
RINGRESULTATEN 2011 
 
A. Geringde vogels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

*nieuwe soort voor vogelwerkgroep 
 
Er werden in 2011 aanzienlijk meer vogels geringd dan in voorgaande jaren en ook werden er meer soorten geringd 
dan de laatste jaren gebruikelijk was. In het overzicht zijn zelfs 2 vogelsoorten opgenomen, die nog niet eerder in 
ons werkgebied werden geringd. Op 23 februari werd in Agelo op de vaste wintervoeder- en ringplek een middelste 

bonte specht geringd. Jarenlang was deze spechtensoort uitgestorven 
in Nederland, maar sinds het begin van deze eeuw is de middelste 
bonte specht aan een opmars begonnen en broedt nu vooral in de 
oudere eikenbossen langs de oostgrens en breidt zich nu verder 
westwaarts uit. In 2011 werd in Nederland slechts één exemplaar 
geringd en dat geeft wel aan hoe bijzonder het ringen van deze vogel 
is. De andere nieuwkomer in dit ringoverzicht is de algemeen bekende 
ooievaar, waarvan in Volthe 4 pullen werden geringd. Verderop in dit 
Jaarverslag 2011 staat een artikel over dit bijzonder fraaie 
broedresultaat en de geringde jonge ooievaars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOORT 2010 2011 SOORT 2010 2011 
Ooievaar* - 4 Kramsvogel 7 - 
Sperwer - 1 Zanglijster - 7 
Buizerd 2 - Kleine Karekiet 432 412 
Torenvalk 76 88 Zwartkop 4 - 
Kleine Plevier 14 9 Tjiftjaf - 6 
Kievit 37 18 Grauwe Vliegenvanger 9 31 
Wulp 1 - Bonte Vliegenvanger 1124 1372 
Holenduif 4 12 Staartmees - 11 
Houtduif - 22 Glanskop 3 17 
Turkse Tortel - 8 Matkop 1 - 
Koekoek 23 31 Kuifmees 3 - 
Kerkuil 97 87 Pimpelmees 143 110 
Steenuil 112 107 Koolmees 330 205 
Bosuil 52 24 Boomklever 268 311 
Gierzwaluw 3 1 Boomkruiper - 7 
Grote Bonte Specht 8 3 Kauw - 3 
Middelste Bonte Specht* - 1 Zwarte Kraai - 1 
Boerenzwaluw 493 579 Spreeuw 841 774 
Huiszwaluw 70 79 Huismus 19 303 
Grote Gele Kwikstaart 13 7 Ringmus 108 329 
Witte kwikstaart 6 4 Vink 36 27 
Winterkoning 5 - Groenling 5 73 
Heggenmus 6 27 Sijs - 8 
Roodborst 14 25 Goudvink 5 - 
Gekraagde Roodstaart 48 78 Geelgors 36 18 
Merel 45 29    
Totaal soorten 39 43 Totaal exemplaren 4503 5269 

Middelste bonte spechten lijken behoorlijk op de grote 
bonte specht, maar de baardstreep die de grote bonte wel 
heeft, ontbreekt. Hij heeft een grote voorkeur voor oud 
loofbos, waarin met name oude eiken voorkomen. Ook 
houden ze van open plekken in het bos. In tegenstelling tot 
de meeste spechten zoekt de middelste bonte zijn voedsel 
doorgaans op de horizontale takken. 

 



Voor veel vogelsoorten vormt het stedelijk gebied een  
belangrijk habitat waar grote aantallen broedvogels en overwinterende 
vogels voorkomen. Een aantal vogelsoorten komt zelfs vrijwel uitsluitend 
voor in het stedelijk gebied. De recent door Vogelbescherming 
Nederland uitgebrachte stadsvogelbalans laat zien dat de vogels van het 
stedelijk gebied er niet altijd even goed voorstaan. Zeven van de ruim 50 
stadsvogels staan op de landelijke rode lijst. Bijna een kwart van alle 
stadvogelsoorten vertoont een matige of sterke afnemende trend tussen 
1999 en 2008. 

