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Voorwoord                                                              
 
Het afgelopen jaar werd er veel geschreven en gesproken over de biodiversiteit in onze leefomgeving, omdat een groot 
aantal soorten insecten, zoals wilde bijen, hommels en vlinders, sterk zijn afgenomen of zelfs uitgestorven. Ons landschap is 
veel te netjes en aangeharkt, inheemse planten komen bijna niet tot bloei of zijn in aantal veel te weinig. Diverse groene 
verenigingen en gemeentes, en ook boeren, zijn bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe we de biodiversiteit aan bloeiende en 
vooral inheemse plantensoorten kunnen vergroten.  Onze vereniging neemt hier ook aan deel, u kunt het allemaal lezen in 
het jaarverslag. Verder een mooi geschreven artikel over de biodiversiteit, met onder andere mogelijkheden om deze te 
verbeteren. Het merendeel van het landschap, waar ons voedsel op wordt verbouwd, is in boeren handen. Door de 
intensieve landbouw is erge verschraling opgetreden aan biodiversiteit. Agrarisch natuurbeheer kan een begin zijn om de 
biodiversiteit in het landschap te verbeteren. Het Gebiedscollectief N.O.T., waar ook onze vereniging deel van uitmaakt, sluit 
contracten af voor een vergoeding voor agrarisch natuurbeheer. Dit jaar zijn 35 ha aan bloemrijke akkerranden en 15 ha aan 
bloemrijke wintervoedselakkers aan contracten afgesloten in Noordoost Twente. Nu de weilanden nog. Rekenmodellen 
geven aan dat door 10 a 15 % van het weiland kruidenrijk te maken, het verdienmodel van een bedrijf gelijk blijft. Als dat 
gerealiseerd kan worden, zullen de weidevogels hier blij mee zijn. 
 
 
Wat is er nog meer te lezen in dit jaarverslag. Onder meer over de kerkuil. Op het voorblad niet de gebruikelijke afbeelding 
van een weidevogel maar dit jaar prijkt er de kerkuil. En niet zonder reden. De ontwikkeling van de kerkuil is een 
succesverhaal met vrijwilligers en kasthouders in de hoofdrol. Dankzij hun inzet is de vermelding op de Rode Lijst van zeer 
kwetsbare soorten, met ingang van 2017 niet meer van toepassing is. Het jaar 2017 was ook het jaar van de botanische 
tuinen. Een mooi verhaal over de rijkdom van de botanische tuin Arboretum Poortbulten in de Lutte. Het wel en wee van 
onze weidevogels, redden ze het nog? Verder de bekende verenigingsactiviteiten, de bezetting van de nestkasten, het 
ringen van allerlei soorten vogels en de altijd boeiende terugmeldingen. Het R.A.S. Boerenzwaluw project, de excursie- 
verslagen en verslagen van de goedbezochte leden- en donateursbijeenkomsten, de huiszwaluwtelling enz. 
Excursieverslagen van de jeugdgroep, die iedere maand eropuit trekt om door de natuur te struinen, te leren, kijken, ruiken, 
luisteren en te genieten. 
 
 
Al vast een puntje van de sluier opgelicht van de activiteiten voor het komende jaar. De vereniging heeft samen met de 
jeugdgroep een subsidie ontvangen van de Provincie en van het Prins Bernard Fonds, voor het plaatsen van een mobiele 
oeverzwaluwwand. In samenspraak met Staatsbosbeheer wordt de wand geplaatst in het Zoekerveld. De achterwand kan 
open, waardoor er in de nesten kan worden gekeken. Een educatief project voor de jeugd.  
Verder is er een subsidie ontvangen voor het opstarten van een patrijzenproject. Samen met de plaatselijke W.B.E. wordt 
deze neergelegd in de omgeving van Rossum. Er wordt 1 ha aan randen en overhoekjes ingezaaid met een 
patrijzenmengsel.  
De huiszwaluw is uitgeroepen tot de vogel van het jaar 2018. In het kader hiervan wordt er momenteel in Fleringen hard 
gewerkt aan de realisatie van een huiszwaluwtil. Ook voor dit project is een subsidie aangevraagd bij het IJsvogelfonds van 
Vogelbescherming Nederland. Toch weer mooie projecten voor onze vereniging. 
 
 
Rest mij nog om iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit jaarverslag. Met name Johan 
Drop, die de hele inhoud van het verslag heeft verzameld en de gehele lay-out voor zijn rekening nam. Verder aan alle 
vrijwilligers die een steentje hebben bijgedragen aan het doen slagen van onze verenigingsactiviteiten van het afgelopen 
jaar. 
 
 
Voorzitter 
Jan Nijmeijer 
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2. MEDEWERKING AAN ORGANISATIES EN OVERHEIDINSTANTIES 
 
Vogelbescherming 
Deelname aan Euro Birdwatch vanaf de telpost 
Sterrenwacht Lattrop. 
Kerkuilenwerkgroep Twente  
Beschermingsactiviteiten en inventarisatie broedgevallen 
kerkuil. Coördinatie van de kerkuilwerkgroepen in Twente.  
Sovon  
Deelname aan het nestkaartenproject / LSB project 
kolonievogels / Monitoring huiszwaluw / Slaapplaatstelling. 
Media 
TC Tubantia, Op en Rond de Essen, Dinkellandvisie m.b.t.  
aanleveren van informatie voor artikelen en persberichten.  
Staatsbosbeheer:  
Onderhoud en beheer natuurgebied “Zoekerveld”. 
Gemeente Tubbergen / Dinkelland  
Overleg gebiedsplan buitengebied / Uitvoering mitigerende 
maatregelen voor steenuil en kerkuil  

Landschap Overijssel 
Bijeenkomsten en vergaderingen m.b.t. de coördinatie van 
het weidevogelbeheer en weidevogelbescherming in 
Twente.  
Natuurmonumenten 
Overleg status weidevogelgebied Ottershagen. 
Provincie Overijssel 
Uitvoering van de gebiedscoördinatie voor het collectief 
weidevogelbeheer en het botanisch beheer SNL in NO-
Twente. 
Gebiedscollectief Noordoost Twente 
Bijeenkomsten, vergaderingen m.b.t. het agrarisch 
natuurbeheer in Noordoost Twente / Monitoring 
leefgebieden. 
Waterschap Vechtstromen 
Overleg uitvoering plas-drasgebied in Albergen.  

 
 
 
3. LEDEN EN DONATEURS 
 
Leden 
Het ledenbestand telde eind 2017 totaal 152 leden. 
Donateurs 
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 2017 
was 360 donateurs. 
 

Jeugdleden 
Na een succesvolle start in 2006, bleef de animo van de 
Saasveldse basisschooljeugd voor de jeugdnatuurgroep 
onverminderd groot. De bijeenkomsten vinden, 
uitgezonderd de schoolvakanties, 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. 

 
IN MEMORIAM
 
Bert Pot. 
Op 31 januari is op 77 jarige leeftijd Bert Pot overleden. In 
1989 werd hij lid van onze vereniging en begon hij aan een 
destijds nog analoge verenigingsfilm op super 8 over 
weidevogelbescherming en andere verenigingsactiviteiten. 
Ruim 4 jaar lang heeft hij hiervoor het hele werkgebied 
doorkruist. De première van de film met als titel “Weids 
weidevogel leven rondom Weerselo” was op de 
voorjaarsbijeenkomst in 1994. Twintig jaar later nam hij het 
initiatief om de film op eigen kosten te laten digitaliseren. 
Rond half januari dit jaar vernamen we dat hij ernstig ziek 
was en er geen hoop bestond op genezing. Vlak voor zijn 
overlijden op 31 januari ontvingen we van hem 3 films. 
Behalve de nieuwe gedigitaliseerde verenigingsfilm ook 
een film over het Witte Veen en een korte film over de 
roerdomp. We zullen bij een andere gelegenheid deze 
films vertonen.   
 
 

 
Gerrit Stevelink. 
Op 30 november 2017 is overleden ons verenigingslid 
Gerrit Stevelink, op de leeftijd van 78 jaar. Hij was een man 
met hart voor de natuur.  Het was dan ook vanzelfsprekend 
dat Gerrit lid werd van de Weidevogelvereniging. Vanaf de 
oprichting kon men elk voorjaar op hem rekenen. Na zijn 
huwelijk ging hij in het nabije Ootmarsum wonen. Hij vond 
het vanzelfsprekend dat zijn inzet en kennis ten goede zou 
komen aan de afdeling Agelo van de 
Weidevogelvereniging. Jarenlang heeft hij zich ingezet 
voor het behoud van de Weidevogels. In het broedseizoen 
vormde hij samen met enkele natuurvrienden uit 
Ootmarsum een vast groepje veldwerkers. Helaas ging zijn 
gezondheid langzaam achteruit en was hij niet meer bij 
machte om het veldwerk te doen. Hij zag als patiënt met 
hartfalen zijn einde naderen. Wij verliezen in hem een 
plichtsgetrouw, zeer positief persoon: een verenigingslid 
waar je op kon bouwen en die altijd klaar stond om te 
helpen. 
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4. VERENIGINGSACTIVITEITEN 

Bijeenkomsten 
 
15 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.  
 
22 maart; voorjaarsbijeenkomst met als gastspreker Leo 
Vogelenzang. Het thema van zijn presentatie was de 
natuurfotografie in al haar facetten. De 80 bezoekers 
genoten van foto’s gemaakt in verschillende Europese 
landen.  
 
16 mei; De Algemene Ledenvergadering waarin de ruim 
70 bezoekers werden bijgepraat over de ontwikkelingen 
binnen de vereniging. Onze voorzitter gaf een 
samenvatting van onze activiteiten het afgelopen jaar en 
een toelichting op de notulen van de jaarvergadering van 
2016. Het financiële verslag werd door onze 
penningmeester Henk Schepers doorgenomen waarna de 
kascommissie, bestaande uit Henk Wolbers en Annemarie 
Lutke Veldhuis haar goedkeuring hierover uitsprak. 
 

 
 
Lid van verdienste 
Als inleiding op de benoeming van een lid van verdienste 
geeft de voorzitter een opsomming van de vele activiteiten 
waar het beoogde verenigingslid zich zoal mee bezig houdt 
binnen onze vereniging.  
 
 
 
 
 

Te beginnen de weidevogelbescherming waar hij zich 
naast het opsporen van de legsels ook inzet bij het 
plaatsen van stokken met plasticzakken en het met 
stroomdraad afrasteren van legsels na het maaien. Verder 
deelname aan de inventarisatie van steenuilen, 
ondersteuning bij het RAS-project van de boerenzwaluw, 
controle en plaatsing van uilenkasten, deelname aan 
project “Red de vlinder en de bij” enz. En of dat alles niet 
genoeg is, voert hij al jarenlang samen met buurman en 
mede verenigingslid Frans Stopel het nestkastenproject 
Herinckhave uit.  
Kortom een hele waslijst aan activiteiten en een 
verenigingslid waar een vereniging er nooit genoeg van 
heeft.  
Na deze opsomming was het Jan Peddemors die door de 
voorzitter werd onderscheiden als lid van verdienste. 
Verrast nam hij de oorkonde in ontvangst en tevens werd 
hem een boekenbon overhandigd.    
 
Na de afhandeling van het officiële gedeelte werd een 
boeiende presentatie gegeven door Frans ter Borg van 
Vogelwerkgroep Zuidoost Achterhoek en Herman 
Simmelink van de Wildbeheereenheid Aalten over het 
succesvolle project ‘Samen voor de patrijs in Aalten’. Zij 
gaven een toelichting hoe dit project heeft geleid tot de 
succesvolle terugkeer van de Patrijs in het buurtschap 
Barlo ten noorden van Aalten. 
 
7 november; De najaarsbijeenkomst waarbij de circa 100 
bezoekers bij aanvang van de bijeenkomst middels een 
PowerPoint presentatie werden bijgepraat over 
ontwikkelingen en resultaten van verschillende 
verenigingsactiviteiten. Doelsoorten als weidevogels, uilen, 
zwaluwen en nestkastbewoners kwamen aan de orde.  
Het recreatieve deel van de avond werd ingevuld door Wim 
Wijering met een presentatie getiteld: “Natuur, oh zo 
boeiend en soms verrassend dichtbij”. De presentatie 
betrof een co-productie van hem en zijn broer Leo. 
Verrassende vogelopnames passeerden de revue 
afgewisseld met allerlei andere aspecten van de boeiende 
wereld der natuur. De opnames waren veelal gemaakt in 
eigen omgeving, maar er waren ook opnames te zien uit de 
provincies Gelderland, Drenthe, Groningen, Friesland en 
Limburg. Kortom een boeiende presentatie met mooie 
plaatjes voor ieder wat wils. 
 
 
 

 
 
 
 

Jan met de oorkonde Lid van Verdienste 
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Overige activiteiten 
 
Naast de activiteiten zoals vermeld in de verslagen van dit jaarverslag zijn vrijwilligers actief of bieden ondersteuning bij 
overige verenigingsactiviteiten van de vereniging. Hieronder een greep uit deze activiteiten.  
 
Op zaterdag 18 februari zijn de nestkasten 
schoongemaakt in de omgeving van Volthe en het Almelo 
Nordhorn kanaal. Na het overlijden van Hennie Kaptein 
eind 2015 is het door gebrek aan vrijwilligers niet mogelijk 
gebleken de vele honderden nestkastjes die Hennie 
jaarlijks controleerde allemaal onder te brengen in een 
nestkastenproject. We zijn dan ook nog steeds op zoek 
naar enkele vrijwilligers die de controles van een aantal 
nestkasten willen overnemen. Momenteel beperken we ons 
tot een jaarlijkse schoonmaakactie van deze nestkasten 
zodat deze kasten niet verloren gaan voor onze 
holenbroeders. Door nestkastcoördinator Vincent de Lenne 
werden een tiental vrijwilligers benaderd die vervolgens het 
karwei hebben geklaard.  
 

 
Op zaterdag 25 maart heeft de opening en de open dag 
van het plas/dras weidevogelgebied Albergen 
plaatsgevonden. Dit weidevogelgebied, tot nu het enige in 
Noordoost Twente, is in 2016 ingericht met subsidie van de 
Provincie. Onze vereniging was en is nog steeds intensief 
betrokken bij de totstandkoming en de verdere ontwikkeling 
van het gebied. Om het biotoop aanmerkelijk te verbeteren 
werd er in de loop van 2016 in goed overleg en met 
ondersteuning van het gebiedscollectief Noordoost-Twente 
en provincie Overijssel een plas-dras situatie van 1,5 ha 
gerealiseerd. Vanaf 15 februari tot 15 juni staat hier nu 
jaarlijks 15000 m2 weiland onder water. De officiële 
opening werd verricht door Hester May de gedeputeerde 
van de Provincie Overijssel. Bij het openbare gedeelte ’s 
middags mochten we vele belangstellenden verwelkomen 
op Erve Vleerboer voor een bezichtiging van het gebied. 
 
 
                                                      

Op 15 mei hebben we als een onderdeel van het MOP-
project Gemeente Tubbergen nestkastjes getimmerd bij de 
Mariaschool te Reutum. Dertig kinderen van de groepen 7 
en 8 hebben hieraan deelgenomen na de middagpauze. 
Die middag was het stralend weer. Na de uitleg van wat er 
precies gebeuren moest en welke vogels op een nestkastje 
af komen om te broeden, ging men voor het timmerwerk 
naar de speelplaats. Het mooie weer lokte. Er werd lustig 
op los getimmerd. De kinderen moesten elkaar af en toe 
helpen met het vasthouden van de plankjes. Kwamen ze er 
niet uit dan was er hulp van meester Oerbekke of van 
Peter Bleijenberg en Gerard Boerrigter van de Natuur- en 
Vogelwerkgroep De Grutto.  Het was een geslaagde 
middag. 
 
Op 8 augustus werd voor het 15e jaar op rij het nog enige 
aanwezige heideveld in Fleringen opgeschoond van opslag 
van voornamelijk berk en grove den. Heidevelden zijn een 
stukje cultuurerfgoed met een eigen biotoop met zijn eigen 
kenmerkende flora en fauna. Daarmee draagt dit heideveld 
bij aan de biodiversiteit in het omliggende cultuurland. Ook 
hebben de heidevelden een grote landschappelijke 
waarde. Het afgelopen jaar hebben 8 vrijwilligers het 
heideveld weer op orde gebracht. 
 
Op woensdagmiddag 25 oktober was er een 
jeugdmiddag bij “Watermolen Frans” in Mander 
georganiseerd door Landschap Overijssel. Kinderen 
konden een eigen nestkastje in elkaar timmeren en 
vetbollen maken. Net als in voorgaande jaren werd ons 
gevraagd hierbij te assisteren. Drie verenigingsleden, 
geassisteerd door begeleiders van Landschap Overijssel 
en de nodige opa’s en oma’s hebben hieraan meegewerkt. 
Hierbij werd de kinderen uitleg gegeven over de gemaakte 
nestkastjes en de vogels die hiervan gebruik maken en 
werd er geassisteerd bij het timmeren van de nestkastjes. 
Ruim 60 kinderen namen deel aan deze nuttige maar 
bovenal leuke herfstvakantieactiviteit.  

Gedeputeerde van de Provincie Hester May verrichtte 
de opening van het plas-gebied 

 Hermie Engelbertink helpt opa en kleizoon bij 
het timmeren van een nestkastje 
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18 november en 16 december: Nestkasten maken 
Door de enorme hoeveelheid kleine nestkasten, nog gemaakt door 
Hennie Kaptein, die we in ons depot op voorraad hebben was er nog 
geen noodzaak dit type nestkast bij te maken. De voorraad 
spreeuwenkasten waren we inmiddels bijna doorheen. Maar ook van 
de grote nestkasten voor de uilen en torenvalk was er geen voorraad 
meer voorhanden. Hoogtijd dus om deze voorraad middels een tweetal 
werkochtenden weer aan te vullen. De vraag naar uilen en 
torenvalkkasten blijft onverminderd, enerzijds door vervanging en 
anderzijds door nieuwplaatsing. Voor broedgelegenheid en daarmee 
populatiegrootte zijn deze soorten bijna geheel afhankelijk van 
nestkasten. Het verzamelen van restanten hout bij verschillende 
bedrijven voor het maken van deze nestkasten is vaak een tijdrovend 
karwei. Vooral voor de kerkuilkasten is het moeilijk aan geschikt hout te 
komen. We waren dan ook zeer geholpen met een toegekende 
subsidieaanvraag van de Provincie Overijssel.  
 
 
Zoals eerder vernoemd werd er op twee werkochtenden gezaagd, 
getimmerd en geschilderd door 12 vrijwilligers in ons gastvrije depot 
van Johan en Truus Kleissen. Het mag hierbij niet onvermeld blijven dat 
Frans Stopel vooraf al kwalitatief hoogwaardige bosuil- en 
torenvalkkasten had gemaakt die alleen nog maar geschilderd hoefden 
te worden.  
 
 

Lezingen  
 
Gedurende het afgelopen jaar werden in naam van de 
vereniging door verschillende verenigingsleden, middels 
een PowerPoint presentatie, lezingen en voorlichting 
gegeven bij tal van gelegenheden. In een aantal gevallen is 
dit op verzoek van (natuur) verenigingen voor invulling van 
vergaderingen of bijeenkomsten. Ook werden presentaties 
gegeven aan overheidsinstanties, natuurorganisaties, 
terrein beherende organisaties en gebiedscollectieven voor 
uitleg van activiteiten en het tonen van behaalde resultaten. 
Totaal werd er het afgelopen jaar bij ca. 30 gelegenheden, 
door een vijftal leden een presentatie vertoond. Hiervan 
nam Wim Wijering een groot deel voor zijn rekening mede 
door zijn inleidende presentaties bij de inzaaiprojecten op 
de verschillende bassischolen in de regio. Zijn passie voor 
de natuurfotografie komt hem bij dit alles goed van pas 
waardoor hij kan beschikken over tal van “op de plank 
liggende” door hem gemaakte presentaties.                     
 
 

Jong geleerd oud gedaan ook bij het 
nestkasten timmeren 

Wim Wijering bezig met voorlichting in het kader van 
“De Vlinder en de Bij” 

Dankzij de geweldige medewerking van Truus en Johan Kleissen hebben we niet alleen ruimte voor 
de opslag maar ook alle gelegenheid voor het maken van nestkasten  

Frans bezig met het schilderen van zijn kasten 
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Excursies  
 
Op zaterdag 16 april vertrokken we met 16 deelnemers 
richting Diepholz waar we ons verzamelden bij het Natuur-
schutzstation Dümer in Hüde. In het achterliggende gebied 
met vochtige weilanden en poelen met rietvelden zagen we 
de eerste bruine kiekendief, bergeenden en grauwe 
ganzen. Een paapje liet zich mooi bewonderen en vanuit 
de drie verdiepingen tellende houten uitkijktoren hadden 
we zicht op een kokmeeuw kolonie en werden er meerdere 
steltlopers en enkele eenden soorten gespot. Hieronder 
een zomertaling; voor iedere vogelaar altijd een leuke 
waarneming. De rondrit door het Ochsenmoor begon direct 
al spectaculair met kemphanen waarbij de mannetjes 
pronkten met een bijna voltooid broedkleed. Ook een 
zwarte ruiter liet zich van dichtbij bewonderen. Aan 
weerszijden van de wegen in dit gebied was er voor de 
excursiedeelnemers veel moois te bewonderen. In de vele 
stukken plas-dras foerageerden kieviten met hun jongen, 
tureluur, grutto, wulp en ook hier veel kemphanen. Gele 
kwikstaarten, grutto’s, graspiepers en rietgorzen lieten zich 
vanaf de weidepaaltjes van korte afstand bewonderen. 
 

 
 
In de plassen zwommen onder meer slobeenden en 
wintertalingen. Bij een aantal plassen langs de rivier de 
Hunte zagen we smienten, nijlgansen en enkele 
groenpootruiters. In de rietvelden zongen rietzangers en 
kleine karekieten. De volgende stop was de Dummersee. 
Het meer zelf leverde behalve kleine mantelmeeuw, 
aalscholver, fuut en patrouillerende bruine kiekendieven 
niet veel soorten op. In de rietkraag zongen rietzangers,  

 
kleine karekiet, blauwborst en klonk er het gillende geluid 
van een waterral. Daarna werd koers gezet naar het 
Osterfeine Moor. Een gebied ten noorden van de 
Dümmersee dat we in voorgaande excursies niet eerder 
hebben bezocht. Hier zouden we broedende visarenden 
moeten kunnen aantreffen.  

 
 
Aangekomen in het gebied waren we verbaasd over de 
grote oppervlakte aan voormalige landbouwgrond die hier 
was ingericht als plasdras gebied. In de deels onder water 
staande weilanden zagen we weer veel kemphanen in 
prachtig bruidskleed. Het omliggende gebied met kanalen 
en visvijvers vormt een geschikt biotoop voor de visarend. 
Nadat in 2003 hier visarenden een vergeefse nestpoging 
hadden ondernomen in een hoogspanningsmast werden er 
in drie hoogspanningsmasten kunstnesten geplaatst. Twee 
hiervan bleken bezet te zijn. Hoewel de afstand nog 
behoorlijk was, waren de visarenden goed te zien met 
verrekijker en telescoop. Als laatste onderdeel bezochten 
we het 30 km oostelijker gelegen Rehdener Geestmoor 
waar we behalve een groep van ongeveer 27 kraanvogels 
ook onder meer roodborsttapuit en een klapekster 
ontdekten. Al met al hebben we weer genoten van een 
prachtige excursie in een gebied waar we in het najaar 
vaak zijn geweest, maar dat ook in het voorjaar een 
bezoek meer dan waard is.  

Gele kwikstaarten lieten zich van dichtbij bewonderen in het Ochsenmoor  

In de vele plassen van het plas-dras gebied 
Ochsenmoor ook slobeenden 

Grote oppervlaktes aan voormalige landbouwgrond 
 zijn ingericht als plasdras gebied. 
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Op zaterdag 27 mei stond een excursie gepland naar 
Tecklenburg, waar we rond Lengerich en Brochterbeck 
enkele gebiedjes hebben bezocht. Zoals gebruikelijk 
vertrokken we rond 7.00 uur bij het voormalig 
gemeentehuis in Weerselo. Het was een prachtige zonnige 
ochtend toen we met één auto en vijf personen richting 
Duitsland reden. De reis verliep voorspoedig en rond 8.30 
uur struinden we bij Lengerich door enkele kalkgraslandjes. 
Het duurde dan ook niet lang voor we de eerste orchideeën 
konden bewonderen. Als eerste vonden we de welriekende 
nachtorchis, die van de bergnachtorchis kan worden 
onderscheiden door de evenwijdig lopende helmhokjes. 
Verderop bloeiden het wit bosvogeltje en het bleek 
bosvogeltje. Ook deze twee zijn goed te onderscheiden 
door het verschillend blad. Op zo’n zonnige dag laten ook 
de vlinders zich zien. We konden genieten van 
verschillende soorten, maar de meest bijzondere en tevens 
kleinste vlinder was het bruin dikkopje, een soort die je in 
zo’n gebied hoopt te vinden. Boven ons zagen we een rode 
wouw voorbijkomen. In het bos hoorden we het 
goudhaantje en het vuurgoudhaantje. En ook een goudvink 
liet zich van zijn mooie kant zien. Zelfs een hazelworm 
konden we op ons lijstje bijschrijven. Tegen 13.00 uur 
waren we bij de Silberberg aangekomen, waar we eerst 
lekker in de schaduw onze meegebrachte boterhammen en 
koffie hebben verorberd. Daarna konden we er weer tegen 
en hier vonden we de eerste aardbeivlinders en 
hooibeestjes. Jammer genoeg hebben we geen 
kalkgraslanddikkopje kunnen ontdekken. Hier natuurlijk 
weer verschillende orchideeën, waarvan de vliegenorchis 
wel erg stond te pronken. Er liep een student rond die de 
vliegenorchis aan het inventariseren was, ze had er al 
duizend genoteerd! Aan de rand van het beukenbos 
hebben we een fluiter prachtig van dichtbij kunnen horen 
en bekijken. Vervolgens zijn we naar Brochterbeck 
gereden. Hier konden we o.a. een zandhagedis 
bijschrijven. In de groeve hebben we gezocht naar het nest 
van de Oehoe. Vincent had van een collega een foto 
gekregen met twee jongen op het nest. Dat nest hebben 
we gevonden, maar helaas, een ‘kleine’ teleurstelling, het 
nest was leeg. Het was inmiddels wel erg warm geworden 
en de klok ging richting vijf uur, dus hoog tijd om 
huiswaarts te keren. Tegen 18.00 uur waren we na een 
geslaagde dag weer in Weerselo.  

 
Op vrijdagavond 16 juni stond de avondexcursie naar de 
omgeving van de Cirkels van Jannink in Mander op het 
programma. Om 19.30 uur zijn we met twaalf mensen aan 
de wandeling begonnen met Vincent als excursieleider. 
Een van de zeldzaamheden waar we naar op zoek gingen, 
was het vliegend hert, de grootste kever van Nederland.  
 

De mannetjes zijn wel tot 9 cm. groot en hebben 
indrukwekkende gewei-vormige kaken. Die kaken worden 
gebruikt om indruk te maken op andere mannetjes en op 
gewillige vrouwtjes en niet om mee te eten. De vrouwtjes 
zijn kleiner en missen die grote kaken, waardoor ze minder 
opvallen. Het vliegend hert heeft zijn naam te danken aan 
die imposante kaken van de mannetjes die lijken op een 
hertengewei. Voor de ontwikkeling van de larven zijn ze 
afhankelijk van rottend eikenhout. Het was prima weer 
maar niet erg warm en de trefkans werd, bij sommigen van 
de groep, niet erg hoog ingeschat. Nog geen vijf cent… 
werd ervoor gegeven. Vanaf de parkeerplaats staken we 
de weg over en liepen over het fietspad langs de 
Uelserweg richting de Drieschichtsweg.  
Na amper tien minuten lopen, zagen we op het fietspas al 
een mannetje vliegend hert liggen! In een dikke eik naast 
het fietspad zaten er nog een paar op de stam.  Van de 
twaalf deelnemers waren er zes, die ze nog nooit hadden 
gezien, dus een primeur. De andere zes hadden er nog 
nooit zoveel bij elkaar gezien. De excursie was op dit 
moment al geslaagd! 

Mooi doorkijkje over het heuvelige landschap van Tecklenburg 

Mannetje vliegend hert met indrukwekkende kaken 
en het veel kleinere vrouwtje 
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Op de oeverwand van het grote ven bloeit de                                      
waterlobelia zeer talrijk. Dit uiterst zeldzame bloempje stelt  
strenge eisen aan de groeiplaats; voedselarm, zwak zuur en  
helder water. Ook de venbodems moeten aan strenge 
voorwaarden voldoen; deze moeten humus- en voedselarm 
en zandig zijn en niet worden bedekt met slib. Waterlobelia 
staat op de Rode Lijst van planten.   

 
Verderop aan de Drieschichtsweg hebben we nog een 
paar prachtige exemplaren gevonden. 
Op een open stukje konden we een roodborsttapuit mooi in 
de kijker krijgen. Op de Cirkels van Jannink vonden we o.a. 
stekelbrem en Sint Janskruid in bloei. Daarna kwamen we 
bij de zandafgravingen, hier stond veel dwergviltkruid, een 
typische soort voor zo’n kale bodem. Aan de Duitse kant 
hoorden we de geelgors en er bloeide veel 
Jacobskruiskruid waar tientallen rupsen van de  
St. Jacobsvlinder zich aan te goed deden. Het was 
inmiddels 22.00 uur en tijd om weer richting de Cirkels van 
Jannink, het gebied van de nachtzwaluw te gaan. Hier 
maakte ook de houtsnip zijn rondjes. We hebben 
verschillende nachtzwaluwen gehoord en een die vrij 
dichtbij vloog, konden we mooi zien in het licht van een 
zaklamp. Op de wandeling terug naar de auto hebben we 
nog aandacht besteed aan vleermuizen die je mooi kon 
waarnemen tegen de heldere hemel. Nog even weer langs 
de vliegende herten en rond 23.00 uur, na een zeer 
geslaagde excursie, naar huis. 
 
