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Voorwoord 
 

Het jaar 2019 was ook weer een droog en heet jaar, met name in het voorjaar en de zomer. Zelfs het 

hitte record werd verbroken. Welke gevolgen dit heeft voor de flora en fauna moet nog blijken. In elk 

geval onze akkervogel de Patrijs heeft er schijnbaar van geprofiteerd. In de gebieden van het 

patrijzenproject van de Grutto in Rossum en Fleringen kwamen kluchten voor van 14 stuks. 

Waarschijnlijk door het droge weer met weinig heftige buien zijn er weinig kuikens verongelukt.  

 

Ook de huiszwaluwen hadden een goed jaar. We zitten weer op het niveau met het aantal nesten van 

de beste jaren sinds er gemonitord is. Er zijn zelfs weer locaties met 50 en meer nesten. Het aantal 

locaties bleef gelijk.  

 

De weidevogels daarentegen hadden buiten de drie weidevogelgebieden een minder goed jaar. De 

droogte speelt hier vermoedelijk wel een rol in, door minder voedselaanbod voor de kuikens.  

Jaar 2019 was het jaar van de wulp, deze stimulans heeft niet gebracht wat we ervan gehoopt hadden. 

Het aantal broedparen was redelijk, maar er zijn weinig kuikens groot geworden.  

De kieviet was de grootste verliezer, zelfs in de weidevogelgebieden was het aantal vliegvlugge jongen 

niet groot. Zie verder in het jaarverslag de resultaten van de bovengenoemde en andere soorten.  

 

Ook op bestuurlijk niveau staat onze vereniging voor een uitdaging. Zoals het er nu naar uit ziet, blijven 

er nog maar drie bestuursleden over in 2020. Bij een bloeiende vereniging als de Grutto, met haar 500 

leden en donateurs, zijn er toch wel personen met talenten die het aantal bestuursleden kunnen 

aanvullen en helpen ondersteunen.   

 

Op Facebook zullen straks een aantal mensen met enige regelmaat berichtjes plaatsen. Deze berichtjes 

zijn gelinkt aan de website waardoor er ook meer reuring komt op de site. Hiermee hopen we meer 

bezoekers te genereren.  

 

Het jaar 2019 zal ook de boeken in gaan als een jaar met een hete herfst. Niet alleen de temperatuur 

maar ook de emoties liepen in Nederland hoog op door het nieuwe stikstofbeleid van de regering. Er 

waren felle protesten. In Nederland is de stikstofuitstoot te hoog, waar de natuurgebieden onder lijden. 

Dit probleem kunnen we alleen proberen op te lossen door gezamenlijk de stikstofuitstoot te 

verminderen. In de landbouw, die het meeste voor de kiezen kreeg, zie je al mooie dingen gebeuren. 

Zowel technisch, maar ook door een andere manier van landbouw proberen om de stikstofuitstoot te 

verminderen. In het nieuwe jaar zal dan ook het zoeken van andere mogelijkheden om de 

stikstofuitstoot te verlagen onverminderd door gaan om zo te kunnen blijven genieten van de mooie 

flora en fauna in onze natuurgebieden.  

 

Verder dank aan alle vrijwilligers die de verenigingsactiviteiten weer hebben doen slagen. Johan Drop 

ook nog bedankt voor het samenstellen van dit mooie jaarverslag. 

 

Voorzitter 

Jan Nijmeijer 
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2. SECRETARIEEL VERSLAG 2019 

 

Vogelbescherming 

Deelname aan Euro Birdwatch / Uitvoering 

subsidieprojecten 

Kerkuilenwerkgroep Twente  

Beschermingsactiviteiten en inventarisatie 

broedgevallen kerkuil. Coördinatie van de kerkuil 

werkgroepen 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”. 

Natuurmonumenten 

Overleg status weidevogelgebied Ottershagen. 

 

Gemeente Tubbergen/ Dinkelland 

Overleg gebiedsplan buitengebied/ Uitvoering 

mitigerende maatregelen voor steenuil en kerkuil 

/ Inzaaiprojecten  

Landschap Overijssel 

Bijeenkomsten en vergaderingen m.b.t. de 

coördinatie van het weidevogelbeheer en 

weidevogelbescherming in Twente.  

Provincie Overijssel 

Uitvoering van de gebiedscoördinatie voor het 

collectief weidevogelbeheer en het botanisch 

beheer SNL in NO-Twente/ Uitvoering 

subsidieprojecten 

Gebiedscollectief Noordoost Twente 

Bijeenkomsten, vergaderingen m.b.t. het 

agrarisch natuurbeheer in Noordoost Twente/ 

Monitoring leefgebieden. 

Waterschap Vechtstromen 

Overleg uitvoering plas-drasgebied in Albergen/ 

Samenwerking met inzaaiprojecten  

 

Leden en donateurs 

 

Leden  

Het ledenbestand telde eind 2019 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 2019 

was 353 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:  

Op 21 april 2019 bereikte ons het droeve bericht 

dat verenigingslid Marjan Broer plotseling is 

overleden op de leeftijd van 69 jaar. Tragisch was 

dan ook het bericht op 15 oktober 2019 dat ook 

haar partner Marinus van Voorst is overleden. 

Beiden zijn in 1997 lid geworden van onze 

vereniging. Vooral in de beginjaren waren ze 

actief betrokken bij de vereniging.  Hoewel ze de 

laatste jaren geen actieve rol meer speelden in 

onze vereniging staat buiten kijf dat beiden 

gedreven natuurliefhebbers waren. 

 

Op 21-11-2019 is geheel onverwacht 

verenigingslid Henk Oude Egberink overleden op 

leeftijd van 70 jaar. Henk was weidevogelman 

maar bovenal was hij een gepassioneerd jager. 

Begaan met het wild in het vrije veld en de 

weidevogels. Het was dan ook vanzelfsprekend 

dat Henk bij de oprichting in 1983 lid werd van 

onze vereniging. Ook aan de bescherming van 

reekalveren tijdens het grasmaaien heeft hij 

menigmaal zijn steentje bijgedragen. 



 
5 

Bijeenkomsten 

 

13 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.  

 

26 maart; voorjaarsbijeenkomst met als 

gastspreker Presentatie Robert Westerhof. 

Tijdens deze lezing konden we genieten van 

typische soorten van het Twentse landschap in 

de bekende natuurgebieden in Twente maar 

ook daarbuiten. Het was met 100 bezoekers 

volle bak.  

 

14 mei; De Algemene Ledenvergadering waarin 

de ruim 40 bezoekers werden bijgepraat over 

de ontwikkelingen binnen de vereniging. 

Wegens verhindering van Jan Nijmeijer gaf 

gelegenheidsvoorzitter Johan Drop een 

samenvatting van de activiteiten het afgelopen 

jaar. Tevens werd door hem een toelichting op 

de notulen van de jaarvergadering van 2018 

gegeven. Het financiële verslag werd door onze 

penningmeester Henk Schepers doorgenomen 

waarna de kascommissie, bestaande uit Harry 

Linckens en Laurents ten Voorde haar 

goedkeuring hierover uitsprak. Bij het 

agendapunt bestuursverkiezingen waren 

aftredend Henk Schepers (penningmeester) en 

Vincent de Lenne (algemeen lid). Beiden stellen 

zich weer herkiesbaar. Bovendien nam op deze 

ALV secretaris Johan Drop afscheid van het 

bestuur.  

 

Benoeming Erelidmaatschap 

Tot zijn verrassing werd Johan vervolgens 

benoemd tot erelid waarbij Leonard Rouhof 

namens het bestuur de volgende motivatie 

uitsprak voor zijn benoeming.  

 

Johan heeft bijna 30 jaar deel uitgemaakt van 

het bestuur van onze vereniging, waarvan de 

laatste 10 jaar in de functie van secretaris.  

 

 

 

 

 

Hij heeft de bestuursfuncties altijd vol overgave  

vervuld en wel op een wijze die respect 

afdwong, gedreven en doortastend, betrokken  

en enthousiast, kennis van de natuur, gevoel 

voor humor en prettig om mee samen te 

werken.  

 

Veldwerk 

Naast de bestuurswerkzaamheden is Johan 

bijzonder actief in het ‘veldwerk’. Behalve 

veldwerker is hij coördinator en aanspreekpunt 

voor het beschermen van weidevogels voor de 

afdeling Fleringen. Niet alleen de weidevogels 

krijgen de nodige aandacht, maar ook andere 

soorten die het moeilijk hebben, zoals 

kerkuilen, steenuilen, torenvalken, huis- en 

boerenzwaluwen, patrijzen vergen veel van zijn 

vrije tijd. Te denken valt aan de productie van 

kunstnesten voor de huiszwaluwen, nestkasten 

voor de uilen, maar ook het opzetten van 

patrijzenprojecten en het aanvragen van 

subsidies daarvoor. Johan neemt vaak het 

initiatief tot landschapsonderhoud en schroomt 

er niet voor om ook zelf de handen uit de 

mouwen te steken.  

Johan heeft bijna 30 jaar deel uitgemaakt van het 

bestuur 
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Bij de boeren is Johan een graag geziene gast, 

wanneer hij in het voorjaar weer de jonge 

kerkuilen, steenuilen, zwaluwen, torenvalken 

etc. komt ringen. Met de gegevens die met het 

ringwerk worden verzameld, wordt een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek 

naar kwetsbare vogels op het boerenerf.  

Johan is al jarenlang de drijvende kracht achter 

het jaarverslag van onze vereniging. In alles is 

Johan een echte verenigingsman met een groot 

hart voor de natuur. Gedreven en enthousiast 

weet hij jong en oud te inspireren voor de 

natuur in de directe omgeving.  

 

Zijn werkzaamheden en grote verdienste voor 

onze vereniging heeft het bestuur doen 

besluiten Johan het erelidmaatschap van onze 

vereniging aan te bieden. Tevens werd hem het 

bijbehorende gruttospeldje opgespeld en kreeg 

hij een tweetal boeken overhandigd. 

 

Na dit alles werd het recreatieve gedeelte van 

de avond ingevuld door Peter van den Akker 

met een boeiende lezing over de vogels in de 

Engbertsdijksvenen.  

 

7 november; De najaarsbijeenkomst waarbij de 

circa 60 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.  

 

 

 

De presentatie van deze avond, waarvoor we 

natuurfotograaf en boerenzwaluwonderzoeker 

Bennie van den Brink hadden uitgenodigd, was 

gericht op twee fascinerende onderwerpen; op 

het onderzoek dat de spreker heeft verricht 

naar boerenzwaluwen en de ongelofelijke 

natuur van Zambia. Met zijn boeiende verhaal 

aangevuld met prachtige opnames wist Bennie 

de bezoekers mee te nemen op zijn avonturen 

in het indrukwekkende Afrikaanse continent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan tijdens het opnemen van de biometrische 

gegevens van een jonge kerkuil 

Bennie bezig in Zambia met het opstellen van de vangnetten voor 

het boerenzwaluwonderzoek 

Na het opspelden van het gruttospeldje werd hem 

tevens nog een tweetal boeken overhandigd 
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Overige activiteiten 

 

 

Naast de activiteiten zoals elders vermeld in dit jaarverslag zijn vrijwilligers actief bij overige 

verenigingsactiviteiten van de vereniging. Hieronder een greep uit deze activiteiten. 

  

Op zaterdag 23 februari zijn de nestkasten 

schoongemaakt in de omgeving van Volthe en 

het Almelo Nordhorn kanaal. Het duo Hermie 

Engelbertink en Jan Pros hebben dit karwei op 

zich genomen. Hiermee is voorkomen dat deze 

kasten na het overlijden van Hennie Kaptein in 

verval zouden raken. Ruim tweehonderd kasten 

zijn schoongemaakt en indien noodzakelijk 

vervangen.  

 

Op zaterdag 09 maart waren we op uitnodiging 

van de winkeliersvereniging te gast in het 

winkelcentrum Hasselo in Hengelo. Er werd die 

dag een actiedag op touw gezet met als thema 

nestkastjes timmeren voor de jeugd. Om 

hieraan invulling te geven nam Wim Wijering de 

organisatie op zich. Zo werden na inkoop van de 

benodigde materialen door twee nijvere leden 

van onze Vereniging 105 nestkastpakketjes 

gezaagd.  

 

 

 

Timmerfeest  

Met de hulp van tien vrijwilligers uit onze 

gelederen kon het timmerfeest beginnen. Het 

duurde dan ook niet lang of het passen, meten, 

getimmer en geboor was niet van de lucht.   

 

 

Van 10.00 uur ‘s morgens tot 15.30 uur  

’s middags kregen we heel wat bezoekers van 

het winkelcentrum met hun kinderen te 

verwerken. De nestkastjes gingen namelijk als 

zoete broodjes over de toonbank en de reacties 

na afloop waren dan ook onverdeeld positief.  

 

 

Op vrijdag 12 april werd aan de Wiemselweg in 

Oud Ootmarsum het natuurontwikkelingsgebied 

“het Wiemsel” officieel geopend. Dat gebeurde 

door het onthullen van een infopaneel, een 

nieuw toegangsbordje en een heuse 

huiszwaluwtil. In een samenwerkingsverband 

tussen Natuur- vogelwerkgroep De Grutto, 

Vogelwerkgroep Heemkunde Ootmarsum en het 

Waterschap Vechtstromen werd bestaande 

biozone achter de rioolwaterzuivering in 

Ootmarsum omgetoverd in een waar 

natuurgebied.  

 

Eerder waren hier al een oeverzwaluwwand en 

een ijsvogelwand geplaatst. Ook zijn er diverse 

nestkastjes geplaatst en er is een insectenhotel 

gemaakt. Het betekent dat de natuur hier volop 

de ruimte krijgt. Ruim 3.000 m2 grond met 

ingezaaide bloemenmengsels maken het gebied 

een fijne plek voor vlinders, hommels en bijen. 

 

  

Het passen, meten, timmeren en boren op de 

nestkastjes timmerdag in Hengelo   

Openingshandeling van   

natuurontwikkelingsgebied “het Wiemsel” 
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Opening 

De openingshandelingen werden verricht door 

Nettie Aarnink namens het Waterschap 

Vechtstromen, Wilma Schouten als 

fractievoorzitter van GroenLinks Denekamp en 

de makers van de huiszwaluwtil (Jan Grootelaar, 

Gerald Braak, Eric ter Brake, Paul Banierink, 

Gerrit Groener, Harry Wolbers en Theo 

Asbreuk).  

Een 27-tal kinderen uit zowel Ootmarsum als 

Tilligte bood spontaan aan om tijdens deze 

gebeurtenis een strook in te zaaien met wilde 

bloemen.  

Na dit alles volgde er een rondleiding over het 

terrein, waarbij uitleg werd gegeven bij de vele 

aangebrachte natuurvoorzieningen in dit 

gebied. De jeugd en alle overige aanwezigen 

werden tijdens deze gelegenheid toegesproken 

door respectievelijk Wim Wijering (jeugd en 

natuur), Nettie Aarnink (natuurlijk water) en 

Wilma Schouten (belang biodiversiteit). Voor de 

werkers van het eerste uur Wim Wijering, Harry 

Wolbers en Tom Pikkemaat was deze opening 

een kroon op hun werk. 

 

 

Op 14 juni werd het jaarlijkse veldsymposium 

gehouden, een feestelijke en gezellige dag voor 

alle groene en duurzame vrijwilligers in 

Overijssel. Het symposium, georganiseerd door 

Natuur en Milieu Overijssel en 

Natuurmonumenten, is een jaarlijks feestje voor 

al die vrijwilligers die zich inzetten voor een 

mooi en duurzaam Overijssel. Dit jaar hadden 

zich acht deelnemers uit onze gelederen 

aangemeld. Het symposium werd gehouden in 

De Wieden, onderdeel van Nationaal Park 

Weerribben-Wieden en het grootste 

laagveenmoeras van Europa. Onder leiding van 

een medewerker van Natuur en Milieu 

Overijssel gingen we deze dag zowel te voet als 

per boot dit prachtige natuurgebied in. De route 

leidde langs verstilde rietlanden, zeldzame 

trilvenen, bloemrijke hooilandjes en 

moerasbossen. Ook brachten we een bezoek 

aan de aalscholverkolonie en de eendenkooi. In 

het veld vertelden verschillende deskundigen 

over de bijzondere flora en fauna, over 

natuurontwikkeling, natuurbeheer, 

vrijwilligerswerk, klimaat, duurzaamheid en de 

samenwerking met landbouw.  

 

Op 14 augustus werd voor het 16e jaar op rij 

het nog enige aanwezige heideveld in Fleringen 

opgeschoond van opslag van voornamelijk berk 

en grove den. Waarschijnlijk geholpen door de 

droge zomer viel het met de opslag alleszins 

mee. Voor de acht aanwezige vrijwilligers was 

er hiermee na het gedane werk nog voldoende 

tijd voor het gezellig borreluurtje. 

 

 De werkers van het eerste uur; Harry Wolbers, Wim Wijering en 

Tom Pikkemaat 

Het natuurontwikkelingsgebied “het Wiemsel” 
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3.  EXCURSIES  
 

Op zaterdag 13 april bezochten we de 

Arkemheense polder bij Nijkerk; een 

natuurreservaat met een volledig eigen waterpeil 

volledig afgestemd op de weidevogels.  Door te 

beheren zoals dat 150 jaar geleden ook werd 

gedaan, wordt dit weidevogelgebied in stand 

gehouden. Het beheer bestaat hier uit laat 

maaien en opbrengen van ruige stalmest 

waardoor er veel insecten en wormen zijn, wat 

het voedsel is voor de weidevogels.  

 

Om half negen komen we met elf deelnemers 

aan op de Zeedijk. Op de dijk, met zicht op het 

water, nemen we o.a. waar: kuifeenden, futen, 

knobbelzwanen, grote zilverreiger, krakeend. En 

in de wei/polder: veel graspiepers, grauwe 

ganzen met jongen en boerenzwaluwen. In het 

super mooi plas/dras gebied zien we veel 

gruttopaartjes, scholeksters, tureluurs, kieviten, 

kemphanen en zomertaling. We rijden terug naar 

de dijk om daar te gaan wandelen en zien veel 

brandganzen, kieviten op het nest en een (grote) 

gele kwikstaart. De dijk ligt langs het randmeer 

van de Flevopolder in Delta Schuitenbeek. Veel 

rietgorzen vertoeven in het riet, evenals de 

blauwborst die we diverse keren mooi hebben 

kunnen zien. Een prachtige vogel om te zien.  

In het water zwommen wintertaling, zomertaling, 

krakeend, bergeend, krooneend, slobeend en op 

het fietspad liep een groep van wel zes grote gele 

kwikstaarten. De torenvalk liet zich een paar keer 

zien (één keer met prooi: een muis) en ook een 

buizerd werd waargenomen. We volgen de 

Zeedijk tot het Nijkerkergemaal, waar we de auto 

parkeren. In het riet horen en zien we heel mooi 

een aantal keren de rietzanger en rietgors, we 

zien ook de dagpauwoog en holenduif.  

 

We besluiten hierna terug te rijden naar het 

mooie plas-drasgebied van vanmorgen. We zien 

hele grote vluchten brandganzen. Het aantal 

wordt geschat op wel een paar duizend, een 

prachtig gezicht. Er worden nog enkele mooie 

foto’s geschoten van grutto’s en kemphanen, een 

mooie afsluiting van de geslaagde excursie.  

 

Op zaterdag 25 mei stond de excursie naar het 

Bargerveen gepland. Het Bargerveen is een 

natuurgebied van Staatsbosbeheer in de 

gemeente Emmen, provincie Drenthe. Het is 

2.100 hectare groot en bestaat grotendeels uit 

hoogveen en bijzondere planten als beenbreek, 

kleine veenbes en lavendelheide.  

Polder Arkemheen is een van de oudste polders van Nederland 

Veel rietgorzen in de rietkragen 

De blauwborst hebben we mooi kunnen zien 
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Omstreeks 08:00 uur waren we ter plaatse bij het 

kantoor van Staatsbosbeheer in Zwartemeer 

waar we met Erik Bloeming hadden afgesproken 

die voor ons de rondleiding zou verzorgen. Bij 

aankomst werd direct een zingende blauwborst 

ontdekt; deze soort heeft in deze tijd van het jaar 

een korte tweede zangpiek. Ook werd al vrij snel 

een grauwe klauwier gezien op het hek naast het 

kantoor van Staatsbosbeheer.  

 

 

 Na een kennismaking met onze gids gingen we 

het gebied in en al snel werden de eerste leuke 

soorten als een paartje grauwe klauwier, 

sprinkhaanzanger, spotvogel, kneu, boompieper, 

fitis, grasmus, koekoek, roodborsttapuit, 

blauwborst, visdief etc. gezien.  

Met name de randen van het veengebied zijn erg 

soortenrijk, dit is ook het bolwerk van de grauwe 

klauwier waarvoor het Bargerveen een van de 

belangrijkste gebieden van Nederland is.  

Naarmate we wat meer in de veenkern 

arriveerden, werden de aantallen minder hoog. 

Op de plassen werden soorten als geoorde fuut, 

kuifeend, krakeend en dodaars gezien. In enkele 

zoetwaterplassen waren ook viseters als 

aalscholver, visdief en een grote zilverreiger 

aanwezig. Ook waren enkele mooie graslandjes 

aanwezig waar volop aardbeivlinders en 

icarusblauwtjes werden gezien. 

 

 

Tegen de middag namen we afscheid van Erik en 

besloten we op eigen gelegenheid nog aan de 

Duitse kant van het veengebied te gaan kijken. 

Hier lag een groot open veengebied met soorten 

als tureluur, groenpootruiter en kleine plevier. 

Tussen enkele bergeenden en wintertalingen 

werden ook nog twee zomertalingen ontdekt. 

Ook vlogen hier enkele zwarte sterns en werd 

een zilverplevier gezien wat zeker voor in het 

binnenland vrij bijzonder is. Ook werd een heuse 

visarend boven de plassen waargenomen die 

langzaam afgleed richting het centrale deel van 

het veengebied. De visarend was een mooie 

afsluiter van een geslaagde dag, waarna we dan 

ook weer huiswaarts keerden.  

