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1.  VOORWOORD 
 
 
Eind 2012 werd in een groot Nederlands Dagblad bij de rubriek “Stelling van de dag” aan het publiek gevraagd om te 
reageren op de stelling: “Kind moet vaker de natuur in”. Er werd massaal op gereageerd. De Nederlander bleek het er  in 
89% mee eens, 9% oneens en  2% had geen mening. Vaak werd er nog bij vermeld waarom men een bepaalde mening 
was toegedaan: “Kinderen moeten meer bewegen, vogels leren kennen, de natuur opsnuiven en leren genieten van al het 
moois om ons heen”. “Oog voor de natuur is een bron van positieve energie, maakt mensen evenwichtiger en leert ons 
dat we zuinig moeten zijn op onze wereld”. 
Daarom moeten kinderen er al jong kennis mee maken, was de algemene opinie.   
Het merendeel van de reacties leert dat scholen daar een belangrijke rol in behoren te spelen, maar de Nederlander vindt 
ook dat de ouders daar de grootste verantwoordelijkheid in hebben. Met name met dit laatste ben ik het roerend eens. 
Wat is er nou mooier om als ouder (of grootouder) met de (kleine) kinderen rond te struinen en ze al het moois te laten 
ontdekken. En het heeft effect. De interesse is snel gewekt en  bovendien onthouden ook jonge kinderen haarfijn wat ze 
daarbij  beleefd en opgestoken hebben. Aan het overbrengen van “natuurbeleving” op de jongere generatie probeert 
onze vereniging ook haar steentje bij te dragen, al is dat iets wat hopelijk geleidelijk aan nog verder gaat groeien.  
De jeugdnatuurclub uit Saasveld geeft al een aantal jaren het goede voorbeeld en ook een aantal van ‘onze’ vrijwilligers  
laten schoolklassen meehelpen met b.v. nestkasteninventarisatie. (zie in het hoofdstuk Nestkastenverslag de 
samenwerking met scholen in o.a. Hertme en Tubbergen).  
Willen we toekomst en een leefbare wereld behouden, dan dient er aan bewustwording reeds bij onze jeugd te worden 
gewerkt. 
In dat licht past een prachtige uitspraak van een respondent: ”De aarde hebben we niet geërfd van onze voorvaderen, 
maar geleend van onze kinderen”. 
Nu nog even naar dit jaarverslag op zich. 
Een blik op de index hiernaast laat zien dat er ook in 2012 weer tal van activiteiten zijn geweest. Helaas kan niet elk 
hoofdstuk in jubelstemming worden geschreven. Bepaalde ontwikkelingen in de natuur, zoals o.a. de achteruitgang  van 
het aantal weidevogels, zijn  moeilijk te beïnvloeden, al doen we nog zo ons best. En zo zijn er nog tal van zaken. 
Op de voorpagina hebt u zeker al de foto  van een patrijs gezien. Dit is vanwege het feit dat 2013 is gekozen tot het jaar 
van de patrijs. Met deze prachtige vogel van het boerenland gaat het n.l. niet zo best en in 2013 zal daar landelijk en ook 
door onze vereniging extra aandacht aan worden besteed. 
Vanaf deze plaats wil ik allen bedanken die zich hebben ingezet om dit fraaie en informatieve verslag het licht te doen 
zien. Met name onze eindredacteur heeft er weer veel tijd en energie in gestoken. 
Tot slot wens ik u veel leesplezier en wil ik allen bedanken die zich voor onze vereniging en voor de natuur in Noordoost-
Twente hebben ingezet. 
 
Gerard Boerrigter, voorzitter 
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2. LEDEN EN DONATEURS 
 
A.   Ledenbestand 2012 
 
Het ledenbestand telde eind 2012 totaal 172 leden. 
  
B.   Donateursbestand 2012 
 
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 2012 was 329 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 
 
Op 31 maart 2012 is het Rossumse verenigingslid Tonny Horsthuis overleden. Hij is 70 jaar oud geworden. 
Tonny was een telg van de “weidevogelfamilie” Horsthuis aan de Haarstraat in Rossum. Hij was vanaf de oprichting lid van 
onze vereniging. Voordien was hij al in de eindjaren zeventig actief bezig met weidevogelbescherming in het Rossumse 
gebied. Zijn beschermgebied was hoofdzakelijk het Roderveld aan de Volterdijk in Volthe / Beuningen, daar waar hij in die 
jaren zijn vrouw vond. Samen met Joop Weusthof vervaardigde Tonny in de beginjaren de prachtige gevel met de 
kunstnestjes voor huiszwaluwen, een werkstuk dat nog steeds te bewonderen is in het Trefpunt te Weerselo. De laatste 
jaren nam zijn gezondheid af maar op zijn scootmobiel en met de verrekijker in de aanslag speurde hij naar 
weidevogellegsels. Zijn bevindingen gaf hij dan door aan andere Rossumse veldwerkers zodat zij gepaste maatregelen 
konden nemen. Op deze manier bleef Tonny tot het laatst actief bezig met zijn hobby. Wij zijn hem veel dank 
verschuldigd en hebben in hem een bevlogen weidevogelaar verloren. 
  
Na een kort ziekbed is op 28 april 2012 rustig ingeslapen ons voormalig bestuurslid en veldwerker Alfons Hofstede uit 
Saasveld; bij velen beter bekend als Kips’Alfons. Hij overleed op de gezegende leeftijd van 85 jaar. 
Vrijwel vanaf de oprichting was Alfons lid van onze Vereniging en was tot aan het eind toe erg actief binnen onze 
gelederen. Zo maakte hij jarenlang als kerkdorpcoördinator van Saasveld deel uit van het bestuur en zette zich meer dan 
verdienstelijk in op het gebied van weidevogelbescherming en het inventariseren van huiszwaluwlocaties. Voorts stak hij 
meer dan eens zijn handen uit de mouwen bij het onderhoud van het Zoekerveld. De nestkasten in en om zijn woning aan 
de Holscherdijk kregen tot het laatst toe eveneens veel aandacht van hem. Daarnaast had hij een bijzondere passie voor 
het ringen van vogels.  
Mede vanwege zijn brede inzet voor de natuur werd hij benoemd tot Lid van Verdienste binnen onze Vereniging en 
ontving de daarbij behorende oorkonde. Met Alfons is een bezield natuurmens en gerespecteerd verenigingslid 
heengegaan.  
 
Op 1 december jl. bereikte ons het bericht van het overlijden van Willy Ebbing op de leeftijd van 76 jaar. De interesse voor 
de natuur in het algemeen en de vogels in het bijzonder was bij Willy altijd al aanwezig. Vanaf 1996 toen hij lid werd van 
onze vereniging, werd het voor hem een hobby waar hij niet alleen meer tijd in stak, maar hij was ook bereid de handen 
uit de mouwen te steken voor het welzijn van vogels en natuur. Zo heeft hij in dat zelfde jaar de coördinatie op zich 
genomen van de nestkasten. Helaas heeft hij vanwege hartproblemen slechts kort deze functie kunnen uitoefenen. Voor 
zover zijn gezondheid het toeliet heeft hij zich ingezet voor de bescherming van weidevogels en landschapsonderhoud. 
Ook was Willy samen met zijn vrouw een trouw bezoeker van onze verenigingsavonden en excursies. Maar ook hierin 
werd hij de laatste jaren zeer beperkt vanwege zijn gezondheid. Met Willy is ons een hartelijk en joviaal verenigingslid 
heengegaan.  
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3. VERENIGINGSACTIVITEITEN 2012 
 
A.   Bestuur 
 
1  Gerard Boerrigter           Voorzitter / coördinator Agelo / coördinator huiszwaluwenproject / coördinator boedelmarkt 
2. Henk Schepers  Penningmeester / coördinator Weerselo 
3. Johan Drop                      Secretaris / coördinator Fleringen / coördinator landschapsonderhoud / redactie jaarverslag  
4. Leonard Rouhof              coördinator weidevogelactiviteiten / coördinator Saasveld / leden- en donateursbestand 
5. Jan Nijmeijer                   Algemeen lid / organisatie jaaractiviteiten 
 
De bestuursleden komen jaarlijks, naast de bijeenkomsten (zie B), circa 10 keer bijeen.  
 
Sinds 1 januari 2010 geldt het nieuwe Subsidiestelsel voor Natuur en Landschapsbeheer. De Provincie heeft in haar 
Natuurbeheerplan aangegeven op welke plekken o.a. gesubsidieerd weidevogelbeheer mogelijk is. In Twente, is hiervoor 
een aantal weidevogelgebieden aangewezen w.o. enkele in ons verenigingsgebied. De mogelijkheid om als agrariër 
hiervoor in aanmerking te komen, kan echter uitsluitend via de bemiddeling door een gebiedscoördinator. Om 
gesubsidieerd weidevogelbeheer te behouden voor Twente heeft het bestuur zich bereid verklaard deze taak op zich 
nemen. Vanaf 1 juli 2011 voert het bestuur in opdracht van de Provincie het collectief weidevogelbeheer SNL voor 
Twente uit.  
 
Het coördinatorschap van de afdeling Deurningen is in handen van Harrie Koopman, terwijl Rossum wordt gecoördineerd 
door Johan Groote Punt. 
Het ringen van vogels wordt gedaan door Harrie Linckens, Johan Drop, Peter Bleijenberg en Leonard Rouhof.  
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. 
Wim Wijering is actief als medeorganisator van het jaarprogramma en als coördinator van het steenuilenproject.  
De webmaster van onze druk bezochte site is Rob Hoftijzer. Kijkt u dus voor alle actuele informatie 
op www.nvwgdegrutto.nl  
 
B.   Bijeenkomsten  
 
Hieronder een selectie van verschillende bijeenkomsten en vergaderingen in het afgelopen jaar.  
• 8 januari; opening verenigingsjaar met de nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en hun partner. Het werd een gezellige 

bijeenkomst met een hapje en drankje in ons “clubhonk” ’t Trefpunt. 
  

• 18 januari; overleg tussen bestuur en Gemeente Dinkelland over het beleid van de gemeente ten aanzien van 
aanplanting van opgaand geboomte in de aangewezen weidevogelgebieden. 

 
• 17 februari; overleg tussen bestuur en gemeente Tubbergen over knelpunten in het Collectief Beheerplan w.b.t. 

houtwallen en bosjes. Hierbij werd ook de Cascokaart behandeld.  
 

• 6 maart; startbijeenkomst in het Trefpunt voor alle deelnemers aan het Collectief Weidevogelbeheer SNL. Behalve alle 
deelnemers aan het beheer waren ook alle veldwerkers van onze vereniging uitgenodigd. Onderwerpen o.a. uitleg SNL, 
nieuwe gebieden en deelnemers, huidige stand van zaken, vertoning grutto film.  
 

• 22 maart; voorjaarsbijeenkomst met als gastspreker Ben Koks. Ben nam ons met zijn lezing over agrarisch 
natuurbeheer en het behoud van de grauwe kiekendief mee naar het uiterste noordoosten van ons land. Als initiator 
en spil van de kiekendievenbescherming wist hij de honderd bezoekers als geen ander te boeien over deze 
schitterende vogels waarbij tevens prachtige beelden werden vertoond.  

 
• Op 2 april en 12 april was er een overleg met Waterschap Regge en Dinkel over respectievelijk het maaibeleid van 

sloten en schouwpaden in de aangewezen weidevogelgebieden en de inrichting van “De Doorbraak” bij Zenderen. 
Hierbij hebben wij uitleg gegeven hoe wij het gebied bij de Lolee graag ingericht zouden willen hebben met het oog op 
de weidevogels.  

 

http://www.nvwgdegrutto.nl/
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• 15 mei; de jaarvergadering waarin de 40 bezoekers werden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de vereniging. 
Het accent van de mededelingen lag op de tegenvallende resultaten van onze weidevogels en onze taak als 
gebiedscoördinator voor weidevogelbeheer in Twente. Verder gaf de 
voorzitter een samenvatting van onze overige activiteiten. 
Hierna volgde een toelichting op de notulen van de 
jaarvergadering van 2011 door secretaris Johan 
Drop. Het financiële verslag werd door onze 
penningmeester Henk Schepers doorgenomen 
waarna de kascommissie bestaande uit Harrie 
Koopman en Johan Groote Punt haar 
goedkeuring hierover uitsprak. Als gevolg van 
het rooster van aftreden was dit jaar voorzitter 
Gerard Boerrigter aftredend en niet meer 
herkiesbaar. Er hadden zich helaas geen nieuwe 
kandidaten gemeld. Om te voorkomen dat we 
verder moesten met vier bestuursleden is Gerard 
bereid nog een tijdje door te gaan tot we intern een 
oplossing hebben gevonden.  
Vervolgens werd overgegaan tot het benoemen van een lid van 
verdienste. Deze keer viel de eer te beurt aan iemand die nog 
niet zo erg lang betrokken is bij de vereniging. Zijn 
werkzaamheden als webmaster zijn daarentegen wel erg bepalend voor de uitstraling van de vereniging. In de jaren 
dat Rob Hoftijzer voor onze website werkzaam is, heeft hij zich zodanig ingezet dat we als bestuur unaniem van 
mening waren dat hij het verdiende om benoemd te worden tot lid van verdienste. Gerard overhandigde Rob de 
bijbehorende oorkonde, een nestkast met geschenkenbon en een boeket bloemen.  

 
Tot grote verrassing van hemzelf werd Hennie Kaptein 

als tweede lid van de vereniging benoemd tot 
erelid. Zijn vele werk voor het vervaardigen en 

uitgeven van nestkasten levert de vereniging 
niet alleen in financieel opzicht veel 
voordeel op maar het creëert bovendien 
een enorme goodwill voor de vereniging. 
Ook controleert hij jaarlijks honderden 
nestkastjes in zijn woonomgeving. Zijn 
favoriete vogelsoort, de bonte 

vliegenvanger, heeft hier zeker van 
geprofiteerd. Aan Hennie werd de oorkonde 

aangeboden met bijbehorend speldje. 
Na de pauze werd het recreatieve deel verzorgd door 

Fons Eysink. Aan de hand van een beamer presentatie ging 
hij in op een nieuwe vorm van natuurbeheer; Boeren voor 
Natuur. Fons Eysink is als ecoloog verbonden aan de Unie van 
Bosgroepen en daarnaast bestuurslid van de stichting 'Boeren 
voor Natuur Twente'. 

 
• Op initiatief van Landschapsvereniging NOT in oprichting waren we op 22 mei uitgenodigd voor een oriënterend 

bezoek aan ANV Oost- Groningen (ANOG ) en Noordelijke Friese Wouden (NFW ). Deelnemers werden na afloop 
verzocht een aantal vragen te beantwoorden m.b.t. de oprichting van een landschapsvereniging. 

• Op 14 juni waren wij vertegenwoordigd bij de 2e klankbordgroep bijeenkomst voor de log-gebieden in de gemeente 
Dinkelland. Op deze bijeenkomst werd de concept visie voorgelegd zoals opgesteld door de gemeente. Naar aanleiding 
hiervan hebben we nogmaals onze bezwaren kenbaar gemaakt tegen deze visie. 

 

Voor zijn tomeloze inzet als nestkastenbouwer werd Hennie 
benoemd als erelid van de vereniging 

 Rob Hoftijzer werd gehuldigd voor zijn inzet als 
webmaster 
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• Op 11 september was er een startbijeenkomst voor het collectief weidevogelbeheer in Zwolle. Hierbij werd onder 
meer een toelichting gegeven op het nieuwe seizoen van sept. 2012 tot juli 2013.  

 
• 10 oktober; bijeenkomst Provinciaal Weidevogelplatform. Belangrijkste onderwerpen waren de tegenvallende 

resultaten van het afgelopen seizoen in de verschillende weidevogelbeheergebieden, gezamenlijke aanpak 
predatiebestrijding en een onderzoek naar de resultaten van grote en kleine weidevogelkerngebieden.  

 
• 3 november; alle deelnemers aan het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in 

Noord-Oost Twente waren ’s avonds door het bestuur, als gebiedscoördinator, 
uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst van het afgelopen seizoen. 

Aanwezig waren de deelnemende boeren, vrijwilligers en WBE. De 
vijftien aanwezigen werden middels een presentatie bijgepraat 

over het Collectief Beheerplan en de resultaten van het 
afgelopen jaar. Tevens werden aandachts- en 
verbeterpunten doorgenomen. Voor de overige 
gebieden in Twente werd op 20 november de 
evaluatiebijeenkomst gehouden in Hoge Hexel.  
 

• 6 november; voor deze najaarsbijeenkomst had Wim Wijering met zijn twee broers Leo en Fons een geheel nieuwe 
PowerPointpresentatie samengesteld met de titel: “VOGELS, JE RAAKT ER NOOIT OP UITGEKEKEN”. Het was een 
verrassende presentatie waarbij vogels in allerlei omstandigheden en prachtig gefotografeerd op het witte doek 
verschenen. Wim wist de 80 bezoekers met zijn vertelkunst en het daarbij getoonde werk van de drie gepassioneerde 
vogelfotografen tot het eind te boeien.  

 
• Op 21 november was er in ’t Hoikinck in Weerselo een overleg met de verschillende Heemkundegroepen en IVN 

afdelingen uit de gemeente Dinkelland. Thema was het bermbeheer van de gemeente Dinkelland en het maaibeleid 
van het Almelo-Nordhorn kanaal uitgevoerd door de provincie. 

 
C.   Excursies 

 
• Voor de excursie door de Engbertsdijksvenen op zaterdag 21 april waren 14 belangstellenden. 

Bij aankomst werden direct al leuke soorten als bonte vliegenvanger, geelgors en kleine bonte specht gespot. Even na 
achten arriveerde excursieleider Peter van den Akker. De wandeling begon in het berkenbos aan de noordzijde van het 
heidegebied. Ondanks de regen hoorden we toch nog redelijk veel zingende fitissen, tjiftjafs en een 
enkele gekraagde roodstaart. Door de zeer ongelijkmatige ondergrond van de veendijkjes werd dit 
een meer dan pittige wandeltocht. Toen we op het heideveld aankwamen, was het inmiddels 
droog en werden de vogels actiever. Daar zagen en hoorden we typische heidevogels als 
roodborsttapuit, geelgors, boompieper, kneu en zelfs een vroege 
grasmus. Er vloog een watersnip op en een sperwer werd 
gesignaleerd. In het hoogveen ontdekten we leuke soorten als 
rietgors, blauwborst, roodborsttapuit en kneu. Bovendien zongen 
er vele boompiepers en fitissen. Op de vele plassen, die verspreid 
liggen in de Engbertsdijksvenen, zagen we geijkte soorten 
als grauwe gans, wilde eend, wintertaling, slobeend, 
krakeend, pijlstaart, kuifeend, een enkele dodaars, en 
wel zeker 20 brandganzen. En we hoorden zowaar een 
waterral. Van grauwe gans en wilde eend zagen we de 
eerste exemplaren met pullen. Voorts vlogen er vele 10-tallen 
boerenzwaluwen rond. Bijzonder waren: vier geoorde futen, twee zomertalingen, een groenpootruiter en een grote 
Canadese gans. Andere leuke waarnemingen waren: eenarig wollegras, stekelbrem en zilverschoon. Een paar 
boomblauwtjes en enkele vroege Noordse witsnuitlibellen. Daarnaast ook cocons van zowel lantaarn- als wespenspin. 
Een bijna onder de voet gelopen adder bleek, vele foto-kiekjes later, niet zo doodstil te liggen vanwege de kou, maar 
gewoon dood stil te liggen. In kijkhut De Pluis hebben we Peter uitvoerig bedankt voor deze geslaagde excursie en zijn 
deskundige uitleg.  
 

 
Veel zingende boompiepers in het Engbertsdijkveen 
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• Op zaterdag 09 juni vertrokken we vanuit Weerselo met 10 personen naar de Rieselfelder bij Münster. Tegen 08.30 uur 
waren we ter plekke, waar nog 2 excursieleden zich bij ons aansloten. We bezochten allereerst de 
tentoonstellingsruimte van het biologische station.  
Weer buiten merkten we meteen al het grote aantal foeragerende gierzwaluwen boven het gebied. Bij de vogelrijkste 
plas, tegenover de tentoonstellingsruimte, hielden zich grote aantallen kokmeeuwen met kuikens op. De prachtige 

zang van de bosrietzangers werd niet 
zelden overstemd door de kokmeeuwen. 
We zagen ettelijke bergeenden met jongen, 
evenals Nijl- grauwe- en Canadese ganzen. 
Het zien van zoveel jong leven blijft een 
belevenis op zich. 
Vanaf de uitkijkheuvel ontdekten we een 
groepje casarca’s en meerdere 
zomertalingen. Tussen de Grote Canadese 
ganzen werd ook een Kleine Canadese gans 
ontdekt. Naast de zomertalingen waren er 
nog kuif-, tafel-, slob, krak- en wilde eend 
te bewonderen, evenals pijlstaart, smient 
en wintertaling. Ook waren er bergeenden 
en ooievaars waar te nemen; de laatste 
zelfs met jongen op het nest!  
Een ommetje om de plas leverde een 
groepje kemphaantjes op, diverse kieviten, 

een 4-tal grutto’s en een enkele wulp. In de buurt zwierven verder rietgorzen rond, liet de kleine karekiet zich horen en 
had in een kijkhut een witte kwikstaart een nest met jongen. Nadat voor de 2e keer een bruine kiekendief was gespot, 
togen we naar een ander deel van het gebied.  
Daar zagen we een 8-tal witgatjes en later een 2-tal oeverlopers. Ook waren op deze plek rietzanger en blauwborst 
present. Bij de eerstvolgende kijkhut waren we getuige van het gevecht tussen een meerkoet met jongen en een 2-tal 
dodaarsjes. Ook pa en moe dodaars hadden jongen in de buurt. Terwijl onze kok Toon alvast aan de slag ging met de 
overheerlijke verse warme soep, kreeg de rest nog een paartje krooneend in het vizier.  
Tijdens het laatste deel van de excursie ontdekten we knobbelzwanen met jongen, zagen en hoorden een koekoek en 
verder soorten als aalscholver en fuut. Leuk was een foeragerende putter op een rietstengel en het kwaken van groene 
kikkers en de vele wijngaardslakken in het gebied. Op de valreep zagen we de lang verwachte boomvalk aan het 
firmament verschijnen en even later een gele kwikstaart op de weg.  
Ieder was het er over eens dat het een zeer boeiende excursie is geweest. 
 

• Excursie naar Oost Groningen op 30 juni 2012 
Onder leiding van Ben Koks, werkzaam bij de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, bezoeken we het leef- en 
broedgebied van de grauwe kiekendief in Oost-Groningen. We vertrekken om 7.30 uur met 11 personen richting 
Oudeschans waar we Ben ontmoeten.  
Samen rijden we naar een uitgestrekt akkerbouwgebied met overwegend graan. Hier broedden dit jaar 9 paartjes 
grauwe kiekendieven. We horen geregeld kwartels roepen en zien een aantal bruine kiekendieven. Op een paal zit een 
vrouwtje grauwe kiekendief, wachtend op het mannetje met prooi. De prooioverdracht is werkelijk prachtig om te 
zien. 
Vervolgens gaan we naar Bellingwolde / Vryschloo waar grote percelen zijn ingezaaid met een zaadmengsel bestaande 
uit o.a. luzerne, karwei, klaver, papaver en graansoorten. Vele soorten akkervogels weten deze akkers te vinden.  
Al lopend richting de Westerwoldse Aa zien we gele kwikstaarten en soorten als roodborsttapuit en torenvalk. Bij een 
jagende, gezenderde grauwe kiekendief kun je (duidelijk) de spriet op de rug van de vogel zien.  
Vervolgens rijden we naar het waterbergingsgebied Hamdijk waar we o.a. kemphanen, bosruiters, zwarte ruiters en 
wulpen waarnemen. Hier nemen we afscheid van Ben Koks en bedanken hem voor de boeiende excursie.  
We gaan nog even naar de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland, “de Kiekkaaste” in het meest noordelijke 
puntje van Groningen. Marcel Grunder ontdekt hier het Goudknopje, een van oorsprong Afrikaanse plantje. Het is een 
bijzonder plantje waarmee we een mooie dag afsluiten.  