Op zondag 16 juli staat een excursie naar de Bergvennen 
en het Brecklenkampse Veld op het programma. De 
Bergvennen is een heidegebied op dekzandruggen. Het 
gebied heeft nu nog vier grotere en een aantal kleinere 
vennen. Het Brecklenkampse Veld ligt direct ten noorden 
van de Bergvennen en samen vormen ze een gebied van 
ruim 100 hectare. Met Vincent de Lenne als excursieleider 
gaan we met vijftien deelnemers op pad. Bij het grootste 
ven ontbreekt de grauwe gans niet. Zeker 150 stuks rusten 
er in de omgeving of op het water. Langs de oever zien we 
slechts een enkele scholekster en een foeragerend 
witgatje. 

 
Op de achtergrond laat de geelgors zich volop horen. De 
klokjesgentiaan staat nog in knop. Tussen de struikheide 
zien we een schorpioenvlieg en een vrouwtje bruinrode 
heidelibel. Putters, grote bonte specht en fitis laten zich 
zien dan wel horen. We wandelen richting het fietspad, ook 
wel ‘smokkelpad’ genoemd, op de grens van Nederland en 
Duitsland. In een deel van het Brecklenkampse Veld zien 
we vele bijzondere plantensoorten zoals brede 
wespenorchis, moeraswalstro, kleine kattenstaart, gevlekte 
orchis, basterdwederik, wolfspoot, (een verlate) 
pinksterbloem en zelfs het zeldzame stijve 
moerasweegbree. We horen groene specht, grasmus, 
boompieper en zien bruine zandoogjes fladderen. 
Verdere vlinderwaarnemingen op deze dag zijn onder 
meer: boomblauwtje, bont zandoogje en kleine vos. Aan 
vogels kunnen worden aangeturfd: goudhaantjes, 
boompiepers en staartmezen en een gekraagde 
roodstaart. Verder wandelend zien we verschillende 
bloeiende bloemen zoals: vlasleeuwebek, kattenstaart, 
knopig helmkruid, moerasspirea, wilde bertram, wederik en 
een weiland vol met avondkoekoeksbloemen. Na een tocht 
met veel bijzondere flora en fauna komen weer terug bij het 
beginpunt.  

We hebben verschillende nachtzwaluwen gehoord en er zelfs 
één gezien 

Bloeiende waterlobelia 
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Op zaterdag 19 augustus reisden we met 12 personen af 
naar het lauwersmeergebied waar we tegen kwart voor 
negen bij “het Jaap Deensgat” arriveerden. Een aantal 
excursieleden die rechtstreeks waren gekomen, hadden al 
leuke waarnemingen te melden, waaronder een 
wespendief. Hier werden weer duizenden foeragerende en 
pleisterende aan watergebonden vogels waargenomen. 
Opvallend waren de grote aantallen ganzen, voornamelijk 
grauwe en brandganzen, maar ook andere ganzensoorten 
als Canadese gans, Nijlgans en casarca (maar liefst 31) 
waren aanwezig.  

Ook eenden soorten waren er volop o.a. tientallen 
slobeenden, bergeenden, krakeenden, wintertalingen, 
kuifeenden en smienten. Er waren diverse lepelaars, 
waarvan een aanzienlijk deel met kleurringen. Enkele 
kemphanen, watersnippen en zwarte ruiters konden nog 
worden toegevoegd aan de lijst. Laatstgenoemde soort liet 
zich mooi bekijken; foeragerend nabij een plasje dichtbij 
het pad. Andere leuke soorten die we zagen waren: 
reuzenstern, grote mantelmeeuw, zeearend, smelleken, 
blauwe kiekendief, havik, slechtvalk, regenwulp, bruine 
kiekendief, grote zilverreiger en gele kwikstaart. Tussen de 
tientallen huis- en boerenzwaluwen werden verschillende 
oeverzwaluwen en enkele late gierzwaluwen ontdekt.  
Plantensoorten als parnassia, stijve ogentroost, citroengele 
honingklaver, knoopkruid en wilde cichorei werden op 
naam gebracht. Verder werden verschillende 
vlindersoorten (o.a. icarusblauwtje, hooibeestje en klein 
geaderd witje) gezien. Ondertussen werden een aantal 
personen behoorlijk hongerig. Maar voor het bekende visje 
kon worden verorberd, werd eerst nog even een rondje 
door het Lauwershavengebied gemaakt. Dit leverde nog 
enkele zangertjes op als tapuit, putter, zwarte roodstaart en 
kneu. Daarnaast waren er diverse steenlopers, enkele 
scholeksters en wat visdiefjes die van dichtbij bekeken en 
gefotografeerd konden worden. Na het gebruikelijke visje 
zijn we naar de Bantpolder gereden. Hier werden nog 
enkele groepjes goudplevieren, lepelaars, kieviten en 
watersnippen gezien. Daarna werd koers gezet naar 
Ezumakeeg. Aan de zuidzijde zaten zeer veel steltlopers 
op de plaat, waarvan het overgrote deel kemphanen.  
 

 
Overige steltlopers, die gezien werden, waren een aantal 
zwarte ruiters en een enkele groenpoot- en bosruiter. Op 
de voorgrond liep een grote groep bontbekplevieren, 
waartussen zich een tiental kleine strandlopers en een 
enkele temmincks strandloper bevonden. In de “Keeg” 
bleek tevens nog een morinelplevier te zitten, die door 
iedereen bewonderd kon worden. Geen alledaagse soort 
en voor menige excursie-ganger de eerste waarneming 
van deze plevier. Aan de noordelijke kant waren veel 
kluten, kemphanen en warempel wel 50 grutto’s te zien.  
Allemaal jonge grutto’s, wat gelukkig aangeeft dat er toch 
nog steeds behoorlijk wat exemplaren vliegvlug worden in 
deze regio. De krenten in de pap waren hier een aantal 
reuzensterns, een tweetal oeverlopers, een pijlstaart en 
enkele kleine strandlopers. In het riet voor ons waren 
enkele baardmannetjes actief. Rond 17.00 uur werd weer 
koers gezet richting Twente. Met een score van 86 soorten 
was iedereen dan ook zeer voldaan over deze dag. 
 
Op vrijdag 13 oktober vertrekken we met 24 deelnemers 
voor een weekendexcursie naar Terschelling. Nog voor 
vertrek wijzen de verrekijkers al richting luchtruim. 
Groepjes graspiepers, vinken en zelfs een aantal 
kruisbekken vliegen over. Dat begint al goed. De 
weergoden lijken ons eveneens goed gezind, want de zon 
schijnt volop. De boot vertrekt om 09.45 uur vanuit 
Harlingen. Eenmaal onderweg zien we op de basaltkeien 
van de pier behoorlijke aantallen aalscholvers, wulpen, 
steenlopers en wat scholeksters. Eenmaal aangemeerd 
wordt er bij Rijwielverhuur Zeelen een fiets uitgezocht en 
mogen we onze bagage achterlaten. Die wordt keurig naar 
ons verblijfadres gebracht. Jan en Hannie, die al een week 
op het eiland zijn, verwelkomen ons. Samen fietsen we 
vele kilometers langs de wadkant. Het is heerlijk uitwaaien 
op de fiets. Onderweg zien we geregeld rosse grutto’s en 
drieteenstrandlopers, maar ook tureluurs, kieviten en heel 
wat grote mantelmeeuwen blijven niet onopgemerkt.  

Veel casarca’s in het Jaap Deensgat 

Visdiefje in het havengebied 
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We rijden richting Kampeerhuis Heit nabij Landerum, waar 
we het komende weekend onze intrek zullen nemen. 
Boodschappen zijn inmiddels al door Jan en Hannie 
gehaald, waardoor we eerst nog even lekker kunnen 
genieten van een heerlijk kopje 
koffie of thee.  
Om half twee beginnen we aan een 
verkenningstocht over het eiland. 
Eerst door de polder, daarna door 
wat bosjes en vervolgens via 
duinvalleien langs de westkust, 
richting Noordzeestrand en de 
Grote Plaat. Hier worden wederom 
veel rosse grutto’s en massa’s 
scholeksters waargenomen. Langs 
de Wadkust zijn het vooral 
steenlopers en oeverpiepers op de stenen, die onze 
aandacht trekken.  In de polder zien we veel goudplevieren 
en in het plas-drasgebied wordt een groenpootruiter 
ontdekt. Onderweg zien we heel wat groenlingen, die zich 
tegoed doen aan de zaadjes van rozebottels. Tijd intussen 
om terug te fietsen naar onze uitvalsbasis. Onderweg zien 
we aan de wadkant, net buiten West Terschelling een 
jagende slechtvalk, maar ook rosse grutto, grote 
mantelmeeuw, tureluur, bonte strandloper, groenpootruiter 
en bergeend. Jan N. heeft geregeld dat het 24-koppige 
gezelschap in de vooravond de maaltijd kan nuttigen in “’t 
Wapen van Terschelling” in het naburige Midsland. Onze 
eetgelegenheid blijkt een zogeheten bierencafé te zijn. Ze 
hebben hier een zeer uitgebreide bierenkaart met wel 100 
verschillende soorten bier. Het eten is voortreffelijk. Terug 
in het Kampeerhuis volgt nog een gezellig samenzijn. Op 
de zogeheten “koelkastlijst” staan intussen meer dan 80 
soorten aangekruist. 
 
Op zaterdag 14 oktober is iedereen alweer vroeg uit de 
veren.  Op deze ochtend staat een excursie gepland onder 
leiding van de bekende natuurfotograaf Arie Ouwerkerk. Hij 
is naast fotograaf ook een uitstekend vogelaar, die ook nog 
eens op het eiland woont en werkt. Hij neemt ons mee 
naar het oostelijk deel van het eiland. We fietsen door  
agrarisch gebied richting het wad. Al snel worden soorten 
als grote gele kwikstaart, veldleeuwerik en keep gehoord  

 
en gezien. In de verte wordt niet veel later een smelleken 
ontdekt. In de weilanden spotten we graspiepers en boven 
ons vliegen koperwieken. Bij het wad aangekomen zien we 
meteen al drieteenstrandlopers en kanoeten.  

Ook worden twee paarse strandlopers ontdekt en verder 
zien we veel scholeksters, wulpen, bergeenden, rotganzen, 
smienten en rosse grutto’s. Op de stenen dam van de dijk 
vliegt een aantal oeverpiepers en tapuiten heen en weer. 
Hier parkeren we de fiets en gaan te voet verder richting 
Jollemabosjes. Onder het wandelen zien we 
achtereenvolgens witte kwikstaart, vink, goudvink, kneu, 
merel, koperwiek, grauwe gans, rotgans, graspieper en 
roodborsttapuit. Ook vliegen er links en rechts groepjes 
spreeuwen. Als we teruglopen via het Kooipad ontdekken 
we zelfs nog een late kleine vuurvlinder. Even later horen 
we het geluid van foeragerende goudhaantjes die we ook 
ontdekken. Door geregeld te luisteren, vangt Arie op enig 
moment ook het bekende roepje van een bladkoning op. 
Na afloop bedanken we Arie hartelijk voor de prachtige 
excursie. Daarna fietsen de meesten van ons naar de Jan 
Thijssendune, een hoge duintop met een prachtig uitzicht 
over de Boschplaat.   

Eén van de twee waargenomen paarse strandlopers 

Mooi uitzicht over de Boschplaat 

Beeld van vissersvrouw bij het zeeliedenmonument in de haven van Terschelling 
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Heerlijk genieten van het zonnetje in een duinpan. 
 
Eenmaal weer op de fiets gaan we door de duinen richting 
West Terschelling. Onderweg zien we, genietend van een 
zonnetje in een duinpan, in de duinplassen enkele 
krakeenden en wintertalingen. We fietsen door tot aan het 
dorp, waar we wandelend de kwelder opgaan. We maken 
een mooie wandeling over het wad. Om half zes moeten 
we volgens afspraak “thuis” zijn voor het eten. We gaan 
naar een biologisch restaurant in Midsland. Iedereen laat 
zich de maaltijd goed smaken. Als afsluiting van deze 
mooie dag verzorgt Wim een presentatie over “Schier” in 
2016. Op onze soortenlijst zijn intussen 98 soorten 
aangekruist. 
 
Op zondag 15 oktober staat iedereen om 07.00 uur ’s 
morgens al in de wacht om te douchen. De eieren met 
spek gaan er - net als de “stoet” - wederom goed in. 
Voordat we erop uit trekken moeten de kamers worden 
ontruimd, omdat we om 10.00 uur plaats moeten maken 
voor een andere groep. Intussen vermaakt een aantal van 
ons zich met het fotograferen van koperwieken.  
 
Bij onze overburen vliegt de ene na de andere koperwiek 
de hulstboom in, die dan ook in no-time wordt kaal 
gegeten.  

Eindelijk is iedereen zo ver om onze laatste dag te kunnen 
beleven. Het gezelschap heeft zich intussen opgedeeld in 
twee groepen. De grootste groep gaat op weg richting 
West aan Zee. Onderweg zien we de gebruikelijke 
vogelkost, variërend van spreeuw, zanglijster, koperwiek, 
vink, roodborst, groenling, houtduif, Turkse tortel tot gaai 
en winterkoning. Het is heerlijk zonnig weer en dat medio 
oktober. We zien in de buurt van West aan Zee 
achtereenvolgens enkele kleine barmsijzen, een zwevende 
buizerd en een jagende slechtvalk. Uiteraard krijgt de 
laatste soort de meeste aandacht. We pakken een leuke 
fietsroute en stoppen geregeld om van het landschap te 
genieten dan wel om foto’s te maken. In het iets verderop 
gelegen bosperceel worden witte kluifzwammen ontdekt. 
Terwijl er uitleg wordt gegeven, horen we het bekende 
kiep, kiep geluid van één of meerdere kruisbekken. In de 
buurt van het Soldatenpad stoppen we opnieuw en zien 
enkele leuke zwarte paddenstoeltjes. Het blijkt de 
zwartwordende wasplaat te zijn. Deze soort is aanvankelijk 
geel of oranje en wordt gaandeweg zwart. We gaan weer 
richting bewoonde wereld. Bij Midsland aan Zee wordt in 
het riet bij Meisterplak nog een baardmannetje gespot. 
Groep II gaat richting het Formerumerbos, vooral op zoek 
naar bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Deze blijken 
niet in dat bos te liggen, maar in de buurt van West aan 
Zee. We hebben er nog een aantal kunnen bekijken. 
Langzaam aan zakken alle excursiedeelnemers af naar 
Terschelling West, omdat we daar onze fietsen moeten 
inleveren en de bagage moeten ophalen. Bovendien 
vertrekt van hieruit de snelboot. Met uitzondering van Jan 
en Hannie is iedereen voornemens op tijd te vertrekken. 
We hebben immers nog een lange reis voor de boeg.  
 
Als laatste wordt een behoorlijk tamme zeekoet, die zich op 
de strekdam zelfs van dichtbij laat fotograferen, genoteerd. 
Dat is op de valreep soort 104. Een gezellig weekend zit er 
op met waarschijnlijk iets minder vogels dan op “Schier”, 
maar een andere omgeving en veel zon vergoeden veel. 
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5. WEIDEVOGELS 2017 
 
Grutto bijna verdwenen in NO-Twente  
In het weidevogelseizoen 2017 werd weer eens pijnlijk zichtbaar dat het biotoop voor de grutto en andere weidevogels in de 
reguliere landbouwgebieden, inmiddels ongeschikt is geworden. De rusttijd op een gewasperceel voor het leggen en 
uitbroeden van de eieren en vervolgens het vliegvlug krijgen van de kuikens, is veel te kort. Slechts met veel moeite van 
boer en vrijwilliger zijn er nog maar een klein aantal broedsels succesvol. De reproductiefactor bij de meeste 
weidevogelbroedparen heeft bijna het 0-punt benaderd. De intensieve landbouw, als gevolg van de consumptiemaatschappij 
waarin wij leven en waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn, zullen indien onveranderd, de weidevogels fataal 
worden. De hoge predatie in Noordoost-Twente, versnelt dit proces daarbij nog eens extra.  
De enige gebieden waarbij wij de bestaande populatie grutto’s met veel inzet nog in stand zouden kunnen houden zijn 
Ottershagen (onderdeel van het Beneden-Dinkeldal) en het weidevogelgebied Albergen. 
 
Het weer in het broedseizoen 2017  
De lente was zeer zacht, zeer droog en zeer zonnig. De 
gemiddelde temperatuur over de drie lentemaanden lag in 
De Bilt met 10,7 ° ruim een graad boven het langjarige 
gemiddelde van 9,5 °. Hiermee was de lente van 2017 de 
op 4 na zachtste sinds het begin van de waarnemingen in 
1901. Met gemiddeld over het land ongeveer 107 mm 
regen tegen normaal 172 mm was het een zeer droge 
lente. Met een gemiddelde temperatuur van 15,0 °C eindigt 
mei op een vierde plaats in de rij van warmste 
meimaanden sinds 1901. Juni was tot en met de 19de aan 
de sombere kant, daarna scheen de zon uitbundig en was 
het fraai zomerweer. De temperatuur liep regelmatig hoog 
op, vooral van 19 tot en met 22 juni was het zeer warm met 
in het zuidoosten vier tropische dagen 
(maximumtemperatuur 30°C of hoger) op rij.  
 
Het eerste kievitsei 2017 
Op woensdag 15 maart werd het eerste nest met het 
eerste kievitsei gevonden door Herman Lentferink uit 
Fleringen. Dit was precies 1 week eerder dan vorig jaar. 
Het bleef die dag niet bij dit ene nest. Herman vond die dag 
namelijk nog een kievitsnest met eieren.  

De beide nesten bestonden respectievelijk uit 2 en 3 
eieren. Herman van harte gefeliciteerd! 
 
Het eerste kievitsei in Nederland werd gevonden op  
09-03-2017 om 12.00 uur op een maisland in de gemeente 
Ronde Venen. (Provincie Utrecht). 
 
Vrijwilligers 
Het wordt binnen de vereniging steeds moeilijker om 
genoeg vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten voor 
het beschermen van onze weidevogels, laat staan voor 
andere activiteiten binnen onze vereniging. Vooral bij de 
nazorg (nadat de nesten zijn gevonden) valt nog veel winst 
te behalen om nesten/kuikens te behoeden voor een wisse 
dood door in goed overleg met de boer goede en duidelijke 
afspraken te maken. We zouden als vereniging toch in 
staat moeten zijn om minimaal de kievit voor ons 
landschap te kunnen behouden.  
Extra waardering gaat dan ook uit naar veldwerkers die 
ook dit jaar weer een tandje extra bijgezet hebben om de 
lege gaten waar mogelijk op te vullen en ondanks de vaak 
tegenvallende broedresultaten, zich niet laten 
ontmoedigen. 
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Resultaten weidevogels per soort   
 Note: De resultaten en grafieken hebben betrekking op het oorspronkelijk werkgebied van de vereniging zoals we dat al 
sinds de oprichting van onze vereniging volgen. Enkele jaren geleden hebben we onze beschermingsactiviteiten ook 
uitgebreid naar andere, relatief goede weidevogelgebieden buiten ons verenigingsgebied. Deze gebieden zijn niet 
opgenomen in de grafieken! 
 

Kievit 
Ondanks de magere voorgaande jaren voor wat betreft 
het aantal kuikens dat vliegvlug is geworden, konden we 
dit jaar een iets hoger aantal broedparen vaststellen. 
Hoogst waarschijnlijk wordt deze licht hogere stand 
veroorzaakt doordat kieviten die van buiten ons 
werkgebied zijn gaan broeden binnen ons werkgebied. 
Het aantal broedparen is ten opzichte van vorig jaar met 
3 gestegen en kwam uit op 241 broedparen. Hiervan zijn 
ongeveer 82 kievitskuikens vliegvlug geworden. In het 
kort komt dit neer op 1 kuiken dat vliegvlug is geworden 
op 3 broedparen kieviten. Dit is natuurlijk wederom te 
weinig om het aantal broedparen kieviten op peil te 
houden. 
  
 
Grutto 
De grutto is in Noordoost-Twente, uitgezonderd het 
weidevogelgebied Albergen, in een razend hoog tempo 
aan het verdwijnen. Het aantal broedparen is t.o.v. vorig 
jaar bijna gehalveerd. In Saasveld met o.a. het 
Westrikkerbroek en het Boerenbroek waar in het verleden 
vele broedparen grutto’s zaten, is het afgelopen jaar 
geen enkel broedpaar meer waargenomen. Evenals in 
Deurningen. De jarenlange slechte broedresultaten 
beginnen de soort in Twente nu flink op te breken. Het 
doet pijn om dit te moeten constateren. Een zo’n móóie 
en majestueuze weidevogel die niet meer te behouden is 
voor de Twentse graslanden, ondanks de tomeloze inzet 
van vele veldwerkers en medewerking van boeren. Ook 
dit jaar was de reproductie van gruttokuikens zeer 
teleurstellend. Slechts één kuiken werd vliegvlug. 

 
Scholekster 
Het aantal broedparen scholeksters is de laatste jaren vrij 
stabiel ondanks dat de laatste 10 jaar de broedresultaten 
niet best waren. Evenals vorig jaar telden we binnen ons 
verenigingsgebied ook dit jaar wederom 23 broedparen. 
Net als bij de kievit werd er gemiddeld maar 1 kuiken op 
de 3 broedparen scholeksters vliegvlug. Gelukkig kunnen 
scholeksters heel oud worden en mogen er mindere jaren 
bij zitten, maar dan moeten de betere jaren nu wel heel 
snel komen. Dat scholeksters heel oud kunnen worden 
bleek wel uit een waarneming van vorig jaar. Toen werd 
in Nederland een dode scholekster gevonden die geringd 
bleek te zijn. Onderzoek wees uit dat deze scholekster 46 
jaar geleden de ring om had gekregen! Een 
ontzagwekkende leeftijd voor deze vogel. 
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Wulp 
Ook dit jaar hebben er, evenals vorig jaar, 23 broedparen 
wulpen een broedpoging binnen ons verenigingsgebied 
ondernomen. Relatief gezien heeft deze soort het dit jaar 
beter gedaan dan de grutto, tureluur, kievit en 
scholekster. Er zijn waarschijnlijk 18 wulpen vliegvlug 
geworden. Op Saasveld en Deurningen na, gingen er in 
de overige 4 gebieden rondom de kerkdorpen, meerde 
jonge wulpen op de wieken. Hopelijk gaat deze jonge 
aanwas ervoor zorgen dat we de komende jaren het 
aantal broedparen minimaal op dit peil houden en vanaf 
half februari nog jodelende wulpen in deze gebieden 
blijven horen.  
 
 
 
Tureluur 
Net als bij de wulp blijft het aantal broedparen tureluurs 
de laatste jaren ook vrij constant. 
Ook dit jaar telden we binnen het werkgebied van de 
vereniging 11 broedparen. Het broedsucces was matig 
want er werden maar 5 kuikens vliegvlug. Deze 
broedparen komen de laatste jaren alleen nog maar voor 
in Rossum en in Fleringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzet boeren en vrijwilligers 
De behaalde resultaten van het aantal vliegvlug geworden 
jonge wulpen komt echter niet zomaar aanwaaien. In 
enkele kerkdorpen werden de handen flink uit de mouw 
gestoken om predatie te voorkomen. Zo zijn er meerdere 
nesten afgezet met stroomdraad en werd er veel tijd 
gestoken in de nazorg. Bij de nazorg (fase na het vinden 
van het nest) is een goed contact met boeren heel 
belangrijk om op tijd beschermingsmaatregelen te kunnen 
nemen.  

Zorgelijker is de situatie in Deurningen en met name in 
Saasveld. De nesten in deze gebieden worden de laatste 
jaren vrijwel allemaal gepredeerd.  
 
Op de foto hieronder een wulpennest uit Fleringen waarbij 
de boer een flinke pol gras heeft laten staan, dat daarna 
door vrijwilligers met stroomdraad werd uitgerasterd.  
Uit dit broedsel zijn vervolgens drie jonge wulpen vliegvlug 
geworden. 
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Weidevogelgebied Albergen 
De plas-dras die 2 jaar geleden is aangelegd in Albergen is 
van cruciaal belang voor het behoud van de weidevogels in 
dit gebied. Naast de vele weidevogels die hier worden 
waargenomen, kun je hier ook in het voorjaar allerlei 
steltlopers waarnemen zoals: kemphanen, groenpootruiter, 
bosruiter, witgatjes en oeverlopers. Ook waren er dit jaar 
meerdere broedparen kleine plevier aanwezig. 
Dit jaar hebben we wederom in samenwerking met 
vrijwilligers van onze vereniging, leden van het 
gebiedscollectief, jagers en enkele deelnemende boeren 

zo’n 30 hectare aan graslandpercelen uitgerasterd met 
stroomdraden. Een arbeidsintensieve activiteit, ieder 
voorjaar weer. Ook werden er voor het eerst zwaardere 
weideklokken ingezet om zo voldoende stroom op het 
raster te houden gedurende het broedseizoen. Dit alles 
preventief, om te proberen de vos buiten het broedgebied 
te houden. We waren voor dit gebied aanvankelijk zeer 
positief gestemd over de mogelijke mooie aankomende 
broedresultaten. Zeker toen we bij het aanbrengen van het 
raster al konden constateren dat er meer broedparen 
grutto’s aanwezig waren dan de voorgaande jaren. 

 
 
Verloop broedseizoen 
Tot 18 april zag het voor deze grutto’s er nog goed uit, alle 
broedparen hadden inmiddels een nest en overal zag je de 
mannetjes met hun koppen net boven het al snelgroeiende 
gras uitsteken, om in de buurt van het nest de wacht te 
houden. Kraaien, die probeerden een ei te pikken, hadden 
geen schijn van kans omdat ze dan een luchtmacht van 
grutto’s achter zich aan kregen. Het gaf op dat moment 
veel vertrouwen dat de weidevogels zich zo goed konden 
weren tegen de dagpredatoren. Echter, het noodlot sloeg 
enkele dagen later toch toe! En wel op een grasperceel 
waarop 10 gruttonesten zaten. Op zondag 23 april werden 
er bij de dagelijkse monitoringsronde geen gruttomannetjes 
meer gezien die in de buurt van het nest de wacht hielden.  
 

Bij de plas-dras doken ook weer meer  
grutto’s op, zowel mannetjes als vrouwtjes. Wat we niet 
verwacht hadden was toch gebeurd, de vos had 
waarschijnlijk weer toegeslagen. Ondanks de inzet van de 
veel krachtigere weideklokken. Om dit bevestigd te krijgen 
zijn er vanaf dat moment een week lang iedere avond 
controles aan de rand van het broedgebied gehouden met 
een warmtebeeldcamera. Tijdens de tweede avond, het 
was tegen kwart over tien, was het raak. Op deze stille en 
inmiddels al donker geworden avond begonnen in de verte 
opeens meerdere kieviten te alarmeren. Het geluid kwam 
steeds dichterbij. Toen de warmtebeeldcamera richting het 
geluid werd gezet kon meteen het onheil worden 
geconstateerd. Een vos met boven zijn hoofd vele 
alarmerende kieviten. 
 
Vos versus afrastering 
Door de inzet van een warmtebeeldcamera werd het 
vermoeden bevestigd. De vos kwam ondanks de inzet van 
een stroomraster het broedgebied binnen. Duidelijk was te 
zien hoe deze predator het grasperceel uiteindelijk verliet 
door onder de onderste draad heen te kruipen, ondanks de 
aanraking en de stroom die erop zat! Drie avonden achter 
elkaar, bijna op hetzelfde tijdstip, kon deze vos in beeld 
worden gebracht. Op één van deze avonden was te zien 
hoe op dat moment ook een tweede vos vanuit  
een andere hoek zat te wachten, om dit gebied in te 
trekken.  

Overzicht van het plas-dras gebied bij Erve Vleerboer 

Ondanks afrastering predatie door vos 
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De teleurstelling was enorm en de machteloosheid groot, 
om te moeten ervaren hoe er op zo’n grote schaal en in 
zo’n kort tijdsbestek vrijwel alle weidevogelnesten werden 
leeggeroofd. Wat kon je als boer, weidevogelbeschermer 
en gebiedscollectief nog meer doen om de weidevogels 
voor dit gebied te behouden: we hadden immers het 
biotoop sterk verbeterd door het aanleggen van een plas-
dras, het realiseren van 50 hectares uitgesteld maaibeheer 

en de inzet van kruidenrijkgrasland. Daarnaast de 
aanschaf en inzet van een stroomraster en foxlights. 
Duizenden euro’s worden jaarlijks in dit gebied 
geïnvesteerd om de grutto en andere weidevogels te 
behouden. Om maar te zwijgen over de vele uren 
vrijwilligerswerk voor dit gebied om de weidevogels te 
beschermen. 

 
Broedresultaten 
Hieronder ziet u een overzicht van de broedresultaten van het weidevogelgebied Albergen in 2016 en 2017: 
 

 
Gelukkig werden op een andere locatie 
binnen weidevogelgebied Albergen wel 
jonge grutto’s vliegvlug, zoals de boven-
staande tabel laat zien. Naar alle 
waarschijnlijkheid vijftien!  
Net genoeg, om deze populatie op peil te 
houden. Van alle broedparen wulpen in dit 
gebied, werden de nesten leeggeroofd.  
Dit gebeurde ook bij twee scholekster-
nesten. Van een derde scholeksternest op 
een van de eilandjes in de plas-dras, werd 
één kuiken vliegvlug.  
Het aantal broedparen van de kievit is 
gedaald. De kievit ondervindt vooral in het 
Westrikkerbroek, wat deels ook valt onder 
het weidevogelgebied Albergen, veel 
problemen bij het grootbrengen van kuikens.  
 