 

Op zaterdag 15 juni stond de excursie naar het 

Springendal en Dal van de Mosbeek gepland. We 

vertrokken van de parkeerplaats van 

Staatsbosbeheer bij de Paardenslengte. We 

liepen in oostelijke richting over het nieuw 

ingerichte gebied. Hier is veel hout gekapt en 

humus afgegraven om de Paardenslengte met de 

heideveldjes die rond het Onland liggen met 

elkaar te verbinden.  

Al snel leuke soorten als de kneu Mooie graslandjes met volop aardbeivlinders 

Grauwe klauwier vrouw 
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 We lopen de Schabosweg af en komen voor een 

weiland, dat een aantal jaren geleden is 

afgeplagd en waar nu de eerste gevlekte 

orchissen weer bloeien. Ook staat er veel 

vogelpootje en stekelbrem. Op de 

afrasteringdraad van het weiland ontdekken we 

een paartje grauwe klauwieren, die een 

gevangen meikever aan het verorberen waren. 

Een mooie waarneming. Ook liet de geelgors zich 

goed horen en zien tussen de vele zingende 

boompiepers. Zelfs de zwarte specht kwam langs 

vliegen. We lopen door langs de grens met 

Duitsland richting achterkant van de 

Paardenslengte naar het Dal van de Mosbeek. 

Boven ons hoofd zingt een boomleeuwerik zijn 

hoogste deuntje.  

 

 

 

  

In een boompje naast de broedstoof zingt een 

bonte vliegenvanger. Na nog enkele 

roodborsttapuiten te hebben gespot komen we 

bij de bronnen van de Mosbeek. De 

schraalgraslandjes, waarin bronnen liggen, staan 

in volle bloei. Rose van de gevlekte orchis, geel 

van de ratelaar en paars van de Spaanse ruiter. 

Het is genieten van deze kleurenpracht. Ook de 

wielewaal laat zich horen, terwijl schuin boven 

ons hoofd in de lucht een wespendief zweeft. Als 

we al dat moois in ons hebben opgenomen en 

gefotografeerd gaan we richting de auto’s. 

Over één ding zijn we het eens, hier gaan we nog 

een keer naar toe!  

 

 
 

 

Op 12 juli vertrokken we naar het 

Beuningerachterveld voor een avondexcursie. 

We zijn als eerste een schraal natuurgebiedje aan 

de Stroothuizerweg ingelopen en konden al 

meteen genieten van o.a. het prachtige 

beenbreek, blauwe knoop en grote ratelaar. De 

echte koekoeksbloem was met de tweede 

bloeiperiode bezig.  Als echte graslandvlinders 

lieten het koevinkje en het bruin zandoogje zich 

hier ook zien. Weer op de weg om de route te 

vervolgen, zagen we in het weiland een ree.  

Verderop langs de weg in de berm een grote 

mierenhoop, waar we er later nog meer van 

aantroffen. Op het Jacobskruiskruid zaten nog 

meerdere geel-zwart gestreepte rupsen van de 

Sint Jacobsvlinder, een nachtvlinder die ook 

overdag actief is.  

Op een afgeplagd weiland bloeien weer gevlekte orchideeën 

Schraal natuurgebiedje met beenbreek, blauwe knoop 

 en grote ratelaar. 

Langs het pad is een broedstoof gemaakt voor het 

Vliegend Hert. Een doelsoort, waarop het beheer 

van dit gebied is aangepast 

https://www.nvwgdegrutto.nl/uploads/2/6/7/3/26732913/gevlekte-orchis_orig.jpg
https://www.nvwgdegrutto.nl/uploads/2/6/7/3/26732913/broedstoof-vliegend-hert_orig.jpg
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Bij een boerderij stonden nijlganzen en de 

zwaluwen maakten hun rondjes boven de 

voerkuil en het weiland. Een veldleeuwerik liet 

zich horen en de buizerd kwam overvliegen. Een 

paar hazen liepen in de wei en verderop zagen 

we weer een ree.  

 

Ook de kievit, geelgors en putter lieten zich zien 

of horen. Op de heide zaten de heideblauwtjes, 

een van onze kleinste dagvlinders, al in rust en 

daardoor konden we die van heel dichtbij 

bewonderen. In een grove den zat de grote bonte 

specht. Even later vonden we nog enkele 

prachtige klokjesgentianen en het klein warkruid. 

Daarna zijn we met de auto naar de Holtweg 

gereden en hebben vanaf het hek over het 

gebied Punthuizen kunnen uitkijken. Hier zagen 

we een paar grauwe klauwieren, waarvan één 

met een hagedis in de snavel.  

 

 

 

Om iets voor 22.00 uur waren we in het gebied 

van de nachtzwaluw en na tien minuten hoorden 

we de eerste nachtzwaluwen. We zijn langzaam 

verdergelopen en al snel hoorden we het 

vleugelgeklap van de nachtzwaluw en kwamen er 

twee tegelijk laagvliegend langs ons heen. Nog 

een enkele keer kwam er een nachtzwaluw 

voorbij en als afsluiting vloog er één een paar 

ererondjes om ons heen. Geweldig!   

 

Op zaterdag 17 augustus reisden we voor de 

traditionele vogelexcursie af naar het 

Lauwersmeergebied. Aan een langdurige periode 

van droogte was een eind gekomen en ook voor 

deze zaterdag was er regen voorspeld.  Rond 

negenen arriveerden we bij onze vaste startplek, 

de toegangsweg naar de vogelkijkhut bij het Jaap 

Deensgat. Het miezerde nog behoorlijk maar een 

blik op buienradar gaf goede hoop voor het 

verdere verloop van de dag.   

 

Nadat de telescopen in stelling waren gebracht 

werd alvast een eerste blik geworpen op het Jaap 

Deensgat. Het grote aantal ganzen, voornamelijk 

grauwe- en brandganzen maar ook een andere 

ganzensoort als nijlgans en cascara eend zijn hier 

een vast gegeven. Al lopend op het pad op weg 

naar de vogelkijkhut was een geheel wit 

gekleurde witte kwikstaart een heel opvallende 

verschijning. In de rietzomen langs het pad zagen 

we verschillende rietgorzen en rietzangers. De 

berm van het weggetje zag wit van de bloeiende 

parnassia en er waren talloze uitgebloeide 

moeraswespenorchissen.  

Ook putters lieten zich zien en horen 

 

De telescopen worden in stelling gebracht 

Geelgors man 

Verder zagen we daar de gele kwik, geelgors en boompieper, 

allemaal typische soorten voor zo’n gebied. 
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Voor de vogelkijkhut zat het zoals gebruikelijk 

barstensvol met grote aantallen vogels, met 

name de eerdergenoemde ganzen aangevuld met 

eendensoorten als krak- en slobeenden, 

wintertalingen en kuifeenden. Hier ook tientallen 

lepelaars en een foeragerende grote zilverreiger. 

De meeste aandacht ging echter uit naar een 

mogelijke Ross ’Gans. De Ross' Gans is een kleine 

witte gans met zwarte vleugelpunten die normaal 

gesproken broedt in het noorden van Canada en 

overwintert in het zuiden van de Verenigde 

Staten.  

 

De volgende stop waar de telescopen werden 

opgesteld was bij het oude Robbengat. De 

grazige graslanden, die hier worden begraasd 

door schotse hooglanders en konikpaarden 

vormen een goed foerageergebied voor grote 

zwermen doortrekkende boeren- en 

huiszwaluwen. Een jagende boomvalk deed 

verwoede pogingen om met een razendsnelle 

vlucht hiervan een graantje mee te pikken. In de 

ruige bloemenrijke vegetatie foeragerende en 

overvliegende groepen putters.  

 

In de veerhaven van Lauwersoog zaten visdiefjes 

met vliegvlugge jongen plus één juveniele zwarte 

stern. Zittend op een steiger naast een visdief is 

goed te zien hoe klein deze soort is. Iets wat in de 

vlucht niet zo opvalt. Nadat iedereen had 

genoten van vis en softijs als dessert, werd via de 

parallelweg van de Bantpolder koers gezet naar 

de dijk bij Paesens-Moddergat. Het slotakkoord 

vond plaats bij Enzumakeeg. Vooral bij 

Enzumakeeg noord was het een drukte van 

belang.  

 

Vanaf de kijkheuvel op die plek werden al gauw 

hele leuke soorten waargenomen als de 

zeldzame temmincks strandloper, kleine 

strandloper, kemphaan, grutto, zwarte ruiter, 

bosruiter, bontbekplevier, bonte strandloper, 

krombekstrandloper en kluut. Vanuit de 

rietvelden hoorden en zagen we 

baardmannetjes. Een hele mooie soort waren de 

drie franjepoten die nerveuze rondedansjes 

maakten in het water, om allerlei prooien op te 

jagen. Franjepoten zijn kleine steltlopers uit het 

noorden maar helemaal gebouwd voor een leven 

op zee.  

Zo rond half vijf en met bijna 80 soorten op de 

teller werd weer koers gezet richting Twente, 

maar niet voordat Marcel Grunder op de foto 

ging met het levensgrote kunstwerk van de 

Europese zeearend. Afsluitend kunnen we 

andermaal constateren dat het bepaald geen 

straf is geweest om weer eens rond te struinen in 

het Lauwersmeergebied.  

Twee konikpaarden hebben het met elkaar aan de stok 

Hele leuke soorten waargenomen als deze  

zeldzame temmincks strandloper 

Marcel past met gemak in het silhouet van de zeearend 



 
14 

Weekend excursie Schiermonnikoog 

Vrijdag 14 -16 oktober  

Op tijd uit de veren om dit weekend naar 

Schiermonnikoog af te reizen. De 

weersvooruitzichten zagen er met veel regen en 

harde wind, niet veelbelovend uit. Na de 

overtocht van 45 minuten snel een fiets gehuurd 

en dan op weg naar ons verblijf op De Kooiplaats 

bij de familie Talsma. We waren ingekwartierd in 

de “Oude Stal” waarna vervolgens door de 

boodschappenploeg de boodschappen werden 

verzameld, die even later keurig werden bezorgd.  

 

 

Tegen 14.00 uur vertrokken we voor een eerste 

rondje op het eiland. Het was nog steeds 14 

graden, maar het was wel gestopt met zacht 

waaien; inmiddels was het windkracht 6-7 en de 

jongens met een elektrische fiets maar lachen. 

De veerhaven werd als eerste bezocht.  

 

 

 

 

Via de Westerplas en visboer ging de tocht verder 

over het eiland. Het bos werd aangedaan, waarbij 

op sommige plekken even werd gestopt om 

vogelgeluiden op te vangen en op naam te 

brengen. Opvallend was het enorme aantal 

brandganzen op het eiland. Na een best wel 

geweldige dag werd de soortenteller stopgezet 

op 73 soorten.  

 

Zaterdag 15 oktober 

Deze morgen zijn de meesten van ons ondanks 

een korte nachtrust weer vroeg uit de veren. Na 

een stevig ontbijt vertrekt rond acht uur een 

grote groep deelnemers richting wadkant. De 

weersomstandigheden zijn wederom niet 

geweldig maar het is in ieder geval zo goed als 

droog. Op een stuk bouwland zien we een grote 

groep goudplevieren, kieviten en brandganzen. 

We gaan richting veerdam en op de basaltkeien 

van de dijkrand vliegen tapuiten met ons mee. 

Aangekomen bij de veerdam zagen we een grote 

groep scholeksters, een enkele Rosse grutto, 

bergeend en brandgans in het al snel wassende 

water staan. Door het opkomende tij en de harde 

wind was het wad echter al geheel overspoeld 

waardoor de kleinere steltlopers hun toevlucht 

elders hadden gezocht op de 

hoogwatervluchtplaatsen. Wel zien we grote 

aantallen steenlopers op de aanlegsteigers en de 

basaltkeien en op aanmeerpalen in de haven 

rustende aalscholvers. Een enkele steenloper 

deed zich te goed aan een aangespoelde krab.   

 

 

 

De boodschappenploeg aan het hamsteren voor een 

heel weekend op het eiland 

 

In striemende regen en gehuld in regenkleding was het nog een 

hele uitdaging om de vele eendensoorten die zich bij de 

veerhaven hadden verzameld op naam te brengen. 

Steenloper met aangespoelde krab.   
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Vervolgens werd via de Herdershut koers gezet 

richting de kobbeduinen. Onderweg passeerden 

grote groepen overvliegende grauwe-, rot- en 

brandganzen. Vanuit het uitkijkpunt op de 

kobbeduinen zien we roodborsttapuit, watersnip 

en verschillende groepen overvliegende sijzen. 

Toch maakte het gebied een enigszins verlaten 

indruk door de afwezigheid van enige doortrek 

van lijsterachtigen als koperwiek en kramsvogel.  

Met een mooi overvliegende havik vrouw, 

lepelaar en grote zilverreiger en doortrek van 

veldleeuwerik en goudhaan was de vogelkoek al 

snel op.  

 

Hierna fietsten we in een lint door de duinen 

richting strandpaviljoen De Marlijn. Daar 

aangekomen trakteerden we eerst onszelf op 

koffie met appelgebak om daarna met frisse 

moed de Noordzee en het strand af te speuren 

vanaf de vloedlijn. Een klein groepje deelnemers 

waren ons al voorgegaan en wisten al 

roodkeelduiker, verschillende zwarte zee-eenden 

en een middelste zaagbek te melden. Ook 

dribbelden er groepjes drieteenstrandlopers op 

het strand en langs de vloedlijn. Hier zagen we 

ook de eerste groepjes koperwieken en diverse 

zanglijsters.  

 

Via het bospad ging het vervolgens verder naar 

de Noorder Vuurtoren. Hier kwamen we in 

gesprek met een bestuurslid van de Nederlandse 

Vuurtorenvereniging die een foto met ons deelde 

van onze groep gezien vanuit het topje van de 

vuurtoren. Hier was het ook, waar we eindelijk 

onze eerste slechtvalk ontdekten.  

 
 

 

Langs de kustlijn vele eidereenden, zwarte zee-

eenden en in het duinstruweel een grote groep 

spreeuwen, putters en doortrek van 

koperwieken. Via de Westerplas met eenden en 

futen en waar de waterral zich goed liet horen, 

ging het naar de jachthaven met enkele Rosse 

grutto’s. Onderweg naar de Kooiplaats worden 

we weer begeleid door enkele tapuiten en 

graspiepers en er wordt zowaar nog een 

wegvliegende sneeuwgors gespot.   

 

Zondag 13 -10-2019 

Het was gelukkig droog met minder wind, maar 

wel wat heiig. Onze fietstocht gaat richting 

Kobbeduinen om dan af te buigen door het bos 

naar de begraafplaats de Vredenhof. In de duinen 

wordt nog een beflijster gespot. Bij de Vredenhof 

aangekomen was het een drukte van je welste 

van vogelaars. Vrijdag was er een zeer zeldzame 

vogel gevangen in de mistnetten van het 

ringstation. Het was een Noord-Amerikaanse 

soort, de mirtezanger, nog maar één keer eerder 

in Nederland waargenomen.  

Een zwarte zee-eend langs de kustlijn 

Leuke doortrek van goudhaan 

 

De gevangen Noord-Amerikaanse mirtezanger 
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Deze vogel was bij de Vredenhof weer 

vrijgelaten. Vogelspotters uit heel Nederland 

kwamen met de eerste boot of watertaxi’s om 

deze soort te spotten en deze op hun soortenlijst 

bij te kunnen schrijven.  

 

 

Het was een mooi schouwspel om te 

aanschouwen wanneer de vogel werd gespot hoe 

de hele meute zich in beweging zette om het 

vogeltje te kunnen zien. Ook wij hebben een 

schim van het vogeltje kunnen opvangen. Op de 

plek waar de vogel zich ophield stonden ook 

prachtige paddenstoelen zoals grote 

parasolzwam, vlekplaat, kluifzwam en de 

vliegenzwam. We vervolgden onze weg door de 

polder via het wad over de dijk richting Kooiplas. 

Op het eind van de dijk zien we enkele 

zwartkoppen, goudhaantjes en een bladkoning.  

Toch een mooie afsluiting van een lang weekend 

Schiermonnikoog. In totaal hebben we 97 

soorten vogels gespot.  

 

Als laatste activiteit was er op zaterdag 9 

november een excursie gepland naar het 

Veluwemeer. We vertrokken vanuit Weerselo 

richting de eerste vogelkijkhut gelegen aan het 

Drontermeer. Om half tien parkeerden we onze 

auto’s aan de Kamperdijk in Elburg. Aanvankelijk 

begonnen we zonnig aan onze excursie maar al 

snel werd het een beetje kwakkelweer, dan 

regen en even weer droog.  Een lang pad leidde 

ons naar de kijkhut. Hoewel de meeste 

watervogels op het Drontermeer op enige 

afstand van de kijkhut waren, kregen we 

bijzondere soorten in de kijker als wilde zwaan en 

brilduiker. Verder zagen we soorten als 

aalscholver, fuut, krakeend en meerkoet. In het 

rietveld liet een ijsvogel zich even in de vlucht 

zien. En uiteraard spotten wij ook enkele 

baardmannen in de rietstengels om ons heen. 

Hierna werd de navigatie weer ingesteld naar de 

volgende plek; de uitkijktoren bij Hierden. In de 

weilanden hiernaar toe zagen we veel grauwe- en 

kolganzen en een enkele rietgans. Een anders 

zo’n schuwe soort als de zilverreiger liet zich deze 

keer niet door ons verstoren. Vanaf de hut heb je 

een prachtig uitzicht op het Veluwemeer. Wilde 

zwanen, en zelfs een kleine zwaan kwamen in de 

kijker. Brilduiker, slobeend, tafeleend, krakeend, 

en kleine mantelmeeuw, waren enkele van de 

vele soorten die daar werden gezien.  

 

De laatste vogelkijkhut voor die dag was de in 

een broekbos gelegen Kapiteinshut. Een prachtig 

met afgevallen bladeren bedekt pad door het 

broekbos, leidt naar de Kapiteinshut.  Na een 

wandeling van ongeveer vijfhonderd meter, waar 

de grote bonte specht zich goed liet horen, 

kwamen we aan bij de kijkhut. Deze is geplaatst 

aan de rand van een meertje. Een groep van naar 

schatting vierhonderd krooneenden zaten op het 

water. Wat een prachtig gezicht. Ongeveer  

tweederde van de groep krooneenden waren 

mannetjes. Een dodaars was ook van de partij, 

evenals een rietgors en tjiftjaf.  

Er werd lang genoten van dit prachtige uitzicht. 

Het was weer een prachtige excursie. 

Drieënveertig soorten werden er geteld. 

 

Het was een drukte van belang bij het Vredenhof 

 

Groep van naar schatting vierhonderd 

krooneenden dobberden op het water. 
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4. WEIDEVOGELS  

Pluim voor onze vrijwillige weidevogelbeschermers 
 

Het jaar 2019 zal vooral de geschiedenisboekjes ingaan als een extreem droog jaar waarin de gevolgen 

van de klimaatverandering voor het 2e achtereenvolgende jaar voelbaar werden. Er werden wéér 

records (eerste kievitslegsel in februari) en weerrecords verbroken in Nederland. Het afgelopen 

broedseizoen kenmerkte zich door het koude maar ook vooral droge voorjaar. Aan de grote voorraad 

muizen in de uilenkasten werd al vroeg duidelijk dat het een goed muizenjaar zou worden. Voor de 

weidevogels een positieve bijkomstigheid omdat veel roofdieren hierdoor over het algemeen gemakkelijk 

hun kostje konden vergaren met het eten van muizen in plaats van eieren of kuikens.  

 

Inleiding: 

De beschermingsactiviteiten rondom de 

weidevogels konden gelukkig redelijk op peil 

gehouden worden, ondanks dat het aantal 

vrijwilligers iets afnam en de gemiddelde leeftijd 

geleidelijk verder steeg. Verjonging voor de 

komende jaren is dan ook hard nodig. Een 

aandachtspunt waar onze vereniging best veel 

werk van maakt. Vol goede moed gingen ook dit 

jaar weer de weidevogelbeschermers op pad, 

tegenwoordig bijna geheel bestaand uit ervaren 

60-plussers. Zij weten waar de vogels broeden en 

houden contact met de boeren. Een goede 

relatie en regelmatig contact tussen vrijwilliger 

en boer is namelijk essentieel om de legsels en 

jongen van weidevogels te beschermen. Veel 

waardering gaat uit naar deze 

weidevogelbeschermers die zich ondanks de 

jaarlijks terugkerende matige broedresultaten, 

zowel in letterlijke als in figuurlijke zin, niet  

 

uit het veld laten slaan.  

Een waar “Dank je wel!” aan al deze vrijwilligers, 

die veel van hun vrije tijd besteden aan het 

beschermen van nesten en kuikens binnen ons 

verenigingsgebied, is dan ook op zijn plaats!   

 

Het weer in het broedseizoen 2019.  

Het leek wel lente in februari. De zon scheen 

maar liefst 139 uur tegen 85 normaal. Vooral in 

de tweede helft van de maand was het overdag 

extreem zacht. De gemiddelde 

maandtemperatuur kwam uit op 6,0 graden 

tegen 3,3 normaal. Dit hele zachte weer zorgde 

er voor dat eind februari al het eerste kievitsei 

gevonden werd. Een nieuw record!  
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Droogte 

De aanhoudende droogte afgewisseld met koude 

en warme dagen in april zorgde ervoor dat veel 

weidevogels extra in de problemen kwamen. 

Vogels als de grutto en kievit hebben het 

doorgaans al moeilijk door het gebrek aan 

geschikt leefgebied. De droogte deed hier nog 

een schepje bovenop en dat zorgde bij de 

weidevogels voor extra stress. Het vaak te lage 

waterpeil in de landbouwgebieden zorgt al voor 

te weinig insecten, en daar deed het uitblijven 

van de regen nog een schepje bovenop. Veel 

kievitskuikens gingen hierdoor een gewisse dood 

tegemoet.  

 

Het eerste kievitsei 2019 

Op maandag 18 maart werd het eerste nest met 

het eerste kievitsei binnen het werkgebied van 

onze vereniging gevonden door Werner 

Vollenbroek uit Deurningen. Werner van harte 

gefeliciteerd!  

 

 

 

Het 1e kievitsei van Nederland werd in 2019 

gevonden door Eduard van der Hoek uit Grou 

(Friesland) op 28-02-2019 om 11.45 uur in een 

weiland bij Vegelinsoord. Dit eerste ei van 2019 is 

het vroegste kievitsei dat ooit gevonden is. De 

landelijke recorddatum was tot nu toe 2 maart 

1989 in Ermelo.