Grote aantallen kokmeeuwen met jongen op de grote plas van de Rieselfelder bij 
Münster 
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• Op zaterdag 25 augustus 2012 
zetten we met 18 personen koers 
naar het Lauwersmeergebied. 
Tegen kwart over negen 
arriveerden we bij het Jaap 
Deensgat. Hier foerageerden 
weer duizenden aan water 
gebonden vogels. Opvallend 
waren de grote aantallen 
brandganzen. Tussen de 
verschillende soorten eenden 
vielen de casarca’s en enkele pijlstaarten op. Andere leuke soorten die 
we daar zagen, waren twee slechtvalken, enkele 10-tallen lepelaars en roepende baardmannetjes in het riet. Bij het 
Groningerwad vlogen twee bruine kiekendieven, een biddende torenvalk en maar liefst zeven buizerds. Het tij bleek 
echter laag te staan waardoor de steltlopers erg ver weg zaten. Desondanks konden we vanaf de dijk een aantal 
bontbekplevieren, wulpen, grote zilverreigers, een enkele regenwulp en zilverplevier ontdekken. Daarna gingen we 
naar Lauwershaven, waar het tijd werd voor het bekende visje. De timing was perfect aangezien op dat moment de 
regen met bakken uit de lucht kwam.  
Op de dijk bij Paessens/Moddergat ontdekte Henk Schepers tussen een groepje zwaluwen een geheel wit exemplaar. 
Een overvliegende boomvalk verstoorde het moment waarop Wim de witte zwaluw op de gevoelige plaat wilde 
vastleggen. Met kijker en telescoop konden we nog een krombekstrandloper en tientallen bontbekplevieren 
waarnemen. Langs de zeereep zagen we duizenden scholeksters en wulpen. Vervolgens gingen we naar het zuidelijke 
deel van Enzumakeeg. Hier noteerden we hele leuke soorten als kleine strandloper, kemphaan, zwarte ruiter, 
bosruiter, bontbekplevier, bonte strandloper, kluut, goudplevier en watersnip. Heel bijzonder was een dwaalgast uit 
Noord–Amerika: een heuse blonde ruiter. De roofvogels lieten zich op deze dag veelvuldig zien. Er werden maar liefst 
10 tot 15 bruine kiekendieven, 15 tot 20 buizerds, 3 slechtvalken, een 5-tal torenvalken en een boomvalk gespot.  
Tegen kwart voor zes gingen we, na een geslaagde en gezellige excursiedag, weer richting Twente. 

 
• Voor de laatste verenigingsexcursie van 2012 gingen we op 

zaterdag 3 november met 17 deelnemers naar de 
kraanvogels in het Diepholzermoor e.o. 

An der Dadau bij Vechta is één van de “hotspots” 
waar de kraanvogels zich overdag ophouden. 
Tijdens de eerste stop, tevens koffiepauze, zagen 
we daar dan ook behoorlijke groepen kraanvogels 
en de prachtige “kroe kroe” geluiden waren niet 

van de lucht. Een groepje kraanvogels voerde nog 
een “verlaat” stukje kraanvogeldans op. Het was 

opmerkelijk dat we maar weinig jongen zagen. Onder het 
rustig rijden over toch wel veel kleine en stille landweggetjes zagen we, 

naast de vele kraanvogels, een prachtig mannetje blauwe kiekendief 
jagend over het veld. Naarmate we dichter bij het Naturschutzstation 

kwamen, werd het weer steeds slechter. Gelukkig konden we daar binnen de heerlijke goulashsoep van de familie 
Zonder nuttigen en tegelijkertijd in het bioscoopje de interessante filmbeelden bekijken van dit fraaie natuurgebied. 
Naast de gebruikelijke waarnemingen die je in zo’n gebied kunt verwachten, zagen we die dag opmerkelijk veel grote 
zilverreigers. Wat verder opviel waren de reeën die je in het open veld zag. We hebben er in de loop van de dag maar 
liefst 30 geteld. Ter afsluiting gingen we tegen vieren naar de Moordamm in het Rehdener Geestmoor, waar de 
kraanvogels massaal overnachten. Er vlogen grote groepen ganzen over en steeds grotere groepen kraanvogels 
kwamen “binnenvallen”. Van kilometers ver hoorden we ze al aankomen. Naar schatting streken er in amper een half 
uur tijd zo’n 15 – 20.000 kraanvogels neer in het moerasgebied. Ook zagen we daar maar liefst drie jagende blauwe 
kiekendieven, een havik en een klapekster. Na ongeveer een uur te hebben genoten van dit prachtige schouwspel 
werd het rustiger in de lucht en besloten we huiswaarts te keren. Tegen zevenen meerden we moe maar voldaan weer 
in onze thuishaven aan.  
 

   Er werd driftig gespeurd naar een          
   dwaalgast uit Noord-Amerika: de  
   blonde ruiter 

Grote groepen kraanvogels in het gebied 
 “An der Dadau” bij Vechta 



                              
                                                                     jaarverslag 2012 
 
 

10   

E.   Overige activiteiten: 
Hieronder een kleine greep uit de overige activiteiten van het afgelopen jaar. 
 
• Op zaterdag 11 februari 2012 namen een 10-tal leden van onze Vereniging, waaronder praktisch het gehele bestuur, 

deel aan een noodzakelijke opschoonbeurt van het Zoekerveld. Deze dag was met zorg uitgekozen omdat we vanwege 
de ijsdikte nu overal met het benodigde materieel konden komen. Het opschonen van het Zoekerveld wordt met name 
gedaan ten behoeve van de grutto’s, die hier al jaren in het voorjaar in behoorlijke aantallen het gebied bezoeken. Hier 
kunnen ze opvetten na hun lange reis vanuit Afrika, voordat ze aan de volgende zware klus, het broedseizoen, gaan 
beginnen. 
 

• Eén week later, op zaterdag 18 februari, waren enkele vrijwilligers actief met het ophangen van een aantal mussenflats 
in Tubbergen. Deze werden geplaatst op verzoek van Woningstichting Tubbergen vanwege het verdwijnen van goede 
nestgelegenheid voor de huismus na een renovatie van enkele woningen. In een later stadium werden voor de 
gierzwaluwen een 4-tal speciale nestpannen geplaatst en een 2-tal nestkasten. Bijzonder was dat drie van de vier 
nestpannen gelijk het eerste seizoen al werden bezet door de gierzwaluw. 

 
• Op vrijdag 2 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.  
 
• Op vrijdag 2 maart 2012 heeft de “snoeiploeg” van Rossum in de Benneker de bekende knotwilgen weer gesnoeid.  

Dat gebeurt eens in de 2 jaren om het landschap “open” te houden. Bovendien zijn op die dag nog wat in de weg 
staande houtopstanden opgeruimd. De snoeiploeg bestaat uit 7 à 8 mannen van wie Herman Griep de kettingzaag 
hanteert en derhalve het belangrijkste snoeiwerk doet. De overige mannen verzamelen de takken en maken er enkele 
houtstapels van die geschikt zijn om als paasvuur te dienen. Vermeldenswaard is dat de eigenaar van de wilgen telkens 
weer zijn volle medewerking verleent.  

 
• Op 15 april hebben we invulling gegeven aan de 

gezinstocht van het jaarlijks wandelevenement in 
Albergen De Tukkerstocht. Het thema dit jaar 

was: “Vogels in het wild”. Op vijf verschillende 
plekken langs de route hadden we fraaie 
stands ingericht waarbij leden van onze 
werkgroep uitleg gaven over de 
vogelwereld van Albergen en omgeving. 
Verder was er door de jeugdwerkgroep een 

stand ingericht waarbij uitleg werd gegeven 
over de activiteiten voor de jeugd. Als klapstuk 

konden de kinderen na afloop van de tocht hun 
eigen vogelnestkastje timmeren. 

 
 

• Op vrijdag 8 juni werd het 16e veldsymposium “De toestand van de Natuur in Overijssel” gehouden. Dit jaar werd 
gekozen voor een kennismaking met een aantal ontwikkelingen langs de IJssel in de omgeving Olst / Deventer. Er was 
aandacht voor tal van onderwerpen. Fietsend trokken we het gebied in waarbij op verschillende punten in het veld 
deskundigen een toelichting gaven. Onze vereniging werd vertegenwoordigd door 4 personen.  
 

• Op 15 augustus was het weer tijd voor de jaarlijkse opschoonactie van een heideveld in Fleringen. De werkzaamheden 
bestaan vooral uit het verwijderen van grove den en berkenopslag. Door dit karwei jaarlijks aan te pakken is de opslag 
handmatig te verwijderen. Negen vrijwilligers 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. 

 
• De parkeerregeling van de antiek- en boedelmarkt te Weerselo werd ons op 20 oktober toegezegd. We zagen vele 

bezoekers aan de kassa’s voorbij trekken, wat ons na afloop € 420,00 opleverde. 

Jeugdige belangstelling bij de uilenstand 
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4. WEIDEVOGELS 
  
Het spookbeeld dat de weidevogels in Twente verloren dreigen te gaan, krijgt steeds meer vorm. Het gaat de laatste 
jaren hard achteruit met ‘onze’ vogels. Weidevogelseizoen 2012 gaat de boeken in als een van de slechtste seizoenen 
ooit. Niet alleen zitten we op het dieptepunt qua aantallen broedparen, ook het aantal weidevogelkuikens dat 
vliegvlug werd was bedroevend laag. 
 
Gebiedscoördinatie Weidevogelbeheer Twente 
De begrensde en tevens beste weidevogelgebieden in ons verenigingsgebied waar boeren uitgesteld maaibeheer 
toepassen, lieten hetzelfde beeld zien. De oorzaak van de slechte resultaten lag voornamelijk aan de hoge predatie door 
de vos. Deze nachtpredator was in al deze weidevogelgebieden actief. 
Ondanks het verbeterde biotoop in sommige gebieden blijft de populatie weidevogels achteruit gaan. 
 
Hieronder een beknopte indruk van de resultaten in de begrensde gebieden waar boeren meedoen aan gesubsidieerd 
weidevogelbeheer:  
 
Benneker (Oldenzaal):  
 

In de Benneker zag het er voor de weidevogels in het laatste weekend van mei 
nog rooskleurig uit. Er waren in dat weekend 7 alarmerende broedparen 
grutto’s met kuikens geteld. Ook waren er 3 alarmerende broedparen 
tureluurs en 1 broedpaar kieviten met kuikens aanwezig. Door het uitgestelde 
maaibeheer was er voldoende dekking aanwezig. De euforie was helaas van 
korte duur. Slechts één week later werd er een onheilspellende stilte 
geconstateerd. Onderzoek wees uit dat de kuikens van alle 7 broedparen 
grutto’s waren verdwenen. Twee dagen vóór deze constatering was er 
volgens de omwonenden nog volop alarmering. Het verdwijnen van kuikens in 
zo’n korte tijd, op een dergelijk grote schaal duidt op predatie door vos. Van 
een  verlaat broedsel van de grutto werden uiteindelijk 2 grutto’s vliegvlug. 

 
Wateregge (Albergen):  

In dit gebied loopt de stand van de weidevogels 
hard achteruit. Het aantal broedparen grutto’s 
kelderde van 7 in 2011 naar 1 broedpaar 
in 2012. Er zijn hier 2 grutto’s en +/- 5 
kieviten vliegvlug geworden. 
 
 
 
 

 
 
Veldhoek / Weemselerhoek (Albergen): 
 

Het begin van het broedseizoen zag er in het in dit 
gebied voor de grutto’s goed uit. Via monitoring 
werden 9 legsels vastgesteld. Maar ook in dit gebied sloeg het noodlot toe. In 
een tijdsbestek van 2 dagen en één week voor het uitkomen werden alle 
nesten leeggehaald door de vos. Ook de vervolglegsels werden door de vos 
gepredeerd. Gelukkig konden 8 kievitskuikens buiten het bereik van de 
predatoren blijven en zijn vliegvlug geworden. 
 
 
 

Soort  Aantal broedparen  

 2012  2011  2010  
Kievit  22  28  36  
Grutto  12  13  17  
Wulp  1     1  1  
Tureluur  3    9  8  
Scholekster  2     2  3  

Soort  Aantal broedparen  

 2012  2011  2010  
Kievit  5  7  9  
Grutto  1  7  7  
Wulp  1     1  1  
Tureluur  0    0  0  
Scholekster  1   1  1  

Soort  Aantal broedparen  

 2012  2011  2010  

Kievit  16  19  22  

Grutto  9  9  11  

Wulp  1     1  1  

Tureluur  0   0  0  

Scholekster  1     1  1  

Ook in de begrensde weidevogelgebieden 
met weidevogelbeheer liep het aantal 
broedparen van de grutto terug. Daarbij 
werden maar weinig jongen vliegvlug in het 
afgelopen jaar. 
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Het eerste legsel werd gevonden op 15 maart 

Het eerste kievitsei 2012 
Binnen onze vereniging wist op 15 maart Laurens Vollenbroek 
het eerste kievitsei in Hasselo te vinden. Het 2e nestje werd 1 
dag later gevonden door Bennie Veldhuis in de Benneker bij 
Oldenzaal. Het eerste kievitsnest van Overijssel werd 3 dagen 
eerder op 12 maart in Lattrop gevonden door de 66 jarige 
Johan Foks uit Lattrop. Het was het 3e kievitslegsel dat dit jaar 
officieel is gevonden in Nederland. Het eerste kievitsei in 
Nederland werd gevonden op 10 maart in Oudehaske in 
Friesland. 
  
Weersomstandigheden 2012 
Februari was de koudste maand van de afgelopen 15 jaar. 
Maart was met weinig regen, een van de warmste maanden aller tijden.  
April was de koudste aprilmaand sinds 1997. 

Ondanks zeer uiteenlopende temperaturen, is het voorjaar van 2012 een van de vijftien warmste lentes sinds 1901. De 
gemiddelde temperatuur in de Bilt schommelde rond de 10,3 graden. 

Na een korte zonnige en warme periode in maart verliep april nat en koud en in de eerste helft van mei bleef de 
temperatuur ruim beneden het gemiddelde. De eerste zomerse dag met temperaturen boven de 25 graden werd pas op 
22 mei geregistreerd, waarna nog twee zomerse dagen volgden. 

De hoge eindnotering van de lente van dit jaar is vooral te danken aan de maand maart, die met 8,3 graden ruim 2 graden 
warmer was dan normaal. In april werd het met een gemiddelde van 8,4 graden nauwelijks warmer. In die maand werden 
vijf nachten met lichte vorst genoteerd. Zelfs op 17 mei vroor het aan de grond nog licht.  

De laatste helft van mei maakte veel goed. De gemiddelde temperatuur in mei kwam uit op 14,2 graden. Het aantal uren 
zon bedroeg rond de 535 uur, zo’n 35 uur meer dan normaal. Normaal gesproken valt er in de lente zo’n 160 tot 170 
millimeter neerslag. Dit jaar was dat ondanks de natte aprilmaand rond de 125 millimeter. Dit komt vooral door maart, 
waarin slechts achttien millimeter viel. 

Hoewel de afgelopen vier jaar de lentes ook warm waren, was dit jaar volgens de weerdeskundigen toch echt de warmste 
en de droogste. 
 
Als gevolg van de weersomstandigheden werd er het afgelopen jaar pas op 11 en 12 mei door de meeste boeren het gras 
gemaaid. Dit was 12 dagen later dan de voorgaande jaren. 
 
Uitkomstgegevens gevonden legsels: 
 

In 2012 werden er door de veldwerkers totaal 
318 legsels gevonden van weidevogels. 
Hiervan zijn er 180 legsels uitgekomen. 
Ondanks het verbeterde biotoop in sommige 
weidevogelgebieden is het 
uitkomstpercentage van 56 % te laag. En met 
de wetenschap dat de grote meerderheid van 
de kuikens de vele levensbedreigende 
situaties tijdens de opgroeifase niet 
overwinnen, kunnen we spreken over een 
zeer zorgelijke situatie. 
Het totale verstoringspercentage kwam dit 
jaar uit op 44 %. Hiervan is het aandeel 
predatie te hoog. 

uitgekomen 
56% 

predatie 
33% 

landbouw 
5% 

verlaten  
3% 

vertrapt 
0% 

onbekend 
1% overige 

1% 

Overzicht verstoringen 2012 
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Kievit 
Het aantal kieviten in onze ‘tradidionele’ 
broedgebieden loopt hard terug. Ten opzichte van 2011 
daalde het aantal broedparen van 389 naar 325 
broedparen. Een daling van ruim 16 %. Zoals de zaken 
er nu voorstaan, zal de kievit als algemene broedvogel 
in Twente binnen enkele jaren verdwijnen en in de 
toekomst hoofdzakelijk alleen als doortrekker te 
bewonderen zijn. Ook het afgelopen jaar zijn er weer te 
weinig kieviten vliegvlug geworden. Totdat de mais op 
de akkers gepoot is, is doorgaans het broedsucces bij de 
kievit heel erg laag vanwege de vele landbewerkingen 
met te grote tussenpozen. Nadat de mais gepoot is zou 
het broedsucces van deze akkervogels hoger kunnen 

liggen, omdat er dan een rustperiode qua landbewerkingen aanbreekt. Helaas is in deze periode het broedsucces van de 
kieviten voor onze veldwerkers vaak niet goed meer te volgen, omdat de mais snel groeit en zodoende het overzicht 
verdwijnt. Gezien de daling in de grafiek gedurende de afgelopen jaren mag men aannemen dat ook in de periode na het 
poten van de mais veel te weinig kuikens vliegvlug worden. 
 
Sovon Vogelonderzoek Nederland laat in het rapport Vogelbalans 2012 weten dat het aantal broedparen kievit in 
Nederland schrikbarend keldert. Iets wat wij als vereniging al jaren constateren. We hopen nu maar dat er meer 
beweging komt bij de overheid om de terugloop van deze mooie weidevogel te stoppen. De vergroening van het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid die in 2014 van kracht wordt zou een optie kunnen zijn.  
 
In het komend seizoen gaan we de akkers met minimaal 5 broedparen kieviten extra aandacht geven. Het is de bedoeling 
om het contact tussen veldwerker en boer te intensiveren en door overleg de boer te bewegen om de landbewerkingen 
in een zo kort mogelijke periode, het liefst zo láát mogelijk uit te voeren. Landbewerkingen uitstellen naar begin mei zou 
ideaal zijn. Wat we hiermee hopen te bereiken is dat de kievitskuikens bij landbewerkingen op eigen kracht een goed 
heenkomen kunnen vinden. Naast het intensiveren van de contacten met de boer is het de bedoeling dat de veldwerker 
de betreffende akker ook extra gaat monitoren zonder telkens het veld te betreden. 
 
 

 Grutto 
Ook met de grutto was het dit jaar kommer en kwel. 
Hadden we in 2011 nog te maken met een kleine 
opleving van het aantal broedparen, het afgelopen 
jaar moesten we deze stijging weer grotendeels prijs 
geven. Het aantal broedparen grutto’s daalde 
namelijk van 57 naar 52. De laatste jaren zien we 
schommelingen in het aantal broedparen grutto’s. 
Indien we de komende jaren niet snel meer 
gruttokuikens vliegvlug krijgen dan staat ons een 
scherpe daling van het aantal grutto’s te wachten 
zoals dat gebeurde in de periode 2000-2003. In totaal 
zijn binnen onze verenigingsgrenzen maar tussen de 6 
en 8 jonge grutto’s vliegvlug geworden.  
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Scholekster 
De legsels van de scholekster zullen we in de toekomst 
waarschijnlijk alleen nog maar tegenkomen op de 
daken van gebouwen. Vreemd genoeg ligt het 
broedsucces hier hoger dan op de bouwlanden. Op 
deze akkers komt hij steeds minder voor en de 
broedsuccessen zijn navenant. Zou het misschien te 
maken hebben met het feit dat ze hier door 
predatoren minder belaagd worden? Het biotoop is 
immers minder geschikt voor deze soort. De grafiek 
laat al jaren achtereen een grote terugval van het 
aantal broedparen zien. Oorzaak van de slechte 
broedresultaten kan in dit geval nauwelijks 
toegewezen worden aan landbewerkingen door de 
boer. De meeste scholeksters gaan immers pas 
broeden wanneer de mais al gepoot is en de boer                                                                                                                            

                                                                                                                         nagenoeg niet meer met zijn machines op het land  
                                                                                                                         komt.  
 

Wulp 
Het aantal broedparen van de wulp is de laatste jaren 
vrij stabiel. Het afgelopen jaar hadden we totaal 28 
broedparen. Dat is 1 broedpaar minder dan in 2011. 
Van de 21 gevonden legsels werden er 15 legsels 
verstoord. Hoofdoorzaak met 12 verstoringen was 
predatie. Het kerkdorp Weerselo herbergt met 7 
broedparen het grootste aantal wulpen. De wulpen 
weten zich van alle weidevogels in ons 
verenigingsgebied het beste te handhaven. 
       
 
 
 
 
 

 
Tureluur 
Vreemd genoeg gaat het met de tureluur vanaf 2010 
ook snel bergafwaarts. We zitten wat het aantal 
broedparen betreft, op het laagste niveau sinds de 
oprichting van onze vereniging. 
Dit jaar kwam de teller van het aantal broedparen 
niet hoger dan 11. De meeste broedparen tureluurs 
broeden in Rossum(7), in het begrensde 
weidevogelgebied Benneker. Omdat boeren hier 
meedoen aan uitgesteld maaibeheer, worden de 
legsels niet opgezocht. De andere 4 broedparen 
tureluurs waren te vinden in Fleringen. Ook hiervan 
zijn de legsels niet opgezocht. In Fleringen en Rossum 
zijn respectievelijk 4 en 8 jonge tureluurs vliegvlug 
geworden. Er vanuit gaande dat voor behoud van de 
populatie minimaal 1 tureluur per legsel groot moet 
worden, kunnen we stellen dat dit doel gehaald is. 
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Het tellen van het aantal gruttoparen tegen eind 
april en van het aantal gruttogezinnen dat eind mei 
nog jongen heeft, geeft een indicatie van het 
broedsucces op gebiedsniveau en daarmee inzicht in 
de effectiviteit van het gerealiseerde beheer in dat 
gebied.  
 Het tellen van gruttojongen op verzamelplaatsen 
vindt in juli plaats en biedt de kans om meer te 
weten te komen over het broedsucces van de grutto 
op landelijke schaal. Ook voor andere weidevogels is 
meer tellen essentieel om te weten of er voldoende 
kuikens vliegvlug worden.  

 

In 2012 zijn in Nederland 60% meer grutto’s uitgevlogen   ( Bron: Vogelbescherming Nederland, 06/12/12) 
 
Hoewel het in onze omgeving is tegengevallen hebben de Nederlandse grutto’s na vele rampzalige jaren een redelijk 
broedseizoen achter de rug. Dankzij het natte en koude voorjaarsweer zijn er in 2012 ongeveer 10.500 jonge grutto’s 
uitgevlogen, 60% meer dan in 2011. De grutto deed het vooral goed op de percelen van weidevogelboeren.  
 