Bij 3 soorten weidevogels zijn we dit 
voorjaar, voor wat betreft het aantal 
broedparen, erop vooruitgegaan. Dat is de 
grutto, tureluur en de scholekster. Bij de 
grutto zijn we binnen het gehele begrensde 
weidevogelgebied Albergen vorig jaar van 
18 broedparen naar dit jaar 24 broedparen 
gegaan. Een stijging van liefst zes 
broedparen. Deels komt deze verbetering 
van het aantal broedparen doordat grutto’s 
uit ander gebieden wegtrekken en 
hiernaartoe komen, maar voor een groot 
deel komt dit ook doordat in dit gebied de 
voorgaande 2 jaren relatief veel 
gruttokuikens vliegvlug zijn geworden.  

Echter, wanneer in de omliggende gebieden de grutto’s verdwijnen 
dan zal dit de huidige populatie grutto’s niet ten goede komen. De 
populatie zal kwetsbaarder worden doordat er géén vermenging meer 
plaatsvindt met soortgenoten uit andere gebieden. Omdat niet alle 
gruttonesten binnen het stroomraster lagen zijn er met behulp van en 
onder toeziend oog van René Hesselink (firma Gallagher) drie nesten 
uitgerasterd.  
 
Een oplettende Gerrit Pouwels zag tijdens het maaien enkele 
gruttokuikens van 14 dagen oud lopen en wist deze te redden, 
waaronder dit kuiken. Dit jaar is er voor het eerst in Albergen een 
jonge grutto voorzien van kleurringen. Het kuiken op de foto hieronder, 
was één van de drie kuikens dat bij het ouderpaar in het grasland liep 
en tijdens het maaien gevangen kon worden. Het kleurringen is 
belangrijk omdat je dan op afstand deze grutto’s individueel goed kunt 
herkennen en daardoor snellere en betere onderzoeken kunt doen. 
Helaas hebben we niet kunnen constateren of dit gruttokuiken 
daadwerkelijk vliegvlug is geworden. Naast het ringen van deze grutto 
zijn er dit jaar in dit gebied ook nog 14 kievitskuikens geringd.

. 

SOORT AANTAL BROEDPAREN AANTAL VLIEGVLUG 

 2016 2017 2016 2017 
Kievit 80 62 35 32 

Grutto 18 24 18 15 
Scholekster 2 3 2 1 
Wulp 7 5 3 0 
Tureluur 2 4 3 4 

Gerrit Pouwels met de door Leonard geringde en van kleurringen 
voorziene jonge grutto 
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De kwartel op deze foto, een vrouwtje, lijkt groot, maar in 
werkelijkheid is deze ongeveer net zo groot als een 
spreeuw. Ze leiden een verborgen leven, in ruige 
graslanden, graanakkers, maar ook wel in luzernevelden of 
bietenakkers. 
 

Het afgelopen weidevogelseizoen mochten we weer een 
nieuwe soort als broedvogel begroeten in het 
weidevogelgebied Albergen, namelijk de kwartel. Eén 
broedpaar heeft vrijwel zeker zo’n 8 kuikens vliegvlug 
gekregen. Dit voorjaar werd er al herhaaldelijke keren een 
mannetje, al roepend waargenomen. Dat dit zou resulteren 
in een broedpaar was toch bijzonder, omdat ze vaak in 

deze periode op doortrek zijn. Blij verrast waren we dan 
ook toen een boer in de 3e week van juni belde en zei dat 
hij bezig was zijn gras te maaien waarop uitgesteld 
maaibeheer zat en iets aparts had gezien. Tijdens het 
maaien had hij een voor hem onbekende kleine vogelsoort 
gezien die zich nogal paniekerig gedroeg.  Iets beter 
kijkend had hij ook gezien dat deze soort zowaar kuikens 
bij zich had die telkens rázend snel onder het gemaaide 
gras wegdoken voor dekking. Deze paniek en onrust bleek 
echter niet onterecht. Want naast dat de dekking dreigde 
weg te vallen voor deze kuikens, dreigde een ander groot 
gevaar. Meerdere ooievaars stonden namelijk op enkele 
meters afstand al klaar voor deze lekkere hap want ook zij 
hadden deze kuikens opgemerkt. Gelukkig konden de 
kuikens, die ook al een beetje konden vliegen, op tijd 
dekking vinden in een brede strook gras die een andere 
boer nog had laten staan. 

 
 
6. DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 
 
Afdeling Deurningen/Hengelo  
 
Vergelijking resultaten 2017 en 2016 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Kievit 23 20 23 20 - - - - - - 
Grutto 0 0 - - - - - - - - 
Scholekster 4 3 4 3 - - - - - - 
Wulp 1 1 1 1 1 1 0 0 2 ? 
Tureluur 0 0 0 0 - - - - - - 

 
De kievit  
De stand van de kievit heeft zich enigszins hersteld de voorgaande 
jaren en is gestegen naar 23 broedparen. De kieviten in de Dalmeden 
hebben zich door de vele wandelaars met loslopende honden verplaatst 
naar de achterkant van het gebied. De uitkomsten waren goed het 
afgelopen jaar maar of dit heeft geresulteerd in vliegvlugge jonge 
kieviten was lastig aan te geven. 
 
De scholekster 
Het aantal broedparen is met één broedpaar meer uitgekomen op vier. 
Hieronder weer een scholekster op het platte dak van de sporthal in 
Deurningen. Van de twee maislandbroeders werd het legsel gevonden.  
 
De wulp  
Het enige broedpaar van de wulp in Deurningen broed al enkele jaren achtereen in hetzelfde gebied. Het legsel werd 
echter niet gevonden maar na het maaien werden wel een tweetal kuikens waargenomen. 

Licht herstel van de kievit in Deurningen 
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Afdeling: Fleringen  
 
Vergelijking resultaten 2016 en 2017: 
 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Kievit 52 47 51 41 >23 26 10 12 28 18 
Grutto 3 5 - 4 - 1 - 3 - 0 
Scholekster 7 4 7 4 4 0 2 3 6 0 
Wulp 4 3 4 4 3 1 2 3 5 0 
Tureluur 4 5 3 3 >1 2 1 1 3 5 

 
De kievit 
Net als in 2016 waren er door de zachte winter in 
de hele winterperiode wel ergens kieviten te zien 
in onze omgeving. Zo werden de eerste kieviten 
in 2017 al op 27 januari gemeld door B. 
Kemerink. In tegenstelling tot het algemene beeld 
lijkt in Fleringen het aantal broedparen van de 
kievit weer iets toe te nemen. We moeten 
helemaal terug naar 2011 toen er ook net als 
afgelopen jaar 52 broedparen werden 
bijgeschreven op de tellijsten. Ook het aantal 
gevonden legsels steeg met 10 naar 51 legsels. 
Hieronder ook legsels die werden opgespoord 
door observatie op afstand. Vooral 
graslandlegsels werden bewust niet opgezocht 
omdat de werkzaamheden op deze graslanden 
voor het broedseizoen al waren uitgevoerd. Op 
woensdag 15 maart werd het eerste kievitsei 
gevonden door Herman Lentferink. Het verloop 
van de legsels leek met 10 verstoringen gunstiger 
te zijn verlopen dan in voorgaand jaar. Daar 
stond echter wel tegenover dat uit drie 
deelgebieden geen enkel kievitsjong groot is 
geworden en zeer waarschijnlijk door predatie in 
deze gebieden het een verloren seizoen is 
geworden. Het verloop in de overige 
deelgebieden was een stuk positiever. 
Verschillende veldwerkers maakten melding van 
jonge kieviten waaronder een behoorlijk aantal 
vliegvlugge jongen. Zowel op maisland als op 
grasland werden grote jongen waargenomen 
waardoor we afgelopen jaar het kievitenseizoen 
eindelijk weer eens positiever konden afsluiten.  
 
De grutto 
De broedresultaten van de grutto waren de 
afgelopen jaren bedroevend slecht. Ook 2017 
was hierop jammer genoeg geen uitzondering. 
Het lijkt er bovendien op dat het uitblijven van 
broedresultaten zijn weerslag zal krijgen op het 
aantal broedvogels in Fleringen.   
 

   
Het aantal broedparen bleef steken op slechts drie verdeeld over 
twee deelgebieden. Het broedgedrag van de gruttoparen was 
uitzonderlijk. De aanwezigheid in het broedgebied was erg 
wisselend. Bovendien was er nauwelijks sprake van alarmering of 
enig andere broedindicatie. Legsels of jongen konden dan ook in 
2017 helaas niet worden vastgesteld. 
 
De scholekster 
Het broedseizoen van de scholekster was daarentegen heel wat 
positiever dan dat van de grutto. Na een flink aantal jaren waarbij 
de broedresultaten allesbehalve rooskleurig waren, was het 
broedseizoen van 2017 een opsteker voor de veldwerkers en 
natuurlijk ook voor de scholekster. Er werden weer zeven 
broedparen geteld, drie meer dan in 2016, en verdeeld over vijf 
deelgebieden. Maar het meest positieve is wel dat er afgelopen 
jaar weer jonge scholeksters werden waargenomen. Het eerste 
legsel werd op 20 april gemeld door Christiaan Lenferink die tijdens 
het ploegen een broedende scholekster ontdekte en om verstoring 
te voorkomen er ruim omheen werkte. Ondanks dat het legsel ook 
later niet werd bezocht of gecontroleerd viel het toch ten prooi aan 
predatie. Totaal werden zeven legsels opgespoord waarvan er vijf 
uitkwamen. Hiervan werden later in het seizoen 6 jongen 
waargenomen waarvan meerdere ook vliegvlug zijn geworden.  

 
Voor het eerst sinds jaren zijn er weer grote scholeksterjongen 
gezien in Fleringen. Hierboven een oudervogel met één van de 
totaal drie jongen gefotografeerd door Frans Stopel.
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De wulp 
De overwinteringsgebieden van de Nederlandse wulpen 
liggen in de kustgebieden van Zuidwest-Europa en 
Engeland. Na het broedseizoen trekken de wulpen uit onze 
omgeving weg terwijl de kustgebieden juist volstromen met 
wulpen, ook uit gebieden tot ver in Rusland. De aantallen 
in de winter zijn wat lager, maar een grote uittocht vindt 
alleen plaats bij langdurige strenge vorst. Vanaf januari of 
februari nemen de aantallen deels door aankomst van de 
Nederlandse broedvogels weer wat toe waarna we de 
eerste wulpen eind februari begin maart weer mogen 
terugverwachten in onze omgeving. Het afgelopen jaar liet 
de eerste melding lang op zich wachten en pas op 21 
maart werden de eerste wulpen gezien door B. Kemerink.  
Totaal vier broedparen werden er gelokaliseerd en dat was 
één broedpaar meer dan in 2016. Het eerste broedende 
vrouwtje werd met de telescoop vanuit de auto op 21 maart 
gevonden door Johan Drop. Meerdere malen werd de 
broedende vogel belaagd door een paartje zwarte kraaien 
in een poging haar van het nest te verdrijven. Het vrouwtje 
hield echter manmoedig stand en bleef onverstoorbaar het 
nest bebroeden. Dit tot geruststelling en bewondering van 
de waarnemer. Nadat na het maaien het nest met 
stroomdraad was beveiligd kwamen drie eieren uit en 
werden twee jongen vliegvlug. Het tweede legsel werd 
gevonden tijdens het grasmaaien door Ivo Oude Lansink. 
Ook dit broedsel werd afgezet met stroomdraad en dat 
bleek ook hier goed uit te pakken. Drie jongen kwamen uit 
en wisten vliegvlug te worden.  

Een oversteek van de drukke Jan van Arkelweg op weg 
naar ander foerageergebied was daarbij kennelijk geen 
belemmering. Van het derde paar werd ook het legsel 
gevonden tijdens het grasmaaien door Hennie Lenferink. 
De twee jongen die op dat moment net waren uitgekomen 
hebben het echter niet gered. Dat was ook het geval met 
het vierde legsel dat op 24 april werd gevonden door Johan 
Drop en helaas kort voor het maaien gepredeerd werd 
aangetroffen.  Toch kunnen we met 5 vliegvlugge jongen 
en daarbij nog eens drie jongen uit een aangrenzend 
gebied meer dan tevreden zijn over het broedseizoen van 
de wulp in 2017. 
 
De tureluur 
Het aantal broedparen van deze kleine weidevogel daalde 
van vijf naar vier. Ook in dit jaar werden geen legsels 
gezocht maar werd er wel goed uitgekeken tijdens het 
grasmaaien. Hennie Lenferink wist hierbij twee legsels te 
lokaliseren waarna vervolgens ruim om het nest werd 
gemaaid. Om één van deze legsels werd een 
stroomafzetting geplaatst. De uitkomst van deze legsels en 
of er jongen groot zijn geworden is echter twijfelachtig. In 
een ander deelgebied werd helaas één legsel uitgemaaid. 
De jongen van een tweede legsel in dit gebied waren reeds 
voor het maaien uitgekomen. Door het plaatsen van 
stokken met plastic zakken konden deze jongen werden 
verjaagd uit de te maaien percelen. Drie jongen hiervan 
zijn uiteindelijk vliegvlug geworden.  

 
Afdeling: Weerselo  
 
Vergelijking resultaten 2017 en 2016: 
 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Kievit 25 28 24 40 10 17 12 23 10 18 
Grutto 4 5 1 5 1 1 0 4 1 2 
Scholekster 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wulp 4 5 4 4 1 2 1 2 2 2 
Tureluur  1         
 

Eén van de vijf jonge wulpen die vliegvlug werden in Fleringen. 
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De kievit 
Vergeleken met het broedseizoen van 2016 daalde het 
aantal broedparen van 28 naar 25 in 2017 en het aantal 
gevonden nesten van 40 naar 24.  Voor het zoveelste jaar 
wordt de dalende trend voortgezet. Zo werd in het jaar 2010 
het aantal broedparen bijvoorbeeld nog vastgesteld op 66 
en nu 25. Dit betekent dat het aantal paartjes in 7 jaar tijd is 
afgenomen met 41, een afname van 64%. Een dramatische 
ontwikkeling. Het is te hopen dat spoedig een einde komt 
aan deze continue daling. Het zou toch bijzonder jammer 
zijn dat deze prachtige weidevogel volledig uit het 
Weerselose buitengebied zou verdwijnen. Om de kievit te 
behouden voor ons nageslacht zullen we nog veel gerichter 
en specifieker moeten gaan beschermen. Voorbeelden 
hiervoor zijn: nesten monitoren vanaf afstand en alleen 
opzoeken/markeren indien strikt noodzakelijk. Bovendien is 
goed overleg met de agrariërs nodig over te verrichten 
werkzaamheden op de akkers en te nemen maatregelen. 
Ook het creëren van akkerranden zal de overlevingskansen 
van de kuikens verhogen, omdat daarmee de 
dekkingsmogelijkheid en het voedselaanbod wordt 
verbeterd. De eerste kievitsnesten werden gevonden door 

Ronald Blokhuis en wel op 16 maart in Lemselo. Op een 
maisland aan de Lemselosestraat vond Ronald 3 nesten 
met resp. 3, 2 en 1 eieren. De nesten waren nog niet 
volledig en de kieviten waren op dat moment ook nog niet 
aan het broeden. Medio april werden de eerste kuikens op 
het maisland waargenomen. Ook dit jaar werd weer een 
kievitsnest met 4 eieren gevonden op de crossbaan in de 
buurt van horecagelegenheid Ensink.  
 
Van de 24 gevonden legsels met in totaal 80 eieren, 
werden er 17 gevonden op bouwland en 7 op grasland. De 
eerste legsels worden nog wel eens gevonden op grasland, 
maar latere legsels zijn bijna altijd te vinden op bouwland. 
Het verstoringspercentage was in 2017 ook weer relatief 
hoog. In 2017 ging 50% van de nesten verloren (in 2016 
was dit 57%). Ook dit jaar was het weer moeilijk in te 
schatten hoeveel kuikens uiteindelijk vliegvlug zijn 
geworden. De broedparen verplaatsten zich steeds met hun 
jongen en hielden zich ook vaak op tussen de 
snelgroeiende mais op de akkers. Het aantal vliegvlugge 
jonge kieviten in 2017 wordt geschat op tien.

.  

 
De grutto 
Het aantal broedparen van de grutto kwam dit jaar uit op 
vier paartjes (in 2016 was dit nog 5).  Drie broedparen 
bevonden zich in de omgeving van de Wolfsbergweg en 
een paartje aan de Zomerdijk. Op de een of nader manier 
kwamen de grutto’s in het terrein rond de Wolfsbergweg 
niet tot broeden. Zeker is dat de grutto’s op het moment 
van maaien geen legsels hadden.  Het broedpaar aan de 
Zomerdijk had meer succes, al ging dit niet zonder slag of 
stoot. Het nest bevond zich in een weiland dat eerst werd 
gemaaid, daarna geploegd om er vervolgens mais in te 

zaaien. Buiten verwachting werd deze hele procedure, 
dankzij de inzet en medewerking van de betreffende 
agrariër, met succes doorlopen. Op het moment dat de 
kuikens uit de eieren kropen, deed zich de volgende te 
nemen hobbel voor. Alle weilanden in de directe omgeving 
waren gemaaid en er was dus totaal geen dekking. Het 
gruttopaar trok met de 4 kuikens richting Zoekerveld op 
zoek naar weilanden met langer gras en dus meer dekking 
en voedsel. Uiteindelijk is een jong vliegvlug geworden.  

 
 

 
 

Ondanks de vele landbewerkingen lukte het een gruttopaar om één jong groot te krijgen 
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Weinig voedsel voor de jonge kieviten door de droogte 

De scholekster 
Van de scholekster werden er 2 broedparen geteld in 
2017; in 2016 waren dit er nog 3. Net als met de kievit 
gaat het ook met de scholekster niet goed. Zeven jaar 
geleden (2010) konden we immers nog 9 broedparen 
noteren in Weerselo en nu zijn dat er nog maar 2. Ook 
het broeden door deze 2 paartjes was geen succes. De 
paartjes werden steeds foeragerend op de 
akkers/weilanden aangetroffen.  Waarschijnlijk zijn de 
legsels in een zeer vroeg stadium verloren gegaan.   
 
De wulp 
Voor heel veel mensen is de wulp de aankondiger van 
het voorjaar, zodra hij omstreeks februari al jodelend 
terugkeert naar zijn broedgebied. Dit willen we natuurlijk 
graag zo houden. Dat betekent dan ook dat er jaarlijks 
een aantal jongen vliegvlug moeten worden, willen wij 
ook in de toekomst van deze soort kunnen blijven 
genieten.  

 
De laatste jaren is het aantal wulpenparen in Weerselo 
redelijk stabiel gebleven, het aantal schommelt jaarlijks  
rond 4 à 5 broedparen. Het aantal vliegvlugge jongen 
blijft echter jaarlijks achter bij het gewenste aantal.  
Ook dit jaar weer verbleven een aantal broedparen (2) in 
de omgeving van het Zoekerveld. Ondanks de vele 
uurtjes die er aan zijn besteed, werden echter de nesten 
niet gevonden. Waarschijnlijk zijn de nesten in een 
vroegtijdig stadium verloren gegaan door toedoen van 
een vos, die zich regelmatig in dit gebied ophield. Meer 
succes was er in Lemselo. Van de twee broedparen ging 
een legsel helaas verloren, maar het andere paartje 
broedde de 4 eieren met succes uit. De jongen werden 
voorzien van een ring en waren een paar weken goed te 
volgen. Uiteindelijk werden 2 kuikens vliegvlug. Nu maar 
hopen dat dit succes mag bijdragen aan het behoud van 
de wulp in onze omgeving. 
 

 
Afdeling: Agelo 
 
Vergelijking resultaten 2017 en 2016 

 
De kievit 
Het broedseizoen kwam nogal traag op gang. Vroeger 
bleef het gebied tussen de Wolfsbergweg en het Kanaal 
Almelo- Nordhorn normaal gesproken nog een groot deel 
van het voorjaar te nat om het te gaan bewerken. Het 
werd vaak begin mei aleer men er met een trekker iets 
kon uitrichten. Dit jaar was de situatie geheel anders. Op 
het merendeel van de percelen is de bodem de laatste 
jaren droger door drainage, maar de droge periode in het 
voorjaar van 2017 speelde nu ook een rol: er was voor 
kieviten weinig voedsel te vinden op het droge land. Zelfs 
in de diepste sloten zat geen water. Acht jonge kieviten 
scharrelden dan ook onder in een droge sloot om nog 
iets voedsel te vinden. Het droge slootje bood helaas niet 
voldoende bescherming tegen de vele predatoren: alles 
was weg de volgende dag.   
Gelukkig zagen we in 2017 in Agelo geen afname van 
het aantal kieviten. Maar het leek er wel op dat de vogels 
aarzelend waren bij het kiezen van een definitieve 
broedplek. Ze zwierven van de ene plek naar de andere.  

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Kievit 34 30 25 30 20 25 10 7 13 ? 
Grutto 4 6 2 2 ? 2 2 4 2 ? 
Scholekster 4 5 3 3 3 3 2 ? 4 ? 
Wulp 5 5 0 2 3 2 2 ? 12 ? 
Tureluur  0  0  0  0  0 
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Waarschijnlijk heeft het scheuren van een 
groot weiland achter de klootschietersbaan 
en de aanwezigheid van enkele paartjes 
kieviten in een beheersgebied in  
Klein-Agelo er voor gezorgd dat het aantal 
broedparen nog iets hoger was dan in het 
jaar ervoor. Het beheersgebied zorgde ook 
voor de toename van het aantal vliegvlugge 
jongen.  
Om niet te veel in de natuur te verontrusten 
is er veel gebruik gemaakt van het op 
afstand monitoren. Hieraan is bovendien 
niet te ontkomen vanwege het kleiner 
worden van het aantal veldwerkers. Alles 
overziend kom ik steeds meer tot de 
conclusie dat het behoud van weidevogels 
ligt in de handen van boeren die oog 
hebben voor natuur. Veldwerkers kunnen 
vaak alleen een helpende hand reiken.  
 
De grutto 
De grutto heeft zich in het Agelose weinig 
laten zien. Aanvankelijk gingen we uit van 4 
paartjes, maar al gauw werden er nog maar 
2 paren gesignaleerd. Deze werden 
verschillende keren gespot op verscheidene 
plaatsen, en na enige tijd dachten de 
veldwerkers er nog maar 2 over te hebben. 
De exacte plaatsen zijn in het 
snelgroeiende gras niet tijdig gevonden, 
waardoor de broedresultaten van de grutto 
op nul zijn uitgekomen. Er zijn ook geen 
vliegvlugge jongen gezien, niet door 
veldwerkers en niet door oplettende 
landbouwers. Hopelijk heeft het 
beheersgebied nog iets opgeleverd. 
 
De scholekster 
De scholekster was dit jaar aanwezig met 4 
broedparen. De vaste stek, bij de familie 
Kamphuis, achter de manege, was  
 

 
 
‘traditiegetrouw’ ook weer bezet. Tot eind juni, begin juli, kun je ze wel 
aantreffen op de houten omheining van de manege, aan de rand van 
een maisveld.  Een van de scholeksterparen zocht het dit jaar hogerop. 
Het koos het platte dak van de basisschool als nestplaats. De drie 
jongen zijn er vliegvlug geworden. Ook zijn er nog drie jongen groot 
geworden in de Ageler Es. Al met al hadden de scholeksters in Agelo 
een prima broedseizoen. Alle vier broedparen hebben jongen 
voortgebracht. 
 
De wulp 
De wulp heeft voor de veldwerkers nogal voor wat verrassingen 
gezorgd. Met 5 broedparen leek het een goed wulpenjaar te worden. 
Het opsporen van de broedsels ging echter niet van een leien dakje. 
Toen de maaimachines de es opreden, was onze hoop dan ook gericht 
op de oplettendheid van de bestuurders. Wonder boven wonder wist de 
bestuurder tijdig te zien, dat er in het lange gras van het eerste snit van 
het grote weiland van Schutte 2 wulpennesten zaten. De oplettende 
trekker machinist liet daarop 2 flinke stukken gras staan en gaf 
zodoende de mogelijkheid om de eieren uit te laten komen. Niet veel 
later zagen we de oudervogels met de uitgekomen wulpjes (6 stuks) de 
straat oversteken, veilig richting de Reutumer-Es. Verder zijn in een 
weiland aan de Steenmatenweg uit een wulpennest 4 jongen vliegvlug 
geworden. Bovendien heeft een wulp met succes een nest met 4 
jongen grootgebracht, dicht bij het Landkruis. 

 
Afdeling: Saasveld: 
 
Vergelijking resultaten 2017 en 2016 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Kievit 37 35 26 28 18 16 19 17 14 14 
Grutto 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 
Scholekster 1 2 1 2 0 0 1 2 0 0 
Wulp 3 4 3 3 0 0 3 3 0 0 
Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prima verlopen seizoen voor de scholekster in Agelo 
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De kievit 
De stand van het aantal broedparen kieviten in Saasveld is 
ten opzichte van 2016 met 2 broedparen gestegen en 
kwam dit jaar uit op 37 broedparen. De meeste kieviten in 
Saasveld komen voornamelijk nog voor in het 
Westrikkerbroek en in het Boerenbroek. Op een nog 
braakliggend bouwland in het Westrikkerbroek vonden we 
dit jaar in samenwerking met de boer 14 kievitsnesten. 
Toen dit bouwland met de cultivator moest worden bewerkt 
zijn al deze 14 nesten keurig en in goede samenwerking 
met de boer verlegd. Tien van de nesten zijn er 
uitgekomen. Helaas waren na enkele dagen al deze 40 
kuikens verdwenen in drie dagen tijd. 
 
De grutto 
Dit jaar was het een historisch dieptepunt voor de grutto in 
Saasveld. Er heeft, zolang onze vereniging bestaat, voor 
het eerst geen enkele grutto in dit werkgebied gebroed. Het 
jarenlange uitblijven van broedsuccessen heeft ervoor 
gezorgd dat dit jaar in Saasveld geen enkel grutto 
broedpaar meer werd waargenomen. 
 

De scholekster  
Evenals de grutto gaat het heel slecht met de scholekster. 
Daar waar Saasveld vorig jaar nog 2 broedparen 
scholeksters had, moesten we het dit jaar doen met 1 
broedpaar. Het broedpaar had, nadat het nest eind april 
werd gepredeerd, er schoon genoeg van en zag af van een 
nieuwe nestpoging. 
De wulp 
De kleine opleving vorig jaar van het aantal broedparen, 
werd dit jaar weer tenietgedaan. Het waargenomen aantal 
broedparen wulpen daalde van 4 naar 3. Ondanks dat de 
nesten wel werden gevonden en niet werden bezocht, 
werden deze evenals voorgaande jaren weer gepredeerd. 
Ook hier heeft geen enkel broedpaar een nieuwe poging 
ondernomen voor een tweede legsel. Hetzelfde 
doemscenario als bij de grutto zal binnen enkele jaren 
werkelijkheid worden bij de wulp. 
 
De tureluur 
Ook dit jaar werden in Saasveld weer geen tureluurs 
waargenomen als broedpaar. 

Afdeling Rossum 

Vergelijking resultaten 2017 en 2016 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Kievit 84 78 71 60 Ca 38 Ca 35 34 25 Ca 30 Ca 30 
Grutto 5 7 1 2 0 1 1 1 0 0 
Scholekster 5 6 4 3 1 2 3 2 1 1 
Wulp 6 5 3 2 2 2 2 ? Ca 4 2 
Tureluur 7 6 3 4 2 4 ? ? 2 Ca5 

  

De kievit 
Het aantal broedparen van de kievit steeg van 78 paren in 
2016 naar 84 paren in 2017. Deze stijging was mede een 
gevolg van gebiedsuitbreiding door een overgenomen 
gebiedsdeel in de Lemselose es. Bedoeld gebiedsdeel 

behoorde voordien tot het werkgebied van het kerkdorp 
Weerselo, het ligt aansluitend aan het Rossumse gebied en 
ligt bovendien “onder handbereik” van de aan de rand van 
dit gebied in Oldenzaal wonende actieve weidevogel-
beschermers. Dat wil niet zeggen dat de kievitstand een 
structurele stijging laat zien, was dat maar zo! Integendeel, 
de kievitstand is de laatste jaren geleidelijk teruggelopen. 
Dit zal een gevolg zijn van meerdere oorzaken. Wel doet 
zich de trend voor dat de broedparen steeds vaker dichter 
bij elkaar nestelen op één of enkele naast elkaar liggende 
percelen, dit om zich gezamenlijk beter te kunnen weren 
tegen allerlei predatiegevaren. Het aantal gelokaliseerde 
legsels bedroeg 71 met in totaal ongeveer 240 eieren. Dit 
totaal is inclusief legsels van broedende kieviten die op 
afstand zijn waargenomen. Ongeveer 133 eieren kwamen 
uit, een uitkomstpercentage van ca 55. Ook dit jaar werden 
verreweg de meeste legsels waargenomen op maisvelden, 
een enkel paartje had gekozen voor grasland of een perceel 
met een ander soort gewas.  

Al op 12 april werd dit legsel met uitkomende jongen 
gefotografeerd door Rob Nolten. 
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Het aantal nestverstoringen bedroeg dit jaar 34 
hetgeen neerkomt op ongeveer 48% van het totaal 
aantal legsels, ook dit jaar weer een erg hoog 
verstoringspercentage. Volgens eigen waarnemingen 
van veldwerkers, maar ook van oplettende 
landbouwers, zijn ongeveer 30 jonge kieviten vliegvlug 
geworden.  
 
De grutto 
Van de grutto liep het aantal broedparen dit jaar terug 
van 7 in 2016, en ook 7 in 2015, naar 5 broedparen in 
2017. Van deze broedparen kozen 4 paren voor het 
gebied “de Benneker” inclusief het aansluitende 
gedeelte van dit gebied. Er werd slechts één legsel 
daadwerkelijk gevonden. Dit legsel van 4 eieren werd 
helaas gepredeerd. Van de overige 4 paren zijn geen 
exacte uitkomsten bekend. Wel is bij diverse controles 
gebleken dat, evenals het jaar daarvoor, geen enkele 
jonge grutto vliegvlug is geworden. Helaas moet de 
constatering zijn dat deze weidevogel pur sang 
langzaam maar zeker uit ons boerenlandschap aan 
het verdwijnen is. Een erg trieste constatering.  
 