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 

 

 

De snelle achteruitgang van het aantal broedparen kieviten is heel zorgwekkend! Vorig jaar hadden 
we nog 225 broedparen tegen 187 broedparen in dit jaar. Een terugloop met 17%.   
De lage overleving van de kuikens ligt hieraan ten grondslag. 

150

250

350

450

550

650

750

850

950

1050

1150

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

2
0

1
9

Kievit

Veel kievitskuikens gingen verloren door de droogte 
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Verhoging waterpeil 

Vooral van de kievitskuikens uit de eerste legsels 

zijn er niet veel vliegvlug geworden. Het 

aanhoudende droge weer was hiervan de 

hoofdoorzaak waardoor de kuikens te lang 

verstoken bleven van hun voedsel. Je zag dan ook 

dat veel broedparen wegtrokken uit hun 

broedgebieden nadat ze hun kuikens hadden 

verloren. Al met al zijn er gedurende het 

broedseizoen uiteindelijk zo’n 88 kuikens 

vliegvlug geworden. Om in de toekomst bij 

aanhoudende droge periode de weidevogels te 

helpen bij het vliegvlug worden van hun kroost 

kunnen vrijwilligers, jagers en boeren hulp 

bieden door tijdig her en der water op een 

perceel te pompen. Laat greppels vollopen of 

verhoog het waterpeil in de sloten. Dit water 

trekt insecten aan voor kievitskuikens. De bodem 

wordt bovendien door deze handelingen weer 

vochtig waardoor ook de regenwormen weer 

binnen bereik van de volwassen vogels komen.  

 

Maatregelen voor kievit op bouwland  

Dit jaar werd er voor kieviten de regeling 

‘Maatregelen voor kievit op bouwland’ sinds 

jaren weer opengesteld. Deze regeling is alleen 

beschikbaar voor gebieden waarin boeren niet 

mee kunnen doen aan gesubsidieerd 

weidevogelbeheer. Het snel teruglopende aantal 

broedparen kieviten heeft Provincie Overijssel 

i.s.m. Landschap Overijssel doen besluiten om op 

het land van de boer de overlevingskansen van 

de kuikens te vergroten en hiervoor extra budget  

 

vrij te maken. Hiervoor sluit de boer voor 1 jaar 

een overeenkomst af.  

 

Voorwaarden 

Voordat zo’n overeenkomst wordt afgesloten 

met de boer moet door weidevogelbeschermers 

zijn vastgesteld dat op het betreffende (of 

aangrenzende) perceel minimaal 5 legsels van 

kieviten zijn aangetroffen of op basis van 

ervaringen in voorgaande jaren kunnen worden 

verwacht. In de periode van 1 maart tot 15 mei 

worden er dan geen bewerkingen uitgevoerd op 

het betreffende maisperceel.  Als een 

groenbemester zo hoog staat dat deze de 

vestiging van kieviten verhindert, moet deze 

worden ondergewerkt vóór 1 maart.  

 

Braakstrook 

Na 15 mei wordt op het perceel een ‘zeer vroeg’ 

maïsras ingezaaid en blijft er een braakstrook 

liggen op hetzelfde perceel of een vluchtstrook 

op een aangrenzend perceel. Een braakstrook is 

een strook van 6 tot 12 meter breed waarop 

gedurende de looptijd van de overeenkomst 

geen bewerkingen worden uitgevoerd. Deze 

braakstrook wordt in stand gehouden van 15 

maart tot 1 augustus. Voorafgaand aan 

bewerkingen vanaf 15 mei op het perceel waar 

deze beschermingsmaatregel is getroffen, wordt 

altijd contact opgenomen met de lokale 

vrijwilliger(s). Deze regeling wordt ook voor 2020 

weer opengesteld. 

De regeling ‘Maatregelen voor kievit op bouwland’ sinds jaren weer opengesteld. 
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Grutto 

 

Het blijft maar doorgaan met de achteruitgang van het aantal grutto’s die geteld worden. Waren er 
vorig jaar nog 15 broedparen aanwezig in de broedgebieden rondom de kerkdorpen, dit jaar bleef de 
teller steken op 11 broedparen grutto’s.  

   

Broedresultaat 

Wel was het broedresultaat gelukkig iets beter 

dan van het jaar ervoor. Er werden 7 pullen 

vliegvlug verdeeld over 5 broedparen. Deze 

verbeterde resultaten zijn dit jaar voornamelijk te 

danken aan de hoge muizenstand op de 

graspercelen. Hierdoor was de predatiedruk in 

vele gebieden in stuk lager. De verwachting is dat 

dit resultaat niet veel zal bijdragen aan het 

behoud van de grutto in deze niet begrensde 

weidevogelgebieden. Onderzoekresultaten 

wijzen namelijk uit dat uiteindelijk maar 40% van 

de vliegvlugge kuikens weer terugkomt naar 

Nederland want ook de vogeltrek eist zijn tol.  

 

Onderzoek  

De meeste grutto’s die in Nederland broeden, 

overwinteren in West-Afrika, en steken dus twee 

keer per jaar de Sahara over. Onderzoekers 

hebben de afgelopen jaren met behulp van 

zenders 53 grutto’s gevolgd. Hierbij is 

aangetoond dat de vlucht over de Sahara richting 

het noorden veel gevaarlijker is dan die naar het 

zuiden. Alle gevolgde vogels overleefden de reis 

naar het zuiden. De terugweg werd echter 24% 

van de grutto’s fataal, en dat blijkt te maken te 

hebben met de nadelige windomstandigheden. 

 

De passaatwinden boven de woestijn, die in het 

voorjaar altijd uit het noordwesten komen, 

zorgen ervoor dat de vogels veel tegenwind 

hebben en te weinig energie overhouden. Een 

tussentijdse stop in de Sahara is een probleem, 

omdat er weinig te eten en te drinken is. De kans 

bestaat dat vanwege de klimaatverandering de 

sterfte onder deze trekvogels in de toekomst 

toeneemt. Weersomstandigheden in Afrika 

tezamen met de jaarlijks te lage reproductie in 

Nederland, zorgt ervoor dat de gruttostand 

achteruit blijft gaan.  

 

Leegloop van broedparen 

Zo was er afgelopen jaar in Fleringen voor het 

eerst in de verenigingshistorie geen 

broedresultaat van de grutto. Na Deurningen en 

Saasveld moet gevreesd worden dat ook dit 

kerkdorp de koning van de graslanden kwijtraakt. 

Om in Nederland verdere terugloop van het 

huidige aantal broedparen, tussen de 32.000 en 

35.000, te voorkomen zouden er ongeveer 

13.000 kuikens vliegvlug moeten worden. 

Afgelopen jaar werden er naar schatting volgens 

Vogelbescherming Nederland, maar zo’n 9000 

gruttokuikens vliegvlug. Het merendeel van deze 

kuikens (5400) werd vliegvlug in Friesland. 
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Scholekster 

 

Jonge scholeksters hebben mogelijk een voedselprobleem. Scholeksters met jongen hebben veel 
voedsel nodig, wormen en emelten. En emelten die hoog in de graszoden zitten, zijn er niet op de 
akkers. De paar vogels die wel met succes op de akkers broeden, gaan als het droog wordt met hun 
jongen naar weitjes met wat ouder gras. Dat zijn plekken waar jongen nog groot komen. 

 

Afname 

Sinds 1985 nemen in Nederland de 

aantallen af, voornamelijk door 

voedselgebrek langs de kust en door 

intensivering van de landbouw in 

combinatie met de hoge predatiedruk in 

het binnenland. Nadat we binnen onze 

vereniging enkele jaren achter elkaar te 

maken hadden met een vrij constant 

aantal broedparen scholeksters (23 

stuks) werden er dit jaar in totaal maar 

18 broedparen geteld. De jaren dat er 

nauwelijks kuikens vliegvlug werden, zien 

we dit jaar duidelijk als oorzaak terug in 

de stand. Dit kon dan ook niet uitblijven.  

 

Opvallend 

Wat dit jaar opviel was het hoge aantal 

vliegvlug geworden scholeksters in 

Rossum. Hier werden verdeeld over zes 

broedparen elf pullen vliegvlug. Er werd 

maar één nest gepredeerd. In totaal 

werden er bij de 18 broedparen 15 

kuikens vliegvlug. 
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Scholekster

Al jaren nauwelijks scholeksterkuikens vliegvlug 
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Wulp 

 

 
We werden dit jaar aangenaam verrast door de stijging van het aantal broedparen wulpen. En dat in 
een jaar dat door SOVON was uitgeroepen tot het jaar van de wulp. 

 

Broedresultaten 

Ten opzichte van vorig jaar (22 broedparen) steeg 

het aantal broedparen dit jaar namelijk naar 29 

broedparen. De meeste broedparen, 7 stuks, 

waren aanwezig in het werkgebied van Rossum. 

In totaal werden er dit jaar waarschijnlijk 17 

jonge wulpen vliegvlug verdeeld over 8 

succesvolle broedparen. Dit is geen slecht 

resultaat wanneer we dit afzetten tegen het 

aantal vliegvlug geworden pullen uit de 

voorgaande jaren. De extra inspanningen die de 

veldwerkers in samenwerking met de boeren 

hebben geleverd in het jaar van de wulp, heeft 

hieraan zeker bijgedragen. Dank hiervoor! 

 

 

 

Jaar van de wulp 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wulp

De eerste wulpenparen zijn bij het 

verschijnen van dit jaarverslag weer terug 

in hun broedgebieden. Een jodelende wulp 

die met trillende vleugels een glijvlucht 

maakt op een vroege voorjaarsochtend. 

Het is voor menigeen het ultieme 

voorjaarsgevoel, maar de balts van de 

wulp laat zich steeds minder horen en 

zien. Sinds halverwege jaren tachtig van 

de vorige eeuw is de wulp als broedvogel 

met bijna 50% afgenomen. 

 

Voor Sovon Vogelonderzoek Nederland en 

Vogelbescherming was het reden om 

2019 uit te roepen tot het Jaar van de 

Wulp. Hopelijk gaan uitgevoerde 

onderzoeken en inventarisaties, waaraan 

ook wij een bijdrage hebben geleverd, 

helpen de situatie van de wulp te 

verbeteren.  

 

  

Jaarlijks broeden er ongeveer 4.300 paartjes in 

ons land, in open graslanden en akkers, heide, 

hoogveen en open duingebied. 
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Tureluur 

 

De tureluur dankt zijn naam aan het geluid dat de vogel maakt: "tjululuu"; dat is namelijk makkelijk 
te vertalen naar 'tureluur'. Hij is altijd te herkennen aan de markante felrode poten en de brede witte 
achterrand van de vleugels.  

 

Broedresultaten 

Ook dit jaar zette de daling van vorig jaar door. In 

totaal werden er over het gehele zoekgebied van 

onze vereniging maar vijf broedparen geteld 

tegen zeven paartjes in 2018. Twee broedparen 

in Fleringen, twee broedparen in Rossum en een 

broedpaar in Agelo. Bij het broedpaar in het 

Agelerveld werden er twee kuikens vliegvlug.  

Van de twee broedparen in Fleringen kwam een 

nest succesvol uit; het tweede nest werd door 

bewerkingen verstoord. Ook hier werden er twee 

kuikens vliegvlug. Van de twee broedparen in 

Rossum werden de nesten niet gevonden. Wel 

kon wat later in het seizoen worden vastgesteld 

dat er een kuiken vliegvlug was geworden. 

Weidevogelgebied Albergen 
Het is voor boeren een uitdaging om naast het produceren van voedsel, het landschap in stand te houden 

en de biodiversiteit te herstellen. In Nederland worden op 80.000 ha. maatregelen getroffen in het kader 

van agrarisch natuurbeheer. Op die hectares kan echter niet gecompenseerd worden wat er op de 

overige twee miljoen hectare in Nederland fout gaat. Steeds meer boeren willen meer natuurinclusief 

boeren. Het zou goed zijn dat het huidige aantal boeren behouden blijft en dat zij oog houden of krijgen 

voor de inpassing van natuur in het bedrijf. 
 

Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten van het weidevogelgebied Albergen in 2016 t/m 2019 

 

SOORT AANTAL BROEDPAREN AANTAL  KUIKENS  VLIEGVLUG 

 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Kievit 80 62 40 38 35 32 20 21 

Grutto 18 24 22 22 18 15 22 16 

Scholekster 2 3 3 3 2 1 0 1 

Wulp 7 5 5 5 3 0 0 0 

Tureluur 2 4 7 7 3 4 14 15 
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Kievit:  

Het aantal broedparen kieviten in dit begrensde 

weidevogelgebied is verder teruggelopen. Dit 

heeft voor een groot deel te maken met het 

omzetten van bouwland(maisland) naar grasland. 

De aanwezigheid van de plas-dras zorgt er 

jaarlijks wel voor dat er in dit gebied relatief 

meer kuikens vliegvlug worden dan in gebieden 

zonder plas-dras. Er zijn dit jaar ongeveer 21 

jonge kieviten vliegvlug geworden.  

 

Grutto: 

 

  

Het aantal 

gruttobroedparen 

was gelijk aan die van 

2018 en kwam uit op 22 

broedparen. Het seizoen 

startte slecht want in de 

derde week van april waren er 

al veertien van de legsels 

leeggevreten door de vos, ondanks een 

goedwerkend stroomraster. Door de 

aanwezigheid van een plas-dras en daarmee 

voedselbeschikbaarheid, bleven er gelukkig nog 

veel broedparen in dit gebied hangen. Een deel 

van deze broedparen hebben nog een 2e legsel 

geproduceerd en succesvol kuikens vliegvlug 

gekregen.  

 

Er zijn in totaal bij elf broedparen naar schatting 

zestien kuikens vliegvlug geworden. Dit resultaat 

is redelijk goed te noemen. Met de resultaten 

van de voorgaande jaren erbij zorgt dit ervoor 

dat we met een vitale en zeer  

 

 

 

waarschijnlijk een groeiend aantal broedparen 

grutto’s in de komende jaren te maken krijgen. 

 

Tureluur:  

Ook met de tureluur ging het goed. Er hebben 

zeker vijf broedparen in de nabije omgeving van 

de plas-dras gebroed en drie broedparen rondom 

de graspercelen aan de Zenderseweg in 

Albergen. Vijf broedparen hebben kuikens 

vliegvlug gekregen.  

 

Goede broedresultaten 

De goede broedresultaten van de grutto en de 

tureluur zijn dankzij de medewerking en inzet van 

vele partijen tot stand gekomen. De waardering 

gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers die zich 

afgelopen jaar voor dit gebied hebben 

ingespannen.  

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat om vrijwilligers van de WBE Zenderen, 

WBE Tubbergen, Gebiedscollectief NOT en 

NVWG “De Grutto” en natuurlijk de uitstekende 

medewerking van de boeren. 

 

Medewerking 

Daarnaast kregen enkele jagers het afgelopen 

jaar in dit gebied weer de volledige medewerking 

van het bestuur van de WBE Zenderen i.v.m. de 

noodzakelijke ontheffingen om ’s nachts de vos 

te kunnen verjagen/bestrijden en zodoende de 

weidevogellegsels en aanwezige kuikens beter te 

kunnen beschermen. Verder zijn dit jaar in de 

beschermde weidevogelgebieden van 

Noordoost-Twente 10 vossenvallen beschikbaar 

gesteld uit de subsidiepot die door de 

Nederlandse overheid ter beschikking is gesteld 

voor “Niet Productieve Investeringen”. Deze 

vossenvallen zijn uitgerust met elektronische 

melders hetgeen betekent dat zodra de val 

dichtklapt er een melding binnenkomt op de 

telefoon van de jager die deze val onder beheer 

heeft. Deze vossenvallen zijn, zo is gebleken, hard 

nodig om de predatiedruk te beteugelen.
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5. DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 

Afdeling: Fleringen 

Vergelijking resultaten 2019 en 2018 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN 

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Kievit 41 56 29 49 20 26 5 7 8 22 

Grutto 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 

Scholekster 4 5 1 2 1 1 0 1 3 1 

Wulp 6 3 6 3 5 1 1 2 5 4 

Tureluur 2 4 0 1 1 1 1 0 2 ? 

 

De kievit  

Het afgelopen jaar was een teleurstellend 

seizoen voor de kievit maar ook voor de 

meeste overige weidevogelsoorten. Na 

de gortdroge zomer van 2018 volgde een 

droge winter. Ook het voorjaar van 2019 

bracht geen verandering in dit 

weerbeeld. Het neerslagtekort in 

voorjaar heeft direct gevolgen voor de 

natuur en landbouw.  

Ook weidevogels ondervinden last: voor 

de kuikens die in deze periode uitkomen 

is er te weinig voedsel, waardoor ze sterk 

verzwakken en zelfs sterven. In hoever de 

droogte van invloed is geweest op het 

aantal broedparen laat zich raden maar 

feit is dat we bij de kievit slechts 41 

broedparen konden noteren. In het 

deelgebied met de hoogste bezetting 

werden vooraf aan de bewerkingen 

veertien maislandlegsels gemarkeerd. De 

betreffende landbouwer wist tijdens het 

werk er zelfs nog enkele bij te vinden. 

Vooral door zijn inzet zijn in dit gebied 

het merendeel van de nesten 

uitgekomen en ook werden hier relatief 

veel jonge kieviten gezien. Toch was het 

teleurstellend dat ook hier ondanks alle 

genomen moeite slecht weinig jongen 

vliegvlug zijn geworden. 

De grutto  

Nadat al enige jaren op rij het de grutto niet meer is 

gelukt de broedcyclus te voltooien lijkt het doek te zijn 

gevallen voor de grutto in Fleringen. Het afgelopen jaar 

werd in een deelgebied slechts één broedpaar enige tijd 

waargenomen maar aanwijzingen voor broedpogingen 

zijn er niet geweest. In enkele andere deelgebieden 

werden soms zwervende vogels gezien maar ook hier 

waren geen broedactiviteiten.   

 

De scholekster   

Ook de scholekster heeft al jaren een veel te lage 

reproductie om de soort in stand te houden. Vier 

broedparen werden gezien op de akkers rond Fleringen 

waarvan één broedpaar drie jongen op de wieken kreeg. 

Eén van de drie vliegvlug geworden scholeksterkuikens 
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De wulp  

Met de wulp is altijd wat te beleven en het wordt 

zelden saai. Het afgelopen jaar zochten maar 

liefst zes paartjes een broedplek in de graslanden 

rondom Fleringen. Van de zes broedparen 

werden vier nesten gevonden in de broedperiode 

voordat er al was gemaaid. Vanaf dat moment is 

medewerking van de boer cruciaal voor het 

welslagen van de broedsels en hieraan heeft het 

niet ontbroken. In voorkomende gevallen werd 

tijdens het maaien ruim om de legsels heen 

gemaaid waarbij om één van deze legsels nadien 

een stroomraster is geplaatst. Ook werd het 

maaien van een volledig perceel wekenlang 

uitgesteld. Tevens werden kleine jongen van 

twee broedsels tijdens het maaien opgezocht en 

verplaatst naar een aanliggend perceel. De jonge 

wulpen konden nadien een tijd lang worden 

gevolgd waarbij een broedpaar met hun jongen 

een ware struintocht door de wijde omgeving 

hebben gemaakt om de bewerkingen van 

meerdere percelen te ontwijken. Van dit 

broedpaar werden uiteindelijk drie grote jongen 

verplaatst tijdens het grasmaaien. Op een ander 

perceel werden twee jongen vliegvlug. 

 

Zoals vermeld werden ook de jongen van de 

overige broedparen enige tijd worden gevolgd, 

maar tot vliegvlugge jongen is het helaas niet 

gekomen.   

 

De tureluur  

Van de tureluur werden slechts in één deelgebied 

nog twee broedparen aangetroffen. Legsels 

hiervan werden niet aangetroffen, maar tot ver 

in het broedseizoen zijn er in dit deelgebied van 

één broedpaar alarmerende broedvogels met 

jongen gezien. 

 

Afdeling: Saasveld: 

 

Vergelijking resultaten 2019 en 2018 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN 

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Kievit 20 24 26 20 11 9 15 11 12 10 

Grutto 0 0 - - - - - - - - 

Scholekster 2 1 2 1 1 0 1 1 1 0 

Wulp 3 3 2 2 1 0 2 3 2 0 

 

De kievit 

Het aantal broedparen kieviten is het afgelopen 

jaar verder gedaald. Bedroeg het aantal 

broedparen in 2018 nog 24, in 2019 moesten 

we het doen met 20 broedparen. Deze 

achteruitgang heeft deels te maken met de 

slechte resultaten van de voorgaande jaren. 

Naast de bewerkingen in de broedpercelen, 

voornamelijk maislanden, speelt de hoge 

predatiedruk een grote rol in de 

overlevingskansen van de kievitspullen. Zo ook 

dit jaar! Dit jaar werden iets meer kuikens 

vliegvlug (12 stuks) ten opzichte van vorig jaar 

(10 stuks). De meeste broedparen waren 

aanwezig in het Westrikkerbroek en 

Boerenbroek.   

 

De grutto  

Ieder jaar heb je nog hoop dat de grutto weer 

als broedpaar te zien is in Saasveld. Vooral het 

Westerikkerbroek, een groot en open gebied, 

zou op deze soort nog steeds een 

aantrekkingskracht moeten uitoefenen.  

Van twee broedsels werden de jongen overgezet  
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Maar helaas, ook in 2019 bleef Saasveld weer 

verstoken van gruttobroedparen. 

Hopelijk gaan de komende jaren door de 

veranderingen in de landbouw en het 

toenemen van meer kruidenrijke graslanden 

ervoor zorgen dat de grutto weer terugkeert.  

 

De scholekster 

In 2019 waren er in Saasveld 2 broedparen 

scholeksters die beide tot broeden kwamen. 

Helaas werd 1 nest gepredeerd. Van het andere 

nest kwamen 2 eieren succesvol uit. Hiervan 

werd 1 kuiken uiteindelijk vliegvlug. 

