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1.  VOORWOORD 
 

Op de dag dat ik dit jaarverslag voor het verenigingsjaar 2010 schrijf, staan de kranten vol 

metregeringsplannen om op tal van gebieden ten bezuinigen. 

Tal van groeperingen die zich bedreigd voelen door deze plannen zijn al naar Den Haaggetrokken om daar hun 

ongenoegen via protestdemonstraties te uiten. 

Ook het natuurbeleid van de laatste jaren ontkomt niet aan het „rode potlood‟ van de rekenmeesters op het 

departement van LNV. Ook de protesten in Den Haag van de talrijke boswachters hadden geen effect.Wat er 

overblijft van alle ambitieuze plannen, die er waren, moet nu maar worden afgewacht.Maar natuur zal, hoe dan 

ook wel blijven. 

De Romeinse landschapsdichter Horatius, zo las ik onlangs, was zich al van de veerkracht van de natuur 

bewust. Hij merkte treffend op, eeuwen geleden al: ” Ook al verjaag je de natuur met een hooivork, ze komt 

toch weer terug”. Zorgen omtrent natuur zijn dus niet nieuw. 

 

De politieke ontwikkelingen moeten we als natuurliefhebbers “gewoon‟ beantwoorden door creatief samen te 

werken met de agrarische sector. Deze sector is in ons verenigingsgebied de belangrijkste partner bij het 

realiseren van de verenigingsdoeleinden. Vaak wordt er gezegd, dat de boeren in het verleden aan de basis van 

ons mooie Noordoost-Twentse landschap hebben gestaan. Ik hoop dat ook in de toekomst dit nog kan gelden. 

Binnen de nieuwe subsidieregels voor o.a. het behoud van landschapselementen en het behoud van 

weidevogelgebieden wordt niet voor niets aan agrarisch natuurbeheer een belangrijke plaats toegedacht:het 

wordt daar zelfs een jonge bedrijfstak genoemd, een neventak die van betekenis kan zijn voor veel agrarische 

bedrijven. 

Met gerichte subsidies zijn er op meer plaatsen dan men denkt mogelijkheden om zorg voor natuur en 

landschap te integreren in een moderne bedrijfsvoering.Hierbij speelt een Agrarische Natuur Vereniging, 

afgekort ANV, een belangrijke rol.Alleen via een ANV kan een agrariër b.v. subsidie krijgen voor een thema als 

weidevogelbescherming. 

Het bestuur van onze vereniging heeft daarom de intentie uitgesproken om op terreinen die binnen de 

doelstellingen van de vereniging vallen, de taak van een ANV op zich te nemen. In enkele aangewezen 

weidevogelgebieden in onze regio maken agrariërs daar al dankbaar gebruik van. 

 

Al jaren wordt er door Vogelbescherming Nederland een soort uitgekozen als vogel van het jaar. 

In 2011 is dat de boerenzwaluw. Onze vereniging besteedt al tientallen jaren aandacht aan deze sierlijke 

voorjaarsbode, die op tal van boerenerven een nestplaats vindt. In een artikel in dit verslag treft u een artikel 

aan over het al meerdere jaren lopende RAS-project boerenzwaluw. Deze soort zal zeker dan ook nog in de 

media de nodige aandacht krijgen. 

 

Verder treft u in dit jaarverslag weer van alle verenigingsactiviteiten de resultaten van 2010 aan. Om het vele 

werk van enkelen over meer schouders te kunnen verdelen, hoop ik dat er zo nu en dan spontaan handen 

worden uitgestoken b.v. bij het plaatsen en controleren van een aantal nestkasten. 

Tot slot wens ik u allen veel leesplezier toe en wil ik allen danken, die zich voor onze vereniging en de natuur 

hebben ingezet,  

 

 

G. Boerrigter 

Voorzitter.  
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2. LEDEN EN DONATEURS 
 
A.   Ledenbestand 2010 
 
Het ledenbestand telde eind 2010 totaal 172 leden. 
 
B. Donateurbestand 2010 
 

Onze Vereniging is blij dat veel personen en instanties het vrijwilligerswerk voor de natuur waarderen en ons 

hierin financieel ondersteunen. De stand per 31 december 2010 was 337 donateurs. 

 

C. Jeugdleden  

 

Na een succesvolle start in 2006, bleef de animo van de Saasveldse basisschooljeugd voor de jeugdnatuurgroep 

onverminderd groot. De bijeenkomsten vinden een keer per maand plaats onder leiding van leden van 

Heemkunde Weerselo en de Natuur-en Vogelwerkgroep De Grutto. Over hun belevenissen staat verderop een 

artikel in dit verslag. 

 
D. In memoriam 
 

Het Rossumse verenigingslid Jan Horsthuis is op 13 augustus 2010 overleden. Hij werd 75 jaar oud. 

Jan was een telg uit een echte "weidevogelfamilie". Zijn geboorteplek aan de Haarstraat in Rossum lag dan ook 

midden in een weidevogelgebied. Al sinds de eerste weidevogelbeschermingsactiviteiten in het Rossumse in de 

eindjaren zeventig was hij een gedreven medewerker. Samen met zijnbroers heeft hij talloze weidevogellegsels 

opgespoord. Toen onze weidevogelvereniging werd opgericht was hij een van de eersten die lid werd en dat is 

hij altijd gebleven. Als bekende Rossummer met zijn radio- en televisiezaak kon je Jan in zijn toch wel schaarse 

vrije tijd geregeld in het veld aantreffen. De laatste jaren nam zijn gezondheid af maar hij probeerde, voor 

zover dat kon, toch nog actief aan weidevogelbescherming te doen. Op zijn scootmobiel en met de verrekijker 

in de aanslag speurde hij vanaf binnen weggetjes naar weidevogels en hun gedragingen. De op dezemanier 

verkregen gegevens gaf hij dan door aan veldwerkers die wel goed ter been waren, zodat zij gepaste 

maatregelen konden nemen.  Zo bleef Jan tot bijna op het laatst actief binnen onze vereniging.  

 

Net voor de overgang naar het nieuwe jaar 2011 bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van ons 

verenigingslid Henk Veldhuis. Na een korte en ernstige ziekte is Henk op 52-jarige leeftijd overleden op 30 

december 2010. Een van zijn grootste hobby‟s was de natuur en hij was op dat gebied een echte kenner. Henk 

was sinds 1987 lid van onze vereniging en onder meer actief als weidevogelbeschermer in Saasveld. Zo 

beschermde hij de nesten door ze op te zoeken en te markeren, maar ook bij landbouwwerkzaamheden moest 

er terdege rekening gehouden worden met het jonge grut. Hij liet het grasmaaien dan ook niet aan anderen 

over, maar dat deed hij zelf. Door het gebruik van wildredders, maar later ook door gefaseerd te maaien, is 

menig weidevogeljong of jonge haas een wisse dood ontsprongen. Ook de kerkuil in de schuur had zijn 

bijzondere aandacht en indien nodig werd deze in moeilijker tijden bijgevoerd.  

 

Wij verliezen in hen twee leden met een grote liefde voor de natuur en een bijzondere passie voor de 

weidevogels.  
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3.  VERENIGINGSACTIVITEITEN 2010 
 
A.  Bestuur 
 

1  Gerard Boerrigter  Voorzitter / coördinator Agelo / coördinator huiszwaluwenproject / coördinator 

boedelmarkt 

2. Jan Hoek   Secretaris ( overgedragen op jaarvergadering )  

3. Henk Schepers  Penningmeester / coördinator Weerselo 

4. Johan Drop Secretaris ( m.i.v. jaarvergadering ) / coördinator Fleringen / coördinator 

landschapsonderhoud / redactie jaarverslag / organisatie jaaractiviteiten  

5. Leonard Rouhof coördinator weidevogelactiviteiten / coördinator Saasveld / leden- en 

donateursbestand 

 

De bestuursleden komen jaarlijks, naast de bijeenkomsten (zie B), circa 10 keer bijeen.  

 

Het coördinatorschap van de afdeling Deurningen is in handen van Harrie Koopman, terwijl Rossum sinds jaar 

en dag wordt gecoördineerd door Johan Groote Punt. 

Zoals velen van u ongetwijfeld weten, heeft onze vereniging al een aantal jaren een zeer druk bezochte 

website. Daarop staat veel verenigingsnieuws en zijn veel interessante artikelen met prachtige foto‟s te vinden 

over de natuur in onze omgeving. Bovendien staan er vele waarnemingen uit ons verenigingsgebied vermeld. 

De webmaster van onze site is Rob Hoftijzer. Wim Wijering verricht hierbij de ondersteuning en is 

hofleverancier van vele artikelen op de website. Kijkt u dus voor alle actuele informatie op 

www.nvwgdegrutto.nl 

Alles wat te maken heeft met nestkasten binnen onze vereniging wordt gecoördineerd door Peter Bleijenberg. 

De fabricage van nestkasten is in handen van Hennie Kaptein. De kunstnesten voor de huiszwaluwen worden 

gemaakt door Johan Drop.  

Na zes jaar op voortreffelijke manier het archief met ringgegevens en terugmeldingen te hebben beheerd is 

Jan-Willem ten Cate in de loop van 2010 hiermee gestopt. Jan Willem wilde zich meer richten op praktische 

natuuractiviteiten. Ook is de noodzaak van het zelf archiveren door de invoering van een nieuw 

computerprogramma van het vogeltrekstation minder noodzakelijk geworden. Wij zijn Jan Willem zeer 

erkentelijk voor het initiatief en het vele werk dat gepaard ging met het beheren van dit archief. Zonder zijn 

zorgvuldig beheer zouden we thans niet de beschikking hebben over een dergelijk uitgebreid archief.  

Het ringen van vogels wordt gedaan door Harrie Linckens, Johan Drop en Ben Nijeboer. Aan het ringersgilde 

zijn in de loop van 2010 Peter Bleijenberg en Leonard Rouhof toegevoegd. Beiden hebben hiervoor met succes 

een proeve van bekwaamheid afgelegd. Wim Wijering is actief als medeorganisator van het jaarprogramma en 

coördinator van het steenuilenproject. 

 

B. Bijeenkomsten  

 

Hieronder een selectie van verschillende bijeenkomsten in het afgelopen jaar.  

 

 Op 10 januari werdvoor het eerst binnen onze vereniging het nieuwe jaar geopend met een 

nieuwjaarsbijeenkomst. Daarvoor waren al onze leden door het bestuur uitgenodigd. Het werd een gezellige 

bijeenkomst met een hapje en drankje in ons “clubhonk” ‟t Trefpunt. 

 

 Op zaterdag 16 januari was er in Hengelo een bijeenkomst met Natuurlijk Platteland Oost met als doel het 

opstellen van een beheerplan voor de twee SNL gebieden de Benneker en de Wateregge. Johan Groote Punt 

en Leonard Rouhof namen deel aan dit overleg. 

 

 Het regio-overleg voor de Twentse weidevogelverenigingen op 17 februari werd zoals gebruikelijk  bij 

Jachtlust in Hertme gehouden. Hierbij waren namens onze vereniging aanwezig J. Drop, L. Rouhof en B. 

Veldhuis. Op deze avond werden de weidevogelgroepen bijgepraat door E. Booij van Landschap Overijssel 

over de laatste stand van zaken wat betreft het provinciaal weidevogelbeleid en de plannen voor het 

komende weidevogelseizoen 2010. 

http://www.nvwgdegrutto.nl/
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 Op 2 maart vond er een overleg plaats tussen enkele bestuursleden van onze vereniging en 

vertegenwoordigers van de in ons werkgebied opererende WBE‟s. Hierbij kwam onder meer het nieuwe 

subsidiesysteem SNL en de rol van de WBE‟s hierin ter sprake. Andere agenda punten waren het Patrijzen-

Project Rossum en het faunabeheerplan. 

 

 Op 3 maart ‟s avonds was er een overleg met de leden van de steenuilenwerkgroep. Aan de hand van een 

PowerPointpresentatie werd door coördinator Wim Wijering toelichting gegeven op het leven van de steenuil 

en de beschermings mogelijkheden die er zijn voor dit kleine uiltje. Het belangrijkste deel van de avond was 

ingeruimd voor de (her)verdeling van de onderzoeksgebieden binnen onze Vereniging. Tevens konden er 

enkele nieuwe deelnemers aan de steenuilenwerkgroep worden verwelkomd.  

 

 Op 4 maart was er de 

jaarlijkse Provinciale 

Weidevogelavond in Heino: 

Op deze bijeenkomst voor 

weidevogelbeschermers in 

Overijssel gaf de heer W. 

Theunissen van Sovon een 

presentatie over een onderzoek naar de 

relatie tussen nestcontroles en predatie  

van weidevogelnesten. Gebleken is dat controles van nesten kan leiden tot extra predatie. Dit geld zeker voor 

gebieden waarin predatie al een grote rol speelde. De vrijwilligers prijs weidevogelbescherming ging dit jaar 

voor het eerst naar een vrouw en wel naar mevr. J. Spijkerman uit Dedemsvaart. Van onze vereniging waren 

aanwezig J. Drop, H. Schepers en L. Rouhof. 

 

 Op 9 maart ‟ s middags was er een overleg op het provinciehuis in Zwolle. Bij dit overleg hebben wij als 

vereniging onze zorgen uitgesproken over de problematiek omtrent de kraaienvangkooien en het beheer van 

kraaiachtigen in goede weidevogelgebieden. Deelnemers aan dit overleg waren behalve onze vereniging ook 

de weidevogelvereniging “Hof van Twente”, Obe Brandsma (provincie Overijssel), Erwin Booij (landschap 

Overijssel) en Roel Hoeve (provincie Overijssel). 

 

 Ook op 9 maart maar dan ‟s avonds, was er een bijeenkomst van het bestuur met de weidevogelbeschermers 

die actief zijn binnen ons eigen verenigingsgebied. Via een presentatie werd er duidelijkheid gegeven over de 

weidevogelresultaten t/m 2009 en de ondernomen acties van bestuur en veldwerkers in de afgelopen jaren 

om de achteruitgang van de weidevogels te stoppen. Na afloop van de presentatie was er volop gelegenheid 

om vragen te stellen en werd er van gedachten gewisseld over hoe wij als vereniging de komende jaren de 

weidevogelresultaten kunnen verbeteren. Uit de goede opkomst van de veldwerkers bleek dat men zich nog 

steeds nauw betrokken voelt bij het wel en wee van de weidevogels. 

 

 De voorjaarsvergadering vond plaats op 30 maart. Het was 

een geslaagde bijeenkomst met een enthousiaste gastspreker. 

Met fraaie opnames en een goed verhaal wist Harvey van Diek 

het vogelleven van de Gelderse Poort boeiend in beeld te 

brengen. Ook werd de prijs voor de vinder van het eerste 

kievietsei per verstek uitgereikt aan Johan Groote Punt. Hij wist 

het eerste legsel te vinden op 19 april. Met 63 bezoekers was 

de opkomst meer als prima.  

 

 Op dinsdag 18 mei vond de jaarvergadering plaats. Deze 

werd bezocht door ruim 40 personen. In de bestuurs 

mededelingen gaf de voorzitter een beeld over het lopende 

weidevogelseizoen. De eerste indruk was niet bepaald onverdeeld positief maar omdat, vanwege het koude 

voorjaar,de graslanden nog niet waren gemaaid was het voor eindconclusies nog te vroeg. 

Legselcontrole kan leiden tot predatie 

Fraaie opname‟s zoals van zwarte sternsgaven 
een boeiend beeld van de Gelderse Poort 
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Verder werd onder meer aandacht besteed aan het nestkastenproject en de huiszwaluwinventarisatie.Hierna 

lichtte de secretaris Jan Hoek de notulen van de jaarvergadering van 2009 toe. Het financiële verslag werd 

door onze penningmeester Henk Schepers doorgenomen waarna de kascommissie bestaande uit Gerrit 

Vieker en Tonnie Heinink haar goedkeuring hierover uitsprak. Als gevolg van het rooster van aftreden waren 

dit jaar aftredend de bestuursleden Leonard Rouhof en Henk Schepers. Beide heren stelden zich weer 

beschikbaar voor een volgende periode. Er waren geen tegen kandidaten voorgedragen en de leden gingen 

met algemene stemmen akkoord met de herbenoeming.  

Helaas nam secretaris Jan Hoek 

afscheid van het bestuur. Jan is al 

vanaf de oprichting in 1983 lid van de 

vereniging. In 1985 nam Jan zitting 

in het bestuur. Hij hield zich onder 

meer bezig met de coördinatie van 

vogelinventarisaties en het notuleren 

van de vergaderingen. Verder stond 

Jan aan de wieg van de gegevens 

verwerking per computer en 

produceerde hij de eerste grafieken 

in ons jaarverslag. In 1994 volgde 

een verhuizing naar Kerkenveld en 

nam hij afscheid van het bestuur om 

er vervolgens in 2004 als secretaris 

terug te keren. Jan staat bekend als 

een nuchter mens en wist zaken 

goed te relativeren. Jarenlang heeft 

hij trouw gependeld tussen 

Kerkenveld en Weerselo maar uiteindelijk was dit toch een te grote belasting. We zullen zijn nuchtere kijk op 

veel zaken, zijn humor en inzet missen. Als dank voor zijn vele werk werd hem een speldje van ons 

verenigingslogo opgespeld door de voorzitter. Een zittend bestuurslid kan geen lid van verdienste worden. 

Gezien de lange staat van dienst als bestuurslid en zijn inzet bij verschillend verenigingsactiviteiten heeft het 

bestuur gemeend om Jan meteen na zijn afscheid te benoemen als lid van verdienste. De bijbehorende 

oorkonde, bloemen en enveloppe met cadeaubon werden hem overhandigd door de voorzitter. Het 

secretariaat zal worden overgenomen door Johan Drop. Laatstgenoemde nam ook het recreatieve gedeelte 

van de avond voor zijn rekening, met een boeiende presentatie over weidevogels en overige natuur in het 

agrarisch landschap. 

 

 Op 1 juni was er een demonstratie dag GPS voor vastlegging weidevogelnesten in Mastenbroek.Begin dit jaar 

is o.a. Landschapsbeheer Nederland gestart met het project: „GPS en Weidevogels‟. Het project wordt 

gefinancierd door de provincies Overijssel, Noord Brabant en de Postcodeloterij. Op de demonstratiedag 

lieten ‟s morgens vrijwilligers uit de Mastenbroekse polder zien hoe GPS apparatuur gebruikt kan worden 

voor het markeren, registreren en terugvinden van nesten. Ook het ontwikkelen van een stippenkaart werd 

toegelicht. ‟s Middags werd aan agrariërs, loonwerkers en ANV‟s gedemonstreerd hoe de GPS apparatuur op 

de trekker kan worden gebruikt. Onze vereniging was vertegenwoordigd doorLeonard Rouhof. 

 

 Op 4 november was er in „t Trefpunt in 

Weerselo een informatiebijeenkomst over 

de oprichting van een Agrarische Natuur 

Vereniging in Twente. Op deze avond waren aanwezig het bestuur van onze vereniging, boeren die 

deelnemen of gaan deelnemen aan agrarisch natuurbeheer en veldwerkers die actief zijn in gebieden met 

agrarisch natuurbeheer. De aanwezigen werden door Jos Roemaat, voorzitter van Natuurlijk Platteland 

Nederland, bijgepraat over de noodzaak van een Agrarische Natuurvereniging voor Twente. Leonard Rouhof 

gaf een presentatie over de behaalde weidevogelresultaten van het afgelopen jaar in de deelnemende SNL-

gebieden Wateregge en Benneker. In deze bijeenkomst werd het bestuur uitgenodigd om een actieve rol op 

zich te nemen in de oprichting.  

Na twee verschillende periodes nam Jan afscheid als bestuurder 
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 De najaarsbijeenkomst stond dit jaar gepland op dinsdag 23 november. Als gastspreker hadden we deze keer 

Han Bouwmeester uitgenodigd. Han is een zowel nationaal als internationaal bekende en professionele 

natuurfotograaf uit eigen omgeving. Met schitterende opnames, gemaakt op vogeleilanden tussen Schotland 

en Engeland, van enorme broedkolonies verschillende zeevogels maakte hij zijn faam meer dan waar. Verder 

konden de 80 bezoekers genieten van een sfeervol klankbeeld met een breed scala aan natuurfoto‟s. 

 

C. Excursies 

 

 Voor onze eerste excursie bleven we dicht bij huis. Op zaterdag 24 april hielden wij een struinexcursie in het 

Dal van de Mosbeek. Dit reservaat is gelegen ten noorden van Vasse. Het dal van de Mosbeek is een fraai 

gebied met een afwisseling van beekdalen, bossen, heide en een kleinschalig agrarisch landschap. Dwars 

door het gebied loopt bijvoorbeeld de Springendalse Beek. Geert Euverman van Staatsbosbeheer bleek 

bereid ons die ochtend rond te leiden door deze prachtige omgeving. Het gebied kent door de vele 

afwisseling een rijke flora. Voor de 

plantenliefhebbers onder de 17 

deelnemers was dan ook genoeg te 

beleven. Uiteraard waren ook veel 

vogelsoorten te horen en te zien zoals 

de net uit Afrika teruggekeerde bonte 

vliegenvanger. Maar ook soorten als 

appelvink, goudhaantje, boompieper, 

geelgors waren te horen en te zien. 

Een vocaal hoogtepunt was de zang 

van de fluiter die zeker op 3 

verschillende plekken werd gehoord. 

 

 Voor de tweede excursie op zaterdag 

15 mei reisden we af naar het 

Lauwersmeergebied. Voor het eerste 

deel van deze bijzondere excursie 

brachten we een bezoek aan de weidevogelboerderij van Hessel Agema in Kollummerpomp. Hessel heeft een 

melkvee- en fokkerijbedrijf van negentig hectare, grenzend aan het Lauwersmeer, waar een intensieve 

melkveehouderij wordt gecombineerd met gesubsidieerd weidevogelbeheer. Op zijn 90 hectare, waarvan in 

totaal 32 hectare weidevogelkuikenland, broeden jaarlijks succesvol grote aantallen weidevogels. Na een 

lange rit werden we door boer en boerin hartelijk ontvangen met koffie en koek. Na een uitleg over de 

werkwijze op zijn bedrijf gingen we uiteraard het veld in. Gezeten op een met strobalen uitgeruste platte 

wagen en onder begeleiding van een gids gingen we het gebied in, om in de praktijk te zien hoe 

weidevogelbeheer op een economische manier te combineren is met een modern melkveebedrijf. Het zijn 

voor onze begrippen onvoorstelbare aantallen weidevogels die op zijn bedrijf voorkomen. Wat te denken van 

85 broedparen kieviten, 83 broedparen grutto‟s en 65 paartjes tureluurs. Behalve deze soorten zaten er ook 

kluten, zomertalingen, slobeenden en gele kwikstaarten. Ook waren er twee plasdras gebieden ingericht 

waarvan een in de volksmond het Meer van Galilea genoemd wordt. Vooral in de periode dat de weidevogels 

zich vestigen, in het vroege voorjaar, vinden ze hier de 

ruimte om te foerageren en te rusten. We 

zagenkluut en kleine plevier maar ook de 

jongen van kieviten, grutto‟s en 

bergeenden die daar een geweldig 

broedbiotoop hadden. Voor ons 

weidevogelaars was het een geweldige 

ervaring om gezeten op een platte 

wagen, omringd te zijn door grote 

aantallen weidevogels en hun jongen. 

 

Gezeten op de platte wagen ging het gezelschap het gebied in 

Weide vogelgebied in optima forma 
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 Op zaterdag 05 juni reisden we met 12 personen af naar West Friesland, voor een excursie naar de 

Warkumerwaard. Net zoals in het verleden fungeerde wederom Willem Boersma als onze natuurgids. Het 

gebied staat bekend om zijn grote kolonies kokmeeuwen en visdiefjes. Andere broedvogels zijn grote 

aantallen weidevogels, ganzen, eenden en strandlopers. Tevens waren er ook andere interessante 

broedvogelsoorten als bontbekplevier en kluut. Heel vogelrijk is vooral de Warkumerbuitenwaard is. Daar 

bevinden zich op de schelpenbanken de grootste broedkolonies, van kokmeeuw en visdief. Voor de 

floraliefhebbers onder ons was er ook veel te genieten, hoewel de uitbundigheid van de bloei vanwege de 

droogte te wensen overliet. Toch troffen we op veel plaatsen koekoeksbloemen, orchissen, maar ook 

moerasvergeet-me-nietjes aan. Na afloop de excursie namen we dankbaar afscheid van een gedreven 

natuurgids die zijn leven aan dit prachtige gebied verpand heeft. De dag was voor ons echter nog niet ten 

einde en we koersten richting vogelhut “de Ral” bij het idyllische plaatsje Piaam. Meteen al kregen we een 2-

tal bruine kiekendieven in het vizier, die aan het jagen waren boven het riet. Langs het pad naar de vogelhut 

werd er vervolgens geluisterd naar wat zangvogels. Al snel vingen we de karakteristieke geluiden op van 

kleine karekiet, winterkoning, bosrietzanger en baardmannetje. Na veel speurwerk vonden we uiteindelijk 

nog een leuke afsluitsoort, te weten een krooneend wijfje met een hele rits jongen. Daarmee sloten we deze 

intrigerende excursie op waardige wijze af. 