Dit betere broedresultaat is vooral te danken aan het koude en natte weer in april en de eerste helft van mei. Daardoor 
werd het gras twee tot drie weken later gemaaid dan normaal. Net voldoende om de opgroeiende gruttokuikens betere 
overlevingskansen te bieden. Zeker toen daarna een periode met mooi weer aanbrak waardoor de jongen voldoende 
insecten konden vinden om op te groeien. 
 
Negatieve trend 
De grutto was erg toe aan een beter broedseizoen want al jaren gaat de stand bergafwaarts, gemiddeld met 6% per jaar. 
Die afname komt vooral omdat de grutto’s zich in grote delen van het boerenlandschap niet meer succesvol kunnen 
voortplanten. Willen ze een kans hebben dan moet er 7 tot 8 weken rust zijn voor het leggen en bebroeden van de eieren 
en het opgroeien van de kuikens. In het overgrote deel van de Nederlandse graslanden komt zo’n rustperiode niet meer 
voor. Daarvoor is het graslandbeheer te intensief geworden. Ook zijn er te weinig grote insecten voor de opgroeiende 
kuikens omdat veel bloemrijke graslanden zijn omgevormd tot bloemloze raaigrasakkers. 
 
Weidevogelboeren bewijzen dat het kan 
De grutto kan zich nu alleen nog handhaven op plekken waar boeren rekening met ze houden. Gelukkig bestaan er zulke 
boeren, maar helaas zijn ze sterk in de minderheid. Vandaar de voortgaande afname. Dat de grutto een toekomst kan 
hebben in Nederland bleek in 2012 op de weidevogelboerderijen die door Vogelbescherming Nederland worden 
ondersteund. Deze weidevogelboeren zorgen voor natte graslanden, sparen hun bloem- en insectenrijke graslanden en 
maaien laat. In 2012 hadden 47 weidevogelboeren ruim 7% meer gruttoparen dan in 2011. Gemiddeld hadden ze 22 
paren op hun boerderij. 
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5. DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 
 
Afdeling Fleringen  
 
Vergelijking resultaten 2011 en 2012: 
 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Kievit 52 38 51 27 172 >96 >79 >43 19 15 
Grutto 5 5 2 2 8 7 >4 4 - 1 
Scholekster 8 8 5 5 13 13 2 10 2 1 
Wulp 2 2 1 2 - 7 - 3 1 1 
Tureluur 5 4 - - - - - - - - 
 
De kievit 

De daling van het aantal kieviten lijkt niet meer te stoppen. Net als voorgaande jaren daalde het aantal 
broedparen waardoor we het afgelopen jaar uitkwamen op slechts 38 broedparen. Daarmee verloren we 

ruim een kwart van de broedpopulatie. Een structureel te lage jongen productie ligt ten grondslag aan 
een steeds maar dalende populatie. Te weinig broedparen zijn in staat om jongen vliegvlug te krijgen. 
Daarbij kwam de laat ingevallen koude in ons land, waardoor mogelijk kieviten weer naar het zuiden 
zouden zijn getrokken. In het vroege voorjaar was het lage aantal kieviten dan ook opvallend. 
Helaas heeft er later in het voorjaar geen herstel plaatsgevonden. Vooraf aan de koudegolf eind 
januari werden op 16 januari de eerste kieviten gemeld door F. Booijink. Het was H. Lentferink 
die het eerste legsel wist te vinden op 25 maart. Ten opzichte van 2011 daalde het aantal 
gevonden legsels van 51 naar 27. Hierbij moet worden aangemerkt dat op graslanden nauwelijks 

is gezocht naar de legsels. Wanneer de graspercelen al voor de legperiode zijn bewerkt is het 
af te raden hier nog naar legsels te zoeken. Dit zou alleen maar de kans op verstoring door 

predatie in de hand werken. Gezien de uitkomst van de legsels werd het uiteindelijk een 
dramatisch seizoen voor de kievit. Ruim de helft van de gevonden legsels ging verloren 
waarvan 3 door landbouwwerkzaamheden, 3 legsels door verschillende oorzaken en 9 

legsels gingen verloren door predatie. Niet alle gevonden legsels werden op uitkomst 
gecontroleerd. Van de 96 eieren uit de gecontroleerde legsels kwamen minimaal 43 

jongen uit. Een lage uitkomst waarbij in slechts enkele gebieden jongen vliegvlug 
zijn geworden. Dat de kievit soms een lang seizoen kent blijkt wel uit de vondst 
van 2 legsels met net uitgekomen jongen op 25 juni. 
 

De grutto 
Het aantal broedparen van de grutto bleef gelijk aan 2011. Al jaren concentreert het gruttobestand zich in één gedeelte 
van Fleringen. De grutto’s waren terug op 4 maart en werden het eerst genoteerd door B. Kemerink. Van de vijf 
broedparen werden 2 legsels gemarkeerd waarvan het eerste legsel werd gevonden door J. Drop op 26 april. Dit legsel 
met 4 eieren is succesvol uitgekomen. Het tweede gemarkeerde legsel werd later verlaten aangetroffen. Het verloop van 
de overige drie broedsels werd op afstand gevolgd en deze waren voor het gras maaien al uitgekomen. Om de jongen te 
verdrijven uit het te maaien perceel werd gebruik gemaakt van stokken met plasticzakken. Gelukkig zijn er van deze 
legsels minimaal drie jongen vliegvlug geworden.  
 
De scholekster 
Van de scholekster werden 8 broedparen geteld in 2012; hetzelfde aantal als in het voorgaande jaar. De eerste 
scholeksters werden op 11 maart gemeld door F. Booijink. Van vijf broedparen werd het legsel gevonden waarin 
gezamenlijk het bescheiden aantal van 13 eieren werd geteld. Het was ook F. Booijink die het eerste legsel wist te vinden 
op 4 mei. Zoals gebruikelijk werden alle legsels gevonden op maïsland. Van de vijf gevonden legsels mislukte er helaas 
één legsel door predatie. Van alle acht broedparen werden slechts bij één ervan twee jongen gezien. De scholekster had 
in het verleden de reputatie van een felle nestverdediger die altijd wel enige jongen wist groot te krijgen. Dit beeld is 
inmiddels geheel achterhaald.  

Behoorlijke 
daling aantal 
broedparen 
kievit 
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De wulp 
Net als in 2011 telden we het afgelopen jaar twee broedparen. Van één broedpaar werd het legsel gevonden op 14 april 
door J. Drop. Door omstandigheden moesten er op het perceel veel werkzaamheden worden uitgevoerd waardoor het 
legsel werd verlaten. Het vervolglegsel van deze wulp kende wel een goede afloop. Door een oplettende loonwerker werd 
het legsels tijdens het grasmaaien tijdig opgemerkt waardoor de wulp het legsel ongestoord wist uit te broeden. Het was 
mooi om het alerte wulpen paar te zien met de kleine jongen waarvan er uiteindelijk twee vliegvlug werden.  
 
De tureluur  
Van de tureluur werden 4 broedparen geteld in 2012; één minder dan in het voorafgaande jaar. Er werden geen legsels 
gevonden maar daarvoor was er ook niet de noodzaak. De territoria lagen in bewerkte graspercelen en de verwachting 
was dat de legsels voor het maaien zouden uitkomen. In drie van de vier territoria werden later alarmerende broedvogels 
aangetroffen waardoor aangenomen mag worden dat hier jongen zijn uitgekomen. Van twee stelletjes werden aan het 
eind van het broedseizoen bovendien twee vliegvlugge jongen per stel gezien.  
 
Afdeling: Weerselo 
 
Vergelijking resultaten 2011 en 2012 
 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Kievit 77 69 97 81 357 304 229 235 35 20 
Grutto 9 10 6 7 22 27 12 7 3 5 
Scholekster 9 6 10 4 31 12 17 12 4 0 
Wulp 7 7 8 6 27 18 17 8 3 3 
Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
De Kievit 
De stijging in het jaar 2011 bleek slechts een eenmalige opleving van het aantal kievitsbroedparen in het Weerselose. Het 
aantal broedparen daalde in 2012 van 77 naar 69. Daarmee is het aantal weer terug op het niveau van voor 2010. Van de 
81 gevonden legsels (1e en 2e legsels) werden er 20 gevonden in maart, 45 in april en 16 in mei. Dat de kievit voor de 
broedplaats de voorkeur geeft aan maïsland boven weiland bleek ook dit jaar weer. Van de 81 kievitsnesten werden er 62 
(77%) gevonden op maïsland en 19 (23%) op grasland. Eerste legsels worden nog wel eens gevonden op grasland, latere 
legsels bevinden zich bijna altijd op maïsland.  
 

Het eerste legsel met 3 eieren werd op 20 maart op een maïsland in Weerselo gevonden door 
H. Schepers. Bijna een maand later (17 april) werden op 
dezelfde plek 4 kuikens waargenomen.  
In 2012 werden 20 nesten verstoord en /of voortijdig 
verlaten. Het verstoringpercentage kwam daarmee op 

25%. Zo ging 1 nest verloren door 
landbouwwerkzaamheden, 14 door predatie, 4 

legsels werden verlaten en van 1 legsel kon 
de oorzaak niet worden achterhaald. 

Uit de resterende legsels werden 235 
jonge kieviten geboren. Dit is een 
uitkomstpercentage van 77%. Ondanks 
dit mooie uitkomstpercentage zijn er 
vooral uit de eerste legsels zeer weinig 

jongen vliegvlug geworden. De latere 
legsels hebben relatief meer vliegvlugge 

kuikens opgeleverd. 
 

 

Van het eerste gevonden legsel werden later 4 kuikens gezien 
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De Grutto 
Het jaar 2012 begon hoopvol voor Weerselo. Het aantal gruttoparen leek aanvankelijk aanzienlijk hoger uit te vallen dan 
in voorgaande jaren. De aantrekkingskracht van het Zoekerveld zal hierin zeker hebben meegespeeld. Uiteindelijk kozen 
meerdere paartjes er toch nog voor om elders een succesvolle broedplek te zoeken. Met 10 broedparen werd er 1 
broedpaar meer geteld t.o.v. het voorgaande jaar. De grutto’s bevonden zich op 4 locaties met op één locatie 5 
gruttoparen. Het eerste gruttonest werd gevonden door B. Lokotte op 16 april. Het broedseizoen voor de grutto leek 
succesvol te gaan verlopen totdat de meeste nesten in de derde broedweek verloren gingen als gevolg van predatie. De 
oorzaak moet waarschijnlijk worden gezocht bij de vos, omdat alle nesten in zeer korte tijd waren verdwenen. Er werden 
in het afgelopen voorjaar 7 gruttonesten gevonden met in totaal 27 eieren. Helaas bleek, na afloop van het seizoen, dat 
geen énkele gruttokuiken in Weerselo vliegvlug is geworden. 

 
De Scholekster 

Het is te hopen dat de daling in 2012 van het aantal broedparen scholeksters 
slechts incidenteel is. Het aantal nam af van 9 broedparen in 2011 naar 6 

paartjes in 2012, een afname van maar liefst 33%. Over het algemeen 
begint de scholekster wat later aan het broedseizoen. Zo ook dit jaar. 

Het eerste nest werd gevonden op een maïsland door G. Vreeswijk op 18 april. 
Een tweede nest werd enkele dagen later ook door hem gevonden en wel op een 
bijzondere plek. Deze scholekster had er voor gekozen om op een maissilo, dicht 

bij een boerderij, te gaan broeden. Er werden 4 nesten gevonden met in totaal 12 
eieren. Al deze eieren zijn uitgekomen en er zijn zeker 4 scholeksterjongen 

(waarschijnlijk meer) vliegvlug geworden.  
 
 
 
 
De Wulp 
Al in het vroege voorjaar werden in de omgeving van het Zoekerveld de eerste wulpen waargenomen. Na een dip in het 
aantal broedparen, blijft het aantal in Weerselo de laatste jaren met 7 wulpenparen vrij constant. Het eerste legsel werd 
gevonden door P. Bleyenberg op 10 april. Helaas werd dit legsel al vrij snel gepredeerd. Een ander wulpenpaar in de 
omgeving van het Zoekerveld bleek meer succes te hebben. Op 12 mei werden hier de eerste wulpenkuikens 
waargenomen door A. Stegeman. Van de 6 gevonden legsels met 18 eieren, kropen er 8 wulpenkuikens uit het ei. Hiervan 
werden er uiteindelijk ± 5 vliegvlug. Wederom (zoals ook in 2011) een mooi resultaat voor deze prachtige vogel. 
 
Afdeling Saasveld 
 
Vergelijking resultaten 2011 en 2012 
 
 Broedparen Gevonden 

legsels 
Uitgekomen  
Legsels 

Verstoringen Vliegvlug 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2012 
Kievit 44 37 53 29 21 11 21 18 14 
Grutto 12 12 5 1 2 0 2 12 0 
Scholekster 4 4 4 2 3 1 3 3 1 
Wulp 6 6 4 2 3 1 3 5 2 
Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
De kievit 
Het blijft maar berg afwaarts gaan met de kieviten in Saasveld. Het aantal broedparen daalde dit jaar met 7 naar een 
totaal van 37 broedparen. De meeste kieviten zitten in het Westrikkerbroek en Boerenbroek. 
Er zijn in totaal 29 legsels gevonden. Hiervan is het merendeel, namelijk 14 legsels, gepredeerd door vos en 4 legsels door 
kraai. Uiteindelijk zijn er 14 jonge kieviten vliegvlug geworden. 
Het eerste legsel kievitseieren werd gevonden door de gebroeders Ben en Richard Oosterik. 
 

Behoorlijke afname van het aantal broedparen van de 
scholekster 
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De grutto 
Het aantal broedparen grutto’s in Saasveld is gelijk gebleven aan dat van 2011, namelijk 12 broedparen. Alle aanwezige 
paren hebben een legsel gehad. Hiervan zijn er 5 opgezocht. 
De overige nesten waren vóór het opzoeken al leeggehaald door de vos of mochten niet worden opgezocht van de 
eigenaar van het perceel. Er zijn dit jaar wederom geen gruttokuikens vliegvlug geworden. 
  
De scholekster  
Het aantal van 4 broedparen scholeksters was ook hier gelijk aan dat van 2011. Van deze  
4 broedparen werden 2 legsels gevonden. Jammer genoeg is één gevonden legsel gepredeerd door 
een onbekend gebleven predator. Van het succesvol uitgekomen nest is uiteindelijk 1 kuiken 
vliegvlug geworden. 
Van de 2 overige niet gevonden legsels is geen enkel nest succesvol uitgekomen.  
 
De wulp 
Ook van de wulp is het aantal van 6 broedparen gelijk gebleven aan dat van 
vorig jaar. Er zijn in totaal 3 nesten opgezocht. Al deze 3 nesten zijn 
gepredeerd door de vos. Van een niet gevonden legsel zijn de 
eieren wel uitgekomen. Hiervan zijn 2 jonge wulpen vliegvlug 
geworden. 
  
De tureluur 
Er hebben in 2012 geen tureluurs gebroed in Saasveld. 
 
Afdeling Deurningen/Hengelo 
 
Vergelijking resultaten 2011 en 2012 
 
 Broedparen Gevonden 

Legsels 
Uitgekomen 
legsels 

Verstoringen Vliegvlug 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Kievit 41 31 47 28 37 19 10 12 10 18 
Grutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scholekster 4 3 4 3 9 2 6 1 2 3 
Wulp 1 1 0 0 0 1 0 0 0 ? 
Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
De kievit 
Na een toename van het aantal broedparen kieviten van vorig jaar moest dit jaar helaas een forse afname van deze 
mooie weidevogel genoteerd worden. Met 11 broedparen minder dan vorig jaar kwam het totaal uit op 31 broedparen. 
Een afname van 24 %. Volgens de kerkdorpcoördinator Harry Koopman zijn in de omgeving van Deurningen ongeveer 18 
jonge kieviten vliegvlug geworden. Harry was het ook die het eerste nest wist te vinden op 22 maart. 
De predatie van het aantal nesten was dit jaar aan de hoge kant. Van de 28 gevonden legsels werden er 12 verstoord als 
gevolg van landbouwwerkzaamheden(4) en predatie(8).     
 
De grutto 
Net als vorig jaar zijn er in Hengelo/Deurningen geen broedparen van de grutto waargenomen. 
 
De scholekster 
Het aantal scholeksters is dit jaar ten opzichte van vorig jaar gedaald met 1 broedpaar naar een totaal van 4 broedparen. 
Twee nesten werden gevonden op het maïsland. Hiervan is één nest succesvol uitgekomen. Onbekend is of de kuikens 
hiervan vliegvlug zijn geworden. Het andere nest werd gepredeerd. Het nest van het 3e broedpaar werd gevonden op het 
platte dak van een gebouw. De drie uitgekomen kuikens van de scholekster zijn in tegenstelling tot vorig jaar, wél 
vliegvlug geworden. Het eerste legsel werd op 14 mei gevonden door Harry Koopman.   
 
 

Het aantal broedparen van de wulp bleef gelijk aan 2011 
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 De wulp 
De stand van het aantal broedparen wulpen bleef evenals vorig jaar steken op 1 broedpaar. Ondanks dat het nest niet 
werd gevonden zijn de eieren van dit wulpenpaar wel succesvol uitgekomen omdat het paar later gesignaleerd werd met 
kuikens. Het is onbekend of er wulpenkuikens vliegvlug zijn geworden. 
 
De tureluur 
Evenals van de grutto, zijn er ook van de tureluur geen broedgevallen bekend. 
 
Afdeling Agelo 
 
Vergelijking resultaten 2011 en 2012 
 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 2011  2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Kievit 61 56 68 51 222 167 117 80 37 30 
Grutto 12 10 10 3 25 8 3 ? 9 7 
Scholekster 4 8 3 1 9 1 5 1 1 ? 
Wulp 5 6 3 4 11 ? 2 ? 3 4 
Tureluur 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 
 
De kievit 
Het aantal broedparen van de kievit daalde van 61 naar 56, een daling van 8 %. In 2010 was het aantal nog 78. De laatste 
2 jaar geeft procentueel dan een afname in broedparen te zien van 28 %. Deze cijfers geven een zorgelijk beeld. Hopelijk 
zet deze trend niet door. Het aantal opgespoorde legsels bedroeg 51.Het eerste werd door Henk Plas op 18 maart aan de 
Wolfsbergweg gevonden. Door het grote aantal predaties en bewerkingen op maïsland wordt het uitkomstpercentage 
geschat op maar 50%, 80 van de geschatte 160 eieren. Van de uiteindelijk uitgekomen jongen zijn er maar weinig 
vliegvlug geworden. 

 
De grutto 
In het Agelose werden 10 broedparen van deze soort gesignaleerd. 
Het eerste legsel werd gelokaliseerd door J. Oosterik. Drie paartjes 
die aanvankelijk aan de Wofsbergweg zaten, werden regelmatig 
gezien, al kraaien verdrijvend. Na pinksteren waren ze verdwenen. 

Eén nest met 4 eieren in de Ageler es werd verlaten en een 
ander gepredeerd. Er zijn nauwelijks jongen 

uitgekomen. Eind mei werd aan de Smitsweg in 
de es een grutto met drie bijna vliegvlugge 

jongen gezien. Hopelijk hebben deze het gered. 
 

 
De wulp 

Van deze grootste weidevogel zijn 6 broedparen aangetroffen, waarvan 4 legsels zijn opgespoord. Door 
predatie, verstoring bij en na maaien, en het verplaatsen van een hoogzit (ondanks het verzoek om daar nog een 

weekje mee te wachten) zijn ze verstoord. Toch is er nog wel een broedsel uitgekomen, want B. Veldhuis zag in de buurt 
van het kanaal Almelo-Nordhorn later nog en wulp met enkele bijna vliegvlugge jongen. 
 
De scholekster 
Aanvankelijk leek het voor de scholekster een goed jaar te worden, er werden nl. 8 paren gesignaleerd. Ze blijken echter 
lang niet allemaal tot broeden te zijn gekomen. Een aantal was na enige tijd verdwenen en enkele paren deden geen 
broedpoging. Uiteindelijk is 1 legsel opgespoord met maar 1 ei, dat is uitgekomen. 
 
De tureluur 
Van deze soort zijn geen broedparen waargenomen. 

Gruttopaar met drie bijna vliegvlugge jongen gezien aan de Smitsweg 
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Afdeling Rossum 
 
Vergelijking resultaten 2011 en 2012 
 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Kievit 117 94 83 42 298 139 110 104 51 9 
Grutto 19 15 8 0 31 0 15 ? 5 ? 
Scholekster 15 12 8 9 20 18 8 16 4 0 
Wulp 8 6 5 2 20 8 12 0 2 2 
Tureluur 11 7 1 0 4 0 4 0 0 0 
 
De kievit 
De daling van het aantal broedparen van de kievit in 2011 zette zich in 2012 versterkt door. Het aantal daalde van 117 in 
2011 naar 94 paren in 2012, een daling van 23 oftewel een teruggang van bijna 20%. Voor het eerst in het bestaan van 
onze vereniging daalde in het Rossumse gebied het aantal 
broedparen van de kievit tot beneden de 100, een slechte 
mijlpaal. En dan te bedenken dat voor 5 jaar terug, in 
2007, het aantal broedparen nog 150 bedroeg, dus in 5 
jaar een daling van 35 à 40%. Als deze dalende 
trend zich doorzet in de komende jaren dan 
bestaat de kans dat onze nakomelingen 
later de kievit nog slechts uit boeken 
kennen. Dat moeten we echt proberen te 
voorkomen. Van de overige 
weidevogelsoorten weten we dat ze op zeer 
beperkte schaal nog slechts in enkele gebieden van onze 
vereniging voorkomen. Van de kievit echter kennen we nog 
een groot verspreidingsgebied al loopt het aantal per 
gebied de laatste jaren sterk terug. Om toch nog één soort als algemeen verspreide weidevogel te behouden binnen ons 
verenigingsgebied moeten we de handen ineen slaan en veel gerichter en specifieker gaan beschermen. De eerste 
stappen hiertoe zijn inmiddels gezet. Daarnaast vindt in Rossum, in het kader van een project, specifieke zorg plaats op 
maisvelden nadat de mais is gepoot. Elders in dit verslag vindt u daarvan een overzicht. 
Ook het aantal gevonden legsels liep in 2012 sterk terug nl. van 83 in 2011 naar 42 in 2012, een halvering derhalve. Deze 
daling wordt echter mede veroorzaakt door een andere wijze van nestbescherming nl. het op afstand controleren, het z.g. 
monitoren, en niet meer een perceel betreden om daadwerkelijk naar legsels te zoeken. 
Van de 42 wel opgespoorde legsels werden door verschillende oorzaken er 9 verstoord, oftewel ongeveer 21%. 
De eerste groep kieviten werd, na de strenge vorstperiode in februari, waargenomen op 24 februari aan de Hilbertweg te 
Lemselo. De eerste kievitseieren werden gevonden op 16 maart door Bennie Veldhuis en het laatste legsel op 11 juni 
door J. Groote Punt. 
 