De scholekster 
Deze, sinds de opkomst van maispercelen hier 
aanwezige broedvogelsoort, was dit jaar 
vertegenwoordigd met 5 paartjes. Al sinds 2014 ligt 
het aantal broedparen beneden de 10. Hopelijk wordt 
dit laatste getal in de toekomst nog weer bereikt, 
echter voorlopig lijkt dat er nog niet op. Want dit jaar 
zijn van 3 paren de legsels gepredeerd op een 
zodanig tijdstip dat van herleg geen sprake meer was. 
Een enkel legsel kwam tot resultaat met, voor zover 
bekend, één jong dat vliegvlug werd. Dit resultaat 
geeft niet veel hoop voor een verdere stijging van het 
aantal broedparen in de komende jaren. 
 
De wulp 
De wulp, met zijn prachtige jodelende roep, de bij 
uitstek verkondiger van het voorjaar, was dit jaar 
aanwezig met 6 paren, één paar meer dan in 2016 en 
een gelijk aantal paren als in 2015. Er werden 
daadwerkelijk 3 legsels gevonden met in totaal 12 
eieren, Deze 3 legsels van 3 paren bevonden zich in 
Lemselo in een gebied van ongeveer één vierkante 
kilometer. Dit is opmerkelijk omdat de wulp een vrij 
groot territorium bestrijkt waar deze vogel normaal 
gesproken niet gauw soortgenoten toelaat. Misschien 
gaat deze soort ook al dichter bij elkaar broeden om, 
net als de kievit, sterk te staan in de afweer van 
predatoren. Wie zal het zeggen. Van de 12 gevonden 
eieren kwam slechts 1 legsel van 4 eieren uit. Van de 
overige 2 legsels werd 1 legsel gepredeerd en het 

andere legsel is door de oudervogel verlaten omdat de eieren 
onbevrucht bleken te zijn. In totaal werden vier jonge wulpen 
vliegvlug, Twee in Lemselo en twee uit een niet gevonden maar 
wel succesvol uitgekomen broedsel in Volthe. Dit is uit meerdere 
waarnemingen gebleken. Ook verongelukte in Lemselo nog een 
jonge wulp aan de rand van de berm op een binnenweg.  
 
De tureluur 
Ook de tureluur was met 7 paartjes met 1 paar meer dan in 
2016 en 2015. Alle paartjes bevonden zich in de zgn. 
uitgebreide Benneker. Er werden 3 legsels opgespoord met in 
totaal 12 eieren. Hiervan kwamen 8 eieren succesvol uit en 
werden er, voor zover bekend, 2 jongen vliegvlug. Van de 
overige legsels zijn geen resultaten voorhanden. Zoals bekend 
broedt de tureluur doorgaans in de onmiddellijke nabijheid van 
andere weidevogelsoorten om op deze manier te profiteren van 
de grotere afweerkracht van deze soorten om predatoren te 
verjagen. De tureluur zelf beschikt in veel mindere mate over 
mogelijkheden om predatoren op afstand te houden. Daar komt 
nog bij dat, zodra de eieren uitgekomen zijn, de tureluur heel 
vaak met zijn jongen op zoek naar voedsel een sloot opzoekt en 
daar dikwijls voor langere tijd met zijn gezin verblijft. Meestal 
houden de oudervogels, zittend op een afrasteringspaal, de 
omgeving in de gaten. Een groot voordeel van het kiezen van 
een dergelijke verblijfplaats is dat het gevaar ten gevolge van 
landbouwwerkzaamheden heel sterk wordt verminderd. 

Zeven broedpaartjes tureluur in Rossum 
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7. NESTKASTENVERSLAG  
 
Inleiding: 
Ook dit broedseizoen werden op verschillende locaties weer talrijke nestkasten op hun inhoud gecontroleerd. Binnen ons 
werkgebied hangen zeer veel nestkasten, deze zijn echter niet allemaal gecontroleerd. Met name door het wegvallen van 
Hennie Kaptein worden een groot aantal kasten in en rond Volthe niet meer gecontroleerd. Wel worden deze kasten jaarlijks 
schoongemaakt zodat deze wel als broedlocatie kunnen blijven dienen. Totaal zijn dit jaar 959 kasten gecontroleerd. 
 
Saasveld fam. Oude Booyink; (Peter Bleijenberg)  
Van de 54 gecontroleerde nestkasten die rondom het huis 
van fam. Oude Booyink hangen waren er 30 bezet. Dit komt 
neer op een bezettingspercentage van 56 %; vrijwel gelijk 

als in 2016 toen 59% van de kasten bezet waren. Alle 
nestkasten werden minimaal twee keer gecontroleerd. Het 
aantal van 166 uitgevlogen jongen is exact gelijk aan 2016. 

 
In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2017 en 2016. 
 
Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 
Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per 
nestkast  

Jongen 
geringd 

Jaargang 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Bonte vliegenvanger 9 10 29 32 3,2 3.2 29 32 
Koolmees 7 11 56 81 8,0 7,4 - - 
Pimpelmees 7 4 65 39 9,3 9.7 - - 
Boomklever 1 2 0 4 - 2,0 - 4 
Grauwe vliegenvanger 1 - 0 - - - - - 
Bosuil 1 - 3 - 3 - 2 - 
Gekraagde roodstaart 1 2 7 10 7,0 5,0 7 10 
Glanskop 1 - 6 - 6,0 - 6 - 
Merel  1  0 - - - - 
Alleen nest 2 2  - - - - - 

Totaal 30 33 166 166 2017 2016 44 46 

 
Toelichting: 
Bonte vliegenvanger was met 9 bezette nestkasten weer 
goed vertegenwoordigd, echter het aantal jongen viel 
tegen door 4 verlaten nesten. Bosuil en grauwe 
vliegenvanger waren dit jaar wel weer aanwezig,  

grauwe vliegenvanger had helaas geen jongen, door 
werkzaamheden aan het huis zijn deze verstoord. 
Opvallend is een broedsel van een glanskop in een 
nestkast, deze soort wordt maar zelden in nestkasten 
aangetroffen. 

Mooiste nestkastbewoner; de gekraagde roodstaart 
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Molenven, Saasveld (Jos Schabbink)       
Bij het Molenven werden dit jaar 48 kasten gecontroleerd. 
Hiervan waren er maar liefst 39 bezet wat neer komt op 

een bezettingspercentage van 81%. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de bezetting in 2017. 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezetting in 2017 en 2016. 
 
Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 
Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Koolmees 15 15 103 - 6,9 - 

Bonte vliegenvanger 11 12 44 - 4,0 - 

Pimpelmees 8 8 59 - 7,4 - 

Boomklever 4 2 20 - 5,0 - 

Boomkruiper 1 2 5 - 5,0 - 

Gekraagde roodstaart - 2 - -  - 

Totaal 40 41 331    

 
Toelichting:  
Algemene soorten als koolmees, pimpelmees en bonte 
vliegenvanger waren de hoofdbewoners van de nestkasten. 
Met name het hoge aantal bonte vliegenvangers in 

verhouding tot het aantal bezette kasten door mezen valt 
op bij het molenven. Daarnaast was ook dit jaar weer een 
kast bezet door boomkruiper. 

 
Landgoed Herinckhave Fleringen; (Frans Stopel en Jan Peddemors). 
In 2017 zijn er op het Landgoed Herinckhave 125 
nestkasten meerdere malen op bezetting gecontroleerd. 
Van de 125 kasten waren maar liefs 111 kasten bezet.  

Daarmee is het bezettingspercentage uitgekomen op maar 
liefst 88 %. Dit bezettingspercentage is iets hoger dan in 
2016 toen 83% van de nestkasten bezet waren.  
 

In het overzicht de resultaten van 2017 en 2016. 
 
Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen totaal Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Koolmees 44 34 316 245 7,2 7,2 
Pimpelmees 32 28 233 239 7,3 8,5 
Bonte vliegenvanger 23 21 120 99 5,2 4,7 
Boomklever 10 7 58 39 5,8 5,6 
Mees Spec. 2 10 -  -  
Totaal 111 100 727 622   
 
Toelichting:  
In totaal hebben vier vogelsoorten dit jaar op 
het landgoed gebruik gemaakt van de 
nestkasten. Het gemiddeld aantal uitgevlogen 
jongen per soort was in grote mate 
vergelijkbaar met 2016. Opvallend was het 
hoge aantal bezette nestkasten van de bonte 
vliegenvanger. Van deze soort waren maar 
liefst 23 nestkasten bezet.  
Herinckhave is een goed voorbeeld van hoe 
voldoende nestgelegenheid kan leiden tot 
hogere dichtheden van de bonte vliegenvanger.  
 Veel nestkasten bezet door bonte vliegenvanger in het Herinckhave 
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Saasveld, dorp; (Vincent de Lenne) 
Dit was het tweede jaar nadat er nestkasten zijn geplaatst 
in de omgeving van de kerktuin in Saasveld. Naast 
verschillende spreeuwen en mezenkasten is tevens een 
kast geplaatst voor een slechtvalk boven in de kerk. 
Hoewel er in de winter van 2016 en het voorjaar van 2017 
regelmatig een slechtvalkenpaartje rond deze kast 

rondhing, zijn deze uiteindelijk niet overgegaan tot 
broeden. Wel heeft er een paartje torenvalken in deze kast 
gebroed. Tijdens het controleren van deze kast werden er 
ook nog 5 grootoorvleermuizen op de kerkzolder 
aangetroffen. Van de 35 geplaatste kasten waren er 24 
bezet, een bezettingspercentage van 69%. 

 
In de tabel een overzicht van de bezetting in 2017 en 2016  
 
Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 
Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Koolmees 10 8 71 63 7,1 7,9 
Bonte vliegenvanger 3 2 12 11 4,0 5,5 
Pimpelmees 5 3 46 28 9,2 9,3 
Boomklever 2 2 11 13 5,5 6,5 
Spreeuw 5 6 20 22 4,0 3,7 
Grauwe vliegenvanger 1 - 4 - 4,0 - 
Torenvalk 1 - 3 - 3,0 - 

Totaal 27 22 167    

 
Toelichting:  
Het bezettingspercentage van 69% mag als relatief goed 
beschouwd worden. Tijdens het controleren van de 
nestkasten op het kerkeiland werden tevens een bezet nest 
van ijsvogel, 2 putters, grauwe vliegenvanger en 
braamsluiper aangetroffen. 
 
Deurningen (Peter Bleijenberg) 
In Deurningen en omgeving werden door Peter Bleijenberg 
op 4 locaties totaal 142 nestkasten op hun inhoud 
gecontroleerd.  
Deze kasten hangen op en rond de erven bij Fam. Stoffels 
(24), Fam. Jonker/Bosscha (84) en Fam. Mentink (34). 
 
 
Hierbij een overzicht van de bezetting in 2017 en 2016  
 
Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 
Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per 
nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Koolmees 18 40 135 209 7,5 8,4 - - 
Pimpelmees 13 20 125 106 9,6 9,6 - - 
Spreeuw 24 27 118 129 4,9 4,8 107 136 
Bonte vliegenvanger 9 7 51 31 5,7 5,1 51+9 ad 39 
Boomklever 2 3 16 16 8,0 8,0 16 16 
Bosuil 1 1 2 4 2,0 2,0 2 4 
Holenduif 2 - 4 - 2,0 - 2 - 

Totaal 76 111 451 507   117+9ad 201 

 

Broedende pimpelmees in nestkast 
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Toelichting: 
Zoals u in het overzicht op de vorige pagina kunt zien, hebben zeven vogelsoorten op deze locaties in Deurningen gebruik 
gemaakt van één of meerdere nestkasten. De spreeuwen hadden het grootste aandeel in de bezetting van de nestkasten.  
 
Overige locaties Deurningen 
Op de overige locaties in Deurningen werden nog eens 83 nestkasten 
gecontroleerd. Resultaten zijn vermeld in de tabel hiernaast.  
Er waren er 34 bezet, wat een bezettingspercentage opleverde van 41%. 
De nestkasten op deze locaties zijn als volgt verdeeld: 34 bij de fam. 
Broekhuis, 15 bij de fam. Borghuis, 20 bij de fam. Nijland (Kaamps) en 
14 bij de fam. Franke. Alle nestkasten werden gedurende het 
broedseizoen 2 keer gecontroleerd. 
 
Hertme 
Ook dit jaar hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool St. Aegidius in Hertme de nestkastjes 
gecontroleerd die rond de school en in het openluchttheater hangen. 

 
Er zijn 26 kastjes geïnspecteerd. De resultaten waren als volgt: 4 kastjes 
waren niet bezet, 9 kastjes waren bezet door de koolmees, (jammer dat 
in 1 kastje een nestje dode mezen werd aantroffen) 
7 kastjes waren bezet door de pimpelmees, 4 kastjes waren bezet door 
de spreeuw en 2 kastjes door de boomklever. Dit jaar waren in 
tegenstelling tot andere jaren geen bonte of grauwe vliegenvanger in de 
kasten aanwezig. Echter we mogen toch van een mooi resultaat spreken;  
ongeveer 80 % van de kastjes was bezet. 
 
Nestkastenproject Baasdam; (Gerard Bossink, 
Theo Asbreuk, Gerard Grootelaar, Jos Kienhuis). 
De nestkastjes zijn opgehangen bij de volgende locaties: Landgoed Baasdam, Oude Engberink ’t Lädderken, Stuyver 
Fleringen en Venhuis te Haarle.  
 
Hieronder de resultaten in een overzicht van 2017 en 2016: 
 
Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 
Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld uitgevlogen 
per nestkast  

Jaargang 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
Koolmees 40 27 318 210 7,9 7,8 
Bonte vliegenvanger 13 13 59 36 4,5 4,0 
Pimpelmees 12 8 104 82 8,7 10,2 
Boomklever 5 7 25 49 5,0 7,0 
Spreeuw 8 6 27 19 3,4 3,2 
Grauwe vliegenvanger 1  5  5,0  

Totaal 79 62 538 396   
 

Vogelsoort  Nestkasten 
 bezet 

Jaargang 2017 
Koolmees 21 
Pimpelmees 11 
Bonte vliegenvanger 2 

Totaal 34 

Vogelsoort  Nestkasten 
 bezet 

Jaargang 2017 
Pimpelmees 7 
Koolmees 9 
Boomklever 2 
Spreeuw 4 

Totaal 22 
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Toelichting: 
In totaal werden binnen dit project 116 nestkasten 
gecontroleerd waarvan er 79 bezet waren. Een 
bezettingspercentage van 68%. Dit was hoger dan in 2016 
toen 62% van de kasten bezet waren. Hierbij hebben het 
afgelopen seizoen zes vogelsoorten gebruik gemaakt van 
de nestkasten. De koolmees had met maar liefst 40 
bezette kasten hierin het grootste aandeel. Verder werd er 
in twee kasten een hoornaar nest aangetroffen. Zoals blijkt 
uit de tabel heeft het seizoen 2017 een goed 
broedresultaat opgeleverd. Behalve de vaste bewoners 
zoals kool- en pimpelmees waren ook de bonte 
vliegenvanger, boomklever, gekraagde roodstaart en niet 
te vergeten de spreeuw goed vertegenwoordigd. Bijzonder 
was ook het broeden van de grauwe vliegenvanger in één 
van de nestkastjes. Ondanks de goede bezetting waarvan 
het resultaat wordt doorgegeven aan het SOVON, waren 
er ook dit jaar de nodige tegenslagen. Rivaliteit tussen de 
koolmezen en de bonte vliegenvangers was ook dit jaar 
weer aan de orde, waarbij de reeds broedende koolmees 
werd verdreven door de op een later tijdstip vanuit Afrika 
terugkerende bonte vliegenvanger. 
 
Jeugdeducatie: 
Om de jeugd meer te betrekken bij de natuur wordt er 
vanaf de start van dit project samengewerkt met de beide 
basisscholen van Tubbergen. Zo werd er op 17 maart 
voorlichting gegeven op zowel De Marke als De Wiekslag 

aan de leerlingen van groep zeven. Om de leerlingen een 
indruk te geven van het nestkasten-project, werd door Jos 
Kienhuis een presentatie verzorgd over de vogels van het 
landgoed, de opzet en het verloop van het 
nestkastenproject. Met deze presentatie wist Jos samen 
met Gerard Bossink en Theo Asbreuk de leerlingen een 
beeld te geven over de natuur en de vogelbevolking van 
het landgoed en het belang van nestkasten. Na afloop van 
de presentatie kreeg de groep een nestkastje cadeau 
welke bij de school werd opgehangen. In mei gingen de 
leerlingen in navolging hiervan, mee op controle van de 
nestkasten op het Landgoed Baasdam. 

 
 
Broedresultaten Uilen en Torenvalk; 
 
Bosuil: Bij de bosuilen was de bezetting van nestkasten 
wat lager dan in 2016. Van de gecontroleerde nestkasten 
waren er 14 bezet.  Hierbij moet echter wel gezegd worden 
dat 2016 een bovengemiddeld goed jaar was. Het aantal 
jongen varieerde van meestal 2 tot 3 en een enkel keer 4 
jongen. Dit zijn redelijk normale aantallen voor bosuil die 
vrijwel nooit meer dan 4 jongen hebben. In 2016 waren de 
aantallen jongen gemiddeld wat hoger, toen waren er zelfs 
soms 5 jongen in de kast aanwezig. Er zijn ca. zestig 
nestkasten van deze soort gecontroleerd. Gezien het 
aantal vliegvlugge jongen en broedparen heeft bosuil een 
gemiddeld broedseizoen achter de rug, met wat lagere 
gemiddelden dan het goede broedseizoen van 2016. 
 
Kerkuil: kerkuil heeft een goed broedseizoen achter de 
rug wat betreft het aantal broedparen. Hoewel met 63 
broedparen het aantal broedparen wat lager lag dan in 
2016 mag dit nog steeds behoorlijk hoog genoemd 
worden. 2016 was ook een uitzonderlijk jaar met het 
hoogste aantal broedparen ooit voor onze vereniging.  
Met gemiddeld 3,2 vliegvlug jong per legsel kan dit als 
gemiddeld beschouwd worden. Kerkuilen kunnen bij zeer 
veel voedselaanbod zeer grote legsels hebben met soms  
wel 7 jongen. 

 
 
Dit jaar bestonden veel legsels echter uit 3, 4 of 5 jongen. 
Al met al kan geconcludeerd worden dat kerkuil een aantal 
goede jaren achter de rug heeft. 
Waarschijnlijk profiteert deze soort van de milde winters 
van de afgelopen jaren en een voldoende groot 
muizenbestand. Ook voldoende nestgelegenheid door het 
ruime aantal kasten die geplaatst zijn speelt een rol. In 
totaal zijn er ca. 150 nestkasten gecontroleerd. 

Een luisterend oor voor de uitleg van Gerard Bossink 

         Een gemiddeld seizoen voor de bosuil 
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Steenuil: Het aantal steenuilen dat gebruik maakte van 
een nestkast was hetzelfde als in 2015. Het aantal 
uitgevlogen jongen per nestkast was met 2,9 jongen per 
legsel behoorlijk hoog, waardoor er veel jonge steenuilen 
uitgevlogen zijn. Het aantal gecontroleerde nestkasten 
bedroeg ca. honderd waarvan er dus 39 daadwerkelijk 
door steenuilen bezet waren. De steenuilpopulatie in ons 
werkgebied lijkt redelijk stabiel, gezien de cijfers van de 
afgelopen jaren. Feit blijft natuurlijk wel dat er alleen 
gegevens verzameld worden van de steenuilen die in 
kasten broeden. In ons werkgebied broedt meer dan de 
helft van de steenuilen op ‘’natuurlijke’’ plaatsen. Het gaat 
hierbij meestal om oudere schuurtjes waar ze onder het 

dak broeden. Met het opruimen van deze schuurtjes of het 
vervangen van daken verdwijnt er nogal eens een 
geschikte broedplek voor de soort. Een kast kan in dit 
geval een goed alternatief zijn als broedlocatie. 
 
Torenvalk: Het aantal bezette nestkasten van de 
torenvalk ligt ongeveer op een gemiddeld niveau. 
Er werden in totaal ca. 50 nestkasten gecontroleerd 
waarbij er in 24 kasten een broedsel werd aangetroffen. 
Totaal vlogen er 107 jongen uit wat neer komt op 4,5 jong 
per kast. Dit is een gemiddeld percentage, maar wel fors 
lager dan het topjaar 2014.  

 
Overzicht broedresultaten Uilen en Torenvalk van 2015  t/m 2017; 
 
Vogelsoort 
 

Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Jongen gemiddeld uitgevlogen per 
nestkast 

 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 
Kerkuil 63 79 52 206 355 131 3,2 4,5 2,5 
Bosuil 14 20 10 30 63 20 2,1 3,1 2,0 
Steenuil 39 35 39 113 83 101 2,9 2,4 2,6 
Torenvalk 24 26 24 107 112 117 4,5 4,3 4,9 

Totaal 139 160 125 456 613 369    
 
 
Samenvatting: 
Samenvattend kunnen we vaststellen dat de muizeneter- 
soorten een gemiddeld broedseizoen hebben gehad. 
Zowel wat betreft aantal broedparen als vliegvlugge 
jongen waren de aantallen vrij gemiddeld gezien de 
afgelopen jaren. Steenuil heeft een wat beter 

broedseizoen ten aanzien van vliegvlugge jongen dan 
andere jaren. Waar dit precies aan ligt is lastig te 
verklaren, er waren dit jaar wat minder legsels mislukt 
waardoor het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per 
legsel wat hoger lag. 

 

Steenuil ziet broedgelegenheid verloren gaan door afbraak 
oude schuurtjes 
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Totaaloverzicht 2017:  
Van alle binnengekomen gegevens is hieronder een totaaloverzicht 
gemaakt. Omdat niet alle gegevens volledig zijn, is het aantal uitgevlogen 
jongen niet 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 2016 als van 2017 naast elkaar geplaatst. 
Aangezien niet alle jaren dezelfde locaties worden gecontroleerd kunnen 
deze gegevens echter niet met elkaar vergeleken worden. De tweede 
kolom geeft het percentage bezette nestkasten aan ten opzichte van het 
totale aantal gecontroleerde nestkasten per jaar. In totaal werden in 2017 
op alle locaties 959 nestkasten één of meerdere keren gecontroleerd, 
hiervan waren er 558 bezet en daarmee kwam het bezettingspercentage uit 
op 58%. 
 
In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 
zowel 2017 als 2016. 
 
 
Vogelsoort Nestkasten Bezet Nestkasten bezet Percentage bezet Percentage Bezet 

Jaargang 2016 2017 2016 2017 
Koolmees 110 166 17,3 17,3 
Pimpelmees 59 97 9 10,1 
Bonte vliegenvanger 59 71 9 7,4 
Spreeuw 12 42 2,1 4,4 
Kerkuil 79 64 12,3 6,7 
Boomklever 21 27 3,1 2,8 
Bosuil 20 14 3,1 1,6 
Steenuil 35 39 5,5 4,1 
Torenvalk 26 24 4 2,5 
Glanskop  1   
Mees Spec. 10 2 1,5 0,2 
Grauwe Vliegenvanger  3  0,2 
Boomkruiper 2 1 0,3 0,1 
Hoornaar/hommel  2  0,2 
Gekraagde roodstaart 4 1 0,6 0,1 
Merel 1  0,1  
Kasten met alleen nest 7 2 1,1 0,1 
Holenduif 1 2  0,2 

Bezette nestkasten 
Gecontr. nestkasten 

445 
645 

558 
959 

69% 
 

58% 

 
 
Samenvatting: 
Van alle gecontroleerde nestkasten was 58% het 
afgelopen jaar bezet. Dat aantal ligt wat lager dan in 
2016. In totaal hebben 14 vogelsoorten gebruik gemaakt 
van een nestkast; dit was een soort meer dan in 2016. 
Net als in voorgaande jaren werden de meeste 

nestkasten bezet door kool- en pimpelmees. Van bonte 
vliegenvanger waren verhoudingsgewijs wat meer kasten 
bezet dan vorig jaar. Torenvalk, bosuil en kerkuil 
beleefden alle een normaal broedseizoen, steenuil zat 
iets boven het langjarige gemiddelde. 
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8. RINGRESULTATEN 2017 

De ringinspanningen in 2017 waren beslist niet minder dan in 2016, maar het aantal geringde vogels was 
aanzienlijk minder. Een blik op de tabel maakt duidelijk waar de verschillen door werden veroorzaakt en dat 
was hoofdzakelijk door het verminderde aantal kerkuilen en spreeuwen. Schommelingen in het aantal geringde 
kerkuilen is een bekend gegeven omdat het broedsucces van kerkuilen van jaar tot jaar erg kan variëren door 
het muizenaanbod. Had de spreeuw dan een slecht broedseizoen? Neen, want dat er bijna 400 exemplaren 
minder werden geringd kwam doordat op de grootste broedlocatie in een bos bij Agelo de nestkasten open 
werden aangetroffen en de klepjes in de omgeving op de grond lagen. De spreeuwen, maar ook de andere 
nestkastbewoners, zoals mezen, boomklevers en bonte vliegenvanger hadden hun legsels verlaten. Eekhoorns 
maken wel eens nestkasten open, maar hier waren geen eekhoorns de boosdoener. 
 

SOORT 2016 2017 SOORT 2016 2017 

1.Ooievaar 11 16 27.Zanglijster 3 0 

2.Sperwer 2 0 28.Kleine karekiet 75 107 
3.Torenvalk 140 97 29.Zwartkop 2 1 
4.Scholekster 3 0 30.Tjiftjaf 1 9 
5.Kievit 23 37 31.Goudhaan 16 3 
6.Grutto 1 4 32.Vuurgoudhaan 2 1 
7.Wulp 3 0 33.Grauwe vliegenvanger 9 5 
8.Holenduif 6 1 34.Bonte vliegenvanger 136 154 
9.Houtduif 1 4 35.Staartmees 5 1 

10.Turkse tortel 2 0 36.Glanskop 6 6 
11.Koekoek 3 1 37.Zwarte mees 0 2 
12.Kerkuil 509 305 38.Pimpelmees 81 117 
13.Steenuil 195 206 39.Koolmees 63 154 
14.Bosuil 64 45 40.Boomklever 126 83 
15.Gierzwaluw 9 9 41.Boomkruiper 0 6 
16.Grote bonte specht 2 4 42.Gaai 1 0 
17.Boerenzwaluw 613 594 43.Ekster 1 0 

18.Huiszwaluw 184 234 44.Spreeuw 925 552 
19.Grote gele kwikstaart 5 0 45.Huismus 32 21 
20.Witte kwikstaart 5 0 46.Ringmus 1 0 
21Winterkoning 4 1 47.Vink 10 4 
22.Heggenmus 9 5 48.Groenling 30 9 
23.Roodborst 9 15 49.Goudvink 0 5 
24.Gekraagde roodstaart 31 7 50.Sijs 97 0 
25.Zwarte roodstaart 0 2 51.Grote barmsijs 0 33 

26.Merel 14 14 52.Kleine barmsijs 0 3 
   53.Barmsijs spec 0 1 

Totaal soorten 46 41 Totaal exemplaren 3474 2878 
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GERINGDE VOGELS
De ooievaars hadden een heel goed broedseizoen met 6 
geslaagde broedsel, waarvan 5 broedsels werden geringd 
met in totaal 19 jongen. Op 29 mei kregen 4 jonge 
ooievaars bij Broekhuis aan de Schiphorstdijk in 
Denekamp een ELSA-ring aangelegd en 3 ooievaars bij 
Scholten Linde aan de Vogelpoelweg in Rossum. De 
volgende dag al om 08.00 uur waren 3 ooievaars bij 
Havezathe Het Everloo aan de beurt. Deze werden met de 
hoogwerker van de Gemeente Dinkelland veilig en 
gemakkelijk uit het nest, hoog boven op het dak, gehaald, 
geringd en weer veilig terug op het nest geplaatst. Hierna 
werd dit ritueel herhaald op het Singraven bij Denekamp, 
waar ook weer 3 jonge ooievaars werden geringd. Dit nest 
staat overigens net op het grondgebied van de Gemeente 
Losser en daarom zijn deze ooievaars niet opgenomen in 
de tabel, maar in het Jaarverslag van VWG Losser. 
Tenslotte volgde nog dezelfde dag het ringen van de 
ooievaars bij Welhuis in Rossum. Hier zaten 2 maal 3 
jongen op de nesten die weer makkelijk bereikbaar waren 
met een ladder. Verderop aan de Vogelpoelweg bij Meier 
had een nieuw paartje ooievaars een broedsel op een pas 
geplaatst nest, acht meter hoog op een boomstronk in een 
wal, maar dit nest was met een ladder niet bereikbaar. 
Helaas konden deze ooievaars niet worden geringd.  
Het ringen van weidevogels was toen onze vereniging 
werd opgericht nog dagelijks werk, maar tegenwoordig 
behoort het bijna tot bijzondere ringmomenten. In 2017 
werd het hoogste aantal jonge kievitjes geringd van de 
laatste 10 jaar; het waren er 37. Een ringer had zo waar 
het geluk dat hij 4 jonge grutto’s mocht ringen en dat is 
natuurlijk heel uitzonderlijk.  
In de rietstroken langs het Almelo-Nordhornkanaal aan 
de Noordzijde tussen de Agelerweg in Reutum en de 
Putmansweg in Fleringen werden 107 kleine karekieten 
geringd. Dat waren er wel meer dan in 2016, maar wel 
aanzienlijk minder dan enkele jaren geleden. In 3 nesten 
werd een ei van de koekoek aangetroffen, maar uiteindelijk 
kon er slechts één geringd worden.  
Ruim 150 bonte vliegvangers kregen een ringetje 
aangelegd op 2 vaste ringlocaties en tevens 
bemonsterden de ringers 10 oude vliegenvangers, die in 

de nestkasten zaten, op virussen door een klein 
bloedmonster te nemen.  
Vermeldingswaardig was verder het ringen van 4 
nestjes gierzwaluwen met in totaal 10 jongen, 2 nestjes 
roodborsten met 2 maal 5 jongen, een nestje goudvinken 
met 5 jongen en in een nestkast een boomkruiper met 6 
jongen. 

