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Voorwoord 
 

 

Op het moment dat ik dit schrijf – medio maart – is het eindelijk weer lente. Bij een 

wandeling door mijn dorp en omgeving is uitbundig te horen en te zien dat het broed-

seizoen er aan komt. De grote lijster laat vanuit een hoge boom zijn gezang horen, 

vinken slaan, pimpel-, kool- en staartmezen kwetteren, op een perceeltje bloemrijke 

akker, waar de verdorde stengels en bloemen van vorig jaar nog overeind staan, koes-

teren drie goudvinken zich in het zonnetje, de heggemus laat zich horen, een groepje 

huismussen zit lekker in de zon in mijn meidoornhaag. Enkele blauwe reigers lopen 

door het weiland op zoek naar een muis en in de verte staat een grote zilverreiger. De 

grote zilverreiger is de laatste jaren een gewone verschijning in Drenthe geworden. 

En bij mijn buren heeft zich een paartje boomklevers in een nestkast geïnstalleerd, 

terwijl ze regelmatig op mijn voertafel te vinden zijn. Het wordt tijd het voederen te 

stoppen. Wat heeft de boomklever getalsmatig in de laatste tientallen jaren trouwens 

een ontwikkeling doorgemaakt. Toen ik meer dan dertig jaar geleden in Drenthe 

kwam wonen, waren de aantallen broedparen beperkt tot tientallen paren. Dat is nu 

wel anders, door het ouder worden van de bossen. Zo blijft de vogelstand zich ont-

wikkelen, ten voordele van soorten maar zeker ook ten nadele. Het is goed om die 

ontwikkelingen bij te blijven houden en te monitoren. Het telseizoen staat natuurlijk 

weer voor de deur.  

Wat trouwens niet verandert is de regelmaat van verschijnen en de kwaliteit van de 

inhoud van Drentse Vogels. Daarvoor weer alle waardering voor de redactie, die er 

ook deze keer in is geslaagd om een mooi gevarieerd nummer uit te brengen. Er is 

onder meer aandacht voor de grote zilverreiger, de kuifduiker, scholeksters, draaihal-

zen, de fluiter, grauwe vliegenvanger, grauwe klauwier, kruisbekken en de groei van 

een vogelwerkgroep. Het is een bijzonder nummer, namelijk nummer dertig. Dat is 

een mooi jubileum. Het jubileum wordt gevierd met een dik DV-nummer dat later dit 

jaar, in november, uitkomt. Vorig jaar heb ik het in mijn voorwoord al gezegd: wat 

bouwt de redactie toch een prachtige reeks op. De gehele reeks – vanaf 1985 – is 

trouwens te vinden op www.natuurtijdschriften.nl en de artikelen zijn als pdf te 

downloaden. Mooi voor historisch onderzoek en leuk om de oude nummers weer te 

lezen. 
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