De grutto 
Net als in 2011 liep het aantal broedparen van de grutto ook in 2012 terug en wel van 19 paren in 2011 naar 15 in 2012, 
een teruggang van ca. 20%. Van deze 15 paartjes broedden er 12 in het gebied “de Benneker” waarvan 10 paren in het 
kerngebied en 2 in het z.g. buitengebied van de Benneker. Slechts 3 paren verbleven in het overige Rossumse gebied. 
Vanwege alleen nog controle op afstand d.w.z. monitoring vanaf de (openbare) weg zijn geen legsels daadwerkelijk 
opgezocht. Dit laatste tevens om geen onnodige sporen te trekken naar de nesten met eieren. 
Er is geen overduidelijk beeld van de broedresultaten maar naar alle waarschijnlijkheid zijn ten gevolge van o.m. predatie 
veel broedsels verloren gegaan. Dit was o.m. ook af te leiden uit het feit dat op 29 mei in de Benneker 9 adulte grutto's 
“actieloos” bij elkaar zaten in een weiland. 
 
 
 

Project gestart in Rossum voor bescherming maislandlegsels.  
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De scholekster 
Ook het aantal broedparen van de scholekster liep terug en wel van 15 paren in 2011 naar 12 in 2012, een teruggang van 
3 paren, oftewel 20%. Het aantal gevonden legsels bedroeg 9 met in totaal 18 eieren. Hiervan kwamen 16 eieren uit, een 
score van bijna 90%! Zo valt er af en toe ook nog iets positiefs te vertellen over weidevogelresultaten. 
 
De wulp 
Na een lichte stijging van het aantal broedparen in 2011 ( van 6 naar 8 ), zaten we in 2012 weer op het niveau van 2010 
nl. 6 paren. Van deze 6 paren zijn 2 legsels op afstand beschermd door Bennie 
Veldhuis, echter tot uitkomst van jongen kwam het helaas niet i.v.m. 
predatie van deze beide broedsels. Ook van de overige wulpenparen zijn 
geen positieve uitkomsten waargenomen. Erg jammer dat een jaar 
zo weinig aanwas voortbrengt, laten we hopen dat een volgend 
jaar betere uitkomsten geeft, want ook deze vogelsoort kunnen we 
niet missen. Als er nl. één vogel is die een fijn voorjaarsgevoel oproept dan 
is het wel de wulp met zijn prachtig jodelend geluid. Dat ervaren niet alleen 
vogelaars maar met name ook agrariërs.  
 
De tureluur 
Ook de tureluur moest in 2012 inleveren en wel van 11 paartjes in 2011 naar 7 paartjes in 
2012, een teruggang van 4 paren, is ca. 37%. Er zijn geen legsels opgespoord / gevonden in 
verband met monitoring vanaf de “zijlijn”. Wel is waargenomen dat enkele paartjes succesvol 
hebben gebroed in de uitgebreide Benneker en het Roderveld. 
Of dit geleid heeft tot vliegvlugge jongen is echter niet waargenomen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tureluur succesvol gebroed in de Benneker en het Roderveld. 
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6. KIEVIT IN DE HERKANSING 
 
In 2011 is begonnen met meer het accent te leggen op bescherming van kievit- en scholeksterlegsels NA het poten van de 
mais. Jarenlange ervaring heeft nl. uitgewezen dat van de eerste legsels op maisvelden, mede door de noodzakelijke 
grondbewerkingen, weinig of niets terechtkomt. Het betrof een eenmansactie in het werkgebied Rossum. Onder dit 
werkgebied vallen globaal Rossum, Volthe, Lemselo en het Roderveld. Doel is ook hiermee een bijdrage te leveren aan de 
instandhouding van ons weidevogelbestand. In 2011 werden er merkstokken geplaatst op het eind van de maïsrij waarin 
zich een legsel bevond om op deze manier predatoren verre van het nest te houden. 
Ten gevolge van slagregens in juni konden naderhand in veel gevallen geen broedresultaten worden vastgesteld omdat 
de “uitkomstsporen” in de nesten letterlijk waren weggespoeld. In 2012 is de werkwijze zodanig gewijzigd dat aan 
weerszijden van ieder gevonden legsel van kievit of scholekster op ca. 8 meter een merkstok werd geplaatst. 
Op deze manier is de plek van het nest nagenoeg altijd terug te vinden en kan het uitkomstresultaat worden vastgesteld. 
Navraag bij landbouwers wees uit dat men bij het spuiten van het gewas niet of nauwelijks last van de geplaatste stokken 
ondervindt. Overigens werd nauwgezet bijgehouden waar stokken waren geplaatst om ze na het broedseizoen weer van 
het land weg te halen. Voor zover nesten met eieren gevaar liepen bij het spuiten van de mais, werden de legsels 
voordien verplaatst tussen de maisplantjes, zodat ze gevrijwaard werden van de wielen van tractor of spuitmachine. Op 
deze wijze werd in 2012 een aantal legsels van kievit en scholekster beschermd en gecontroleerd op uitkomsten. Als 
hulpmiddelen bij het opsporen van de legsels werd gebruik gemaakt van verrekijker en telescoopkijker. 
 
De resultaten van de actie ziet u in onderstaand overzicht. 

 
 
 
Legselverdeling: 

Aantal kievitlegsels met 4 eieren  14 = 58% 
                                   met 3 eieren   7  = 29% 
                                   met 2 eieren    3 = 13% 
                                   met 1 ei    0  
 
Een aantal legsels werd niet benaderd. Redenen hiervoor zijn onder meer: 
*  Ingezaaid maïsland met gras ( 5 kievit en 1 scholekster )  
* Nest moeilijk bereikbaar vanwege natuurlijke hindernissen enz.  
   ( b.v. Scholekster broedde op dak sporthal in Rossum) 
 
Conclusies en enkele opmerkelijke bevindingen: 
* Reproductie valt erg mee. 
* Niet of nauwelijks predatie van legsels, ondanks plaatsing 2 stokken elk aan weerszijden op 8 meter van de nesten. 
* Op 27 mei nest kievit met 1 ei, net bezig met (na)leg, op 7 juni broeden op 4 eieren. 
* Laatst gevonden kievitlegsel was op 11 juni. 
* Op 7 juli 12 vliegvlugge jonge kieviten waargenomen in Roderveld. 
* Totaal vliegvlugge jongen als gevolg van deze actie is moeilijk vast te stellen. 
*Weersomstandigheden: periode half mei- half juni vrij koel weer waardoor maisplanten niet snel groeiden.  
   Grond tussen maisrijen was daardoor nog lang goed te zien. Dit bevorderde het broedproces van de kieviten. 
* Aktie kan een volgend jaar nog intensiever door inzet van meerdere veldwerkers. 

 Kievit Scholekster 
Waargenomen broedende paren  37 10 
Gevonden en begeleide legsels 24 5 
Uitgekomen legsels 23 5 
Gepredeerde legsels  1 0 
Totaal eieren kievit 83  
Gemiddeld per nest 83: 24 3,5  
Onbevruchte eieren ( 2+1+1 )  4  
Legsels verplaatst 13  
Legsels niet verplaatst 11  

In het kader van een nieuw project, werden in Rossum  
maislandlegsels van de kievit na het poten van de maïs 
nauwgezet gevolgd. 
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 7. NESTKASTENVERSLAG: 
 
Inleiding: 
Ook dit broedseizoen werden op verschillende locaties weer talrijke nestkasten op hun inhoud gecontroleerd. Door 
een combinatie van tijdgebrek en tekort aan mankracht zijn helaas ook enkele locaties niet gecontroleerd. 
Daarentegen is er wel een nieuwe locatie bijgekomen zodat het totale aantal gecontroleerde nestkasten dit jaar 
uitkwam op 1801. Dat was nog iets hoger dan het jaar hiervoor, toen er 1788 werden gecontroleerd. 
 
Volthe (H.Kaptein) 
Het afgelopen broedseizoen 2012 heeft Hennie Kaptein wederom een groot aantal nestkasten gecontroleerd; in totaal 
651 stuks. Op zijn eigen erf controleerde hij 180 nestkasten en in het buitengebied controleerde Hennie maar liefs 471 
kasten op 16 locaties. Al deze nestkasten zijn minimaal 2 keer en enkelen zelfs wel 3 keer op hun inhoud gecontroleerd; 
een geweldige prestatie. De locaties van de 651 gecontroleerde nestkasten bevonden zich bij; fam. Kosthuis 20, fam. 
Harpuis 26, fam. Willemsen 20, het Venneker 40, fam. Meijer 40, fam. Schellings 41, fam. Huls 31, fam. Racer Palther 20, 
fam. Vernooi 57, fam. Scholten Linde 20, fam. Mellink 38, fam. Ensink op Reimer 38, Het Mijnenveld 20, fam. Bos Palther 
20, Tulk kamp 20, Konijnenbos 20, en tot slot H. Kaptein met 180 nestkasten. 
 
Hieronder de resultaten over 2012 en 2011 van nestkasten rond het eigen erf van H. Kaptein: 
 
Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 
Jongen  
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
koolmees 31 38 261 325 8,4 8,6   
bonte vliegenvanger 27 35 123 213 4,6 6,1 107 213 
pimpelmees 13 17 147 154 11,3 9,1   
spreeuw 27 17 123 80 4,6 4,7  .. 
ringmus 1 5 4 22 4,0 4,4   
boomklever 3 5 23 37 7,7 7,4 23 13 
gekraagde roodstaart - 2 - 13 - 6,5 - 13 
Kasten met alleen nest 10 4       
Totaal 112 123 681 844 6,1 6,9 130 239 

 
Toelichting:  
Van de 180 nestkasten rondom Hennie’s erf waren er het afgelopen jaar 112 bezet, wat neer komt op een 
bezettingspercentage van 62 %. Dit was een flink stuk lager als in 2011 toen de bezetting uitkwam op 67 %.  
Algemene soorten als koolmees, spreeuw en bonte vliegenvanger waren de hoofdbewoners van de nestkasten waarbij 
alleen de spreeuw hoger scoorde als in 2011. 
Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per 
nestkast was ongeveer gelijk aan 2011. 
Alleen bij de de bonte vliegenvanger 
vlogen aanzienlijk minder jongen uit door 
een 3-tal verlaten legsels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mede door een drietal verlaten legsels waren er minder uitgevlogen jonge  
bonte vliegenvangers 
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Het lijkt onvoorstelbaar maar enkele tientallen 
jaren geleden stond hij bekend als een 
beruchte nestkastkraker. Nu is het bijna een 
unicum als er een ringmus broedt in een 
nestkast. 
 
Sinds 1960 is driekwart van de vogels van het 
platteland verdwenen, stelt Sovon 
Vogelonderzoek in de jaarlijkse vogelbalans. 
Voor de ringmus wordt het verlies sinds 1960 
becijferd op 700.000 - 940.000.  

Nestkastresultaten op alle door H. Kaptein gecontroleerde locaties: 
In 2012 zijn er door Hennie in totaal 651 nestkasten gecontroleerd. In 2011 waren dit er 716. Het bezettingspercentage 
was 74%; dit was 3 % hoger dan in 2011.  
 
In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2012 als 2011. 
 
Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 
Jongen uitgevlogen 
totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
koolmees 187 154 1540 1339 8,2 8,7   
ringmus 23 60 111 287 4,8 4,8 28  
pimpelmees 69 86 672 811 9.7 9,4   
bonte vliegenvanger 82 108 419 606 5,1 5,6 357 550 
spreeuw 34 34 155 157 4,6 4,6 21 15 
boomklever 17 19 117 138 6,9 7,3 90 101 
gekraagde roodstaart 6 7 26 46 4.3 6,6 20 40 
mees spec. 4 - 29 - 7.2 - - - 
huismus - 3 - 12 4,0 4,0 - 4 
torenvalk 1  4  4.0  4.0  
zanglijster 1  4  4.0    
hommels - 1 -      
Kasten met alleen nest 36 22       
Totaal 460 505 3077 3396 6,7 6,7 520 710 

 
Toelichting: 
Zoals uit het overzicht blijkt maakten 10 vogelsoorten gebruik van de nestkasten. De koolmees bezet nog steeds de 
meeste nestkasten gevolgd door de bonte vliegenvanger en de pimpelmees. Zorgbarend snel achteruit gaat het met de 
ringmus. In een eerder broedseizoen had deze soort nog 60 nestkasten bezet maar het afgelopen jaar liep het aantal 
terug naar slechts 23 bezette nestkasten. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per nestkast was bij de meeste 
soorten goed, met uitzondering van bonte vliegenvanger en gekraagde roodstaart waarvan minder jongen uitvlogen als in 
2011. Tien legsels werden verlaten waarvan het grootste deel bij de bonte vliegenvanger met 8 verlaten legsels. Bij de 
pimpelmees en de gekraagde roodstaart werd van elk een legsel verlaten. Verder werd er in 2 nestkasten een broedvogel 
dood op het nest aangetroffen, het ging hierbij om een koolmees en een boomklever. Helaas zijn er door tijdgebrek 
minder vogels geringd in het afgelopen jaar.  
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Saasveld (fam.Oude Booyink voorheen Alfons Hofstede).  
Van de 58 gecontroleerde nestkasten die rondom het huis van fam. Oude Booyink hangen waren er 39 bezet. Dit komt 
neer op een bezettingpercentage van 67 % en dat was een flink stuk hoger dan de 51 % in 2011. Alle nestkasten werden 
minimaal 2 keer gecontroleerd.  
      
In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2011 en 2012. 
 
Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 
Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
koolmees 10 10 99 83 9,9 8,3   
bonte vliegenvanger 16 13 75 59 4,7 4,5 75 59 
pimpelmees 4 7 22 62 5,5 8,6   
grauwe vliegenvanger 2 1 9 4 4,5 4,0 9  
boomklever 1 1 8 5 8,0 5,0 8 5 
boomkruiper 1 .. 7 .. 7,0 .. 7  
torenvalk 1 1 4 6 4,0 6,0 4 6 
merel 1 1 3 .. 8,0 ..   
bosuil 1 1 1 2 1,0 2,0 1 2 
ringmus 1 1 9 5 9,0 5,0 9  
Alleen nest .. 3       
Totaal 38 39 237 226 6,2 6,3 113 71 

 
Toelichting: 
Zoals in het overzicht te zien is, maakten 9 soorten gebruik van één of meerdere kasten. De 
boomkruiper liet het echter dit broedseizoen afweten. De bezetting van de nestkasten is 
met 67 % goed te noemen. De bonte vliegenvanger had hierin met 13 bezette nestkasten 
het grootste aandeel en was daarmee net als vorig jaar lijstaanvoerder. Van de bonte 
vliegenvanger werd in een 3-tal nestkasten dode jongen aangetroffen. Mede hierdoor en 
door een lagere bezetting van bonte vliegenvangers werden er minder jongen geringd dan in 
het voorgaande jaar. Het enige verlaten nest betrof een merel. 
 
 
 
 
 
 
 
Weerselo (Fam. Kleissen) 
Op 8 mei was het weer zover; “spreeuwenringdag” bij de familie Kleissen. In totaal werden ca. 70 nestkasten 
gecontroleerd. Hiervan waren er 19 bezet, wat neer komt op een bezettingspercentage van 27 %. In totaal zijn er die dag 
77 jonge spreeuwen geringd. Naast spreeuwen werden er ook 4 jonge torenvalken geringd. De andere soorten als bosuil, 
kerkuil en steenuil hebben dit jaar niet in een nestkast gebroed op deze locatie. 
 
In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2012 als 2011. 
 
Vogelsoort Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen Jongen gemiddeld uitgevlogen  Jongen geringd 

Jaargang 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
spreeuw   19 21 77 108 4,1 4,3 77 108 
Torenvalk 1 1 4 1 4,0 1,0 4 1 
Steenuil - 1  -  -  - 
Bosuil - 1  2  2,0  2 
Totaal 20 25 81 111 4,1 4,4 81 111 

Bonte vliegenvanger was 
lijstaanvoerder in het aantal 
bezette nestkasten  

De meeste zomervogels komen vanaf april terug uit het overwinteringsgebied. Zo ook de bonte 
vliegenvanger die overwintert in tropisch Afrika. Hij komt vrij laat terug zo rond de tweede en 
derde week van april. Het is een vrije nieuwkomer onder de vogels en broedt nog niet zo heel 
lang in Nederland. De primeur van het eerste broedgeval in Nederland was in Twente. Dat is 
ondertussen alweer zo’n 100 jaar geleden. Maar pas in de 2e helft van de vorige eeuw zijn de 
aantallen behoorlijk toegenomen. Vooral door het plaatsen van nestkasten 
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Landgoed Herinckhave Fleringen: (Frans Stopel en Jan Peddemors). 
In 2012 zijn er op het Landgoed Herinckhave 112 nestkasten meerdere malen op bezetting gecontroleerd. Hiervan waren 
er 92 bezet en daarmee is het bezettingspercentage uitgekomen op 82 %. Dit was 11% lager dan in 2011. 
 
In het overzicht de resultaten van 2012 en 2011. 
 
Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 
Jongen uitgevlogen 
totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
pimpelmees 22 31 169 277 7,7 8,9   
koolmees 31 39 215 303 7,0 7,8   
bonte vliegenvanger 12 18 67 89 5,6 4,9 7 66 
boomklever 6 6 38 49 6,3 8,2 38 43 
Kauw 2 2  -     
ringmus 1 1 5 6 5,0 6,0 5 6 
Mees Spec. 3 1 21 9 7,0 9,0   
Alleen nest 17 7       
Totaal 94 104 515 733 6,0 7,0 50 115 

 
Toelichting: 
In totaal hebben 6 vogelsoorten dit jaar op het landgoed 
gebruik gemaakt van de nestkasten. Het gemiddeld 
aantal uitgevlogen jongen per soort was wat lager in 
vergelijking met 2011. Een uitzondering hierop was de 
bonte vliegenvanger. Opvallend was het aantal nestkasten 
waarin alleen nestmateriaal werd aangetroffen; hierbij ging 
het in de meeste gevallen om nesten van de koolmees. Het 
aantal verlaten legsels is tot twee beperkt gebleven, beide keren 
betrof het een koolmees. Door tijdgebrek werd er slechts één nestje 
met jonge bonte vliegenvangers geringd. Wel werd van zes broedparen het 
vrouwtje geringd.  
 
Landgoed Baasdam Tubbergen; (Gerard Bossink, Jan Oude Engberink). 
Ook het afgelopen jaar zijn er weer een aantal nestkasten bijgeplaatst op 
het Landgoed Baasdam, zodat het totale arsenaal aan nestkasten is 
uitgekomen op 100 stuks. Van deze 100 nestkasten waren er 75 bezet wat dus resulteerde in een bezettingspercentage 
van 75%. 
 
Hieronder de resultaten in een overzicht van 2012 en 2011: 
  
Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 
Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld uitgevlogen 
per nestkast  

Jaargang 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
koolmees 47 24 370 214 7,9 8,9 
bonte vliegenvanger .. 9 .. 51 .. 5,7 
pimpelmees 15 13 153 129 10,2 9,9 
boomklever 1 6 8 38 8,0 6,3 
spreeuw .. 5 .. 26 .. 5,2 
Mees Spec. 8 .. 61 .. 7,6  
Grauwe vliegenvanger .. 1  5 .. 5,0 
ringmus 2  10  5,0 .. 
Alleen nest 2      
Totaal 75 65 602 463 8,0 7,1 

Veel koolmezen 
verzamelden wel 
nestmateriaal maar er 
kwam vervolgens geen 
legsel 
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Toelichting: 
Op het Baasdam hebben het afgelopen seizoen 5 vogelsoorten gebruik gemaakt van de nestkasten, 1 soort minder dan in 
2011. De koolmees had het grootste aandeel in het aantal bezette nestkasten, met bijna de helft ( 47% ) van de 
beschikbare kasten. Opvallend is dat er geen bonte vliegenvanger heeft gebroed op het landgoed, terwijl dat het vorige 
broedseizoen nog in 9 nestkasten het geval was. Het aantal uitgevlogen jongen per nestkast is bij alle soorten goed te 
noemen. Er was één verlaten legsel, en één nest met dode jongen, beide keren betrof het een koolmees.  
 
Kinderen en natuur 

Beide controleurs vinden het van groot belang dat kinderen 
met natuur in aanraking komen. Om dit te bereiken werd 
ook in 2012 contact gezocht met de twee basisscholen in 
Tubbergen. Om de leerlingen een indruk te geven van het 
nestkastenproject, werd door Jos Kienhuis een presentatie 
verzorgd over de vogels van het landgoed en de opzet en 
verloop van het nestkastenproject. Middels deze presentatie 
wist Jos samen met Gerard en Jan de leerlingen een beeld te   
geven over de natuur en de vogelbevolking van het 
landgoed en het belang van het ophangen van nestkasten. 
Behalve over zangvogels werd de kinderen ook alles verteld 
over verschillende uilensoorten. Tevens werd aandacht 
besteed aan vogelonderzoek en het ringen van vogels. In 
navolging hierop gingen de leerlingen in de maand juni mee 
op controle van de nestkasjes. 
 
 

Deurningen: ( Horsthuis, Ophuis, Velthuis, Bleijenberg) 
In Deurningen en omgeving werden op 8 locaties totaal 245 nestkasten op hun inhoud gecontroleerd. De nestkasten op 
deze locaties zijn als volgt verdeeld: 70 bij de fam. Jonker/Bosscha, 30 bij de fam.Hofste, 23 bij de fam. Broekhuis, 24 bij 
de fam. Vrielink, 15 bij de fam. Borghuis, 19 bij de fam. Nijland, 24 bij de fam. Stoffels en 30 bij de fam. Mentink. Alle 
nestkasten werden gedurende het broedseizoen 3 keer gecontroleerd. Van de 245 nestkasten waren er 139 bezet, wat 
een bezettingspercentage opleverde van 57 %. 
 
In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2012 en 2011. 
 
Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 
Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
koolmees 62 63 488 512 7,9 8,3 .. .. 
pimpelmees 29 23 296 224 10,0 9,7 .. .. 
ringmus 3 6 15 29 5,0 4,8 .. 15 
spreeuw 23 10 80 51 3,5 5,1 57 51 
Huismus .. 3 .. 12 .. 4,0 .. .. 
bonte vliegenvanger 10 16 64 84 6,4 5,3 64 51 
boomklever 3 6 23 41 7,6 6,8 23 23 
Bosuil 3 1 9 1 3,0 1,0 9 1 
Torenvalk 1 .. 6    6  
Roodborst .. 1 .. 6 .. 6,0 .. 6 
Holenduif .. 1 .. 1 .. 1,0 .. 1 
Manderijneend .. 1 ..      
Hommels .. 1 ..      
Kasten met alleen nest 5 2       

Totaal 139 134 981 961 7,1 7,2 159 148 

Gerard Oude Engberink geeft uitleg over verschillende soorten 
nestkastjes 
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Toelichting: 
Zoals u in het overzicht kunt zien hebben 8 vogelsoorten in Deurningen gebruik gemaakt van één of meerdere nestkasten. 
Een nieuwe soort dit jaar was de torenvalk die in een half open nestkast 6 jongen grootbracht. De koolmezen hadden net 
als in voorgaande jaren het grootste aandeel in de bezetting van de nestkasten. De bezetting door pimpelmezen was het 
afgelopen jaar iets beter ten opzichte van 2011, daarentegen had de bonte vliegenvanger op bijna alle locaties een paar 
kasten minder bezet. De totale bezetting was met 57 % wat lager dan in 2011 toen 64 % van de nestkasten bezet was. Het 
aantal uitgevlogen jongen per nestkast was bij de meeste soorten goed. Een uitzondering hierop vormde de spreeuw die 
slechts 3,5 jong gemiddeld per nestkast wist groot te brengen. Oorzaak hiervan was een 5-tal nesten met dode jongen 
van ca. 2 a 3 dagen oud. Verder werden twee verlaten nesten aangetroffen van de bonte vliegenvanger. 
 