 

 Na vele jaren achtereen ons verenigings-

weekend op Schiermonnikoog te hebben 

doorgebracht, hebben we dit jaar gekozen 

voor een ander Waddeneiland. De keuze 

viel daarbij op Texel. Voor deze weekend 

excursie van 24 tot en met 26 september 

hadden zich 31 personen aangemeld, 

waarbij het merendeel logeerde in het 

Stayokay Hostel te Den Burg. Vrijwel 

iedereen vertrok vrijdagochtend waarbij de 

vroegste deelnemers kans zagen om al met 

de veerboot van 09.30 uur vanaf het 

vasteland te vertrekken richting Texel. 

Voordat de overige deelnemers op het 

eiland arriveerden hadden zij al zeker 50 

soorten, waaronder een grote jager, gespot.„s Middags nam de overgrote meerderheid van het 

excursiegezelschap deel aan een boeiende vaar- en garnalenvistocht van circa 2 uur over de Waddenzee. 

Tijdens de boottocht kwamen we al varend zeer dicht in de buurt van de zandbanken waar op dat moment zo‟n 

60 gewone zeehonden lagen te zonnen. Natuurlijk werd er ook gevogeld die middag, waarbij onder andere “de 

Petten” en de Mokbaai werden aangedaan. Daar onder meer veel wulpen, tureluurs en kieviten maar ook 

watersnippen, enkele kemphanen en rosse grutto‟s, smienten, wintertalingen en een 2-tal lepelaars. Het 

slotakkoord voor die dag was de Slufter; een uniek gebied op Texel. Hier zat de wereld aan goudplevieren, 

maar ook veel “bontjes”, tureluurs, rosse grutto‟s, wat kluten, zo hier en daar een zilverplevier, 2 kleine 

zilverreigers en enkele zwarte ruiters . Ook smient, wintertaling en wilde eend waren rijkelijk vertegenwoordigd. 

Op zaterdag stond er na het gezamenlijke ontbijt, een vogeltocht over het eiland op het programma onder 

leiding van eilandkenner Gerrit Visch. Er werd driftig gespeurd op verschillende “vogelhotspots”. Nieuwe soorten 

op deze dag waren onder meer een 7-tal sneeuwgorzen, visdiefje en kleine zilverreiger. ‟s Avonds werd door 

Wim Wijering een 2-tal PowerPointpresentaties verzorgd. Een terugblik op de Schierexcursie 2009 en een over 

het Griekse vogeleiland Lesbos. Ook op de 3e dag van onze weekendexcursie zag het er net als de eerste 

twee dagen qua weersomstandigheden uitstekend uit. Ook nuwerden weer verschillende vogelkijkpunten, 

waaronder de wadkant,bezocht. Bij de Petten was het net als op de eerste dag volop genieten geblazen van 

de vele vogels. Een high light was een over ons heen scherende smelleken. Een andere topper die dag was 

een beflijster in de duinen. Op de slikplaten van het wad konden we genieten van grote wolken steltlopers. 

Hieronder ook krombekken, kanoeten en een “biedende” regenwulp. Als afsluitende soort was er nog een 

zwarte ooievaar. Met uiteindelijk 97 soorten mogen we best tevreden zijn. Qua stemming werd er in ieder 

geval hoog gescoord. 

Vanaf de boot konden we genieten van het zicht op zonnende 
zeehonden,op een zandbank. 
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 Op zondag 17 oktober stond een najaarsexcursie op het programma. Er verzamelden zich maar liefst 22 

deelnemers bij Erve Middelkamp, gelegen op het landgoed Egheria tussen Oldenzaal en De Lutte. Hier stond 

natuurgids Marianne Oude Tijdhof ons al op te wachten. Dit landgoed ligt op en rond de bekende 

Tankenberg, een onderdeel van de Oldenzaalse stuwwal. Hier is nog het typische Twentse hoevenlandschap 

te vinden met een afwisseling van oude loof- en naaldbossen, graslanden, graanakkers en houtwallen. In 

deze tijd van het jaar staan er volop paddenstoelen in dit fraaie natuurgebied, waarin we ruim 2 uur hebben 

gewandeld. Marianne gaf ons te midden van al die herfstjuweeltjes uitleg over hun nuttige taak in de natuur 

en wist de soorten, met vaak welluidende namen, te onderscheiden. Wat te denken van soorten 

als,elfenwasplaat, judasoren,schubbige bundelzwam, 

penseelfranjezwam, vliegenzwam,witte 

kluifzwam,gewone oesterzwam, platte tonderzwam, 

gekarteld leemkelkje enz. Totaal werden bijna 40 

soorten door haar op naam gebracht; een niet te 

onderschatten prestatie. Natuurlijk werd er ook gelet 

op de gevleugelde vrienden. Uiteraard werden in dit 

loofhoutbos met veel beuken een aantal 

spechtensoorten en de nodige mezen gezien. Ook 

werden nog overtrekkende kolganzen gehoord en 

gezien. Tegen 11.45 uur werd deze excursie 

afgesloten onder dankzegging aan onze natuurgids 

voor de boeiende en leerzame excursie. In klein 

gezelschap werd met Marianne nog even nagepraat 

op erve Middelkamp. Daarbij stonden we gezamenlijk 

stil bij het recentelijk overlijden van Albert Grote 

Beverborg, de man die met veel natuurliefhebbers, 

maar speciaal ook met veel kinderen zijn grote 

natuurkennis heeft gedeeld. Met zijn nooit aflatende 

ijver en liefde voor de natuur heeft hij bij velen een 

onuitwisbare indruk nagelaten.  

 

 

 

 

  De laatste verenigingsexcursie van het jaar vond plaats op 20 november met als doel het Diepholzermoor, 

momenteel één van de bekendste kraanvogelpleisterplaatsen in Duitsland. Met de actuele informatie van 

Sander Wansink van Vogelwerkgroep Losser, die enkele dagen ervoor het gebied had bezocht, waren de 

verwachtingen van de 22 deelnemers hoog gespannen. In het gebied aangekomen parkeerden we de 

voertuigen nabij het Borringerhausermoor, waargrote aantallen grauw- en kolganzen foerageerden. In het 

extensief beheerde Ochsenmoor zagen we minstens 40 grote zilverreigers. Bij een plasje zat een grote groep 

kieviten en een groenpootruiter, terwijl op de voorgrond een groepje van 22 fraters aan het foerageren was. 

In de verte werd een slechtvalk gespot. Bij de omzwervingen in de omgeving werden soorten gezien als 

grote gele kwikstaart, Nijlgans, putter, grote bontespecht, groenling, heggenmus, winterkoning, ringmus 

maar ook kolganzen, brilduikers, wilde eenden, enkele futen, knobbelzwanen en kuifeenden. Ook werd nog 

een ijsvogel gespot. Vanaf dat moment werd het tijd om op zoek te gaan naar de soort, waar het die dag om 

begonnen was; de kraanvogel. In het Oppenweher Stemmermoor zagen we de eerste 13 kraanvogels, 

waartoe 3 juveniele vogels. Enkele kilometers verder zagen we in de verte een veelvoud aan exemplaren. We 

kwamen daarbij ogen en oren tekort. In korte tijd kon het aantal kraanvogels wat zich daar liet aanschouwen 

worden geschat op circa 4000 exemplaren. Ook hier andere soorten, zoals een wijfje blauwe kiekendief, 

meerdere torenvalken en een 4-tal reeën. Hierna ging het richting het Rehdener Geestmoor. Absoluut 

hoogtepunt was hier een prachtige adulte zeearend die op uitkijk zat in een dode boom. Na nog een aantal 

omzwervingen door de omgeving waarbij we wederom enkele groepen kraanvogels te zien kregen keerden 

we tegen 16.00 uur terug in het Rehdener Geestmoor. In dit veengebied verzamelen zich in de avond ruim 

10.000 kraanvogels uit de weide omgeving om er te overnachten.  

Marrianne doceert over de vliegenzwam 
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Het is en blijft een unieke ervaring om het aanvliegen van deze majestueuze vogels naar de 

overnachtingplaats mee te maken. Tussen al het getrompetter van de kraanvogels door vond Toon Zonder 

met zoon Rob het een goed moment om zijn éénpitsbrander en een grote pan uit de auto tevoorschijn te 

toveren, zodat we even later ook nog eens extra konden genieten van een lekkere warme kop groentesoep 

met veel ballen. Met dank aan het thuisfront! Dat er geen betere planning voor deze excursie had kunnen 

zijn, bleek enkele dagen later toen vrijwel alle kraanvogels uit het gebied waren wegtrokken naar warmere 

oorden. 

 

E.  Overige activiteiten: 

 

 Op woensdag 3 maart werd door een tiental verenigingsleden eendrachtig samen gewerkt om de 550 

jaarverslagen in te binden die door Reerink Copy Service gekopieerd en gesorteerd waren aangeleverd. 

 

 Om het gebied zoveel mogelijk open te houden werd er op 4 maart een rij wilgen geknot in de Benneker. Zes 

verenigingsleden hebben deze klus geklaard. 

 

 Op vrijdag 11 juni 2010 werd het 15e veldsymposium “De toestand van de Natuur in Overijssel” gehouden. 

Dit jaar stond het thema Biodiversiteit centraal. Dit thema werd vanuit verschillende, soms verrassende, 

oogpunten belicht door diverse inleiders. Het veldsymposium, georganiseerd door Natuur en Milieu 

Overijssel, vond dit jaar plaats in het Reestdal, op de grens tussen Overijssel en Drenthe. Het thema dit jaar 

was water. Het decor werd gevormd door het prachtige Nationaal Park Weerribben en Wieden. Varend, 

fietsend en lopend trokken we het gebied in waarbij op verschillende punten in het veld deskundigen een 

toelichting gaven. Onze vereniging werd vertegenwoordigd door 7 personen. 

 

 Op 27 juni namen wij deel aan een door Landschap Overijssel georganiseerde Big Picknick op het landgoed 

Smalenbroek bij Enschede. Landschap Overijssel wilde op deze manier graag een breed publiek kennis laten 

maken het werk van Landschap Overijssel. Met demonstraties en informatiestands werd het publiek getoond 

wat natuurbeheer inhoudt en welke mogelijkheden er zijn om vrijwilligerswerk in de natuur wilt doen. Onze 

vereniging was gevraagd om middels een stand invulling te geven aan vrijwillig weidevogelbeheer. 

 

 Op 10 juli werden wij onverwacht gevraagd voor de parkeerregeling van de antiek- en boedelmarkt te 

Weerselo. Door het uitvallen van een andere parkeergroep een onverwachte markt, met als inval coördinator 

Henk Schepers. Hoewel de verwachtingen hoog waren viel door het hete zomerweer het aantal bezoekers 

tegen. Toch heeft de markt nog € 430, - opgeleverd voor de verenigingskas. 

 

 Op 4 augustus gaven we gehoor aan een verzoek om deel te nemen aan een Open boerderijendag. Een door 

LTO georganiseerde fietstocht langs boerderijen en aanverwante bedrijven die hun deuren hadden opgesteld 

voor de bezoekers. Met meer dan 1000 deelnemers was het een geslaagd evenement waarbij onze 

vereniging met een stand vertegenwoordigd was bij de boerderij van Maatschap Poppink in Reutum. 

 

 Op 16 augustus was het weer tijd voor de jaarlijkse opschoonactie van een heideveld in Fleringen. Maar liefst 

15 vrijwilligers, waaronder ook leden van de jachtcombinatie namen hier aan deel. Door de inzet van deze 

vrijwilligers is het mogelijk om het heideveldje, begroeid met struik- en dopheide voor de toekomst te 

behouden. 

Kraanvogels in het Oppenweher Stemmermoor 
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Grutto in de knel tussen landbouw en klimaat. 

 

De  eerste maaisnede is sinds 1980 met ruim twee weken vervroegd, 

precies in de pas met de temperatuur ontwikkeling in het voorjaar.  

In tegenstelling tot veel andere vogelsoorten heeft dit, in deze 

periode, bij de grutto niet geleid tot een vroegere legdatum. Dit 

indirecte klimaat effect brengt de grutto verder in het nauw door 

meer maaiverliesen, terwijl de kuikens op de pas gemaaide percelen 

slechte overlevingskansen hebben door gebrek aan voedsel en 

dekking. 

 

De uitgestelde maaidatum in de SNL gebieden vergroten derhalve in 

hoge mate de kansen van de grutto‟s en hun kuikens!    
 

4. WEIDEVOGELRESULTATEN 2010 TOTAAL 

 

Inleiding 

 

Afgelopen jaar kregen we te maken met het gedeeltelijk van kracht worden van het SNL. 

(Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer) Ook onze vereniging kreeg te maken met 

deze nieuwe vorm van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Door de inzet van onze vrijwilligers 

zijn we erin geslaagd boeren uit 2 goede weidevogelgebieden te laten meedoen. De focus ligt bij 

dit gebiedsgerichte beleidvooral op het vliegvlug laten worden van weidevogelkuikens.  

 

 

 

 

De gebieden die meedoen aan weidevogelbeheer zijn de 

Wateregge op de grens vanAlmelo / Albergen en de Benneker in Rossum. 

Voor de Benneker veranderde qua weidevogelbeheer weinig. De boeren in dit gebied die al meededen aan de 

oude vorm van weidevogelbeheer (PSAN) deden nu ook weer mee met de nieuwe vormvan weidevogelbeheer 

(SNL). In het nieuwe weidevogelbeheergebied de Wateregge waren de broedresultaten het afgelopen jaar, 

dank zij het toegepaste weidevogelbeheer, merkbaar beter dan in het jaar ervoor. Ondanks de hoge predatie 

op de gruttonesten (58 %) werden er toch nog 8 gruttokuikens vliegvlug. De deelnemende boeren uit dit 

gebied zagen als gevolg hiervan, ook de belangstelling van de passanten flink toenemen. Menigmaal bleven 

enthousiaste fietsers, wandelaars en automobilisten stilstaan bij hun weilanden met ongemaaid gras en de vele 

alarmerende grutto‟s op de afrasterpaaltjes. Puur om te genieten van dit idyllische plaatje. De boeren werden 

vaak geprezen voor de kansen die ze de weidevogels gaven om hun kuikens vliegvlug te laten worden.  

 

De grutto maakte in 2009 nog 
een flinke sprong voorwaarts 
en nam met 30 % toe van 48 
naar 62 broedparen. Deze 
winst moesten we helaas het 
afgelopen jaar voor een groot 
gedeelte weer inleveren. Het 
aantalgrutto‟s daalde in 2010 
naar 52 broedparen. Binnen de 
meeste kerkdorpen nam het 
aantal broedparen van de 
grutto af. Het aantal 
broedparen in Rossum bleef 
gelijk, terwijl in Fleringen het 
aantal grutto‟s toenam met 2 
broedparen.  
 

De broedresultaten in de Wateregge waren door deelname aan SNL beduidend beter. 

Drie gruttomannetjes bewaken hier hun jongen in het ongemaaide gras. 
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Het is in 2010 niet gelukt om de 
jaarlijkse afname van het aantal 
broedparen van de kievit te 
stoppen. En dan te bedenken dat 
deze trend al bijna twintig jaar 
gaande is. Het eerste dieptepunt 
werd bereikt in 1993. Dit was voor 
een deel te verklaren door een 
grootschalige ruilverkaveling en het 
verloren gaan van goede 
weidevogelgebieden in 
Deurningen. Een tweede sterke 
daling deed zich voor in de jaren 
rond de eeuwwisselingtoen het 
aantal broedparen daalde met 
30%. Vanaf 2003 was de daling 
weliswaar minder sterk maar wel 
dalende. Het aantal broedparen 
daalde in 2010 van 423 naar 407 
broedparen 

 
 
 
 
Positiever nieuws is er van de tureluur en de wulp. Het aantal 
broedparen van de tureluur bleef gelijk aan 2009 en van de wulp 
was het aantal broedparen zelfs hoger dan in 2009. 

 

 

 

Het eerste kievitsei 2010 

 

In 2009 jaar was het Johan Groote Punt net niet 

gelukt om het eerste kievitsei binnen ons 

verenigingsgebied te vinden. Maar in dit 

verslagjaar was het dan zover. Op vrijdag 19 

maart om 10.15 uur vond Johan, ook kerkdorp 

coördinator van Rossum, op het maïsland van zijn 

overbuurman de fam.Bosch, het eerste legsel. En 

nog wel op bijna dezelfde plek als in 2009. De dag 

ervoor had hij, gezien het gedrag van enkele 

kieviten, al de indruk dat het niet lang meer kon 

duren eer het eerste ei gelegd zou gaan worden. 

Dus toog hij de volgende ochtend met laarzen, 

verrekijker en sinds enige tijd zijn vaste metgezel 

de wandelstok, naar het maïsland, opzoek naar 

het eerste kievitsnest met eieren. Na eerst een 

paar lege kievitsnesten gevonden te hebben was 

het dan toch raak: een mooinestje met 1 ei.  

 

 

 

Weersomstandigheden 

 

De winter van 2009/2010 duurde lang en gaat de boeken in als de koudste sneeuwwinter sinds jaren.Als gevolg 

hiervan kwamen de weidevogels later in hun broedgebieden aan. De maand april was een droge maand met 

nauwelijks neerslag en koude nachten. Het gras groeide hierdoor nauwelijks. Mei 2010 verdwijnt in de boeken 

als de koudste meimaand in bijna twintig jaar. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 10,5 °C tegen 12,7 °C 

normaal. Op de recordlijst vanaf 1901 staat mei 2010 op de 9e plaats in de rij met koudste meimaanden. In 

tegenstelling tot vorig jaar, toen er massaal op 30 april werd gemaaid, kwamen de eerste cyclomaaiers dan ook 

pas op 18, 19 en 20 mei in de weilanden om hun werk te doen. 
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Broeparenverloop kievit 

Het vinden van het eerste kievitslegsels was voor Johan een 
thuiswedstrijd 
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Uitkomstgegevens legsel: 

 

In 2010 werden er door de 

veldwerkers totaal 566 legsels 

gevonden waarvan er 496 op 

uitkomst werden gecontroleerd. In 

totaal kwamen er hiervan 293 uit. Een 

uitkomstpercentage van 59 %. 

Opvallend dit jaar was de sterke 

toename van predatie op de 

weidevogellegsels van 12 naar 23 %. 

Een toename van 11% in vergelijking 

met seizoen 2009,toen de predatie 

juist heel laag was. Het langjarig 

gemiddelde ligt in onze vereniging 

ook op 23%. Ook in gebieden met 

uitgestelde maaidatums (Wateregge) 

was de predatie fors. Een duidelijke 

aanleiding hiervoor was het niet 

kunnen inzetten van kraaienvangkooien door de WBE‟s. Door het verminderde aantal broedparen weidevogels 

en de toename van predatoren ontstaat er een disbalans in een gebied. Het gevolg is dat broedsucces uitblijft 

en weidevogels vertrekken.  

 

Kievit 

Het begint helaas erg eentonig te worden 

door opnieuw te moeten vermelden dat dit 

jaar de stand van het aantal broedparen 

kieviten wederom is gedaald. Ten opzichte 

van vorig jaar zakte het aantal broedparen 

van 423 naar 407 broedparen. Een daling van 

4 %. Het aantal gevonden legsels bleef 

daarentegen nagenoeg gelijk aan vorig jaar 

en kwam uit op 458 legsels. Omdat eind april 

het grootste gedeelte van de uitgekomen 

kievitskuikens op het maïsland lopen en juist 

dan het land bewerkt moet worden, komen 

veel kuikens om. Daar waar hun schutkleur bij 

predatoren een voordeel kan hebben door 

niet gezien te worden, werkt dit nu juist als 

nadeel voor de boer/loonwerker die het land  

bewerkt. Ze worden niet gezien. 

 

 

Hieronder een overzicht van de vinddatum en de gevonden legsels 
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Grutto 

Na een forse opleving van het aantal 

broedparenvorig jaar kregen we dit jaar te 

maken met een flinke afname van het aantal 

grutto‟s. Het aantal grutto‟s daalde maar 

liefst met 10 broedparen. Bijna alle 

kerkdorpen kregen te maken met minder 

broedparen. Eén kerkdorp was echter hierop 

een uitzondering en dat was Fleringen. Hier 

steeg het aantal broedparen van 6 naar 8. 

Door intensieve beschermings activiteiten 

van een boer en tevens veldwerker uit dit 

kerkdorp werden hier dit jaar zeker 4 

kuikens vliegvlug. De hoop dat het aantal 

broedparen grutto‟s zich zou stabiliseren of 

zelfs uitbreiden, vanwege broedsuccessen in 

de Benneker in de afgelopen jaren, bleek 

ijdele hoop. De grootste daling van grutto‟s komt uit Saasveld. Daar waar in het vorigejaarverslag al was 

gewaarschuwd dat Saasveld waarschijnlijk de komende jaren een flink aantal broedparen grutto‟s zou moeten 

inleveren vanwege het uitblijven van broedsuccessen, werd dit jaar deze vrees al bewaarheid. Het aantal 

broedparen daalde van 18 naar 12, een daling van 33%. Vooral het gebied Westerikkerbroek ging flink in aantal 

broedparen achteruit. 

 

Onderstaande tabel geeft weer dat de meeste grutto‟s vanaf half april volop broeden 
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Scholekster 

In het kielzog van achteruitgang van kievit 

en grutto, volgt meteen de scholekster. Met 

een aantal broedparen van 51 zitten we 

weer op het niveau van 2007. Ten opzichte 

van vorig jaar is de stand met 6 broedparen 

verminderd. Ook het afgelopen jaar waren er 

binnen ons verenigingsgebied bijna geen 

meldingen van scholeksters met kuikens, 

waarmee we van deze soort het dieptepunt 

waarschijnlijk nog niet hebben bereikt. 

Ondanks het feit dat een scholeksterpaartje 

in een weidevogelseizoen meerdere 

broedpogingen doet, lukt het ze niet om 

voor voldoende nageslacht te zorgen. 

 

 

 

Zoals de tabel weergeeft zijn de meeste legsels in de eerste week van mei gevonden 
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Wulp 

 

Gelukkig kan er ook iets positiefs vermeld 

worden over een van de weidevogelsoorten. 

En dat is de wulp. Deze weidevogelsoort 

weet zich in onze intensief bewerkte 

weilanden niet alleen te handhaven maar 

zelfs in aantal toe te nemen. Was het aantal 

broedparen wulpen vorig jaar nog 28, dit 

jaar bleef de teller staan op 30 broedparen. 

Een klein succes dus. Daar waar in kerkdorp 

Weerselo het aantal broedparen wulpen 

afnam van 7 naar 4 broedparen, werd deze 

teruggang gelukkig meer dan 

gecompenseerd door toenames in Fleringen 

en Agelo.  

 

 

 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevonden legsels 
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Tureluur 

Met een aantal van 22 broedparen 

tureluurs bleef de stand gelijk aan dat van 

vorig jaar.  

De tureluur is de enige weidevogelsoort die 

zich al jaren vrij constant rond dit aantal 

blijft handhaven. De Benneker, een 

deelgebied waar de meeste broedparen 

tureluurs zitten moest het dit jaar echter 

met 3 broedparen minder doen. In 

Saasveld kon sinds enkele jaren weer 

melding worden gemaakt van 1 broedpaar. 

Het aantal broedparen met kuikens die 

vliegvlug zijn geworden is vrij moeilijk in te 

schatten. Wel zijn er in Rossum en 

Fleringen ouderparen met kuikens 

gesignaleerd. In algemeenheid kan men 

toch wel concluderen dat het afgelopen 

broedseizoen voor de tureluur niet succesvol 

was. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevonden legsels 
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5. DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 

 

Afdeling Fleringen  

 

Vergelijking resultaten 2009 en 2010: 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 

Kievit 62 57 68 67 233 247 156 >147 24 23 

Grutto 6 8 2 7 5 25 0 17 2 1 

Scholekster 11 9 9 8 27 25 21 >6 2 2 

Wulp 2 5 2 4 8 15 8 >7 0 0 

Tureluur 4 5 1 1 4 4 4 4 0 0 

 

De kievit 

 

Helaas daalde de populatie van de kievit het afgelopen jaar met 5 naar 57 broedparen. In procenten uitgedrukt 

een achteruitgang van bijna 10 % in vergelijking met 2009. Deze achteruitgang speelt zich niet alleen af op 

plaatselijk niveau maar we zien een daling van het aantal kieviten op landelijke en zelfs op Europese schaal. Dit 

heeft veel, zo niet alles te maken met een te lage jongen productie. In een poging hierin verbetering te 

brengen is er op een aantal maïspercelen gewerkt met uitgestelde bescherming van de legsels. Op deze manier 

zouden de jongen op zijn vroegst uit kunnen komen nadat de bewerkingen op het land uitgevoerd waren. 

Helaas heeft dit vooralsnog niet het gewenste resultaat opgeleverd. De beste resultaten werden het afgelopen 

jaar behaald op percelen waar de landbouwer actief aan de bescherming van de legsels deelnam. Ondanks alle 

winterperikelen werden al op 26 januari de eerste kieviten gemeld door B. Kemerink. Het was H. Lentferink die 

het eerste legsel wist te vinden op 19 maart. In totaal werden 67 legsels gevonden, slechts één minder dan in 

2009. Ook het aantal van 23 verstoringen kwam nagenoeg overeen met voorgaand jaar. Door 

landbouwwerkzaamheden werden 5 legsels verstoord, 1 legsel werd verlaten en 17 legsels gingen verloren door 

predatie. De 233 eieren leverden uiteindelijk minimaal 147 jonge kieviten op. Ondanks de hoge uitkomst van de 

legsels zijn er maar in enkele gebieden jongen vliegvlug geworden. Dat kieviten het broedseizoen lang kunnen 

rekken bleek wel uit de jongen die op 13 juli door Hennie Lentferink werden gezien op zijn perceel.  