De wulp  

Dit jaar hebben er zeker 3 broedparen wulpen 

gebroed. Onzekerheid is er over een mogelijk 

4e broedpaar. Eén gevonden nest werd 

leeggevreten en het andere gevonden nest 

werd verlaten. Bij het 3e broedpaar kwamen de 

eieren succesvol uit en werden de pullen later 

met hun luid alarmerende ouders ook 

gesignaleerd. Onzeker is of deze jonge wulpen 

uiteindelijk vliegvlug zijn geworden. 

 

 

Afdeling: Weerselo  

 

Vergelijking resultaten 2019 en 2018 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN 

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Kievit 21 21 27 21 16 8 11 12 16 7 

Grutto 2 2 1 2 0 0 1 2 0 0 

Scholekster 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 

Wulp 5 5 4 3 2 1 2 2 3 2 

 

Kievit 

Het aantal broedparen van de kievit bleef in 2019 

gelijk aan het aantal in 2018 nl. 21 broedparen. 

Op zich een mooi gegeven dat het aantal 

broedparen niet verder is gedaald, maar gezien 

de totale oppervlakte aan mogelijk leefgebied is 

de aanwezigheid van de kievit in Weerselo toch 

wel minimaal geworden. Er hoeft niet meer veel 

te gebeuren en de waarneming van een 

broedpaar kieviten zal over een aantal jaren in 

Weerselo een bijzonderheid worden. Een 

vooruitzicht waar we maar niet aan moeten 

denken. Positief in 2019 was dat er meer nesten 

werden gevonden en beschermd konden 

worden. In totaal werden 27 nesten gevonden, 

waarvan 16 met een uitgekomen legsel.  

 

Met name de eerste legsels waren niet echt 

succesvol. Er werden bijna geen kuikens 

waargenomen en mocht dit al wel het geval zijn 

dan waren de jongen na enkele dagen 

verdwenen. Het tweede (vervolg)legsel, leverde 

meer succes op. Deze legsels werden allemaal 

gevonden op maislanden en wel nadat de meeste 

landbouwwerkzaamheden hier waren voltooid.  

Het aantal verstoringen van de vervolglegsels 

was opvallend laag. Een echte verklaring hiervoor 

is niet te geven, maar dit had wel als gevolg dat 

deze nesten bijna allemaal met succes werden 

uitgebroed.  De schatting is dat uiteindelijk 16 

jonge kieviten vliegvlug zijn geworden. Toch nog 

een mooi resultaat.

Kievit op minimaal niveau in Weerselo  
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De grutto 

Het aantal broedparen grutto’s ging in zeven jaar 

tijd van tien paartjes naar twee paartjes in 2019, 

een dramatische achteruitgang van 80%. Een 

grutto is over het algemeen plaatstrouw, maar 

valt het broedsucces een aantal jaren tegen, dan 

wil de grutto het broedgebied nog wel eens 

verlaten. Zo is in het gebied Zoekerveld-

Zomerdijk de grutto nu totaal verdwenen. De 

enige locatie waar we nu nog grutto’s kunnen 

waarnemen is in de omgeving van de 

Wolfsbergweg - Legtenbergstraat. Dit jaar 

hielden zich hier 2 broedparen op. Een nest werd 

gevonden en gemarkeerd, maar werd helaas 

gepredeerd. 

 

De scholekster 

Het gaat ronduit slecht met de scholekster. 

Landelijk loopt het aantal broedparen gestaag 

terug.  Echte oorzaken zijn hiervoor niet aan te 

wijzen, maar het blijkt dat met name in de 

landbouwgebieden het slecht gaat met de  

 

scholekster. Vooral het broedsucces is 

verontrustend. In Weerselo is het al niet anders. 

Dit jaar konden we, net als in 2018, weer twee 

broedpaartjes tellen. Een paartje zag het 

broedsel voortijdig sneuvelen door predatie, 

terwijl het andere paartje, voor zover bekend, al 

helemaal niet tot broeden kwam.  

 

De wulp 

 Al in het vroege voorjaar werden in de omgeving 

van het Zoekerveld de eerste wulpen 

waargenomen. De wulp verraadt zijn 

aanwezigheid door zijn jodelende zang tijdens de 

vlucht. Voor veel mensen een eerste teken van 

het naderende voorjaar. Het aantal broedparen 

in Weerselo is de laatste jaren vrij constant en 

kwam ook dit jaar weer uit op vijf broedparen. Er 

werden in totaal vier nesten met eieren 

gevonden, waarvan twee nesten voortijdig 

werden gepredeerd. Uit de twee overige legsels 

kwamen drie vliegvlugge jongen voort. 

 

Afdeling Rossum 

 

Vergelijking resultaten 2019 en 2018 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Kievit 49 68 48 63 25 31 20 24 24  25 

Grutto 5 2 2 1 1 1 1 0 2 0 

Scholekster 7 4 6 3 5 1 1 2 11 0 

Wulp 7 5 2 7 1 3 1 4 5 4 

Tureluur 2 2 0 2 1 2 0 0 1 0 

Helaas ook geen grutto’s meer in het in het gebied Zoekerveld-Zomerdijk 
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De kievit 

Terwijl andere soorten weidevogels zich in het 

Rossumse goed wisten te handhaven en zelfs voor 

enige aanwas zorgden, moest de kievit ook dit 

jaar weer flink inleveren. Het aantal broedparen 

van de kievit daalde naar 49 paren. Als deze trend 

zich doorzet wordt het een kwestie van enkele 

jaren voor de kievit uit het boerenlandschap is 

verdwenen. In een van oudsher aaneengesloten 

rijk weidevogelgebied dat zich uitstrekt vanaf het 

kanaal Almelo-Nordhorn bij Volthe en via 

Linderveld, Medenveld en Roderveld tot aan de 

Denekamperstraat in Beuningen doorloopt, is de 

kievitenstand in vijf jaar tijd met 75% afgenomen. 

Over de oorzaken van deze ver boven gemiddelde 

teruggang zijn de meningen verdeeld, hoewel 

door velen wel in een bepaalde richting wordt 

gekeken.  

 

Een nieuw gevaar voor de kievitenstand zijn de 

aangescherpte regels t.a.v. het inzaaien van een 

zg. vanggewas op maisland. De periode van zaaien 

ligt nu tussen poten mais in voorjaar en 1 oktober. 

Vaak wordt gekozen om dit gewas ongeveer in de 

eerst helft van juni te zaaien.  

Bij het zaaien wordt de grond tussen de rijen mais 

volledig bewerkt met als gevolg dat late 

kievitenlegsels en ook pas uitgekomen kuikens 

hierop geen kans van overleven hebben. Dit zal de 

teruggang van de kievitstand in het 

boerenlandschap alleen maar versnellen.  

 

Er werden in 2019 48 legsels van de kievit 

gevonden waarvan er 25 succesvol zijn 

uitgekomen. De meeste legsels nl. 35 bevonden 

zich op maisland, zeven legsels in weiland en zes 

legsels op overige gronden. Het aantal 

verstoringen bedroeg in totaal twintig. Ondanks 

alles werden toch nog 24 jonge vogels vliegvlug.  

 

De grutto  

Het aantal paartjes grutto's was in 2019 weer op 

het niveau van 2017 nl. vijf paren. Deze stand is in 

een vrij groot gebied als Rossum-Volthe-Lemselo 

eigenlijk veel te laag. Deze echte weidevogelsoort 

weet zich nog slechts op enkele plaatsen met 

moeite te handhaven. Dit is mede een gevolg van 

de vele gevaren die er dreigen vanaf de grond en 

vanuit de lucht. Er werden twee legsels gevonden 

waarvan er één succesvol uitgekomen is. Het 

andere legsel werd verstoord. Door verschillende 

en ook latere waarnemingen zijn toch nog twee 

jonge grutto's vliegvlug geworden.  

 

 

De scholekster  

Ook de scholekster groeide in aantal paren nl. van 

vier paren in 2018 naar zeven paren in 2019, een 

behoorlijke aanwas. Er werden 6 legsels gevonden 

met in totaal 18 eieren, waarvan er 15 succesvol 

uitgekomen zijn. Eén legsel werd gepredeerd. Via 

meerdere waarnemingen bleek dat van alle 

succesvol uitgekomen legsels jonge vogels 

vliegvlug zijn geworden, in totaal elf. Dit geeft 

weer hoop voor de toekomst en hopelijk in het 

voorjaar veel lawaai in de lucht.  

De kievit moest ook dit jaar weer flink inleveren in Rossum 

Van alle succesvolle legsels ook jonge vogels vliegvlug 
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De wulp  

Ook de wulp weet zich behoorlijk goed te 

handhaven. Het aantal broedparen is zelfs met 2 

paren gestegen ten opzichte van 2018. Deze 

prachtig jodelende voorjaarsaankondiger heeft 

het geluk dat hij behoorlijk oud kan worden. Dit 

zal ook te maken hebben met het vrij forse 

postuur van deze vogel. Het aantal gevonden 

legsels bedroeg twee waarvan 1 legsel 

uitgekomen is. Het ander gevonden legsel werd 

gepredeerd. Ook uit de niet gevonden legsels zijn 

jongen voortgekomen, hetgeen bleek uit 

verschillende waarnemingen met als mooi 

resultaat dat in totaal nog 5 jonge wulpen 

vliegvlug zijn geworden. Ook hier zijn hoopvolle 

verwachtingen voor de toekomst gecreëerd.  

De tureluur  

Deze vogelsoort heeft het echt heel erg moeilijk 

om in onze contreien te overleven. De tureluur 

broedt nagenoeg uitsluitend op graspercelen met 

wat langer gras, is heel moeilijk te vinden en dus 

ook veel moeilijker te beschermen bij 

werkzaamheden op het land. Voordeel is wel dat 

na het uitkomen van de eieren de oudervogels 

meestal heel snel met hun jongen een sloot of 

beek opzoeken om dicht bij het water de jongen 

groot te brengen. Zodoende wordt een aantal 

gevaren bij werkzaamheden op het grasland 

omzeild. Net als in 2018 bedroeg het aantal 

aanwezige paartjes 2, welke beide niet werden 

gevonden. Uit latere waarnemingen bleek dat 

toch nog 1 jonge tureluur vliegvlug is geworden.

    

 Afdeling Deurningen/Hengelo  
 
Vergelijking resultaten 2019 en 2018 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Kievit 36 20 36 27 32 56 4 56  
 

Grutto 0 0 - - - - - - - - 

Scholekster 2 2 2 2 2 2 0 2  
 

Wulp 2 1 1 1 2 1 0 1  
 

 
De kievit  

De stand van de kievit is het afgelopen jaar 

toegenomen, van 23 naar 36 broedparen. 

Vooral op de Dalmeden was er een toename 

van het aantal broedparen. Het gebruik van 

bladrammenas als groenbemester heeft hieraan 

meegewerkt. In tegenstelling tot winterrogge 

blijft dit gewas laag met als gevolg dat er meer 

kievitparen kwamen nestelen.  Er werden 36 

nesten gevonden waarvan er slechts vier 

verloren zijn gegaan. Het gebruik van 

nestmandjes door Werner Vollenbroek heeft 

ertoe geleid dat er veel minder verstoringen 

waren door landbewerkingen.  
 
De scholekster  

Er waren het afgelopen jaar drie broedparen 

waarvan eentje het platte dak als broedplaats 

verkoos boven het maisland. De overige twee 

broedparen nestelden zoals gebruikelijk op het 

maisland. Alle drie legsels kwamen hier zonder 

problemen uit.  

 
De wulp  

Ook van de wulp was er één broedpaar meer in 

het Deurningse. Het ene broedpaar kiest zijn 

nestplek al jarenlang op hetzelfde perceel en 

werd gevonden door Harrie Koopman. Het 

andere broedsel werd gevonden tijdens het 

grasmaaien. Er is vervolgens ruim om het legsel 

heen gemaaid waardoor een grasstrook is 

blijven staan. Van dit broedsel zijn later vier 

kuikens gezien.  

Eén broedpaar wulpen meer in Deurningen 
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Afdeling Agelo 

De laatste veldwerker en coördinator van Agelo is 

dit voorjaar gestopt. Gelukkig hebben zich enkele 

mensen gemeld. Een persoon uit Albergen, al 

vaker actief geweest in dit gebied, twee personen 

uit Rossum en twee personen uit Hengelo. De 

laatste twee gaan het veldwerk in de toekomst 

coördineren. Rond Agelo: op de Ageleres en in het 

Agelerveld komen nog weidevogels voor, zie de  

 

kolommen van 2018 en 2019. Het Agelerveld 

krijgt dit jaar een kleine plas dras, het is te hopen 

dat dit zorgt voor een opleving van de aantallen 

broedparen. Ook is er nu een drone beschikbaar 

om zo sneller de nesten te kunnen vinden. Het 

gebied is nogal uitgebreid. Mooi is nog te noemen 

dat op de Ageleres twee, en in het Agelerveld drie 

veldleeuweriken hun territorium hadden. 

 

Vergelijking resultaten 2019 en 2018 

 

 

De kievit  

De kievit heeft een moeilijk jaar achter de rug. De 

droogte, sterk ontwikkelde vanggewassen op het 

maisland en het hele vroege maaien van het gras 

heeft ervoor gezorgd dat er weinig eerste legsels 

slaagden. De hele Ageleres heeft nog maar 5 ha 

akkerland met aardappelen, de rest is grasland. 

Op dat akkerland lagen dertien kievitnesten. De 

meeste nesten zijn uitgekomen, maar de jonge 

kuikens zijn na een paar dagen gestorven van 

droogte en voedselgebrek. Twee kuikens hebben 

het overleefd en zijn vliegvlug geworden. Slechts 

twee paartjes kieviten begonnen een vervolg 

legsel op een gescheurd grasland, waarop mais 

werd gepoot. Uit deze twee legsels zijn vijf 

kuikens vliegvlug geworden.  

 

In het Agelerveld was het resultaat niet veel 

beter. Op een perceel, met in 2018 nog dertien 

kievitsnesten, stond het vanggewas begin maart 

al een halve meter hoog. De eigenaar van het 

perceel, Harrie Schröder, heeft nog geprobeerd 

het vanggewas rond 15 maart er onder te 

werken, maar door natheid is dit niet gelukt. De 

vogels moesten een andere plek zoeken. Er 

vlogen twaalf tot veertien paartjes rond. Vier 

paartjes zijn op grasland gaan broeden waarvan 

de nesten zijn verongelukt, vermoedelijk door 

werkzaamheden. Drie paartjes zijn wat later op 

een gescheurd grasland gaan broeden. Uit deze 

legsels zijn zeven jongen groot geworden. 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Kievit 24 38 21 20 17 20 5 ? 18 ? 

Grutto 3 7 0 4 1 4 2 ? 1 ? 

Scholekster 0 5 0 4 0 4 0 ? 0 ? 

Wulp 6 4 4 3 5 3 2 ? 2 ? 

Tureluur 1 1 0 0 1 0 0 ? 2 0 

Totaal vijf broedparen veldleeuwerik in Agelo 
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De grutto  

Op de Ageleres vlogen half april twee paartjes 

grutto’s rond. Het perceel waar ze vaak verbleven 

werd eind april al gemaaid, voordat de nesten 

waren opgezocht. Begin mei waren ze alweer 

vertrokken. In het Agelerveld waren ook twee 

paartjes grutto’s aanwezig. Ze verbleven op een 

iets lagergelegen stuk weiland [waar volgend jaar 

de drasplas komt]. De eigenaar van dat perceel 

ging het gras wat later maaien, zodat ze hun 

eieren konden uitbroeden. Er is in elk geval een 

nest uitgekomen waarvan een jong vlieg vlug is 

geworden. Het jong zocht zijn voedsel aan de 

sloot kant en in de sloot. Ook lag er een 

botanische grasland rand, afgesloten agrarisch 

natuurbeheer.  

 

De scholekster  

Bijzonder is dat er zowel op de Ageleres als in het 

Agelerveld geen scholeksters hebben gebroed. 

Deze gebieden waren altijd goed voor een klein 

aantal broedparen. Waarschijnlijk is het niet 

hebben van goed broed biotoop daar de oorzaak 

van.  

 

De wulp 

Het aantal broedparen wulpen rond Agelo lag op 

zes paartjes. Van deze zes paartjes hadden vier  

paartjes hun nest op de Ageleres. Drie nesten 

met samen elf eieren zijn gevonden en 

gemarkeerd. Bij het grasmaaien zijn de nesten 

gespaard en alle drie nesten zijn uitgekomen. 

Maar de kuikens hebben de eerste week niet 

overleefd. Vermoedelijk de droogte (voedsel te 

kort) en geen dekking hebben de kuikens parten  

 

 

 

gespeeld. Nest vier lag in een perceel dat 

omringd was door een zestien meter brede 

bloemrijke akkerrand, in het kader van agrarisch 

natuurbeheer. Het gras binnen deze randen 

wordt later gemaaid om vogels de kans te geven 

de nesten uit te broeden. Dit paartje wulpen 

heeft twee jongen groot gekregen. In het 

Agelerveld waren twee broedpaartjes aanwezig. 

Het gras op de percelen waar vermoedelijk de 

nesten lagen, werd eind april al gemaaid. Deze 

nesten waren nog niet opgezocht, maar de 

wulpen zijn na het maaien vertrokken. De hoop 

voor het volgend jaar is gericht op de drone om 

de nesten sneller te kunnen vinden. 

 

Tureluur 

Op de Ageleres waren geen tureluurs aanwezig. 

In het Agelerveld heeft een paartje gebroed, dat 

heeft zeker twee jongen vliegvlug gekregen. Ze 

vertoefden op dezelfde plek als de grutto’s, ook 

deze kuikens zochten hun voedsel in de sloot en 

waren moeilijk te monitoren. 

 

Twee paar grutto’s verbleven op een iets lager gelegen stuk weiland 

Paartje tureluurs in het Agelerveld 
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6. 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. Totaal zijn dit jaar 866 kasten gecontroleerd. Wel wordt een groot deel van de overige 

nestkasten jaarlijks schoongemaakt zodat deze wel als broedlocatie kunnen blijven dienen. 

 

Saasveld fam. Oude Booyink; (Peter Bleijenberg)  

Van de 58 gecontroleerde nestkasten die rondom het huis van fam. Oude Booyink hangen, waren er 33 

bezet. Dit komt neer op een bezettingspercentage van 57%; dit is beduidend later dan in 2018 toen 68% 

van de kasten bezet was. Alle nestkasten werden minimaal twee keer gecontroleerd. Het aantal van 252 

uitgevlogen jongen is vrijwel gelijk aan 2018 toen er 257 jongen uitvlogen

 

In het hieronderstaande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2019 en 2018. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Koolmees 11 14 98 113 8,9 8,1   

Pimpelmees 9 7 86 73 9,6 10,4   

Bonte vliegenvanger 8 10 44 48 5,5 4,8  48 + 5ad 

Gekraagde roodstaart 2 1 11 7 5,5 7  7 

Bosuil - 1 - 3  3  3 

Torenvalk - 1 - 4  4  4 

Alleen nest 3        

Totaal 33 37 239 257 7,4 6,0  67 + 5ad 

 

Toelichting: 

Bonte vliegenvanger was met 8 bezette 

nestkasten weer goed vertegenwoordigd. Het 

broedsucces was wat lager dan voorgaande 

jaren omdat twee legsels in de eifase werden 

verlaten. Bosuil en torenvalk waren dit jaar 

weer beide aanwezig maar hebben dit jaar niet 

gebroed op deze locatie.  

 

Vertrouwde nestkastbewoner; de pimpelmees 
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Molenven, Saasveld (Jos Schabbink)       

Op de locatie het Molenven in Saasveld werden dit jaar 41 kasten gecontroleerd. Hiervan waren er 34 

bezet wat neer komt op een bezettingspercentage van 83%.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezetting in 2019 en 2018 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Koolmees 12 12 79 82 6,6 6,8 

Bonte vliegenvanger 9 11 41 59 4,6 5,4 

Pimpelmees 9 8 51 53 5,7 6,6 

Boomklever 3  17  5,7 6,3 

Boomklever 1 3  19 4  

Totaal 34 36 192 220 5,3 6,3 

 

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 

er ook weer een kast bezet met boomkruiper.  

 

Tijdens het controleren van de kasten werd 

tevens een territorium van kleine bonte specht, 

middelste bonte specht en havik vastgesteld. 

Ook werden maar liefst 2 territoria fluiter 

vastgesteld.  

 

Landgoed Baasdam; (Gerard Bossink, Theo Asbreuk, 

Gerard Grootelaar, Jos Kienhuis). 

De nestkastjes hangen verdeeld over de volgende locaties: Landgoed Baasdam, Oude Engberink, 

 ’t Lädderken, Stuyver Fleringen en Venhuis te Haarle.  

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2019 en 2018  

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jaargang 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Koolmees 41 34 402 295 9,8 8,7 

Bonte vliegenvanger 13 15 Onduidelijk 93 - 6,2 

Pimpelmees 20 20 151 161 7,6 8,1 

Boomklever 6 4 30 29 5,0 7,2 

Spreeuw 5 4 22 16 4,4 4,0 

Totaal 85 80 605 594 6,7 6,8 

Een territorium van de middelste bonte specht in het Molenven 

 



 
35 

Toelichting: 

In totaal werden er 110 nestkasten 

gecontroleerd waarvan er 86 bezet waren. Een 

bezettingspercentage van 77%, dit was hoger 

dan in 2018 toen 72% van de kasten bezet was. 

De koolmees had met 41 bezette kasten weer 

het grootste aandeel net als voorgaande jaren. 

Van bonte vliegenvanger is geen goed beeld 

gekregen van het aantal uitgevlogen jongen. 

Tijdens de eerste controle op 29 april bleken 

veel legsels nog niet compleet (soort begon net 

met de ei-leg), terwijl tijdens de tweede 

controle op 28 juni de jongen veelal net 

uitgevlogen waren, waardoor geen goed beeld 

is verkregen van het aantal jongen. In 

tegenstelling tot voorgaande jaren kreeg men  

op alle locaties te maken met de eiken 

processierups. Ook werden in een aantal kastjes 

dode jongen aangetroffen en er waren 

nestkastjes met een aantal achtergebleven 

eieren. 

 

Landgoed Herinckhave Fleringen; (Frans Stopel en Jan Peddemors). 