Agelo (J.Stevelink) 
Johan Stevelink controleerde het afgelopen jaar 187 nestkasten in het gebied Agelo. Rond zijn eigen erf en zuidzijde 
Voortsweg in totaal 124 kasten. Verder controleerde hij de nestkasten op een 4-tal andere locaties. Van deze 187 
nestkasten bleken er na controle 135 bezet te zijn waarmee het bezettingspercentage uitkwam op 72 %; dat is 6% lager 
dan in 2011. 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 2012 en 2011. 
 
Vogelsoort nestkasten Bezet Percentage Bezet nestkasten Bezet Percentage Bezet 

Jaargang 2012 2012 2011 2011 
koolmees 27 14,4 41 22,9 
spreeuw 15 8,0 9 5,0 
pimpelmees 33 17,6 37 20,7 
ringmus 8 4,3 3 1,7 
bonte vliegenvanger 23 12,3 31 17,3 
boomklever 5 2,7 1 0,7 
gekraagde roodstaart 1 0.5 3 1,7 
glanskop -- -- 1 0,7 
bosuil 3 1,6 1 1,1 
steenuil 1 0.5 2 1,1 
witte kwikstaart 1 0,5 1 0,7 
Mandarijneend -- -- 2 1,1 
mees  Spec. 12 5,9 -- -- 
merel 1 0,5 1 0,7 
roodborst 1 0,5 1 0,7 
winterkoning -- -- 1 0,7 
kauw -- -- 1 0,7 
Kasten met alleen nest 4 2,2 2 1,1 
Bezette nestkasten 135 72 % 139 77,6 % 

 
Toelichting: 
Hoewel er het afgelopen jaar meer nestkasten zijn gecontroleerd, hebben minder soorten gebruik gemaakt van de 
nestkasten; totaal 13 soorten en dat is 3 soorten minder dan in 2011. De pimpelmees had met 17,6% het grootste 
aandeel in de bezetting van nestkasten, en wist daarmee de koppositie over te nemen van de koolmees. Het lage aantal 
koolmezen in de lijst zou voor een deel veroorzaakt kunnen zijn doordat van een behoorlijk aantal nestkasten de 
betroffen soort niet op naam is gebracht. (zie Mees spec) Dit was in bijna 6% van alle gecontroleerde nestkasten het 
geval. Van invloed zal ook de predatie van een 8-tal nestkasten door een eekhoorn zijn geweest. Hierbij ging het 
voornamelijk om broedsels van mezen. De spreeuwen deden het beter met 15 bezette kasten t.o.v. 2011, ook de bosuil 
had in het controle gebied van Johan een goed jaar.  
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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.  
 
De kinderen controleren, in groepjes van 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 nestkasten 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 28 nestkastjes was ook dit jaar weer goed; slechts drie kastjes zijn echt leeg gebleven. Wel was 
opvallend dat bij 6 nestkasten het nest is verlaten met daarbij eitjes en zelfs grote jongen. Ook waren in enkele kastjes 
enkele dode jongen te zien nadat de overige jongen waren uitgevlogen.  
 
Alle gegevens zijn verwerkt in onderstaand schema, zo hebt u een indruk waar de kinderen mee bezig zijn geweest. 
  

nestkast 
nummer 

1de controle 
24 april 

2de controle 
16 mei 

3de controle 
12 juni 

1 t/m 4  
 
Joep, Ruben 
Thijmen 

1: leeg 
2: leeg 
3: leeg 
3A; koolmees broedend 
4: leeg 

8 eitjes bonte vliegenvanger  
leeg  
leeg 
9 jongen 
leeg 

nest verlaten 
leeg  
koolmees broedend 
uitgevlogen 
leeg 

5 t/m 8 
 
Gijs, Thijs 
Collin 

5: kool of pimpelmees 1 ei 
6: nestmateriaal 
7: nest 
8: leeg 

1 ei waarschijnlijk verlaten  
nest 
6 jongen pimpelmees 
leeg 

nest verlaten 
5 gr. jongen bonte vliegenv. 
uitgevlogen 
leeg 

9 t/m 12 
 
Ben, Sjoerd 
Herman 

9: spreeuw 7 eitjes 
10: pimpelmees 8 eitjes 
11: pimpelmees 1ei 
12: koolmees 6 eitjes  

7 jongen 
Pimpelmees broedend 
6 jongen pimpelmees 
koolmees 8 eitjes 

uitgevlogen 
uitgevlogen 
uitgevlogen 
nest verlaten  

13 t/m 16 
 
Julian, Lars 
Bradley 

13: koolmees 1 ei 
14: leeg 
15: nestmateriaal 
16: leeg 

6 jongen 
bonte vliegenvanger 7 eitjes 
leeg 
leeg 

uitgevlogen, 1 dood jong 
uitgevlogen, 1 dood jong 
4 eitjes spreeuw 
5 dode jongen koolmees  

17 t/m 21 
 
 
Montana, 
Marit, Vera 

17: pimpelmees 2 eitjes 
18: koolmees broedend  
19: pimpelmees op het nest 
20: nest 
21: bonte vliegenvanger nest 

pimpelmees op nest 
koolmees nest met jongen 
8 jongen 
7 eitjes 
bonte vliegenvanger broedend 

dode jongen 
uitgevlogen 
uitgevlogen, 1 eitje 
uitgevlogen 1 dood jong 
nest met grote dode jongen 

22 t/m 26 
 
Leonie, 
Jette, Emma 

22: koolmees 4 eitjes 
23: leeg 
24: pimpelmees 6 eitjes 
25: leeg 

koolmees 7 jongen  
bonte vliegenvanger 3 eitjes 
pimpelmees broedend 
bonte vliegenvanger 3 eitjes 

uitgevlogen 
uitgevlogen 2 eitjes 
uitgevlogen 
5 grote jongen 
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Totaal overzicht 2012:  
 
Van alle binnengekomen gegevens is hieronder een totaaloverzicht gemaakt. 
Omdat niet alle gegevens volledig zijn, kon niet het aantal uitgevlogen jongen 
worden vermeld in het totale overzicht. Om toch een zo duidelijk mogelijk 
beeld te krijgen over de vogelbezetting van nestkasten, zijn in het overzicht de 
gegevens van zowel 2012 als van 2011 naast elkaar geplaatst. De tweede kolom 
geeft het percentage bezette nestkasten aan ten opzichte van het totale aantal 
gecontroleerde nestkasten per jaar. In totaal werden in 2012 op alle locaties 
1801 nestkasten één of meerdere keren gecontroleerd, hiervan waren er 1108 
bezet en daarmee kwam het bezettingspercentage uit op 61%. Dit is bijna gelijk aan het 
broedseizoen van 2011. Er werden in onze regio op nog een tweetal andere locaties 
nestkastjes gecontroleerd, maar hiervan is geen overzicht opgenomen in dit verslag. Het 
ging hierbij om de locatie bij de Fam. Lutke Velthuis met 28 nestkasten en op een nieuwe 
locatie in het Molenven bij Saasveld waar 20 nestkasten zijn gecontroleerd door Jos 
Schabbink en collega. De nestkasten die in 2012 eenmalig werden bezocht i.v.m. het ringen 
van de jongen, maar waarvan verdere gegevens ontbraken, zijn wel in dit overzicht verwerkt. 
Dit betrof voornamelijk nestkasten van de bos- ,kerk-  en steenuil en van de torenvalk.  
 
In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2012 als 2011. 
 
Vogelsoort nestkasten Bezet Percentage Bezet nestkasten Bezet Percentage Bezet 

Jaargang 2012 2012 2011 2011 
koolmees 375 20,1 331 18,5 
ringmus 40 2,2 71 4,0 
pimpelmees 180 9,9 194 10,9 
bonte vliegenvanger 143 8,5 198 11,1 
spreeuw 96 5,6 79 4,4 
Kerkuil 41 2,4 21 1,2 
boomklever 34 1,9 39 2,2 
Bosuil 19 1,2 13 0,7 
Huismus 6 0,4 6 0,3 
Steenuil 48 2,8 36 2,0 
Gekraagde Roodstaart 8 0,5 10 0,6 
Torenvalk 17 1,0 21 1,2 
Glanskop - - 1 0,1 
Holenduif - - 1 0,1 
Mees Spec. 27 1,5 1 0,1 
Grauwe Vliegenvanger 1 0,1 3 0,2 
Mandarijneend - - 3 0,2 
Merel 2 0,1 2 0,2 
Kauw - - 3 0,2 
Boomkruiper - - 1 0,1 
Roodborst 1 0,1 2 0,2 
Witte kwikstaart 1 0,1 2 0,2 
Winterkoning - - 1 0,1 
Hommel - - 2 0,2 
Kasten met alleen nest 68 3,9 33 1,8 
Bezette nestkasten 1108 61 % 1074 60 % 
Gecontr. nestkasten 1801  1788  
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Samenvatting: 
Van alle gecontroleerde nestkasten was 61% het afgelopen jaar bezet. Dat was nagenoeg gelijk aan 2011 toen 60% van de 
nestkasten bezet was. In totaal hebben 17 vogelsoorten gebruik gemaakt van een nestkast; dit was 6 soorten minder dan 
het vorige broedseizoen 2011. 
Net als in voorgaande jaren werden de meeste nestkasten bezet door kool- en pimpelmees gevolgd door de bonte 
vliegenvanger. De spreeuw beleefde een goed broedseizoen terwijl daarentegen de boomklever iets minder presteerde. 
De verschillen bij soorten zoals gekraagde roodstaart en huismus zijn minimaal net als bij de soorten die af en toe gebruik 
maken van een nestkast zoals glanskop, merel en roodborst. Met de ringmus gaat het in onze regio steeds slechter. Deze 
soort had een 5-tal jaren geleden nog een aandeel van ca. 12 % in de bezetting van nestkasten, de laatste jaren is dat 
teruggelopen naar gemiddeld 3 %. Uitgedrukt in aantallen betekent dit een verlies van 150 paartjes ringmussen in onze 
nestkasten. In 16 gevallen werd een verlaten legsel aangetroffen. Dit was bij 10 x bonte vliegenvanger, 3 x koolmees, 1 x 
pimpelmees, 1x gekraagde roodstaart en 1x merel het geval. In 2 gevallen trof men een vogel dood aan op het nest; het 
betrof hier een koolmees en een boomklever. Ook zijn er in het afgelopen broedseizoen weer een 8-tal nesten door 
predatie verloren gegaan, in de meeste gevallen waren eekhoorns de boosdoeners. Tevens troffen de controleurs bij een 
10-tal nestkasten dode jongen aan van ca 2 a 3 dagen oud; hier betrof het 5 x bonte vliegenvanger en 5 x spreeuw. 
 
Broedresultaten Uilen en Torenvalk; 
 

Bosuil: Bij de Bosuilen was de bezetting van 
nestkasten het afgelopen jaar een flink stuk hoger 
dan in 2011. Van de gecontroleerde nestkasten 
waren er 19 bezet waarbij tevens ook het aantal 
jongen per nestkast een stuk hoger was dan in 2011. 
In veel kasten werden 3 jongen aangetroffen waarbij 
in 3 nestkasten zelfs 4 jongen werden geteld. In 
totaal zijn uit de 19 bezette kasten 54 jongen 
uitgevlogen, wat neer komt op 2,8 jongen per 
nestkast. Er zijn ca. 60 nestkasten van deze soort 
gecontroleerd. 
 
 
Een groot aantal  jonge bosuilen in de nestkasten 

 
 
Kerkuil; De kerkuil krabbelt langzaam weer uit het dal. Met 41 bezette nestkasten was het afgelopen jaar een stuk beter 
dan de twee voorgaande jaren waarbij ook nog eens veel jongen per nestkast zijn uitgevlogen. Het grootste aantal waren 
de 7 jongen in een kast in Mander. In totaal zijn er ca. 120 nestkasten gecontroleerd, hiervan waren 41 nestkasten bezet. 
Het aantal uitgevlogen jongen bedroeg totaal 171 wat neer komt op 4,2 jongen per nestkast. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zeven jonge kerkuilen uit Mander gerangschikt van klein naar groot.  
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Steenuil: Steeds meer steenuilen maken gebruik van de 
opgehangen nestkasten. Ook het afgelopen broedseizoen  
waren er weer een flink aantal kasten meer bezet dan in 
2011. Het totaal van 48 bezette nestkasten waren er 12  
meer dan in het voorgaande jaar. Het aantal uitgevlogen 
jongen per nestkast was met 2,9 jong per kast wat lager 
dan vorige jaren, toch zijn er veel jonge steenuilen 
uitgevlogen.  Het totale aantal nestkasten dat in 2012 in 
ons gebied gecontroleerd is, bedroeg ca 100 waarvan er 
dus 48 daadwerkelijk door steenuilen bezet waren. 
 

 
 
 
 

Torenvalk; Het aantal bezette nestkasten van de 
torenvalk is ook het afgelopen jaar weer gedaald. Er 
werden in totaal ca. 50 nestkasten gecontroleerd waarbij 
er slechts in 17 kasten ook een broedsel van dit kleine 
valkje werd aangetroffen. Totaal vlogen er 76 jongen uit 
wat neer komt op 4,5 jong per kast.  
 
 
 
 

 
 
Overzicht broedresultaten Uilen en Torenvalk van 2010 t/m 2012; 
 

Soort 
 

Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Jongen gemiddeld uitgevlogen per 
nestkast 

Jaargang 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Kerkuil 27 21 41 90 87 71 3,3 4,1 4,2 
Bosuil 21 13 19 46 23 54 2,2 1,8 2,8 
Steenuil 35 36 48 108 97 141 3,1 3,0 2,9 
Torenvalk 26 21 17 81 88 76 3,1 4,2 4,5 
Totaal 109 91 125 325 295 42 3,0 3,2 3,5 

 
Resumerend kunnen we vaststellen dat de bosuil en steenuil een goed broedjaar achter de rug hebben en dat ook de 
kerkuil t.o.v. voorgaande paar jaren weer in de lift zit. Daarentegen heeft de torenvalk elk jaar een paar nestkasten 
minder bezet maar scoort wel goed als het gaat om het aantal uitgevlogen jongen per nestkast.  
We zijn nog steeds bezig met het plaatsen van nestkasten voor zowel bos-, kerk- en steenuil als voor torenvalken. Nog 
steeds komen er veel verzoeken van mensen die graag voor een van de hiervoor genoemde soorten een nestkast op hun 
erf willen hebben. Vooraf bepalen we terplekke voor welke soort het erf geschikt is om een nestkast te plaatsen. 
 
 
 
 
 
 

Bijna drie jonge steenuilen gemiddeld per nestkast  

Klaar om uit te vliegen; jonge torenvalken  
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8. WEBCAM-PROJECT LEMSELO 
 
In februari 2012 is Paul Keizer een webcam-project begonnen, nadat hij en Johan Drop over de wenselijkheid daarvan 
al eens eerder van gedachten hadden gewisseld. 
De voorkeur ging uit naar plaatsing van een zgn. webcam in een steenuilenkast van Hennie Kaptein, destijds door 
Harrie Linckens en Peter Bleijenberg geplaatst op het erf van zijn woning in Lemselo. 
 
Zo gezegd, zo gedaan en onder het motto: 'kiek’n wat ‘t wot' een infrarood webcamera in Amerika besteld en deze in 
voornoemde steenuilenkast geïnstalleerd. Hieronder zijn verslag over het verloop van dit project. 
 

Na een paar dagen is het meteen al raak. Onze vaste 
bewoonster een steenuiltje komt nieuwsgierig, aanvankelijk 
enigszins schichtig, poolshoogte nemen van de verbouwing 
van haar onderkomen en kunnen wij van de eerste zwart 
wit beelden genieten omdat het pikkedonker is in de kast. 
De vraag of de infraroodcamera het steenuiltje afschrikt, 
wordt al snel ontkennend beantwoord. Sterker nog, het 
komt regelmatig voor dat het steenuiltje, waarschijnlijk 
vanwege de warmte, tegen de camera aan kruipt waardoor 
er slechts een wazig verenkleed te bewonderen is. 
 
De volgende stap is het koppelen van de camera aan het 
internet zodat meer mensen kunnen meegenieten. De 
camera is echter ontworpen om max. 5 personen 
rechtstreeks van beelden via het internet te voorzien en 

daarmee dient zich een probleem aan. In korte tijd kijken 
zoveel mensen dat de beelden via internet schokkerig 
worden, mede vanwege de geringe bandbreedte van mijn 
internetverbinding. Verder is het jammer dat het geluid 
(meestal) niet hoorbaar is vanwege een defect aan de 
camera.  

Ondanks deze tekortkomingen krijg ik vele positieve 
reacties van over de hele wereld. (o.a. vanuit 
Hongkong, Zweden, Australië en Duitsland).  
 
Ondertussen heeft ons steenuiltje 4 eieren gelegd en is 
volop aan het broeden geslagen.  
 
Maar dan slaat het noodlot toe. Luizen belagen de 
pasgeboren kuikens en slechts één exemplaar overleeft 
de plaag en dit kuiken wordt op 9 juni 2012 door Harry 
Linckens geringd.  
 
Echter alsof het nog niet genoeg is kreeg ik afgelopen 
januari een e-mailtje van Harry met een terugmelding 
dat het vrouwtje , 3 km van de nestkast dood is 
teruggevonden. Ondanks deze trieste afloop is het 
project mijns inziens zeer geslaagd te noemen en 
hebben veel mensen kunnen genieten van de fraaie 
beelden.  
 
Momenteel staat de camera slechts af en toe aan omdat je snel bent uitgekeken op een slapende steenuil! 
Het project zal in ieder geval wat mij betreft een vervolg krijgen. Of  het weer een steenuilenkast wordt is echter nog de 
vraag. Het kan zijn dat we de camera in een kerkuilenkast of bij een torenvalkenkast gaan plaatsen.  
Via onze website hoop ik jullie daarvan op de hoogte te kunnen houden. 

Door een luizenplaag wist uiteindelijk alleen dit jong te overleven. 

Een beeld van het  broedende vrouwtje samen met mannetje in de 
nestkast zoals velen dat live hebben gezien via de web-cam 
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Jonge wespendief: nieuwe ringsoort 

9. RINGRESULTATEN 2012 
 
A.   Geringde vogels 
 

*nieuwe ringsoort 
Er werden in 2012 weer meer vogels geringd als in 

voorgaande jaren, hoewel de stijging ten opzichte van 
2011 beperkt was. Voor het Ring-MUS-projekt 

werden meer vogels geringd en ook kregen meer 
roofvogels en uilen een ring. Er werd slechts 

eenmaal geringd op de 
winteringsvoederingsplaats in Agelo en het 
aantal geringde nestjongen was ook minder. 

De tabel begint al met de opmerkelijke toename 
van geringde jonge Ooievaars van 4 naar 9 

exemplaren, waarvan verderop in dit verslag meer is 
te lezen.  

 
Nieuw op de lijst van geringde vogels is de Wespendief, die 

voor de tweede maal succesvol broedde in Fleringen. Het 
ringen zelf was een eenvoudige klus, maar voordat het jong veilig 

beneden was uit het nest op ruim 25 meter hoogte in een schuin 
staande boom werd er heel vakkundig klimwerk verricht door 

boomverzorger en klimspecialist, Bart Klaassen uit Albergen. 
 
 

 

SOORT 2011 2012 SOORT 2011 2012 
1. Ooievaar 4 9 26. Merel 29 45 
2. Wespendief* - 1 27. Zanglijster 7 8 
3. Sperwer 1 - 28. Kleine Karekiet 412 421 
4. Torenvalk 88 73 29. Braamsluiper - 2 
5. Kleine Plevier 9 6 30. Tjiftjaf 6 6 
6. Kievit 18 29 31. Grauwe Vliegenvanger 31 27 
7. Holenduif 12 25 32. Bonte Vliegenvanger 1372 1001 
8. Houtduif 22 15 33. Staartmees 11 12 
9. Turkse Tortel 8 3 34. Glanskop 17 7 
10. Koekoek 31 16 35 .Pimpelmees 110 299 
11. Kerkuil 87 166 36. Koolmees 205 568 
12. Steenuil 107 142 37. Boomklever 311 283 
13. Bosuil 24 53 38. Boomkruiper 7 1 
14. Gierzwaluw 1 8 39. Gaai - 2 
15. Grote Bonte Specht 3 1 40. Ekster - 1 
16. Middelste Bonte Specht 1 - 41. Kauw 3 1 
17. Boerenzwaluw 579 535 42. Zwarte Kraai 1 - 
18. Huiszwaluw 79 71 43. Spreeuw 774 1045 
19. Grote Gele Kwikstaart 7 9 44. Huismus 303 213 
20. Witte Kwikstaart 4 18 45. Ringmus 329 75 
21. Winterkoning - 8 46. Vink 27 20 
22. Heggenmus 27 25 47. Groenling 73 55 
23. Roodborst 25 24 48. Sijs 8 - 
24. Zwarte Roodstaart - 8 49. Geelgors 18 19 
25. Gekraagde Roodstaart 78 34    
      
Totaal soorten 43 45 Totaal exemplaren 5269 5390 
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Inhoud nest: koekoek (licht) en kleine 
karekiet (zwart) van enkele uren oud en één 
ei van kleine karekiet. 

De Holenduif heeft zich de laatste jaren goed uitgebreid en dat is terug te vinden in de toename van het geringde aantal 
nestjongen van deze soort, die vaker in Bosuilkasten werd aangetroffen. Houtduiven en Turkse Tortels werden er minder 
geringd, maar deze soorten zijn niet gemakkelijk te vangen merkten de ringers van het Ring-MUS-project. 
De opmerkelijke toename van geringde Gierzwaluwen kwam door een tweede broedpaar bij een echte bewonderaar en 
helper van deze bijzondere vogels in Oldenzaal en een paartje Gierzwaluwen dat in Vasse onder de dakpannen werd 
ontdekt. 
Minder geringde Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen was een echte tegenvaller; over de boerenzwaluwen is verderop in 
dit verslag meer te lezen. De afname van geringde Huiszwaluwen is de schuld van een Boomvalk die broedde op het 
landgoed Singraven en een kolonie van Huiszwaluwen in de buurt compleet uitroeide. De ringer trof bij de tweede 
controle verlaten legsels en al eerder geringde nestjongen dood aan. Toen een Boomvalk een volwassen Huiszwaluw uit 
de lucht plukte was helder wie de boosdoener was. 
 

Speurwerk langs de rietkragen van het A/N Kanaal leverde 
weer veel geringde jonge Kleine Karekieten op, vooral het 

gedeelte van het kanaal op het grondgebied van Reutum 
en Fleringen scoorde hoog. Het aantal Jonge 

Koekoeken echter op dit kanaalgedeelte viel tegen 
met slechts 3 exemplaren maar in de rietkragen op 
Ageloos- en Rossumsgebied werden daarentegen 
weer veel Koekoeken geringd.  
 

Ondanks gemaakte afspraken met de beherende 
instantie van het A/N Kanaal de rietkragen niet 
te vroeg te maaien, verschenen al in juli de grote 
maaimachines van een loonbedrijf en 
sneuvelden weer nesten van Kleine Karekieten. 
Hopelijk heeft overleg met de beherende 

instantie van dit gedeelte van het A/N Kanaal, de 
Provincie, opgeleverd dat dit soort overtredingen en 

vernielingen in de toekomst niet meer plaats vinden. 
 