 
Het ring-MUS project in Hengelo was ook dit jaar weer 
een succes met een totaal van 366 geringde vogels. Het 
aantal geringde huismussen bleef beperkt tot 21 
exemplaren, want zodra de eerste huismus is gevangen, 
blijven de anderen twee weken uit de buurt. Het aantal 
teruggevangen reeds eerder geringde huismussen bleef 
dan ook beperkt tot 3 exemplaren. Bij de bijvangsten voor 
dit project waren wel opvallende soorten en aantallen, 
gezien de ringlocatie midden in een woonwijk. De ringer 
mocht 4 grote bonte spechten, 3 goudhaantjes, 1 
vuurgoudhaan, 2 zwarte mezen, 1 zwartkop en veel 
koolmezen en pimpelmezen als bijvangst ringen. Tegen 
het eind van het jaar kwam er nog een grote invasie van 
barmsijzen op gang, maar de ringer had veel geduld nodig, 
want de soms grote groepen barmsijzen waren erg ril. 
Desondanks belandden er 33 grote barmsijzen, 3 kleine 
barmsijzen en een barmsijs spec in het mistnet. Bij een 
barmsijs spec was niet met zekerheid vast te stellen of het 
een grote dan wel een kleine barmsijs was; zelfs niet met 
de vogel in de hand en verzamelde biometrische 
gegevens. 

 
Roofvogels en uilen 
Hoewel er in 2017 aanzienlijk minder roofvogels en uilen 
werden geringd dan in het voorgaande jaar, was het zeker 
geen slecht jaar en het aantal was zelfs hoger dan het 
gemiddelde aantal van de laatste jaren. Bovendien is het 
een bekend verschijnsel dat zeker bij de kerkuil het 
broedresultaat van jaar tot jaar sterk kan variëren, 
afhankelijk van het muizenaanbod. En het muizenaanbod 
was in 2017 inderdaad minder en dat is dan ook duidelijk 
zichtbaar bij die roofvogels en uilen die sterk afhankelijk zijn 
van het muizenaanbod en minder kunnen overschakelen 
op andere voedselbronnen. 
 

Veel barmsijzen gevangen als bijvangst van het ring-MUS 
project. 

Door kleine broedsels werden er minder 
jonge kerkuilen geringd 
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Torenvalken, echte muizenjagers, hadden in 2017 
kleinere broedsels en slechts in enkele nestkasten werden 
6 jonge torenvalken geringd. Veel vaker zaten er slechts 3 
tot 4 jongen in de kasten. Bovendien werden bij controle 
van 3 kasten al dusdanig grote jongen aangetroffen dat de 
ringer besloot de jongen maar wijselijk in de kast te laten 
zitten.  
Na het topjaar van de kerkuil in 2016, volgde automatisch 
een jaar met minder kerkuilen, maar zeker niet slecht. Het 
gemiddelde aantal jongen dat in de kasten werd 
aangetroffen bij controle was lager en slechts incidenteel 
zaten er veel jongen in de kasten. In Lonneker was het wel 
raak met een geslaagd broedsel van 7 jongen. 
 
 
 
In de tabel het aantal geringde roofvogels en uilen 

 
Steenuilen hadden een uitstekend jaar met een top aantal 
geringde exemplaren. Steenuilen zijn minder afhankelijk 
van muizen en kunnen makkelijk overschakelen op andere 
prooien, zoals vogels. Ja, zelfs op enkele locaties met 
zwaluwen, zijn steenuilen niet welkom en mag geen kast 
worden geplaatst. Maar voor steenuilen zijn voldoende 
andere voedselbronnen beschikbaar, zoals meikevers en 
pieren.  
De Bosuilen hadden een normaal broedseizoen met 2 tot 
3 jongen in de kasten. In één kast op een 
volkstuincomplex in Oldenzaal zaten bij controle zelfs 4 
grote jongen op een ring te wachten. De bezitters van de 
volkstuintjes zijn heel blij met de bosuilen. De kast werd 
begin 2016 geplaatst en al enkele maanden later was er 
een geslaagd broedsel met 5 jongen. 

 

 
Boerenzwaluw en huiszwaluw 
Het aantal boerenzwaluwen dat in 2017 werd geringd 
was slechts een fractie minder dan in 2016 en de laatste 5 
jaren worden er gemiddeld 600 geringd. Alleen 2015 was 
een uitschieter toen een honderdtal zwaluwen meer 
werden geringd. Ondanks dat de populatie in ons 
werkgebied de laatste jaren redelijk stabiel is gebleven, is 
hun toekomst niet verzekerd. Niet alleen nemen de 
bedreigingen in de overwinteringsgebieden en trek toe, 
maar ook verdwijnen in de broedgebieden de ouderwetse 
lage koeienstallen. 
Het aantal huiszwaluwen dat jaarlijks wordt geringd zit 
duidelijk in de lift sinds het aantal kunstnesten op enkele 
boerderijen is uitgebreid.  

Het bezettingspercentage van de kunstnesten is hoog en 
soms worden er door de Huiszwaluwen zelf nesten 
gebouwd tussen of tegen de kunstnesten aan. Helaas zijn 
dan sommige kunstnesten voor het ringen van de jongen 
er niet meer af te halen.  
Huiszwaluwen arriveren wat later uit Afrika en zijn dus wat 
later met broeden, met als gevolg dat de tweede legsels 
ook later zijn en soms bij mindere weersomstandigheden 
in de problemen komen. Het aantal vervolg legsels is 
bovendien lager dan bij de boerenzwaluw. De 
broedresultaten waren uitstekend voor de huiszwaluwen in 
2017 waarbij de eerste legsels op 13 juni en de laatste op 
28 augustus werden geringd. 

SOORT 2013 2014 2015 2016 2017 
Wespendief 1 2 2 0 0 
Sperwer 0 1 0 2 0 
Torenvalk 71 124 131 140 97 
Kerkuil 104 375 139 509 305 
Steenuil 128 177 154 195 203 
Bosuil 27 54 10 64 45 
Totaal 331 735 436 910 653 

Soort 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Boerenzwaluw 338 493 579 535 613 594 699 613 594 
Huiszwaluw 33 70 79 71 72 100 126 184 234 

Het aantal nestkasten met 5 of 6 jonge torenvalken was beperkt in 2017 
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Ooievaars 
Een vogelsoort, die het de laatste 10 jaren erg voor de wind gaat is de 
ooievaar. Maar dat is wel eens anders geweest, want in 1969 was de 
stand in Nederland zo ernstig bedreigd dat een reddingsplan werd 
opgesteld en het ooievaarsdorp “Het Liesveld” werd ingericht waar 
ooievaars werden gefokt. Daarna kwamen er nog 12 buitenstations 
waar zoveel mogelijk jonge ooievaars werden grootgebracht en in de 
omgeving uitgezet.  
Het herintroductieproject was zeer succesvol en werd in 2009 gestopt 
toen in Nederland het aantal broedparen tot 700 was toegenomen. 
Inmiddels is het aantal broedparen gestegen tot boven de 1000 en is 
de ooievaar ook in ons gebied op diverse locaties een vaste 
broedvogel geworden. 
Het eerste paartje ooievaars in Twente vestigde zich in 1994 in Losser 
vlak bij de Dinkel. Sindsdien broedt Dirk, het mannetje dat in 1990 
werd gefokt in het buitenstation in Gorssel, jaarlijks in Losser en 
overwintert ook in Nederland, evenals vele andere ooievaars die in 
buitenstations zijn gefokt. En omdat ze jaarlijks de gevaarlijke trek naar 
de overwinteringsgebieden in Zuid-Europa of Afrika ondernemen, 
kunnen deze ooievaars heel oud worden. Jonge ooievaars die hier 
uitvliegen trekken wel naar het Zuiden en een aanzienlijk aantal 
hiervan verongelukt tijdens de trek. Slechts een beperkt aantal 
ooievaars die bij ons broeden, is afkomstig uit Nederland, maar vele 
exemplaren zijn afkomstig uit Duitsland, zoals uit de afgelezen 
ringnummers blijkt. In Tierpark Nordhorn broeden veel ooievaars en in 
Naturzoo Rheine broeden verschrikkelijk veel ooievaars. De jonge 
ooievaars die uitvliegen zoeken een nest en niet alleen in hun 
geboorteland. Overigens worden de ooievaars in Naturzoo Rheine 
helaas 2 maal per dag gevoerd met ééndagskuikens om 09.30 en om 
15.30 uur. Bijvoederen maakt de vogels afhankelijk om te blijven en 
niet op trek te gaan en bovendien wordt de natuurlijke selectie 
verminderd. Bijvoederen is een slechte zaak en is alleen verantwoord 
bij oude project-ooievaars, die nooit de trek naar het Zuiden hebben 
gemaakt. Uitbreiding van het aantal broedparen is niet gewenst omdat 
het voedselaanbod dan ontoereikend is en nestjongen verzwakken en 
doodgaan. Niet iedereen is gelukkig met de sterke toename van het 
aantal ooievaars in ons gebied en helaas krijgen ooievaars vaker de 
schuld van de afname van de weidevogels. Maar het aantal 
weidevogels nam al vele jaren af voordat het eerste broedpaar van de 
ooievaar zich hier vestigde. De ooievaars in ons gebied voeden zich 

hoofdzakelijk met pieren en insecten of dode 
vogels en zoogdiertjes op de pas gemaaide 
weilanden.  
 
In het werkgebied van onze eigen Vereniging 
verscheen het eerste broedpaar in 2009 bij 
Welhuis in Rossum. De volgende jaren is het 
aantal broedparen geleidelijk toegenomen tot 6 
in 2017. In de buurgemeente Losser broedden in 
2017 ook al 6 paar ooievaars. In de tabel staat 
een overzicht van alle broedlocaties met jaar van 
vestiging en aantal broedparen. De nummers in 
de tabel corresponderen met de nummers in 
onderstaand verspreidingskaartje. 
 

Nr Locatie 
 

Jaar eerste broeden Aantal broedpaartjes 

1 Broekhuis Schiphorstdijk Denekamp 2011 1 

2 Singraven Kasteellaan Gemeente Losser 2014 2 

3 Meier Vogelpoelweg Rossum 2017 1 

4 Scholten Linde Vogelpoelweg Rossum 2013 1 

5 Welhuis Everlostraat Rossum 2009 2 

6 Havezathe Het Everloo Everlostraat Rossum 2012 1 

7 Volker Lossersestraat De Lutte 2015 1 

8 Brinkhorsterkerkpad, De Lutte 2014 1 

9 Wewwelstadpad De Lutte 2015 1 

10 Huisman Losser 1994 1 
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Terugmeldingen 
In 2017 zijn 118 terugmeldingen ontvangen van vogels;  
95 terugmeldingen waren van vogels die in Nederland zijn 
geringd en teruggemeld en 23 terugmeldingen hadden 
betrekking op vogels die of in het buitenland waren geringd 
of uit het buitenland werden gemeld. De meeste meldingen 
waren zoals elk jaar weer van kerkuilen, namelijk 25 dode 
exemplaren en 12 exemplaren werden levend gemeld. Op 
de tweede plaats kwam de Steenuil met 26 exemplaren, 
maar gelukkig werd het merendeel levend gemeld. De 
opmars van de ooievaar blijkt ook uit het aantal 

terugmeldingen. Deze grote vogels worden tegenwoordig 
geringd met de opvallende en makkelijk afleesbare ELSA-
ringen. Door het winterse weer met sneeuw en ijs in 
februari lukte het diverse geringde, op het ijs rustende 
kokmeeuwen, af te lezen. Met een beetje brood waren de 
kokmeeuwen vrij dicht te benaderen en konden snel 
enkele digitale foto’s gemaakt worden, waardoor dan later 
thuis achter de pc de ringen makkelijk te ontcijferen waren. 
Dit leverde diverse interessante terugmeldingen uit het 
buitenland op en zelfs uit niet verwachte landen. 

 
Terugmeldingen Benelux 

VOGELSOORT 

RINGNUMMER 

RINGDATUM 

RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 

VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/TIJD BIJZONDERHEDEN 

1.Kerkuil  
Arnhem 5535524 

22-06-2017 

Geesteren 

28-11-2017 

A-7 Midwolde 

86km 

159dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

2.Ooievaar 
Arnhem 3E342 

27-05-2015 

Rossum 

27-08-2017 

Bovensmilde 

75km 

822dg 

Levend 

3.Torenvalk 68 
Arnhem 3713402 

25-05-2012 

Denekamp 

04-06-2017 

Mariënheem 

48km 

1835dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

4.Kerkuil  
Arnhem 5492129 

21-08-2014 

Oud Ootmarsum 

03-05-2017 

Geesteren 

15km 

985dg 

Levend, verstrikt in 

prikkeldraad 

5.Steenuil  
Arnhem 3689763 

03-06-2011 

Westendorp 

02-06-2017 

Geesteren 

58km 

2191dg 

Levend in nestkast 

6.Kerkuil  
Arnhem 5318247 

17-06-2005 

Agelo 

20-01-2017 

Denekamp 

6km 

4235dg 

Dood, oorzaak onbekend 

7.Spreeuw 
Arnhem L463510 

05-05-2016 

Deurningen 

01-06-2017 

Weerselo 

1km 

392dg 

Levend door 

schoorsteen in kachel 

8.Steenuil 
Arnhem 3672754 

20-05-2010 

Enschede 

23-05-2017 

Deurningen 

9km 

2559dg 

Dood, poot met ring in 

kast gevonden 

9.Steenuil  
Arnhem 3666129 

03-06-2009 

Deurningen 

02-06-2017 

Losser 

10km 

2921dg 

Dood, verdronken 

10.Boerenzwaluw  
Arnhem AR77604 

18-06-2010 

Hertme 

12-06-2017 

Albergen 

4km 

2551dg 

Levend 

11.Spreeuw  
Arnhem L488205 

06-05-2017 

Enschede 

20-09-2017 

Holten 

29km 

137dg 

Dood, neergehaald door 

Gaai 

12.Steenuil 
Arnhem 3803845 

24-06-2015 

Tubbergen 

07-06-2017 

Gaanderen 

64km 

713dg 

Dood in nestkast 

13.Kerkuil  
Arnhem 5495280 

09-07-2015 

Agelo 

06-11-2017 

Alem 

124km 

850dg 

Ziek of gewond, 

binnengevlogen 

14.Ooievaar 
Arnhem 1E834 

07-06-2013 

Rossum 

26-08-2017 

Tricht 

126km 

1540dg 

Levend, ring afgelezen 

15.Kerkuil 
Arnhem 5522202 

15-06-2016 

Saasveld 

14-03-2017 

Aarlanderveen 

143km 

272dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

16.Kerkuil 
Arnhem 5527450 

22-06-2016 

Almelo 

06-03-2017 

Burgh-Haamstede 

215km 

257dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

17.Kleine Karekiet  
Arnhem BC67491 

29-06-2015 

Kanaal A/N Reutum 

05-08-2016 

Chevron, België 

234km 

402dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 



 
39 

Ooievaar met een opvallende en 
makkelijk afleesbare ELSA-ring. 

1. Kerkuil Arnhem 5535524.  
Er werden terugmeldingen van 
kerkuilen ontvangen uit alle richtingen 
van het land. Deze kerkuil werd 
gemeld als verkeersslachtoffer op de 
A7 ter hoogte van Midwolde.  
2. Ooievaar Arnhem 3E342.  
Ook deze vogel, werd gemeld door 
een collega-ringer, die de ELSA-ring 
in het veld had afgelezen bij 
Bovensmilde. Deze ooievaar was op 
27 mei 2015 geringd in Rossum. Er 
zijn van deze vogel nog geen andere 
meldingen ontvangen en dus is ook 
niet bekend of de ooievaar 
broedvogel in die omgeving is. 
3. Torenvalk Arnhem 3713402.  

In 2017 zijn 3 torenvalken gemeld en 
helaas dood, alle 3 als 
verkeersslachtoffer. Deze torenvalk 
was als nestjong geringd op 25 mei 
2012 in Denekamp en werd op 4 juni 
2017 bij Mariënheem doodgereden.   
De andere 2 torenvalken werden 
gemeld uit Bronkhorst en Agelo. De 
torenvalk bij Agelo botste op de 
Rossummerstraat vlak voor 
Ootmarsum tegen een auto en had 
een gebroken vleugel en inwendige 
verwondingen. De vogel werd nog 
naar de dierenopvang gebracht, maar 
was niet meer te redden. 
4. Kerkuil Arnhem 5492129.  
Op de terugmeldingen die van het 
Vogeltrekstation in Wageningen 
worden ontvangen, kan de melder 
eventuele opmerkingen vermelden. 
De opmerking op deze terugmelding 
van deze kerkuil is wel bijzonder. 
“Kerkuil zat verstrikt in het 
prikkeldraad met zijn ring! Hoe 
toevallig kan het zijn. De ring is 
losgeknipt om het dier te bevrijden. 
Was vermagerd, na een tijdje met rust 
gelaten te hebben, vloog het een 
bosje in. Hopelijk gaat het verder 
goed.”  Mijnheer Stevens uit 
Vriezenveen, de melder, hartelijk dank 
voor de goede actie.  
5. Steenuil Arnhem 3689763.  
Bij controle van een steenuilenkast op 
2 juni 2017 in Geesteren werd weer 
een geringd exemplaar aangetroffen. 
Het ringnummer kwam echter niet uit 

de series die de ringer zelf gebruikte. 
Na het ringnummer te hebben gemeld 
bij het Vogeltrekstation, kwam meteen 
een fraaie terugmelding. De steenuil 
was op 3 juni 2011 geringd in 
Westendorp in de Oude IJsselstreek. 
De afstand van 58 km tussen ring- en 
meldplaats is voor een steenuil 
uitzonderlijk groot. Meestal vestigen 
steenuilen zich binnen 10 tot 20 km.  
6. Kerkuil Arnhem 5318247.  
De melder van deze terugmelding 
plaatste bij de Opmerkingen: 
“Aangenomen dat het dier tegen een 
paal is gevlogen en nek heeft 
gebroken. Want het ligt naast de paal 
in een onnatuurlijke houding. De 
doodsoorzaak zou ook een infectie of 
ziekte kunnen zijn”. Helaas is de 
doodsoorzaak niet altijd even duidelijk 
van een dood gevonden vogel. Deze 
kerkuil was overigens met bijna 18 
jaar behoorlijk op leeftijd. 
7. Spreeuw Arnhem L463510.   
De bewoners van een huis aan de 
Lemseloseveldweg keken verbaasd 
op toen ze bij onderzoek naar het rare 
geluid uit de kachel, dit afkomstig van 
een vogel bleek te zijn. De (roet) 
zwarte vogel bleek een spreeuw te 
zijn. Gelukkig viel de bewoners op dat 
de vogel een metalen ringetje om zijn 
pootje had. Nadat het nummer 
nauwkeurig was genoteerd en de 
spreeuw weer een beetje 
gefatsoeneerd was, werd deze weer 
in vrijheid gesteld. De spreeuw was 
op 5 mei 2016 op een kilometer 
afstand als nestjong geringd.  
8. Steenuil Arnhem 3672754.  
Van deze Steenuil werd alleen een 
ring met poot gevonden bij 
kastcontrole op 23 mei 2017. Dat 
gebeurt wel vaker bij kastcontroles 
van steenuilen of kerkuilen of als de 
kast volledig wordt gereinigd. De ring 
kan afkomstig zijn van niet 
uitgevlogen jongen of van een oudere 
vogel. In dit geval was de ring 
afkomstig van een steenuil die 
geringd was als nestjong in Lonneker 
op 20 mei 2010 en daarna in 
Deurningen enkele jaren heeft 
gebroed, want de steenuil werd al   
eerder broedend in deze kast 
aangetroffen. 
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Kerkuilen jagen graag op muizen in 
wegbermen en vliegen daarbij laag. 
Hierbij lopen met name de 
uitzwermende jongen grote kans om 
te komen in het verkeer. Het verkeer 
is dan ook een belangrijke 
doodsoorzaak voor de kerkuil 
 

9. Steenuil Arnhem 3666129.  
Ieder jaar worden er weer steenuilen 
gemeld die verdronken zijn in een 
vijver of veedrinkbak. Schijnbaar is er 
geen goede en haalbare oplossing 
voor dit probleem. De speciaal 
ontwikkelde steenuil vriendelijke 
drinkbak van Bert Kwakkel is veel te 
klein en alleen geschikt als drinkbak 
voor een enkel paard of enkele 
schapen. Een plank of balk in de 
veedrinkbak werkt ook niet voldoende 
en de wand van de drinkbak bekleden 
met gaas is geen haalbare oplossing. 
Deze steenuil werd geringd op 3 juni 
2009 in Deurningen en verdronk 9 
jaar later in Losser.  
10. Boerenzwaluw Arnhem 
AR77604. Op 12 juni 2017 ving Johan 
in het kader van het RAS-project 
adulte boerenzwaluwen op een van 
de vaste ringlocaties in Albergen. Bij 
de gevangen boerenzwaluwen 
bevond zich ook boerenzwaluw 
Arnhem AR77604. Natuurlijk 
herkende Johan direct dit nummer, 
want het was wel een heel bijzonder 
nummer. Deze vogel was al in juni 
2010 door Johan als nestjong geringd 
in Hertme en dus al 8 jaar. Het is wel 
heel bijzonder dat een boerenzwaluw 
zo oud wordt en ieder jaar weer de 
gevaarlijke trek naar en van Afrika 
weet te volbrengen.  
11. Spreeuw Arnhem L488205. Ook 
bij deze terugmelding van een 
spreeuw plaatste de melder een 
bijzondere opmerking. “Gepakt door 
een vogel, geen soortgenoot. 
Neergehaald in achtertuin door 
Vlaamse gaai, die hem dood pikte”.  
Deze spreeuw was op 6 mei 2017 

geringd als nestjong in Enschede en 
werd in Holten op 20 september 2017 
door een Gaai verorberd.  
12. Steenuil Arnhem 3803845. Ook 
deze steenuil is heel ver van zijn 
ringplaats gemeld. Op 24 juni 2015 
werd de steenuil als pull geringd in 
Langeveen en op 7 juni 2017 dood 
aangetroffen in een kast in 
Gaanderen op een afstand van 64km. 
13. Kerkuil Arnhem 5495280. Op 6 
november 2017 werd deze gewonde 
kerkuil naar het Vogelasiel Someren 
in Noord-Brabant gebracht. Helaas 
was de kerkuil niet meer te redden 
omdat de verwondingen te zwaar 
waren. De kerkuil was als nestjong 
geringd op 9 juli 2015 in Agelo en dus 
ver van zijn ringplaats terecht 
gekomen.  
14. Ooievaar Arnhem 1E834. Het 
ringnummer van deze ooievaar werd 
afgelezen in Tricht in de Betuwe op 26 
augustus 2017. Of deze ooievaar hier 
in de buurt broedt is niet zeker, want 
half augustus komt de trek van 
ooievaars op gang en ook zijn er nog 
geen andere terugmeldingen van 
deze ooievaar, die op 7 juni 2013 in 
Rossum werd geringd. 
15. Kerkuil Arnhem 5522202. Een 
terugmelding van een kerkuil uit 
Aarlanderveen. Volgens Wikipedia is 
het een natuurrijk cultuurlandschap 
dat rijk is aan weidevogels als 
kieviten, grutto’s en tureluurs in Zuid-
Holland. Niet direct een gebied waar 
je kerkuilen verwacht. De kerkuil was 
geringd op 15 juni 2016 in Saasveld 
en op 14 maart 2017 als 
verkeersslachtoffer gemeld en 143 km 
van huis.  

16. Kerkuil Arnhem 5527450. De 
kerkuilen waren nogal reislustig in 
2017 want ook deze kerkuil was ver 
weg van zijn ringplaats Almelo terecht 
gekomen in Burgh-Haamstede, een 
druk toeristenplaatsje in Zeeland. 
Daar was deze kerkuil zeker niet naar 
op zoek na een reis van 215 km. 
Doodsoorzaak, ja natuurlijk weer als 
verkeersslachtoffer.  
17. Kleine Karekiet Arnhem 
BC67491. De terugmelding op de 
grootste afstand in dit overzicht van 
meldingen in de Benelux valt te eer 
aan de kleinste vogel in dit overzicht. 
Een kleine karekiet die aan het 
Kanaal Almelo-Nordhorn als nestjong 
was geringd, werd op een ringstation 
in Chevron in België gevangen en 
gecontroleerd.

 
Terugmeldingen Europa 
 

 

VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

 

RINGDATUM 

RINGPLAATS/LAND 

 

VINDDATUM 

VINDPLAATS/LAND 

 

AFSTAND 

/ TIJD 

 

BIJZONDERHEDEN 

1.Kokmeeuw  
LIK HV 19983 

09-06-2011 

Reskuténai, Litouwen 

31-01-2017 

Hengelo 

1306km 

2063dg 

Levend, ring afgelezen 

2.Kokmeeuw   
LIK HA26677 

20-06-2015 

Klaipeda, Litouwen 

13-02-2017 

Hulsbeek, Oldenzaal 

1003km 

604dg 

Levend, ring afgelezen 

3.Kokmeeuw   
PLG FN78767 

20-01-2010 

Gdansk, Polen 

15-02-2017 

Hengelo 

816km 

2583dg 

Levend, ring afgelezen 
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1.Kokmeeuw Litouwen HV19983. Deze kokmeeuw werd, 
zoals de meeste, geringd als nestjong in het oosten van 
Litouwen op een meeuwenkolonie die op een klein eilandje 
in een meer lag, nabij de grens met Wit-Rusland. De 
metalen ring van deze kokmeeuw werd op een vijver op de 
Hasseleres afgelezen. 
2.Kokmeeuw Litouwen HA26677. Ook deze kokmeeuw 
werd als nestjong geringd in een meeuwenkolonie in 
Litouwen op een eilandje achter de brede strandwal aan de 
Oostzee.  De metalen ring werd afgelezen toen de 
kokmeeuw op het ijs in het Hulsbeek bij Oldenzaal zat. 
3.Kokmeeuw Polen FN78786. Er werden 4 kokmeeuwen 
afgelezen die in Polen waren geringd. Deze kokmeeuw was 
tijdens de winter in Polen gebleven en werd in de stad 
Gdansk als adulte vogel geringd. Op 15 februari 2017 zat 
deze kokmeeuw op het ijs van een vijver in Hengelo. 
4.Kokmeeuw Polen T94U. Op 15 februari 2017 werd nog 
een kokmeeuw op dezelfde vijver in Hengelo afgelezen, die 
naast de metalen ring ook een makkelijk afleesbare 
kleurring droeg. Het bleek een oude bekende te zijn, want 
deze kokmeeuw was ook al in 2015 in Hengelo op dezelfde 
vijver gemeld. Op de terugmelding was ook vermeld dat 
deze kokmeeuw in het voorjaar van 2015 in de 
Vreugderijkerwaard bij de IJssel was waargenomen. De 
kokmeeuw was geringd als nestjong in Bielinek in Polen, 
vlakbij de grens met Duitsland. 

5.Kokmeeuw Polen TMUJ. Toen deze kokmeeuw met 
kleurring op 7 december 2017 in het Hulsbeek werd 
waargenomen, had de waarnemer meteen het vermoeden 
dat hij deze kleurring eerder had gemeld. En inderdaad, 
ook op 3 februari 2017, had hij deze kokmeeuw met 
kleurring TMUJ, op het Hulsbeek bij Oldenzaal, afgelezen. 
Het is misschien wel een vaste overwinteraar op het 
Hulsbeek, zoals de vorige kokmeeuw T94U vaste 
overwinteraar in Hengelo is. Ook deze kokmeeuw was 
geringd als nestjong in een meeuwenkolonie die ook nu 
weer op een eilandje was gelegen. 
 

4.Kokmeeuw   
PLG white T94U 

21-06-2014 

Bielinek, Polen 

15-02-2017 

Hengelo 

499km 

970dg 

Levend, kleurring 

afgelezen 

5.Kokmeeuw   
PLG white TMUJ 

25-06-2014 

Przykonia, Polen 

3-02-2017 en 7-12-2017 

Hulsbeek, Oldenzaal 

802km 

954/1281d 

Levend, kleurring 

afgelezen 

6.Kokmeeuw   
PLG FS28247 

23-05-2017 

Wschodnia, Polen 

07-10-2017 

Albergen 

821km 

137dg 

Levend, ring afgelezen 

7.Kokmeeuw   
CZP yellow WH48 

18-06-2016 

Dubné, Tsjechië 

16-02-2017 

Hulsbeek, Oldenzaal 

643km 

243dg 

Levend, kleurring 

afgelezen 

8.Kokmeeuw   
RSB white YAKA 

26-01-2014 

Novi Sad, Servië 

13-08-2017 

Hulsbeek, Oldenzaal 

1229km 

1295dg 

Levend, kleurring 

afgelezen 

9.Ooievaar   
Arnhem 9530 

03-06-2011 

Rossum 

10-06-2016 

Vaale, Duitsland 

243km 

1833dg 

Broedend 4 jongen 

10.Ooievaar 
Helgoland 4T388 

06-06-2015 

Olden, Duitsland 

18-07-2017 

Rossum 

78km 

773dg 

Levend 

11.Kerkuil   
Arnhem 5527441 

21-06-2016 

Mander 

08-07-2017 

Lohfelden, Duitsland 

229km 

382dg 

Dood, oorzaak 

onbekend 

12.Ooievaar   
Arnhem 3E770 

29-05-2017 

Denekamp 

24-08-2017 

Chelles, Frankrijk 

436km 

87dg 

Dood, geëlektrocuteerd 

13.Spreeuw   
Arnhem L488477 

05-05-2017 

Rossum 

05-09-2017 

Saint-Omer, Frankrijk 

368km 

123dg 

Dood, oorzaak 

onbekend 

14.Spreeuw   
Arnhem L463524 

25-05-2016 

Enschede 

23-01-2017 

Auvers, Frankrijk 

664km 

243dg 

Dood, geschoten 

15.Kleine Karekiet   
Arnhem AX97821 

25-06-2014 

Kanaal A/N Fleringen 

26-08-2014 

Navarra, Spanje 

1243km 

61dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

Het aflezen van diverse geringde kokmeeuwen, 
zoals deze kokmeeuw T94U, leverde diverse 
interessante terugmeldingen uit het buitenland 
op en zelfs uit niet verwachte landen. 
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Op de foto één van de laatste 
voedermomenten van een jonge 
kleine karekiet voor de start van zijn 
reis naar West-Afrika. 