 

De grutto 

 

In tegenstelling tot de afname van het aantal kieviten, was er een 

toename van het aantal grutto‟s in Fleringen van 6 naar 8 

broedparen. Verreweg het merendeel hiervan broedde in één 

deelgebied. Slechts twee grutto paren zochten elders een geschikt 

broedgebied waarvan één op het maïsland. Er werden totaal 7 

legsels geconstateerd waarvan alleen het maïsland legsel werd 

gemarkeerd. Dit legsel werd 

gespaard tijdens werkzaam-

heden op het maïsland maar 

of hieruit ook jongen zijn 

gekomen is onduidelijk 

gebleven. Het verloopende 

bescherming van de overige zes 

broedsels werd door veldwerker annex 

boer hoofdzakelijk gevolgd en uitgevoerd 

tijdens werkzaamheden, vaak vanaf de tractor. 

Deze methode bleek zeer goed te werken. Slechts één legsel ging verloren. Van alle overige 5 legsels kwamen 

er jongen uit waarvan er gelukkig ook nog eens een redelijk aantal vliegvlug werden. Dit had soms nogal wat 

voeten in aarde en kostte de nodige aandacht en tijd.  

Eén van de vliegvlug geworden jonge grutto‟s in Fleringen 
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Zo moesten al te opdringerige kauwtjes meerdere malen worden verjaagd met over gebleven knalvuurwerk van 

oud en nieuw en werd veel tijd gestoken in zorgvuldig maaien en binnen halen van de grasoogst. Om jongen te 

verjagen uit te maaien stukken grasland werden meerdere keren stokken met plasticzakken geplaatst. Zoals 

gezegd was er na afloop van het broedseizoen wel loon naar werken en gingen minimaal 4 maar waarschijnlijk 

6 á 7 jongen op de wieken. Dit hadden er nog een aantal meer kunnen zijn als daar niet een jagende sperwer 

of havik het ook had gemunt op de jongen. Het eerst gevonden legsel werd al genoteerd op 30 maart door 

Hennie Lentferink. Het laatst genoteerde legsel kwam op naam van J. Drop en werd gevonden op 16 april.  

 

De scholekster 

 

Van de scholekster werden 9 broedparen geteld in 2010; twee minder als in het voorgaande jaar. Van 8 

broedparen werd het legsel gevonden die gezamenlijk goed waren voor 25 eieren. Van één broedpaar is tijdens 

het broedseizoen een broedvogel verongelukt in het verkeer. Het eerste legsel werd op 3 mei gevonden door F. 

Booijink. Het laatste legsel werd gevonden door G. Timmers op 15 mei. Zoals gebruikelijk werden alle legsels 

gevonden op het maïsland. Vier legsels werden niet op uitkomst gecontroleerd vanwege de inmiddels 

gevorderde maïsgroei. Twee legsels werden tijdens werkzaamheden door de landbouwer gevonden en hoefden 

dan ook niet te worden gemarkeerd. Wel waren de broedende vogels vanaf de openbare weg goed te volgen. 

Helaas speelt de zichtbaarheid van de scholekster predatie in de hand. Beide broedvogels waren op enig 

moment verdwenen waardoor aangenomen mag worden dat beide legsel werden gepredeerd. Eén broedpaar is 

later onder dekking van de maïsplanten begonnen aan een vervolglegsel. Het resultaat was dat er nog op 11 

augustus, de overige scholeksters waren toen allang uit ons gebied verdwenen, een broedpaar werd gezien met 

één vliegvlug jong. 

 

De wulp 

 

Het aantal broedparen van 

de wulp nam voor Fleringen 

een ongekend aantal aan. 

Maar liefst 5 broedparen 

werden geteld verdeeld over 

eenzelfde aantal deel-

gebieden. De eerste wulpen 

werden waargenomen door 

F. Booijink op 25 februari. 

Het eerste legsel, gevonden 

op 8 april door J. Drop, was 

een maïsland legsel. Dit 

legsel werd door betreffende 

landbouwer gespaard tijdens 

de vele werkzaamheden op 

het maïsland. Tot op het 

moment van maïs poten 

werdhet legsel bebroed. 

Onduidelijk is gebleven of de jongen bij het poten van de maïs al waren uitgekomen. Van de overige 

broedparen werden 3 legsels opgezocht en gemarkeerd vanwege verwachte maaiwerkzaamheden. Van het 

vijfde broedpaar werd het legsel alleen van afstand gelokaliseerd omdat maaiwerkzaamheden vóór het 

uitkomen van de jongen niet aan de orde was. In twee graslandpercelen werden, vooraf aan het maaien, 

stokken met plastiekzakken geplaatst om de jongen te verdrijven. Dit is in beide gevallen ook gelukt. Om het 

laatste, op 1 mei door F. Booijink gevonden legsel, liet men tijdens het grasmaaien een flink stuk gras staan. 

Van dit legsel kwamen 3 van de 4 eieren uit.  

 

 

 

Broedende wulp op het maisland 
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De tureluur  

 

Net als bij de wulp steeg, zij het in iets mindere mate, ook het aantal broedparen van tureluur in vergelijking 

met 2009. Van de 5 broedparen werd één legsel gevonden. Het was landbouwer Henk Kotte zelf, die het legsel 

tijdens werkzaamheden vond op een maïs perceel met ingezaaide winterrogge. Percelen met winterrogge 

kunnen een valkuil zijn,in het bijzondervoor grutto, wulp en tureluur. Vooral wanneer het gewas al aardig hoog 

staat aan het begin van het broedseizoen is dit aantrekkelijk voor deze groep weidevogels. Door de vele 

bewerkingen daarna lopen de legsels echter grote risico‟s. In dit geval is er gelukkig heel goed opgelet en zijn 4 

jongen uitgekomen. Van de overige 4 paartjes waren er 2 minder succesvol en beide broedpogingen zijn helaas 

mislukt. De laatste 2 broedparen deden het gelukkig beduidend beter. Van beide stelletjes werden jongen 

waargenomen en hiervan zijn minimaal 4 jongen vliegvlug geworden.  

 

Afdeling: Weerselo 

 
Vergelijking resultaten 2009 en 2010 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 

Kievit 89 66 106 89 387 335 250 203 32 36 

Grutto 7 4 8 4 30 16 19 12 3 1 

Scholekster 11 9 11 9 36 29 23 9 3 5 

Wulp 7 4 5 4 16 10 16 5 0 2 

Tureluur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De Kievit 

 

Na een lichte stijging in 2008 en 2009 nam 

in 2010 het aantal broedparen drastisch af 

namelijk van 89 naar 66 broedparen. In 

2009 was de toename voornamelijk toe te 

schrijven aan opvallend veel broedparen 

geconcentreerd op een aantal maïslanden 

in Lemselo. In 2010 valt op dat de afname 

juist op alle locaties in Weerselo is waar te 

nemen. Vooral op die locaties, waar 

maïsland werd omgezet naar grasland, 

nam het aantal broedparen sterk af. Het 

eerste legsel met 4 eieren werd gevonden 

door G. Vreeswijk op 25 maart. Het laatste 

legsel, ook met 4 eieren, werd op 7 juni 

gevonden door H. Schepers, waarvan 2 

jonge vogels uiteindelijk vliegvlug werden. 

In 2010 werden 89 legsels gevonden. Dat 

de kievit een duidelijke voorkeur heeft voor 

maïsland blijkt wel uit de cijfers: 67 legsels 

(75%) op maïsland en 22 op grasland. In 2010 werden 36 nesten verstoord en/of voortijdig afgebroken. Het 

verstoringpercentage kwam daarmee op 40% en was voor het grootste deel toe te schrijven aan predatie 

(66%). Uit de resterende legsels werden 132 jonge kieviten geboren. In het bijzonder van de vroege legsels 

bestaat de indruk dat er weinig kievit kuikens vliegvlug zijn geworden. De latere legsels waren succesvoller en 

hebben relatief meer vliegvlugge kuikens opgeleverd. Leuk is te melden dat een kievitspaar in de directe 

omgeving van de wijk Reestman haar 4 kuikens heeft weten groot te brengen. De bewoners van de wijk 

konden bijna dagelijks de kuikens foeragerend waarnemen in een droogvallende vijver. Het zou maar zo 

kunnen zijn dat het opgroeien in de omgeving van een woonwijk bescherming biedt en predatoren op afstand 

houdt. 

      Kievit drastisch afgenomen; vooral op grasland. 
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De Grutto 

 

We hebben al een aantal jaren te maken met een dalend aantal gruttoparen in het Weerselose. 2010 is daarop 

zeer zeker geen uitzondering, want het aantal broedparen van de grutto halveerde bijna van 7 broedparen in 

2009 naar 4 in 2010. Bevonden de gruttoparen zich in 2009 nog op drie locaties, in 2010 bleef dit beperkt tot 

één locatie. Omdat alle landbouwwerkzaamheden op het land al hadden plaatsgevonden en om verstoring te 

voorkomen, werden de nesten niet opgezocht. Op 14 mei werden voor het eerst alarmerende grutto-ouders 

waargenomen door H. Schepers, daarmee vaststellend dat de eerste kuikens waren geboren. Door minder 

gunstige weersomstandigheden kon pas twee weken later het lange gras worden gemaaid. Na goed overleg 

met de betreffende boeren werden een dag daarvoor stokken met plastic zakken in de weilanden geplaatst, 

met als gevolg dat de kuikens zich de volgende morgen hadden verplaatst naar aanliggende percelen. 

Uiteindelijk zijn er 4 jonge gruttokuikens vliegvlug geworden.  

 

 

De Scholekster 

 

Van de scholekster werden 9 

broedparen geteld in 2010. Dit 

waren er 2 minder dan in 2009. Er 

werden ook 9 legsels gevonden, 

die zonder uitzondering allemaal 

op het maïsland werden gevonden. 

Zoals gebruikelijk begint de 

scholekster later aan het 

broedseizoen. Zo ook dit jaar. Het 

eerste nest werd op 10 mei 

gevonden door G. Vreeswijk en het 

laatste nest door H. Schepers op 

26 mei. Het totaal aantal gevonden 

eieren bedroeg in totaal 29. Van de 

9 gevonden nesten gingen er vier 

verloren door predatie en eendoor 

werkzaamheden.  

 

 

 

 

 

De Wulp 

 

De wulpen waren er al vroeg bij het afgelopen jaar. In maart werden de eerste wulpen waargenomen. 2010 

zou echter geen goed jaar worden voor de wulp in Weerselo. Bedroeg het aantal wulpenparen in 2009 nog 7, in 

2010 waren dit er 4. Een van de redenen was dat 2 wulpenparen, in de omgeving van het Kanaal Almelo-

Nordhorn, zich hadden verplaatst naar Flerings grondgebied. De 4 Weerselose wulpenparen bevonden zich 

allemaal in de omgeving van Gammelke, waar alle legsels werden gevonden door P. Bleyenberg. Van de 10 uit 

het ei gekropen wulpenkuikens werden er uiteindelijk 4 vliegvlug. Toch nog een mooi resultaat. 

 

De Tureluur 

In het afgelopen jaar werd er enige tijd een paartje tureluurs waargenomen in de omgeving van Lemselo. 

Waarschijnlijk is dit paartje hier niet tot broeden gekomen en heeft zij zich verplaatst naar een gunstiger 

omgeving om te broeden. 

 

 

Maïsland is het favoriete biotoop van de scholekster. 
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Afdeling Agelo 
 

Vergelijking resultaten 2009 en 2010 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 

Kievit 65 78 66 84 227 315 174 184 11 20 

Grutto 8 5 7 4 27 16 19 8 0 2 

Scholekster 9 5 3 4 8 8 7 6 0 2 

Wulp 5 7 3 4 12 13 4 4 2 3 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De kievit 

In 2010 werden na een aarzelend begin van het 

broedseizoen toch nog 78 broedparen waargenomen door 

de Agelose en Ootmarsumse veldwerkers. Al jaren zijn een 

aantal Ootmarsummers als veldwerker actief in de Ageler 

dreven. Zij vormen een welkome, zeer gewaardeerde 

versterking van de afdeling Agelo. Ten opzichte van het 

teleurstellend kleine aantal van 65 broedparen in 2009 is 

het bovengenoemde aantal van 78 zelfs een stijging van 

20%. Dit kan deels verklaard worden door een actief 

inventariseren in het Agelerveld, waar dhr. Oosterik al 

vroeg het eerste ei vond en daarna, nog vóór de vele 

bewerkingen van het maïsland, een flink aantal broedsels 

wist te lokaliseren. De “vergrassing “ van de weidse 

Ageleres zorgt er voor dat in dit gebied het aantal 

kievitbroedsels afneemt. De kievit verkiest duidelijk 

maïsland boven grasland als broedplek. Ondanks de 

toename van het aantal broedparen nam het aantal 

uitgekomen eieren echter nauwelijks toe. Op enkele grote 

maïspercelen sneuvelden helaas bij bewerkingen nogal wat 

nesten én pas uitgekomen jongen. Het aantal verstoringen 

was dit jaar aanzienlijk hoger dan in het vorige jaar. Van 

het eerste legsels zijn nauwelijks jongen vliegvlug 

geworden. Op 26 maart werd aan de Wolfsbergweg het 

eerste nest met 2 eieren aangetroffen door dhr. Oosterik. 

Het laatst gevonden legsel is van 16 juni. Op 22 juni is dit 

uitgekomen. Van de late legsels zijn nog wel enkele 

vliegvlugge jongen waargenomen, maar dit zijn er bij lange 

na niet genoeg om de kievitenstand op peil te houden.  

 

De Grutto 

Het aantal gruttoparen zakte na een opleving in 2009 terug van 8 naar 5 broedparen. J. Stevelink vond op 18 

april het eerste legsel. In de Ageler Es kwamen twee nesten uit. Hier werden later 2 vliegvlugge jongen gezien. 

Van de 3 aanwezige broedparen in de omgeving van de Wolfsbergweg werden 2 nesten opgespoord. Van de 8 

eieren van die 2 broedsels kwam er geen enkele uit. Het niet gevonden 3e legsel heeft waarschijnlijk 4 jongen 

opgeleverd, daar in dat gebied later in het seizoen 4 vliegvlugge jonge grutto‟s werden gesignaleerd. Dit bracht 

voor Agelo het totaal op 6 vliegvlugge jongen. 

 

Scholekster 

Het aantal broedparen is in vergelijking met 2008 en 2009 met toen respectievelijk 10 en 9 broedparen, 

teruggevallen op 5. De 4 gevonden legsels leverden maar 8 eieren op, waarvan er 6 zijn uitgekomen. Van 

vliegvlugge jongen is geen melding binnengekomen. 

Vroege kievitkuikens vallen niet op in het onbewerkte  
maisland en zijn lastig te ontzien tijdens bewerkingen. 
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De Tureluur 

Evenals in voorgaande jaren werden er geen broedparen gemeld van deze kleinste weidevogel. 

 

De Wulp 

Deze grootste weidevogel is met 7 

broedparen weer terug op het aantal van 

enkele jaren geleden. Van de 7 broedparen 

werden 4 legsels opgespoord. Helaas kwamen 

van de 13 gevonden eieren er maar 4 uit. Er 

konden vanuit het Agelose 8 vliegvlugge 

jongen worden gemeld. Enkele niet gevonden 

legsels hebben daaraan dan ook zeker een 

bijdrage geleverd. Vooral de grutto en de 

scholekster hebben in 2010 een slecht 

broedseizoen gekend. Bovendien was het, 

ondanks het redelijke aantal broedparen van 

de kievit een jaar waarin erg weinig 

vliegvlugge jonge exemplaren werden 

gesignaleerd van de laatstgenoemde soort. 

Van pas uitgekomen jonge kuikens blijken er 

vele om te komen.  

 

 

 

Afdeling Rossum 

 

Vergelijking resultaten 2009 en 2010 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 

Kievit 114 126 105 113 342 401 191 186 44 56 

Grutto 23 23 15 14 57 55 46 39 3 4 

Scholekster 19 19 9 8 25 21 3 7 0 4 

Wulp 5 6 3 2 11 8 3 4 2 1 

Tureluur 17 16 9 11 30 42 20 31 4 3 

 

De Kievit 

 

In Rossum kon de daling van het aantal broedparen kieviten van de laatste twee jaren in 2010 een voorlopig 

halt worden toegeroepen. Het aantal broedparen steeg met ongeveer 10% van 114 naar 126 en ligt weer op 

het niveau van vier jaar geleden. Hopelijk zet deze tendens zich in de komende jaren door. Naar verhouding 

groeide ook het aantal gevonden legsels van 105 in 2009 naar 113 in 2010, een stijging van ongeveer 8%. 

Door toedoen van de vrij lange en strenge winter werden de eerste kieviten in Rossum pas op 21 februari 

waargenomen door J. Groote Punt. Ook vond hij het eerste Rossumse kievitenlegsel en wel op 19 maart op een 

maïsakker vlak bij zijn huis, dus....een niet al te moeilijke klus.... 

Het aantal verstoringen steeg ook navenant en wel van 44 in 2009 naar 56 in 2010, een stijging van meer dan 

25% en het betreft bijna de helft van de gevonden legsels. Van de 56 verstoorde legsels gingen er 26 verloren 

door landbouwwerkzaamheden en 22 door predatie. De overige 8 legsels gingen verloren door verschillende 

andere oorzaken. De 57 succesvolle legsels leverden 186 pullen op. Het laatste nest met kievitseieren werd 

gevonden te Volthe op 10 mei door Bernard Pross. 

 

 

 

Met 8 jongen die uiteindelijk vliegvlug werden, wist de wulp het 
broedseizoen goed af te sluiten. 
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De wulp wist zich te handhaven met één broedpaar meer dan in 2009. 

De Grutto 

 

De stijging van het aantal broedparen grutto's in 2009 tot 23 consolideerde in 2010 met exact hetzelfde aantal 

van 23 paartjes, verdeeld over 4 deelgebieden. Hierbij eiste het deelgebied de Benneker het leeuwenaandeel op 

nl. 15 broedparen oftewel 65% van het totaal aantal. Het aantal gevonden legsels bedroeg 14 met daarin in 

totaal 55 eieren, waarvan er 39 uitkwamen, een uitkomstpercentage derhalve van 70 %. In totaal gingen 4 

legsels verloren, waarvan 3 door predatie. Het eerste gruttolegsel werd op 1 april gevonden door B. Veldhuis. In 

het nest lagen 4 eieren en dat is op 1 april ( geen grap! ) een zeer vroeg volledig legsel. Het laatste nest met 

eieren werd ook door B. Veldhuis gevonden en wel op 8 mei. Een bijzondere waarneming deed J. Groote Punt 

op 1 juni. Hij zag in de Benneker dat een grutto boven in de kruin van een ongeveer 3 rikpalen hoge boom ging 

zitten om zijn kroost beneden goed in de gaten te kunnen houden. Zoiets heeft hij in al zijn “veldjaren”nog 

nooit eerder gezien. 

 

De Scholekster 

 

Ook het aantal scholeksters was met 19 broedparen exact gelijk aan het aantal in 2009. Het totaal aan 

gevonden legsels bedroeg slechts 8, nog niet de helft van alle aanwezige broedparen. De oorzaak van de lage 

“vindgraad” zal waarschijnlijk liggen in het feit dat van de meest voorkomende “weidevogelsoorten” de 

scholekster de minste aandacht krijgt. De 8 legsels bevatten 21 eieren waarvan er slechts 7 uitkwamen, omdat 

4 van de 8 gevonden nesten met eieren werden verstoord. De eerste scholeksters werden op 1 april 

waargenomen door Fr. Weusthof. Het eerste scholeksterlegsel werd op 12 april gevonden door B. Veldhuis en 

het laatste op 7 mei door Fr. Weusthof. 

 

De Wulp 

 

De wulp schijnt in Rossum in de 

lift te zitten want na jaren met 

exact hetzelfde aantal 

broedparen van 5 kon in 2010 

een totaal aantal van 6 

broedparen worden vastgesteld. 

Niet dat dit nu zo'n uitzonderlijke 

gebeurtenis is maar toch..... de 

soort weet zich in ieder geval te 

handhaven. Dat de wulp van alle 

soorten “weidevogels” verreweg 

de slimste soort is bij het 

verborgen houden van zijn nest 

blijkt wel uit het aantal gevonden 

legsels van slechts 2. In deze 2 

nesten lagen totaal 8 eieren, 

waarvan er 4 

uitkwamen.Verheugend is te 

melden dat de  

vier uitgekomen eieren drie vliegvlugge jongen opleverden. Vermeldenswaard is het feit dat dit succesvolle 

legsel zich op een maïsakker bevond. Door nauwe samenwerking tussen landbouwer, loonbedrijf en veldwerkers 

kon dit resultaat bereikt worden. Nu maar hopen dat deze jonge vogels over 2 jaar terugkomen in ons gebied 

en dat de 6 al aanwezige broedparen “ gezond” blijven. De eerste wulpenwaarneming was op 10 maart door B. 

Pross. Het eerste legsel werd gevonden op 7 april door B. Veldhuis en het tweede en succesvolle legsel door 

een werknemer van loonbedrijf Oude Lashof uit Rossum in samenwerking met de landbouwer. 
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De Tureluur 

 

Het aantal broedparen van de tureluur bedroeg dit jaar met 16 paartjes 1 minder dan vorig jaar. Maar liefst 11 

legsels zijn van deze, niet makkelijk te vinden soort gevonden. Deze 11 legsels waren goed voor 42 eieren 

waarvan er 31 uitkwamen. In totaal gingen 3 nesten met eieren verloren, alle drie door predatie. De eerste 

tureluurs werden op 1 april waargenomen door Fr. Weusthof. Hij vond ook het eerste legsel en wel op 10 april. 

Het laatste legsel van de tureluur werd op 9 mei gevonden door G. Weusthof,A. Engelbertink en G. Vieker. 

 

Afdeling Saasveld 

 

Vergelijking resultaten 2009 en 2010 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

GEVONDEN 

EIEREN 

UITGEKOMEN 

EIEREN 

VERSTORINGEN 

 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 

Kievit 53 46 65 56 218 219 115 155 35 16 

Grutto 18 12 8 11 32 48 20 12 12 8 

Scholekster 5 5 4 4 12 12 3 3 3 3 

Wulp 6 5 3 3 12 12 12 4 3 2 

Tureluur 0 1 0 1 0 4 0 0 0 1 

 

 

De kievit 

 

Ook Saasveld ontkwam niet aan de 

neerwaartse spiraal waarin het aantal 

broedparen kieviten zowel landelijk als 

regionaal verkeren. Het aantal 

broedparen daalde met 11 %, wat 

neer komt op een daling van 6 

broedparen naar een totaal van 

43. In vergelijking met het 

broedseizoen 2009 is het aantal 

nestverstoringen meer dan 

gehalveerd. Daar waar we vorig 

jaar nog te maken hadden met 35 

verstoringen, bleef dit jaar de teller op 

16 verstoringen staan. Je zou 

verwachten dat dit ook meer vliegvlugge 

jonge kieviten heeft opgeleverd. Helaas, ondanks 

een hoog uitkomstpercentage van de legsels, zijn er dit 

jaar in vergelijking tot voorgaande magere jaren, nog minder kuikens vliegvlug geworden. In het deelgebied 

Boerenbroek verdwenen in een week tijd ongeveer 50 kievitskuikens. De oorzaak werd in eerste instantie 

gezocht in de weersomstandigheden. Lange periode van droogte en koude nachten. Totdat een boer in dit 

gebied melding maakte dat hij ‟s avonds tijdens een rondgang over zijn erf met zijn zaklantaarn 16 oplichtende 

oogjes had gespot. Nog eens goed kijkend, bleken het 8 jonge vosjes te zijn, spelend voor hun burcht, en in 

een fantastische conditie. Alle puzzelstukjes vielen toen ineens in elkaar. Het lek was boven, maar het 

Boerenbroek was een mislukt weidevogelseizoen rijker. Het aantal nestverstoringen halveerde zoals gezegd 

t.o.v. vorig jaar. Verantwoordelijk voor het aantal verstoringen waren: Landbouwwerkzaamheden(2), 

predatie(13) en verlaten (1). Het eerste legsel werd op 25 maart gevonden door de gebroeders Ben en Richard 

Oosterik en het laatste legsel op 21 mei door L. Rouhof. 

 

 

Aantal legselverstoringen flink gedaald in 2010. 
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Het eerste broedgeval van de tureluur sinds jaren, 
werd helaas verstoord. 