In 2019 zijn er op het Landgoed Herinckhave 125 nestkasten meerdere malen gecontroleerd. Van de 125 

kasten waren maar liefst 113 kasten bezet. Daarmee is het bezettingspercentage uitgekomen op 90%.  

Dit bezettingspercentage is hoger dan in 2018 en geeft aan hoe hoog de bezettingsgraad kan worden bij 

voldoende voedsel en veel nestelmogelijkheden.    

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2019 en 2018 

 

Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen 

totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Koolmees 56 37 492 314 8,8 8,4 

Pimpelmees 32 26 289 241 9,0 9,3 

Bonte vliegenvanger 13 20 64 119 4,9 6 

Boomklever 4 8 19 49 4,8 6,1 

Mees Spec. 8 15  -   

Totaal 113 106 864 723 6,5 7,5 

 

Toelichting:  

In totaal hebben vier vogelsoorten dit jaar op 

het landgoed gebruik gemaakt van de 

nestkasten. Het gemiddeld aantal uitgevlogen 

jongen per soort was wat lager dan in 2018. 

Met name pimpelmees en koolmees deden het 

goed, het is bekend dat deze soorten veel 

jongen kunnen hebben. Bonte vliegenvanger 

bleef wat achter met 13 bezette kasten.  

Deze soort broed vrijwel uitsluitend in 

nestkasten en mede door het grote aantal 

nestkasten in ons werkgebied hebben we veel 

broedparen van deze echte nestkastbroeder. 

Waarschijnlijk behoort ons werkgebied tot het 

gebied met een van de hoogste dichtheden van 

deze soort in Nederland.  

Het Baasdamteam kreeg bij de controle goede hulp van een 

enthousiaste Huub Venhuis.  

Hier toont Huub de metselactiviteiten van een boomklever.  

Zelfs de binnenkant van de nestkast was rond het vlieggat 

aangepleisterd met een dikke laag modder 
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Saasveld, dorp; (Vincent de Lenne) 

Naast verschillende spreeuwen en mezenkasten is tevens een kast geplaatst voor een slechtvalk boven 

in de kerk. Tijdens het controleren van deze kast werden er ook nog vijf grootoorvleermuizen op de 

kerkzolder aangetroffen. Van de 35 nestkasten waren er 28 bezet; een bezettingspercentage van 80%.

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2019 en 2018  

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Koolmees 8 9 68 70 8,5 7,8 

Bonte vliegenvanger 4 3 21 14 5,3 4,7 

Pimpelmees 6 6 57 54 9,5 9,0 

Boomklever 3 2 14 10 4,7 5 

Spreeuw 4 6 18 25 4,5 4,2 

Grauwe vliegenvanger       

Torenvalk 1 1 3 4 3,0 4,0 

Holenduif   3  3,0  

Slechtvalk 1  0    

Totaal 27 27 184 177 5,5 5,8 

 

Toelichting:  

Het aantal bezette kasten was hetzelfde als in 

2018, ook de soortensamenstelling week vrij 

weinig af van voorgaande jaren. Het paartje 

slechtvalken was een groot deel van de winter 

aanwezig en is uiteindelijk in het voorjaar ook 

overgegaan tot een broedsel. Het paartje 

torenvalk, dat vorig jaar van de kast gebruik heeft 

gemaakt, bleef echter ook bij de kast rondhangen. 

Uiteindelijk bleek het paartje torenvalk de 

slechtvalken zo lastig te vallen, dat dit 

waarschijnlijk uiteindelijk heeft geleid tot een 

mislukt broedsel van de slechtvalken. Er is nog 

wel een extra kast voor torenvalk bijgeplaatst. 

Maar dit mocht niet meer baten, de torenvalken 

hebben uiteindelijk nog succesvol gebroed in de 

kapschuur bij Silderhuis.  

 

Leuke soorten die tijdens het controleren werden 

waargenomen waren ijsvogel, grote gele 

kwikstaart, goudvink, appelvink en middelste- en 

kleine bonte specht.  

 

Deurningen (Peter Bleijenberg)   

In Deurningen en omgeving werden door Peter 

Bleijenberg op 2 locaties totaal 112 nestkasten op 

hun inhoud gecontroleerd. Deze kasten hangen 

op en rond de erven bij Fam. Jonker/Bosscha (84) 

en Fam. Mentink (34).  

 

Toelichting op de tabel:   

Van de 112 gecontroleerde nestkasten waren er 

60 bezet wat neerkomt op een bezetting van 54%.  

Vrijwel in alle kasten vlogen erg veel jongen uit. 

Vooral het aandeel van de koolmees was met 

ruim tien jongen per kast hoog te noemen

Veel jonge koolmezen in de nestkasten 
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In de tabel een overzicht van de bezetting in 2019 en 2018 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen 

totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Koolmees 20 27 208 204 10,4 7,6   

Pimpelmees 11 13 109 125 9,9 9,6   

Spreeuw 18 22 90 99 5 4,5  99 

Bonte vliegenvanger 6 6 31 37 5,2 6,2  37+9 ad 

Boomklever 2 3 15 22 7,5 7,3  22 

Torenvalk 1 1 5 5 5 5,0 5 5 

Totaal 58 76 458 496 7,2 5,4 5 117+9ad 

 

Broedresultaten Uilen en Torenvalk; 

 

Bosuil:  

Bij de bosuilen was de bezetting van nestkasten 

wat hoger dan in 2018. Van de gecontroleerde 

nestkasten waren er 15 bezet.  Het aantal jongen 

varieerde van meestal twee tot drie en een enkel 

keer vier en zelfs één legsel van vijf jongen.  

Dit zijn redelijk normale aantallen voor bosuil die 

vrijwel nooit meer dan 4 jongen hebben. Deze 

aantallen zijn vergelijkbaar met 2018, waarbij het 

aantal jongen per legsel zelfs nog wat hoger lag 

dan in 2018.  

 

Er zijn ca. zestig nestkasten van deze soort 

gecontroleerd. Gezien het aantal vliegvlugge 

jongen en broedparen heeft bosuil een 

gemiddeld tot goed broedseizoen achter de rug.  

 

Kerkuil:  

De kerkuil heeft een erg goed broedseizoen 

achter de rug. De milde winter in combinatie met 

veel muizen heeft ervoor gezorgd dat veel 

broedparen in goede conditie aan het 

broedseizoen konden beginnen. Ook het aantal 

uitgevlogen jongen was met gemiddeld 4,4 jong 

per legsel hoog. Kerkuilen hebben bij een groot 

voedselaanbod ook grote broedsels tot soms wel 

zeven jongen. Dit jaar bestonden veel legsels uit 

vier tot zes jongen en zelf een enkel keer zeven 

jongen.  

 

Al met al kan geconcludeerd worden dat kerkuil 

een goed jaar achter de rug heeft. In totaal zijn er 

ca. 150 nestkasten gecontroleerd. 

Het was een goed broedseizoen voor de kerkuil 
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Steenuil:  

Door tijdgebrek was het aantal 

gecontroleerde steenuilkasten lager dan in 

2018. Het aantal uitgevlogen jongen per 

nestkast was met 3,3 jongen per legsel 

behoorlijk hoog, waardoor er veel jonge 

steenuilen uitgevlogen zijn.  

 

Van de gecontroleerde nestkasten waren er 

41 bezet. 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.  

 

 

Een enkel keer betreft dat een knoteik maar vaak gaat 

het hierbij om oudere schuurtjes waar ze onder het dak 

broeden. Met het opruimen van deze schuurtjes of het 

vervangen van (asbest) 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 lag wat 

hoger dan in de voorgaande jaren. Mogelijk heeft dit te 

maken met een relatief milde winter en een hoog 

muizenbestand. Er werden in totaal ca. 50 nestkasten 

gecontroleerd waarbij er in 28 kasten een broedsel 

werd aangetroffen. Totaal vlogen er 144 jongen uit wat 

neer komt op 5,1 jong per kast. Dit is een wat hoger 

percentage, dan in de afgelopen 2 jaren.

Overzicht broedresultaten Uilen en Torenvalk van 2017 t/m 2019; 

 

Vogelsoort 

 

Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Jongen gemiddeld uitgevlogen per 

nestkast 

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Kerkuil 60 50 63 367 247 206 4,4 4,5 3,2 

Bosuil 15 18 14 38 43 30 2,5 2,4 2,1 

Steenuil 41 53 39 134 167 113 3,3 3,1 2,9 

Torenvalk 28 24 24 144 119 107 5,1 4,9 4,5 

Totaal 144 145 140 683 576 456    

 

Samenvatting: 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat de 

muizeneters een goed broedseizoen hebben 

gehad. Zowel wat betreft aantal broedparen als 

vliegvlugge jongen waren de aantallen vrij hoog 

gezien de afgelopen jaren. Steenuil en bosuil 

hadden een vrij gemiddeld broedseizoen.

Natuurlijke broedplaatsen van de steenuil 

zoals hier in een knoteik zijn zeldzaam 

geworden. 
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Totaaloverzicht nestkasten 2019:  

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 2018 als van 

2019 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 2019 op alle locaties 

866 nestkasten één of meerdere keren 

gecontroleerd, hiervan waren er 525 bezet. 

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2018 als 2019. 

 

Vogelsoort Nestkasten Bezet Nestkasten bezet Percentage bezet Percentage Bezet 

Jaargang 2019 2018 2019 2018 

Koolmees 148 149 17,2 15,7 

Pimpelmees 87 88 10,1 9,2 

Bonte vliegenvanger 43 66 5,1 6,9 

Spreeuw 27 32 3,2 3,4 

Kerkuil 84 50 9,8 5,8 

Boomklever 18 30 2,1 3,2 

Bosuil 15 18 1,8 1,9 

Steenuil 41 53 4,7 5,6 

Torenvalk 28 24 3,3 2,5 

Mees Spec. 31 33 3,7 3,6 

Boomkruiper  1  0,1 

Gekraagde roodstaart 2 3 0,2 0,2 

Slechtvalk 1  0,1  

Holenduif  2  0,1 

Ringmus  3  0,2 

Bezette nestkasten 

Gecontr. nestkasten 

525 

866 

556 

952 

60,6% 53,7% 

 

Samenvatting: 

Van alle gecontroleerde nestkasten was 61% het 

afgelopen jaar bezet. Dat aantal ligt wat hoger 

dan in 2018. In totaal hebben 12 vogelsoorten 

gebruik gemaakt van een nestkast; (2 soorten 

minder dan in 2018). Net als in voorgaande jaren 

werden de meeste nestkasten bezet door kool- 

en pimpelmees. Van spreeuw waren 

verhoudingsgewijs wat minder kasten bezet dan 

vorig jaar. Torenvalk, bosuil, steenuil en kerkuil 

beleefden een goed broedseizoen met veel 

broedparen en veel vliegvlugge jongen. 

Slechtvalk was een nieuwe bewoner in de kasten, 

helaas niet met een succesvol broedseizoen, 

maar de kans is groot dat in 2020 een nieuwe 

poging ondernomen wordt.
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7. HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 
 

Ook van dit jaar, 2019, ontvangt Sovon Vogelonderzoek de broedresultaten van de huiszwaluwen. Voor 

het derde jaar op rij is er een stijging van het aantal broedgevallen in ons werkgebied te zien. Deze trend 

van toename was landelijk al een aantal jaren eerder ingezet. Nu is de trend van toename van het aantal 

broedgevallen ook in ons werkgebied te zien. De exacte oorzaak hiervan is niet zomaar aan te wijzen. 

Misschien het aantal warme zomers met meer insecten. 

 

Kijken we in onderstaande tabel dan zien we dat 

in het jaar 2010 nog 2109 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 jaar 2018 waren er 276 

nesten meer en in 2019 zijn er 206 nesten meer. 

We zitten weer aan de gemiddelde top van de 

laatste 20 jaar met het aantal nesten.   

 

Aantal nesten en bewoonde locaties van huiszwaluwen 

 

Locatiegrootte 

 

Hieronder verstaan we in dit verslag het aantal 

nesten dat op een bezochte locatie voorkomt. 

Hoe volgens de landelijke verdeelsleutel de 

locatiegrootte, in procenten uitgedrukt, er in 

Noordoost-Twente uitziet, is aangegeven in 

bovenstaande tabel. Sinds 2013 waren er geen 

locaties meer die in de categorie F vielen. In 2019 

is dit weer het geval. De locaties die dit jaar in de 

categorie F vielen zijn F. Broenink Langeveen met 

68 nesten (42) en Bonnes Oud Ootmarsum met 

55 nesten (40). In de E-categorie (26 t/m 50 

nesten) behoorden dit jaar de locaties van F. 

Zandering De Lutte met 50 nesten (25) en 

Hannink Albergen met 38 nesten (36) tot de top 

van deze categorie. Verder vielen er nog 13 

locaties meer in deze categorie met 26 tot 32 

nesten. De getallen tussen haakjes zijn de aantal 

nesten van 2018.   

Jaar Bewoonde locaties Totaalaantal nesten 

2010 282 2109 

2011 287 2014 

2012 272 1737 

2013 266 1756 

2014 241 1695 

2015 223 1590 

2016 212 1517 

2017 214 1634 

2018 229 1910 

2019 228 2116 

Categorie Locatiegrootte 2019 2018 2017 2016 2015 

A 1 nest 13,7% 15,3% 18,3 % 16 % 18,3% 

B 2 – 5 nesten 35,5% 38,9% 36,5 % 42,5 % 40,3% 

C 6 – 15 nesten 32,5%        28,8 %         30,3 %  31,1 %  31,3% 

D 16 – 25 nesten 11,3% 11,8% 8,7 % 5,7 % 4,5% 

E 26 – 50 nesten 6,2% 5,2% 6,2 % 4,7 % 5,6%  

F 51 – 100 nesten 0,8% 0,0% 0 % 0 % 0% 
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Onderstaande tabel geeft de aantallen bebroede nesten aan van de grootste locatie in de laatste 6 jaar. 

Ter informatie: ‘In 2005 had een toplocatie nog wel eens 80 nesten. Nog een paar jaar dan zijn we weer 

terug bij dit aantal nesten. 

 

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.  

 

 

Toename 

De tabel hierboven laat zien dat bij 15 plaatsen een 

toename is van het aantal nesten, terwijl het aantal 

locaties bijna gelijk blijft. De Lutte en Geesteren 

hadden de grootste groei met respectievelijk 75 en 50 

nesten. Bij 12 plaatsen was er een krimp van het aantal 

nesten. Deurningen en Oldenzaal hadden de grootste 

krimp met 26 en 11 nesten   

 

Deelnemende werkgroepen 

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.  

Jaargang 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Aantal nesten 68 42 45 48 38 50 

Plaats Locaties Nesten Plaats Locaties Nesten 

 2019 2018 2019 2018  2019 2018 2019 2018 

Agelo 14 11 110 120 Mander 10 8 51 41 

Albergen 9 9 123 102 Manderveen 1 1 1 1 

Beuningen 24 24 150 123 Mariaparochie 0 1 0 2 

Breklenkamp 5 5 27 23 N. Deurningen 4 3 10 14 

De Lutte 23 19 232 156 Nutter 5 4 25 19 

Denekamp 20 19 112 116 Oldenzaal 2 2 42 53 

Deurningen 9 8 80 106 Ootmarsum 1 1 30 31 

Enschede 0 0 0 0 Oud Ootmarsum 8 10 79 72 

Fleringen 13 13 140 120 Overdinkel 1 1 8 10 

Geesteren 23 22 216 166 Reutum 2 3 12 14 

Hengelo 0 0 0 0 Rossum 21 24 234 222 

Hertme 1 1 9 2 Saasveld 17 15 127 106 

Hezingen 1 1 2 4 Tilligte 6 6 25 34 

Langeveen 3 5 103 74 Tubbergen 0 0 0 0 

Lattrop 5 4 48 33 Vasse 1 1 6 7 

Lonneker 1 1 26 25 Vriezenveen 0 0 0 0 

Losser 2 2 10 13 Weerselo 8 8 116 101 

De huiszwaluwtil in Fleringen was ook dit jaar 

weer bezet. Waren er in het plaatsingsjaar 2018 

al twee nesten bezet, het afgelopen jaar waren  

dat er al zes. Van de huiszwaluwtillen in  

Overijssel was deze til als enige bezet.  

Bron: Rapport SOVON; Huiszwaluwtillen 2006-2018 
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8. RAS-PROJECT BOERENZWALUW 2019 

 

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, geringd en de biometrische gegevens genoteerd. 

 

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 vogels 

worden voorzien van een ringetje van het 

Vogeltrekstation met daarop steeds een unieke 

code. Door vogels jaarlijks (terug) te vangen kan 

worden vastgesteld of de vogel nog in leven is. 

Ook worden alle nestjongen in het nest tijdens de 

groeifase tussen 7 en 15 dagen van een ring 

voorzien. De nestgegevens worden verwerkt in 

het nestkaarten programma van SOVON 

waardoor het jaarlijkse broedsucces, de 

legselgrootte en overleving kunnen worden 

berekend.  

 

Onze deelname 

In 2019 werden in het kader van het RAS-Project 

adulte boerenzwaluwen gevangen en geringd op 

vijf boerderijen. De deelnemers die we  

 

veel dank verschuldigd zijn en waar we jaarlijks 

heel gastvrij worden onthaald, zijn Bijen Weerselo 

(al deelnemer vanaf 1992), Kleissen Albergen, 

Oosterik Saasveld, Ter Keurs in Hertme en 

Vennegoor Agelo. De bezetting in het afgelopen 

jaar van deze vijf boerderijen was 77 broedparen; 

een toename van liefst 17 broedparen ten 

opzichte van het jaar ervoor. Het aantal 

broedparen in 2019 was daarmee het hoogste van 

de afgelopen vijf jaar. Op de vijf boerderijen 

werden 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 147 broedvogels te 

vangen verdeeld over 83 mannetjes en 64 

vrouwtjes. Dit komt overheen met 96% van de 

broedvogels. Van de 147 gevangen zwaluwen 

waren 64 exemplaren al in eerdere jaren geringd. 

De ringgegevens staan in onderstaande tabel. 

 

In de tabel het ringjaar en de ringstatus van de 64 terugvangsten in 2019. 

 

Ringstatus Ringjaar van de teruggevangen boerenzwaluwen in 2019 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Geringd als broedvogel op 

vanglocatie 

 1 4 4 9 29 

Geringd als nestjong 1  2 2 4 8 

Totaal teruggevangen per ringjaar 1 1 6 6 13 37 

64 geringde boerenzwaluwen 

teruggekeerd in de broedstal 
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Terugvangsten nestjongen. 

Bijzonder in 2019 was de terugvangst 

van acht nestjongen uit 2018. Het 

aantal geringde nestjongen dat het 

jaar erop wordt teruggevangen als 

broedvogel varieert per jaar van nul 

tot enkele exemplaren. Het afgelopen 

jaar waren dat er zelfs acht, 

hieronder vijf van de 155 geringde 

nestjongen bij Bernhard Bijen. Verder 

werden twee nestjongen 

teruggevangen bij Vennegoor en één 

was geringd bij Ter Keurs.  

 

Overleving 

In 2018 werden 57 zwaluwen als 

broedvogel geringd. Het afgelopen 

jaar zijn er hiervan 29 teruggevangen; 

allen op dezelfde locatie. Daarmee is 

het de helft van deze broedvogels 

gelukt na overwintering terug te 

keren op de broedplek. De overleving 

is daarmee een stuk hoger dan in 

2018. De overleving van in eerdere 

jaren geringde broedvogels neemt 

daarna snel af. De oudste 

terugmelding was van een nestjong 

geringd in 2013 bij Vennegoor. 

Uitgezonderd 2014 is dit nestjong alle 

jaren teruggevangen op deze locatie.  

 

 

 

Hybride boerenzwaluw / huiszwaluw 

Verrassend en een heel bijzondere vangst was een hybride 

huiszwaluw x boerenzwaluw bij Bernhard Bijen. Kruisingen 

tussen huis- en boerenzwaluw zijn vaker vastgesteld, maar in 

bijna alle gevallen betreffen het eerstejaars kruisingen; dus 

geboren in het jaar van de vangst. De vogel is gevangen 

tezamen met de andere broedvogels. Of deze kruisingen zelf 

vruchtbaar zijn en voor nakomelingen kunnen zorgen is niet 

goed bekend maar lijkt onwaarschijnlijk. Hoewel er in het 

lopende broedseizoen naar is uitgekeken, is de vogel niet 

meer waargenomen. 

 

Uiterlijk hybride 

De bovenste helft van deze kruisingen lijkt op een 

boerenzwaluw, witte borst, okergele keel en voorhoofd, de 

onderste helft ziet eruit als een huiszwaluw met witte stuit en 

zwarte, kortgevorkte staart.  

 

 Broedseizoen 2019 

 

In de onderstaande tabel staat een gedeelte van de verzamelde gegevens over de afgelopen vijf jaar  

 

 

 

 

JAARGANG 2015 2016 2017 2018 2019 

Broedparen: 62 69 65 60 77 

Legbegin 1e legsel gem. 11 mei 16 mei 17 mei 14 mei 10 mei 

Aantal 1e legsels 59 69 62 60 76 

Aantal 2e legsels 62 54 53 46 61 

Uitgevlogen gem. per nest 3,8 3,6 3,7 3,9 3,6 

Uitgevlogen totaal 464 447 451 405 513 

Uitgevlogen per broedpaar 7,5 6,5 6,9 6,8 6,7 

Nestjongen geringd: 450 430 439 407 517 
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Broedparen  

De bezetting in het afgelopen jaar van deze vijf 

boerderijen was 77 broedparen; een toename 

van liefst 17 broedparen ten opzichte van het 

jaar ervoor. Het aantal broedparen in 2019 was 

daarmee het hoogste van de afgelopen vijf jaar. 

Het aantal broedparen per locatie loopt uiteen 

van zes tot vijfentwintig broedparen.  

 

Legdata  

Boerenzwaluwen hebben een gespreide 

aankomst tot ver in mei. Bijna een kwart van de 

broedparen was er vroeg bij en was voor eind 

april al gestart met een legsel met als vroegste 

datum 9 april. Maar er zijn er altijd die het 

rustig aandoen. De laatste legdatum van het 

eerste legsel viel op 9 juni. Leeftijd, maar zoals 

uit het Geolocator onderzoek is gebleken, ook 

de omstandigheden op de terugvlucht uit 

Afrika, spelen hierbij een grote rol. Het 

gemiddelde legbegin van de eerste legsels was 

vroeg in 2019 en lag rond 10 mei.  