6.Kokmeeuw Polen FS28247.  
De ring van deze kokmeeuw was heel 
makkelijk afleesbaar want de vogel 
werd op 10 oktober 2017 dood 
gevonden in Albergen. De 
doodsoorzaak was onbekend. De 
kokmeeuw was als nestjong geringd in 
het voorjaar van 2017. 
7.Kokmeeuw Tsjechië WH48.  
De mooie gele kleurring van deze 
kokmeeuw was op het ijs in het 
Hulsbeek zelfs met een gewone 
verrekijker makkelijk afleesbaar. De 
kokmeeuw was als nestjong geringd bij 
Dubné in Tsjechië. 
8.Kokmeeuw Servië YAKA.  
Het achterhalen waar deze kokmeeuw 
met witte kleurring YAKA was geringd, 
kostte nogal wat tijd en moeite. 
Kleurringen kunnen niet via het 
Vogeltrekstation in Wageningen 
worden opgevraagd. Via cr.birding.org 
werd het ringproject en ringer 
achterhaald. Tot verrassing bleek het 
een ringproject uit Servië te zijn. De 
kokmeeuw was als adulte vogel op 26 
januari 2014 gevangen aan de oever 
van de Donau in de stad Novi Sad in 
Servië. Het is wel heel bijzonder dat 
deze kokmeeuw in augustus op het 
Hulsbeek werd waargenomen.  
9.Ooievaar Arnhem 9530.  
Voor het derde jaar op rij heeft deze 
ooievaar die op 3 juni 2011 in Rossum 
werd geringd succesvol gebroed in 
Vaale in Sleeswijk-Holstein in 
Duitsland. Op 28 februari 2017 keerde 
de ooievaar terug uit overwintering en 
begin mei werden 4 jonge ooievaars 
gemeld. Helaas zijn er geen 
terugmeldingen uit het gebied waar 
9530 overwintert. 

10.Ooievaar Helgoland 4T388.  
Aan de Vogelpoelweg in Rossum werd 
in januari 2017 in een wal hoog 
bovenop een boomstam een nest 
gebouwd. Tot verrassing werd dit nest 
al in 2017 direct bezet door een paartje 
ooievaars. Een van de ooievaars, 
vermoedelijk mevrouw ooievaar, was 
geringd. Het ringnummer achterhalen 
lukte aanvankelijk niet, maar toen in de 
buurt een weiland werd gemaaid, was 
het ringnummer snel duidelijk. Het 
bleek een ooievaar die in Olden in 
Duitsland was geringd op 6 juni 2015. 
11.Kerkuil Arnhem 5527441.  
Er werden enkele kerkuilen dood 
gemeld uit Duitsland en meestal uit de 
naaste omgeving zoals Uelsen en uit 
Halle op 10 km van de ringplaats. Met 
deutsche Gründlichkeit werd bij de 
opmerkingen vermeld: Lag tot auf eine 
Voliere hinter haus of Lag tot auf den 
Autodach untern Carport. Kerkuil met 
ringnummer 5527441 werd zonder 
doodsoorzaak of opmerking gemeld uit 
Lohfelden, niet bijzonder, maar op 229 
km afstand van de ringplaats in 
Mander is wel bijzonder want kerkuilen 
trekken meestal niet zo ver.  
12.Ooievaar Arnhem 3E770.  
Tijdens de trek naar de 
overwinteringsgebieden in augustus en 
september verongelukken veel jonge 
ooievaars in Frankrijk en Spanje. 
Boosdoener zijn vaak de 
hoogspanningsmasten.  De ooievaars 
vliegen tegen de slecht zichtbare 
kabels aan en breken dan een vleugel 
of nek, maar ook vaak worden de 
ooievaars geëlektrocuteerd doordat ze 
met hun grote gespreide vleugels twee 
hoogspanningskabels aanraken. 
Ooievaar 3E770 was als nestjong 
geringd aan de Schiphorstdijk in 
Denekamp op 29 mei 2017 samen met 
3 andere jongen. De jongste ooievaar 
werd een weekje na ringdatum dood 
van het nest geworpen; vermoedelijk te 
weinig voedsel voor 4 jongen en dus 
verhongerd. Nummer 2 met 
ringnummer 3E770 werd inderdaad het 
slachtoffer van een 
hoogspanningsmast en werd op 24 
augustus in Frankrijk dood gemeld met 
als oorzaak elektrocutie.  
 

13.Spreeuw Arnhem L488477.  
Op 5 mei 2017 werd deze spreeuw 
geringd als nestjong in Rossum en al 
op 5 september 2017 was deze vogel 
in het noorden van Frankrijk dood 
gevonden. De doodsoorzaak werd niet 
vermeld, maar helaas worden nog 
steeds veel vogels en ook spreeuwen 
het slachtoffer van de plezierjacht in 
Frankrijk. Het merendeel van de 
spreeuwen, die bij ons broeden, 
trekken al vrij snel weg uit ons gebied 
en zoeken voedselrijkere gebieden op 
in westelijke en zuidwestelijke richting. 
Onze spreeuwen overwinteren in 
Engeland, België of Frankrijk.  
14.Spreeuw Arnhem L463524.  
Nog een spreeuw die werd gemeld uit 
Frankrijk, maar nu werd de 
doodsoorzaak wel duidelijk vermeld. 
Geschoten op 23 januari 2017. Kan het 
nog duidelijker zijn dat dit plezierjacht 
was. Kersen zijn dan al lang geplukt! 
 
15.Kleine Karekiet Arnhem AX97821. 
Dit overzicht van interessante 
terugmeldingen eindigt met een fraaie 
terugmelding van een kleine karekiet 
die als nestjong op 25 juni 2014 werd 
geringd aan het Kanaal Almelo-
Nordhorn. Twee maanden later werd 
dit kleine vogeltje, al een eind richting 
overwinteringsgebied in Afrika, 
onderweg gevangen bij Navarra in 
Noord-Spanje 
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9. HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 
 
Al tientallen jaren ontvangt Sovon Vogelonderzoek de broedresultaten van allerlei vogelsoorten. Zo ook de resultaten van 
de huiszwaluwen. Uit tal van tellingen van bebroede nesten blijkt dat bovengenoemde soort het moeilijk heeft. Niet alleen in 
ons werkgebied, maar ook landelijk blijkt dat het geval te zijn. De exacte oorzaak / oorzaken is / zijn niet zo maar aan te 
wijzen. Geschikte nestplaatsen en een gebrek aan voedsel worden als eerste genoemd.  
 
Kijken we in onderstaande tabel dan zien we dat in het jaar 
2009 nog 2118 nesten geteld werden en dat in de jaren 
daarna tot 2016 er een forse daling plaats vond. Het was 
dan ook een prettige constatering dat in het ‘broedjaar’ 

2017 de daling die we de laatste jaren zagen een halt werd 
toegeroepen. De tabel laat in 2017 een toename van 117 
nesten zien. Het zou mooi zijn als we de weg naar boven 
weer een aantal jaren konden bewandelen. 

  
Aantal nesten en bewoonde locaties van huiszwaluwen 
 

 
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. Een paar jaar 
geleden hadden we nog enkele adressen die in categorie 
F zaten. Door o.a. veel bouwkundige ingrepen is het aantal 
nesten behoorlijk gekrompen.  

 
Categorie Locatiegrootte 2017 2016 2015 2014 

A 1 nest 18,3 % 16 % 18,3% 21,4 % 
B 2 – 5 nesten 36,5 % 42,5 % 40,3% 38,9 % 
C 6 – 15 nesten         30,3 %  31,1 %  31,3% 28,6 % 
D 16 – 25 nesten 8,7 % 5,7 % 4,5% 7,9 % 
E 26 – 50 nesten 6,2 % 4,7 % 5,6%  3,2 % 
F 51 – 100 nesten 0 % 0 % 0% 0% 

Jaar Bewoonde locaties Totaalaantal nesten 

2008 281 2058 
2009 286 2118 
2010 282 2109 
2011 287 2014 
2012 272 1737 
2013 266 1756 
2014 241 1695 
2015 223 1590 
2016 212 1517 
2017 214 1634 
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Het aantal grote locaties neemt af in ons werkgebied 

De laatste jaren zijn er in ons telgebied 
geen locaties meer aangetroffen in de 
categorie F. Tot de E-categorie (26 t/m 50 
nesten) behoorden dit jaar de familie Grote 
Beverborg te De Lutte met 26 nesten, 
(vorig jaar 22 nesten), F. Zanderink De 
Lutte met 27 (30), B. Schothorst Oldenzaal, 
(v.m. De Lutte) 28 nesten (38), 
Fam. Kemna, Saasveld 28 nesten (31), 
Droste, Fleringen 32 (29), Mensink, 
Rossum 32 (29), Veldhuis Agelo 37 (33), 
M. Bonnes, Oud- Ootmarsum 38 (22), 
Broenink Langeveen 39 (48).  De fam. 
Reuver Oude Postweg 9 te Deurningen was 
dit jaar de locatie met de meeste 
huiszwaluwen met het aantal van 45 nesten 
(30). Tussen haakjes het aantal nesten van 

het jaar 2016.    
 
 
Onderstaande tabel geeft de aantallen bebroede nesten aan van de grootste locatie in de laatste 5 jaar. Ter informatie: ‘In 
2005 hadden onze toplocaties nog 82 en 70 nesten’. Een heel verschil met de ‘toppers’ in de huidige tabel. Hopelijk zet 
deze trend niet door. 
 

Jaargang 2017 2016 2015 2014 2013 
Aantal nesten 45 48 38 50 53 

 
Noordoost-Twente onderverdeeld 
In onderstaand overzicht zijn de plaatsen in ons telgebied met het aantal aldaar aanwezige locaties en nesten aangegeven. 
Enkele 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. Ze staan als het ware op de gemeentegrenzen. 
 

Plaats Locaties Nesten Plaats Locaties Nesten 

 2017 2016 2017 2016  2017 2016 2017 2016 
Agelo 11 13 126 104 Mander 5 3 29 26 
Albergen 6 9 52 54 Manderveen 1 0 2 0 
Beuningen 16 17 94 90 Mariaparochie 1 1 2 10 
Brecklenkamp 5 3 24 27 N. Deurningen 3 5 18 20 
De Lutte 18 15 170 124 Nutter 3 3 19 14 
Denekamp 18 21 101 115 Oldenzaal 1 3 19 64 
Deurningen 8 6 101 81 Ootmarsum 1 1 19 12 
Enschede 0 0 0 0 Oud Ootmarsum 9 8 57 42 
Fleringen 10 12 78 77 Overdinkel 1 1 4 3 
Geesteren 18 15 116 124 Reutum 6 5 41 31 
Hengelo 0 0 0 0 Rossum 24 23 207 165 
Hertme 1 1 5 10 Saasveld 10 14 102 103 
Hezingen 1 1 1 5 Tilligte 6 7 40 41 
Langeveen 4 4 66 71 Tubbergen 1 1 1 1 
Lattrop 4 3 25 13 Vasse 1 1 5 3 
Lonneker 1 1 16 5 Vriezenveen 0 0 0 0 
Losser 1 4 8 25 Weerselo 6 7 90 57 
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Plankjes moeten vervuiling van katrollen en stangen van    
windschermen voorkomen 

Opgemerkt. 
In de beginjaren van de tellingen in Noordoost-Twente ging 
de aandacht vooral uit naar het aantal huiszwaluwen. Na 
een aantal jaren gingen de meeste tellers ook de aantallen 
van de boerenzwaluw bijhouden. Bij elke locatie kwam 
laatstgenoemde soort vanzelfsprekend ook ter sprake. Op 
sommige locaties wist men niet eens dat er twee soorten 
zwaluwen op het erf broedden. In 2017 werden er terloops 
2053 boerenzwaluwnesten geteld. In 2016 was het aantal 
1950. Bij de boerenzwaluwen zien we dus eenzelfde 
positieve ontwikkeling als bij de huiszwaluwen. Beide een 
honderdtal meer. Het merendeel van de bezochte locaties 
hebben zowel de boeren- als de huiszwaluw op hun erf. Het 
‘telgebied’ wordt gevormd door de gemeenten Tubbergen, 
Dinkelland, Oldenzaal en Losser.  
 
Evenals in voorgaande jaren zijn vrijwilligers van de 
Vogelwerkgroep Geesteren, de Vogelwerkgroep Losser, de 
Vogelwerkgroep van Heemkunde Denekamp, de 
Vogelwerkgroep van Heemkunde Ootmarsum en Natuur- 
en vogelwerkgroep “De Grutto” op pad geweest om alle 
gegevens weer te verzamelen. 
 
Het aantal aanwezige kunstnesten bedroeg in 2017 het 
respectabele aantal van 889. Van dit aantal waren er 467 
bezet, ruim de helft, 53 %. Van de in totaal 1634 bezette 
nesten kwamen er dus 467 voor rekening van kunstnesten. 
Daarmee is het aandeel kunstnesten 29 % van het totale 
aantal nesten. (vorig jaar 28 %) 
 
Bij de familie Reuver te Deurningen was 2017 een zeer 
goed zwaluwenjaar. Medio augustus vlogen op deze locatie 
wel 200-300 zwaluwen rond. Een prachtig gezicht. Een 
ongekend hoge bezetting dit jaar. Er was voldoende 
mogelijkheid voor nestbouw i.v.m. de aanwezigheid van 
een spoorsloot, leem en mest.  
Bovendien heeft men tientallen plankjes gemaakt bovenop 
de stangen en katrollen van de windschermen rondom de 
open melkveestal. De constructie is inventief, heel  
 

 
bijzonder om te zien en prima geschikt om overlast en 
vervuiling door zwaluwenmest te voorkomen. Onze ‘teller’ 
die al vele jaren langs komt om te inventariseren, schreef in 
zijn enthousiasme over het grote aantal zwaluwen: ”Ze zijn 
erg ‘gek’ met “hun” zwaluwen. Ook komen er regelmatig 
schoolklassen kijken naar alle ‘zwaluwdrukte’. Deze locatie 
laat ons zien dat op een bedrijf met een supermoderne stal 
ook plaats is voor natuur.   

  
Vogelbescherming en 

SOVON kiezen elk jaar 
een vogelsoort om meer 

aandacht aan te 
geven. Nu is 2018 
uitgeroepen tot het 
JAAR VAN DE 
ZWALUW. 

Achteruitgang en gedeeltelijk 
herstel zijn nog met de nodige 

raadsels omgeven. Sovon en Vogelbescherming willen in 
dit jaar de oorzaken onderzoeken van de achteruitgang op 
lange termijn.  Ook is onduidelijk waardoor het recente 
herstel wordt veroorzaakt en hoe dit verder is te stimuleren 
 
Bij Theo Lohuis aan de Langeveenseweg te Geesteren 
waren vorig jaar 28 van de 30 aanwezige kunstnesten 
bezet. Dit bracht natuurman Lohuis op het idee om een 
zwaluwentil op zijn erf te plaatsen. Op zaterdag 11 maart 
was het zover en werd in het kader van “NLdoet” de door 
de Stichting Vogelwerkgroep Geesteren gemaakte 
huiszwaluwtil geplaatst op het erf van Theo Lohuis. Onder 
het toeziend oog van vele vogelliefhebbers werd deze 
ochtend de zwaluwtil op zijn plek gezet. Het doel is om 
nieuwe nestgelegenheden voor de huiszwaluw te creëren. 
Op de foto hiernaast de leden, Harrie Nobbenhuis, Theo 
Lohuis en Theo Asbreuk van de vogelwerkgroep die een 
groot aandeel hebben gehad in de totstandkoming van de 
huiszwaluwtil. Jammer dat er dit jaar nog geen zwaluwen in 
het bouwwerk hebben gebroed. Dit zal hopelijk nog wel 
komen.   
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10. BROEDSEIZOEN KERKUIL 2017 
 
Jaarlijks worden in ons werkgebied rond de honderdvijftig nestkasten gecontroleerd. Vanaf de eeuwwisseling 
varieert het aantal nestkasten met een broedsel sterk door wisselende omstandigheden. Uitschieter was het 
slechte broedseizoen 2011 met slechts 21 gestarte broedsels en als topper 2016 met 71 kasten met een 
broedsel. Het afgelopen broedseizoen 2017 staat fier op de derde plaats met 63 bezette nestkasten. 
 
Het weer in winter en voorjaar  
De eerste aanzet voor het verschil tussen een 
slecht en goed broedseizoen begint met het 
verloop van de winter. De winter in haar geheel 
was aan de zachte kant. Het was vooral in 
januari dat de winter zich liet zien. Op 23 januari 
werd in Twente die nacht de laagste 
temperatuur van de winter gemeten: -10,8 °.  
Op 12 en 13 januari veroorzaakte neerslag in de 
vorm van sneeuw een sneeuwdek dat een dag 
of tien bleef liggen. Voor de kerkuil heeft deze 

relatief korte periode met sneeuw geen grote problemen opgeleverd.  
De lente was zeer zacht, zeer droog en zeer zonnig. Dit zijn ideale 
omstandigheden voor de ontwikkeling van een goede muizenpopulatie. 
Veel broedparen zijn hierdoor in goede conditie het broedseizoen 
ingegaan. Een groot deel van juni bepaalden hogedrukgebieden het 
weer waarbij de temperatuur regelmatig hoog opliep, met op 22 juni in 
Twente zelfs een nieuw juni warmterecord met 34,8 °. Dergelijke 
omstandigheden jagen de temperaturen in nestkasten onder golfplaten 
daken op tot zeer hoge waarden. Oververhitting van de jongen heeft in 
minimaal één nestkast geleid tot dode jongen. 

 
Broedseizoen 2017  
Bij de start van het seizoen bleek bij de eerste 
steekproefsgewijze controles eind mei dat de 
kasten goed bezet waren, maar ook dat de 
controles op dat moment nog te vroeg waren. 
De kerkuilen zaten nog te broeden of er waren 
kleine jongen. De jongen in enkele kasten die 
wel geringd konden worden, waren tussen de 
twee en drie weken oud. Om de broedende 
kerkuilen niet onnodig te storen werden 
verdere controles uitgesteld tot na de eerste 
week van juni. Door de massale start van het 
broedseizoen - het overgrote deel van de 
broedparen zat in de eerste helft van april op 
eieren - was het aanpoten voor de controleurs 
en ringers om de controles en ringsessies rond 
te krijgen. De bezetting van de nestkasten was 
met 63 gestarte broedsels hoog. Alleen in 
2008 en 2016 was de bezetting iets hoger. 

Toch zal gezien het aantal aangetroffen jongen het aanbod van 
muizen gedurende het broedseizoen wat zijn ingezakt waardoor het 
aantal jongen lager was dan in 2016. In drie kasten werden 6 jongen 
aangetroffen, maar het merendeel van de broedsels hadden 3 of 4 
jongen. Van zes broedparen ging het broedsel door uiteenlopende 
oorzaken verloren, waaronder het door hittestress mislukte broedsel. 

 
Uit de 63 broedsels vlogen totaal 302 jongen uit. Het gemiddelde 
daarmee van 3,2 uitgevlogen jong per gestart broedsel is iets 
onder het langjarig gemiddelde. In de grafiek is het gemiddeld 
aantal jongen van de laatste 10 jaar weergegeven. 
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Nestkast coördinator Vincent de Lenne bezig met het 
op maat zagen van plaatmateriaal voor kerkuilkasten.  

Rode Lijst  
Tot ver in de jaren vijftig was de kerkuil 
een algemene broedvogel in het 
agrarische landschap van Twente. Na 
een bijna fatale omslag in de 
Elfstedentocht winter van 1962/1963, 
toen een groot deel van de 
kerkuilenpopulatie de hongerdood stierf, 
volgde het herstel maar moeizaam. 
Vooral strenge winters met veel sneeuw 
bleven veel slachtoffers maken. Een 
ander probleem waar de kerkuilen voor 
stonden, was de afnemende 
broedgelegenheid. Door restauraties, 
sloop en opknapbeurten werden 
boerderijen en schuren voor de kerkuil 
ontoegankelijk. De kerkuil belandde dan 
ook op de Rode Lijst van zeer 
kwetsbare soorten.  
 
Broedparenverloop 
Intussen hadden betrokken individuele boeren, 
natuurbeschermers en vrijwilligers van vogelwerkgroepen 
zich het lot van de kerkuil aangetrokken. Zo ook de 
vrijwilligers van onze vereniging die zich al jaar en dag 
onvermoeibaar inzetten voor het behoud van de kerkuil.  
Er werden in ons werkgebied contacten met boeren en 
buitenlui gelegd. Boerderijen en schuren werden weer 
toegankelijk gemaakt voor de uilen, onder meer door 
openingen in gevels te maken en nestkasten op te 
hangen. De inzet van vrijwilligers en kasthouders heeft zijn 
vruchten afgeworpen en werd een groot succes. De 
populatie is vanaf de jaren tachtig geleidelijk gestegen 
 

 

 
met in ons werkgebied als hoogtepunt het topjaar 2016 
met 71 broedparen.  
Het afgelopen broedseizoen 2017 kende wederom een 
zeer goede bezetting met 63 broedparen. Hiermee is de 
kerkuilpopulatie uitgegroeid tot een stabiele populatie. 
Wellicht mede geholpen door de klimaatverandering is 
hiermee de kwetsbaarheid van de totale populatie in 
extreme winters en voedselarme jaren verminderd. Op 
landelijk niveau is het kerkuilenbestand inmiddels 
uitgegroeid tot 3000 broedparen. De kerkuil staat met 
ingang van 2017 dan ook niet meer vermeld op de Rode 
Lijst van zeer kwetsbare vogelsoorten. Een ontwikkeling 
waar kasthouders en vrijwilligers trots op mogen zijn! 

  
 
 
 

Subsidie Provincie Overijssel 
De kerkuil is voor broedgelegenheid geheel afhankelijk van 
nestkasten in gebouwen en schuren op boerenerven en 
andere bebouwing in het landelijk gebied. Door uitbreiding van 
bebouwing in dorpen en industriegebieden verdwijnen 
geschikte nestplaatsen. Ook het verdwijnen van kleine 
boerenerven speelt hierin een rol. Tevens vervalt met 
verbouwing of afbraak van oude schuren op boerenerven de 
broed- of roestplaats van de kerkuilen.  
 
De instandhouding van de broedmogelijkheid is een zeer 
belangrijke voorwaarde voor de handhaving van de populatie 
kerkuilen. Plaatsing van een nestkast in een vervangend 
gebouw op het erf kan hierin voorzien. Voor vervanging van 
oude en plaatsing van nieuwe kasten hebben wij met succes 
een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Overijssel 
waarmee we dan ook zeer geholpen waren. 

Doordat er openingen werden gemaakt in gevels van schuren en boerderijen 
en nestkasten opgehangen, wist de kerkuil zich spectaculair te herstellen 
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Naast de broedvogels worden op de 
zes projectboerderijen ook alle 

nestjongen geringd. 

 
11. RAS-PROJECT BOERENZWALUW 2017 
 
RAS staat voor Recapturing Adults for Survival: Daarbij wordt getracht terugmeldingen te verzamelen van 
adulte broedvogels, in ons geval de boerenzwaluw. Hiervoor worden jaarlijks op vaste locaties alle broedvogels 
gevangen en geringd. Tevens worden biometrische gegevens genoteerd, zoals de vleugellengte, lengte van de 
staartpennen en het gewicht. 
 
Inleiding 
De biometrische gegevens zijn van belang voor het 
bepalen van de conditie van de broedvogels. Doel van 
het project is om inzicht te krijgen in overleving, 
plaatstrouw, leeftijdsopbouw en dispersie. Tevens 
worden op de vanglocaties alle nesten gevolgd en de 
jongen geringd. De nestgegevens worden verwerkt in het 
nestkaarten programma van SOVON waardoor het 
jaarlijkse broedsucces, de legselgrootte en overleving 
kunnen worden berekend.  
 
Onze deelname  
In 2017 werden in het kader van het RAS-Project adulte 
boerenzwaluwen gevangen en geringd op de zes 
boerderijen waar we jaarlijks het project uitvoeren. De 
deelnemers die we daarvoor veel dank zijn verschuldigd 
en waar we jaarlijks heel gastvrij worden onthaald zijn 

Bijen Weerselo (al deelnemer vanaf 1992) Borgerink 
Agelo, Kleissen Albergen, Oosterik Saasveld, Ter Keurs 
in Hertme en Vennegoor Agelo. De bezetting van deze 
zes boerderijen was totaal van 68 broedparen; een 
afname van zes broedparen maar wel binnen de marges 
van de afgelopen jaren. Op alle zes boerderijen werden 
ook alle nestjongen geringd. Het vangen van de 
broedvogels doen we in de vroege ochtenduren. Omdat 
nagenoeg alle broedvogels overnachten in de 
broedruimte, worden voor zonsopgang hierin de netten 
opgesteld waarbij de in- en uitvliegopeningen worden 
afgesloten. Op deze wijze is het gelukt om 127 
broedvogels te vangen. Dit komt overheen met 93% van 
de broedvogels. De man/vrouw verhouding was verdeeld 
in 65 mannetjes en 62 vrouwtjes.  

 
In de tabel staat behalve het ringjaar en ringplek ook de toenmalige status aangegeven van de 76 terugvangsten in 2017. 

 
Toelichting 
Bijzonder in 2017 is het hoge aantal terugvangsten van 
geringde broedvogels. Van de 127 gevangen zwaluwen 
waren 76 exemplaren al in eerdere jaren geringd. 
Uiteraard waren dit voornamelijk zwaluwen die in 2015  
 

en 2016 als broedvogel waren geringd. Zo werden het 
afgelopen jaar maar liefst 33 van 53 in 2016 geringde 
broedvogels teruggevangen. Daarmee komt de 
overleving van deze zwaluwen uit op ruim 60% en dat is 
ongekend hoog.  

Ringstatus Ringjaar van de teruggevangen boerenzwaluwen in 2017 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Geringd als broedvogel op vanglocatie   1 3 4 11 20 33 
Geringd als nestjong op vanglocatie     1 1 1  
Geringd als nestjong op andere locatie  1       

Totaal teruggevangen per ringjaar 0 1 1 3 5 12 21 33 
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De kans is erg klein dat dit net uitgevlogen jong het 
volgend jaar weer terugkeert op de geboorteplek 

 

De gevangen jonge sperwer in de 
stal van Bernhard Bijen die na te zijn 
geringd enkele kilometers verderop 
weer werd vrijgelaten.  

Vooral bij Bernhard Bijen was dit het geval waar van de 18 
in 2016 geringde broedvogels in 2016 er 14 werden terug-
gevangen; een overleving van 78 %! Gewoonlijk komt 
minder dan de helft van deze zwaluwen in het volgende 
jaar terug op de broedplek.  
Naar de oorzaak hiervan is het gissen. Waren de 
omstandigheden tijdens hun trektocht van en naar hun 
overwinteringsgebied in Afrika zo gunstig het afgelopen 
jaar? Totale vliegafstand retourtje minimaal 15.000 km!  
Of waren de omstandigheden tijdens hun verblijf in Afrika 
gunstiger als in voorgaande jaren. En in hoeverre speelt 
toeval hier een rol. Allemaal vragen die niet alleen het 
veldwerk van dit project zo interessant maken, maar zeker 
ook de uitwerking van de verzamelde gegevens.  
 
Verder is in de tabel mooi te zien dat zwaluwen doorgaans 
geen lang leven beschoren is. De broedvogels die per 
jaargang worden teruggevangen nemen na 2014 snel af. 
Van de 55 geringde broedvogels in 2012 werden er vijf jaar 
later slecht 3 teruggevangen. Deze zwaluwen waren bij 
terugvangst minimaal 6 jaar.  
 

 
Het nestjong dat in 2010 bij Ter Keurs werd geringd en 
sindsdien jaarlijks bij Kleissen wordt teruggevangen, won 
met een leeftijd van 8 jaar met glans de overlevingsprijs 
van 2017. Verder is het heel opmerkelijk dat van de 473 in 
2016 geringde nestjongen, er geen enkel nestjong is 
teruggevangen. Hieruit blijkt maar weer dat maar zeer 
weinig nestjongen terugkeren op de geboorteplek.  

 
 

 
Broedseizoen 2017 
De eerste boerenzwaluwen keren jaarlijks eind maart begin 
april terug op de boerderijen. De eerste zwaluw in 2017 liet 
zich zien op 31 maart bij Truus en Johan Kleissen. Eén 
paartje op deze locatie liet er geen gras over groeien. Al op 
6 mei werd hier onder het nest op de deel een eischaal 
gevonden, een zeker teken dat het eerste jong is 
uitgekomen. De zwaluwen komen in het voorjaar gespreid 
aan en kunnen nog tot ver in mei op de broedplek 
arriveren. Gemiddeld lag het legbegin op 17 mei. Eind mei 
was inmiddels de helft van de broedparen drukdoende met 
het verzorgen van de jongen.  

Voor het eerst sinds jaren was er weer een derde broedsel. 
Na eerst twee broedsels succesvol te hebben 
grootgebracht, zat het broedpaar half augustus weer te 
broeden op het derde legsel.  
De weersomstandigheden waren over het algemeen goed 
voor de zwaluwen waardoor er minder broedsels 
mislukten. Totaal mislukten veertien broedsels waarvan het 
merendeel in de eifase. Twee nestjes met jongen kregen te 
maken met ongenode gasten. Eén hiervan werd verorberd 
door een steenmarter. Verder zorgde een jagend 
sperwermannetje, die het had voorzien op de net 
uitgevlogen jonge zwaluwen, voor de nodige commotie in 
de stal van Bijen. Tijdens één van zijn drieste 
achtervolgingsacties vloog hij via een klein klapraam de 
stal binnen. Daarbij zag hij kans om één van de 
broedvogels te pakken met als gevolg dat ook de jongen 
van deze zwaluw het 
niet hebben overleefd. 
Een gelukkig toeval 
was dat de ringer juist 
op dat moment de 
nesten in de stal kwam 
controleren en de 
jonge sperwer wist te 
overmeesteren.  
De schade bleef 
hierdoor beperkt tot die 
ene broedvogel.  Al 
met al vlogen 484 
jonge boerenzwaluwen 
uit.