  

 
 
 

 
 

 
De Bonte Vliegenvanger was met 1001 geringde exemplaren niet meer de talrijkst geringde soort, ondanks een zeer goed 
broedseizoen met veel nestjongen. In diverse nestkasten was het dringen want niet minder dan 8 jonge Bonte 
Vliegenvangers werden er meermaals in aangetroffen. De Spreeuw staat nu aan kop met 1045 geringde exemplaren, 
waarvan 500 exemplaren op één adres aan het A/N Kanaal in Agelo. Op 7 mei kregen de eerste honderden jonge 
Spreeuwen al een ring en de volgende dagen volgden nog enkele honderden. In juni was er een toegift van jonge 
Spreeuwen uit een tweede legsel, waarmee het totaal aantal ruim boven de 1000 geringde exemplaren kwam. Het 
gemiddelde van de eerste legsels was bijna 5 Spreeuwen per nestkast, de tweede legsels zijn altijd kleiner met een 
gemiddelde van ruim 3 Spreeuwen per nestkast. 
Gekraagde Roodstaartjes waren er aanzienlijk minder dan vorig jaar, wel zeer bijzonder was het hoge aantal van 10 
nestjongen dat in Agelo in een nestkast werd aangetroffen, terwijl normaal 6 nestjongen per kast al een goed gemiddelde 
is. 
Op 17 februari 2012 werden op de wintervoederplaats in Agelo 138 vogels gevangen en geringd met als opmerkelijkste 
soort, de Geelgors, met 19 exemplaren. 
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Weidevogels 
 

Soort 2008 2009 2010 2011 2012 
Kievit 27 38 37 18 29 
Grutto 1 7 - - - 
Wulp 9 5 1 - - 
Scholekster 6 - - - - 
Totaal 43 50 38 18 29 

 
Van deze tabel van geringde weidevogels wordt men niet vrolijk, maar het is niet anders. Slechts 29 jonge Kieviten 
werden er geringd en dan slechts enkele op de cultuurgronden zoals, weilanden of maisakkers. De meeste jonge Kieviten 
scharrelden rond op de braakliggende industrieterreinen bij Oldenzaal en Hengelo. Deze braakliggende terreinen zijn vaak 
zeer aantrekkelijk voor vogels en hebben een veel hogere natuurwaarde dan de productiegraslanden. Er zijn in 2012 geen 
andere jonge weidevogels geringd.  
 
Roofvogels en uilen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soort 2008 2009 2010 2011 2012 
Wespendief - - - - 1 
Havik 3 2 - - - 
Sperwer 1 - - 1 - 
Buizerd 14 8 2 - - 
Torenvalk 127 78 76 88 73 
Kerkuil 226 95 97 87 165 
Steenuil 70 78 112 107 142 
Ransuil 3 - - - - 
Bosuil 43 32 52 24 53 
Totaal 486 293 339 307 433 

Jonge Torenvalken geringd en weer veilig in de nestkast. 
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Huismus met kleurringen 

De tabel van de geringde roofvogels en uilen laat zien dat er aanzienlijk meer vogels uit deze categorie in 2012 zijn 
geringd dan in de voorbije jaren. Het begint al met een roofvogel die voorheen nog niet in de tabel stond, al is het maar 
één enkel exemplaar van deze bijzondere roofvogel. Havik, Sperwer en Buizerd werden niet geringd in 2012; deze soorten 
werden tot enkele jaren geleden nog wel geringd als deze in kraaienvangkooien werden gevangen, die toen nog veel in 
gebruik waren. 
Ondanks de tweede soms pittige winter op rij wist de Torenvalk zich goed te handhaven op het niveau van de laatste 
jaren. In 3 nestkasten werden zelfs 6 jonge Torenvalken aangetroffen, maar ook het gemiddelde van 4,5 was vrij hoog. 
De categorie uilen zit weer flink in de lift na de dip van de laatste jaren. Vooral het herstel van de Kerkuil was fors met 
bijna een verdubbeling van geringde exemplaren. Er waren zelfs weer meerdere legsels met jongen en dat is een teken 
dat het de goede kant op gaat. In topjaren worden er vaker zelfs broedsel met 8 jongen aangetroffen.  
Nog niet eerder werden er in één jaar zoveel Steenuilen geringd als in dit verslagjaar. Dit record werd behaald dankzij een 
flinke uitbreiding van het aantal kasten, die vaak al meteen na plaatsing werden ingenomen door Steenuilen. In het 
algemeen waren de broedsel in het afgelopen jaar niet groot; in enkele kasten werden 5 jonge Steenuilen aangetroffen. 
Ook de Bosuilen kenden een uitstekend broedseizoen met het hoogste aantal jongen van de laatste jaren. In enkele 
kasten was het dringen, want 4 Bosuilen in een kast is echt veel. Bosuilen verlaten vaak de kast al voordat ze kunnen 
vliegen, maar klauteren des te beter. Het is voor de ringers dan zoeken waar de jonge nog niet vliegvlugge Bosuil zich 
verstopt heeft als de eigenaar meldt dat er echt 4 inzaten en de ringer er maar 2 of 3 in de kast aantreft. 
 
Ring-MUS projekt 

Het Ring-MUS project richt zich op alle soorten die we in het stedelijke 
milieu tegenkomen, en dus niet alleen op huismussen of ringmussen! De 
term 'stedelijk gebied' wordt breed opgevat. We rekenen daartoe steden, 
dorpen, gehuchten, villawijken, bedrijven- en industrieterreinen, havens, 
parken, begraafplaatsen, volkstuinen en sportterreinen. Geïsoleerde 
boerderijen en erven in het agrarisch gebied vallen erbuiten. Het meetnet 
richt zich op alle vogelsoorten die in het stedelijk gebied voorkomen. 
Omdat het project jaarrond wordt uitgevoerd richt het zich zowel op 
broedvogels als overwinteraars in het stedelijk gebied. Daarnaast is binnen 
het Ring-MUS project de mogelijkheid om Huismussen te ringen met 
kleurringen. Er is hiervoor gekozen omdat Huismussen wanneer deze 
gevangen zijn niet gemakkelijk terug te vangen zijn. Maar met behulp van 
de kleurringen is het toch mogelijk om individuele Huismussen te 
herkennen met bijvoorbeeld een verrekijker. 
In Hengelo op de Hasseleres en in Oldenzaal op de Thij worden vogels 
gevangen en geringd voor dit project. In 2011 werd begonnen en werden 
558 vogels geringd en 86 vogels werden teruggevangen of kleurring 
afgelezen; de aantallen in 2012 lagen aanzienlijk hoger met 1148 geringde 
en 284 teruggevangen vogels en afgelezen kleurringen.  
 
 

Ooievaar in opkomst 
Het succesverhaal van de Ooievaars van Losser, waar deze al sinds 1994 broeden, heeft een zeer sterk vervolg gekregen 
in ons werkgebied en met name in Volthe. In 2010 bracht een eerste paar Ooievaars met succes 3 jongen groot bij 
Welhuis, het landschapsadvies en onderhoudsbedrijf. Om geen enkel risico op verstoring van dit nieuwe broedpaar te 
lopen, werden de 3 jonge Ooievaars toen niet geringd. Er zwierven bijna dagelijks nog meerdere Ooievaars in de buurt 
rond. In het voorjaar van 2011 vond een complete invasie plaats van Ooievaars die vochten om het paalnest in Volthe in 
bezit te nemen. Het broedpaar van 2010 dat de hele winter was gebleven, verdedigde tot bloedens toe met succes het 
nest. Al begin mei waren de kopjes van de jonge Ooievaars zichtbaar boven de rand van het paalnest en ze groeiden 
voorspoedig. Op 3 juni 2011 waren ze ruim 5 weken oud en in prima conditie en werden met toestemming van Louis 
Welhuis geringd, wat probleemloos verliep. Om het gevecht om het paalnest met eventuele noodlottige gevolgen te 
verminderen, werd nog een nieuw nest geplaatst hoog boven in een boom in de buurt. 
 

http://www.vogeltrekstation.nl/resultaten/kleurringen-huismussen
http://www.vogeltrekstation.nl/resultaten/buurtbewoners-herkennen-huismussen-met-kleurringen
http://www.vogeltrekstation.nl/resultaten/buurtbewoners-herkennen-huismussen-met-kleurringen
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Nieuw paartje ooievaars bouwt nest in kleine perenboom bij 
Welhuis, het landschapsadvies en onderhoudsbedrijf in Volthe. 

Vanuit hoogwerker jonge Ooievaars geringd op Havezathe het 
Everloo. 

 Op dit nieuwe nest begon een tweede paartje enkele 
weken later ook te broeden en ook deze Ooievaars 
brachten met succes een jong groot. Deze jonge 
Ooievaar werd helaas niet geringd omdat het nest 
onbereikbaar was zonder hoogwerker. 
Er was nog een derde paartje Ooievaars dat wilde 
nestelen, maar de strijd om het tweede paalnest 
verloor en toen er maar toe overgingen om zelf een 
nest te bouwen in een klein boompje in de tuin, maar 
dit was geen succes. 
Ook aan de Schiphorstdijk nabij het A/N Kanaal in 
Denekamp kwam een paartje Ooievaars in 2010 tot 
broeden, maar het had toen geen geluk, want nadat 
2 jongen waren uitgekomen, waren deze na 2 weken 
plotseling verdwenen. Het is een bekend gegeven dat 
het broedsucces van nieuwe jonge broedparen in het 
eerste jaar laag is. In 2011 had dit paartje wel succes 

en waren er aanvankelijk 3 jongen. Een jong werd na 3 weken dood onder het paalnest gevonden. De andere 2 jongen 
werden wel vliegvlug en gingen in september op trek. Ook om geen enkel risico op verstoring te nemen bij dit jonge paar, 
zijn de jongen in 2011 niet geringd. 
In 2012 kreeg de opkomst van de Ooievaar in ons werkgebied een geweldig succesvol vervolg. Bij Welhuis bracht het 
eerste paartje voor het derde jaar met succes jongen groot. Op 29 mei werden de 3 jongen geringd en kregen naast een 
ring ook een naam. De namen die de 3 jonge Ooievaars kregen verwijzen naar oude erven in de buurt: het oudste jong 
kreeg de naam “De Reuver”, het tweede jong de naam “Heknbroenink” en de jongste Ooievaar werd “Kaampoot” 
genaamd. 
Het tweede paartje dat weer op het hoog geplaatste nest in de boom broedde had 2 vrij grote jongen die begin mei 
plotseling niet meer met de kopjes boven de nestrand zichtbaar waren. Een inspectie onder het nest loste het probleem 
niet op. Een bereidwillige buurman met motorparachute koos het luchtruim en maakte enkele foto’s van boven, waarop 
2 dode jonge Ooievaars op het nest te zien waren.  
Een derde paartje Ooievaars, vermoedelijk het paartje dat in 2011 een mislukte broedpoging ondernam in een klein 
boompje in de tuin, begon nu een nest te bouwen in een kleine fruitboom op nauwelijks 4 meter hoogte. Deze nieuwe 
broedpoging had succes en 3 jonge Ooievaars 
groeiden voorspoedig op. Ze kregen op 19 juni een 
ring en de namen, “Tulk”, “Schiphorst” en 
“Roolman”, ook weer vernoemd naar oude erven in 
Volthe. 
Het succesverhaal van de Ooievaars in Volthe kreeg 
echter nog een vervolg, want een vierde paartje 
Ooievaars probeerde op de oude schoorsteen van 
de Havezathe ”Het Everloo” een nest te bouwen. 
Maar de takken waarmee ze aanvlogen, hadden 
geen houvast en vielen weer naar beneden. Noaber 
Welhuis bracht uitkomst en plaatste snel een 
nestbodem op de schoorsteen. Het paartje 
Ooievaars bouwde meteen verder en begon weldra 
met het broedproces. Eind juni waren 2 jonge 
Ooievaars op dit nest groot genoeg om geringd te 
worden. Met een hoogwerker van de gemeente Dinkelland verliep het ringen van de Ooievaars boven op de schoorsteen 
van de Havezathe snel en probleemloos. Voor het eerst werden deze Ooievaars geringd met kunststof ringen in plaats van 
de oude aluminium ringen. Deze nieuwe ringen zijn veel makkelijker aan te leggen zonder ringtang en ook makkelijker af 
te lezen met een goede verrekijker of telescoop. 
En het paartje Ooievaars bij het A/N Kanaal in Denekamp? Ook dit paartje broedde voor het tweede jaar met succes, 
ofschoon maar één jong werd groot gebracht. Op 4 juni kreeg deze jonge Ooievaar een van de laatste oude aluminium 
ringen en de naam ”Dinkel”.  
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Terugmeldingen 
 
In 2012 zijn veel terugmeldingen ontvangen van het Vogeltrekstation uit een gebied dat zich uitstrekt van Zuid 
Noorwegen tot Noord Frankrijk. De interessantste terugmeldingen zijn voor de duidelijkheid in één kaartje van de 
Benelux en een kaartje van Europa opgesplitst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugmeldingen Benelux 
 
1. Pimpelmees Arnhem BA64190. In oktober en november 2012 vond er een zeer grote invasie plaats van Koolmezen uit 
noordoost-Europa en een iets minder grote invasie van Pimpelmezen, die meer uit noord-Europa kwamen. Er zijn toen 
veel mezen geringd, die vervolgens weer verder trokken of rondzwierven door Nederland. Een Pimpelmees die werd 
geringd in Hengelo, vloog verder in noordelijke richting en werd in Leek in de provincie Groningen teruggevangen. 
2.Kerkuil Arnhem 5450230. Opmerkelijk veel Kerkuilen uit ons werkgebied worden later teruggemeld uit de provincie 
Friesland, waar overigens al zoveel Kerkuilen broeden. En ook deze Kerkuil werd weer als verkeersslachtoffer gemeld. 
3.Spreeuw Arnhem L373514. Het is opmerkelijk hoe snel Spreeuwen na het broeden uit Twente zijn vertrokken. In 
sommige jaren zoals in 2012 broeden ze twee keer en dan zijn er tot in juli nog wel spreeuwen aanwezig. Een Spreeuw, 
die als nestjong op 8 mei in Agelo werd geringd en vervolgens nog een week in de nestkast bleef, werd een maand na het 
uitvliegen als teruggevangen op het grote Ringstation Castricum vlak aan de kust in Noord-Holland. 
4.Kleine Karekiet Arnhem BA63754. Kleine Karekieten die aan het A/N Kanaal als nestjong zijn geringd, worden altijd 
teruggemeld uit zuidwestelijke richting. Deze Kleine Karekiet was na het uitvliegen echter pal west gevlogen en 
teruggevangen bij de Randmeren bij Naarden. 
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Torenvalk 3666070 in 2008 geringd als nestjong. In 
2012 teruggevangen als mooie uitgekleurd adult 
mannetje in Holthone. 

5.Ooievaar Arnhem 9518. Een van de Ooievaars die zich hebben 
gevestigd als broedpaar bij het A/N Kanaal in Denekamp is als 
nestjong geringd in Staphorst. 
6.Torenvalk Arnhem 3666070. Deze Torenvalk is als nestjong 
geringd in Lemselo in 2008 en wordt nu jaarlijks in Holthone met 
kleurringen afgelezen en in 2012 teruggevangen. 
7.Kerkuil Arnhem 5373369. Altijd mooi als een terugmelding 
wordt ontvangen van een Kerkuil die levend in een nestkast wordt 
gecontroleerd en al ruim 10 jaar oud is. 
8.Bosuil Arnhem 6076452. De vogelopvang in Almelo kreeg een 
gewonde Bosuil binnen die was geringd. Na terugmelding bleek 
deze Bosuil al ruim 17 jaar geleden in Saasveld was geringd en dat 
is ook voor een Bosuil zeer oud. 
9.Koolmees Arnhem V640460. Tijdens de grote invasie van 
Koolmezen in oktober werd bij een ringsessie voor het Ring-MUS 
projekt in Hengelo een Koolmees teruggevangen met Nederlandse 
ring. De ringserie kwam de ringer erg bekend voor, want het bleek 
een Koolmees te zijn die geringd was op het Ringstation 
Overdinkel één dag eerder, waar de ringer zelf Koolmezen had 
geringd. 
10.Bosuil Arnhem 6155569. Voor het voeren van de paarden werd 
een geperste hooibaal losgetrokken. De verbazing was groot toen 

er een dode geringde Bosuil tussen het hooi werd aangetroffen. De Bosuil was 2 maanden daarvoor op hetzelfde adres 
geringd als nestjong. De hooibaal kwam van een weilandje 100 meter verderop. 
11.Kleine Karekiet AV43940. Op het Ringstation Overdinkel werd een geringde Kleine Karekiet teruggevangen met 
Nederlandse ring. De terugmelding was wel verrassend, want deze was een jaar daarvoor geringd als nestjong aan het 
A/N Kanaal in Rossum. Het is de eerste kleine Karekiet van het A/N Kanaal die op het Ringstation Overdinkel is 
teruggevangen.  
12.Koolmees Arnhem V670583. Als er veel Koolmezen worden geringd tijdens een invasie kan men ook diverse 
terugmeldingen verwachten. Een in Hengelo geringde Koolmees werd ruim een week later in Neede gevangen en 
gecontroleerd. 
13.Koolmees Arnhem V670508. Ook in Doesburg werd een Koolmees teruggevangen die pas 3 dagen daarvoor was 
geringd in Hengelo. 
14.Sperwer Arnhem 3662054. De meeste Sperwers worden helaas dood teruggemeld als raamslachtoffer als deze tijdens 
een wilde achtervolging van hun prooi zich te pletter vliegen tegen het raam. In Tilligte overkwam dat ook een Sperwer, 
die als volwassen vogel was geringd in Limburg. 
15.Kleine Karekiet Arnhem BA63274. Een Kleine Karekiet geringd als nestjong aan het A/N Kanaal in Reutum belandde in 
een mistnet dat stond opgesteld in het veengebied De Groote Peel. Een dag later overkwam de vogel dat weer op 
dezelfde plaats. 
16.Pimpelmees Arnhem AS00274. Bij het schoonmaken van een nestkast in de herfst werd een dode geringde 
Pimpelmees aangetroffen. De ring werd afgegeven bij een ringer in Oldenzaal, die dacht dat hij de Pimpelmees wel zelf 
geringd had, maar toen hij het ringnummer las, herkende hij dit niet. Verrassend genoeg bleek de Pimpelmees enkele 
jaren geleden te zijn geringd in Weert. 
17.Boerenzwaluw Arnhem AR77837. In tegenstelling tot Kleine Karekieten worden slechts incidenteel Boerenzwaluwen 
uit ons gebied teruggemeld uit België. Eindelijk weer een melding uit Bokrijk waar een Boerenzwaluw werd 
teruggevangen die een jaar daarvoor was geringd in Albergen. 
18.Kleine Karekiet Arnhem AT29796. Kleine Karekiet teruggemeld uit België. In België worden jaarlijks duizenden Kleine 
Karekieten gevangen en er zijn heel veel ringstations verspreid over het land.  
19. Kleine Karekiet Arnhem AV43189 en Kleine Karekiet Arnhem AV44233. Deze 2 kleine Karekieten zijn op hetzelfde 
ringstation in België teruggevangen. De tijd tussen ringdatum en terugvangdatum van deze vogels komt ook goed 
overeen. Alleen de ringplaats verschilt 6 kilometer. 
20. Kleine Karekiet Arnhem AV44030. Nog een Kleine Karekiet terug uit dezelfde periode, maar nu teruggevangen op een 
ringstation aan de Belgische kust.  
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VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
RINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 
TIJD 

BIJZONDERHEDEN 

1.Pimpelmees 
Arnhem BA64190 

11-11-2012 
Hengelo 

28-11-2012 
Leek, Groningen 

103 km 
17 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

2.Kerkuil 
Arnhem 5450230 

09-07-2011 
Vasse 

29-11-20111 
Ter Idzard, Friesland 

122 km 
143 dg 

Dood, 
verkeersslachtoffer 

3.Spreeuw 
Arnhem L373514 

08-05-2012 
Agelo 

15-06-2012 
VRS Castricum 

154 km 
37 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

4.Kleine Karekiet 
Arnhem BA63754 

09-07-2012 
Kanaal A/N Agelo 

28-08-2012 
Randmeren, Naarden 

116 km 
49 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

5.Ooievaar 
Arnhem 9518 

27-05-2008 
Staphorst 

17-03-2012 
Denekamp 

59 km 
1390 dg 

Levend op paalnest 

6.Torenvalk 
Arnhem 3666070 

09-06-2008 
Lemselo 

23-09-2012 
Holthone 

36 km 
1568 dg 

Levend, kleurring 
afgelezen 

7.Kerkuil 
Arnhem 5373369 

22-06-2002 
Agelo 

5-6-2012 
Radewijk 

24 km 
3637 dg 

Levend in nestkast 

8.Bosuil 
Arnhem 6076452 

14-04-1995 
Saasveld 

26-02-2012 
Almelo 

7 km 
6163 dg 

Gewond naar 
vogelopvang 

9.Koolmees 
Arnhem V640460 

10-10-2012 
Ringstation Overdinkel 

11-10-2012 
Hengelo 

14 km 
1 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

10.Bosuil 
Arnhem 6155569 

10-05-2012 
Rossum 

08-07-2012 
Rossum 

0 km 
59 dg 

Dood in geperste 
hooibaal 

11.Kleine Karekiet 
Arnhem AV43940 

16-06-2011 
Kanaal A/N Rossum 

20-07-2012 
Ringstation Overdinkel 

17 km 
400 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

12.Koolmees 
Arnhem V670583 

15-10-2012 
Hengelo 

24-10-2012 
Neede 

22 km 
8 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

13.Koolmees 
Arnhem V670508 

07-10-2012 
Hengelo 

10-10-2012 
Doesburg 

56 km 
3 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

14.Sperwer 
Arnhem 3662054 

17-08-2010 
Melderslo 

22-03-2012 
Tilligte 

119 km 
583 dg 

Dood, tegen raam 
gevlogen 

15.Kleine Karekiet 
Arnhem BA63274 

06-07-2012 
Kanaal A/N Reutum 

29-08-2012 
De Groote Peel 

134 km 
53 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

16.Pimpelmees 
Arnhem AS00274 

12-10-2008 
Weert 

06-10-2012 
Oldenzaal 

149 km 
1455 dg 

Dood in nestkast 

17.Boerenzwaluw 
Arnhem AR77837 

19-08-2010 
Albergen 

09-09-2011 
Bokrijk, België 

181 km 
386 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

18.Kleine Karekiet 
Arnhem AT29796 

21-06-2010 
Kanaal A/N Agelo 

20-08-2011 
Chevron, België 

235 km 
423 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

19.Kleine Karekiet 
Arnhem AV43189 

11-06-2011 
Waterwingebied  
Enschede 

15-08-2011 
Grembergen België 

232 km 
63 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

19.Kleine Karekiet 
Arnhem AV44233 

25-06-2011 
Kanaal A/N Rossum 

03-09-2011 
Grembergen, België 

244 km 
69 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

20. Kleine Karekiet 
Arnhem AV44030 

29-06-2011 
Kanaal A/N Fleringen 

24-08-2011 
Veurne, België 

328 km 
54 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 
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Terugmeldingen Europa 
Er zijn niet veel terugmeldingen uit de rest van Europa, maar wel enkele bijzondere. 