De toename van het aantal geringde vogels in 2011 is grotendeels het gevolg van deelname aan een nieuw 
ringproject van het Vogeltrekstation. Het doel van dit nieuwe project Ring-MUS is;  
- het verzamelen van gegevens over reproductie, overleving en conditie van vogels van het stedelijk milieu. 
- het opleiden van nieuwe ringers. (Belangstelling? Neem eens contact op met een van onze ringers) 
 
Voor dit project zijn in Hengelo en Oldenzaal 558 vogels geringd. Dat er 
tegenwoordig veel Houtduiven en Turkse Tortels in de stedelijke 
omgeving broeden, blijkt wel want hier werden 22 houtduiven en 8 
Turkse Tortels geringd. Bijzonder geslaagd was dit project op de 
vangplaats in Hengelo waar 280 huismussen werden geringd met de 
normale metalen ring en tevens enkele kleurringen kregen 
aangelegd. Huismussen laten zich, eenmaal gevangen, bijzonder 
moeilijk terugvangen. Om toch voldoende gegevens van 
huismussen binnen Ring-MUS te krijgen worden kleurringen 
aangelegd. De groenlingen en sijzen, die verzot zijn op 
zonnebloempitten en pinda’s, werden ook op deze locaties geringd. 

 
 

 
 

 
Op de vaste wintervoeder- en ringplekken in Agelo en Saasveld is door het ontbreken van winterweer slechts één 
keer gevangen en zijn in totaal 262 vogels geringd, maar wel met de bijzondere vangst van de middelste bonte 
specht. Andere opmerkelijke vangsten waren verder: 26 ringmussen en 18 geelgorzen. In Saasveld werd toen op 23 
maart al een tjiftjaf gevangen, die net terug was uit de overwintering in Zuid Europa. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, werden weer veel bonte vliegenvangers geringd, maar in 2011 waren dit er 
extreem veel. Het aantal broedparen was op de meeste locaties hoger en de broedresultaten waren ook hoog. Door 
enkele geslaagde 2e legsels van gekraagde roodstaart liep het aantal geringde pullen van deze fraaie zomergast op 
tot 78.  
Het geringde aantal boerenzwaluwen neemt de laatste jaren ook weer toe door extra aandacht voor deze soort en 
zeker in 2011 met het "Jaar van de Boerenzwaluw". Dit lukte ook mede dankzij de toename van het aantal ringers, 
dat in 2011 versterking kreeg in de persoon van Leonard Rouhof. Uitgebreid verslag van het RAS-projekt 
Boerenzwaluw en nader onderzoek voor betere bescherming van de boerenzwaluw middels het aanbrengen van een 
elektronische chip bij boerenzwaluwen is verderop in dit Jaarverslag 2011 te lezen. 
Door uitbreiding van het aantal kunstnesten voor huiszwaluwen op 2 locaties steeg het aantal geringde exemplaren 
de laatste jaren weer. Opvallend was het lage aantal geslaagde 2e legsels van deze soort. Op één boerderij was een 
kunstnest in beslag genomen door wespen, die voordat ze echt lastig werden, met de waterslang werden 
verwijderd, waarna als nog een paartje huiszwaluwen in het kunstnest ging broeden en met succes. 
Al op 4 mei kregen de eerste pullen van spreeuwen een ring aangelegd en in anderhalve week tijd liep het aantal op 
tot 774, waarmee de spreeuw de op een na meest geringde vogel was. Het was een goed broedseizoen voor de 
spreeuw met gemiddeld veel pullen in de nestkasten en in een zestal nestkasten was het behoorlijk dringen met 7 
schreeuwende jonge spreeuwen. Het aantal broedpaartjes bij Plas in Agelo breidde zich verder uit en is opgelopen 
tot 50. Op deze locatie was een nestkast voor spreeuwen ingepikt door hoornaars, die nadat de nestkast helemaal 
volgebouwd was, aan de buitenkant verder gingen. De spreeuwen produceerden in 2011 geen 2e legsel, zoals in 
sommige jaren wel het geval is, anders was het aantal geringde pullen nog groter geweest. 
 