 

JAARGANG 2015 2016 2017 

Broedparen: 67 74 68 

Legbegin 1e legsel gem. 11 mei 16 mei 17 mei 

Aantal 1e legsels 64 74 68 

Aantal 2e legsels 66 59 56 

Uitgevlogen 1e legsel gem. 4,5 4,0 4,1 

Uitgevlogen 2e legsel gem. 3,3 3,2 3,2 

Uitgevlogen gem. per nest 3,9 3,7 3,7 

Uitgevlogen totaal 511 490 484 

Uitgevlogen per broedpaar 7,6 6,6 7,1 

Nestjongen geringd: 487 473 472 
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Trekroute van en naar het overwinteringsgebied 
Door onze deelname aan het geolocator project in 2011 en 2012 zijn we veel te weten gekomen over de trekroute die 
boerenzwaluwen volgen op hun reis van en naar hun overwinteringsgebied in Afrika. Om net als in het vorige verslag een 
weergave te kunnen geven van de reis – zoals het eerder genoemde nestjong van Ter Keurs inmiddels al acht keer heeft 
gemaakt – zijn hieronder de reisroute en bijzonderheden weergegeven van een tweede boerenzwaluw uit het geolocator 
project. Deze zwaluw broedde in de stal van Bernhard Bijen uit Weerselo.  
 
Vertrek naar Afrika  
Deze boerenzwaluw - met op zijn rug een minuscule geolocator - 
verlaat al op 3 september de stal in Weerselo en vertrekt naar het 
zuiden. Hij had waarschijnlijk inmiddels al twee nestjes met jongen 
grootgebracht en hiermee was het broedseizoen afgesloten. In 
Frankrijk stopt hij voor enkele dagen, in een waterrijke omgeving met 
voldoende voedsel. Vervolgens gaat zijn tocht verder en passeert hij 
de Middellandse Zee om dan voor enkele dagen een stopover te 
maken in Noord-Afrika. Na hier op krachten te zijn gekomen begint hij 
aan de zware tocht over de Sahara om vervolgens van hieruit gelijk 
door te vliegen naar West-Afrika. Hier stopt hij voor de derde keer voor 
een aantal dagen, om daarna door te vliegen naar de 
overwinteringsplek in Congo. Aankomst in Congo op 26 oktober; 
afstand 7760 km. Hij heeft het met 53 dagen, waarvan hij 30 dagen op 
drie stopplaatsen verbleef, relatief rustig aangedaan. De gemiddelde 
verplaatsingssnelheid was daarmee150 km/dag en op zijn reisdagen 
overbrugde hij per dag gemiddeld 337 km. Maar dan zijn we er nog 
niet. Een van de vragen voor dit onderzoek was het gebruik door de 
zwaluwen van meerdere overwinteringsplekken. Deze zwaluw zorgde 
voor een antwoord op deze vraag. In eerste instantie bleef hij bijna een 
maand hangen op de eerste aankomstplek in westelijk Congo waarna 
hij voor de overige tijd - zo’n 3 maand - verbleef op een tweede plek 
eveneens in Congo. 

Terugreis naar Weerselo  
De voorjaarsroute van deze boerenzwaluw is 
ongeveer dezelfde als de genomen route in 
het najaar. Hij heeft kennelijk iets meer drukte 
want hij gaat een stuk sneller. Op 1 maart 
vertrekt hij vanuit Congo en gaat via een 
tussenstop naar hetzelfde gebied als tijdens 
de heenreis in West-Afrika. In dit gebied heeft 
hij voor een aantal dagen een tweede stop en 
vervolgens volgt er weer een zware tocht over 
de Sahara richting Noord-Afrika. Ook hier 
heeft hij weer op ongeveer dezelfde hoogte als 
in het voorjaar een tussenstop van een aantal 
dagen en gaat dan in één ruk door naar de 
Siemertsteeg in Weerselo. Hier komt hij op 13 
april aan en is daarmee redelijk vroeg op de 
broedplaats. Hij heeft er dan 43 dagen over 
gedaan; tien dagen sneller dan in het najaar. 
De totale afstand was 8820 km waarbij zijn 
gemiddelde verplaatsingssnelheid 205 km/dag 
was en op de reisdagen legde hij 408 km/dag 
af. 

 
Hieronder de route en de details van zijn tocht naar het overwinteringsgebied en vervolgens weer terug naar Weerselo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najaarstrek   
- Vertrek uit Weerselo: 3 september 
- Aankomst Congo: 26 oktober 
- Aantal reisdagen: 23 
- Aantal rustdagen: 30 
- Totale duur: 53 dagen 
- Totale afstand: 7760 km 
- Vliegafstand gemiddeld: 150 km/dag 
- Vliegafstand op reisdagen: 337 km/dag 
 
Winter:  
Deze boerenzwaluw overwinterde op twee plekken 
in Congo, waar hij in totaal 123 dagen verbleef 
 
Voorjaarstrek:  
- Verliet Congo op 1 maart 
- Aankomst in Weerselo: 13 april 
- Aantal reisdagen: 21 
- Aantal rustdagen: 22 
- Totale reisduur: 43 dagen 
- Totale afstand: 8820 km 
- Vliegafstand gemiddeld: 401 km/dag 
 -Vliegafstand op reisdagen: 205 km /dag 
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Harken met vereende krachten op de jaarlijkse werkzondag in de Wiekermeden 

De trotse makers van de opgepimte nestkasten 

 
12. ACTIVITEITEN JEUGDGROEP 
 
In 2006 is de Jeugdnatuurgroep opgericht met als belangrijkste doelstelling kinderen de natuur te laten beleven. Door die 
beleving, waarbij ze al hun zintuigen gebruiken, doen ze op een leuke manier kennis op en leren ze de natuur te waarderen 
en respecteren. Hieronder een aantal van de activiteiten en uitstapjes die het afgelopen jaar zijn georganiseerd door de 
club. 
 
Woensdagmiddag 1 februari konden we met de 
activiteiten van de Jeugdnatuurgroep terecht bij de familie 
Kemerink in Saasveld. Vier “timmerlieden” stonden ons al 
op te wachten om te assisteren bij het maken van de 
nestkastjes. Voordat elk kind een bouwpakketje kreeg 
aangereikt, vertelde Agonda over de gebruikers van die 
nestkastjes. Verschillende modellen stonden uitgestald op 
tafel. Behalve vogels, zoals kool- en pimpelmees, 
boomkruiper en boomklever, zijn er ook andere kapers op 
de kust voor woonruimte. Een eekhoorn wil ook wel eens 
zo’n huisje kraken. Ook had Agonda een mooie 
verzameling vogeleitjes, die we ook konden bekijken.  
 
 

Het was helemaal gedaan met de rust toen tien kinderen 
de hamer ter hand namen en probeerden het 
bouwpakketje om te toveren tot een nestkastje.  Met 
vereende krachten is dat helemaal gelukt. Toen de huisjes 
in elkaar zaten, mochten de kinderen ze naar eigen idee 
versieren met spulletjes die al klaar lagen. Daarvoor kon 
een spijkertje dienen of het lijmpistool bood uitkomst. 
Tussendoor was er nog even tijd voor sap (en koffie voor 
de assistenten) met een lekker plakje chocoladecake. 
Trots werden de vogelhuisjes getoond en meegenomen 
naar huis waar ze een goed plekje krijgen.  
 
Op donderdag 23 februari stond het voorjaar op het 
programma. Het wordt dan langzaam warmer buiten, 
sneeuw en ijs zijn inmiddels weer verdwenen. Als je buiten 
bent, hoor je aan de vogels dat het voorjaar eraan zit te 
komen. We zouden op stap gaan om te kijken waar we het 
voorjaar in de natuur konden ontdekken…  Niet dus!  Het 
leek die middag wel herfst! Daarom was er snel een 
alternatief programma bedacht. We gingen op safari bij 
Natura Docet Wonderryck Twente in Denekamp. Een 
speurtocht door het museum met een safari-zoekkaart. 
Met een beetje speurwerk en met behulp van detail foto-
aanwijzingen konden de kinderen dertien bijzondere dieren 
in het museum vinden. Zo werd het toch nog een leuke 
middag. 
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   De omgevallen boom was een uitdaging 

 

Even kijken hoe het er van onderen uitziet 

   Kusje halen van de alpaca 

Op vrijdagmiddag 19 mei reden we met acht 
enthousiaste kinderen richting Nordhorn. Daar werden we 
opgewacht door onze excursieleider Henk. Hij nam ons 
mee naar een nieuw gebouw; het ”schoolgebouw”.  
Buiten miezerde het maar daarbinnen was het warm en 
droog. Een slang, de koningspython, lag hier onder een 
warme lamp te zonnen. Het is een wurgslang en de 
kinderen die het aandurfden aaiden zijn huid.  
In de volgende ruimte zat een Agame(hagedis) op ons te 
wachten. In geval van nood blaast hij zich op en krijgt hij 
overal stekels. Ook waren er grondeekhoorns die leven op 
de prairies van Amerika. Ze maken vele verschillende 
gangen in de grond om te schuilen en jongen groot te 
brengen. Bij gevaar blaffen ze als honden vandaar dat ze 
ook wel prairiehonden worden genoemd.  

De dierentuin kun je op allerlei manieren beleven. Zo kun 
je een kusje halen van de alpaca. Je moet er wel enige 
moeite voor doen, maar dan heb je ook wat. 
Je denkt dat het allemaal lieve aaibare dieren zijn, maar zo 
niet de bizons. Daar komt geen verzorger bij in het hok. 
Een stier weegt wel 1000 kg. Als we weer naar huis 
moeten hebben we maar de helft van de dierentuin gezien, 
de volgende keer gaan we verder. Nog even in het 
speelhol en een ijsje halen. En dan likkend op huis aan.  
 
Op woensdagmiddag 11 oktober was het een heerlijke 
herfstmiddag toen we met de kinderen een mooie 
struintocht hebben gemaakt door het Roderveld bij 
Rossum. Jammer genoeg waren er een paar kinderen die 
niet mee konden en hebben afgezegd, omdat ze een prik 
moesten halen. Maar met een groep van tien heel 
enthousiaste kinderen zijn we om 15.00 uur vertrokken bij 
het Everloo. Er waren veel paddenstoelen te bewonderen 
waaronder natuurlijk een paar bekende: de vliegenzwam, 
het eekhoorntjesbrood en het elfenbankje. We vonden een 
aantal verse parelstuifzwammen en verderop ook een paar 
die al rijp waren waarvan we wolken sporen zagen door er 
zachtjes op te drukken.  
 
 

Gelukkig hadden de meeste kinderen laarzen aan, want 
het was nog behoorlijk nat op sommige plekken.  Af en toe 
even van het pad af en lekker door het bos is toch wel het 
leukst. Het was even schrikken voor een paar jongens, die 
bij een dikke eik terug naar het pad wilden lopen, toen een 
bosuil rakelings langs hun hoofd vloog.  De uil zat in een 
holte van die dikke eik.  

Langs het pad en aan de bosrand stonden een paar flinke 
parasolzwammen. Nadat we door een weiland waren 
gelopen, kwamen we weer in een bos. Hier werden 
schatten verzameld om mee naar huis te nemen: mooie 
takken met kegeltjes van de lariks, dikke eikels en ook een 
elfenbankje verdween in een jaszak.  We vonden nog een 
duivelsei dat we hebben opengesneden om vervolgens 
een klein stukje van de harde kern te proeven. Uit het 
duivelsei groeit de grote stinkzwam. Langs het pad vonden 
we nog een paar heksenboleten. Die paddenstoel heeft 
rode buisjes onder de hoed en als je een stukje van de 
hoed afsnijdt, kleurt dat direct blauw. Hij heet niet voor 
niets heksenboleet… toverachtig.  
 

 

En natuurlijk wilden ze allemaal over een paar omgevallen 
bomen lopen, wat voor sommigen niet meeviel omdat ze 
de handen vol hadden met alles wat ze hadden verzameld. 
Na een wandeling van twee uur waren we weer bij de auto 
en ging het weer richting huis.            
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Brood bakken boven een kampvuur 

Zondag 5 november was het weer zo ver. Na de 
landelijke natuurwerkdag op zaterdag 4 november hadden 
wij onze natuurwerkdag de dag erna op zondag. Ook deze 
zondagmorgen was het prima weer om aan de slag te 
gaan in de natuur. Het is op een jaarlijks terugkerende dag 
dat de Heemkunde Weerselo en de Jeugdnatuurgroep 
samenwerken in de Wiekermeden om die mooie natuur in 
stand te houden. Om 9.00 uur beginnen de mannen met 
de bosmaaier en Annemarie leeft zich uit met de zeis. Als 
om 10.00 uur de kinderen arriveren, kunnen ze meteen 
aan de slag en het maaisel bijeenharken. Dat maaisel 
wordt op een grote wagen geladen en vervolgens 
afgevoerd.  

Vooraf uitleg over het hoe en waarom 
 
De kinderen krijgen ook uitleg waarom het zo belangrijk is 
wat ze doen. In het gebiedje groeien nog de zeldzame 
klokjesgentiaan en beenbreek en daarom is verschraling 
van het grasveldje van belang.  
Natuurlijk is er ook koffie en sap voor de harde werkers. 
Agonda had een heerlijke appelcake gebakken die 
iedereen zich goed liet smaken. Wanneer de wagen vol is 
en al het maaisel opgeruimd, gaan we aan de slag met 
snoeischaar en zaag. Dit is toch wel het favoriete 
onderdeel van de ochtend. Het gereedschap is weer 
beschikbaar gesteld door Landschap Overijssel.   

Ook ‘de bakker’ heeft zijn steentje bijgedragen. Nadat Jos 
en Marietje een vuur hadden gemaakt, kon iedereen aan 
een lange stok een broodje bakken van het deeg dat Jos 
had meegebracht. Lekker met een knakworstje of met 
stroop of honing. Jan had weer een heerlijke pan soep 
gekookt en als toetje was er zelfs yoghurt met muesli. Dit 
alles hebben we ons heerlijk laten smaken, zittend in het 
najaarszonnetje. De ochtend was zo weer voorbij en rond 
half een werden de eerste kinderen alweer opgehaald. 
Voor deze activiteit hadden zich dertien kinderen 
aangemeld en twee kinderen mochten mee om broer of 
zus te brengen en zijn toen ook maar gebleven.  
De volgende dag kregen we nog een mail van de moeder 
van een van de kinderen: Wat een leuke ochtend! Joep 
heeft enorm genoten. In de auto vroeg ik hem, wil je wel bij 
de natuurclub? Jaaaa, zeker! Het was echt cool en 
vertelde vol enthousiasme wat hij had gedaan. Z’n vriendje 
Boaz zei, dit was de mooiste dag ooit!  
Hoe leuk is dat!!!  Bedankt organisatie, dikke 10!!! Joep 
kijkt uit naar het volgende uitstapje!  
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Welriekende nachtorchis 

13.     ARBORETUM POORTBULTEN 
 
Het jaar 2017 was het Jaar van de Botanische Tuinen. In Nederland zijn 25 botanische tuinen die het afgelopen jaar hier 
bijzondere aandacht aan hebben besteed. Ter gelegenheid daarvan is er een mooi boek uitgegeven met als titel: 
Botanische Tuinen in Nederland, waarin die 25 tuinen kort worden beschreven. Het Arboretum Poort Bulten in de Lutte is 
een van die deelnemende bijzondere tuinen. 
 
De geschiedenis in het kort. 
In 1910 kocht textielfabrikant Gelderman de grond aan om 
een Pinetum (verzameling naaldbomen) aan te leggen. 
Vervolgens gaf hij in 1912 opdracht voor uitbreiding tot een 
park met allerlei verschillende bomen uit de hele wereld. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het park sterk 
verwaarloosd en in 1948 gaf Gelderman opdracht tot 
restauratie. In 1973 is het, inmiddels weer verwaarloosde, 
park overgenomen door Recreatieschap Twente (later 
Regio Twente), die het nogmaals heeft opgeknapt en 
uitgebreid. In 1992 is het Overpark en naastgelegen 
Populetum aangelegd. In 2016 is Poort Bulten 
overgedragen aan Natuurmonumenten.  

 
De flora in het Arboretum. 
De variatie in de bodem is in 
de voorlaatste ijstijd 
gevormd en bestaat 
afwisselend uit grind, zand, 
leem en klei. Door de 
bijzondere ondergrond en 
schoon grondwater is er een 
milieu met kansen voor de 
wilde flora. Mede door het 
kleinschalige 
verschralingsbeheer van de 
graslanden krijgen 
bedreigde soorten als 
Welriekende nachtorchis 
hier een kans.   
Er zijn een zestal soorten 
orchideeën te vinden in het 
park, o.a. ook de Grote 
Keverorchis,  Brede orchis 
en Rietorchis.  

 
Een andere zeldzame plant die er groeit is de Welriekende 
agrimonie, Agrimonia procera. Dit is een hoge 
zomerbloeier. De aarvormige bloeiwijze bestaat uit gele, 
ongeveer 1 cm grote bloemen.  Aan de stengel, maar 
vooral aan de onderkant van de bladeren zitten tussen de 
lange, stijve haren talrijke klierknopjes. Bij wrijven 
verspreiden deze een aangename zoetzure geur. De plant 
houdt van vochthoudende grond en is gebonden aan 
plekken waar leem aan de oppervlakte komt.  
In Nederland staat deze soort als kwetsbaar op de Rode 
lijst.  

 
 
Ook de Blauwe knoop, Succisa pratensis is een van de 
bijzondere soorten die je hier kunt vinden. De bloemkroon 
is blauwpaars. Behalve door bijen worden de bloemen ook 
veel bezocht door vlinders en zweefvliegen. Blauwe knoop 
bloeit vrij laat en is daardoor een belangrijke nectarbron, 
omdat veel andere planten al zijn uitgebloeid. 
Vroeger stond blauwe knoop veel in blauwgraslanden, 
maar deze zijn sterk achteruitgegaan en komen eigenlijk 
alleen nog voor in natuurgebieden. Het was ook de 
waardplant van de Moerasparelmoervlinder, maar door de 
achteruitgang is die vlinder in Nederland uitgestorven 
sinds 1982. 
 
Iets algemener is Tormentil, Potentilla erecta, een lage, 
tengere overblijvende zomerbloeier. De kleine lichtgele 
bloemen zijn viertallig en een halve tot ruim één centimeter 
in middellijn. De naam is een verkleinvorm van torment 
oftewel kwelling: de wortel was als pijnstiller in gebruik. In 
het algemeen is Tormentil kenmerkend voor onbemeste en 
voedselarme, in het bijzonder fosfaatarme grond. 
Tormentil is de waardplant van het zeldzame dagvlindertje: 
de Aardbeivlinder.  
 
 

Blauwe knoop 
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Knoopkruid Centaurea jacea.  Behoort tot de 
composietenfamilie. Er zijn meerdere soorten Knoopkruid 
die moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden. Dit komt 
doordat verschillende soorten die elkaar op een moment 
tegenkwamen met elkaar konden kruisen.  
De bloemen zijn roodpaars. De stengel is wel of niet 
vertakt. De bloemhoofdjes worden drukbezocht door 
insecten en vooral door bijen. Ook vlinders weten de 
bloemen te vinden. 
Knoopkruid wordt in verschillende graslandvegetaties 
aangetroffen. 
 
Dit is maar een kleine greep uit de rijke flora van deze 
botanische tuin, een klein stukje speciale natuur in 
Noordoost Twente. 
 
 
 
 
 
14.      BIODIVERSITEIT 
 

 

Afname biodiversiteit 
Het afgelopen jaar is biodiversiteit en vooral de afname 
daarvan een nieuwsitem dat herhaaldelijk in de media 
verscheen. Er verschenen rapporten over de drastische 
afname van insecten en ook onze boerenlandvogels 
(goede graadmeter voor natuurkwaliteit) hebben het erg 
moeilijk en laten al jaren een dalende trend zien. Dat 
schaalvergroting in de landbouw hier een belangrijke rol 
in heeft, is inmiddels geen discussiepunt meer. Na de 
tweede wereldoorlog is schaalvergroting en intensievere 
en efficiëntere landbouw gestimuleerd om aan de 
groeiende voedselvraag te voldoen. 
Hierdoor is onze landbouw steeds efficiënter en 
intensiever geworden waardoor voor veel (vogel)soorten 
dekking en voedsel in de vorm van (bodem)insecten en 
zaden zijn verdwenen.  
 
 

 
 
 
 
Hierdoor zijn veel soorten ook minder weerbaar en 
gevoeliger geworden voor predatie, dit is in ons 
verenigingsgebied vooral goed terug te zien bij 
bodembroeders als weidevogels die met een hoge 
predatiedruk te maken hebben. Het is absoluut niet de 
bedoeling om met een vinger richting agrariërs te wijzen, 
dit zijn gewoon ondernemingen die met de tijd zijn 
meegegaan, die produceren voor de (wereld)markt.  Feit 
is wel dat veel soorten van het kleinschalige 
cultuurlandschap zich in het platteland dat hierdoor is 
ontstaan niet meer kunnen handhaven. 
Gelukkig is er maatschappelijk steeds meer aandacht 
voor de teruggang van biodiversiteit en zijn er steeds 
meer initiatieven om hier gezamenlijk wat aan te doen.   
 
 
 

Knoopkruid 

Met het verdwijnen van het kleinschalige 
cultuurlandschap verdwijnt ook veel van de typische 
flora en fauna 
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Inzet vereniging 
Mede door de actieve inzet binnen onze vereniging 
kunnen veel soorten zich nog handhaven en doen 
soorten als kerkuil, steenuil en torenvalk het goed 
binnen ons verenigingsgebied. Bij deze soorten is 
vooral geschikte nestgelegenheid soms een beperkte 
factor ten aanzien van populatiegrootte. Door het 
grote aanbod van nestgelegenheid in de vorm van 
nestkasten binnen onze vereniging is er voldoende 
nestgelegenheid voor deze soorten. Ook een soort 
als bonte vliegenvanger is door onze vereniging op 
de kaart gezet, door het hoge aanbod van 
nestkasten kan ons verenigingsgebied wel eens de 
hoogste dichtheid aan broedparen van Nederland 
hebben van deze soort. 
 

 
 
Veel van onze boerenlandvogels zijn behoorlijk 
veerkrachtig en kunnen bij geschikt leefgebied 
gelukkig ook weer snel in aantal toenemen. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het patrijzenproject in de 
achterhoek, naast patrijs profiteren hiervan ook tal 
van andere boerenlandvogels. Een ander mooi 
voorbeeld is de bedrijfsvoering van Peter Harry 
Mulder uit het Groningse Muntendam waar de 
biodiversiteit fors is toegenomen dankzij een 
aangepaste bedrijfsvoering.  

 
Ook binnen onze vereniging zijn er diverse projecten gestart en 
gaande waarmee we hopen de achteruitgang van onze 
boerenlandvogels een halt toe te roepen. Via het 
gebiedscollectief zijn inmiddels tal van akkerranden, 
wintervoedsel akkers en botanische hooilanden gerealiseerd 
waar tal van soorten als patrijs, ringmus, kneu, geelgors, 
torenvalk etc. van profiteren. Ook zijn er met het project ‘Red de 
vlinder en de bij’ inmiddels in samenwerking met schoolkinderen 
tal van bloemenstroken gerealiseerd. Daarnaast proberen we 
met de inrichting van het weidevogelgebied Albergen ook het 
broedsucces van weidevogels te verbeteren, dat direct al mooie 
resultaten heeft opgeleverd. Tevens hopen we volgend jaar te 
starten met een patrijzenproject om voor deze soort op 
geschikte locaties overhoekjes en ruigte te realiseren, zodat 
voedselaanbod en dekking voor deze soort toenemen.  
 
Natuur inclusieve landbouw 
Allemaal goede en belangrijke projecten die bijdragen aan meer 
biodiversiteit. Echter de belangrijkste vraag is of we naar een 
duurzame natuur inclusief landbouwsysteem toe kunnen, zonder 
dat dit ten koste gaat van het inkomen van onze agrariërs. De 
oplossingen hoe het ook kan zijn bekend, maar of we daar 
komen is de uitdaging waar we nu voor staan. Ook vanuit de 
politiek komt steeds meer het besef dat het huidige 
landbouwsysteem anders moet en dat we naar een 
landbouwsysteem toe moeten dat minder milieubelastend is. 
Toch is dit lastig te realiseren in de huidige wereldmarkt. De 
grootste oorzaak voor het tot nu toe uitblijven van deze 
grootschalige transitie is dat het om een gehele transitie in het 
systeem moet gaan en dat de politiek daar huiverig voor is, ze 
houden zich liever vast aan het bekende.  
Als we naar een mooi, gezond en leefbaar landelijk gebied toe 
willen, zullen we dit echter gezamenlijk moeten doen. Kortom er 
is nog veel werk aan de winkel, maar hopelijk zijn we voorzichtig 
een weg ingeslagen richting een evenwichtiger, gezonder 
platteland met meer biodiversiteit, waar we ook in de toekomst 
nog kunnen genieten van ons mooie Twentse landschap met 
ruimte voor alle soorten die daarin thuishoren 
 

Klucht patrijzen met negen kuikens foeragerend in een overhoek van een regulier weiland. 

Met aangepaste bedrijfsvoering meer biodiversiteit 



 
57 

. 
15. SCHOLENPROJECT “RED DE VLINDER EN DE BIJ”  
 
Zoals bekend gaat het in ons land, maar ook elders in de wereld, allesbehalve goed met onze bijen, vlinders en overige 
vliegende insecten. Er is helaas nog te weinig besef voor het feit dat onze eigen voedselproductie (door bestuiving) 
afhankelijk is van deze nuttige diertjes. Als je je ogen de kost geeft, zie je dat ons landschap steeds monotoner wordt en de 
biodiversiteit daar sterk onder te lijden heeft. Ter illustratie: van de 70 dagvlindersoorten in ons land zijn nog maar 53 
soorten over. Hiervan staan er ook nog eens 30 op de Rode Lijst. Van de wilde bijen wordt 50 - 60 % ernstig in hun 
voortbestaan bedreigd. Ook onze traditionele akkerplanten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Slechts één-zesde deel van 
de oorspronkelijke akkerplanten komt nog voor in Nederland. Kortom: vrijwel geruisloos verdwijnt heel veel bestaande 
natuur geleidelijk uit ons landschap zonder dat we het opmerken of ons dat realiseren.   
 
Red de vlinder en de bij  
Bovenstaande was één van de redenen waarom in 2016 
op initiatief van onze v.m. voorzitter, Wim Wijering het 
scholenproject “Red de vlinder en de bij” haar intrede heeft 
gedaan binnen onze Vereniging. Een andere reden voor 
het opzetten van een dergelijk project was en is om de 
basisschooljeugd te betrekken bij het natuur- en 
buitengebeuren. Enerzijds heeft dat te maken met de 
gewenste jeugdige aanwas vanwege de vergrijzing binnen 
onze gelederen en anderzijds zijn natuur en 
natuurbeleving onmisbare schakels in de opvoeding en 
ontwikkeling van kinderen. Juist nu met de vele digitale 
verlokkingen van deze tijd is het goed om de jeugd bij de 
natuur te (blijven) betrekken. Gewoon lekker buiten zijn en 
de natuur leren ontdekken is voor kinderen immers heel 
belangrijk. Weten wat er zich in de eigen leefomgeving 
afspeelt zou eigenlijk iets vanzelfsprekends moeten zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdcommissie 
In verband met het grote aantal op stapel staande 
activiteiten voor met name het scholenproject “Red de 
Vlinder en de Bij” is op 22 februari binnen onze Vereniging 
een jeugdcommissie in het leven geroepen. De commissie 
bestaat momenteel uit Marianne Oude Tijdhof 
(bestuurslid), Annemarie Lutke Veldhuis (contactpersoon 
jeugd- en natuurwerkgroep Saasveld) en Wim Wijering 
(initiatiefnemer “Red de vlinder en de bij”). Zij zijn meteen 
een wervingscampagne gestart om het aantal vrijwilligers 
ten behoeve van de komende projecten uit te breiden. 
Daartoe is op 14 maart een infoavond belegd, die redelijk 
is bezocht en menig nieuwe vrijwilliger heeft opgeleverd. 
Een belangrijk thema dat aan de orde kwam is en was om 
nog (veel) meer scholen in de gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen bij het project te betrekken. En dat lijkt meer 
dan gelukt. De jeugdcommissie is voortvarend van start 
gegaan en is sindsdien vele weken achtereen bezig 
geweest om vrijwilligers te mobiliseren, contacten met 
scholen te leggen, een handleiding te schrijven voor 
deelnemers, grondeigenaren te benaderen, gronden te 
verwerven om te kunnen inzaaien met bloemenmengsels, 
zaaigoed te verkrijgen, uitleg te geven aan leerlingen van 
basisscholen, maar ook landschapsbeheerders, 
waterschappen, andere overheden en particulieren te 
bewegen om toch vooral mee te doen. Vooral de 
medewerking van de scholen, de vrijwilligers, de 
gemeenten Dinkelland en Tubbergen (met name 
Naoberkacht) en niet in de laatste plaats het Waterschap 
Vechtstromen, is door hen als hartverwarmend ervaren.   

Lekker buiten zijn en de natuur leren ontdekken 
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Deelnemende scholen en resultaten 
Alleen al binnen het werkgebied van onze eigen Vereniging zijn het afgelopen jaar met schoolkinderen ruim 11.000 m2 
braakliggende terreintjes, bermen en akkerranden ingezaaid met voor vlinders en bijen geschikte bloemenmengsels. 
Onderstaand een beknopte samenvatting van de deelnemende scholen in ons werkgebied.  
 