De Grutto 

 

Daar waar Saasveld in 2009 nog te maken had met een stijging van 5 broedparen naar 18 broedparen, viel het 

kerkdorp dit keer met 6 broedparen terug naar 12 broedparen. Een daling van 33 %. Het deelgebied 

Boerenbroek bood het afgelopen jaar echter volop perspectief. In dit gebied zaten maar liefst 6 broedparen 

grutto‟s, 4 broedparen meer dan in 2009. Van deze broedparen wisten 3 ouderparen het nest succesvol uit te 

broeden. Helaas sloeg toen het noodlot toe. Allereerst vloog een volwassen grutto, die fanatiek bezig was zijn 

kuikens te verdedigen tegen enkele kraaien, dodelijk tegen een passerende auto. Daarna verdwenen binnen 

enkele dagen niet alleen alle gruttokuikens van dit broedpaar maar ook de resterende grutto‟s met kuikens als 

gevolg van de vos(sen). Ook hadden we te maken met een buurtbewoonster die haar hond telkens vrij liet 

lopen in dit gebied. Ondanks herhaaldelijke, vriendelijke verzoeken om de hond aan te lijnen, werden we niet 

gehoord. Ook werd de hond herhaaldelijk zonder toezicht achtergelaten in het veld. Gevolg verstoring van 3 

gruttonesten. De andere legsels die gevonden werden in Saasveld zijn Postweg (1) en Westrikkerbroek (5). Van 

deze 6 nesten is er geen enkele succesvol uitgekomen. Uiteindelijk zijn er in Saasveld ondanks de goede 

vooruitzichten in Boerenbroek, geen gruttokuikens vliegvlug geworden. Het eerste legsel werd op 10 april 

gevonden door de gebroeders Richard en Ben Oostrik. Het laatste legsel werd gevonden door L. Rouhof op 21 

mei. 

 

De scholekster  

 

Het aantal broedparen scholeksters bleef het afgelopen jaar met 5 broedparen gelijk aan dat van 2009. Van 

deze 5 broedparen werden er 4 legsels gevonden. Van de 4 gevonden legsels zijn er 3 verstoord. Oorzaak van 

de verstoring was predatie. Het eerste legsel met 3 eieren werd op 14 april gevonden door J. Schabbink. Dit 

was dan ook meteen het enige legsel dat succesvol uitkwam en waarvan 2 kuikens vliegvlug zijn geworden.  

Het laatste legsel werd op 10 mei gevonden door L. Rouhof. 

 

De wulp 

 

Het totaal aantal broedparen wulpen bedroeg afgelopen jaar 5. Een daling met 1 broedpaar ten opzichte van 

het jaar daarvoor. Hiervan werden er 3 nesten gevonden. Het eerste nest werd op 2 april gevonden door L. 

Rouhof. Het laatste nest werd op 25 april gevonden door L. Vollenbroek. Zowel het eerst (predatie) als het 

laatst gevonden nest (verlaten) kwam niet succesvol uit. Het derde nest bracht 1 vliegvlug wulpenjong voort. 

Gelukkig zag L. Vollenbroek nog laat in het weidevogelseizoen, van een niet gevonden wulpennest, een 

ouderpaar met 2 bijna vliegvlugge pullen in het Westerikkerbroek. We gaan er vanuit dat deze pullen vliegvlug 

zijn geworden. 

 

De tureluur 

 

In 2010 konden we in Saasveld eindelijk weer 

eens 1 broedpaartje tureluurs 

verwelkomen. Vele jaren achtereen 

bivakkeerden in het voorjaar een 

broedpaartje tureluurs in het 

Boerenbroek, maar van broeden kwam 

het niet. Maar dit jaar was het raak. Het 

betreffend broedpaartje had ook nog 

eens een perceel uitgekozen waar het in 

alle rust zijn eieren kon uitbroeden. Helaas 

mocht het niet zover komen. Zoals eerder 

vermeld kreeg Boerenbroek en ook dit perceel te 

maken met een hond die veelvuldig de broedende 

vogels de stuipen op het lijf joeg. Gevolg was dat dit 

tureluurnest dan ook werd verlaten.  
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          Bijzonder legsel met lichtblauwe eieren. 

Afdeling Deurningen/Hengelo 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

GEVONDEN 

EIEREN 

UITGEKOMEN 

EIEREN 

VERSTORINGEN 

 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 „09 „10 

Kievit 40 34 46 49 169 186 146 98 8 24 

Grutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 2 4 2 4 6 11 6 11 0 0 

Wulp 3 3 3 1 12 4 4 4 2 1 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De kievit 

Na een stijging van het aantal broedparen in de afgelopen twee 

verslagjaren zakte Deurningen / Hengelo dit verslagjaar terug 

naar 34 broedparen. Een daling met 6 broedparen. Hennie 

Horsthuis was na een heupoperatie dit jaar gelukkig weer 

van de partij. Hij deed meteen ook een opmerkelijke 

vondst in zijn werkgebied. Op 1 juni vond hij een 

kievitsnest waarvan de eieren een opvallende afwijkende 

kleur hadden, namelijk heel licht blauw.Dit opmerkelijke 

kleurverschil werd ook door aanwezige predatoren 

opgemerkt en als gevolg hiervan moest Hennie op het 

inventarisatieformulier achter dit nest een P van predatie 

schrijven. Ondanks het dalende aantal broedparen werden er 

meer kievitsnesten gevonden. Veel van deze nesten waren vervolglegsel 

als gevolg van de vele predatie die plaats vond op de nesten. Van de 49 gevonden nesten werden er maar liefst 

22 gepredeerd. Daarnaast werden er nog 2 legsels verlaten. Zowel het eerste nest ( 23 maart) als het laatste 

nest (6 juni) werd gevonden door Harry Koopman. Het uitkomstpercentage lag met 186 gevonden eieren en 98 

uitgekomen eieren op 53 %. 

 

De grutto 

 

Het afgelopen jaar zijn er in Hengelo/Deurningen geen broedparen van de grutto waargenomen. 

 

De scholekster 

 

Het aantal broedparen scholeksters kwam uit op 4. Een verdubbeling ten opzichte van 2009. Van alle 

broedparen werd het nest gevonden en kwamen de eieren succesvol uit. Met een uitkomstpercentage van 100 

%, haalde dit kerkdorp dus het maximale resultaat. Onbekend is gebleven of kuikens vliegvlug zijn geworden. 

Het eerste legsel (25 mei) en het laatste legsel (5 juni) werd gevonden door Harry Koopman.  

 

De wulp 

 

De stand van het aantal broedparen wulpen bleef het afgelopen jaar gelijk aan dat van 2009 namelijk 3 

broedparen. Er werd 1 nest met 4 eieren gevonden door Harry Koopman op 25 mei. Dit nest kwam succesvol 

uit. Van de andere 2 broedparen werd het nest niet gevonden, maar volgens Harry hebben deze gebroed op 

het grondgebied  t.b.v. uitbreidingsplan Dalmeden. Het is onbekend of er wulpenkuikens vliegvlug zijn 

geworden. 

 

De tureluur 

 

Evenals van de grutto, zijn er ook van de tureluur geen broedgevallen bekend. 
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6.  NESTKASTENVERSLAG: 

 

Inleiding: 

Evenals voorgaande jaren zijn er ook dit broedseizoen weer talrijke nestkasten op hun inhoud 

gecontroleerd. Er zijn een aantal nestkast locaties afgevallen, door te kort aan mankracht of 

andere omstandigheden, maar hier staat tegenover dat er twee nieuwe locatie zijn bij gekomen. 

In totaal werden er 1845 nestkasten één of meerdere keren gecontroleerd op de inhoud, dat zijn er 

een flink aantal meer dan het jaar hiervoor, toen werden er 1685 gecontroleerd. 

 

Volthe(H.Kaptein) 

 

Het afgelopen broedseizoen 2010 heeft Hennie Kaptein wederom een groot aantal nestkasten gecontroleerd in 

totaal 830 stuks. Op zijn eigen erf controleerde hij 190 nestkasten en in het buitengebied controleerde Hennie maar 

liefst 640 kasten op 24 locaties. Al deze nestkasten zijn minimaal 2 keer en enkelen zelfs wel 3 keer op hun inhoud 

gecontroleerd; een geweldige prestatie al die keren ladder op en af. De locaties van de 830 gecontroleerde 

nestkasten bevonden zich op het landgoed Egheria 40, fam. Kothuis 20, fam. Haarhuis 40, fam Willemsen 20, ‟t 

venneke 40, fam. Meijer 40, fam. Schepers 20, fam. Lansink 38, fam. Hofhuis 20, fam. Scholten 20, fam. Schellings 

32, fam. Huls 25, fam.Racer Palthe 20, fam. Vernooi 60, fam. Scholten Linde 20, fam. Smellink 39, fam. Ensink op 

Reimer 40, fam. Horsthuis 20, Het Menenveld 20, fam. Bos Palthe 20, Tulkskamp 20, Konijnenbos 6, Maseland 10, 

ter Horst 16 en tot slot H. Kaptein met 190 nestkasten. 

 

Hieronder de resultaten over 2009 en 2010 van nestkasten rond het eigen erf van H.Kaptein: 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jongen uitgevlogen 

totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Koolmees 23 35 180 280 7,8 8,0   

Bonte Vliegenvanger 32 27 155 173 4,8 6,4 155 167 

Pimpelmees 10 18 99 181 9,9 10,0   

Spreeuw 20 24 92 117 4,6 4,9 54 92 

Ringmus 2 2 8 9 4,0 4,5   

Boomklever 4 6 29 37 7,3 6,2 8 37 

Glanskop 1 1 10 7 10,0 7,0 10 .. 

Alleen nest 2 3       

Totaal 94 116 573 804 6,1 6,9 227 296 

 

Toelichting:  

 

Van de 190 nestkasten rond het eigen erf 

van Hennie waren er dit jaar 116 bezet, 

wat neer komt op een bezettings-

percentage van 61 %. Dit was een flink 

stuk hoger als in 2009 toen de bezetting 

uitkwam op 54 %. De koolmees liet de 

grootste stijging zien in het aantal bezette 

nestkasten gevolgd door de pimpelmees en 

spreeuw die ook een goed jaar hadden. De 

bonte vliegenvanger bleef iets achter bij het 

vorige broedseizoen. Het gemiddeld aantal 

uitgevlogen jongen per kast was dit jaar bij 

veel soorten goed; vooral de pimpelmees 

en bonte vliegenvanger wisten veel jongen 

groot te brengen. 

Veel jongepimpelmezen in de nestkasten van Hennie Kaptein. 
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Nestkastresultaten op alle door H. Kaptein gecontroleerde locaties: 

 

In 2009 zijn er door Hennie in totaal 780 nestkasten gecontroleerd, in dit verslagjaar 2010 waren het er precies 

830. Het bezettingspercentage was 69%; dit is 8 % hoger dan in 2009.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2009 als 2010. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jongen 

geringd 

Jaargang 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Koolmees 146 211 1283 1740 8,8 8,2   

Ringmus 52 47 246 210 4,7 4,5  42 

Pimpelmees 86 126 807 1096 9,4 8,7   

Bonte Vliegenvanger 111 99 588 573 5,3 5,8 464 454 

Spreeuw 39 42 182 181 4,7 4,3 81 144 

Boomklever 27 27 210 188 7,8 6,9 142 133 

Gekraagde Roodstaart 9 4 51 27 5,7 6,8 44 20 

Glanskop 4 2 37 14 9,3 7,0 28 .. 

Huismus .. 1 .. 4  4,0   

Eekhoorn .. 1       

Alleen nest 4 12       

Totaal 478 572 3404 4033 7,1 7,1 759 793 

 

 

Toelichting: 

 

Zoals in het overzicht te zien is maakten negen soorten gebruik 

van de nestkasten. De koolmees bezette ook het afgelopen jaar 

de meeste nestkasten, gevolgd door de pimpelmees. De 

bezetting door bonte vliegenvanger bleef ook in het totale 

controle gebied van Hennie iets achter in vergelijking met het 

vorige broedseizoen. Het aantal uitgevlogen jongen gemiddeld 

per nestkast is bij de meeste soorten het afgelopen jaar licht 

gedaald, met uitzondering van bonte vliegenvanger en 

gekraagde roodstaart. Het totale aantal verlaten legsels 

bedroeg dit jaar 9; 

de helft minder 

dan in 2009. Hierin 

had de bonte 

vliegenvanger met 

vijf verlaten legselshet 

grootste aandeel, gevolgd 

door koolmees met twee en 

boomklever en ringmus met elk 

één verlaten legsel. In vijf 

gevallen werd een broedvogel dood op het nest 

aangetroffen. In alle gevallen ging het hierbij om koolmezen. In één nestkast met ringmussen werden alle 

jongen dood aangetroffen. Er werden het afgelopen jaar meer jongen geringd, voornamelijk door een hoger 

aantal geringde jonge ringmussen en spreeuwen. 

 

 

 

Minder nestkasten bezet maar wel grotere broedsels bij de  
gekraagde roodstaart 
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Weerselo (Fam. Kleissen) 

 

Op 11 mei was het weer “spreeuwenringdag” bij de familie Kleissen. In totaal werden 80 nestkasten 

gecontroleerd, waarvan er 18 bezet waren. Een bezettingspercentage van 23 %. In totaal zijn er die dag 80 

jonge spreeuwen geringd. Naast spreeuwen worden er elk jaar ook andere vogels op deze locaties geringd, 

zoals onder meer kerkuilen. Maar ook op deze vanouds bekende kerkuilenlocatie, liet deze muizenvanger het in 

2010 afweten. Wel konden er 6 jonge torenvalken worden geringd. 

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2009 als 2010. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Spreeuw  25 18 106 80 4,3 4,4 106 80 

Torenvalk 1 1 5 6         5,0 6,0 5 6 

Kerkuil 1 .. 3  3,0  3  

Steenuil 1        .. 2  2,0  2  

         

Totaal 28 19 116 86 4,1 4,5 116 86 

 

Saasveld (A. Hofstede)    

 

Van de 68 gecontroleerde nestkasten die rondom het huis van Alfons hangen waren er dit jaar 45 bezet. Het 

bezettingpercentage van 66% was 2% hoger dan het voorgaande jaar. Alle nestkasten werden gedurende het 

broedseizoen minimaal 3 maal gecontroleerd.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2009 als 2010. 

 

Vogelsoort Nestkasten 

bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast 

Jongen 

geringd 

Jaargang 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Koolmees 15 20 146 170 9,7 8,5   

Bonte Vliegenvanger 9 12 51 59 5,7 4,9 51 51 

Pimpelmees 16 6 156 48 9,8 8,0   

Spreeuw .. 1 .. 4 .. 4,0   

Grauwe vliegenvanger 1 1 10 4 10,0 4,0 10  

Boomklever 1 1 8 7 8,0 7,0 8 7 

Gekraagde roodstaart 3 .. 25 .. 8,3 .. 25 .. 

Torenvalk 1 1 6 5 6,0 5,0 6 5 

Merel .. 1 .. 8 .. 8,0   

Bosuil .. 1 .. 2 .. 0,2  2 

Ringmus .. 1 .. 4 .. 0,4   

Alleen nest 1        

Totaal 47 45 402 311 8,6 6,9 100    65 

 

 

Toelichting: 

 

Zoals blijkt uit het overzicht maakten tien vogelsoorten gebruik van één of meerdere kasten, drie meer dan het 

jaar hiervoor. Nieuw t.o.v. 2009 zijn spreeuw, merel, ringmus en bosuil. Helaas waren er geen nestkasten bezet 

door de gekraagde roodstaart. De bezettingsgraad van de nestkasten is met 66% redelijk goed te noemen.  
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De koolmees had met 20 bezette nestkasten het grootste aandeel hierin en heeft hiermee de leiding weer 

overgenomen van de pimpelmees. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nestkast was bij de meeste 

soorten lager dan in het broedseizoen 2009. Ook het totale aantal uitgevlogen jongen was beduidend lager. 

Totaal werden 3 nesten verlaten, koolmees 2x en 1 x pimpelmees. Ook werden er dit jaar weer menig jonge 

vogel geringd op het erf van Alfons. Weliswaar een wat lager aantal dan in voorgaande jaren, maar toch al met 

al een mooi resultaat. 

 

Landgoed Herinckhave Fleringen: (Frans Stopel, Jan Peddemors). 

 

Herinckhave is een landgoed in 

Noordoost Twente, rijk aan historie, 

natuurschoon en culturele 

waarden.Het landgoed in zijn 

tegenwoordige vorm en omvang 

bestaat uit de gelijknamige 18-

eeuwse havezate die geflankeerd 

wordt door twee bouwhuizen en 

omringd door grachten. Twee lanen 

geven toegang tot het landgoed. Op 

het landgoed staan voorts enkele 

voormalige boerderijen en 

landbouwschuren; de totale 

oppervlakte aan bossen, 

boomgaarden en cultuurgrond is 

ruim 65 hectare. De havezate, de 

lanen en bossen met eiken en 

beuken - diverse soorten onderbegroeiing en struiken – een hoogstamboomgaard met hofgracht – kleine 

extensieve weilandjes – cultuurland – en een meanderende beek vormen samen een aantrekkelijke 

leefomgeving voor tal van vogels. 

 

Op deze voor het nestkastenproject nieuwe locatie hebben Frans en Jan dit jaar naast de al bestaande 

nestkasten een flink aantal nieuwe kasten bijgeplaatst, zodat het totale arsenaal aan nestkasten uitkwam op 98. 

Van deze 98 kasten, die in het broedseizoen minimaal drie keer zijn gecontroleerd waren er 87 bezet. Een 

bezettings percentage van 89 %. Voor het eerste jaar een zeer hoge score.  

 

In het overzicht de resultaten van 2010. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang  2010  2010  2010  2010 

Pimpelmees  37  290  7,8   

Koolmees  23  176  7,7   

Bonte vliegenvanger  13  64  4,9  64 

Boomklever  6  32  5,3  32 

Kauw  2       

Torenvalk  1  4  4,0   

Mees Spec.  1       

Alleen nest  4       

         

Totaal  87  566  6,5  96 

 

 

Havezate Herinckhave in Fleringen. 
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Toelichting: 

 

In totaal hebben 6 soorten vogels het afgelopen jaar op het landgoed gebruik gemaakt van 1 of meerdere 

nestkasten. Gezien de hoge bezettingsgraad van deze nestkasten was hier kennelijk wel behoefte aan 

huisvesting. Vaak worden nieuwe nestkasten in het eerste jaar niet bezet en gaat er één of meerdere jaren aan 

vooraf voor een nieuwe kast gebruikt wordt. Het aantal uitgevlogen jongen per nestkast was bij de meeste 

soorten iets aan de lage kant. In twee nestkasten werd een verlaten nest aangetroffen;eenmaal bonte 

vliegenvanger en eenmaalboomklever.  

 

Deurningen: ( Horsthuis, Ophuis, Koopman, Bleijenberg) 

 

In Deurningen en omgeving werden dit jaar op 8 locaties in totaal 224 nestkasten op hun inhoud gecontroleerd. 

De nestkasten op deze locaties zijn als volgt verdeeld: 76 fam. Jonker/Bosscha, 30 fam.Hofsté, 17 fam. 

Broekhuis, 27 fam. Vrielink, 12 fam. Borghuis, 24 fam. Stoffels en 27 fam. Mentink. Alle nestkasten werden 

gedurende het broedseizoen 3 keer gecontroleerd. Van de 224 nestkasten waren er 147 bezet; een 

bezettingspercentage van 66 %. 

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2009 en 2010. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast 

Jongen geringd 

Jaargang 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Koolmees 38 62 337 540 8,9 8,7 .. .. 

Pimpelmees 28 30 257 264 9,2 8,8 .. .. 

Ringmus 5 2 25 10 5,0 5,0 .. 4 

Spreeuw 14 14 55 67 3,9 4,8 42 62 

Huismus 4 6 19 31 4,8 5,7 .. .. 

Bonte Vliegenvanger 15 12 83 75 5,5 6,2 45 49 

Boomklever 4 6 28 36 7,0 6,0 23 13 

Bosuil 2 2 5 5 2,5 2,5 5 5 

Grauwe 

Vliegenvanger 

1 .. 4 .. 4,0 .. 4 .. 

Kauw 1 .. 4 .. 4,0 .. .. .. 

Holenduif  1  2  2,0   

Totaal 119 147 817 1030 6,9 7,0 119 133 

 

 

Toelichting: 

 

In 2010 maakten 9 vogelsoortenin Deurningen 

gebruik maakten van één of meerdere 

nestkasten. Een nieuwe soort dit jaar was de 

holenduif die in een bosuilkast 2 jongen groot 

bracht. Voor de koolmezen was het, met een 

toename van 24 kasten, ook in Deurningen een 

heel goed jaar. Ook de pimpelmezen deden het 

in 2010 wat beter. Dit integenstelling tot de 

bontevliegenvanger die een paar kasten moest 

inleveren. Met de ringmussen gaat het ook hier 

dramatisch slecht. In 2005 waren er nog 20 nestkasten door deze soort bezet,waarna de bezetting in de loop 

der jaren terugliep naar 2 kasten in 2010. De totale bezetting van de nestkasten kwam uit op 66% en was 

daarmee iets hoger als in 2009, toen we uitkwamen op 62 %.  

 

Twee jonge holenduiven in een bosuilkast. 
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Landgoed Baasdam Tubbergen; (Gerard Bossink, Jan Oude Engberink). 

 

 

Het circa 65 ha. grote landgoed „Baasdam‟ 

ligt 15 km voorbij Almelo, tussen 

Tubbergen en Reutum, in het hart 

van Twente. Het landgoed ligt 

in een typisch Twents 

landschap. Het kenmerkt zich 

door bospercelen, een es 

omgeven door houtwallen en 

knoteiken, weilanden en 

landbouwgrond omringd door 

loof- en naaldbossen. Het 

specifieke karakter ontleent het 

landgoed aan enerzijds het oude 

boerenland met de kenmerkende 

essen en houtwallen en anderzijds de 

parkachtige structuur met ronde lijnen, bijzondere 

bomen en een grote zwemvijver. Op het landgoed staan diverse gebouwen, waaronder een Saksisch erf, twee 

privé huizen en voor recreatief verhuur drie vakantiehuizen.  

 

Het afgelopen jaar wisten beide hierboven genoemde heren in korte tijd 46 nestkastjes op te hangen op het 

landgoed Baasdam in Tubbergen. De bezetting is voor het eerste jaar uitstekend: Van de 46 gecontroleerde 

nestkastjes waren er 38 bezet wat neer komt op een bezettings percentage van 82,5 %. Van een aantal 

nestkasten kon niet de volledige controles worden uitgevoerd zodat het aantal uitgevlogen jongen bij de mezen 

in werkelijkheid hoger zal zijn geweest. 

 

Hieronder de resultaten van 2010 in een overzicht: 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jongen 

geringd 

Jaargang  2010  2010  2010  2010 

Koolmees  11       45     

Bonte Vliegenvanger  2  13  6,5  13 

Pimpelmees  7        8     

Boomklever  1  5  5,0   

Spreeuw  1  4  4,0   

Mees Spec.  14  50     

Alleen nest  2       

         

Totaal  38     215  5,7    13 

 

 

Toelichting: 

 

Zoals er in het overzicht te zien is zijn er 5 vogelsoorten die gebruik hebben gemaakt van 1 of meerdere 

nestkasten. Bij de kolom vogelsoorten staat ook mees spec. Dit wil zeggen, dat in deze 14 nestkasten niet de 

juiste meessoort kon worden vastgesteld. Het kan een kool- of pimpelmees of zelfs een glanskop zijn geweest. 

 

 

 

 

Landgoed Baasdam in Tubbergen. 
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Agelo (J.Stevelink) 

 

Johan Stevelink controleerde dit jaar 207 nestkasten in het gebied Agelo. Rond zijn eigen erf en aan de 

zuidzijde Voortsweg in totaal 145 kasten. Op een 4 tal andere locaties waren er dat 16 bij de fam. Cristopoulos, 

20 bij de fam. Ter Brake, 15 bij fam. Poppink en 11 bij de fam. Luiken. Van deze 207 nestkasten bleken er na 

controle 169 bezet te zijn. Hiermee ligt het bezettingspercentage met 82 % een flink stuk hoger dan in 2009. 

Jammer dat er door tijdgebrek maar één keer gecontroleerd is zodat er van deze locaties geen uitgevlogen 

jongen kunnen worden vermeld.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2009 en 2010. 

 

Vogelsoort nestkasten 

Bezet 

Percentage 

Bezet 

nestkasten 

Bezet 

Percentage 

Bezet 

Jaargang 2009 2009 2010 2010 

Koolmees 50 20,6 48 23,2 

Spreeuw 20 8,2 25 12,1 

Pimpelmees 55             22,6 38 18,4 

Ringmus 1 0,4 2 1,0 

Bonte Vliegenvanger 25 10,3 31 15,0 

Boomklever 5 2,1 4 1,9 

Gekraagde Roodstaart             2 0,9 3 1,4 

Glanskop 1               0,4 -- -- 

Bosuil 2 0,9 3 1,4 

Kerkuil 2 0,9 1 0,5 

Steenuil 1 0,4 2 1,0 

Torenvalk 1 0,4 1 0,5 

Holenduif 1 0,4   

Mandarijneend 2 0,9 1 0,5 

Mees  Spec.   4 1,9 

Kasten met alleen nest 11 4,6 4 1,9 

     

Bezette nestkasten 179 74 % 169 82 % 

 

Toelichting: 

 

Door omstandigheden zijn er dit jaar een 40 tal 

nestkasten minder gecontroleerd. Toch hebben nog 

12 vogelsoorten gebruik gemaakt van 1 of meerdere 

nestkasten. De koolmees had bijna 25 % van alle 

nestkasten bezet en heeft daarmee de pimpelmees 

weer van de eerste plaats verdrongen. Met 17 

nestkasten minder als in 2009 eindigde de 

pimpelmees dan ook als tweede. De bonte 

vliegenvanger had net als in 2009 weer een goed jaar 

met 31 bezette kasten. Dit kon ondanks een goede 

bezetting van 25 nestkasten niet worden gezegd van 

de spreeuw. Helaas zijn op twee na, alle kasten 

gepredeerd door de eekhoorn. Het bleef echter niet beperkt tot spreeuwenkasten. Ook de nesten van twee 

boomklevers en twee bonte vliegenvangers moesten het ontgelden. Boosdoeners waren ook hier de eekhoorns. 