1.Sijs Stavanger 7H52682. Sijzen kunnen tijdens de trek veel en over grote 
afstand rondzwerven en meestal zijn ze pas in maart en april in aantallen hier. 
Begin april 2010 werd deze Sijs gevangen tijdens een ringsessie van het Ring-
MUS-projekt in Oldenzaal. De terugmelding vermeldde dat de Sijs was geringd 
op een klein eiland voor de Noorse kust bij Stavanger. 
2.Vink Stockholm 1EL32623. Ook deze Vink kwam uit Scandinavië en werd 
eveneens enkele jaren geleden gevangen op een klein eiland voor de Zweedse 
kust bij Stockholm. Ook weer teruggevangen tijdens een ringsessie voor het 
Ring-MUSprojekt. 
3.Kokmeeuw Copenhagen White UFW. De kleurring van deze Kokmeeuw werd 
afgelezen in Hengelo. Het was dezelfde Kokmeeuw als die in 2011 werd 
afgelezen op dezelfde plaats. Kokmeeuwen zijn vaker zeer plaats trouw aan 
overwinteringsplekken. 
4.Pimpelmees Copenhagen 9AB2781. Tijdens de invasie van mezen in oktober 

en november 2012 werd deze Pimpelmees teruggevangen in Hengelo. De vogel was geringd op het zuidelijkste puntje van 
het Deense eiland Falter voor de oversteek naar het Duitse eiland Fehmarn.  
5.Kleine Karekiet Arnhem AT29812 en 6.Kleine Karekiet Arnhem AT29862. Tenslotte 2 kleine Karekieten uit dezelfde 
ringserie, die een dag na elkaar werden geringd aan het A/N Kanaal en ook ongeveer gelijktijdig in Noord-Frankrijk 
werden teruggevangen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
RINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 
TIJD 

BIJZONDERHEDEN 

1.Sijs 
Stavanger 7H52682 

11-10-2010 
Utsira Noorwegen 

02-04-2011 
Oldenzaal 

789 km 
172 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

2.Vink 
Stockholm 1EL32623 

10-004-2006 
Nidingen, Zweden 

26-03-2011 
Hengelo 

646 km  
1634 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

3.Kokmeeuw 
Copenhagen White UFW 

24-12-2007 
Kopenhagen 

08-03-2012 
Hengelo 

535 km 
1536 dg 

Levend, kleurring 
afgelezen 

4.Pimpelmees 
Copenhagen 9AB2781 

24-09-2012 
Gedser Fuglestation 
Falster, Denemarken 

06-11-2012 
Hengelo 

424 km 
44 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

5.Kleine Karekiet 
Arnhem AT29812 

21-06-2010 
Kanaal A/N Fleringen 

12-08-2010 
Les Cinq Tailles Frankrijk 

334 km 
52 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

6.Kleine Karekiet 
Arnhem AT29862 

25-06-2010 
Kanaal A/N, Reutum 

13-08-2010 
Derrière Saint-Brice 
Frankrijk 

346 km 
48 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

Tijdens de ringsessie op de 
wintervoederingsplaats in Agelo worden 
vogels gevangen en soms ook “vreemde 
vogels” waar de ringer dan heel druk mee 
is.  
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10.  Monitoring steenuil in 2012  
 
Dit jaar was het al weer het tiende jaar dat we ons bezig houden met het monitoren van de steenuil. Al vanaf 2003 
houden we door middel van inventarisatie en nestkastcontroles het aantal broedparen en het broedsucces van de 
steenuil bij.  
 
Inleiding: 
Het inventarisatiewerk vindt plaats met behulp van geluidsapparatuur. In het voorjaar (maart / april) wordt hiervoor het 
onderzoekgebied meerdere malen in de nachtelijke uren bezocht waarbij het aantal roepende mannetjes op kaart wordt 
ingetekend. Met het inventarisatiewerk houden zich momenteel 8 leden van onze Vereniging bezig; Jan Nijmeijer, Johan 
Groote Punt, Vincent de Lenne, Christian Mensink, Gerard Spit, Jan Peddemors, Johan Drop, Leonard Rouhof en Wim 
Wijering. De informatie van de nestkastcontroles werd ook dit jaar weer aangedragen door het vaste ring- en 
nestkastenteam: Peter Bleijenberg, Harrie Linckens en Johan Drop.  
 
De inventarisatiegegevens van 2012 
In 2012 hebben we voor het 10e 
achtereenvolgende jaar de territoriagegevens 
bijgehouden. Binnen ons werkgebied hebben 
we 8 aaneengesloten gebieden met een 
oppervlakte van pakweg 144 km². Het gebied 
dat door onze ringers wordt bestreken is nog 
aanzienlijk groter. Grofweg geschat zijn we 
voor onze kleinste uil actief in een gebied van 
circa 170 km². 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. Een goed 
inzicht over voor- dan wel achteruitgang, 
broedverloop, voedselaanbod etc. draagt 
immers bij tot het in stand houden van 
voldoende, maar vooral geschikte 
broedlocaties en territoria van de steenuil.  
 
Deze resultaten zijn weergegeven in onderstaand schema:  
 

Jaargang Broedparen Jaargang Broedparen 
2003 83 2008 104 
2004 92 2009 100 
2005 93 2010 101 
2006 95 2011 101  
2007 100 2012 97 

 
Het aantal steenuil territoria fluctueert een beetje rond de 100 territoria. Het lijkt er op dat de steenuil – in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de kerkuil – niet of nauwelijks te lijden heeft gehad van een aantal stevige winterperiodes. Dit jaar zijn 
een paar territoria minder vastgesteld dan vorig jaar.  
 
 
 
 
 
 
 

      Broedpaar steenuilen in een oud schuurtje 
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Deelgebied resultaten in tabelvorm: 
Onderstaande tabel geeft een overzichtsbeeld van de 8 telgebieden in 2012, het gebied, de grootte en de 
inventariseerders van ons onderzoeksgebied, aangevuld met het nieuwe gebied in Albergen.  
 
Gebied Territoria. Oppervlakte Plaats Inventariseerder 

1 24 23,5 km ² Weerselo, Agelo, Reutum Albergen Wim Wijering /  
2 22 26 km ² Rossum, Agelo Jan Nijmeijer 
3 12 23 km ² Volthe, Beuningen, Lemselo Johan Groote Punt 
4 9 9 km ² Gammelke, Lemselo en Dolland Friso Koop 
5 12 16,5 km ² Weerselo, Saasveld, Hertme,  Vincent de Lenne / Leonard 

Rouhof 
6 14 19 km ² Saasveld, Borne, Deurningen  Gerard Spit 
7 8 13,5 km² Fleringen Jan Peddemors 
8l 7 13,5 km² Albergen deels Johan Drop 
 

Totaal 
 

108 144 km² 
  

 
Nestkast- en ringresultaten binnen ons eigen telgebied:  
Van 27 bezette nestkasten binnen ons eigen telgebied werden door de ringers gegevens genoteerd over het 
broedverloop. Dit was het geval in Albergen (6 x), Gammelke (3x), Weerselo (3x), Saasveld (3 x), Reutum (3 x), Agelo (5 x), 
Fleringen (2 x)en Rossum (2 x). Uiteindelijk bleken 24 nestkasten succesvol en konden er 71 jonge steenuilen worden 
geringd. Daarnaast werden 3 oudervogels geringd, wat het totaal aantal geringde steenuilen bracht op 74.  
 
Tot slot:  
Ons werkgebied kan nog steeds een heus bolwerk voor de steenuil worden genoemd. Hopelijk lukt het ons om dat tot in 
lengte van jaren zo te houden. Het is verder hartverwarmend om te zien hoe welkom de steenuil overal is op het 
platteland. Toch zullen we ons in de nabije toekomst meer en meer moeten richten op het biotoop van de steenuil. Niet 
zelden moeten we met lede ogen aanzien dat tal van rommelhoekjes en oude schuurtjes – het biotoop van de steenuil - 
voorgoed verdwijnen. Er zal voldoende voedsel en nestgelegenheid voor de steenuil moeten overblijven. Verruwing op 
geschikte plekken en het plaatsen van takkenbossen en takkenrillen zijn goede alternatieven. De steenuil is ook gebaat 
bij het achterwege laten van ratten- en muizenkorrels.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Takkenrillen zijn natuurvriendelijke, 
praktische, en aantrekkelijke ´objecten´ 
om snoeihout in weg te werken. 
Tegelijkertijd helpt u hiermee de 
steenuil een handje. Een dergelijk 
element biedt een prachtig leefgebied 
voor potentiele prooien voor de 
steenuil. Een takkenril met daaronder 
stro waar in de winter graan wordt 
gestrooid trekt muizen aan en is 
daardoor een belangrijke voedselbron 
voor steenuilen in tijden dat het 
voedselaanbod schaars is. Leg een 
takkenril aan op een rustig plekje op 
het erf. 
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Dat er zo weinig nestjongen worden teruggevangen heeft een aantal oorzaken. In de eerste plaats vestigen 
nestjongen zich vaak niet op hun geboorte plek. Maar ook de verliezen onder jonge boerenzwaluwen zijn heel hoog. 
De eerste maanden na het uitvliegen zijn voor de jonge zwaluwen een ware beproeving. Ze moeten leren omgaan met 
tal van gevaren zoals slechtweer-condities en de hiermee gepaard gaande voedselschaarste, roofvogels, huiskatten, 
verkeer enz. Volgens een Zwitsers onderzoek overleeft slechts de helft van de jongen de eerste maand na het 
uitvliegen.  
 

11. BOERENZWALUW  
 
A.  Ras-Project boerenzwaluw 2012 
 
RAS staat voor Recapturing Adults for Survival: Daarbij wordt 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 2012 werden in het kader van het RAS-Project adulte boerenzwaluwen gevangen en geringd op vier boerderijen met 
een totaal van 52 broedparen. Tevens werden op deze boerderijen alle jongen geringd. Voorts werden op twee andere 
locaties dit jaar voor de eerste keer de broedvogels gevangen en nestjongen geringd. De uitkomsten hiervan zijn dit jaar 
nog niet meegenomen in dit overzicht. We vangen de broedvogels 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. Op deze wijze is het gelukt om 105 broedvogels te vangen. De verdeling was 58 
mannetjes en 57 vrouwtjes. Van de 105 gevangen zwaluwen waren 50 exemplaren al in eerdere jaren geringd.  
 
In de tabel staat behalve het ringjaar ook de toenmalige status aangegeven van de terugvangsten.  
 

Ringstatus Ringjaar van de gevangen zwaluwen 
2007 2008 2009 2010 2011 

Geringd als broedvogel op vanglocatie 1 1 1 11 30 
Geringd als nestjong op vanglocatie  1 1  2 
Nestj elders     1 
1kj     1 
Totaal teruggevangen in 2011 1 2 2 11 34 

 
In 2011 hebben we op de vanglocaties 77 zwaluwen als broedvogel geringd. Eén jaar later werden er hiervan 30 
teruggevangen, allen op dezelfde locatie. Dat betekent dat minimaal bijna 40 % van deze zwaluwen de risico’s van heen- 
en terugtrek én winterperiode in Afrika hebben overleefd. Dat was een stuk minder dan in 2011 toen er nog bijna 55 % 
terugkeerde. Een teken dat er nogal wat zwaluwen in moeilijkheden zijn gekomen tijdens de trek. Van de 51 geringde 
zwaluwen in 2010 hebben we er dit jaar 11 teruggevangen. 
De terugvangsten uit voorgaande jaren waren 
gering. De oudste teruggevangen zwaluw 
werd in 2007 geringd als broedvogel en was 
op het moment van terugvangst dus 
minimaal 6 jaar oud. Met uitzondering van 
2010 werd dit vrouwtje in alle tussenliggende 
jaren teruggevangen in dezelfde stal.  
Van de 404 geringde nestjongen in 2011 hebben we er in 2012 
slechts 2 als broedvogel teruggevangen op de ringlocatie. Dit maakt 
duidelijk dat slechts een marginaal deel van de jongen terugkeert op zijn 
geboorteplek.  
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Broedbiologisch onderzoek. 
Om meer inzicht te krijgen in de aantalsontwikkeling is een breed landelijk onderzoek opgezet naar de boerenzwaluw. 
Hierbij is ook aandacht voor onderzoek naar broedbiologie via het “Nestkaartenproject” van SOVON. Ook wij hebben in 
2012 weer de broedgegevens van alle nesten ingevoerd in het nestkaartenprogramma van SOVON.  
 
Broedseizoen 2012. 
SOVON en Vogelbescherming hebben inmiddels een uitgebreid rapport uitgebracht over Het Jaar van de Boerenzwaluw. 
Eén van de conclusies was dat de broedpopulatie in de jaren 1993 – 2011 landelijk met 11 % was toegenomen tot circa 
250.000 broedparen.  
Het jaar 2012 zal niet hebben bijgedragen aan een verdere toename. Gezien de resultaten verliep het afgelopen jaar 
teleurstellend voor de boerenzwaluw. Zo daalde het aantal broedparen dat terugkeerde op onze projectboerderijen van 
60 naar 52 broedparen. Een afname van 13 % in 2012. Aanzienlijke verliezen tijdens de voorjaarstrek hebben hierin 
ongetwijfeld een groot aandeel gehad. Zo verschenen er in april vanuit Marokko berichten over aanzienlijke sterfte van 
doortrekkende boerenzwaluwen. Ook hebben weersinvloeden tijdens de voorjaarstrek over de Sahara zoals zandstormen 
en extreem harde en droge tegenwind de zwaluwen parten gespeeld. Meer hierover in het onderdeel over het 
geolocatoronderzoek. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De aankomst van de boerenzwaluwen in het voorjaar begon maar zeer mondjesmaat. De aantallen namen pas in de loop 
van mei langzaam toe. Maar zelfs eind mei waren nog niet alle broedparen terug. De legdatum van het eerste ei was 
gemiddeld was gemiddeld 10 dagen later dan in 2011 en lag rond 20 mei. Het legbegin van het 2e legsel lag gemiddeld 
rond 8 juli.  
De eerste helft van het broedseizoen kenmerkte zich door de vele mislukte broedsels. Van de 52 eerste legsels mislukten 
er maar liefst 16. Een dergelijke hoge uitval van de eerste legsels hadden we nog niet eerder meegemaakt. Vooral vroeg 
in het seizoen was er een overschot aan mannen. Hierdoor is er waarschijnlijk veel onrust geweest, waardoor legsels zijn 
verlaten. De mislukte broedsels met jongen zou voor een deel veroorzaakt kunnen zijn door een aantal natte en koude 
periodes in juni en juli. 
Van de eerste legsels vlogen gemiddeld nog net geen 3 jongen per legsel uit. De tweede legsels hadden daarentegen een 
hoge uitkomst met 3,6 uitgevlogen jong per legsel. Maar niet alle broedparen beginnen aan een tweede legsel waardoor 
het aantal uitgevlogen jongen per broedpaar laag was met slechts 5,8 jongen. 
Het langjarig gemiddelde ligt in onze omgeving op 6,8 jongen per broedpaar. 
 

JAARGANG     2011                 2012 

Broedparen: 60 52 
Nesten: 118 94 
Aantal 1e legsels 60 52 
Aantal 2e legsels 51 41 
Eieren gem. per nest 4,4 4,5 
Gem. legbegin 1e legsel 10 mei 20 mei 
Gem. legbegin 2e legsel 1 juli 8 juli 
Uitgevlogen 1e legsel gem. 4,0 2,9 
Uitgevlogen 2e legsel gem. 2,8 3,6 
Uitgevlogen 1e legsel 242 150 
Uitgevlogen 2e legsel 145 147 
Uitgevlogen. per broedpaar 6,7 5,8 
Nestjongen geringd: 404 311 

Tabel: In 2012 werden 94 legsels gevolgd op uitkomst gegevens. Hiervan zijn 
nestkaarten gemaakt voor het nestkaartenproject van SOVON. Alle gegevens 
zijn tevens opgeslagen in de eigen database. Uitwerkingen van deze gegevens 
staan vermeld in de tabel.  
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Boerenzwaluw, geolocator 888 
 
Herfsttrek 2011 
-vertrek: 17 september 
-Aankomst overwinteringsgebied: 12 okt. 
-Trektijd: 25 dagen 
- Vliegafstand: 7500 km 
- Gemiddelde vliegafstand per dag: 300 km  
 

Overwinteringsgebied 
- Noord Angola: 12 okt. – 13 maart(153 dg) 
 

Voorjaarstrek 
-Vertrek: 14 maart 
-Aankomst in Nederland: 28 april 
-Trektijd: 46 dagen 
-Vliegafstand: 9500 km 
-Gemiddelde vliegafstand per dag: 205 km 
-Tussenstops onderweg: 32 dagen 
-Echte vliegdagen: 14 
-Vliegsnelheid: 650 km/dag 
 
 
 
 
 
 

B.  Geolocator project bij boerenzwaluwen 2011 en 2012 
 
Om meer inzicht te krijgen in de bedreigingen van de boerenzwaluw buiten het 
broedgebied werden in 2011 in Nederland vijftig boerenzwaluwen voorzien van 
een geolocator. Ook door onze ringers werden 10 boerenzwaluwen uitgerust 
met een geolocator. Hiermee was het mogelijk om de trekroute en 
overwinteringsplaatsen van deze vogels vast te leggen.  
 
De geolocators werden aangebracht op boerenzwaluwmannetjes van 
broedlocaties waar we jaarlijks nagenoeg alle broedvogels terugvangen. 
Boerenzwaluwmannetjes zijn zeer plaatstrouw en kunnen bij overleving met vrij 
grote zekerheid weer teruggevangen worden op de broedplaats. De 
overlevingskans van deze mannetjes ligt op bijna 40 %.  
 
Het was dan ook zeer spannend of en hoeveel boerenzwaluwen er in 2012 met 
een geolocator zouden terugkeren op de vertrouwde broedlocaties. Helaas 
hebben we op onze boerderijen geen enkele geloggerde zwaluw teruggevangen. 
Landelijk werden er 8 zwaluwen met een geolocator teruggevangen. 
Raymond Klaassen van het Vogeltrekstation, gerenommeerd expert op het gebied van geolocatoronderzoek, analyseerde 
vervolgens de gegevens op de chip. Hieronder een gedeelte van een uitgebreid artikel zoals dat is verschenen in het 
tijdschrift ‘Onze Vogels’ van Vogelbescherming. 
 
Uitzwermen over heel Afrika ( Bron: Onze Vogels Vogelbescherming ) 
Vijf van de zwaluwen zijn naar Gabbon, Nigeria en Kameroen gevlogen, de 
drie andere naar Congo, Angola en Botswana.  
 
Maar er kwamen daarnaast ook markante details aan het licht. Bijvoorbeeld 
van een zwaluw uit Culemborg. Hij begint aan zijn terugtocht over de Sahara, 
maar onderweg wordt de vogel geteisterd door zware zandstormen. Dan 
bedenkt hij zich; hij keert om en vliegt terug naar de Ivoorkust om opnieuw 
te rusten en te eten. Uiteindelijk komt hij pas op 26 mei aan in Culemborg. 
Met dus bijna een maand vertraging!  
 
Dat is in overeenstemming met de waarneming dat een groot deel van de 
boerenzwaluwen afgelopen zomer heel laat aankwam en dus ook laat ging 
broeden. De zwaluwen die wél vroeg aankwamen zijn dan waarschijnlijk net 
'voor de bui uit' vertrokken uit de wintergebieden.  
Vier van de acht geolocator boerenzwaluwen blijken achteraf dezelfde 
beslissing boven de Sahara te hebben genomen, zodat ze de tocht konden 
overleven. Het is de eerste keer dat dit fenomeen bij zangvogels is 
vastgesteld. Bovendien blijkt dat veel zwaluwen in de herfst via Gibraltar een 
westelijke route naar het zuiden kiezen en dat ze in het voorjaar een veel 
oostelijker route over Italië en soms zelfs Turkije naar huis volgen. Dat heeft 
mogelijk te maken met de overheersende windrichting tijdens de trek.  
 
In 2012 zijn er landelijk nog eens 50 boerenzwaluwen gechipt waaronder 
weer 10 in Twente. Hopelijk kunnen we in 2013 verslag doen van de 
spectaculaire reizen van onze eigen zwaluwen. 
 
 
Op de kaart en toelichting hiernaast staat de route aangegeven van een 
andere geloggerde boerenzwaluw. 
 

Ook in 2012 weer 10 Twentsche 
boerenzwaluwen  uitgerust met een 
geolocator 
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12. HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 2012 
 
Evenals in 2011 kwam het huiszwaluwenseizoen aarzelend op gang. Na de terugkeer van enkele vroege vogels bleef 
het op veel locaties enkele weken stil. Een koude en natte aprilmaand met daarna een echt koude eerste helft van mei, 
het KNMI spreekt van dikke-jassen-weer, zal daar een rol in hebben gespeeld. Maar de grote daling van het aantal 
broedparen t.o.v. voorgaande jaren doet vermoeden dat er veel vogels niet teruggekeerd zijn uit hun 
overwinteringsgebieden. Slechte omstandigheden daar of slecht weer tijdens de trek kunnen voor veel slachtoffers 
zorgen. Bovendien is in tal van landen de jacht op door ons beschermde vogels nog steeds niet verboden. 
Telden we in 2010 en 2011 nog resp. 2109 en 2014 broedparen, in 2012 is dit gedaald tot het aantal van 1737 op 272 
locaties. Een afname van 277 nesten, in percentages 13,8 %. Dit is in jaren niet voorgekomen. Hopelijk is dit een 
eenmalige uitschieter naar beneden.  
 
 Aantal nesten en bewoonde locaties 
 
Jaar Bewoonde locaties Totaal aantal nesten 

2003 278 1840 
2004 273 1872 
2005 293 2191 
2006 293 2110 
2007 284 1945 
2008 281 2058 
2009 286 2118 
2010 282 2109 
2011 287 2014 
2012 272 1737 

 
In bovenstaande tabel zien we het overzicht van de laatste 10 jaar. 
 
Locatiegrootte 
Hieronder verstaan we in dit verslag het aantal nesten dat op een bepaald adres (bezochte locatie) 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 2010 2011 2012 

A 1 nest 17,7 % 17,8% 19,9% 
B 2 – 5 nesten 37,2 % 40,8% 40,0% 
C 6 – 15 nesten 34,1 % 31,3% 33,1% 
D 16 – 25 nesten 7,5 % 6,6% 5,5% 
E 26 – 50 nesten 2,8 % 2,8% 1,1% 
F 51 – 100 nesten 0,7 % 0,7% 0,4% 

 
De percentages van 2012 verschillen globaal bekeken niet zo veel met die van beide voorgaande jaren. Toch lijkt er een 
toename te zijn, als we categorie A en B samenvoegen, in het aantal kleinere locaties, terwijl bij de grotere locaties 
(D+E+F) de trend dalend is. 
Op nog maar 4 locaties waren er in 2012 meer dan 25 broedparen. Vorig jaar was dat nog op 10 plaatsen het geval. Dit 
jaar behoorden tot categorie E de locaties bij de fam. Keizer te Beuningen met 29 nesten (vorig jaar 31), bij familie 
Lubbers te Albergen met 44 (35) en bij de familie Broenink te Langeveen met 50 nesten (58). 
In 2012 zien we in categorie F alleen nog maar de locatie bij de familie Zanderink uit De Lutte met 59 nesten. In 2011 en 
2010 werden daar nog resp. 77 en 97 nesten aangetroffen. Dit is al een aantal jaren de grootste locatie in Noordoost 
Twente, maar helaas zien we ook hier de dalende tendens.   
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Huiszwaluwen zijn echte kolonievogels 
die van origine hun nesten tegen 
rotswanden ‘plakken’. Kliffen en 
berghellingen vormen hun natuurlijke 
leefomgeving. Ze hebben in de loop der 
eeuwen hun leefgebied uit kunnen 
breiden doordat huizen en andere 
gebouwen van baksteen of beton een 
uitstekende plek bleken om te nestelen. 