Aegidiusschool Hertme 
Op 18 april hebben 22 kinderen van groep 6/7 na de 
nodige uitleg in de klas een perceel van ruim 1200 m2 in 
het retentiegebied van het Waterschap ingezaaid onder 
toeziend oog van meester Jos en meester Gerard. In het 
groepje zaten ook enkele kinderen van onze eigen Jeugd- 
en Natuurgroep. Dat was goed te merken aan hun 
natuurkennis. We hebben eerst met de kinderen zitten 
“voorharken” vanwege de vele vrij liggende graspollen en 
de aanwezigheid van kweek. Dat heeft menig 
zweetdruppeltje (extra) gekost. Sommige kinderen waren 
zo ijverig aan het harken dat ze eigenlijk niet meer wilden 
ophouden. Bij deze activiteit waren 4 vrijwilligers van onze 
Vereniging betrokken. Na afloop werd er onderstaande 
groepsfoto gemaakt.  

 
Aloysiusschool Weerselo  
Net als in Hertme waren de kinderen in Weerselo op 19 
april in de klas erg geïnteresseerd tijdens de 
voorpresentatie. Er werden dan ook veel vragen gesteld. 
De interactie met de kids was dan ook meer dan leuk. 
Onder leiding van juf Annerieke hebben de 31 kinderen 
van groep 6 op het industrieterrein “het Echelpoel” een 
strook van ruim 1000 m2 ingezaaid en ingeharkt. Maar 
liefst 8 vrijwilligers verleenden hierbij hand- en 
spandiensten. De kinderen waren ook hier enthousiast en 
alles verliep bovendien gedisciplineerd. Dat laatste was 
vooral de verdienste van Herman, die op een zeer 
bekwame manier voordeed hoe er moest worden 
ingezaaid, ingeharkt en er in tweetallen moest worden 
(samen) gewerkt. Nadien is er door een 9e vrijwilliger op 
deze locatie nog een stuk nagezaaid door een 
berekeningsfoutje met het zaaigoed.  
 
 
 
 
 
 

Bernardusschool Saasveld 
Op 20 april werd op deze school kennis gemaakt met juf 
Christel en de 27 kinderen van groep 6/7.  Ook hier werd 
de bekende presentatie verzorgd. Twee jeugdnatuurleden 
van deze groep glommen van trots toen ze - vanwege hun 
natuurkennis - werden geprezen ten overstaan van de 
overige klasgenootjes. Vol enthousiasme sprong het 
voltallige gezelschap daarna op de fiets om in de 
buurtschap Noordijk een strook akkerland, eigendom van 
de fam. Scholten, groot circa 800 m2, in te zaaien. Ze 
werden daarbij geruggesteund door 6 natuurcoaches uit 
eigen gelederen, evenals de eigenaresse van de grond. Er 
was drinken voor de kids en er werd op blokjes kaas 
getrakteerd. Alles verliep ook hier uitstekend onder 
stralende weersomstandigheden. Alsof het zo moest zijn, 
vlogen er zelfs verschillende koolwitjes en oranjetipjes in 
de buurt. Ook hier moest nadien wat nawerk worden 
verricht, omdat er bij het gebruik van de zaaibakjes geen 
rekening was gehouden met het werken met tweetallen.  
 
Mariaschool Reutum 
Op 01 mei was het de beurt aan de Mariaschool in 
Reutum. Na uitleg op school ging het gezelschap (29 
kinderen en meester Johan) per fiets naar erve Deperman. 
Hier werd eenieder welkom geheten door de gastheer en 
gastvrouw des huizes (fam. Aarnink). Ook twee leden van 
de NBV (Nederlandse Bijenvereniging) afd. Ootmarsum en 
vijf vrijwilligers van onze Vereniging boden hier hun 
diensten als inzaaicoach aan. Ook de gastheer liet zich bij 
het inzaaien van circa 1200 m2 “omgezette” weilandgrond 
niet onbetuigd. De aanpak hier vond al bijna routinematig 
plaats. Na afloop was er drinken voor de kinderen en werd 
er op koekjes getrakteerd. Alle kinderen applaudisseerden 
- alvorens weer naar school te gaan - voor het gastvrije 
onthaal en de belangeloze inzet van de volwassenen.  

 
 
 

Samen op de foto naar het inzaaien 

Er werd hard gewerkt op Erve Deperman 
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Heilig Hartschool Fleringen:  
Twee dagen later was onze “vrijwilligerskaravaan” alweer 
op weg naar Fleringen. Daar werden ze opgewacht door 
juf Ilse met haar 31 kinderen van groep 6. De Heilig 
Hartschool is bekend met onze Vereniging omdat we in het 
verleden vaker natuurinitiatieven met kinderen van deze 
school hebben ontplooid. Het was mooi om te horen dat 
men zich op school geregeld beijvert met het maken en 
controleren van nestkasten, het uitpluizen van uilenballen 
en aandacht heeft voor het leven op de boerderij. De 
kinderen konden tijdens de uitleg bijna niet wachten om 
aan de slag te gaan. Het was een hele klus om ze in het 
gareel te krijgen, maar vooral te houden. Het hele 
gezelschap, waartoe zes vrijwilligers en vier ouders, 
vertrok lopend naar nieuwbouwwijk De Scholt, waar een 
strook van circa 800 m2 zaaiklaar was gemaakt.  
Binnen een uur was het overgrote deel ingezaaid en keurig 
in- en aangeharkt. Leuk om te vermelden is dat 
buurtbewoners nadien de inzaaistrook nog met vele 
vierkante meters hebben verlengd en zelf ingezaaid.  
 
Basisschool ’n Boaken Agelo 
Op 09-05-2017 werd ook juf Debbie met haar 16 kinderen 
van groep 6 t/m 8 met een bezoek vereerd. Na de 

bekende presentatie ging de groep, gewapend met allerlei 
harken, te voet op weg naar de Borgstadweg. Daar mocht 
van landbouwer Schröder een strook van circa 200 m2 
akkergrond worden ingezaaid. Deze laatste hielp, samen 
met 4 vrijwilligers van onze Vereniging, ijverig mee om 
alles in goede banen te leiden. De kinderen hadden voor 
dit doel mooie vlinders (op stok) geconstrueerd. Uiteraard 
werden die bij de ingezaaide vakken geplaatst. De 
gastheer trakteerde de kinderen op frisdrank en koekjes. 
Ook kreeg de jeugd na afloop als dank een pakje met 
bloemzaad mee om thuis in te zaaien. Net als in Saasveld 
en Reutum zegde ook deze agrariër spontaan toe het 
komende jaar een deel van zijn grond voor “de vlinder en 
de bij” beschikbaar te stellen.  
 
Basisschool de Kerkewei Rossum 
De basisschool in Rossum sloot op 12 mei de 
inzaaisessies af. Juf Anne-Marie en de 23 kinderen van 
groep 5 toonden zich buitengewoon geïnteresseerd. Er zat 
zelfs een bioloog in spé (Jasper) in de klas. Ook Anetta 
Dullaert (hoofd educatie van Natura Docet Wonderrijck 
Twente) woonde de presentatie in de klas bij. Daarna ging 
het hele gezelschap op de fiets naar de Vospeldijk. Amper 
onderweg kregen ze een behoorlijke plensbui te 
verwerken. Niemand klaagde evenwel. Op de bewuste 
locatie mocht van landbouwer Hartman een deel van zijn 
maïsland (pakweg 800 m2) worden ingezaaid. Zelfs een 
gebroken pols deerde één van de kinderen niet om mee te 
doen. Een fotografe van de Tubantia was aanwezig en 
heeft opnames gemaakt. Omdat er niet voldoende 
zaaigoed was, werd dit ter plekke aangevuld met een 
speciaal winterakkermengsel. Naast Anetta hielpen nog 
eens 8 vrijwilligers als inzaaicoach mee bij de activiteiten. 
Er werd na afloop zelfs een bijzonder rupsje gevonden. 
Ook het bekende slootje springen bleken de kinderen nog 
niet te zijn verleerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Binnen een uur was het karwei geklaard 

Zestien leerlingen gingen aan de 
 slag in Agelo 

Het slootje springen waren ze niet verleerd 
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Het resultaat 
In de periode van 5 tot en met 18 juli hebben we – in nauw 
overleg met de schoolleiding  - tijdens de bloeitijd met veel 
kinderen uiteraard ook de resultaten bekeken van de 
inzaaiactiviteiten. De oooh’s en aah’s waren niet van de 
lucht, want het zag er bijna overal bijzonder kleurrijk uit. 
Menig kind verwonderde zich erover dat er uit die kleine 
door henzelf uitgestrooide zaadjes zulke prachtige 
bloemen zijn gaan groeien. Met eigen ogen hebben de 
kinderen van dichtbij kunnen aanschouwen dat veel 
bloemen - mede door hun toedoen - druk werden bezocht 
door tal van vliegende insecten, variërend van wilde- en 
honingbijen, hommels, dag- en nachtvlinders, 
zweefvliegen, lieveheersbeestjes, sprinkhanen, 
weekschildkevers en wat dies meer zij.   
Net als in 2016 kregen de kinderen op locatie in groepjes 
van 3 à 4 een opdrachtformulier mee en gingen daarmee 
ijverig aan de slag. Ze mochten daarbij de aanwezige 
natuurcoaches van onze Vereniging raadplegen. Het doel 
was om te achterhalen wat ze van de uitleg op school 
allemaal nog hadden onthouden. Zo kregen ze onder meer 
aan de hand van zoekkaarten met afbeeldingen van 
vlinders, bijen, bloemen en vogels de gelegenheid om 
soorten op naam te brengen. Ook mochten ze meerdere 
vragen beantwoorden, zoals: a. waarom zijn er nog maar 
zo weinig vlinders en bijen; b. wat eten ze en c. waarom 
hebben we vlinders en bijen zo hard nodig. Verder is er 
naar hun mening gevraagd wat ze van het project hebben 
gevonden. Unaniem kwam naar voren dat ze het bijzonder 
leuk hebben gevonden om mee te doen. Ook gaven ze 
aan graag nog meer voor de natuur in eigen omgeving te 
willen betekenen. Dat alles stemt hoopvol.  

Wat gebeurde er nog meer  
Diepemorsplas: Op 19 april hebben we met 8 vrijwilligers 
van onze Vereniging en 3 jeugdnatuurleden twee stroken 
aan weerszijden van de Diepemorsplas aan de 
Echelpoelweg in Weerselo ingezaaid ter grootte van circa 
1100 m2. Bijkomend van de stevige klus hebben we nog 
na kunnen genieten van o.a. baltsende dodaarsjes, over 
het water scherende boerenzwaluwen, een aardhommel 
die uit de grond kroop, een grasbij op een paardenbloem 
etc. etc. Op meerdere dagen in juli zijn ook hier de mooie 
bloeiresultaten bekeken. Ons oog viel niet alleen op de 
bloeiende planten, maar ook op veel groene kikkers, 
enkele jonge dodaarsjes en verschillende juffer- en 
libellensoorten, zoals watersnuffel, bruine winterjuffer, 
kleine roodoogjuffer, oeverlibel en zelfs twee vuurlibellen. 
Naast veel bronskleurige zandloopkevers werden ook 
meerdere vlindersoorten genoteerd, als kleine vos, 
boomblauwtje, hooibeestje, citroenvlinder, distelvlinder en 
dagpauwoog. Kortom; een gebied met veel potentie.  
 
Samenwerking in Tubbergen 
In de gemeente Tubbergen is een aantal verenigingen en 
organisaties, gerelateerd aan natuur en landschap, 
recentelijk de uitdaging aangegaan om zich te oriënteren 
op vormen van samenwerking. De eerste aanzet daartoe 
is gegeven door de Vereniging Bijen en Natuur Tubbergen. 
Omdat veel van onze verenigingsactiviteiten ook binnen 
deze gemeente plaats vinden, zijn ook wij als 
gesprekspartner bij de initiatieven betrokken. Inmiddels 
hebben vertegenwoordigers van meerdere groeperingen in 
een aantal brainstormsessies de mogelijkheden om te 
komen tot een zo “Natuurlijk mogelijk Tubbergen” 
besproken. Aanleiding voor dit alles is de achteruitgang 
van veel planten, dieren en insecten. Inmiddels is onder 
meer gesproken over: gemeenschappelijke doelen, hoe 
deze te bereiken, draagkracht, overlegvormen, 
natuurontwikkelingen, natuurbeleving etc. etc. Vooralsnog 
verkeert dit alles nog in een prematuur stadium. Niets staat 
nog vast en alles is nog bespreekbaar. Omdat, net als in 
Dinkelland, ook in Tubbergen de raadsmotie 
“Uitstervingsgevaar bestuivende insecten” is getekend, 
zien we in ieder geval het komende jaar kansen voor 
uitbreiding van het scholenproject “Red de vlinder en de 
bij” in de overige kerkdorpen in Tubbergen. De toekomst 
zal uitwijzen wat er mogelijk is.   
 
 

Samen een opdracht uitvoeren m.b.v. zoekkaarten  
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Dankwoord 
Grote dank zijn wij het afgelopen jaar vooral verschuldigd 
aan Alfons Hottenhuis van de gemeente Tubbergen, 
handelend namens Naoberkracht. Hij heeft ervoor gezorgd 
dat het zaaigoed steeds tijdig en op maat werd 
aangeleverd. Hij was het ook die ervoor gezorgd heeft dat 
de gemeentelijke gronden er tijdig zaaiklaar bij lagen, 
waarvoor hulde. Ook veel dank zijn we verschuldigd aan 
Tom Pikkemaat van het Waterschap Vechtstromen voor 
de prettige en constructieve samenwerking en het 
beschikbaar stellen van meerdere geschikte gronden van 
het Waterschap.   
Voor het belangeloos beschikbaar stellen van gronden 
voor het scholenproject is beslist ook een woord van dank 
op z’n plaats aan de landbouwsector, met name aan de 
fam. Scholten, de fam. Aarnink, de familie Schröder en de 
fam. Hartman.  

 
Natuurlijk hebben ook veel vrijwilligers van onze 
Vereniging een grote aai over de bol verdiend voor hun 
tomeloze inzet. Op het gevaar af dat we iemand zijn 
vergeten, zijn dat achtereenvolgens: Herman Griep,  
Jos en Marietje Schabbink, Sylvia Schepers, Marianne 
Oude Tijdhof, Annemarie Lutke Veldhuis, Jan Nijmeijer, 
Alfons en Ceciel Leus, Hein Boeve, Hermie Engelbertink, 
Henk Leferink, Benny Dood, Fons ter Haar, Agonda 
Kemerink, Benny Dood, Gerard Boerrigter, Jan en Tom 
Damink, Frans en Herman Booijink, Jan Peddemors en 
Wim Wijering. Ook Anja Scholten en Annetta Dullaert 
hebben bij de uitvoering meegeholpen t.b.v. het welslagen 
van het project. We willen verder iedereen, die dit jaar - op 
welke wijze dan ook - heeft bijgedragen aan het welslagen 
van het scholenproject "Red de Vlinder en de bij" 
eveneens hartelijk dankzeggen.  

 
 
16. JEUGDACTIVITEIT “HELP DE VOGELS DE WINTER DOOR” 
 
Bij koude hebben vogels - mede door hun hoge lichaamstemperatuur van circa 42° C extra veel energie nodig. Dit geldt 
vooral voor de kleinere soorten. Zo eet een koolmees elke dag globaal zijn eigen gewicht aan voedsel. Bovendien zijn ’s 
winters de dagen kort, wat hun mogelijkheden tot het vinden van genoeg voedsel beperkt. Ze moeten overdag dan ook 
voldoende reserves opbouwen om tijdens koude nachten de temperatuur op peil te houden. Vogels kunnen onder 
dergelijke omstandigheden wel wat extra hulp gebruiken; niet alleen door ze (bij) te voeren, maar ook door rekening te 
houden met hun directe leefomgeving. Maak bijvoorbeeld de tuin niet, zoals dat zo mooi heet, winterklaar maar laat op 
bepaalde plekken het blad liggen. Daar zit namelijk heel veel natuurlijk voedsel in, wat te vaak in de groenbak verdwijnt.  
 
Jeugd dichtbij huis betrekken bij de Natuur: 

 
 
Eén der Nijstadbewoners in Weerselo (Eric ter Brake) is 
begin november bezig gegaan om voor kennissen in de 
buurt voederhuisjes te maken. Omdat ondergetekende tot 
één van deze kennissen behoort, werden al snel de 
koppen bij elkaar gestoken en ontstond het idee om de 
jeugd te betrekken bij het voeren van vogels in de winter. 
Binnen onze Vereniging laten we namelijk al jaren 
achtereen kinderen van basisscholen op allerlei leuke 
manieren kennis maken met de natuur. Als bekwaam 
timmerman werd door Eric al snel een nieuw model 
ontwikkeld, wat de kinderen zelf in elkaar kunnen zetten.  

Om de jeugd nog actiever bij dit alles te betrekken, werd 
ook het maken van vetbollen en het rijgen van 
pindaslingers toegevoegd. Het idee om de jeugd te 
betrekken bij het project “Help de vogels de winter door” 
(overigens een initiatief van Vogelbescherming Nederland) 
was hiermee geboren.  
 
Om dit wat groter aan te pakken, werd het plan interlokaal 
“gelanceerd” bij de projectgroep NEOL (Natuureducatie op 
locatie). Hierin zitten vertegenwoordigers van 
natuurverwante organisaties uit de gemeenten Dinkelland 
en Tubbergen. Ondergetekende maakt hier -  namens 
onze Vereniging - deel van uit. Het idee werd al snel met 
enthousiasme begroet met als motto: “Dat is leuk, maar 
vooral ook nuttig en leerzaam”. De Kerstvakantie leek voor 
activiteit uitermate geschikt. In no-time werden allerlei 
voorbereidingen getroffen om dit op vijf verschillende 
locaties in beide gemeentes tot uitvoer te brengen. Er 
werden allerlei benodigdheden aangeschaft, een 
gelijknamige PowerPoint samengesteld, vrijwilligers 
geworven en voorbeeldmodellen gemaakt voor alle vijf 
locaties. In meerdere weekbladen en in de Twentsche 
Courant Tubantia, werd uitgebreid aandacht gevraagd 
voor de op handen staande activiteiten. Deze vonden 
uiteindelijk plaats op 28 december 2017, zowel als op 04 
en 05 januari 2018.

Eric ter Brake bezig met de voederhuisjes 
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Onze deelname op 28 december  
De Scoutinggroep Weerselo bood 
spontaan hun clubgebouw aan de 
Alofssteeg aan ten behoeve van de 
jeugdige knutselaars met hun ouders 
en grootouders. Vijf leden van de 
scouting, waaronder enkele 
jeugdleden, verleenden op deze dag 
hand- en spandiensten. Ook acht 
vrijwilligers van onze Verenging - en 
uiteraard “onze” ontwerper - stonden 
klaar om alles in goede banen te 
leiden.  

 
 
 
In de beboste omgeving van het 
gebouw was reeds vroegtijdig een 
voederplek ingericht met als 
middelpunt het bewuste voederhuisje. 
De kinderen (leeftijd 4 -11 jaar) 
kregen, voorafgaand aan het “echte 
werk“, te zien dat van het aangeboden 
voedsel door de vogels (vooral 
mezen) gretig gebruik gemaakt werd. 
Ook het voorbeeldmodel werd voor 
het namaken goed bestudeerd. 
Aansluitend kregen de kids met hun 
begeleiders en uiteraard alle 
vrijwilligers een presentatie te zien 
welke vogels zoal in de tuin 
voorkomen, wat voor voedsel wel en 
niet goed voor ze is en natuurlijk 
waarom hulp in de winter noodzakelijk 
is. De interactie met de kinderen, 
afkomstig uit respectievelijk Weerselo, 
Oldenzaal, Saasveld, Deurningen en 
Hengelo verliep voortreffelijk.  

Het was verheugend op te merken dat 
de soortenkennis bij een aantal 
grotere kinderen niets te wensen 
overliet. Dat maken we ook wel eens 
anders mee. Wethouder Duursma van 
de gemeente Dinkelland gaf bij de 
presentatie acte de présence en liet 
weten er veel van te hebben 
opgestoken. Daarna werden de 
kinderen in groepjes opgedeeld. De 
grootste groep kon niet wachten om 
met het timmeren te beginnen. Het 
was prachtig om te zien en te horen 
hoe enthousiast ze met stoere 
materialen als een hamer en spijkers 
aan de slag gingen. Kinderen vinden 
dit vaak al vanaf jonge leeftijd leuk.  

 
 
Omdat er ook enkele schroeven 
benodigd waren, mocht een enkeling 
ook alvast oefenen met een 
accuboormachine. Een tweede groep 
hield zich ondertussen bezig met het 
rijgen van pinda’s. De benodigde 
zakjes met doppinda’s lagen reeds 
klaar. Het rijgen gebeurde door 
doppinda’s op puntig staaldraad te 
“spietsen”. Vooraf was namelijk 
uitgetest dat het gebruik van 
stopnaalden en touw geen onverdeeld 
succes was. Met een tangetje werd de 
staaldraad aan het eind pasklaar 
gemaakt voor het huisje.  
 
 
 

 
De derde activiteit (het maken van 
vetbollen) gebeurde buiten.  
Boven een vuurkorf werd vet 
omgesmolten waarin zonnepitten en 
zaad werd vermengd. Een dennen-
appel aan een touwtje in een plastic  
bekertje vormde de basis voor de 
“vetbol”. Enkele kinderen hadden 
vooraf met hun vader zelf 
dennenappels in het bos verzameld en 
daarna gedroogd. Bakker Jos zorgde 
ter afsluiting van de middag nog voor 
een mooie verrassing door met de 
kinderen en menige volwassene 
boven een heus kampvuur broodjes, 
gestoken aan een bamboesteel, te 
bakken. Vuur spreekt bij menigeen nu 
eenmaal, en zeker bij kinderen, tot de 
verbeelding. Gloeiende wangetjes en 
heerlijke zelfgebakken broodjes is toch 
je ware!  Al met al kwamen er in 
Weerselo -  inclusief kinderen -  circa 
45 personen opdagen. Het aantal 
kinderen had wat ons betreft wel iets 
meer mogen zijn. Wellicht volgend jaar 
beter.  

 
. 

Het voederhuisje in bedrijf 

Oefenen met de accuboor 

Vetbollen maken in de buitenlucht 

Bakker Jos had het vuur flink opgestookt 
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16.  VOGELTREKTELLINGEN 
 
In 2017 stonden er drie najaarstellingen op het programma waarvan de eerste en de derde vanaf een nieuwe telpost aan 
de Medensveldweg in Volthe. De tweede telling vond plaats vanaf het uitkijkpunt nabij de Sterrenwacht, te Lattrop. 
Vanwege een zeer geringe vogeltrek leverde de eerste telling van 10 september zo weinig aantallen en soorten op dat we 
voor deze telling hebben afgezien van verslaglegging en volstaan met een verslag van de twee daaropvolgende tellingen. 
 

 
 
De tweede telling was op zaterdag 30 september toen 
er werd er geteld in het kader van EuroBirdwatch. Op zo'n 
130 plekken in ons land werden hierbij vogels geteld. Door 
onze vereniging werd vanaf de kijkheuvel bij de 
Sterrenwacht in Lattrop geteld van 07.30 uur tot 12.00 uur 
door 8 personen. Hoewel de weersverwachtingen 
aanvankelijk niet erg gunstig waren bleek bij aankomst het 
echter mee te vallen. De wind kwam uit zuidelijke richting, 
windkracht 2 en de temperatuur schommelde gaandeweg 
tussen de 12 – 16 graden. Het was overwegend bewolkt 
met soms een klein voorzichtig zonnetje. Tegen 12.00 uur 
kwam er een groot regenfront aan uit het zuiden, waardoor 
de telling noodgedwongen vroegtijdig gestaakt moest 
worden. 
 
Tijdens de eerste uren viel op dat de vinkentrek behoorlijk 
op gang was gekomen, mooie groepen tot maximaal 40 
exemplaren vlogen vaak recht over de telpost richting het 
zuiden. Ook de spreeuw begon bijzonder goed. In de 
eerste uren trok een zeer grote groep van meer dan 1000 
exemplaren over. De ganzentrek moest nog op gang 
komen, maar de eerste overvliegende kolganzen en 
grauwe ganzen werden alweer gezien. Opvallend was een 
groep overvliegende Canadese ganzen van 45 
exemplaren, ook deze soort neemt hand over hand toe in 
onze regio. Onze telpost leent zich in het bijzonder voor 
langstrekkende kleine zangvogels door de aanwezige 
struiken en bomen. Dit bleek ook door de grote aantallen 
langstrekkende tjiftjafs, pimpelmezen en in mindere mate 
koolmezen. Op het Omleidingskanaal bij de trektelpost 
konden bekende watervogels als wilde eend, meerkoet, 
fuut en waterhoen worden genoteerd.  

De welbekende krenten in de pap waren dit keer: 2 
overvliegende grote gele kwikstaarten (en één exemplaar 
die ter plaatse rondhing), 2 kruisbekken, 2 late 
boompiepers, 3 appelvinken en 2 ter plaatse aanwezige 
ijsvogels. De grootste topper kwam evenwel aan het einde 
van de telling. Er werd een heuse roodkeelpieper, die 
roepend overvloog in een groep met veldleeuweriken, 
waargenomen. Deze soort wordt vrijwel jaarlijks gemeld op 
de telposten in Twente en heeft de piek begin oktober. De 
roep zit een beetje tussen een gele kwikstaart en een 
boompieper in. Deze dag vlogen er overigens meer 
roodkeelpiepers over Twente. Dat gebeurde bij de 
telposten in het Aamsveen en bij de Oelermars in Losser. 
 
Op zondagmorgen 29 oktober vond de laatste telling 
plaats van 2017, waarbij voor de tweede keer de locatie 
aan de Medensveldweg in Volthe als telpost dienstdeed. 
Voor deze locatie is enige tijd geleden gekozen omdat we 
hier geen last hebben van verkeerslawaai en er rondom 
veel zicht is. De slechte weersvoorspellingen hebben er 
kennelijk aan bijgedragen dat we aanvankelijk slechts met 
twee personen aan de telling begonnen. Naarmate het 
weer beter werd, nam dit aantal toe tot vijf. We hebben op 
deze telochtend geteld van 07.00 tot 12.00 uur. 
 
Helaas was er op deze dag nauwelijks sprake van trek. In 
totaal werden dan ook niet meer dan 1227 vogels geteld, 
verdeeld over 34 vogelsoorten. Deze aantallen steken 
schril af bij de aantallen van eerdere jaren. Toch werden 
we vergast op een aantal bijzondere soorten, zoals een 
superlate boomvalk, een langs vliegende zwarte specht en 
twee ooievaars op thermiek. Aanvankelijk zagen we ook 
meerdere groepjes grauwe ganzen overtrekken. Deze 
vogels hadden kennelijk kort tevoren hun slaapplaats in de 
buurt verlaten om vervolgens hun favoriete 
foerageerplekken op te zoeken. Na de grauwe ganzen 
gaven uit tegenovergestelde richting meerdere groepjes 
kolganzen acte de présence. Ook kwamen meerdere 
kramsvogels over. Een aantal ging vlakbij ons in een berk 
zitten. Datzelfde gold voor enkele geelgorzen. Lichte trek 
was waarneembaar van buizerd en sperwer. Beide soorten 
trokken met respectievelijk 19 en 8 exemplaren aan ons 
gezichtsveld voorbij. De houtduif voerde dit keer de 
ranglijst aan, maar bij deze soort was meer sprake van 
rondzwerfgedrag dan van trek. Twee keer werden twee 
overvliegende aalscholvers waargenomen. Het eerste duo 
vloog op korte afstand over ons heen.

 
 

Tellen vanaf de kijkheuvel bij de Sterrenwacht 
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Hieronder staat in afzonderlijke tabellen de top 5 en de waargenomen vogels van beide tellingen aangegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Soort Telling 

 
Soort Telling 

 30-9  29-10  30-9  29-10 

Aalscholver 3 4 Kokmeeuw  2 
Appelvink 3  Kolgans 8 127 
Blauwe reiger 1 2 Koolmees  20 
Boerenzwaluw 25  Koperwiek  8 
Boomklever 2 1 Kramsvogel  69 
Boomkruiper 3  Kruisbek 2  
Boomvalk  1 Merel 13 8 
Boompieper 2  Nijlgans 12  
Buizerd  19 Ooievaar  2 
Ekster  1 Pimpelmees 65 22 
Fazant  2 Putter  4 
Fuut 1  Ringmus 7  
Gaai 6 5 Roodborst 7  
Geelgors 1 11 Roodkeelpieper 1  
Glanskop 1  Sperwer 1  
Goudvink 7  Spreeuw 1697 99 
Graspieper 15 1 Steenuil 1  
Grauwe gans 13 133 Sijs 19 2 
Groenling 2 5 Tjiftjaf 48  
Grote bonte specht 5 1 Torenvalk 2 1 
Grote Canadese gans 45  Turkse tortel 2  
Grote gele kwikstaart 1  Veldleeuwerik 11  
Grote lijster 1  Vink 781 110 
Havik 1  Waterhoen 1  
Heggenmus 20  Winterkoning 4  
Holenduif 12 46 IJsvogel 2  
Houtduif 154 424 Zanglijster 51 2 
Kauw 165 63 Zwarte kraai 

Z   
40 20 

Keep 2  Zwartkop 2  
Kneu 4  Zwarte specht  1 
Knobbelzwaan 6     
   Totaal 3278 1227 

 

 30 september Aantal   29 oktober Aantal 

1. Vink 1049  1. Houtduif 424 
2. Spreeuw 725  2. Grauwe gans 133 
3. Kauw 147  3. Kolgans 127 
4. Boerenzwaluw 135  4. Vink 110 
5. Tjiftjaf 127  5. Spreeuw 99 
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