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Voorwoord 
 

Nederland is de laatste tientallen jaren steeds verder verstedelijkt. En dit is niet alleen 

veroorzaakt door de groei van de steden, maar ook door ontwikkelingen op het platte-

land. Het gebeurt door de bouw van woonwijken en woonwijkjes, door de aanleg van 

bedrijventerreinen, van recreatieparken en van spoor- en verkeerswegen. Ook het bui-

tengebied, de weilanden en het akkerland, is in snel tempo veranderd. Eens was 

Drenthe het land van de grote stille heide, langzamerhand wordt het een land van de 

grote stille weide, waar zich nauwelijks nog een akker- of weidevogel durft wagen. 

En dan heb ik het nog niet over andere bedreigingen zoals het gebruik van bestrij-

dingsmiddelen, de klimaatverandering, milieuverontreiniging en herinrichting. Vo-

gelsoorten hebben het moeilijk, staan onder druk, en sommige staan op het punt van 

verdwijnen. Of ze passen zich, voor zover ze dat kunnen, zo goed mogelijk aan. Maar 

we zullen met zijn allen alle zeilen moeten bijzetten voor het behoud van onze vogel-

soorten en – breder gezien - van de ecosystemen. En niet alleen in de natuurgebieden, 

maar juist ook buiten die gebieden. 

Niet alles is trouwens kommer en kwel voor de vogelliefhebber. Net als in het vorige 

nummer staan de artikelen in deze Drentse Vogels in het teken van vogels en de in-

vloed van en hun hun relatie tot de mens. En dan blijkt dat ook menselijke invloeden 

tot onvermoede kansen kunnen leiden. Of tot aardige waarnemingen. In bosaanplant 

van Robinia blijkt zich een interessante vogelpopulatie te kunnen ontwikkelen. Tien 

jaar na de herinrichting van het Geeserstroomgebied is gekeken welke broedvogels 

daar nu (weer) voorkomen. De kleine plevier heeft het broeden op daken ontdekt, niet 

alleen in Drenthe maar in heel Nederland. Dat zou pleiten voor een grootschaliger 

toepassing van groene daken. Het voorkomen van zwemmende scholeksters in zand-

gaten. Wat zijn de oorzaken van de nestpredatie bij weidevogels (onderzocht met be-

hulp van de camera). De houtduif, een soort waarmee het in Assen slechter gaat. En 

tot slot het voorkomen van de raaf in Drenthe, een soort die in Nederland in de jaren 

zeventig succesvol is geherintroduceerd en die wij in het veld tegenwoordig regelma-

tig tegenkomen. Al met al weer een boeiend en zeer leesbaar nummer.  

De redactie slaagt er elk jaar in om een Drentse Vogels te laten verschijnen van een 

kwalitatief heel hoog niveau. Daarvoor onze complimenten. Dat belooft wat voor het 

volgend jaar, wanneer Drentse Vogels voor de 30
ste

 keer uitkomt. De redactie bouwt 

zo steeds verder aan een prachtige reeks. 
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