterkoningen, 
Roodborsten, Merels, Zanglijsters, Grasmussen, Zwartkoppen, Tjiftjaffen, Vinken 
 4. Weinig roofvogels 

jaar 2022

territoria 443

soorten 68

Broedend 56
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Zuidhijkerzand, door Nico Rommes 
Hierbij de voorlopige resultaten van het BMP ZHZ 2022. Ik  heb 2 bezoeken met 0 waarnemingen uit het 
SOVON bestand gehaald. 
Wel heb ik een ingelast bezoek  i. v. m het verlies van een camera op de dag daarna met slechts 2 waar-
nemingen, laten staan. 
Mogelijk  is dat van invloed is op het totaal van 15 bezoeken. Dit korte bezoek kan meetellen als een ex-
tra  half geldig  bezoek en is dus een punt van aandacht voor de vergadering met de afgevaardigden op 22 
augustus. 
Het is geen topjaar geworden maar met 274 territoria en , 54 soorten waarvan 46 broedend een alleszins 
fraai, maar niet geheel stil, gebied. 
De afsluiting van de snelweg was helaas maar tijdelijk en heeft dus geen invloed op dit resultaat. 
Opvallend is de aanwezigheid van de kwartel, dat is het 2e jaar hier. 
De houtsnip , al jaren een vaste bewoner is in aantal verdubbeld. Dat geldt ook voor de Koekoek al is het 
gebied wat te klein voor 2 exemplaren. 
De nachtzwaluw is spectaculair in aantal(4) gestegen. 
Al is deze luide zanger is niet te missen, de boomleeuwerik is dit jaar wat minder in aantal. 
De heggenmus is op meerdere plekken aangetroffen. 
De tapuit, een vaste bewoner in vroeger jaren, is helaas nog niet teruggekeerd. Ook van de konijnen is 
slechts een enkele waarneming gemeld. 
Het aantal zanglijsters  is sterk gedaald. 
Wel lijkt het erop dat het een goed mastjaar wordt met veel ieberen. De grote lijster dit jaar met 4 stuks zal 
er dan ook  volgend jaar weer zijn in dit aantal. Opvallend is het geringe aantal goudhanen, slechts 1. Wel-
iswaar is er een vuurgoudhaan gehoord, maar die heeft er niet gebroed. Onmiskenbaar is het gegeven dat 
deze vogels  voor de oudere mens, al dan niet met versterking, lastiger zijn te horen. 
Ook op het ZHZ slaat de letterzetter hier en daar toe en dat heeft een negatief effect voor deze soort. 
De grauwe vliegenvanger is ook niet voldoende waargenomen. 
De wielewaal  behoort met 3 stuks tot de vaste bewoners van het gebied. Eerder was er soms sprake van 
nog een exemplaar maar die broedde net buiten ons gebied langs het fietspad en/of in zuid. Indien de ge-
biedsgrenzen worden aangepast dan zullen er volgend jaar mogelijk weer  meer  zijn. 
De raaf is weer gesignaleerd maar heeft hier slechts gefoerageerd. 

2018 2019 2020 2021 2022

territoria 296 302 274 285 274

soorten 54 58 55 54 54

broedend 45 50 48 45 46
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Huiszwaluwen 

Huiszwaluwtelling juli 2022 Kloosterveen 
De Huiszwaluwen nestelen het meest aan de randen van de wijk Kloosterveen. Omdat de grenzen ver-
schuiven door de uitbreiding van de wijk  maar ook omdat meerdere bewoners maatregelen nemen om te 
voorkomen dat er genesteld wordt gaat het aantal nesten gestaag naar beneden.
De Ribeshage heeft het hoogste aantal nesten;  nummer 32 had over de hele breedte van het huis 8 stuks. 
De gehele Aletta Jacobsweg telt geen enkel nest meer, evenals de wijk Kloosterhout en Kloosterlanen. De 
wijk Kloosterbos moet een nest hebben; ik zag de zwaluwen foerageren maar kon het nest niet vinden. 
 De Veste singel echter trok weer meer Huiszwaluwen 
 Daarbij komt dat de Huismus – krakers van Huiszwaluwnesten-  het geweldig gedaan heeft dit jaar: ze 
vlogen met een honderdtal tegelijk van klinkerwegen de boom dan wel heggen in. 
  
Totaal aantal Huiszwaluwnesten: 35 

Straat:                                                                                                 Totaal 
                                                                                                                     
Delbar nr. 3 13, 15 en 17 met elk 1 nest                                                       4    
Ribeshage nummers:                                                                                    17 
 11    2 nesten 
17    1 
26    2 
27    1 
30    2 
32    8 
40    1 
 Aak nr 11 1 nest                                                                                            1 
 Veste singel:                                                                                                  13 
 27   1 nest 
29   3 
31   2 
37   2
39   3   1 zelfgebouwd en 2 kunstnesten
41   1
43   1
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Natuurwerkgroep 
Ook hier heeft de Coronapandemie de groep parten gespeeld. 

In het voorjaar is de groep nog 7 keer aan het werk geweest in de treinen van Staatsbosbeheer. In het najaar is 
dat beperkt gebleven tot 4 keer. 
Een vlotte start in 2022 zat er helaas nog niet. 
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Nieuwsbrief 
Ook in 2022 is onze Nieuwsbrief weer maandelijks verschenen. 

Met gemiddeld 8 pagina’s werden komende activiteiten onder de aandacht gebracht, korte verslagen gepubli-
ceerd, werden waarnemingen van de leden gedeeld en vragen beantwoord en werd een van de leden aan het 
woord gelaten. 

Verder was er aandacht voor bijzondere activiteiten, invasieve exoten en hetgeen er op landelijk gebied ge-
beurde. 

De redactie van de Nieuwsbrief was in handen van Ton van de Vis en Theo de Grijs. 

 