Noordoost-Twente onderverdeeld 
In onderstaand overzicht zijn de plaatsen in ons telgebied met het aantal daar aanwezige locaties en nesten aangegeven. 
De paar kleine locaties in Hertme, Lonneker, en Vriezenveen behoren, als je naar de huidige gemeentegrenzen kijkt, 
eigenlijk niet tot Noordoost-Twente, maar worden al jaren door ons geteld. Door hun ligging net tegen de grens van ons 
gebied en door wijziging van gemeentegrenzen is het een logische keuze om ze te blijven meenemen. Tussen haakjes 
staan de aantallen van vorig jaar. 
 

Plaats locaties nesten Plaats locaties nesten 
 2011 2012 2011 2012  2011 2012 2011 2012 
Agelo 14 14 117 93 Mander   9  7 70 62 
Albergen 11 12 146 125 Manderveen 0 1 0 1 
Beuningen 22 19 186 131 Mariaparochie 1 1 7 2 
Brecklenkamp 1 2 12 10 N.Deurningen 5 4 15 12 
De Lutte 32 30 270 210 Nutter 7 5 22 15 
Denekamp 19 20 152 151 Oldenzaal 1 1 17 24 
Deurningen 16 10 84 65 Ootmarsum 1 1 3 5 
Enschede 0 0 0 0 Oud Ootmarsum   9  10 24 43 
Fleringen 12 10 66 46 Overdinkel 0 0 0 0 
Geesteren 16 17 92 103 Reutum 9 9 35 36 
Hengelo 0 0 0 0 Rossum 37 34  235 200 
Hertme 2 2 12 9 Saasveld 16 18  108 11 
Hezingen 1 1 2 4 Tilligte 14 14 79 75 
Langeveen 5 5 93 76 Tubbergen 2 2 5 3 
Lattrop 7 6 26 17 Vasse 1 1 9 6 
Lonneker 2 2 28 6 Vriezenveen  3 2 7 2 
Losser  5 3 27 17 Weerselo      7      9    65 7 

 
Kunstnesten 
Van de in totaal 1737 bewoonde zwaluwnesten waren er 1316 door de vogels zelf gebouwd. De overige 421 bewoonde 
nesten bestonden uit kunstnesten. Dit is 24% van het totaal. Al jarenlang wordt hiervan op sommige locaties gebruik 
gemaakt als de vogels moeite hebben om een stevig nest te bouwen vanwege slecht ‘bouwmateriaal’ of als pogingen tot 
nestbouw stranden door te gladde, moderne bouwmaterialen. In geheel Noordoost-Twente werd een totaal aantal 
kunstnesten gemeld van 722 stuks. Hiervan waren er zoals hierboven vermeld 421 bewoond. Dit is een 
bezettingspercentage van ruim 58 % (vorig jaar 61%). 
Op verschillende locaties is de bezettingsgraad van kunstnesten hoog. Zo zijn bij de familie Loohuis in Geesteren van 32 
aanwezige kunstnesten er 23 bezet, bij de familie Oude Hendriksman te Rossum van de 23 er ook 23 bezet. Bij B.Tijink in 
Agelo zijn er van de 21 kunstnesten 18 bezet, bij de familie Mensen uit Langeveen 15 van de 15 en bij de Fam. Loohuis 
aan de Broekhuisweg te Saasveld 12 van de 12. Op tal van plaatsen zijn kunstnesten een uitkomst om een kolonie van 
huiszwaluwen op peil te houden. De twee grootste locaties bestaan geheel uit eigengemaakte nesten. We zien hier de 
laatste jaren echter wel een geleidelijke daling van het aantal broedsels.  
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Opgemerkt. 
 

 De meeste tellers hebben op hun lijsten ook meteen het aantal aanwezige nesten van de boerenzwaluw 
bijgehouden. In het gehele telgebied werden in totaal 1506 nesten van de boerenzwaluw vermeld. Dit is 18 % 
minder dan vorig jaar. Het doet vermoeden dat 2012 dan ook voor de boerenzwaluw een slecht jaar is geweest. 

 
 In het gebied van de vogelwerkgroep Losser telde men 296 boerenzwaluwnesten. Daar telt men al jaren 

systematisch naast het aantal huiszwaluw- ook expliciet de boerenzwaluwnesten. In het ‘Losserse’ telde men 
vorig jaar 404 boerenzwaluwnesten. Daar is dus sprake van een daling van maar liefst 27 %.  

 
 Zowel voor de boeren- als de huiszwaluw is 2012 geen goed jaar geweest. 

 

 

 
 Door in de periode van nestbouw een modderbad bestaande uit een mengsel van zand, leem en mest aan te 

leggen kan  men eenvoudig de omstandigheden voor zwaluwen aanzienlijk verbeteren.  
 

 Een bijzonder verhaal uit De Lutte: Mevrouw Beate Roesthuis is al jaar en dag bezig om de bij haar broedende    
huiszwaluwen te behouden. Om alles rondom nestbouw enz. goed te kunnen volgen, heeft ze zelfs in een plat 
dak een paar lichtkoepels laten aanbrengen. Dat noaberhulp ook bij huiszwaluwen bestaat, blijkt volgens haar uit 
o.m. het volgende. Uit een in verval geraakt nest aan haar woning waren 3 jonge zwaluwen gevallen. Met haar 
handen heeft ze een tijdlang de diertjes warm gehouden, terwijl ondertussen haar man en een buurman de 
ladder beklommen om het nest met dun draad en gaas op te lappen. Toen na het terugplaatsen van de jongen 
de rust terugkeerde, verschenen een heleboel zwaluwen die met z’n allen het nest weer opbouwden. In een 
mum van tijd was het hersteld en was er zelfs geen metaaldraadje meer te zien. Alles zag er weer perfect uit. 
Nadien werden de jongen door alle zwaluwen gevoerd tot ze groot genoeg waren om uit te vliegen. Over 
‘noaberschop’gesproken! 

 
 Ook dit jaar is de vaste groep tellers weer op pad geweest. Het zijn vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Losser, 

de Vogelwerkgroep van Heemkunde Denekamp, de Vogelwerkgroep van Heemkunde Ootmarsum en van 
Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto. Daarnaast heeft dhr. H. Braakhuis als vrijwilliger in een deel van 
Geesteren en Langeveen de inventarisatie op zich genomen.  

 
 Weet u adressen van huiszwaluwlocaties waar nog niet geïnventariseerd wordt, wilt u dit dan doorgeven aan 

een van de tellers die jaarlijks langs komen of aan de hieronder genoemde contactpersoon. Ook met vragen en 
tips kunt u bij hen terecht. 

 
Tot slot willen we alle ‘huiszwaluwenbezitters’ bedanken voor alle medewerking en de gastvrije ontvangst van onze 
vrijwilligers en niet in de laatste plaats dank aan alle vrijwilligers. 
 
 
 
 

Om te voorkomen dat een nest wegvalt van de gevel heeft J. Elderink uit De Lutte enkele grote spijkers op de nestplaatsen in de muur 
geslagen. Dit blijkt een prima houvast te bieden.  
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13. JEUGDNATUURGROEP  SAASVELD 2012 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 

 
 
Ieder jaar zien we bij de jeugdnatuurclub hetzelfde patroon: kinderen uit groep 8 van de basisschool zwaaien voor de 
zomervakantie af en erna zien we een groot aantal nieuwe aanmeldingen uit de lagere groepen. Ook in 2012 was dit 
het geval. Op een bepaald moment vonden we het zelfs nodig om een ledenstop in te voeren. Bij de eerste 
bijeenkomst na de zomervakantie zijn de ouders en de kinderen er nog eens op gewezen dat kinderen en ouders zich 
bewust moeten zijn dat de natuurgroep er is om iets te leren over natuur en niet om alleen maar lekker een middag te 
ravotten met vriendjes. 
De leiding van de groep wordt gevormd door een vijftal Saasveldse dames: Agonda Kemerink, Annemarie Lutke 
Veldhuis, Jozefien Scholten, Erzebeth Kuipers en Monique Lansink. Namens de Natuur-en Vogelwerkgroep De Grutto is 
Gerard Boerrigter van de partij. 
 
Ook in 2012 waren er weer tal van activiteiten. 

 
Op 1 februari hebben de kinderen gezorgd voor 
een wintervoederingspakket voor vogels: een 
“lekkere vetpot” met zaden, pindaslingers en 
vetbollen. Het aanrijgen van de harde doppinda’s 
was nog een lastig karweitje. Met een in vet 
gedoopte grote dennenappel leek de omgekeerde 
vetpot net op een eetbare kerstklok. Na het werk 
werd met behulp van enkele dia’s nog even 
gekeken welke vogels er vaak op het voer af 
komen, zoals koolmees, pimpelmees, boomklever 
roodborst, mus, specht en… De vetpot kwam net 
op tijd, want daarna vroor het nog enkele weken 
dat het kraakte. 
 
In maart was er een zwerftocht door het 
Gammelkerbrook. Op de donderdagmiddag in de 
voorjaarsvakantie struinden de kinderen in kleine 
groepjes langs houtwallen en beken. Onderweg 
werd er gelet op alle bijzondere zaken uit de 
natuur. Te zien waren er o.a. een fazanthaan, een 
ree, een dode blauwe reiger, hazen, zwanen, 
kraaien en gaaien. Ook waren er al planten en 
bomen die lenteverschijnselen vertoonden. 
Tijdens het rondstruinen konden we al zien hoe de 
Gammelkerbeek weer kronkelend werd gemaakt.  
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De jaarlijkse weidevogelfietstocht was op de 
vrijdagochtend vóór de meivakantie. Het vertrek was vanaf 
het Bruinsplein. In kleine groepjes werd langs de Lange 
Dijk naar het Zoekerveld gefietst. Door de telescoop werd 
er gekeken naar kieviten. Een klein donzig, donker jong 
scharrelde over het pas geploegde land. In de verte was de 
roep van de grutto te horen. 
Bij de vogelkijkhut waren nog wat eenden te zien, maar de 
groep grutto’s die er in het voorjaar een tijdlang zit, had 
zich al verspreid over de omgeving. Na nog een tijd 
rondstruinen langs de beek werden de kinderen tegen de 
middag weer thuis afgeleverd. 
 

Een heel bijzonder uitstapje was op 18 mei. Vanaf het 
Bruinsplein vertrokken we naar imker Henk Hoek te 
Zenderen. Samen met zijn kleinzoon, hulpimker Dries, 
vertelde hij over de koningin, de werksters en de darren in 
een bijenvolk. De kinderen volgden alles vanachter een 
doorzichtig stuk plastic. Meneer Hoek liet ook de raten zien 
met jonge larven en met honing erin. Buiten het 
Iemenschoer stond de slinger (een soort centrifuge die je 
zelf draait), waarmee je de honing uit de raten slingert. 
Bijen maken niet alleen honing, maar ze zijn ook belangrijk 
bij de bestuiving van allerlei bloemen. Na bestuiving kan pas 
een zaadje of vrucht aan de plant of boom groeien. 
 
 
Vlak voor de grote vakantie werd een leuke 
natuurpuzzeltocht gehouden bij Herinckhave te Fleringen. 
Daarna was er tijd om bij het kasteel met schepnetten te 
vissen op kleine waterdiertjes. Met een zoekkaart moest 
dan worden uitgezocht welke beestjes men opgevist had. 
Natuurlijk moest elke vangst daarna netjes weer worden 
teruggezet. Op 5 oktober struinden de kinderen rond langs 
de Gammelker beek. De beek was met grote 
graafmachines weer kronkelend gemaakt. Het vertrekpunt 
was bij Jozefien Scholten. Daar vertelde meneer Wolbert 
eerst waarom men vroeger de beken kaarsrecht en diep 
maakte en nu weer kronkelig (meanderend) en minder 
diep maakt. 
 
De laatste bijeenkomst van 2012 was denk ik wel het 
“echte natuurwerk” in het natuurgebied Wiekermeden. 
Samen met een aantal sterke kerels van Heemkunde 
Weerselo werd daar door de jongens en meisjes van de 
jeugdnatuurclub hard gewerkt. Gelukkig was het die 
zondagmorgen 25 november droog en niet koud. 
Bomen, struiken en hoog gras moesten verwijderd 
worden om het groeien van zeldzame planten mogelijk te 
maken. Sommige planten hebben nl. om te kunnen 
groeien een open plek nodig. Na het zagen, hakken, 
plaggen, harken en stammetjes slepen smaakten de 
lekkere warme pannenkoeken meer dan goed. Het was al 
met al een mooie afsluiting van 2012.  
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14. VOGELTREKTELLINGEN 
 
Inleiding: 
In 2012 stonden er drie najaarstellingen op 
het programma vanaf het uitkijkpunt nabij 
de Sterrenwacht, te Lattrop. Om een vrij 
zicht te behouden zijn we weer in overleg 
met Natuurmonumenten en het Waterschap 
over het snoeien van het opgaande hout in 
de buurt van de uitkijkheuvel.  
  
Vogeltrektelling 09 september  
Vanwege de warmte hebben we van 7.00 tot 
12.00 uur geteld (in plaats van 14.00 uur zoals 
gepland). We zijn met zes personen begonnen, 
maar het laatste anderhalf uur waren er nog 
slechts twee tellers. De boerenzwaluw voerde de boventoon met 635 exemplaren. Van de spreeuw telden we er 237, 
goed voor een 2e plaats, maar van trek was nog geen sprake. Datzelfde geldt voor de houtduif, die met een aantal van 93 
de 3e plaats bezet. Mooie soorten deze ochtend waren: wespendief, grote gele kwikstaart, boomvalk, appelvink en 
roodborsttapuit. Totaal telden we die dag 1393 vogels verdeeld over 48 soorten.  
 
Vogeltrektelling 23 september  
We begonnen deze ochtend om 7.00 uur met acht tellers, waarvan er zes tot vrijwel 13.00 uur bleven. De temperatuur 
lag bij aanvang net boven het vriespunt en liep gedurende de ochtend op tot 14 graden. En weer was het de 
boerenzwaluw die we het meest voorbij zagen komen en wel 427 keer. De tweede plaats was deze keer voor de houtduif 
met 339 exemplaren en de spreeuw werd een goede derde met 205 op de teller. Leuke waargenomen soorten waren 
wespendief, kleine bonte specht, havik en tapuit. Al met al telden we die dag 1932 vogels verdeeld over 55 soorten. 

 
Vogeltrektelling 21 oktober. 

De eerste deelnemers waren rond half acht aanwezig en het was nog behoorlijk 
donker. In plaats van vogels werden vleermuizen waargenomen. Er waren deze 
keer maar liefst negen tellers present. Toen het wat lichter werd, bleek het erg 
mistig waardoor het vrij rustig was en er alleen op korte afstand van de telpost 
geteld kon worden. Tegen elf uur vertrokken de meeste tellers al weer, terwijl 
de laatste twee het om kwart over twaalf voor gezien hielden. We hebben die 
ochtend opvallend veel sijsjes en putters waargenomen. Enkele leuke soorten 
die overtrokken waren grote zilverreiger, goudvink en watersnip. Het aantal 

roofvogels bleef beperkt tot vier sperwers en twee buizerds. 
De top drie van deze telling: spreeuw, vink en houtduif met respectievelijk 574, 
179 en 72 exemplaren.  

Totaal telden we toch nog 1361 vogels verdeeld over 52 soorten. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het aantal overtrekkende roofvogels bleef 
beperkt tot vier sperwers en twee buizerds. 

    Prachtige zonsopkomst in het Beneden-Dinkeldal  
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In de tabel een overzicht van de soorten en de aantallen van de drie teldagen: 
 
Soort Telling 

 
 

Soort Telling 
  
 1 2  3   1  2  3  
Aalscholver 4 120 6 Koolmees 40 40 14 
Appelvink 1   Koperwiek   20 
Blauwe reiger 3 8  Kramsvogel   1 
Boerenzwaluw 635 427  Kuifeend  2 2 
Boomklever 4 5 2 Matkop 1   
Boomkruiper  1 3 Meerkoet 11 5 10 
Boompieper  2  Merel 23 36 16 
Boomvalk 1   Nijlgans 1 17 2 
Buizerd 6 18 2 Pimpelmees 13 33 24 
Dodaars 2   Putter 7 7 31 
Ekster  1  Rietgors   2 
Fazant 1 3  Ringmus  5 9 
Fitis 6 4  Roodborst 1 7 5 
Fuut 1 4 2 Roodborsttapuit 1   
Gaai 10 15 14 Sijs   61 
Geelgors  2 2 Sperwer 6 2 4 
Glanskop 2 4 2 Spreeuw 237 205 574 
Goudhaan  6  Staartmees  6 9 
Goudvink   2 Steenuil  1  
Graspieper  2 14 Tapuit  2  
Grauwe gans 1 19  Tjiftjaf 25 32 2 
Groene specht 2 3 2 Torenvalk  3  
Groenling 8 8 6 Turkse tortel 11 2 1 
Grote bonte specht 3 3 4 Veldleeuwerik   62 
Grote gele Kwikstaart 2   Vink 27 151 179 
Grote lijster 5 36 2 Waterhoen 4 3 1 
Grote zilverreiger   2 Watersnip   7 
Havik  1  Wespendief 2 2  
Heggenmus 8 2 3 Wilde eend 23 15 1 
Holenduif 24 56 25 Winterkoning 3 14 3 
Houtduif 93 339 72 Witte kwikstaart 24 19 5 
Huiszwaluw 6   Zanglijster 3 36 5 
Kauw 80 145 62 Zilvermeeuw  1  
Keep   3 Zwarte kraai 12 13 5 
Kievit  1 56 Zwarte mees 4   
Kleine bonte specht  1  Zwarte roodstaart 1   
Kneu   3 Zwarte specht   1 
Kokmeeuw 6 37 18     
        
    Totaal 1393 1932 1363 
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Vergelijkingen van de 3 teldagen  
 
Van de drie teldagen die we dit jaar hebben georganiseerd, hebben we de top 5 onder elkaar gezet.  

 
09 september 2012                                                                             23 september 2012 
          
 1.  Boerenzwaluw 635    1. Boerenzwaluw 427  
 2.  Spreeuw 237    2. Houtduif 339  
 3.  Houtduif  93    3. Spreeuw 205  
 4.  Kauw  80    4. Vink 151  
 5.  Koolmees  40    5. Kauw 145  
          
 
21 oktober 2012       
    
 1.  Spreeuw 574 
 2.  Vink 179 
 3.  Houtduif 72 
 4.  Kauw 62 
 5.  Veldleeuwerik 62 
    
 
15. EURO BIRDWATCH 2012 
 
Euro-Birdwatch 2012 werd dit jaar gehouden op zondag 6 oktober en viel samen met onze weekendexcursie naar het 
Waddeneiland Schiermonnikoog. 
 
Onze deelname aan EuroBirdwatch vanaf Schiermonnikoog op 06-10-2012. 
In de nacht van 5 op 6 oktober regende het boven grote delen van Nederland nog langdurig, waardoor de trek pas laat op 
gang kwam. Van 8.30 – 10.30 uur zijn we dapper op de pedalen geklommen en hebben ongeveer een uur in de 
stromende regen aan de wadkant vogels zitten tellen. We zijn aansluitend richting Vredehof gefietst en kwamen midden 
in de trek van de koperwieken terecht. Koperwieken trekken graag als het miezert. Gelukkig kwam rond 11.30 uur de zon 
er door en waren we precies op tijd om grote aantallen vogels te kunnen aanschouwen tussen De Jachthaven, het Rif en 
de Westerplas. We telden hier o.a. 245 goudplevieren, ruim 900 bergeenden, zeker 1500 wulpen, 370 aalscholvers, 350 
steenlopers, bijna 300 tureluurs, 75 kneutjes, ruim 60 putters en maar liefst 2400 scholeksters. Bij de Westerplas konden 
we 26 kleine en 5 grote zilverreigers op onze lijst noteren. Ook zaten er in de buurt nog 3 lepelaars en 2 kleine 
strandlopers. Na de pauze hebben we de middag tot 17.00 uur doorgebracht langs de Noordzee. We hebben erg genoten 
van de 752! Jan van Genten, die in groepjes “binnenvielen”, de 1112 eidereenden en van de zo om en nabij 1680 
rotganzen. Enkele bijzondere waarnemingen aan de zeekant waren: 1 grote- en 1 Noordse pijlstormvogel. 4 Noordse 
stormvogels, 1 vorkstaartmeeuw, 50 grote sterns, evenals 1 vaal stormvogeltje en 1 rosse franjepoot.  

 

Drie fouragerende lepelaars in de kwelder op Schier  
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Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, werden er tijdens de Euro Birdwatch nog veel meer soorten op het eiland ontdekt.  
 

SOORT AANTAL SOORT AANTAL SOORT AANTAL 
Aalscholver 448 Kauw 255 Sperwer 2 
Barmsijs (klein) 65 Keep 38 Spreeuw 2981 
Beflijster 1 Kerkuil 1 Smient 9 
Bergeend 956 Kievit 190 Steenloper 359 
Blauwe reiger 3 Kleine jager 2 Stormmeeuw 26 
Boerenzwaluw 31 Kleine mantelmeeuw 1 Sijs 8 
Bontbekplevier 157 Kleine strandloper 2 Tafeleend 15 
Bonte strandloper 636 Kleine zilverreiger 26 Tapuit 13 
Boomvalk 1 Kneu 77 Tjiftjaf 4 
Brandgans 435 Kokmeeuw 1270 Toppereend 5 
Buizerd 1 Koolmees 4 Torenvalk 3 
Drieteenstrandloper 114 Koperwiek 1761 Tureluur 306 
Eidereend 1164 Krakeend 15 Turkse tortel 6 
Ekster 2 Kramsvogel 5 Veldleeuwerik 16 
Fazant 4 Lepelaar 6 Velduil 1 
Fuut 2 Merel 5 Vink 73 
Gele kwikstaart 2 Middelste Zaagbek 6 Visdiefje 5 
Goudhaan 2 Noordse stormvogel 1 Vuurgoudhaan 1 
Goudplevier 341 Nijlgans 1 Waterhoen 1 
Graspieper 200 Oeverzwaluw 1 Watersnip 8 
Grauwe gans 145 Pijlstaart 450 Wilde eend 102 
Groenling 2 Pimpelmees 2 Winterkoning 2 
Grote bonte specht 2 Putter 82 Wintertaling 30 
Grote Jager 1 Ringmus 1 Witte kwikstaart 2 
Grote mantelmeeuw 24 Roodborst 3 Wulp 1586 
Grote stern 35 Roodborsttapuit 1 IJsgors 2 
Grote zilverreiger 5 Roodhalsgans 1 Zanglijster 2 
Havik 2 Roodkeelduiker 2 Zilvermeeuw 307 
Heggenmus 3 Rosse grutto 6 Zilverplevier 7 
Holenduif 3 Rotgans 1680 Zwarte kraai 41 
Houtduif 18 Scholekster 4260 Zwarte roodstaart 1 
Huismus 35 Slechtvalk 1 Zwarte ruiter 1 
Jan van Gent 492 Slobeend 60 Zwarte zee-eend 125 

 
De cijfers op Schiermonnikoog  
 
Wij telden als Vereniging op 06 oktober 2012 tijdens Eurobirdwatch 22.138 vogels, verdeeld over 99 soorten. 
Wij gingen vooral voor de aantallen en hadden nauwelijks tijd voor het speuren naar bijzondere soorten. 
Door andere vogelaars op Schiermonnikoog (o.a. Twentse Vogelwerkgroep en Vogelwerkgroep Wageningen) 
werd daarentegen in het bijzonder gelet op bijzondere soorten, wat nog eens 1477 vogels opleverde, 
verdeeld over 39 extra soorten.  
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