Er werd dit jaar 1 verlaten legsel geconstateerd. Dit betrof een koolmees. Doordat Johan het afgelopen jaar een 

flink aantal nestkasten minder heeft gecontroleerd is een vergelijking met 2009 niet reëel. 

Geduchte predator van spreeuwenkasten; de eekhoorn. 
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Nestkastenproject Basisschool St. Aegidius. 

 

De leerlingen van groep 7/8 hebben ook het afgelopen jaar met veel enthousiasme gewerkt aan 

het nestkastenproject. Alle kastjes zijn geplaatst in de directe omgeving van de school; in de 

schooltuin in en rond de kerststallen en in het bos bij het openluchttheater.  

 

De kinderen controleren, in groepjes van twee of drie, hun eigen kastjes. Ze noteren hun bevindingen; is er 

nestmateriaal, een nest of zijn er eitjes of jongen aanwezig? Ook de naam van de vogel en andere opmerkelijke 

zaken worden genoteerd. In de klas verzamelen de kinderen informatie over de vogels die hun kastjes 

bezetten. Van internet worden tekst en plaatjes gehaald en verwerkt in een verslag of power point.  

Met veel plezier nemen de kinderen elk jaar weer deel aan deze praktische natuurlessen. Steeds weer zijn ze 

verbaasd over de jonge vogeltjes die ze aantreffen in de kastjes, vinden ze deze jonge vogeltjes iets 

wonderbaarlijks. Naast het plezier dat de kinderen beleven aan deze lessen, zie je dat de leerlingen eerbied 

voor de hele natuur blijven houden. De bezettingsgraad van de kastjes was ook dit jaar weer goed; slechts 

tweekastjes zijn echt leeg gebleven en jammer genoeg zijn de twee uilenkasten ook niet bezet geweest.  

 

Alle gegevens zijn verwerkt in onderstaand schema, zo hebt u een indruk waar de kinderen mee 

bezig zijn geweest. 

 

nestkast 
nummer 

1de controle 
7 mei 

2de controle 
20 mei 

3de controle 
12 juni 

1 t/m 6  
 
Marleen en 
Sofie  

 1: leeg 
 2: leeg 
 4: pimpelmees op nest 
 5: koolmees 1 ei 
 6: gekraagde roodstaart 8 ei 

bonte vliegenvanger 6 ei 
leeg 
9 jongen 3 ei 
koolmees 5 jongen 8 ei 
gekr. roodstaart 4 jong en 4 ei 

6 grote jongen 
leeg 
uitgevlogen nog 3 ei 
13 jongen 
3 jongen rest al uit 

7 t/m 12 
 
Jochem en  
Niels 

 7: pimpelmees 11 ei 
 8: koolmees 12 ei 
 9: spreeuw 5 ei 
10: koolmees 3 ei 
11: pimpelmees 9 ei 
12: nest bonte vliegenvanger 

pimpelmees 11 jongen 
nest vol jongen 
leeg – uitgevlogen 
2 jongen en 1 eitje 
pimpelmees 9 jongen 
bonte vliegenvanger 6 ei 

uit bij controle 
uitgevlogen 
uitgevlogen 
3 jongen, koolmees 
9 grote jongen 
6 grote jongen 

13 t/m 19 
 
Pim, Tom 
en  Mart 

13: pimpelmees 12 ei  
14: koolmees 9 ei  
15: koolmees 10 ei  
16: koolmees 5 ei 
17: koolmees 13 ei 
18: pimpelmees 6 ei  
19: koolmees 9 ei 

nest met jongen pimpelmees 
koolmees 11 jongen 
9 grote jongen koolmees 
11 jongen koolmees 
nest met grote jongen 
10 eitjes pimpelmees 
9 grote jongen 

uitgevlogen, 1 ei 
uitgevlogen 
uitgevlogen 
vliegen uit bij controle  
uitgevlogen 
11 eitjes 
uitgevlogen 

20 t/m 28 
 
Lennard 
en  
Matthijs 

20: koolmees 9 ei  
21: pimpelmees broedend  
22: bonte vliegenvanger nest  
23: pimpelmees 12 ei 
24: koolmees 3 ei 
25: vliegenvanger nest  
26: koolmees 10 ei 
27: koolmees broedt 
28: leeg 

9 grote jongen koolmees 
9 jongen pimpelmees 
bonte vliegenvanger broedend 
nest vol pimpelmeesjes 
6 jongen – koolmees 
5 eitjes – bonte vliegenvanger 
7 jonge koolmeesjes en 3 ei 
8 jonge koolmeesjes 
leeg  

uitgevlogen 
uitgevlogen, 1 ei 
3 grote jongen 
uitgevlogen 
grote jongen 
5 jongen 
9 grote jongen 
uitgevlogen 
Leeg 
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In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2009 als 2010. 

 

Vogelsoort nestkasten 

Bezet 

Percentage 

Bezet 

nestkasten 

Bezet 

Percentage 

Bezet 

Jaargang 2009 2009 2010 2010 

Koolmees 224 13,3 379  20,5 

Ringmus 65 3,9 58 3,1 

Pimpelmees 188 11,2 247 13,4 

Bonte Vliegenvanger 160 9,5 169 9,2 

Spreeuw 106 6,3 104 5,6 

Kerkuil 35 2,1 27 1,5 

Boomklever 38 2,3 46 2,3 

Bosuil 16 0,9 21 1,1 

Huismus 8 0,5 9 0,5 

Steenuil 32 2,0 35 1,9 

Gekraagde Roodstaart 14 0,8 7 0,4 

Torenvalk 21 1,2 26 1,4 

Glanskop 5 0,3 2 0,1 

Holenduif 15 0,9 8 0,4 

Mees Spec. .. .. 19              1,0 

Grauwe Vliegenvanger 2 0,1 1 0,1 

Mandarijneend 1 0,1 1 0,1 

Merel .. .. 1 0,1 

Kauw 6 0,4 4 0,2 

Eekhoorn .. .. 1 0,1 

Hommel .. .. 3 0,2 

Hoornaar 2 0,1 .. .. 

Kasten met alleen nest 21 1,2 38 2,1 

Bezette nestkasten 964 57% 1206 65 % 

Gecontr. nestkasten 1685  1845  

 

 

 

Totaal overzicht 2010:  

 

In totaal werden in 2010 op alle locaties 1845 nestkasten één of meerdere keren 

gecontroleerd. Hiervan waren er 1206 bezet waarmee het bezettingspercentage uitkwam 

op 65%. Dit was een stijging van 8% ten opzichte van 2009. Ongetwijfeld werden er in 

het onderzoeksgebied nog meer nestkasten op hun inhoud gecontroleerd, echter hiervan 

werden geen gegevens bijgehouden. De nestkasten waarvan verdere gegevens ontbraken 

maar die in 2010 wel zijn bezocht i.v.m. het ringen van de jongen zijn wel in dit overzicht 

verwerkt. Het betref hier voornamelijk nestkasten van de bosuil, kerkuil, steenuil en 

torenvalk. Aangezien we de laatste jaren zeer actief zijn in het plaatsen en controleren van 

deze nestkasten, is het totale aantal gecontroleerde nestkasten per saldo iets hoger dan de 

jaren hiervoor. 
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Samenvatting: 

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de bezetting van de nestkasten met 65% een stuk hoger was dan in 

2009 toen deze op 57% uitkwam. Er hebben 18 soorten gebruik gemaakt van een nestkast, 1 soort meer dan 

in 2009. De kool en pimpelmees hebben een heel goed broedseizoen gehad waarbij vooral de koolmees eruit 

sprong met een nestkastbezetting van 20%. Bij de bonte vliegenvanger en spreeuw bleven de resultaten 

nagenoeg gelijk aan het vorige broedseizoen. De boomklever deed het weer iets beter dan de ringmus die we 

steeds minder vaak tegenkomen in de nestkasten. Van de vogelsoorten die niet we vaak aantreffen in een 

nestkast deed de gekraagde roodstaart het slecht, met een halvering van het aantal bezette nestkasten. Ook 

hebben we dit jaar weer een Manderijneend broedend in een nestkast aangetroffen. Er werden totaal 16 

verlaten legsels aangetroffen waarvan 6 x bonte vliegenvanger, 2 x steenuil, 1 x pimpelmees, 4 x kolmees, 2 x 

een boomklever en 1 x ringmus. In 2 nestkasten werd een broedvogel dood op het nest aangetroffen; het ging 

hier om een koolmees en een pimpelmees. Dit jaar hadden we ook op verschillende locaties te maken met 

predatie. Veelal ging het hierbij om predatie van spreeuwenkasten door een eekhoorn. Met een vlieggat van ca. 

50 tot 55 mm kan een eekhoorn gemakkelijk in deze kasten komen om deze leeg te plunderen. Er zijn in enkele 

gebieden ook al eekhoorns die de kunst verstaan om de klepjes te openen om daarna de kast leeg te halen. 

Door een extra haakje op de kast te plaatsen kunnen we dit voorkomen. Gelukkig blijft het bij ons nog beperkt 

tot de eekhoorn. Als we naar ons buurland Duitsland kijken, dan zijn daar de problemen een stuk groter. 

Plaatselijk schijnt verstoring van nestkasten op te lopen tot soms wel 75% van het nestkasten arsenaal. De 

predator is dan niet de eekhoorn maar de relmuis ook wel zevenslaper genoemd. De relmuis is een stukje 

kleiner dan de eekhoorn en kan gemakkelijk door een vlieggat van 30 a32 mm. Gelukig ontwaakt de 

zevenslaper, vandaar ook zijn bijnaam, pas wanneer de meeste nestkastbewoners al met hun tweede legsel 

bezig zijn. 

 

Broedresultaten uilen en torenvalk; 

 

 

Bosuil:Bij de bosuilen was de bezetting dit jaar iets hoger. 

Van de gecontroleerde nestkasten waren er dit broedseizoen 

21 bezet, de resterende kasten worden vooral door holenduif 

en kauw bezet. Ook maken elk jaar een aantal mandarijn-

eenden gebruik van deze nestkasten. Het gaat hierbij vooral 

om kasten die in de buurt van water hangen m.n. bij het 

Almelo - Nordhornkanaal. Uit de 21 door de bosuilen bezette 

nestkasten zijn in totaal 46 jongen uitgevlogen, wat neer komt 

op 2,2 jongen per nestkast. In totaal zijn er 60 nestkasten van 

deze soort gecontroleerd. 

Kerkuil;Voor de kerkuil was het broedseizoen 2010 net als 

het broedseizoen van 2009 slecht. Een jaar met weinig 

veldmuizen gevolgd door een winter met veel sneeuw heeft 

deze vogels behoorlijk parten gespeeld. Als gevolg hiervan 

was hun conditie in het voorjaar niet goed genoeg om voor 

nalatenschap te zorgen. In totaal werden 128 nestkasten 

gecontroleerd. Slechts in 27 hiervan was er door de kerkuil 

een broedpoging ondernomen met eieren of uitgekomen 

jongen. Het aantal uitgevlogen jongen bedroeg totaal 90, wat 

neer komt op 3,3 jongen per nestkast. In 5 kerkuilenkasten 

werden broedende holenduifjes aangetroffen 
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Overzicht broedresultaten uilen en torenvalk van 2008 t/m 2010; 

 

Soort vogel 

 

Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast 

Jaargang  2008  2009  2010  2008  2009  2010   2008   2009   2010 

Kerkuil    66  35      27 215  83       90 3,3   2,8 3,3  

Bosuil 16  16      21 40  33  46 2,5  2,1  2,2  

Steenuil   22 32 35  63      66 108   2,9 2,1  3,1  

Torenvalk 26  21      26 132   87 81   5,1  4,1  3,1  

Totaal   130   104 109    450  269   325   3,5 2,6  3,0  

 

Resumerend kunnen we vaststellen dat het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nestkast in 2010 voor de 

uilen het iets beter was dan in 2009. De torenvalk bleef duidelijk achter met 3,1 jong per kast. Voor wat betreft 

de bezetting van de nestkasten hadden de bos- en steenuil weer iets meer kasten bezet en bleef de torenvalk 

gelijk. De kerkuil beleefde een dramatisch slecht seizoen met slechts 27 bezette kasten wat meer dan een 

halvering is t.o.v. 2008. Uiteraard gaan we door met het plaatsen van nestkasten voor zowel bosuil, kerkuil als 

torenvalk en steenuil. Vooral voor steenuil zijn in onze regio nog genoeg mooie locaties om nestkasten op te 

hangen en zo dit fraaie uiltje een handje te helpen met nestgelegenheid. 

 
 

Steenuil: De steenuil doet het steeds beter in onze regio. 

Ook het broedseizoen 2010 gaf weer een stijgende lijn aan in 

het aantal bezette nestkasten. Waren er in 2009 al 32 kasten 

bezet, het afgelopen broedseizoen is dit opgelopen naar 35 

bezette nestkasten. Het aantal uitgevlogen jongen bedroeg 

108 stuks wat neer komt op 3,1 jong per nestkast. Het 

hoogste aantal van de afgelopen jaren waarin we intensief 

bezig zijn met het plaatsen van nestkasten. Dit aantal had 

zelfs nog hoger kunnen zijn ware het niet dat in twee nesten 

de eieren niet zijn uitgekomen, en in één nestkast de jongen 

al waren uitgevlogen. Het totale aantal nestkasten dat in 

2010 werd gecontroleerd bedroeg 104, waarvan er zoals 

vermeld 35 daadwerkelijk door steenuilen bezet waren.  

 

Torenvalk; Het aantal van 26 bezette torenvalkkasten in het 

afgelopen broedjaar was gelijk aan 2008. Maar met een 

tegenvallend gemiddelde van 3,1 jongen per kast, lag het 

aantal van 81 uitgevlogen jongen een stuk lager. Wel moet 

vermeld worden dat in 2 nestkasten de jongen al waren 

uitgevlogen en dus niet zijn meegeteld in het totaal aantal 

uitgevlogen jongen. Er werden in totaal 52 nestkasten 

gecontroleerd. Hiervan waren er dus 26 bezet.  
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7. RINGRESULTATEN 2010 

 

Geringde vogels 

 

 

In 2010 werden 4503 vogels geringd; dit was een aanzienlijke toename t.o.v. 2009 toen 3984 exemplaren een 

ringetje kregen aangelegd. Het aantal soorten was met 39 precies gelijk aan het aantal dat in 2009 geringd 

werd. Het aantal vogels dat jaarlijks wordt geringd neemt de laatste jaren weer toe; het aantal soorten dat 

geringd wordt neemt de laatste jaren echter lichtjes af. 

 

De boerenzwaluw was jarenlang de meest geringde vogel in ons werkgebied, maar de laatste jaren is de bonte 

vliegenvanger koploper met gemiddeld 800 tot 1000 exemplaren per jaar.Daarbij was 2010 zelfs een absoluut 

recordaantal met 1124 geringde bonte vliegenvangers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOORT 2009 2010 SOORT 2009 2010 

Havik 2 0 Gekraagde Roodstaart 67 48 

Buizerd 8 2 Merel 14 45 

Torenvalk 78 76 Kramsvogel 0 7 

Kleine Plevier 8 14 Kleine Karekiet 416 432 

Kievit 38 37 Zwartkop 1 4 

Grutto 7 0 Grauwe Vliegenvanger 34 9 

Wulp 5 1 Bonte Vliegenvanger 920 1124 

Holenduif 7 4 Glanskop 57 3 

Koekoek 18 23 Matkop 0 1 

Kerkuil 95 97 Kuifmees 0 3 

Steenuil 78 112 Pimpelmees 137 143 

Bosuil 32 52 Koolmees 165 330 

Grote Bonte Specht 6 8 Boomklever 345 268 

Gierzwaluw 3 3 Boomkruiper 4 0 

Boerenzwaluw 338 493 Spreeuw 739 841 

Huiszwaluw 33 70 Huismus 5 19 

Grote Gele Kwikstaart 6 13 Ringmus 111 108 

Witte Kwikstaart 26 6 Vink 45 36 

Gele Kwikstaart 4 0 Groenling 1 5 

Winterkoning 0 5 Goudvink 0 5 

Heggenmus 19 6 Geelgors 31 36 

Roodborst 19 14    

 

TOTAAL SOORTEN 

 

39 

 

39 

 

TOTAAL EXEMPLAREN 

 

3984 

 

4503 

Het eerste officiële broedgeval van een bonte 

vliegenvanger werd in 1903 vastgesteld in 

Denekamp en heeft zich daarna verder over 

Nederland uitgebreid met de hoogste dichtheden 

in de oostelijke helft van ons land. 

Oorspronkelijk komt de soort uit Centraal 

Europa. Ze komen in de tweede helft van april 

terug uit Afrika, waar ze overwinteren, brengen 

snel één legsel groot en eind juni vliegen de 

oude en jonge vogels al weer naar het zuiden. 
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Bonte vliegenvangers broeden in nestkasten, met een voorkeur voor het groene nestkasttype ”Kaptein”. Bij 

controleurs van nestkasten en ringers staan ze bekend als ”vriendelijke en makkelijke vogeltjes”. In 2010 waren 

er enkele geslaagde broedsel met 8 jongen, waarbij in Agelo naast 8 jonge bonte vliegenvangers ook nog een 

jonge koolmees in de nestkast werd aangetroffen. Hoe die daar in verzeild is geraakt, blijft een raadsel. De 8 

bonte vliegenvangers zaten op uitvliegen, maar werden na het ringen, weer makkelijk in de nestkast geplaatst. 

De jonge koolmees echter verliet onmiddellijk weer de nestkast en vloog naar de eerste de beste struik in de 

buurt. 

 

Spreeuwen werden er ook weer veel 

geringd, 841 exemplaren en dat waren er 

ruim 100 meer dan in 2009, doordat er 

nogal behoorlijk veel tweede broedsel in 

de tweede helft juni waren. De grootste 

kolonie spreeuwen broedt de laatste jaren 

bij Henk Plas in Agelo; op 7 mei werden er 

232 geringd en op 17 juni weer 123 

pullen. Bij Kleissen in Weerselo wordt de 

kolonie elk jaar kleiner door minder 

geschikt foerageergebied in de directe 

omgeving. In 2010 werden nog maar 89 

spreeuwen in 18 nestkasten geringd. 

Gelukkig zijn er in Agelo en Rossum enkele 

locaties met behoorlijk wat grasland waar 

de adulte spreeuwen nog voedsel kunnen 

vergaren voor hun hongerige jongen in de 

nestkasten. 

 

 

 

 

Jarenlang was de boerenzwaluw de meest geringde vogel in ons werkgebied omdat er veel werden geringd 

voor het ”Boerenzwaluw Project Nederland” en later voor het Euring Swallow Project. Na het einde van dit 

intensieve en uitgebreide onderzoek in 2004 werden er aanzienlijk minder boerenzwaluwen geringd en daalde 

zelfs beneden de 400 vogels per jaar. In 2010 steeg het aantal geringde boerenzwaluwen weer naar 493. In 

2011, Jaar van de Boerenzwaluw,zal de ringers er alles aan gelegen zijn dit aantal te overtreffen; zeker nu 

er meer personen in onze vereniging door het Vogeltrekstation hiervoor zijn geautoriseerd. 

Op 2 boerderijen werden in totaal 70 huiszwaluwen geringd. Omdat de huiszwaluwen laat terugkeerden op hun 

broedlocaties, brachten de meeste broedpaartjes maar één legsel groot. Op een boerderij werden in 11 van de 

12 aanwezige kunstnesten succesvol één legsel groot gebracht. 

Bij het Almelo-Nordhornkanaal en het waterwingebied van Enschede kregen 432 kleine karekieten een ringetje 

en 23 koekoeken, maar deze laatste soort alleen langs het kanaal, want op het waterwingebied waren geen 

koekoeken actief. 

Een opmerkelijk groot aantal van 14 kuikens van de kleine plevier werden geringd. Deze zeer schaarse 

broedvogel in Twente broedt op opgespoten en braakliggende bouwterreinen en moet dus bijna elk jaar op 

zoek naar een nieuwe tijdelijk geschikte broedplek. 

In Agelo en Saasveld werden in januari en februari ruim 500 vogels gevangen en geringd op 2 vaste 

voederplaatsen. De koolmees was met 276 exemplaren de meest geringde soort, gevolgd door 100 

pimpelmezen. Uiteraard kwamen er veel merels op de voerplek af en 35 exemplaren lieten zich vangen en 

ringen en ook 7 kramsvogels, die normaliter nogal schuw zijn en zich moeilijk laten vangen, belandden in de 

mistnetten en de handen van de ringer. Opmerkelijk was zeker ook nog dat er 36 geelgorzen werden gevangen 

en geringd.  

 

De meeste jonge spreeuwen worden de laatste 

jaren geringd in Agelo. 
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Geringde weidevogels 

 

SOORT 2006 2007 2008 2009 2010 

Kievit 40 32 27 38 37 

Grutto 3 3 1 7 0 

Wulp 2 0 9 5 1 

Scholekster 3 5 6 0 0 

Tureluur 4 3 0 0 0 

TOTAAL 52 43 43 50 38 

 

Over het ringen van jonge weidevogels in 2010 is weinig of geen positief nieuws te melden. Integendeel, het 

wordt elk jaar moeilijker om nog pullen op te sporen en te ringen. Van de 37 geringde jonge kieviten werden er 

slechts 5 geringd in agrarisch gebied; de andere 32 werden geringd op toekomstige industrie- en 

bouwterreinen, die door de malaise in de bouw nog braak lagen. De kieviten konden hier ongestoord broeden 

en hun jongen groot brengen. De plassen water die her en der aanwezig waren, maakten het terrein extra 

aantrekkelijk voor de kieviten. 

Verder werd nog slechts één wulp geringd in Agelo. Een dag na de melding van 2 jonge wulpen, werd slechts 

nog maar één exemplaar aangetroffen en geringd. 

 

Geringde roofvogels en uilen 

 

Na een daljaar in 2009 en het soms strenge winterweer in januari en februari 2010 werden lage 

broedresultaten verwacht bij de roofvogels en uilen. Zeker van de kerkuil, die extra gevoelig is voor strenge 

winters, werden nauwelijks jongen verwacht. Dat er dan toch nog 97 kerkuilen werden geringd was dan ook 

een meevaller. Er waren zelfs enkele broedpaartjes kerkuilen 

die met succes 5 jongen groot brachten, maar gemiddeld was 

het aantal jongen laag en zelfs heel wat paartjes hebben niet 

eens een broedpoging ondernomen. 

Half april werden al de eerste 3 jonge bosuilen geringd in 

Rossum en 3 juni werden de laatste 4 pullen geringd. Het 

totale aantal was het hoogste sinds jaren. Hierbij waren ook 

de 6 jonge bosuilen die in de dierenopvang van Paulette 

Baake in Enschede waren opgevangen. Nog steeds zijn er 

mensen, die tijdens hun wandeling of trimloopje in het bos, 

ten onrechte jonge bosuilen meenemen en naar de 

dierenopvang brengen omdat ze denken dat de jongen zijn 

verlaten. Het is maar de vraag of deze jongen bosuilen ooit 

zelfstandig worden als ze weer de vrijheid krijgen. 

En dan de steenuil. Er werd een record aantal van 112 

exemplaren geringd; hierbij waren een 8 tal volwassen 

exemplaren die broedend in de nestkasten werden 

aangetroffen.  

SOORT 2006 2007 2008 2009 2010 

Bosuil 32 50 42 32 52 

Buizerd 8 12 14 8 2 

Havik 1 1 3 2 0 

Kerkuil 157 339 226 95 97 

Ransuil 0 1 3 0 0 

Sperwer 3 1 1 0 0 

Steenuil 32 43 70 78 112 

Torenvalk 51 78 127 78 76 

TOTAAL 284 525 486 293 339 

Een recordaantal geringde steenuilen. 
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Steenuilen zijn blijkbaar in staat strengwinterweer goed te doorstaan door over te schakelen naar ander 

beschikbaar voedsel zoals kleine vogels. In het broedseizoen vangen sommige broedpaartjes enorm veel 

meikevers, waarvan honderden bruine dekschilden in de nestkasten werden aangetroffen tijdens 

nestkastcontroles en het ringen van de pullen. Er waren ook weer meerdere broedpaartjes die 5 pullen groot 

brachten. 

 

Torenvalken hadden de 

vorstperiode in januari en februari 

redelijk goed doorstaan en 15 

paartjes brachten 76 jongen groot, 

die ook werden geringd. In 4 

nestkasten werden 6 pullen 

aangetroffen waardoor het 

gemiddelde van 5 jongen per kast 

hoog uitviel. In nóg 3 kasten 

hebben torenvalken succesvol 

gebroed, maar de ringers waren te 

laat, want bij controle van deze 

kasten, zaten de jonge torenvalken 

al bovenop de kast, in plaats van 

erin of zaten op uitvliegen. In 

Agelo werd nog op 26 juli een zeer 

laat legsel geringd. Twee controles 

hadden slechts koude eieren 

opgeleverd en onterecht werd dit 

genoteerd als een verlaten legsel. Tijdens het ruimen van omgewaaide bomen na de verwoestende storm van 

14 juli sloeg een tak tegen de kast en prompt klonken er protesterende geluiden uit de nestkast. Er bleken 

alsnog 4 jonge torenvalken in te zitten. 