 

Drie broedsels 

De eerste broedparen kwamen eind maart 

begin april terug op de boerderijen. Eén paartje 

op het erf van Bernhard Bijen liet er geen gras 

over groeien en begon al in de tweede week 

van april aan het eerste broedsel met een 

uitzonderlijk vroeg eerste eileg op 9 april. Dit 

was van de 77 broedparen tevens het enige 

broedpaar dat het gelukt is drie broedsels met 

jongen groot te krijgen. Daarmee is maar weer 

eens aangetoond dat de boerenzwaluwen in 

ons land slechts bij hoge uitzondering drie 

geslaagde broedsels produceren. Dit uiterst 

succesvolle broedpaar wist in het afgelopen 

seizoen 13 jongen groot te krijgen. 

 

Aantal uitgevlogen jongen 

Uit de helft van de broedsels vlogen vijf jongen 

uit, broedsels met zes uitgevlogen jongen was 

voorbehouden aan slechts acht broedparen. 

Gemiddeld vlogen er 3,6 jong per gestart legsel 

uit. Er mislukten 17 broedsels waarvan het 

grootste deel bij Bernhard Bijen. Met liefst 25 

broedparen was het hier in de stal een drukte 

van belang. Daarbij kwam dat er een overschot  

 

was van mannetjes waardoor er onrust en soms 

conflicten ontstaan. Bij deze onrust zien 

ongepaarde mannetjes hun kans schoon en 

vergrijpen zich dan soms aan eieren of kleine 

jongen in de hoop het vrouwtje van het 

mislukte nest voor zich te kunnen winnen. Al 

met al vlogen op de projectboerderijen 513 

jonge boerenzwaluwen uit. 

 

 

Hybride jong in broedsel  

Het meest bijzondere broedsel het afgelopen jaar 

was bij Ter Keurs. Bij het ringen van de 

nestjongen werd er in een van de nesten tussen 

de vier jongen een hybridejong aangetroffen van 

boerenzwaluw x huiszwaluw.  

Hoewel er bij Ter Keurs geen huiszwaluwen 

broeden heeft een mannetje huiszwaluw toch 

kans gezien te paren met het vrouwtje van dit 

broedsel. Net als zijn drie halfbroers en -zussen is 

dit jong normaal uitgevlogen.  

 

Ook deze jongen voldoen aan de kenmerken van 

een zwaluwkruising: de bovenste helft heeft de 

kenmerken van een boerenzwaluw en de 

onderste helft ziet er uit als een huiszwaluw. 

 

De poten zijn vleeskleurig en gedeeltelijk 

bevederd (zwart en onbevederd bij 

boerenzwaluw)  

Het hybride jong heeft gele snavelranden 

(witachtig bij de pullen van boerenzwaluw) 
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Aanvullende onderzoeken boerenzwaluw 

Promotie onderzoek naar blootstelling van Europese trekvogels aan Afrikaanse DDT 

 

Uit een recente studie van het CLM bleken pesticiden zoals DDT en hexachloorbenzeen nog steeds in 

geruime mate aanwezig te zijn in eieren en overleden individuen van migrerende vogelsoorten zoals 

huiszwaluwen en boerenzwaluwen. Dit tot ieders grote verrassing en ondanks het feit dat deze stoffen 

reeds in de jaren 1980 uitgebannen werden. De vraag is hoe de zwaluwen in aanraking komen met de 

pesticiden. 

 

Inleiding  

Samen met de Universiteit Leiden gaat het 

Vogeltrekstation de komende jaren onderzoek 

doen naar de herkomst van deze pesticiden. 

Het vermoeden bestaat dat de onrustbarende 

gehaltes wellicht hun herkomst hebben in de 

Afrikaanse overwinteringsgebieden. Het 

Vogeltrekstation heeft hiervoor een 

onderzoeksproject gedefinieerd waarmee 

afgelopen jaar een start is gemaakt in 

Nederland, Engeland, Finland, Duitsland en 

Zwitserland. Het wetenschappelijke onderzoek 

wordt uitgevoerd door promovendus George 

Clifton. Voor het veldwerk in Nederlands zijn 

een aantal (boerenzwaluw) ringgroepen 

benaderd waaronder ook onze werkgroep.  

 

Achtergrond  

Met name voor insecteneters als de 

boerenzwaluw, die overwinteren in Afrika 

bezuiden de Sahara, en in Europa broeden, kan 

de bestrijding van malariamuggen in waterrijke 

gebieden in zuidelijk Afrika door middel van 

DDT een belangrijke oorzaak zijn van de 

aanwezigheid van DTT  in migrerende vogels en 

eieren. De zwaluwen kunnen dit middel 

binnenkrijgen door water te drinken of 

waterinsecten zoals muggen te eten uit 

bespoten oppervlaktewater. Dat DDT en andere 

chemische bestrijdingsmiddelen mogelijk een 

risico vormen voor ophoping in de 

voedselketen, is al heel lang bekend. In 1962 

waarschuwde Rachel Carsen met haar boek 

‘Silent Spring’ voor de ophoping van DDT in 

onder meer zwaluwen.  

 

Ons aandeel  

Ons aandeel in het onderzoek bestond uit het 

verzamelen van eischalen en niet-uitgekomen  

 

 

eieren op de projectboerderijen. Daarnaast is 

ons gevraagd poepjes te verzamelen, het liefst 

van individuele vogels. Het verzamelen hiervan 

is mogelijk tijdens onze vangsessies waarbij 

gevangen zwaluwen vaak poepjes achterlaten in 

de vangzakjes. In deze zakjes worden de 

gevangen zwaluwen een korte tijd bewaard 

voor uitvoering van het ringonderzoek.  

De verkregen monsters zijn na afloop van het 

seizoen opgehaald voor uitvoering van het 

onderzoek in Leiden. 

1; Zwaluwen migreren tussen oktober en 

december naar hun overwinteringsgebieden 

beneden de Sahara en kunnen daar in 

aanraking komen met hoge concentraties DDT.   

 

2; Tussen maart en april migreren ze terug naar 

de Europese broedplaatsen met mogelijk een 

laag concentratie DDT. Kleine gestippelde 

cirkels duiden op verschillende Europese 

onderzoeklocaties. 
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Het Lifetime Reproductive Success van boerenzwaluwen  
 

Inleiding  

Sinds de start van het nationale “Boerenzwaluw 

Project Nederland” (1991), later overgegaan in 

het huidige RAS-Project volgen wij 

gestructureerd het broedsucces en de overleving 

op vaste locaties in ons werkgebied. De 

methodiek biedt echter geen mogelijkheid om 

de individuele reproductie over vele jaren te 

achterhalen. Ook de leeftijdsopbouw van de 

populatie en het aandeel en de timing van 

opeenvolgende legsels kunnen hiermee niet 

nauwkeurig worden bepaald. Door de vogels 

met een tweekleurige ring individueel en op 

afstand herkenbaar te maken ontstaan hiervoor 

de mogelijkheden.  

Doel   

Het project beoogt inzichtelijk te krijgen welke 

factoren van invloed zijn op het reproductief 

succes van boerenzwaluwen. De focus ligt 

daarbij op het meten van broedprestaties 

gedurende de levensloop van individuen: het 

Lifetime Reproductive Success (LRS).  

 

In combinatie met de overlevingsgetallen (RAS-

Project) voor onderscheidende jaarklasses kan 

daarmee de gezondheid van de Nederlandse en 

wellicht regionale boerenzwaluwpopulatie met 

een populatiemodel worden vastgesteld. Ook 

kunnen afgeleide vragen worden beantwoord, 

zoals het aandeel van de paren dat een tweede 

legsel heeft. Het is de bedoeling dat het 

onderzoek gaat leiden tot een of meer 

wetenschappelijke publicaties.  

 

Werkwijze  

In navolging van ringgroepen in Zuidoost-

Friesland (2016) en West-Betuwe (2018) zijn we 

in 2019 met dit kleurringonderzoek van start 

gegaan. Ook is het afgelopen jaar de VW 

Noordwijkerhout aangehaakt waardoor een 

goede spreiding over het land wordt verkregen. 

Op 30 maart 2019 is hiervoor een 

startbijeenkomst georganiseerd in Zeist. Niet 

alle stallen waar we jaarlijks ringonderzoek 

doen, zijn even geschikt om dit onderzoek uit te 

voeren. Maar ook vanwege het tijdrovende 

karakter van dit onderzoek voeren wij het  

Dit vrouwtje met kleuring zwart/lichtgroen bracht 

samen met man kleurring lichtblauw/rood twee 

broedsels groot in nestnummer 7 

Dit mannetje geringd in 2014 als broedvogel is 

afgelopen jaar teruggevangen en voorzien van 

kleurring rood/oranje. Samen met zijn partner is hij 

afgelezen bij nest 34. (vijf uitgevlogen jongen)  
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onderzoek alleen uit op de locatie van de 

familie Ter Keurs uit Hertme. Deze locatie biedt 

de beste mogelijkheden voor het volgen van 

gekleurringde boerenzwaluwen. Naast de 

reguliere (wekelijkse) activiteiten om de nesten 

te volgen, wordt getracht op twee momenten in 

het jaar alle adulte vogels te vangen. Deze 

krijgen naast een metalen ring ook een 

tweekleurige ring om de andere poot.  

Daarmee ontstaat een populatie van unieke, 

gekleurringde vogels met een bekende 

biometrie, die over de jaren kan worden 

gevolgd. Bij aanvang van het broedseizoen 

worden vogels in een zo vroeg mogelijk stadium 

aan partner en nest gekoppeld.  

 

 

 

Dat gebeurd door fotografiesessies, waardoor 

het resultaat verifieerbaar is. De fotografie-

sessies vinden plaats zodra er jongen in de 

nesten worden gevoerd.  

 

Kleurringonderzoek 2019  

Het jaar 2019 was een soort van pilotjaar 

waarin de mogelijkheden werden verkend voor 

de uitvoering van het project. Tevens was er 

geen tijd om direct vanaf de start van het 

broedseizoen aan alle voorwaarden die gesteld  

zijn voor dit project te voldoen.  

 

 

Zoals vermeld kleurringen we alleen bij de fam. 

Ter Keurs in Hertme. De toestemming van het 

Vogeltrek-station om volwassen 

boerenzwaluwen niet alleen van een metalen 

ring, maar ook van een tweekleurige plastic ring 

te voorzien was inmiddels binnen. Daarmee 

waren de zwaluwen van afstand als individu 

herkenbaar en zijn we in staat een vogel aan 

nest èn partner te koppelen. 

 

Resultaat 

In totaal hebben we in de twee vangsessie 40 

volwassen vogels kunnen kleurringen. Hiervan is 

het gelukt om 30 vogels door middel van 

fotografie te koppelen aan het nest. Van 16 

nesten kon zowel het mannetje als het vrouwtje  

 

 

geïdentificeerd worden. Van vijf andere nesten 

kon één oudervogel worden geïdentificeerd. 

Waarschijnlijk drie broedparen gebruikten voor 

het eerste en het tweede broedsel hetzelfde 

nest, maar slechts bij één nest kon het volledige 

koppel bij beide broedsel worden 

geïdentificeerd. Al met al zijn er door de 

onvolledige aflezing in dit stadium van het 

project nog geen conclusies te trekken van het 

afgelopen seizoen. Daarvoor is een 100% 

aflezing van alle broedvogels bij de nesten een 

voorwaarde. Een score die we het volgende 

seizoen ambiëren en die op zijn minst benaderd 

dient te worden. 

Dit vrouwtje met kleurring rood/lichtblauw 

bracht samen met man kleurring paars/camel 

twee jongen groot in nest 16. 

Dit mannetje (foto l.) met kleurring lichtgroen/rood bracht samen met vrouw kleurring rood/camel (foto r.) 

twee broedsels groot in nest 2. Totaal vlogen zeven jongen uit. 
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9 BROEDSEIZOEN KERKUIL 2019 

 

Jaarlijks worden er rond de honderdvijftig nestkasten gecontroleerd door enkele vrijwilligers en ringers in 

ons controlegebied. Het aantal kasten met een broedsel vanaf de eeuwwisseling varieert 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. Door een goede muizenstand kende het 

afgelopen broedseizoen 2019 een heel goed verloop met 60 bezette nestkasten en tevens grote 

broedsels. 

 

Het weer in 2019 

De zachte winter was de eerste aanzet voor het 

goede broedseizoen van 2019. De winter over 

het geheel was zacht met een gemiddelde 

temperatuur in De Bilt van 5,2 °C tegen 3,4 °C 

normaal, goed voor een negende plek in de top 

10 zachtste winters sinds 1901. Vooral in de 

tweede helft van februari werd het met 

temperaturen van bijna 20 °C lenteachtig warm. 

Door de zachte weersomstandigheden heeft er 

zich in de winter een grote muizenpopulatie 

kunnen handhaven waardoor de kerkuilen in 

goede conditie de winter zijn doorgekomen. 

 

De lente verliep warm en kwam uit in de top 15 

van warmste lentes ooit. Vooral dankzij april was 

de lente zeer zonnig. Maart werd zacht en erg 

nat, ze behoort tot de top 6 natste. April was 

warmer dan normaal, mei daarentegen was 

koeler. Op 7 en 8 april werden de eerste warme 

dagen van het jaar genoteerd. De warme lente 

was voor de muizen en daarmee ook voor de 

kerkuil een goede start van het 

voortplantingsseizoen. 

De zomer van 2019 was zeer warm, zeer zonnig 

en in onze regio net als in 2018 zeer droog. Sinds 

1901 waren er slechts drie zomers warmer, de 

warmste zomer was die van 2018. Alle zomer-

maanden waren warmer dan normaal, met als  

uitschieter juni. Er waren drie extreem warme 

perioden: eind juni, eind juli en eind augustus. 

Een hitterecord was er op 25 juli met in Twente 

40,2 °C. De hitte in onze regio werd versterkt 

doordat het hier tevens ook zeer droog was.  

Fenomenale voortplantingscapaciteit 

Door een gunstig voorjaar met voor muizen goede 

voedselcondities kan een muizenpopulatie al snel 

grote vormen aannemen.  

Zo heeft de veldmuis een fenomenale 

voortplantingscapaciteit. Al na een maand zijn 

veldmuizen geslachtsrijp, en na een 

zwangerschap van drie weken worden gemiddeld 

vijf tot zes jongen geboren. Aangezien vrouwtjes 

in een seizoen vier tot vijf worpen voortbrengen 

groeit de populatie exponentieel: een 

startpopulatie van 10 vrouwtjes in april groeit 

onder goede omstandigheden uit tot een 

populatie van 10.000 exemplaren in het najaar. 

 

Kerkuil in Hezingen met een veldmuis op 

weg naar broedsel met zeven jongen  
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Broedseizoen 2019:  

Het jaar 2019 was een goed muizenjaar en dat 

had zijn weerslag op het broedsucces van de 

kerkuil en de overige muizeneters als torenvalk 

en steenuil. Hoewel in onze regio de 

veldmuisstand niet de hoogte bereikte zoals in 

veel andere delen van het land, was er al vroeg in 

het voorjaar een overvloed aan muizen 

beschikbaar voor de kerkuilen. Dit had alles te 

maken met de voorafgaande zachte en droge 

winter waardoor veel muizen in goede conditie 

hebben overwinterd. Dit in combinatie met een 

heel goed mastjaar, waardoor voldoende 

voedselaanbod voor muizen in de vorm van 

eikels en beukennootjes, maakte dat reeds in het 

vroege voorjaar de muizenpopulatie tot 

aanzienlijke hoogte moet zijn gestegen.  

 

Vroege start 

Het eerste signaal dat de kerkuilen al vroeg in 

goede broedconditie waren, was een mailtje 

rond half april van een enthousiaste 

kasthoudster; ze had al jonge kerkuilen gehoord 

vanuit de nestkast, ongeveer een paar dagen 

oud. Het gros van de broedparen begon dan ook 

vier á zes weken eerder dan normaal met de 

eileg. Begin maart werden al in veel kasten de 

eerste eieren gelegd en werd er door de uilen 

begonnen met broeden. Een gemiddeld legsel 

telt gewoonlijk vier tot zeven eieren. In 2019 

waren er veel legsels met zeven eieren of soms 

zelfs meer. Door de vroege start van het 

broedseizoen moesten de controles in een kort 

tijdsbestek worden uitgevoerd in de maanden 

mei en juni. 

 

 Dit is ook de periode waarin de controles vallen 

van de nestkasten voor de steenuil en torenvalk. 

Helaas hebben we door tijdgebrek verschillende 

van deze kasten niet kunnen controleren.  

 

Bezetting nestkasten 

De bezetting van de kerkuilkasten was hoger dan 

de afgelopen twee jaar. Totaal waren er 60 

nestkasten bezet; een vierde plek op de ranglijst 

van beste kerkuil jaren ooit! Veel broedsels 

waren groot waarbij we in 33 nestkasten vijf of 

meer jongen aantroffen; in zes kasten zelfs zeven 

jongen. Beide ouders hebben het dan erg druk 

om voldoende prooien te vangen. Voor een 

normale groei heeft een kerkuilenjong gemiddeld 

vijf muizen per nacht nodig. Met zeven jongen 

betekent dat dus vijfendertig muizen per etmaal 

alleen al voor de jongen. En de volwassen vogels 

moeten uiteraard zelf ook nog eten! Door de 

korte nachten in de broedperiode is de 

jaagperiode kort en begint pas rond 23 uur en 

stopt al om 5 uur. Een hele uitdaging.  

 

Weinig tweede broedsels 

Toch zal in de loop van het seizoen de 

muizenstand wat zijn ingezakt.  Het is niet 

ondenkbaar dat vanwege de verdroogde 

graslanden de populatie van de veldmuis in de 

loop van de zomer sterk is afgenomen en 

daarmee de beschikbaarheid van voedsel voor de 

kerkuil. Dit blijkt ook wel uit het feit dat slechts 

vijf broedparen aan een tweede broedsel 

begonnen. In het zeer goede muizenjaar 2014 

waren er dat nog achttien.  

2019 was een goed muizenjaar waardoor 

de kerkuilen genoeg muizen konden 

vangen voor hun grote broedsels 
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Uitgevlogen jongen  

 

 

Het aantal uitgevlogen jongen was weer hoog in 

vergelijking met de voorgaande jaren. In de 

grafiek is het gemiddeld aantal jongen van de 

laatste 10 jaar weergegeven.  Het gemiddelde 

van 4,8 uitgevlogen jong per gestart broedsel is 

op één de hoogste van de afgelopen 10 jaar 

Tevens zien we een stijgende trend van het 

aantal uitgevlogen jongen over de laatste periode 

van 10 jaar. Uit de 60 eerste broedsels vlogen 

totaal 227 jongen uit. Uit de vijf tweede 

broedsels vlogen elf jongen uit waarmee het 

totaal uitkwam op 238 uitgevlogen jongen in 

2019. 

 

Conditie nestjongen 

 

Goede conditie nestjongen 

Van 60 broedsels werd bij het ringen van de 

jongen behalve het gewicht ook de 

vleugelmaat genoteerd voor de 

leeftijdsbepaling. In de grafiek is de 

spreidingscurve van het normgewicht en het 

gewogen gewicht van de jongen uitgezet tegen 

de leeftijd. Zoals blijkt uit de grafiek was de 

conditie van het merendeel van de jongen goed 

tot zelfs zeer goed. Van bijna alle jongen lag 

het gewicht rond of boven de norm waarbij het 

gewicht van de jongen soms tot boven de 400 

gram uitkwam.  

 

Slechts vijf jongen waren ver onder het 

normgewicht. Vooral in grote broedsels heeft 

het kleinste jong nogal eens moeite mee te 

komen met de rest. Het leeftijdsverschil met 

het oudste jong is dan al snel veertien dagen en 

dan ben je als de benjamin van het nest 

afhankelijk van de prooiaanvoer en gulzigheid 

van broers en zussen. Deze vijf jongen zullen 

het waarschijnlijk niet hebben gehaald. 
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Broedparenverloop 2001-2019  

Het gebied waar we als vereniging de nestkasten controleren omvat een groot deel van de gemeentes 

Tubbergen en Dinkelland, evenals enkele delen van de omringende gemeentes. De jaren dat de kerkuil 

als soort nog in de gevarenzone was, lijkt inmiddels achter ons.  

 

Verloop broedparen 

Het verloop van de broedparen 

gaat weliswaar met de nodige 

ups en downs maar de trend is 

stijgende. Het afgelopen seizoen 

2019 kende wederom een zeer 

goede bezetting met 60 

broedparen. Heel bijzonder was 

dat op twee erven twee 

broedparen een broedsel 

hadden.  

 

Herstel kerkuilpopulatie 

Het herstel van de kerkuil zette zich vooral door 

na de eeuwwisseling toen we in onze regio bijna 

jaarlijks meer als 30 geregistreerde 

broedgevallen konden noteren. Langzamerhand 

liep het aantal broedgevallen op met als 

uitschieters 2008 en 2016.   

Het kerkuilenjaar 2016 was dan ook een topjaar 

met 71 geregistreerde eerste broedpogingen in 

ons werkgebied. Voldoende nestgelegenheid, 

maar ook een serie zachte winters, brachten de 

kerkuil uit de gevarenzone.  

 

Anoftalmie 

 

De laatste dag in mei was een zonnige dag. We waren op 

nestkastencontrole in Oud Ootmarsum en waren rond het 

middaguur aangekomen bij de familie Tijans. De nestkast hangt 

binnen in de schuur met het uitvlieggat naar buiten. Via het 

voorportaal komen de uilen in de van het daglicht afgeschermde 

broedgedeelte. Het voorportaal is overdag, zeker bij vol zonlicht, 

niet de plek waar jonge uilen zich ophouden. Hier daarentegen zat 

een van de drie jongen pontificaal in het zonlicht, kennelijk 

genietend van de zonnewarmte.  

 

De echte reden was helaas anders. Het 

beestje bleek een oogafwijking te hebben 

wat in de oogheelkunde bekend is onder 

Anoftalmie, oftewel afwezigheid van 

oogbollen. Hoewel een kerkuil in het 

donker goed zijn weg kan vinden, heeft 

een blinde kerkuil geen schijn van kans in 

de natuur. Er zat helaas dan ook niets 

anders op dan het beestje dat verder heel 

gezond leek te euthanaseren.  
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10.  EUROBIRDWATCH  
 

Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International. In Nederland coördineert Vogelbescherming 

Nederland Euro Birdwatch. Het doel van dit evenement is om wereldwijd aandacht te schenken aan 

vogels en hun leefgebieden. Het evenement draagt eraan bij dat mensen geïnteresseerd raken in vogels.  

 

Inleiding 

Euro Birdwatch 2019 vond op zaterdag 5 

oktober plaats. In ons land waren het vooral 

vrijwilligers die in het hele land - trekvogels 

telden op meer dan 100 telposten. Door onze 

vereniging werd dit jaar weer geteld vanaf de 

kijkheuvel bij de Sterrenwacht in Lattrop. Er 

deden 8 personen mee aan de telling. We 

telden van 07:30 uur tot 14:00 uur, waarna de 

trek grotendeels stilviel en we besloten te 

stoppen.  

Boerenzwaluw trek 

In de regel zijn de eerste ochtenduren altijd de 

beste uren voor trek van kleine zangvogels. Van 

meet af aan was er behoorlijke trek van 

spreeuw en boerenzwaluw. De laatstgenoemde 

soort vloog in verspreide groepen over, terwijl 

de spreeuw vaak in lange brede linten 

doorkwamen. In het eerste uur kwamen al 

meer dan 100 boerenzwaluwen voorbij.  

Ganzen 

Ook de trek van de kolgans was meteen al goed 

merkbaar. Het eerste uur vlogen er al 355 over. 

Door het heldere weer zaten ze soms erg hoog, 

waardoor het een hele opgave was om niet 

alleen de groepen in beeld te krijgen, maar ook 

de aantallen te tellen. Aan de hand van  

 

gemaakte foto’s van overvliegende groepen 

konden we soms de aantallen beter tellen. Zo 

kwamen we er na afloop achter dat in één 

groepje zelfs drie verschillende soorten ganzen 

met elkaar opvlogen. Dat waren 

achtereenvolgens: kolgans, brandgans en 

toendrarietgans.  

Kleine zangvogels  

Onze telpost leent zich in het bijzonder voor 

langstrekkende kleine zangvogels door de 

aanwezige struiken en bomen. Dat bleek ook 

deze keer weer het geval met grote aantallen 

langstrekkende tjiftjafs, pimpelmezen, 

koolmezen, staartmezen en een enkele 

roodborst, goudhaan en winterkoning. Leuke 

krenten in de pap waren op locatie: kleine 

bonte specht, goudvink en zwarte mees.  

Watervogels 

Op het Omleidingskanaal konden naast 

bekende watervogels als wilde eend, meerkoet 

en waterhoen ook twee langstrekkende grote 

gele kwikstaarten worden bijgeschreven. 

Daarnaast werden hier ijsvogel, Nijlgans en 

wintertaling gezien en werd tot tweemaal toe 

een roepende waterral gehoord. 

 

Turen naar de vogeltrek op vanaf de kijkheuvel bij de Sterrenwacht in Lattrop 
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Buizerds op thermiek 

Tegen een uur of elf werd de trek van de 

zangvogels beduidend minder en vlogen er met 

name spreeuwen en kolganzen over. Wel 

kwamen voorzichtig wat thermiekende buizerds 

op gang die langzaam opschroefden en daarna 

afgleden richting het zuiden. Dit werden er op 

enig moment steeds meer. Voordat we het 

wisten konden we genieten van spectaculaire 

buizerdtrek. Het leek wel een beetje op 

Falsterbö. We zagen meerdere “bellen” 

voorbijkomen. De grootste bestond uit 18 

exemplaren. Steeds meer buizerds begonnen op 

te schroeven, vergezeld door enkele sperwers, 

die vervolgens na hoogte te hebben gewonnen,  

hard afgleden richting het zuiden. Vaak 

passeerden ze hoog de telpost. De grootste 

langgerekte groep bestond uit wel 40 

exemplaren, die we wel 20 minuten konden  

 

volgen, alvorens ze afgleden en uit beeld 

verdwenen. Los van deze mooie groepen werd 

op enig moment ook een rondcirkelende en 

afglijdende rode wouw ontdekt. In minder dan 

een uur trokken er bijna 100 buizerds langs en 

over. Zo snel als deze roofvogeltrek begon, zo 

snel viel deze ook weer stil. Hierna werden de 

groepen al snel kleiner en trokken nog hooguit 

30 extra exemplaren door met in het laatste uur 

zelfs nog maar één enkel exemplaar.  

 

Tot slot 

Tegen 14:00 uur besloten we er mee te 

stoppen, tevens gezien het feit dat de trek 

behoorlijk stil was komen te liggen. Het was al 

met al een leuke gevarieerde telling, met 

prachtig weer en leuke soorten, met als 

hoogtepunt de roofvogel- en ganzentrek.

 

Hieronder de tabel met waargenomen vogels en de aantallen. 

 

Soort Aantal Soort Aantal Soort Aantal 

Aalscholver 85 Holenduif 47 Sijs 275 

Appelvink 1 Houtduif 68 Sperwer 28 

Boerenzwaluw 276 Huismus 1 Spreeuw 1785 

Boomleeuwerik 2 Kievit 28 Staartmees 18 

Buizerd 139 Kneu 3 Toendrarietgans 2 

Brandgans 1 Kokmeeuw 1 Tjiftjaf 18 

Ekster 4 Kolgans 1250 Turkse tortel 1 

Gaai 36 Koolmees 26 Veldleeuwerik 4 

Geelgors 2 Koperwiek 25 Vink 85 

Goudhaan 15 Merel 23 Waterral 1 

Goudvink 5 Nijlgans 2 Wilde eend 4 

Graspieper 12 Pimpelmees 38 Winterkoning 6 

Grauwe gans 220 Putter 7 Wintertaling 1 

Groenling 4 Rietgors 2 Witte Kwikstaart 12 

Grote gele kwikstaart 2 Ringmus 1 Zanglijster 98 

Grote Lijster 4 Rode Wouw 1 Zwarte kraai 16 

Grote Zilverreiger 2 Roodborst 14 Zwarte mees 1 

Heggenmus 16 Staartmees 18 Zilvermeeuw 1 

    Totaal  4716 
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11 AGRARISCH NATUURBEHEER 
 

Voor het vierde jaar verzorgt het Gebiedscollectief Noordoost-Twente agrarisch natuurbeheer voor 

boeren en landeigenaren in Noordoost -Twente. Deelnemers kunnen beheer-contracten afsluiten op hun 

grond voor natuurbeheer, zoals op open grasland (weidevogelgebieden), droge dooradering, 

akkerranden, voedselakkers, botanisch grasland, poelen, lijnelementen en houtwallen. Onze vereniging 

NVWG De Grutto is nauw betrokken bij het agrarische natuurbeheer met een lid in het bestuur van het 

Collectief. 

 

Herziening GLB 

De contracten hebben een duur van zes jaar tot 

eind 2021. Zoals het er nu naar uitziet, wordt dit 

over een jaar misschien wel met twee jaar 

verlengd. In Brussel is men het er nog niet over 

eens hoe voor de komende zes jaar (dus na 

2021) het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk 

Landbouw Beleid) moet worden ingevuld.  

 

Afgesloten hectares 

Het afgelopen jaar is het aantal hectares weer 

uitgebreid, met name bij de droge dooradering 

is 36 ha bijgekomen. De aantallen hectares 

afgesloten contracten zijn nu: opengrasland 

(weidevogels) is nu 91 ha, droge dooradering is 

nu 355 ha en categorie water is hetzelfde 

gebleven met 144 ha.  

 

GLB-pilot naar vijftig tinten groen 

De pilot 50 tinten groen, waar het 

Gebiedscollectief vorig jaar is ingestapt, krijgt 

nu ook vorm. Het doel hierbij is het 

kleinschalige cultuurlandschap op de 

zandgronden versterken via een adequate 

vergoeding voor boeren, medegefinancierd 

vanuit het Europese landbouwbudget. Een 

oorspronkelijk tweejarig project dat nu eenjarig 

is geworden.  Het was lang onduidelijk hoe de 

pilot ingevuld moest worden. Er was geen tijd 

genoeg om alles voor te bereiden voor het 

eerste jaar, vandaar dat er in het tweede jaar  

 

ingestapt wordt. Voor 19 deelnemers verspreid 

over twee deelgebieden waar geen agrarisch 

natuurbeheer kon worden afgesloten, om zo 

ook die deelnemers kennis te laten maken met 

agrarisch natuurbeheer. Er zijn 

beheerpakketten samengesteld die in de 

bedrijfsvoering worden ingepast, die aan de 

eisen van kleinschaligheid, biodiversiteit en 

duurzaamheid voldoen.  

 

Planet-Proof 

Door het zuivelconcern Friesland-Campina is het 

Gebiedscollectief gevraagd om voor haar 

melkveehouders natuur in te tekenen en te 

schouwen voor de duurzame zuivelketen 

Planet-Proof. Het gaat om 55 bedrijven in het 

werkgebied van Gebiedscollectief NOT. Hier 

wordt begin januari 2020 een beslissing over 

genomen door het Collectief. 

 

In een ‘PlanetProof’-melkveehouderij werken 

zuivelondernemingen en boeren samen aan het 

verbeteren van natuur, klimaat en dierenwelzijn.  
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12 PATRIJZENPROJECT 

 

In 2018 heeft NVWG de Grutto een subsidie aangevraagd bij de Provincie voor een patrijzenproject, 

hetgeen voor dat jaar ook is toegekend. Eind 2018 konden we weer opnieuw subsidie aanvragen voor 

een vervolg. Er is toen subsidie voor 5 jaar bij gekomen.  

 

Rossum  

Samen met WBE Rossum is in Rossum dit 

project uitgerold over een gebied tussen 

Rossum en Weerselo, ongeveer 400 ha groot. 

Bij negen deelnemers verspreid over dit gebied 

is 0,90 ha aan bloemenranden uitgezaaid, tegen 

een kleine vergoeding. Eind van de zomer 2018 

vlogen er 4 kluchten patrijzen rond, 35 stuks. In 

voorjaar 2019 is er weer 0,95 ha akkerranden 

ingezaaid op bijna dezelfde locaties en dat heeft 

ook mooi in bloei gestaan. Bij monitoring in het 

voorjaar liepen er 9 paartjes patrijzen rond in 

het gebied. Het was dan ook spannend wat dat 

zou gaan opleveren aan aantallen kuikens.  

Bij monitoring in de nazomer werden er zes 

kluchten patrijzen geteld met respectievelijk 

achttien, zestien, twee van veertien, een van 

twaalf en een van 7 exemplaren. 

 

Fleringen  

In Fleringen werd samengewerkt met leden van 

jachtcombinatie Herinckhave en combinatie 

Beukerink. Hierbij is er het afgelopen jaar 0,67 

ha aan bloemenranden ingezaaid verdeeld over 

negen eigenaren in drie gebieden. Omdat 

patrijzen graag foerageren in een open 

vegetatie wilden we het zaaigoed in rijen maar 

bovenal niet te dicht inzaaien. Hierdoor krijg je 

een akkerrand met een wat open structuur. 

Speciaal voor dit doel werd op marktplaats 

gezocht naar een rijenzaaimachine. Nadat deze 

was gevonden en de machine was ingeregeld 

kon het werk beginnen. Uiteindelijk werden tien 

akkerranden of overhoekjes ingezaaid verdeeld  

 

 

over drie gebieden.  Ook in Fleringen was het 

een goed patrijzenjaar. In twee van de drie 

gebieden werden vijf kluchten geteld met in het 

ene gebied respectievelijk elf en negen 

patrijzen, in het andere gebied drie kluchten  

met veertien, tien en negen patrijzen. In het 

derde gebied waren er het hele voorjaar 

patrijzen maar hier werden geen jongen gezien. 

Wel zijn er buiten de drie gebieden elders ook 

nog twee kluchten geteld met patrijzen.  

 

Opvallend  

Opvallend zijn de grote koppels dit jaar in beide 

projectgebieden. Wellicht heeft het droge weer 

daar ook aan bijgedragen, kuikens 

verongelukken vaak door nat weer in de zomer. 

Bovendien is er door de slechte grasgroei veel 

minder gemaaid en was er in de verdroogde 

graslanden voedsel te vinden voor de patrijs. 

Hoe dan ook, het resultaat mag wel een groot 

succes genoemd worden.  

Er werden in de afgelopen zomer opvallend veel grote patrijzenkluchten gezien 

Voor een optimale verdeling van het zaaigoed werd  

een zaaimachine aangeschaft 
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Nu is het afwachten hoe ze de winter 

doorkomen. Aan voedsel hoeft het niet te 

liggen, de ingezaaide randen hebben voor veel 

zaad gezorgd.  

 

Road Show 

In de Provincie zijn voor meer soorten dergelijke 

projecten uitgerold. Deze herfst organiseerde 

de Provincie samen met Landschap Overijssel 

een Road Show langs verschillende van deze 

projecten voor bestuurders en andere 

belangstellenden. Gewoon om te kijken wat de 

resultaten waren van deze gesubsidieerde 

projecten. Ook het patrijzen project van Rossum 

hoorde daarbij. Er hadden zich negen personen 

op gegeven voor die morgen. Na een korte 

PowerPointpresentatie over de opzet van het 

project, was er een wandeling van ca 4 km door 

het gebied. Onderweg lieten de patrijzen zich 

nog mooi zien. Dit verhoogde de 

amusementswaarde van de wandeling. Na 

afloop was iedereen enthousiast over dit 

project. 

 

13 EIKENPROCESSIERUPS 
 

Monoculturen 

Toen de eikenprocessierups dertig jaar geleden 

aan zijn opmars in Nederland begon, doemde 

een luilekkerland voor hem op. Lanen en parken 

met enkel eiken, geworteld in strak gemaaide 

graslanden of bermen, zonder natuurlijke 

vijanden. Eén op de vijf bomen in Nederland is 

eik, in sommige gemeenten maken ze 80 

procent van het bomenbestand uit. Ook in veel 

delen van ons verengingsgebied maken eiken 

een groot deel uit van ons bomenbestand en is 

de processierups een behoorlijke plaag 

geworden. Eigenlijk laat het diertje op een 

pijnlijke manier (letterlijk en figuurlijk) zien dat 

onze ecosystemen niet goed in balans zijn. In 

natuurlijke systemen is er balans en komen 

overheersende soorten vrijwel niet voor. Dit is 

ook goed te zien bij de eikenprocessierups, in 

meer complete ecosystemen als natuurlijke 

eikenbossen (met bomen van allerlei 

verschillende leeftijden) komt de soort minder 

overheersend voor (door meer natuurlijke 

plaagbestrijders) dan in monoculturen van 

bijvoorbeeld laanbomen in strak gemaaide 

gazons op een industrieterrein.  

 

Meester in overleven 

Dat de eikenprocessierups met zijn brandharen 

behoorlijke klachten kan veroorzaken heb ik zelf 

ook al menigmaal ervaren. Gezien de overlast 

die hij veroorzaakt doemt dan ook al snel de 

vraag op wat de effectiefste bestrijding van dit 

dier is. Deze vraag is nog niet zo eenvoudig te 

beantwoorden. De eikenprocessierups is een 

meester in het overleven. Dat zie je al aan de 

manier waarop ze uit het ei komen. In feite zijn 

ze in de herfst al volgroeid, maar ze wachten op 

de juiste temperatuur en daglengte om 

Ingezaaide akkerranden   zorgen        voor voedsel in het najaar en de winter  

Monoculturen van laanbomen en strak gemaaide graslanden of bermen 

creëren een luilekkerland voor de eikenprocessierups 
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tevoorschijn te komen. Zijn ze toch te vroeg en 

is er nog geen blad, dan trekken ze zich weer 

terug in een slaapstand. Met deze wachtstand 

zet de rups de mens regelmatig op het 

verkeerde been. Als hij te veel stress 

ondervindt, voltooit hij zijn cyclus niet. Bij 

droogte, extreme hitte of te weinig voedsel 

trekken ze zich terug in de bodem of in een 

boomholte. Om daar pas een paar maanden, of 

zelfs een paar jaar later weer uit te komen. 

Door dit onderduikgedrag krijg je ze nooit 

allemaal te pakken.  

 

Bestrijding 

Een oplossing is dan ook niet eenvoudig, veel 

oplossingen zijn markt gedreven en weinig 

effectief. Oplossingen als het wegzuigen van 

nesten, het inzetten van aaltjes en vangen van 

vlinders met behulp van feromonen zijn zeer 

arbeidsintensief en zetten maar weinig zoden 

aan de dijk.  Dit dient eigenlijk alleen gebruikt te 

worden bij grote overlastlocaties (bijvoorbeeld 

bij scholen). In onze regio wordt bestrijding met 

onder andere Xantari toegepast. Hierover gaan 

wisselende verhalen de ronde, steeds meer 

onderzoeken wijzen uit dat dit middel ook veel 

andere rupsen en insecten dood, waardoor het 

op langer termijn waarschijnlijk meer kwaad 

dan goed doet (grotere verstoring van 

ecosystemen). 

 

Biodiversiteit 

Het gebrek aan biodiversiteit is misschien het 

grootste probleem, maar mogelijk ligt hier ook 

de oplossing. We hebben ons ecologische 

systeem uitgehold, insectenpopulaties 

(waaronder ook de natuurlijke plaagbestrijders 

van de eikenprocessierups) zijn verminderd, 

waardoor de natuur uit balans is. Uit onderzoek 

blijkt dat natuurlijke vijanden van de 

eikenprocessierups afkomen op een aantal 

makkelijk toegankelijke bloemen, zoals 

schermbloemigen (bijvoorbeeld fluitenkruid). 

Hierbij kun je denken aan sluipwespen, 

gaasvliegen, sommige soorten van het 

lieveheersbeestje, kevers en roofwantsen.  

Een ander bermbeheer, waarbij meer bloemen 

de kans krijgen om weer te bloeien zonder keer 

op keer gemaaid te worden, levert veel 

natuurlijke plaagbestrijders op. 

 

Bovendien zal dit onze bermen verfraaien. 

Daarnaast zijn er steeds meer initiatieven met 

het ophangen van nestkasten, wat ook binnen 

onze vereniging al jaren gedaan wordt. 

Hierdoor ontstaan nestplekken voor mezen die 

graag de rupsen eten. Ook kunnen met speciale 

vleermuiskasten, of een ander boombeheer 

waardoor oudere bomen met holten langer 

gehandhaafd kunnen worden, 

verblijfplaatsmogelijkheden voor vleermuizen 

gecreëerd worden.  Zoals de gewone 

grootoorvleermuis die graag de vlinders van de 

processierups eet waardoor voorkomen kan 

worden dat er nieuwe eitjes worden gelegd.  

 

Klimaatverandering 

De bestrijding van de eikenprocessierups vraagt 

maatwerk, volharding en geduld. We zijn nog 

niet van het beestje af, echter mogelijk dat de 

oorzaak van het probleem ook meteen de 

oplossing kan zijn. Door meer biodiversiteit zijn 

we ook beter gewapend tegen mogelijke 

toekomstige problemen. Want door de warmere 

zomers en klimaatverandering komen er steeds 

meer zuidelijke soorten deze kant op. Zo komt 

bijvoorbeeld ook de dennenprocessierups eraan. 

Dit insect heeft nog meer brandharen dan de 

eikenprocessierups. De dennenprocessierups 

bevindt zich nu in de Ardennen maar rukt, net 

als de eikenprocessierups, steeds verder op naar 

het noorden.  

Als vereniging hangen we al sinds jaar en dag nestkasten op 

Een ander bermbeheer, waarbij bloemen de kans 

krijgen om te bloeien zonder keer op keer te 

worden gemaaid, levert veel natuurlijke 

plaagbestrijders op. 
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14 Activiteiten Jeugdgroep 
 

Rossumermeden  

Onze eerste activiteit in 2019 was op 

vrijdagmiddag 18 januari. Onder een heerlijk 

winterzonnetje gingen wij aan de slag in de 

Rossumermeden. Alle kinderen, vijftien in 

totaal, waren mooi op tijd en om 15.00 uur al 

aanwezig. Wij gingen een zogenaamde 

‘riesbessem’ maken en daar zou Jan Nijmeijer 

ons mee helpen, aangezien wij niet zo goed 

wisten hoe dat in zijn werk ging.  

Als eerste moest er materiaal worden 

verzameld: van de omgezaagde berken die er al 

lagen, moesten we takken knippen en een mooi 

bosje maken. Dan hadden we natuurlijk nog een 

steel nodig en daar werd de hazelaar voor 

gebruikt.  Agonda had ouderwets strotouw 

meegebracht, waar we de takkenbosjes mee  

 

vastknoopten. En daar konden we de kracht van 

Jan goed bij gebruiken, hoewel Agonda en 

Jozefien ook hun best hebben gedaan, want 

met vijftien bezems ben je wel even bezig.  

Daarna moest de steel nog midden in de 

takkenbos worden geschoven, zodat die mooi 

klem kwam te zitten. Maar je kunt niet alle 

kinderen gelijk helpen, dus ondertussen ook 

nog maar even kijken wat er verder te zien en te 

beleven valt.  De hazelaar op de wal stond te 

pronken met zijn prachtige katjes en op de 

plassen in de wei lag al een laagje ijs.  Een paar 

jongens dachten als het ijs ons niet kan dragen, 

dan dragen wij het ijs. Na een uurtje hard 

werken was het tijd voor lekkere warme 

chocolademelk met een broodje. Inmiddels was 

de eerste bezem klaar en kon worden 

uitgeprobeerd. Tegen half vijf was het alweer 

tijd om op te ruimen en even later gingen alle 

kinderen op de bezem naar huis.  

 

Arboretum Poortbulten 

Op vrijdagmiddag 15 februari hebben we met 

de kinderen een bezoek gebracht aan het 

Arboretum Poortbulten in De Lutte. Al ruim 

honderd jaar geleden heeft de heer Gelderman, 

textielfabrikant uit Oldenzaal, daar een stuk 

grond gekocht om er een Arboretum aan te 

leggen. Een Arboretum is een verzameling 

winterharde bomen en struiken van over de 

hele wereld. Het was een prachtige zonnige 

winterdag en de jassen waren niet nodig tijdens 

het rondstruinen in het park. Al vroeg in het jaar 

bloeit de Toverhazelaar en die hebben we 

natuurlijk even opgezocht.  