 

Terugmeldingen 

 

In 2010 werden 127 vogels teruggemeld, daarbij ook geteld de vogels die hier eerder door ons zelf waren 

geringd en nu gecontroleerd werden in nestkasten of gevangen zoals boerenzwaluwen voor het RAS-projekt. 

De meeste meldingen waren van de boerenzwaluw met 24 zelf teruggevangen exemplaren en één dood 

gevonden vogel in Weerselo. Er werden 15 steenuilen levend in nestkasten gemeld, maar helaas werden er ook 

nog 8 dood teruggemeld. Bij de kerkuil sloeg de balans naar de negatieve kant door met 14 dood en 6 levend 

teruggemeld. Bij nestkastcontrole van bonte vliegenvangers werden er 11 gecontroleerd die al eerder hier 

waren geringd en 3 bonte vliegenvangers werden dood teruggemeld.  

 

De interessantste meldingen worden afzonderlijk besproken en staan tevens in een tabel en op 

een overzichtskaartje. 

 

1.Buizerd 6115375. Op 5 februari 2006 werd een nog jonge overwinterende buizerd geringd in Agelo. Ruim 4 

jaar later, op 15 maart 2010, kwam deze buizerd in botsing met een trein in Rotenburg in Duitsland en 

overleefde dit natuurlijk niet. Veel buizerds, vooral jonge exemplaren, uit Duitsland en Scandinavië komen in 

ons mildere klimaat overwinteren. Oudere exemplaren daarentegen blijven zoveel mogelijk hun broedplaats 

bezet houden.  

2.Torenvalk 3666070. Een oude bekende, want deze torenvalk is inmiddels al 4 maal teruggemeld. 

Nadat de vogel in juni 2008 als nestjong werd geringd in Rossum, werd hij één jaar later gevangen nabij 

Coevorden en voorzien van een kleurring. In augustus 2009 werd de torenvalk 2 maal gezien in Holthone, vlak 

bij Coevorden. Op 8 augustus van 2010 was het weer raak en weer bij Holtone werd de kleurring afgelezen. 

Inmiddels is het een mooi uitgekleurd mannetje dat zich daar heeft gevestigd en hopelijk nog enkel jaren zal 

worden gemeld.  

 

Gemiddeld wist de torenvalk per broedpaar 5 jongen groot te krijgen  
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3.Torenvalk 3672903.Het eerste levensjaar is het moeilijkste voor torenvalken en zeker als al vroeg de 

winter invalt met vorst en sneeuw, vallen er veel slachtoffers. Tijdig uitwijken naar het warmere streken in ZW-

Europa is de beste oplossing. Op 9 december werd bij Simmerath in het noorden van de Eifel een torenvalk, die 

een half jaar eerder in Saasveld als nestjong was geringd, dood gevonden. Hij had de winterse omstandigheden 

niet overleefd. 

4.Kerkuil 5439326. De kerkuil die in 2010 werd teruggemeld op de grootste afstand van de ringplaats, was 

geringd in Langeveen en helemaal naar de Duitse Waddenkust gevlogen. De kerkuil werd dood teruggemeld uit 

Dornum op 138 km.  

5.Kerkuil 5373369.Een mooiste terugmelding van een kerkuil in 2010 was van een exemplaar dat als 

nestjong was geringd in Agelo op 22 juni 2002. Deze kerkuil werd 8 jaar later, op 12 juni 2010, levend 

aangetroffen bij controle van een kerkuilenkast in Hardenberg. 

6.Kievit 1470826.In 2008 werd een jonge kievit geringd in Agelo en in 2010 keerde deze plaatstrouwe kievit 

terug naar dezelfde plek om er te broeden. Een van onze veldwerkers vond de kievit echter helaas vers dood 

terug. De ongelukkige vogel had enkele verwondingen, maar het was niet duidelijk wat hiervan de oorzaak was.  

7.Boerenzwaluw AR49487.Op een boerderij in Weerselo waar jaarlijks een 25-tal jonge huiszwaluwen 

worden geringd, vonden de oplettende bewoners in mei 2010 een dode geringde zwaluw onder een raam 

liggen. Het was geen huiszwaluw, maar een boerenzwaluw en het ringnummer kwam uit een onbekende serie. 

Via het inmiddels nieuwe Ringprogramma ”Griel” van het Vogeltrekstation kwam meteen al de terugmelding. De 

boerenzwaluw was op 7 augustus van 2009 geringd als jonge vliegvlugge vogel op een slaapplaats bij Dronten. 

In 2010 keerde de boerenzwaluw weer terug naar zijn geboortegrond in Weerselo.Het is zeer waarschijnlijk een 

jonge boerenzwaluw geweest uit een nest in de buurt van Weerselo die alvorens op de trek naar Afrika te gaan, 

eerst in de omgeving van de Randmeren enkele weken opvette, zoals bekend uit het intensieve ringonderzoek 

dat in onze regio heeft plaats gevonden. 

 

8.Kleine Karekiet AP46787. De eerste terugmelding van een 

kleine karekiet betreft een terugvangst die al in 2008 is gedaan, 

maar pas in 2010 is ontvangen. De kleine karekiet was geringd 

op 4 juli 2008 langs het Almelo-Nordhornkanaal bij Agelo en 

werd op 30 augustus 2008 teruggevangen in Genk in België. 

9.Kleine Karekiet AS20274. Er werd ook melding ontvangen van een kleine karekiet die op 30 juni 2009 

werd geringd bij Fleringen bij het Almelo-Nordhornkanaal en gevangen en gecontroleerd op 19 augustus 2009 

in Blegny in België. 

10.Kleine Karekiet AS20259.Geringd op 30 juni 2010 langs Almelo-Nordhornkanaal bij Reutum en 16 

augustus 2010, 47 dagen later, gevangen en gecontroleerd in Affligem in België.  

Boerenzwaluwen verzamelen zich in het 

najaar massaal op de slaapplaatsen in de 

omgeving van Kampen. Tienduizenden 

vogels uit de wijde omgeving, waaronder 

waarschijnlijk veel van onze zwaluwen, 

zoeken elkaar op en fladderen in de 

ondergaande zon boven het riet. Als de 

zon een kwartier onder is, duiken ze 

naar beneden en zoeken ze een 

rietstengel voor de nacht. Vanaf half 

september stroomt Europa leeg. Veel 

van onze zwaluwen hebben zich in de 

omgeving van Kampen rond gegeten. 

Drie gram vet erboven op en vervolgens 

trekken ze door België en Frankrijk en 

vliegen vervolgens via Spanje het 

Afrikaanse continent in. Ze doen het 

kalmpjes aan, elke dag een stukje. „s 

Avonds zoeken ze een geschikte 

slaapplaats om de nacht door te 

brengen. 
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11.Kleine Karekiet AS20295.Een dag later, op 17 augustus 2010, werd weer op hetzelfde ringstation in 

Affligem een kleine karekiet gevangen die was geringd bij het Almelo-Nordhornkanaal bij Fleringen. Deze kleine 

karekiet was een weekje later dan de bij nr. 10 genoemde vogel als nestjong geringd. 

12.Kleine Karekiet AT29855.kleine karekieten en bosrietzangers lijken heel sterk op elkaar en zijn slechts 

moeilijk te onderscheiden. Hun zang is wel verschillend en een goed hulpmiddel, maar als een ringer ze in de 

hand heeft, zingen ze niet, dus wordt dan de vleugellengte en nog enkele maten genomen en brengt een tabel 

de oplossing. Bij het Almelo-Nordhornkanaal broeden ook wel bosrietzangers, maar heel weinig en ze bouwen 

hun nest meer in struiken dan in riet. Deze kleine Karekiet werd teruggemeld als bosrietzanger op 12 augustus 

2010 uit Neerpelt in België. 

13.Kleine Karekiet AT30158. Ook op het waterwingebied van Enschede werden kleine karekieten geringd. 

Van de exemplaren die geringd werden op 5 juli 2010 werd één exemplaar op 28 augustus 2010 gevangen en 

gecontroleerd in Kinrooi in België. 

14.Kleine Karekiet AS20446.Al op 25 juni 2010 geringd als een van de eerste kleine karekieten van deze 

jaargang bij het Almelo-Nordhornkanaal ter hoogte van Rossum en teruggevangen in Mechelen in België op 23 

augustus 2010. 

15.Bonte Vliegenvanger AS19962. Op 24 april 2010 was deze bonte vliegenvanger bijna weer terug na de 

lange en gevaarlijke retourvlucht naar de overwinteringsgebieden in Afrika. Bij de Beekse Bergen in Brabant 

vloog de vogel echter tegen een raam en overleefde dit niet. Bonte vliegenvangers worden wel vaker 

teruggemeld als raamslachtoffer. 

16.Bonte Vliegenvanger AT29155.Er worden slechts weinig bonte vliegenvangers teruggemeld uit het 

buitenland, ondanks dat er jaarlijks toch vele honderden worden geringd. Ze zijn echter zeer moeilijk terug te 

vangen met mistnetten omdat ze buiten de broedtijd niet op hun zang reageren. Bovendien trekken ze al direct 

na het broedseizoen in de zomer weg en veel ringstations zijn dan nog niet operationeel. Dit jaar werd er echter 

al op 22 juli een bonte vliegenvanger teruggemeld door het ringstation van Awirs in België. Op 3 juni werd deze 

bonte vliegenvanger als nestjong geringd op het waterwingebied van Enschede. 

17.Spreeuw L290609.Veel van onze spreeuwen overwinteren in het Westen van België, in het noorden van 

Frankrijk en Engeland waar het klimaat toch wat milder is. Op 8 mei 2008 werden in Rossum 73 spreeuwen in 

15 nestkasten geringd. Een spreeuw uit kast 11 werd op 15 november 2009 in Sint Margriete in België 

gevangen en gecontroleerd. 

18.Spreeuw L290627. In kast 15, slechts een tiental meters van kast 11 werden ook op 8 mei 2008 7 

spreeuwen geringd en één van deze vogels had minder geluk tijdens zijn verblijf in België, want op 9 oktober 

2008 werd deze spreeuw in Kaprijke geschoten, vlak bij de plaats waar de vorige spreeuw werd gevangen en 

gecontroleerd. Men vraagt zich dan toch af waarom de spreeuw in oktober werd geschoten; schade, overlast of 

een schietgrage Belg?  

 

VOGELSOORT 

RINGNUMMER 

RINGDATUM 

RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 

RINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 

TIJD 

BIJZONDERHEID 

1.Buizerd 

Arnhem 6115375 

05-02-2006 

Agelo 

15-03-2010 

Rotenburg, Duitsland 

186 km 

1499 dg 

Dood, 

treinslachtoffer 

2.Torenvalk 

Arnhem 3666070 

09-06-2008 

Lemselo 

08-08-2010 

Holthone 

36 km 

791 dg 

Kleurring afgelezen 

3.Torenvalk 

Arnhem 3672903 

03-06-2010 

Saasveld 

09-12-2010 

Simmerath, Duitsland 

191 km 

188 dg 

Dood 

4.Kerkuil 

Arnhem 5439326 

20-06-2009 

Langeveen 

27-11-2010 

Dornum, Duitsland 

138 km 

525 dg 

Dood, 

binnengevlogen 

5.Kerkuil 

Arnhem 5373369 

22-06-2002 

Agelo 

12-06-2010 

Hardenberg 

24 km 

2913 dg 

Levend, in nestkast 

6.Kievit 

Arnhem 1470826 

10-06-2008 

Agelo 

18-04-2010 

Agelo 

0 km 

678 dg 

Vers dood met 

verwonding 

7.Boerenzwaluw 

Arnhem AR49487 

07-08-2009 

Dronten 

22-05-2010 

Weerselo 

72 km 

289 dg 

Dood raamslachtoffer 

8.Kleine Karekiet 

Arnhem AP46787 

04-07-2008 

Kanaal A/N Agelo 

30-08-2008 

Genk, België 

188 km 

57 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 
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9.Kleine Karekiet 

Arnhem AS20274 

30-06-2009 

Kanaal A/N Fleringen 

19-08-2009 

Blegny, België 

203 km 

50 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

10.Kleine Karekiet 

Arnhem AS20295 

06-07-2009 

Kanaal A/N Fleringen 

17-08-2009 

Affligem, België 

249 km 

42 dg 

Levend, gevangen 

gecontroleerd 

11.Kleine Karekiet 

Arnhem AS20259 

30-06-2009 

Kanaal A/N Reutum 

16-08-2009 

Affligem, België 

250 km 

47 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

12.Kleine Karekiet 

Arnhem AT29855 

25-06-2010 

Kanaal A/N Fleringen 

12-08-2010 

Neerpelt, België 

158 km 

47 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

13.Kleine Karekiet 

Arnhem AT30158 

05-07-2010 

Enschede 

28-08-2010 

Kinrooi, België 

144 km 

52 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

14.Kleine Karekiet 

Arnhem AS20446 

25-06-2009 

Kanaal A/N Rossum 

23-08-2009 

Mechelen, België 

228 km 

59 dg 

Levend, gevangen 

gecontroleerd 

15.Bonte 

Vliegenvanger 

Arnhem AS19962 

03-06-2009 

Saasveld 

24-04-2010 

Beekse Bergen 

148 km 

325 dg 

Dood, 

raamslachtoffer 

16.Bonte 

Vliegenvanger 

Arnhem AT29155 

03-06-2010 

Waterwingebied 

Enschede 

22-07-2010 

Awirs 

België 

209 km 

47 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

17.Spreeuw 

Arnhem L290609 

08-05-2008 

Volthe 

15-11-2009 

Sint-Lauriens, België 

263 km 

556 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

18.Spreeuw 

Arnhem L609627 

08-05-2008 

Volthe 

09-10-2008 

Kaprijke, België 

263 km 

154 dg 

Dood, geschoten 
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8.   RAS-PROJECT BOERENZWALUW 2010 

 

RAS staat voor Recapturing  Adults for Survival: of te wel soortgericht onderzoek naar de 

overleving van Nederlandse broedvogels. In een vast studiegebied wordt daarbij een bepaalde 

soort onder de loep genomen. Daarbij wordt met een vaste terugvangst inspanning getracht 

terugmeldingen te verzamelen van adulte broedvogels in ons geval de boerenzwaluw. Doel is om 

hierdoor inzicht te krijgen in overleving, plaatstrouw, leeftijdsopbouw en dispersie.  

 

Onze deelname 

In 2010 werden adulte boerenzwaluwen geringd en gevangen op vier boerderijen met een totaal van 41 

broedparen. Tevens werden op deze boerderijen alle jongen geringd. Op een vijfde boerderij werden alleen de  

nestjongen geringd. Het vangen de broedvogels doen we in de vroege ochtenduren. Omdat nagenoeg alle 

broedvogels overnachten in de broedruimte, worden voor zonsopgang hierin de netten opgesteld waarbij de in- 

en uitvliegopeningen worden afgesloten. Door deze methode is het ons in 2010 gelukt om 77 oftewel 94 % van 

de broedvogels te vangen. Het betrof hier 40 mannetjes en 37 vrouwtjes. Van deze 77 gevangen 

boerenzwaluwen waren 24 exemplaren al in eerdere jaren geringd.  

 

In de onderstaande tabel staat behalve het ringjaar ook de toenmalige status aangegeven van de 

terugvangsten in 2009:  

 

Ringjaar van de terugmeldingen in 2010 2005 2006 2007 2008 2009 

Geringd als broedvogel op vanglocatie 1 3 2 6 10 

Geringd als nestjong op vanglocatie  1  1  

Totaal teruggevangen in 2009 1 4 2 7 10 

 

Zoals te verwachten, hadden de meeste terugvangsten betrekking op boerenzwaluwen die in 2008 en 2009 als 

broedvogel werden geringd. De terugvangsten uit voorgaande jaren waren gering. Zwaluwen zijn zeer 

plaatstrouw aan een broedlocatie en zullen, als ze de trek en winterperiode in Afrika hebben overleefd, 

terugkeren naar hun broedplek. Van alle 61 broedvogels die we in 2009 hebben gevangen hebben we er 20 

ofwel 32 % in 2010 terug kunnen vangen op hun broedplaats. Voor het gros van de overige broedvogels uit 

2009, zal waarschijnlijk het doek ergens gevallen zijn op trek of tijdens de winterperiode in Afrika. De oudste 

teruggevangen zwaluw werd in 2005 geringd als broedvogel en was op het moment van terugvangst in 2010 

dus minimaal 6 jaar oud. Dit mannetje werd vanaf 2005 elk jaar teruggevangen. Het is opvallend dat we van 

alle 148 geringde pullen in 2009 er niet één in 2010 hebben teruggevangen. Dit maakt duidelijk dat slechts een 

marginaal deel van de geringde jongen terugkeren op hun geboorteplek. Van alle jonge boerenzwaluwen die 

we in der loop der jaren hebben geringd, en dat zijn er ruim tienduizend, hebben we slechts 2 % 

teruggevangen als broedvogel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zwaluwpopulatie op een broedlocatie wordt 

maar voor gering deel gevormd uit eigen 

nestjongen. Een goedvoorbeeld hiervan is de 

boerderij van Bernhard Bijen. Vanaf 1993 zijn 

hier jaarlijks bijna alle broedvogels gevangen. 

In de afgelopen 18 jaar hebben we op deze 

boerderij 322 verschillende broedvogels 

gevangen. Hieronder slechts 30,die op dit erf 

als nestjong waren geringd en in de daarop 

volgende jaren als broedvogel terugkeerden op 

hun geboorteplek. En dat uit een totaal van 

1834 nestjongen,die vanaf 1993 op de boerderij 

van Berhard zijn geringd. 
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Broedbiologisch onderzoek. 

Om meer inzicht te krijgen in de aantalsontwikkeling is door Vogelbescherming Nederland, SOVON 

vogelonderzoek en de stichting Hirundo in 2009 een breed landelijk onderzoek opgezet naar de boerenzwaluw. 

Behalve de gegevens die verzameld worden via het RAS-Project is hierbij is ook aandacht voor onderzoek naar 

broedbiologie via het “Nestkaartenproject” van SOVON en het “Ringproject Pullen” van het vogeltrekstation. 

Ringers van onze vereniging, met name de helaas veel te vroeg overleden Anton Conings en Johan Drop 

kennen inmiddels een lange traditie in deelname aan onderzoek naar de boerenzwaluw. Om meer gestalte te 

kunnen geven aan dit onderzoek is er bij het vogeltrekstation een aanvraag ingediend voor uitbreiding van 

ringcapaciteit. Leonard Rouhof assisteerde al jaren bij het RAS project en wilde hieraan ook graag als ringer 

deelnemen. Na een met goed gevolg afgelegde proef van bekwaamheid heeft het vogeltrekstation een 

ringvergunning voor hem afgegeven. Hij zal samen met Johan Drop het project uitvoeren en heeft in 2010 

hiermee een begin gemaakt.  

 

Broedseizoen 2010. 

Aan de hand van eigen tellingen en inventarisaties door derden lijkt het, dat het aantal broedparen in onze 

omgeving in 2010 lager was als in 2009. Exacte getallen zijn niet te geven omdat de tellingen in ons 

verenigingsgebied niet gebiedsdekkend zijn. Hoe dan ook, op de projectlocaties was het aantal broedparen 

lager dan in 2009. Hier komt nog bij dat het aantal zwaluwen op één boerderij door toedoen van een steenuil 

vorig jaar flink is gedaald.  

 

 

 

 

In 2010 werden 85 legsels gevolgd op 

uitkomst gegevens. Hiervan zijn voor het 

nestkaartenproject van SOVON ook nestkaarten ingevoerd. De eerste eieren werden rond 25 april gelegd en de 

eerste jongen zijn al in de tweede week van mei uitgekomen. Toch zijn de meeste broedparen wat later 

begonnen als dat we de laatste jaren gewend waren. Dit zal alles te maken hebben met de koude 

weersomstandigheden en de beschikbaarheid van voedsel in april. De boerenzwaluwen begonnen gemiddeld op 

11 mei met het eerste legsel. Dit was 5 dagen later als in 2009. Het legbegin van het 2e legsel was gemiddeld 

op 6 juli. Uiteindelijk wisten 2 broedparen drie geslaagde broedsels met jongen groot te krijgen. De 

weeromstandigheden waren in de afgelopen broedperiode zeer verschillend. Warm en droog in de 

jongenperiode van het eerste en juist koud en nat bij het grootbrengen van het tweede broedsel. Ondanks deze 

zeer verschillende weersomstandigheden was het aantal uitgevlogen jongen in beide broedperiodes goed. 

Gemiddeld vlogen uit het eerste broedsel bijna 4 jongen uit en bij het tweede legsel waren dat er 3,2 jongen 

per nest. Kennelijk wisten de zwaluwen toch nog voldoende voedsel halen voor de jongen. Het Twentse 

coulissenlandschap zal hier aan hebben bijgedragen. Vooral in slechtweer periodes foerageren zwaluwen langs 

houtwallen en boomsingels. Het aantal van 7,1 uitgevlogen jongen per broedpaar was voor onze omgeving zelfs 

iets hoger als gemiddeld. Het langjarig gemiddelde (gegevens ESP-Project van 1993-2004) ligt in onze 

omgeving op 6,8 jong per broedpaar. 

 

Gecontroleerde nesten: 85 

 

Eieren gem. per nest 4,3 

Uitgevl. per nest gem: 3,5 

UItgevl. per broedpaar 7,1 

Aantal 1e legsels 43 

Aantal 2e legsels 36 

Aantal 3e legsels 2 

Geb.dat gem. 1e legsel 11 mei 

Geb.dat gem. 2e legsel 6 juli 

Nestjongen geringd: 303 

Ondanks wisselende weersomstandigheden was er kennelijk voldoende 
voedsel voor de jongen. 
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9. Jaar van de boerenzwaluw 2011 

 

Het jaar 2011 is door vogelbescherming en SOVON 

uitgeroepen tot het jaar van de boerenzwaluw. De 

boerenzwaluw geld als een goede ambassadeur van 

het landelijk gebied en komt dan ook in bijna alle 

typen agrarisch landschap voor. Vooral voor bewoners 

van het platteland, is het een aansprekende soort. Zijn 

vrolijke gekwetter, hun vertrouwelijke omgang met de 

mens, maar ook zijn sierlijke vlucht en 

indrukwekkende trektocht naar Afrika spreken tot de 

verbeelding. Het is een echte plattelandsvogel die 

voor zijn voedsel en nestgelegenheid geheel 

afhankelijk is van het platteland. 

 

Boeren en buitenlui zijn dan ook de gastheren van 

deze “bijzonder gewone vogel” 

 
 
 

 
 

Terugtocht uit Afrika. 

Op het moment van schrijven, begin februari, verblijven “onze boerenzwaluwen” nog in Afrika maar al snel 

beginnen ze aan hun terugreis naar een boerenerf ergens op het Twentsche platteland. Onze boerenzwaluwen 

overwinteren voornamelijk in West of Centraal Afrika in een gebied dat van Ivoorkust tot Angola strekt. Hier 

hebben ze de winter doorgebracht in een omgeving met een rijke planten- en insectenwereld en uitgestrekte 

rietvelden om te overnachten. Het verblijf in Afrika heeft nog een ander doel: de zwaluwen ruien daar en hun 

hele verenkleed wordt daar vernieuwd. Boerenzwaluwen ruien hun slagpennen één voor één. Als er een pen 

uitgevallen is, groeit in een tijdspanne van twee weken een geheel nieuwe veer. Dan pas wordt de volgende 

afgeworpen. Op die manier blijft het vliegvermogen optimaal maar duurt het wel meer dan drie maanden 

vooraleer ze weer in bruidskleed zijn en het tijd is om aan broeden te denken. Maar eerst is er nog een lange 

tocht van ruim 5000 km te gaan. Voor de slopende tocht over de Sahara en de Middellandse zee hebben ze hun 

aangelegde vetreserve hard nodig. Maar ook koude en droogte of juist te veel regen kan veel zwaluwen fataal 

worden. Toch hebben ze haast en arriveren einde maart alweer in onze omgeving. Een in Zuid-Afrika geringde 

Boerenzwaluw werd na 28 dagen al teruggevangen in Engeland. Ze legde een afstand af van meer dan 9.000 

km! Inmiddels kijken wij alweer uit naar de komst van de eerste boerenzwaluw in Twente.  

 

Meer onderzoek boerenzwaluw 

De boerenzwaluw is redelijk eenvoudig te onderzoeken en leeft 

in de nabijheid van de mens. Je zou dus denken dat er al veel 

over de boerenzwaluw bekend is. Dat is echter niet het geval. Zo 

zal er meer onderzoek moeten komen naar overleving in de 

winterkwartieren en op trek. Maar zelfs in eigen land is bv. het 

aantal broedparen nog niet exact bekend en wil men graag meer 

weten over nestplaatsen en broedsucces. SOVON Vogelonderzoek 

Nederland en Vogelbescherming Nederland geven daarom in 2011 de 

boerenzwaluw extra aandacht. Met hulp van 

vrijwilligers, boeren en buitenlui wil men de kennis 

verzamelen die nodig is om de boerenzwaluw beter 

te beschermen.  

 

Iedereen met een stal – boeren, paardenhouders, buitenlui - kan in 2011 zelf het aantal bewoonde 

boerenzwaluwnesten online doorgeven. Kijk voor meer informatie op onze site:www.nvwgdegrutto.nl 

 

http://www.nvwgdegrutto.nl/
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10. MONITORING STEENUIL 2010 

 

Het afgelopen seizoen deden we als steenuilwerkgroep voor het achtste achtereenvolgende jaar 

mee aan het Steenuil Monitoring Project. Als steeds stellen wij de resultaatgegevens ook 

provinciaal en landelijk (SOVON) beschikbaar. Op deze wijze dragen wij ons steentje bij aan het 

volgen van provinciale en landelijke trends. Dit om een goed inzicht te krijgen over voor- dan wel 

achteruitgang, broedverloop, voedselaanbod etc. Ons onderzoeksgebied bestrijkt circa 130 km², 

waarvan iets meer dan circa 100 km² in principe geschikt is als broed- en foerageergebied voor de 

steenuil.  

 

Broedterritoria 

Binnen ons werkgebied wordt al 8 jaar achtereen geïnventariseerd. Het verloop van de afgelopen jaren ziet er 

als volgt uit:  

 

Jaargang Broedparen Jaargang Broedparen 

2003 83 2007 100 

2004 92 2008 104 

2005 93 2009 100 

2006 95 2010 101 

 

Globaal kan worden gesteld dat in het 100 km² voor steenuilen geschikte areaal gemiddeld circa 100 

broedparen voorkomen en dat dit aantal in de afgelopen jaren redelijk stabiel is gebleven. Dit komt overeen 

met gemiddeld 1 broedpaar per km². Als we het ongeschikte deel van het steenuilgebied (circa 31 km2) 

meerekenen, dan komen we uit op een gemiddelde van 0.78 broedpaar per km².  

 

We hebben het gebied opgedeeld in 7 deelgebieden. Deze worden in het voorjaar (maart, april en mei) 

geïnventariseerd op de aanwezigheid van steenuilen.  

 

Onderzoeksgebied 1  

Dit gebied van circa 18 km² is gelegen in delen van Weerselo, Saasveld, Albergen en Reutum en werd 

geïnventariseerd door Wim Wijering. In dit gebied werden dit jaar 16 steenuilterritoria vastgesteld. In dit gebied 

hangen tenminste 8 nestkasten. Twee hiervan waren bezet en brachten 4 jongen voort. In 1 hiervan werden 

zeer laat in het seizoen (31 juli 2010) nog 2 jonge steenuilen geringd. Mogelijk is hier sprake van een 2e legsel.  

 

Onderzoeksgebied 2  

Dit onderzoeksgebied is circa 18 km² groot. Het gebied is gelegen in Saasveld en Weerselo en werd onderzocht 

door één van onze nieuwe tellers; Vincent de Lenne. Hij spoorde in totaal 19 territoria van de steenuil op. Er 

hangen in dit gebied tenminste zes nestkasten. In drie hiervan konden 8 jonge steenuilen worden geringd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De steenuil kende een uitstekend 
broedseizoen in 2010. Er vloog een record 
aantal jongen uit van gemiddeld 3,1 jong  
per nestkast. De meikever had hierin een 
groot aandeel. Meikevers vormen voor 
opgroeiende jongen een belangrijke bron 
van eiwitten. Ze bestaan voor meer dan 
een kwart uit deze essentiële bouwstof. 
Vooral in de eerste uren na 
zonsondergang worden soms vele 
tientallen per uur aangevoerd. Meikevers 
vormen hiermee ook op basis van 
biomassa  een substantieel deel van de 
prooi aanvoer.   



Natuur- en vogelwerkgroep De Grutto 49 

Extern 

In een behoorlijke straal buiten ons onderzoeksgebied hangen inmiddels ook 10-

tallen steenuilkasten. Deze zijn in de afgelopen jaren voor een groot deel geplaatst 

en worden gecontroleerd door Peter Bleijenberg, Johan Drop, Harrie Linckens en 

Leonard Rouhof. Bij elkaar opgeteld zijn dat er inmiddels 37. Van 16 externe 

nestkasten weten we dat ze het afgelopen jaar bezet waren. Een 17e nestkast werd 

ingenomen door een paartje holenduiven. De overige 20 bleven ongebruikt. De 

resultaten van de 16 bezette extern geplaatste nestkasten zijn verwerkt in het 

nestkastenverslag elders in dit verslag. 

 

Onderzoeksgebied 3  

Dit onderzoeksgebied van pakweg 8 km² werd het afgelopen jaar geïnventariseerd door wederom een nieuwe 

teller; Friso Koop. Zijn gebied is voornamelijk gelegen in Gammelke en Lemselo en in kleine delen van Weerselo 

en Deurningen. Het gebied was in het verslagjaar goed voor 12 territoria. Er zijn tenminste 9 nestkasten 

geplaatst. In 3 hiervan konden in totaal 11 jonge steenuilen worden geringd.  

 

Onderzoeksgebied 4  

Dit gebied, circa 19 km² groot, werd het afgelopen jaar geïnventariseerd door Gerard Spit. Hij heeft vorig jaar 

de eerste grondbeginselen geleerd van het inventariseren. In dit gebied dat bekend staat als een goed steenuil 

gebied, werden 14 territoria vastgesteld. Hier hangen minimaal 5 steenuilkasten. Twee van deze geplaatste 

nestkasten waren samen goed voor 9 geringde jongen.  

 

Onderzoeksgebied 5 

Dit telgebied, groot circa 14 km², is gelegen rondom Fleringen. Het gebied wordt al sinds jaar en dag 

onderzocht door één van onze ringers, Johan Drop. In totaal werden hierin door hem zes steenuilterritoria 

vastgesteld. De stand bleef hier gelijk ten opzichte van de jaren eerder. In dit gebied hangen 8 nestkasten. 

Twee hiervan waren het afgelopen jaar bezet. In één hiervan bevonden zich 3 jongen, die alle konden worden 

geringd. In de andere steenuilkast werden 4 eieren gelegd. Deze bleken nadien onvruchtbaar.  

 

Onderzoeksgebied 6 

Onderzoeksgebied 6 is gelegen in een klein deel van Weerselo en Reutum, geheel Agelo en een klein deel van 

Ootmarsum. Het gebied werd onderzocht door Jan Nijmeijer. Samen met de ringers spoorde hij 22 territoria op. 

Er hangen in dit gebied 24 steenuilkasten. In 6 hiervan konden maar liefst 21 pullen worden geringd.  

 

Onderzoeksgebied 7 

Dit gebied met een afmeting van circa 26 km² is gelegen in Rossum, Volthe en kleine delen van Beuningen en 

Lemselo. Dit gebied wordt al vanaf het eerste uur geïnventariseerd door Johan Groote Punt. Hij kwam dit jaar 

uit op 12 territoria. Er hangen in dit gebied in ieder geval 6 nestkasten. Hiervan waren er in het verslagjaar 2 

bezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot
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aalscore 

Onderstaande tabel geeft de resultaten aan uit de 7 gebieden. Verder zijn ook de externe gegevens (nestkasten 

buiten ons werkgebied) afzonderlijk vermeld.  

 

Gebied Territoria. Nest- 
kasten 

NK bezet Andere 
bewoner 

Aantal 
jongen 

Jongen 
geringd 

Adult 
geringd 

Mislukt 

1 16 8 2 - 8 6 - - 
2 19 5 3 - 10 8 - - 
3 12 9 5 1 11 11 1 2 
4 14 5 2 1 9 9 1 - 
5 6 8 2 - 3 3 2 1 
6 22 24 8 4 21 21 1 - 
7 12 6 2 2 7 7 1 - 

Totaal 101 65 24 8 69 65 6 3 
Extern 16 37 16 1 38 34 5 1 

 
Totaal 

 
117 

 
102 

 
40 

 
9 

 
107 

 
99 

 
11 

 
4 

 

Toelichting 

Diverse kasten hangen op potentieel geschikte locaties waar men hoopt dat de steenuil er zich gaat vestigen. 

Verder hangen er ook kasten op plaatsen waar wel aantoonbaar steenuiltjes zitten. Deze maakten tot dusverre 

echter hier geen gebruik van. In 9 gevallen werden in de aanwezige nestkasten andere bewoners aangetroffen. 

Dat bleek in 6 gevallen door een paartje spreeuwen en in de andere 2 gevallen door een paartje holenduiven 

en een paartje kauwen. Voorts mislukten in 4 gevallen de nesten en bleven de eieren onbevrucht achter. In alle 

4 gevallen bleken de eieren onvruchtbaar.  

 

Enkele opmerkelijke steenuilgebeurtenissen in het verslagjaar willen we u niet onthouden. 

Op 06 mei 2010 werden door Johan Drop tijdens een nestkastcontrole bij het KI station te Fleringen 3 jonge 

steenuilen geringd samen met het vrouwtje dat zich ook in de kast bevond. Slechts drie dagen later vond een 

medewerker van het KI station op nog geen 500m van de ringplek, een geringde dode steenuil langs de kant 

van de weg. Dit was nog een geluk bij een ongeluk want hierdoor bleek dat het hier om het vrouwtje ging uit 

de nestkast met daarin nog de 3 jongen van bijna 3 weken oud. Omdat het niet zeker was dat het mannetje de 

jongen groot zou krijgen werd besloten om de jongen uit de kast halen en te verplaatsen naar 3 nestkasten 

met daarin jongen van dezelfde leeftijd. De 3 adoptievogels kregen nieuwe broertjes en zusjes in Zenderen, 

Albergen en Almelo.Door nacontrole is gebleken dat de jongen gewoon zijn uitgevlogen.   

 

Exact een maand later werd Johan andermaal benaderd. Dit keer was er door een andere plaatsgenoot gebeld, 

omdat men vreemde geluiden hoorde, die uit de houtkachel kwamen. Men dacht hierbij aan een (steen)uil. Het 

vangen bleek in eerste instantie nog tegen te vallen, omdat bij het openen van het kacheldeurtje de uil telkens 

terugkroop in de kachelpijp. Uiteindelijk lukte het dan toch en bleek dat deze kwieke steenuil reeds voorzien 

was van een ring. Uit de eigen ringadministratie bleek dat deze vogel in 2009 als nestjong in Zenderen door 

Johan zelf was geringd. 

 

Minder fortuinlijk was een steenuiljong geringd in Zenderen. De “steenuilbezitster” ontdekte op 26 juni 2010 tot 

haar verdriet dat dit jong gelijk na het uitvliegen in de waterput op het erf was verdronken. Helaas komt dit 

vroegtijdige einde veel vaker voor. Een drijvend iets op het water of een klimstok kan dit soort noodlottigheden 

voorkomen.  

 

Harrie Linckens ontdekte ten slotte bij een nestkastcontrole in Lemselo maar liefst 6 steenuileieren in de kast. 

Tot zijn verbazing trof hij er ook 2 wijfjes in aan. Zoals wel vaker is vastgesteld, levert een dergelijke 

combinatie in de regel geen jongen op. De eieren werden dan ook niet uitgebroed.  

 

Tot slot: Ons gebied mag aan de hand van bovenstaande gegevens met recht nog steeds een steenuilbolwerk 

worden genoemd. Hopelijk kunnen we dat tot in lengte van jaren zo houden. Het is verder hartverwarmend om 

te zien hoe welkom de steenuil overal is op het platteland. De kasten zijn soms niet aan te slepen!  
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11. HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 2010 

 

“Ze waren dit jaar laat terug”, was een veel gehoorde opmerking tijdens de inventarisatieronde 

van de tellers. Met die „ze‟ doelden de “zwaluwbezitters” op de boeren- en dan met name ook de 

huiszwaluwen. Het koude voorjaar zal zeker een rol hebben gespeeld bij die late terugkeer. 

Daarbij kwam nog dat de nestbouw in een droge periode viel, dus het begin van het broedseizoen 

verliep niet erg voorspoedig. Gelukkig kwamen de vermoedens dat het een slecht zwaluwenjaar 

zou gaan worden niet uit. Het aantal broedparen in 2010 viel uiteindelijk toch nog mee. Met een 

totaal van 2109 bewoonde nesten bleef 2010 maar 9 nesten achter bij het topjaar 2009. 

 

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de laatste 10 jaar, waarbij 2010 niet misstaat in dit rijtje.  

 

                     Jaar            Bewoonde locaties           Totaal aantal nesten 

2001 283 1917 

2002 254 1624 

2003 278 1840 

2004 273 1872 

2005 293 2191 

2006 293 2110 

2007 284 1945 

2008 281 2058 

2009 286 2118 

2010 282 2109 

 

Door het ontdekken van een paar nieuwe locaties, waar overigens al jaren huiszwaluwen voorkwamen, is de 

daling van het aantal nesten maar heel gering. Dit verdoezelt enigszins het feit dat de zwaluwenstand het 

moeilijk heeft. Het aantal geschikte nestplekken staat toch onder druk.  

 

Locatiegrootte 

Hieronder verstaan we in dit verslag het aantal nesten dat op een bepaald adres voorkomt. Hoe volgens de 

landelijke verdeelsleutel de locatiegrootte, in procenten uitgedrukt, er in Noordoost-Twente uitziet, is 

aangegeven in onderstaande tabel. ( ter vergelijking drie jaargangen)  

 

Categorie Locatiegrootte 2008 2009 2010 

A 1 nest 16,7 15,4 % 17,7 % 

B 2 – 5 nesten 40,2 40,9% 37,2 % 

C 6 – 15 nesten 32,0 33,9% 34,1 % 

D 16 – 25 nesten 7,5 5,6% 7,5 % 

E 26 – 50 nesten 2,5 3,5% 2,8 % 

F 51 – 100 nesten 1,1 0,7% 0,7 % 

 

Vergeleken met de voorgaande jaren verschillen de percentages niet veel. Een trend is, ook over een langere 

periode van jaren, nauwelijks aan te geven. 

Dit jaar waren er in Noordoost-Twente 10 locaties met meer dan 25 bezette nesten. Tot categorie E (26 t/m 50 

nesten) behoorden de locaties bij de fam.Kemna te Albergen met 26 (12), fam. Mensen te Geesteren met 26 

(9), Keizer te Beuningen met 27 (32), Meijerink te Lonneker met 28 (38), Grote Beverborg te De Lutte met 30 

(50), Bartels te Oldenzaal met 30 (20), Schothorst te De Lutte met 31 (22) en Lubbers te Albergen met 35 (42)  

De twee grootste locaties (categorie F) werden aangetroffen bij de fam. Broenink te Langeveen met 58 (60) en 

de fam. Zanderink in De Lutte met maar liefst 97 (67) nesten. Bij laatstgenoemde familie werden door teller 

Bennie Egberink ook nog 41 nesten van de boerenzwaluw aangetroffen. (tussen haakjes de aantallen van 2009)  
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Noordoost-Twente onderverdeeld 

In onderstaand overzicht zijn de plaatsen in ons telgebied met het aantal daar aanwezige locaties en nesten 

aangegeven. Ter vergelijking twee jaargangen. 

 

Plaats locaties nesten Plaats locaties nesten 

 2009 2010 2009 2010  2009 2010 2009 2010 

Agelo 14 12 112 118 Mander  4 8 51 70 

Albergen 12 11 163 131 Manderveen 0 0 0 0 

Beuningen 18 18 168 173 Mariaparochie 2 2 13 13 

Brecklenkamp 2 1 10 11 N.Deurningen 3 5 14 18 

De Lutte 34 31 308 309 Nutter 6 7 29 35 

Denekamp 21 21 140 139 Oldenzaal 1 1 20 30 

Deurningen 13 11 63 47 Ootmarsum 2 1 15 7 

Enschede 0 0 0 0 Oud Ootmarsum 9 11 36 39 

Fleringen 14 13 80 70 Overdinkel 0 0 0 0 

Geesteren 21 23 92 123 Reutum 10 9 56 45 

Hengelo 0 0 0 0 Rossum 35 37 253 234 

Hertme 2 2 11 11 Saasveld 19 18 110 136 

Hezingen 2 1 8 5 Tilligte 13 12 100 100 

Langeveen 4 5 70 67 Tubbergen 2 2 12 5 

Lattrop 7 6 49 48 Vasse 2 1 5 4 

Lonneker 3 7 40 29 Vriezenveen  2 3 2 9 

Losser  4 3 31 21 Weerselo 6 7 57 67 

 

Kunstnesten 

Van de 2109 hierboven genoemde nesten waren er 1694 door de vogels zelf gebouwd. De overige 415 werden 

gevormd door bewoonde kunstnesten.Het aantal van 415 kunstnesten is bijna 20 % van het totale aantal 

bewoonde nesten. In het gehele gebied zijn door onze tellers 652 geplaatste kunstnesten aangegeven. De 

bezettingsgraad van die kunstnesten komt hierbij uit op 64 %. Dit percentage is in werkelijkheid iets lager daar 

niet iedere teller alle aanwezige niet-bezette kunstnesten heeft ingevuld. Elk jaar worden er weer een aantal 

kunstnesten aangevraagd. Vooral op plaatsen waar gewone nesten nogal eens wegvallen door droogte kan een 

kunstnest zin hebben. Ook dit jaar zijn er tal van locaties waar een groot percentage van de opgehangen 

kunstnesten bezet zijn. Bij verschillende adressen zijn zelfs alle opgehangen kunstnesten bezet, zoals bij Tijink 

in Agelo, Oude Hendriksman in Rossum, Velthof in Albergen en Mensen te Langeveen. Op de twee grootste 

locaties, in De Lutte en in Langeveen met resp. 97 en 58 nesten bewoonde nesten zijn geen kunstnesten 

aanwezig. Alle nesten zijn door de vogels zelf gebouwd, echter wel geholpen met door de boeren gemaakte 

modderpoeltjes.  

 

 

Maken van een modderbad: 
Je kunt huis- en boerenzwaluwen 
helpen door in de buurt van een 
kolonie op een verloren hoekje een 
ondiepe plas met modder te 
maken. Soms is er een natuurlijke 
plaats die door regelmatig 
besproeien een modderpoel kan 
opleveren. Maar ook een 
ingegraven stuk plastic gevuld met 
een paar emmers leem of 
zandleem vermengd met wat 
stalmest is hiervoor zeer geschikt. 
Wel is het zaak om dit gedurende 
het seizoen nat te houden. 

Druk bezochte modderbad op een zwaluwlocatie in Albergen 
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Dit jaar kende het 

broedseizoen enkele 

periodes met extreme 

weersomstandigheden. Door 

een periode van extreme 

droogte en hitte vielen er 

mede door slecht 

nestmateriaal meer nesten 

naar beneden dan in 

voorgaande jaren. 

Bovendien regenden bij 

enorme plensbuien in 

augustus meerdere nesten 

met jongen van de gevel. 

Gelukkig konden tal van 

jonge vogels overleven 

doordat ze in een ander 

zwaluwennest werden 

bijgeplaatst.  
 

Opgemerkt. 
 

● Hoewel de inventarisatie gericht is op huiszwaluwen, is op veel bezochte adressen ook het aantal nesten van 

de boerenzwaluw genoteerd. Dit jaar telden we van deze vogel in totaal 1135 nesten, tegen 1295 in 2009. 

Boerenzwaluwen zijn er in werkelijkheid veel meer. De vogelwerkgroep Losser telt elk jaar ook alle 

boerenzwaluwen in hun werkgebied. In het overige gebied van Noordoost-Twente wordt niet overal geteld. 

 

● Een aantal keren is door”huiszwaluwenbezitters”aangegeven dat steenuiltjes nogal eens een nest van de 

huiszwaluw verstoord. Op tal van plaatsen blijkt echter het broedseizoen ook wel zonder predatie door de 

steenuil te verlopen. Dit jaar werd er ook melding gemaakt van predatie door gaaien. Maar liefst 17 keer werd 

een huiszwaluwennest in bezit genomen door mussen en één keer gebeurde dit door een gekraagde roodstaart. 

 

● Bij de “Bessentuin” op de grens van Vriezenveen en Geesteren veroorzaakten zwaluwen nogal wat overlast 

door een plukmachine in de schuur te bevuilen. Ze waren gewend om ‟s nachts op de machine te gaa6n zitten. 

De eigenaar van de Bessentuin loste dit probleem op door, op een andere plaats iets verderop, een dik touw te 

spannen. Dit werd al gauw door de overnachtende beestjes gebruikt als zitdraad en de overlast van vogelpoep 

op de machine was voorbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Bij de fam. Zanderink in De Lutte hebben in 2010 naast de 97 

huiszwaluwen nog 41 boerenzwaluwen onderdak gevonden. Dit aantal 

is in de jaren dat er in Noordoost-Twentewordt geïnventariseerd een 

recordaantal. 

 

Door Frans Broekhuis en Henk Koertshuis werd voor het eerst in onze 

“telgeschiedenis” melding gemaakt van de aanwezigheid van een 

gierzwaluwnest in de dorpskern van De Lutte. Op hetzelfde adres 

broedden ook 7 huiszwaluwpaartjes.  

 

 In 2010 zijn er 40 vrijwilligers op pad geweest om de inventarisatie te verrichten. Het zijn leden van 

vogelwerkgroep Losser, de werkgroep Weidevogelbescherming flora en fauna van Heemkunde Denekamp, de 

vogelwerkgroep van Heemkunde Ootmarsum en van Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto. Als lid van 

laatstgenoemde vereniging heeft  Paul Snijders in Mander de inventarisatie op zich genomen. Doordat hij daar 

de omgeving en alle boeren goed kent, leidde dat meteen tot een aantal „nieuwe‟ adressen. Het inventarisatie-

bezoek met de uitwisseling van kennis en gedeelde interesse in natuur is gewoon belangrijk voor 

natuurbehoud. 

 

  Vaak is met weinig moeite en door inventief te zijn de zgn. overlast die zwaluwen kunnen veroorzaken te 

voorkomen of te verminderen. 

 

● Voor vragen, tips, opmerkingen of het doorgeven van nog niet bij ons bekende huiszwaluwenlocaties kunt u 

contact opnemen met een bij u bekende teller of met het contactadres van de werkgroep. 

Jongen uit 

afgevallen nesten 

kunnen 

eenvoudig in een 

kunstnest worden 

geplaatst. De 

ouderdieren 

voeren de jongen 

dan gewoon 

door. 
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12. JEUGDNATUURGROEPSAASVELD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar bestaat de Jeugdnatuurgroep vijf jaar. Vanaf het begin al is het aantal leden verrassend 

groot en bijna alle kinderen komen uit Saasveld. Kinderen uit omliggende plaatsen zijn echter ook 

welkom. Het aantal leden schommelt al die jaren tussen de 30 á 40 kinderen. Er is zelfs al een 

korte tijd een ledenstop geweest toen het ledental de 40 overschreed. 

 

Een greep uit de activiteiten in 2009: 

 

Dit eerste lustrumjaar kreeg op 5 oktober een feestelijk tintje door een bezoek aan het Tierpark te Nordhorn. 

Meteen bij aankomst kregen we, nog buiten de poort, het eerste dier te zien. Tussen de struiken scharrelde een 

ontsnapt stokstaartje, dat zichtbaar schrok van de overweldigende belangstelling. Eenmaal binnen werden de 

kinderen verdeeld in twee groepen. De eerste groep kreeg een rondleiding door een Nederlands sprekende 

gids, terwijl groep twee in de tussentijd de speeltuin mocht opzoeken. De gids, meneer Henk, had een karretje 

met voer voor de dieren bij zich. Hij trok met de kinderen door het Tierpark en vertelde over de dieren die er te 

zien waren en over leuke voorvallen met sommige van de dieren. In de dierentuin zijn wel 90 diersoorten en 

samen meer dan 1000 dieren: apen, bizons, zebra‟s, veel vogels enzovoort. De eigenwijs rondstappende lama‟s 

trokken veel bekijks en bleken wel zin te hebben in het meegenomen voer. Bijzonder was het pas geboren 

doodshoofdaapje Oso. Na deze rondleiding was het de beurt aan groep twee om met de gids mee te gaan en 

kon groep twee een tijdje in de speeltuin ravotten. Na afloop was er een glas fris en om het feest compleet te 

maken was er patat. Al met al een geweldige middag. 

 

In het 2010 waren er nog meer mooie 

bijeenkomsten en uitstapjes. Zo was er in 

februari een bezoek aan het museum Natura 

Docet te Denekamp, waar conservator Eric 

Mulder o.a. vertelde over de ijstijd en de 

toen hier levende mammoet. 

 

De fietstocht op de ochtend van 3 april door 

de omgeving van Saasveld was ook erg 

geslaagd. Gewapend met verrekijkers werd 

er gespeurd naar weidevogels en andere 

dieren van het boerenland. In het 

Westrikkerbroek stond een telescoop 

opgesteld en konden de kinderen de 

kieviten, grutto‟s en wulpen nog beter zien. 

 

 

 

 

Skellet van mammoet wekte grote indruk. 
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In mei stond een bezoek aan 

arboretum Poort Bulten in De Lutte op 

het programma. Tijdens de puzzeltocht 

door dit bomenpark met honderden 

verschillende soorten bomen en 

struiken uit alle delen van de wereld, 

moesten een aantal vragen worden 

beantwoord. De hoge dikke 

mammoetboom die in Amerika groeit, 

kreeg de meeste aandacht van de 

kinderen.  