Hieronder een aantal van de activiteiten en uitstapjes die het afgelopen jaar zijn georganiseerd door de 

leidsters van de groep, Agonda Kemerink, Annemarie Lutke Veldhuis en Jozefien Scholten, die al vanaf 

de oprichting hierbij zijn betrokken. 

Takken knippen voor een ‘riesbessem’ 



 
59 

Een van de oudste en meest indrukwekkendste 

boom is de Mammoetboom. Even aan de bast 

voelen om te ervaren hoe verrassend zacht die 

is. Naast die oude reus staat de Levensboom 

met grote lage takken waar je heerlijk in kunt 

klauteren. Die boom kan tegen een stootje en 

ze mochten er dan ook even met z’n allen in.   

 

Bij het deel van het park met de vijvers staat 

een mooie vogelkijkhut, waar je soms het 

ijsvogeltje kunt waarnemen.  We zagen wel een 

paar meerkoetjes in het water, maar helaas 

geen ijsvogel. Ook zijn we langs het bijenhuis 

gelopen, waar door het warme weer de bijen al 

actief waren en uit de kasten kwamen. We 

hebben deze middag afgesloten met een appel 

en een lekker plakje cake van Jozefien.  

 

Landelijke schoonmaakactie 

In maart is de landelijke schoonmaakactie in de 

natuur. Daar hebben wij met de jeugd een 

steentje aan bijgedragen. Op 22 maart zijn we 

gewapend met handschoenen, prikstok en 

vuilniszakken op pad gegaan in het 

Gammelkerbrook. We zijn bij elkaar gekomen 

bij de familie Leusveld aan de Saterslostraat in 

Saasveld. Eerst even moed indrinken met een 

glaasje ranja en daarna handschoenen en 

laarzen aan en aan de slag. Het weer werkte 

prima mee en we konden tijdens de 

werkzaamheden genieten van een lekker 

zonnetje. Natuurlijk was er ook even tijd om 

een beetje rond te kijken in de natuur en langs 

het water. We hadden niet voor niets de 

laarzen aangedaan.  

 

 

Bronzezeithof in Uelsen 

Soms gaan we zelfs met de jeugd de grens over: 

op 21 juni zijn we met negen kinderen naar de 

Bronzezeithof in Uelsen geweest. De bronstijd 

duurde in onze regio van 3000 tot 750 V.C. We 

kregen daar uitleg over hoe het dagelijks leven 

van onze voorouders er uit zag. Verscholen in 

het bos ligt een huis uit die tijd.  

Een multifunctioneel huis, waar alles gebeurde, 

met een rietenkap met openingen voor de rook 

van het losse vuur waarom heen het leven zich 

afspeelde. In het huis hangt een weefgetouw 

waar vroeger kleden mee werden gemaakt.  

Buiten waren de ovens om brood te bakken en 

daarvoor heb je temperaturen nodig van rond 

de 400° C. Voor de kinderen waren buiten vuren 

aangelegd om zelf aan een stok brood te 

bakken. Ter afsluiting zijn we nog even naar de 

speeltuin in de buurt geweest met als toetje 

een ijsje.  

 

Lutterzand  

13 september, op vrijdag de 13de… ondanks die 

datum toch met de kinderen op stap geweest. 

Door de droogte stond de Dinkel erg laag en 

daarom zijn we met de kinderen naar het 

Lutterzand gereden met de bedoeling de oever 

eens vanaf het water te bekijken, al 

pootjebadend. Er waren die middag veertien 

deelnemertjes. Van Jozefien kregen ze uitleg 

over het bijzondere van deze rivier en 

vanzelfsprekend komt dan de betekenis van het 

woord meanderen ook aan bod. Natuurlijk 

gingen de schoenen en laarzen uit voor we in 

het water stapten. Al vrij snel vonden we 

watermunt met zijn mooie lila bloemetjes.  

Helaas geen ijsvogel gezien 

Niet voor niets de laarzen aangedaan. 
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De reuzenbalsemien stond nog in bloei, maar er 

zaten ook al rijpe zaden aan. Hierdoor konden 

we mooi laten zien waarom deze plant ook 

springbalsemien wordt genoemd. Ook het 

smaakzintuig hebben we aan het werk gezet, er 

stond veel waterpeper en een klein blaadje op 

je tong is al voldoende om te ervaren waarom 

het waterpeper heet. De jongens hadden een 

paar schepnetten mee en daarmee werd een 

flinke kreeft gevangen: de Amerikaanse 

rivierkreeft? Even later werd ook nog een snoek 

gevangen. Ook een kleine kreeft kwam in het 

schepnet terecht, toch wel een beetje eng om 

die vast te houden. Alle dieren hebben we 

natuurlijk weer vrijgelaten, nadat ze door 

iedereen waren bewonderd.  

 

Na de wandeling door het water nog even 

lekker gespeeld op de oever. Water en zand, 

met een heerlijk zonnetje, succes verzekerd. 

Zelfs met een wit gestreept jurkje aan kun je 

heerlijk in de modder spelen. Met de schoenen 

onder de arm, een nat pak en lekker onder het 

zand, terug naar de auto en weer voldaan naar 

huis.  

 

Molenven 

Het is een mooie zonnige middag na een 

periode van veel regen, dus paddenstoelentijd. 

Op 23 oktober gaan we met elf kinderen op 

zoek naar paddenstoelen. We lopen een rondje 

om het Molenven. Als je op zoek gaat naar 

paddenstoelen moet je soms onder de hoed 

kijken. De een heeft plaatjes en de ander 

rondjes of gaatjes. Soms is het ook een bol en 

zitten de sporen binnenin, zoals bij de 

aardappelbovist. De tonderzwam blijft tot de 

verbeelding spreken. Het lijken net knotsen op 

een klimwand. Tijdens de pauze zitten we even 

lekker uit de wind en met het gezicht in de zon. 

Wanneer we verder lopen naar de overkant van 

het ven zien we daar nog een bijzondere 

paddenstoel, nl de draadknotszwam. Als een 

dennennaald steekt hij omhoog. Tijdens het 

lopen gelijk de vuilnis uit het bos verzameld en 

meegenomen naar de familie Bruns waar de 

ranja voor ons klaar staat.  

 

Wiekermeden  

Op 3 november, de eerste zondag van 

november, stond zoals gebruikelijk 

gereserveerd voor een werkochtend in de 

Wiekermeden. Dit kleine natuurgebiedje wordt 

al sinds jaar en dag open gehouden door 

werkgroep natuur van de Heemkunde 

Weerselo. In de voorbereiding wordt er alvast 

gemaaid en zodra de kinderstemmen door het 

bos klinken, gaan we harken en zagen. Na een 

uitleg door Jozefien over de bijzondere planten 

in dit terrein, konden de handen uit de 

mouwen! Weldra hingen de eerste jassen al in 

de boom! Toen we aan het zagen toekwamen 

waren ze niet meer te houden, hele bomen 

gingen tegen de vlakte. Na het harde werken 

was er nog even tijd om op zoek te gaan naar de 

verborgen schat. Na een kop soep en een 

broodje zwaaiden we de kinderen weer uit, een 

heerlijke ochtend in de natuur zat er weer op! 

Nadat we onze spullen hadden ingepakt, lieten 

we het gebied weer achter, in aangename stilte 

verzonken.  

 

Spannend tochtje door de Dinkel 

Geslaagde zoekactie naar de verborgen schat 
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15. SCHOLENPROJECT “RED DE VLINDER EN DE BIJ”  
 

Inleiding 

In 2016 is de Natuur- en vogelwerkgroep “de Grutto” - als voorloper op NEOL (Natuureducatie op 

Locatie) - op een aantal scholen in de gemeente Dinkelland met het scholenproject "Red de vlinder en de 

bij" gestart. Sindsdien hebben zich telkenjare steeds meer scholen aan dit project geconformeerd.  

Het afgelopen jaar zijn we op 13 locaties actief geweest, waarbij door de schooljeugd ruim 10.000 m2 

grond bloemrijk werd gemaakt. Het doel van het project was en is nog steeds tweeledig, namelijk: a. de 

jeugd via scholen in contact brengen met de natuur en b. de natuur (nuttige insecten i.v.m. bestuiving) 

een extra steuntje in de rug te geven. Dit alles in het licht van de steeds verder afbrokkelende 

biodiversiteit. De aandacht voor vlinders en bijen en niet in de laatste plaats insectenetende vogels, zit de 

laatste jaren gelukkig weer een beetje in de lift. Dat is ook hard nodig, omdat veel kruidenrijke bermen 

en weilanden, ruige overhoekjes, houtwallen etc. de afgelopen decennia volledig uit ons landschap zijn 

verdwenen. Daarmee is ook veel van de streekeigenheid van (Noordoost) Twente verloren gegaan.  

 

Vrijwilligers 

Op een speciale voorlichtingsavond voor 

vrijwilligers hebben zich - na de nodige uitleg - 

ook in 2019 weer voldoende vrijwilligers 

(natuurcoaches) aangemeld om de kinderen te 

begeleiden bij zowel het inzaaien van 

bloemenmengsels, als de uitvoering van de 

praktijkopdracht. Daarnaast hebben ook een 

viertal NEOL projectgroep leden, enkele ouders / 

grootouders, buurtbewoners en een aantal leden 

van de Vogelwerkgroep Heemkunde Ootmarsum, 

als wel de Stichting Vogelwerkgroep Geesteren 

(SVG) geholpen bij het welslagen van het project. 

Al met al hebben hier ruim 30 personen (lees: 

vrijwilligers) aan deelgenomen.  

 

Deelname scholen  

Deelname vond plaats door 11 basisscholen in 

zowel de gemeente Dinkelland als in de 

gemeente Tubbergen. De Heilig Hartschool in 

Fleringen heeft zich, net als in 2018, laten 

vertegenwoordigen door Jong Nederland, 

afdeling Fleringen.  

 

Aan het scholenproject hebben maar liefst 309 

kinderen en 15 leerkrachten meegedaan. Het 

project vond plaats in de periode van 05 april tot 

en met 11 juli 2019. 

 

Voorlichting in de klas 

Voorafgaand aan het inzaaien werd in elke klas 

een projectpresentatie verzorgd over het hoe, het 

wat en de noodzaak van het project, passend bij 

de thematiek “Lerend ervaren”. Bij alle scholen, 

die mee hebben gedaan, is dezelfde methodiek 

toegepast.  

Voorafgaand aan het inzaaien werd uitleg gegeven 

over het doel van het project 

Deze locatie in Ootmarsum was één van de dertien inzaailocaties waar we actief zijn geweest 
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In veel gevallen waren de kinderen door de 

leerkrachten goed voorbereid in de klas. De 

interactie met zowel de kinderen als de 

leerkrachten over de vlinder en de bij verliep 

uitstekend. De betekenis van het woord 

biodiversiteit kennen ze nu allemaal en ook 

weten ze haarfijn te vertellen hoe belangrijk de 

bestuivende insecten zijn voor ons voedsel. Er 

was bij de jeugd als steeds veel enthousiasme te 

bespeuren. De meesten wilden dan ook meteen 

buiten aan de slag. Een groot deel van de 

kinderen van basisschool ’n Boaken in Agelo deed 

al voor de 3e keer mee. Voor hen bleek uitleg op 

school daarom niet noodzakelijk. Ook bij de 

allerkleinsten (5 / 6 jaar) van Jong Nederland 

hebben we hiervan afgezien. Als nieuwkomer aan 

dit project deed Mariaparochie voor het eerst 

mee.  

 

Inzaailocaties 

Dankzij de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, 

het Waterschap Vechtstromen en een aantal 

particulieren, gerelateerd aan de agrarische 

sector, waren er ook in 2019 wederom voor 

iedere school één of meerdere inzaaistroken 

beschikbaar.  

Deze zijn door Noaberkracht, door loonwerkers 

(in opdracht van het Waterschap) en door een 

drietal landbouwers zaaiklaar gemaakt. Er is 

inmiddels sprake van een routinematige aanpak.  

Bij de keuze van de inzaailocaties is zoveel 

mogelijk rekening gehouden met de schoolroutes 

en de schoolomgeving.   

 

Zaaigoed 

Zowel de gemeente Denekamp als Tubbergen en 

het Waterschap Vechtstromen stonden het 

afgelopen jaar opnieuw garant voor de 

bekostiging en de aanlevering van het zaaigoed 

(bloemenmengsels voor noodlijdende vlinders, 

bijen en overige insecten).  

 

Daarbij moet worden gedacht aan mengsels met 

daarin zaaigoed van onder meer: zonnebloem, 

korenbloem, klaproos, malva, mariadistel, 

duizendblad, groot kaasjeskruid, wilde cichorei, 

margriet, vlas, haver, boekweit, 

komkommerkruid, phacelia, goudsbloem, 

meerdere klaversoorten, etc. etc.  

 

Inzaai-activiteiten 

Na uitleg in de klas vertrok het enthousiaste 

gezelschap steevast te voet of per fiets met één 

of meerdere leerkrachten / begeleiders naar de 

zaaiklaar gemaakte percelen. Hier zaaiden de 

kinderen onder toeziend oog van natuurcoaches 

hun eigen "vakken" in. Daarbij werd gebruik 

gemaakt van zaaibakjes, die niet alleen gevuld 

waren met bloemzaden, maar ook met wit zand. 

Bij het uitstrooien kunnen de kinderen dan beter 

zien waar er al wel en waar nog niet is ingezaaid. 

Uiteraard werd daarna alles lichtjes ingeharkt.  

Mariaparochie deed voor het eerst mee 

Bloemenmengsel voor vlinders, bijen en overige insecten 

Een zaaiklaar gemaakte inzaaistrook 
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Praktijkopdracht 

Na pakweg 10 weken keerden de leerlingen terug 

op locatie, waarbij ze niet alleen de resultaten 

van hun inzaaiactiviteiten konden bekijken, maar 

ook in groepjes van 3 of 4 een praktijkopdracht 

mochten uitvoeren. Daarbij kregen ze hulp van de 

aanwezige natuurcoaches. Ook de speciaal voor 

dit doel ontworpen zoekkaarten werden intensief 

gebruikt. Uit de beantwoording van het 

vragenformulier bleek dat de meesten bijzonder 

goed hadden opgelet in de klas. Er werden dan 

ook hoge scores behaald. Bij de laatste vraag / 

opdracht mochten de kinderen alles opzoeken en 

opschrijven wat op de bewuste locatie met de 

natuur te maken had. Dat bleek bij nader inzien 

"een schot in de roos". Er werd van alles gezien 

en gevonden. Van dode vogels, wegspringende 

kikkertjes tot over de grond kruipende kevers. 

Uiteraard werden ook ingezaaide bloemen op 

naam gebracht en niet te vergeten bijen, 

hommels, zweefvliegen, vlinders en overige 

insecten. Voor alle deelnemertjes was er na 

afloop steevast ranja.  

De groepjes, die de beste scores behaalden, 

ontvingen nadien op school of elders nog een 

persoonlijk certificaat met als opschrift: 

“Natuurkanjer van de klas”. Dat gebeurde niet 

zelden met luid tromgeroffel.  

Beeldmateriaal 

De presentatie en de uitleg in de klas vond ook in 

2019 weer plaats met behulp van een diaserie, 

die in eigen beheer en met eigen fotomateriaal 

werd samengesteld. Op locatie werd - zoals 

eerder vermeld - gewerkt met gelamineerde 

zoekkaarten met daarop eveneens speciaal voor 

dit doel gemaakte foto’s van bloemen, bijen, 

vlinders, overige insecten en dieren. Tijdens elke 

activiteit zijn van de ijverige jeugdfoto’s gemaakt. 

Deze zijn nadien beschikbaar gesteld aan de 

school, de ouders en aan de jeugdgroepen in 

Fleringen. Deze extra geste werd hooglijk 

gewaardeerd. In Reutum zijn de activiteiten (met 

instemming van de school) zowel in de klas als op 

de inzaailocatie zelfs op film vastgelegd. Dit alles 

t.b.v. educatieve doeleinden. 

 

 

 

Coördinatie en organisatie 

Voor het vierde achtereenvolgende jaar was de 

organisatie en coördinatie van het scholenproject 

in handen van samensteller dezes. Dat hield 

onder meer in: a. veelvuldige contactlegging en 

afstemming met grondbezitters, overheden, 

scholen en vrijwilligers; b. inspelen op de 

beschikbare mogelijkheden en tijden; c. het 

meermaals bezoeken van de inzaailocaties i.r.t. 

het groeiproces; d. anticiperen op wijzigingen, 

weersinvloeden e.d.; e. het samenstellen en 

uitdragen van presentaties  etc. etc. Ook is er veel 

fotografiewerk verricht. Hulp was er gelukkig van 

andere vrijwilligers, alsmede één van de 

jeugdcommissieleden.  

 

 

In groepjes van 3 of 4 wordt een praktijkopdracht 

uitgevoerd 

Alles opschrijven wat je in de natuur ziet  
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Resultaten:  

Geleidelijk begint de aandacht voor het 

onderwerp zijn vruchten af te werpen. Niet alleen 

allerlei scholen, maar ook veel particulieren en 

overheden dragen inmiddels hun steentje bij aan 

de vergroting van de biodiversiteit. Door de 

media wordt eveneens met regelmaat aandacht 

aan zowel het project als aan de natuur 

geschonken. Kortom; het wordt geleidelijk weer 

een stuk bloemrijker in Noordoost Twente.  Vele 

hectares stonden tot ver na de vakantie - met 

dank aan de jeugd, tal van particulieren en 

landbouwers - in bloei. Dat is niet alleen mooi om 

te zien, maar het geeft ook een gevoel van trots. 

Veel vogels hebben nadien bij de zaadvorming 

ook nog kunnen profiteren van de stroken. Het is 

verheugend dat er ook steeds meer particuliere 

initiatieven te zien zijn. Dat er geleidelijk aan 

sprake is van meer bewustwording en goodwill, is 

meer dan prettig om te ervaren.  

 

 

Dankwoord:  

Omdat het er zoveel zijn en we niemand willen 

vergeten, wordt volstaan met iedereen, die - op 

welke wijze dan ook - het afgelopen jaar heeft 

bijgedragen aan het welslagen van het 

scholenproject "Red de Vlinder en de bij" hartelijk 

dank te zeggen. Het is hartverwarmend dat er 

zoveel mensen wederom hebben meegedaan.  

 

Tot slot:  

Al enkele jaren achtereen proberen we als 

Vereniging het goede voorbeeld te geven. Dat 

doen we niet alleen door de scholen bij dit alles te 

betrekken, maar ook door samen te werken met 

andere organisaties in Noordoost Twente. Zo 

hebben we het afgelopen jaar wederom 

bemoeienis gehad met het Gebiedscollectief 

Noordoost Twente. Ook is dit jaar samengewerkt 

met het natuur- en educatief centrum “De Höfte” 

in Oldenzaal.  

 

Ondanks al deze inspanningen zijn we er echter 

nog lang niet. We roepen dan ook ieder van u op 

om mee te (blijven) doen, door bijvoorbeeld 

tuinen en andere gronden geschikter te maken 

voor insecten, insectenhotels op te hangen, daar 

waar het kan brandnetels te laten staan voor de 

ei-afzet van vlinders en als het enigszins kan geen 

gif te gebruiken. Verder zou in het najaar niet al 

het bladwerk zo maar in de groenbak moeten 

verdwijnen. Hiermee gaat immers veel nieuw 

leven verloren. Het is verder te hopen dat er 

voldoende financiële armslag komt voor de 

komende jaren om dit dankbare, maar oh zo 

belangrijke werk te kunnen blijven voortzetten.

Een natuurlijke tuin is goed voor de biodiversiteit 

Vlinders als deze dagpauwoog profiteren van bloemenstroken 
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Totaaloverzicht 

In onderstaande tabel staan alle gegevens van de deelnemende groepen afzonderlijk genoteerd 

 

 

 

School Groep Aantal 

kinderen 

Data Inzaailocatie Vrijwil- 

ligers 

1 Aloysiusschool     

Weerselo 

6/7 28 Di 16 april 

Wo 26 juni 

Industrieterrein het 

Echelpoel 

7 

2 Mariaschool     

Reutum 

6 18 Wo 17 april 

Ma   01 juli 

Erve Deperman 5 

3 ’n Boaken     

Agelo 

6-8 11 Ma 08 april 

Ma  01 juli 

Terrein H. Schröder 3 

4 ’n Esch   

Tilligte 

5 tm 8 35 Vr 12 april 

Di   02 juli 

Natuurbelevingsgebied 

het Wiemsel 

8 

5 Meander     

Ootmarsum 

6 26 Di 16 april 

Wo  03 juli 

Omgeving school 6 

6 Kadoes     

Albergen 

6 37 Do 11 april 

Do   04 juli 

Weemselerweg 7 

7 Jong Nederland  

Fleringen 

10/12 jr 13 Do 11 april 

Do   04 juli 

Nieuwbouwlocatie 

 ‘t Scholt 

6 

8 Jong Nederland  

Fleringen 

5/6 jr 15 Wo 17 april Nieuwbouwlocatie 

 ‘t Scholt 

6 

9 De Kerkewei    

Rossum 

6 19 Ma 13 mei 

Vr    05 juli 

Omgeving school 5 

10 St Alphonsus     

Mariaparochie 

5 22 Ma  08 april 

Ma  08 juli 

Retentiegebied land-

goed Robbenhaar 

6 

11 Aloysiusschool  

Weerselo  

4 26 Wo 17 april 

Ma 08 juli 

‘t Stift 6 

12 Aegidius    

Hertme 

7/8 10 Vr   05 april 

Di    09 juli 

Retentiegebied 

waterschap 

3 

13 Willibrordus     

Deurningen 

6/7 49 Ma   15 april 

Do   11 juli 

Hartermeden 10 

Totaal deelnemende kinderen 309    

 

 
Op locatie werd gewerkt met gelamineerde zoekkaarten met daarop eveneens speciaal voor dit doel gemaakte 

foto’s van bloemen, bijen, vlinders, overige insecten en dieren. 
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