 

De bijeenkomst die gepland stond voor 

begin juli kon jammer genoeg niet 

doorgaan door de hitte. De 

temperaturen waren toen ver boven 

de 30  gestegen en het was dan ook 

niet verstandig om rond te struinen 

door de in de omgeving van het 

Zoekerveld. 

 

In september was het lekker 

rondstruinen door de natuur weer aan 

de beurt. Nu was de temperatuur 

aangenamer. Vanaf het vertrekpunt bij 

de klootschietersbaan van De Gunne 

werd in kleine groepjes een leuke 

natuurontdekkingstocht gemaakt. 

 

Het jaar werd op 26 november besloten 

met een bezoek aan de sterrenwacht 

Cosmos te Lattrop. Doordat er op die 

avond geen wolkje aan de lucht was, 

de maan er niet was en de omgeving 

dus mooi donker, waren de sterren 

met o.a. Jupiter prachtig te zien. Ook 

de sterrenhemel die binnen met een 

computerprogramma kon worden 

nagebootst was interessant. De Grote 

en de Kleine Beer kon je er mooi zien 

en met de uitleg van de gids ook weer 

terugzoeken. Zelf een keer door de 

grote kijker in de grote opengeschoven 

koepel naar Jupiter kijken, was ook 

heel bijzonder.  

 

 

 

Het jaar 2010 is voor de jeugd natuurgroep met alle leuke bijeenkomsten en door de grote opkomst van de 

kinderen een echt lustrumjaar geworden. Ons motto is dan ook: “ Gewoon op naar de 10 jaar”.  
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13. Bijzondere voorvallen 

 

Op 16 juni werd er gebeld door Frans Rikmanspoel 

uit Albergen. Al jaren geleden had hij in zijn 

kapschuur twee nestkasten opgehangen voor de 

kerkuil. Niet een luxe kast met royale afmetingen 

maar gewoon zelf gemaakt met materiaal wat er 

toen voorhanden was. Maar wel mooi dat er in een 

van deze nestkasten sinds jaar en dag een paartje 

kerkuilen huist. Ook vliegen hier jaarlijks jongen 

uit. Zelfs in het slechte broedjaar 2010 was de kast 

weer bezet. Stille getuigen hiervan waren de grote 

witte schijtvlekken op de kunstmeststrooier en de 

motorkap van de tractor. Maar op deze dag was er 

toch iets vreemds aan de hand bij de nestkast. 

Bijen of wespen, dit was op afstand niet goed te 

zien, vlogen opgewonden en in behoorlijke 

aantallen rond de kast. Na dit verontruste telefoontje ben ik onmiddellijk in de auto geklommen om te kijken 

wat hier aan de hand was. En net als Frans kon ik, zo vanaf de begane grond, alleen maar constateren dat er 

nogal wat bijen, want daar bleek het hier om te gaan, op en rond de kast vlogen. Om achter de oorzaak te 

komen was er maar één optie; de ladder pakken, vervolgens het fleecevest zorgvuldig dicht knopen en dan 

naar boven klimmen om te kijken wat hier gaande was. Dat bleek op het eerste gezicht nog niet heel veel te 

zijn. Op en rond de kast was, behalve vliegende bijen niets bijzonders te zien. En voor zover dit te zien was 

door het invlieggat, was er ook in de kast niet veel bijzonders aan de hand. Het enige wat ik wel kon zien was 

dat er in ieder geval geen broedvogels in de kast zaten. Wel klonk er een vervaarlijk gezoem uit de nestkast. Er 

zat niets anders op dan om de voorkant van de kast gedeeltelijk te verwijderen. Bij deze kast was dat 

eenvoudig te doen en ook voor het jaarlijks ringen van de jongen is dit de gebruikelijke werkwijze.  

 

Het eerste wat ik te zien 

kreeg was een meevaller. 

Twee donzige kleine 

jongen waarvan de 

jongste één dag oud was 

en 5 nog niet uitgekomen 

eieren! Maar gelijk daarna 

werd het probleem 

duidelijk. In de hoek, pal boven het 

vlieggat, zat een grote bal met 100-

den opeengepakte honingbijen. 

Duidelijk een geval van een 

uitzwermende koningin die met haar 

gevolg een nieuwe broedruimte dacht 

gevonden te hebben in deze nestkast. Je 

kunt alleen maar gissen naar de paniek bij het 

kerkuil vrouwtje op het moment dat deze zwerm 

zoemende bijen de nestkast invloog. Een ding was 

duidelijk; om het vrouwtje weer in de kast te krijgen 

moest deze zwerm bijen met koningin en al de nestkast uit. Na een telefoontje met Verenigingslid en tevens 

imker Jan Asbreuk was deze al snel ter plekke. “Nat sproeien want daar worden ze rustig van en vervolgens 

met een plamuurmes de hele handel in een plasticzak scheppen” was het devies van Jan. Nog even voor de 

zekerheid de eieren uit de kast gehaald en de twee jongen lekker warm in de zakken van het fleecevest gestopt 

en operatie “Bij” kon beginnen.  

 

2 kleine jongen en een zwermbijen in een kerkuikast 

Nestkast sinds jaar en dag bezet door paartje kerkuilen 
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Gestoken in imkerspak en gewapend met 

een bloemenspuit werd een eerste poging 

ondernomen. Daarbij bleek een zak niet 

handig te zijn maar met een stevige 

plasticbak was al snel een groot deel van 

de bijen gevangen. Toch wisten 100-den 

bijen te ontsnappen die opgewonden 

rond de invliegopening van de kast 

bleven cirkelen. De koningin was 

waarschijnlijk wel gevangen en we 

hoopten dat de rest van de zwerm vanzelf 

wel zou vertrekken. Jan ging daarop met 

de buit naar huis om de zwerm in te 

korven. De resterende bijen echter waren 

kennelijk nog niet van plan om de 

nestkast op te geven. Al snel zat er in 

dezelfde hoek van de kast weer een 

vuistgrote bal met opeengepakte bijen. 

Toen zelf de stoute schoenen maar 

aangetrokken; het fleecevest andermaal goed dichtgeknoopt, handschoenen aan en met bloemenspuit, 

plasticbak en plamuurmes de trap op. Zonder probleem verdween weer een groot gedeelte van de bijen in de 

plasticbak. Daarna leek de strijd in ons voordeel beslecht en werd het snel rustig in en om de nestkast. De 

eieren en de beide jongen zijn vervolgens weer teruggezet in de kast. Met het vertrouwen dat de kerkuil s 

‟avonds wel weer terug zou komen in de kast werd de ladder weer op de gebruikelijke plek gezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch was het ruim 
3 weken later, bij 
de kastcontrole op 
9 juli, nog best 
spannend. Gelukkig 
bleek alle moeite 
beloond te zijn en 
zaten er 4 
prachtige, mooi 
van lelijkheid 
uitziende jonge 
kerkuilen in de 
kast. Van de 5 
eieren waren er 3 
niet uitgekomen 

Jan Asbreuk gehuld in “gevechtspak” in aanval op de bijen 
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Gekleurringde scholekster bij houthandel Lenferink in Fleringen 

SCHOLEKSTER MET KLEURRINGEN 

 

Als vogelliefhebber moet je altijd alert 

blijven. Dat bleek ook maar weer eens in 

de late middag van 13 maart 2010 toen 

Wim Wijering een kijkje nam bij houthandel 

Lenferink in Fleringen. Rond neuzend om 

ideeën op te doen voor een overkapping en 

een schutting, viel mijn oog tegen pakweg 

17.00 uur op twee scholeksters, die een 

tuinhuisje hadden uitverkoren als zitplaats / 

overnachtingsplek. Op zich misschien niet 

zo bijzonder, ware het niet dat één van het 

zwart-witte duo was voorzien van 

kleurringen. Tja, en dan is het toch goed 

om altijd maar weer een verrekijker bij de 

hand te hebben. Je weet immers maar 

nooit.  

 

 

Al snel zag hij dat bij de linkerpoot van de geringde vogel om de tibia een rode 

ring zat en om de tarsus een groene ring met de witte hoofdletter N. Bij de 

rechterpoot zat om de tibia een aluminiumring met daarin onder meer de 

cijfers 3678 - vermoedelijk van het vogeltrek-station Arnhem. Om de tarsus 

van deze poot zat daarnaast een witte ring met daarop de zwarte 

hoofdletter N. Mooi natuurlijk dergelijke notities, maar een fotootje erbij 

is ook nooit weg. Dus daarom maar snel naar huis gereden om de 

camera met de pas nieuw aangeschafte telelens op te halen. En 

warempel, de vogels zaten er na een kwartiertje nog en lieten zich zelfs 

gewillig fotograferen. Het is bekend dat SOVON Vogelonderzoek 

belangstelling heeft voor waarnemingen van individueel gemerkte 

scholeksters, zodat de projectcoördinator Bruno Ens al snel een mailtje 

met foto‟s ontving. Uit zijn antwoord bleek dat de vogel waarschijnlijk 

afkomstig was van Texel. Bruno bracht hem al mailend in contact met de 

waarschijnlijke ringer Martin de Jong. Het antwoord heeft daarna helaas heel 

lang op zich laten wachten. Pas op 5 augustus 2010 kreeg Wim het lang 

verwachte antwoord van Martin, welke is verbonden aan het Imares-instituut 

op Texel.  

 

Van hem ontving hij de zogeheten “life-history” van deze op 9 april 2002 op Texel als tweedejaars vogel 

geringde scholekster. Hieruit bleek dat Texel toch niet zo erg in trek is bij het bewuste beestje, omdat deze na 

de vangst nooit meer is terug gezien op het eiland. Toch is de vogel sindsdien niet geheel onopgemerkt 

gebleven, want buiten de Fleringse waarneming is de betreffende vogel toch nog 9 keer vaker teruggemeld. 

Maar liefst 8 terugmeldingen hebben betrekking op waarnemingen vanaf het Normerven, het voormalige eiland 

Wieringen. Dit is een natuurgebied vlakbij de Waddenzee in de kop van Noord Holland. De 9e waarneming was 

afkomstig vanuit het nabijgelegen plaatsje Wieringen. Over plaatstrouw gesproken!  

 

De vogel werd respectievelijk gezien op 14 juli 2002, 22 januari 2003, 13 februari 2003, 26 december 2003, 12 

februari 2004, 12 augustus 2007, 9 februari 2008, 17 augustus 2008 en 20 augustus 2008. De laatste 

waarneming van 13 maart 2010 uit Fleringen past – gelukkig voor ons en de wetenschappers – niet helemaal in 

het rijtje. Het kan zijn dat de vogel gepaard is met een exemplaar uit onze contreien, hoewel we de bewuste 

bonte piet daarna niet weer hebben gezien. Terugrekenend moet de vogel, die geregistreerd staat als 

Scholekster: LR-GNWN en het ringnummer 5367803 nu inmiddels ruim 10 jaar oud zijn.  
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14. VOGELTREKTELLINGEN 

 

Inleiding: 

In 2010 stonden er twee najaarstellingen op het programma vanaf het uitkijkpunt in het 

Beneden-Dinkeldal, nabij de Sterrenwacht, te Lattrop. Door Natuurmonumenten is terplekke een 

uitkijkheuvel aangelegd met uitzicht op open agrarisch landschap, de Dinkel, een klein 

wetlandgebiedje en enkele bosschages en bossen.  

 

 

Vogeltrektelling 19 september  

Voor deze telling kwamen er 10 personen 

opdagen. Er werd geteld van 07.00 – 12.00 

uur. Het was een bewolkte tot half 

bewolkte ochtend waarbij de temperatuur 

opliep van 8 º C bij het begin van de telling 

tot 15 º C aan het eind van de ochtend. 

Deze telochtend was het met grote 

overmacht de boerenzwaluw die de 

gelederen aanvoerde. Deze soort nam 

vrijwel de helft van het aantal 

waargenomen vogels in beslag. Ook van de 

al voorspelde gaaien- trek konden we 

meegenieten, evenals die van de witte 

kwikstaart en de tjiftjaf. 

 

De scorelijst werd zoals gezegd aangevoerd door de boerenzwaluw die deze dag massaal doortrok met 1626 

exemplaren, soms in groepen van meer dan 100 exemplaren. De kokmeeuw eindigde deze keer met 326 

exemplaren op de 2e stek, maar van trek bij deze soort was geen sprake. Waarschijnlijk hebben ze een slaap- 

plek in de nabij gelegen Bergvennen, waar vandaan ze zich dan in de buurt in groepen verspreiden.Datzelfde 

geldt voor de op de 3e plaats geëindigde kauwen, die in de aangrenzende bossen hun slaapplek hebben. Vink 

en spreeuw, die we normaliter steeds in de top 3 aan te treffen, kwamen deze keer niet veel verder dan de 4e 

en de 5e plaats. Bij deze soorten was van trek al evenmin sprake. Dat was echter wel het geval bij de gaai (93 

exemplaren), witte kwikstaart (73 exemplaren). Ook werden veel kleine zangertjes geteld op hun gebruikelijke 

trekroute door de bosschages langs de gekanaliseerde Dinkel. Hierbij waren pimpelmees en tjiftjaf de meest 

getelde soorten. Van roofvogeltrek was amper sprake; wel vloog er een mannetje bruine kiekendief vlak over 

ons heen, evenals een wijfjeshavik. De bekende “krenten” in de pap waren2 watersnippen, 1 witgatje, 1 kleine 

bonte specht en nog een late zwartkop en fitis. Het meest bijzondere was zonder twijfel een leucistisch witte 

kwikstaart die zeker op enige afstand 

hagelwit oogde.  

 

Vogeltrektelling 24 oktober  

Aan deze telling namen 9 personen deel. 

Er werd deze dag geteld 07.00 – 12.00 

uur. Het was een hoofdzakelijk bewolkte 

dag met af en toe een klein regenbuitje. 

De temperatuur liep gaandeweg op tot 

boven de 10 °C.  De vogeltrek 

manifesteerde zich deze ochtend 

hoofdzakelijk in het eerste uur toen 1522 

vogels de telpost passeerden.Deze 

telochtend was het de houtduif die met 

926 exemplaren goed was voor ruim de 

helft van het aantal getelde vogels.  

 
Grote groepen houtduiven passeerden de telplek. 

De tien tellers gaven ogenen apparatuur goed de kost. 
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Zoals te verwachten viel, kwamen meerdere koppels kolganzen over. In enkele groepen trokken totaal 178 

exemplaren over, die allen in het eerste uur werden geteld. Net als bij de telling van 18 september viel ook het 

aantal overtrekkende vinken tegen. Toch waren de 332 getelde exemplaren goed voor een tweede plaats op de 

scorelijst. Ook van de lijsterachtigen hadden we wat meer verwacht. De koperwiek belandde met 46 

exemplaren nog wel in de top 10, maar de aantallen van zanglijster, kramsvogel, merel en grote lijster scoorden 

voor de tijd van het jaar laag. De pimpelmees scoorde met 27 exemplaren nog niet eens zo onaardig, maar 

koolmees, staartmees en glanskop bleven achter bij de gebruikelijke aantallen. De weersomstandigheden was 

voor roofvogeltrek niet optimaal. Toch kregen we nog 12 buizerds, 3 torenvalken en 1 sperwer in het vizier. 

Leuke soorten waren deze keer de 4 grote zilverreigers, de ijsvogel langs de waterkant, een overvliegende 

grote gele kwikstaart en een van bos wisselende kleine bonte specht. Al met al telden we op 24 oktober 2842 

vogels, verdeeld over 53 soorten. 

 

In de tabel de soorten en de aantallen van de twee teldagen: 

 

Soort teldag 1 teldag 2  Soort teldag 1 teldag 2 

Aalscholver 2 7 Knobbelzwaan 5  

Blauwe reiger 3 2 Kokmeeuw 326 303 

Boerenzwaluw 1626  Kolgans  178 

Boomklever 1 1 Koolmees 32 14 

Boomkruiper 2 1 Koperwiek  46 

Boomvalk 1  Kramsvogel  27 

Bruine Kiekendief 1  Meerkoet 7 10 

Buizerd 6 12 Merel 36 8 

Dodaars  1 Nijlgans 3 6 

Ekster  2 Pimpelmees 60 27 

Fitis 1  Putter  40 

Fuut 3 2 Ringmus 3  

Gaai 93 13 Roodborst 1 7 

Glanskop 3 2 Sijs 9 22 

Goudhaantje  1 Sperwer 4 1 

Graspieper 1 5 Spreeuw 127 297 

Groene specht 3 2 Staartmees 14 13 

Groenling 32 80 Tapuit   

Grote bonte specht 1 3 Tjiftjaf 46 10 

Grote gele Kwikstaart 1 1 Torenvalk 3 3 

Grote lijster 2 5 Turkse tortel 12 5 

Grote zilverreiger  4 Veldleeuwerik 2 1 

Havik 1  Vink 160 332 

Heggenmus 2 4 Waterhoen 2 2 

Holenduif 38 15 Wilde eend 82 104 

Houtduif 108 926 Winterkoning 2 3 

Huiszwaluw 12  Witte kwikstaart 73 7 

Kauw 265 209 Witgatje 1  

Keep  1 Zanglijster 26 32 

Kneu  4 Zwarte kraai 37 34 

Kievit 14  Zwartkop 1  

Kleine bonte specht 1 1    

   Totaal 3288 2842 
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De grote zilverreiger is 

oorspronkelijk broedvogel 

van oostelijke landen als 

Oostenrijk, Hongarije en 

Roemenië. Door het 

beschikbaar komen van 

geschikte broedgebieden 

doen ze het vanaf de 

jaren negentig ook in 

Nederland bijzonder goed. 

De oostvaardersplassen 

vormen het belangrijkste 

bolwerk in Nederland. In 

het najaar trekt hij het 

binnenland in. Inmiddels 

is deze hagelwitte reiger 

ook bij ons een 

vertrouwde verschijning 

als overwinteraar. 

 

Vergelijkingen van de 2 teldagen  

 

Van de twee teldagen die we dit jaar hebben georganiseerd, hebben we de top 10 onder elkaar gezet.  

 

19 september 2010 Teltijd: 07.00 - 12.00 uur Aantal vogels: 3288 Aantal soorten: 54 

 

         

 1.  Boerenzwaluw 1626    6. Gaai 93  

 2.  Kokmeeuw 326    7. Wilde eend 82  

 3.  Kauw 265    8.  Witte kwikstaart 73  

 4.  Vink 160    9. Pimpelmees 60  

 5.  Spreeuw 127   10. Tjiftjaf 46  

         

 

 

24 oktober 2010 Teltijd: 07.30 – 12.00 uur Aantal vogels: 2842 Aantal soorten: 53 

 

         

 1.  Houtduif 926    6.  Kolgans 178  

 2.  Vink 332    7.  Wilde eend 104  

 3.  Kokmeeuw 303    8.   Groenling 80  

 4.  Spreeuw 297    9.  Koperwiek 46  

 5.  Kauw 209   10.  Putter 40  

          

 

 
 

 
 
 
 

Tijdens de vogeltrektelling van 24 oktober werden in een weiland 4 
fourageerende grote zilverreigers geteld. 
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15. EURO BIRDWATCH 2010 

 

Op zaterdag 2 oktober 2010 vond de tweejaarlijkse Euro-Birdwatch plaats. Tijdens dit unieke 

evenement werden er op hetzelfde moment in meer dan 30 Europese landen (trek)vogels geteld. 

Vogelbescherming Nederland coördineerde de tellingen in eigen land. Dit jaar deden er in 

Nederland rond de 105 vogelwerkgroepen mee.  

 

Het weer op 3 oktober: 

De telling verliep bij een zwaarbewolkte hemel waarbij het vooral in de eerste uren behoorlijk miezerde. 

Gaandeweg de telling liep de temperatuur weliswaar op tot circa 15 °C, maar toch bleef het bij tijd en wijle 

miezeren en viel er aan het eind van onze eigen telling (16.00 uur) nog even een behoorlijke bui.  

 

Onze deelname vanuit Lattrop (Sterrenwacht): 

Geteld werd er van 07.00 uur tot 16.00 uur. Aanvankelijk begonnen we met 4 tellers, maar geleidelijk liep dit 

aantal op tot 9. De slechte weersvoorspellingen hebben kennelijk een aantal potentiele tellers ervan 

weerhouden om mee te doen. Net als in het verleden mocht het evenement naar eigen inzicht worden ingevuld. 

Besloten werd om onze vaste trektelpost te bemannen bij de sterrewacht in Lattrop. Enkele leden wisselden dit 

af met enkele wandelingen in de buurt waardoor het “scoreverloop” qua soortendiversiteit en aantallen positief 

werd beïnvloed.  

Onze resultaten: 

Met de 9 deelnemers van onze vereniging telden we uiteindelijk 3950 trek- en standvogels, verdeeld over 62 

soorten. In het eerste uur telden we maar liefst 737 vogels, verdeeld over 30 verschillende soorten. Het begon 

al goed toen in de ochtendschemering een “kwiekende” steenuil begon te roepen. Korte tijd later passeerde 

reeds een havik. Ook de eerste 120 kieviten waren er vroeg bij. Het meest opvallend was het geleidelijke 

vertrek van 99 groenlingen. Deze hadden kennelijk in de buurt de nacht doorgebracht. Ook in het tweede uur 

kwamen er nog 62 los. Verrassend was het grote aantal sijzen die we te zien kregen. Niet verwacht maar wel 

een mooie waarneming was een overvliegende rode wouw. Onze trektelplek leent zich uitstekend om langs 

trekkende tjiftjafs en mezen te tellen. We telden al met al 42 tjiftjafs, 46 pimpelmezen, 46 staartmezen, 36 

koolmezen, 3 glanskoppen en zelfs nog 1 fitis en 1 zwartkop. De watervogels deden het – volgens Twentse 

begrippen - beslist niet onaardig. Wat 

te denken van: 45 wintertalingen, 35 

kuifeenden, 75 wilde eenden, 17 

aalscholvers, 15 meerkoeten, 15 

Nijlganzen, 6 knobbelzwanen, 3 futen 

en 2 waterhoentjes. We zagen al met 

al ook nog eens 143 ganzen, waarvan 

er 6 konden worden gedetermineerd 

als grauwe gans. De overige 137 

konden vanwege de enorme afstand 

niet op naam worden gebracht. 

Gezien de weersomstandigheden 

mochten we evenmin klagen over het 

aantal roofvogels. We kregen twee 

haviken, twaalf sperwers, tien 

buizerds, twee torenvalken en één 

rode wouw te zien. Vooral de laatste 

soort sprak tot de verbeelding.  

 

 

De bekende vogelkrenten in de pap waren bij deze telling: havik, rode wouw, watersnip, kleine bonte specht, 

koperwiek, ijsvogel en grote gele kwikstaart.  

 

Overvliegende rode wouw zorgt voor opwinding onder de tellers. 
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De soortenlijst en de aantallen: 

Onderstaand alfabetisch overzicht maakt duidelijk wat er zoal gezien en gehoord werd tijdens Eurobirdwatch bij 

de Sterrenwachtte Lattrop 

SOORT AANTAL SOORT AANTAL SOORT AANTAL 

Aalscholver 17 Holenduif 26 Sijs 145 

Blauwe reiger 11 Houtduif 295 Sperwer 12 

Boerenzwaluw 295 Kauw 328 Spreeuw 977 

Boomklever 3 Kievit 123 Tjiftjaf 42 

Buizerd 10 Kl. b. specht 1 Torenvalk 2 

Fitis 1 Kneu 7 Turkse tortel 16 

Fuut 3 Knobbelzwaan 6 Veldleeuwerik 86 

Gaai 83   Vink 237 

Geelgors 2 Kokmeeuw 161 Waterhoen 2 

Gele kwikstaart 1 Koolmees 36 Watersnip 2 

Glanskop 7 Koperwiek 4 Wilde eend 75 

Graspieper 26 Kuifeend 35 Winterkoning 9 

Grauwe gans 6 Meerkoet 15 Wintertaling 45 

Groene specht 6 Merel 18 Witte kwikstaart 88 

Groenling 201 Nijlgans 15 IJsvogel 2 

Grote bonte specht 4 Pimpelmees 46 Zanglijster 140 

Grote Gele kwikstaart 1 Putter 5 Zwarte kraai 58 

Grote lijster 7 Ringmus 2 Zwartkop 1 

Havik 2 Rode wouw 1   

Heggenmus 3 Roodborst 13 Totaal 3950 

 

Resteert de top 10 van de Sterrenwacht met als lijstaanvoerder de spreeuw. Metname boerenzwaluw, 

groenling, sijs en zanglijster vallen op in het rijtje.  

 

         

 1 Spreeuw 997  6 Groenling 201  

 2 Kauw  328  7 Kokmeeuw 161  

 3 Boerenzwaluw 295  8 Sijs 145  

 3 Houtduif 295  9 Zanglijster 140  

 5 Vink 237  10 Kievit 123  

         

 

 

Tot slot: 

 

Tegen 16.00 uur vonden we het welletjes, omdat vrijwel iedereen andere verplichtingen had. Nadat alles was 

op- en nageteld werd tegen 16.15 uur de eindstand aan Vogelbescherming Nederland doorgebeld. Duidelijk 

werd dat de weersomstandigheden zeer divers waren geweest in het land en dat er groepen bij waren die het 

tellen vanwege het slechte weer vroegtijdig moesten staken. Wijzelf kunnen terug zien op een alleszins 

aantrekkelijke vogeltrektelling, waarbij er afwisselend werd geschreven en geteld. Ieder van ons was na afloop 

dan ook dik tevreden. 
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