Ofschoon er meer nesten van kleine karekieten werden 
gevonden dan in 2010, daalde het aantal geringde pullen 
met 20. Verantwoordelijk voor deze daling was het 
mindere broedsucces door het slechte zomerweer. Slechts 
enkele nestjes met 5 pullen en ook niet veel voltallige 
nestjes met 4 pullen werden geringd en vervolglegsels 
eind juli en begin augustus waren er nauwelijks. En…..de 
predatie door koekoeken was hoog, want niet minder dan 
31 pullen kregen een 5,5 mm ringetje aangelegd. En er 
was nog iets bijzonders aan de hand, want in minstens 12 
nestjes waarin koekoeken een ei hadden gedeponeerd, 
werd geen koekoek groot, maar in enkele wel kleine 
karekieten, die bovenop het niet uitgekomen koekoeksei 
zaten. Dit "verschijnsel" werd aangetroffen op slechts een 
beperkt gedeelte van het A-N Kanaal en werd veroorzaakt 
doordat de eieren niet bevrucht zijn geweest. 
 
 
 

Bij het kanaal Almelo-Nordhorn broedden 2 paartjes grote gele kwikstaart succesvol en dat leverde 7 geringde 
pullen op; helaas mislukte een legsel bij de Roelingsbeek door verstoring door nieuwsgierige recreanten en waren er 
geen vervolglegsels. 
Van de minder opvallende vogelsoort, de grauwe vliegenvanger, werden in 8 nestjes 31 pullen geringd. In 
tegenstelling tot de bonte vliegenvanger, die eind april - begin mei arriveert en na één broedsel al weer snel in juni 
naar Afrika vertrekt, arriveert de grauwe vliegenvanger pas half mei en na het eerste legsel in de eerste helft van 
juni, volgt nog een tweede in juli. 
  
B.  Weidevogels 
 

SOORT 2007 2008 2009 2010 2011 
Kievit 32 27 38 37 18 
Grutto 3 1 7 0 0 
Wulp 0 9 5 1 0 
Scholekster 5 6 0 0 0 
Tureluur 3 0 0 0 0 
TOTAAL 43 43 50 38 18 

 
De tabel met de geringde aantallen 
weidevogels laat niets aan duidelijkheid te 
wensen over. Slechts 18 pullen van de Kievit 
werden er geringd en dan ook nog op 
braakliggende bouwgrond in de Bornsche 
Maten, de nieuwe woonwijk van Borne. 
Ofschoon er zo hier en daar nog wel kuikens 
van weidevogels groot zijn geworden, was het 
aantal bedroevend laag en ontsnapten ze aan 
de spiedende ogen van de ringers of waren al 
door kraaien of ander "gespuis" verorberd. De 
extreem droge weersomstandigheden waren 
natuurlijk ook funest voor de kuikens. In de 
Benneker en Ottershagen zijn om de rust in 
deze speciale, weidevogelvriendelijk gebieden 
te bewaren, geen weidevogels geringd.  

Weer veel jonge koekoeken geringd langs het  
Almelo-Nordhorn Kanaal 

Van de weidevogelkuikens werden alleen kieviten geringd 



C.  Roofvogels en uilen 

 
Na het strenge winterweer met ruim 4 weken een gesloten sneeuwdek van eind 2010 waren de verwachte 
broedresultaten van de roofvogels en uilen niet hoog gespannen. Maar gezien die moeilijke periode valt het aantal 
geringde pullen van de diverse soorten niet tegen. Bij 20 broedpaartjes torenvalken werden totaal 88 pullen geringd 
en er waren 2 nestkasten met 6 jonge Torenvalken. De vroege legsels leverden zoals verwacht de meeste pullen op. 
Boven verwachting hoog was het aantal van 87 geringde kerkuilen, want als er één soort gevoelig is voor strenge 
winters, dan is het wel de kerkuil. In 21 nestkasten werd met succes gebroed, waarbij opviel dat in sommige 
nestkasten heel laat met broeden werd begonnen. 
Evenals in 2010 was de steenuil de meest 
geringde soort, die schijnbaar opmerkelijk goed 
de winter had doorstaan. Over het algemeen 
zaten er iets minder jongen in de nestkasten 
en was er ook geen nestkast met 6 jongen, 
wat in goede jaren wel vaker het geval is. Op 
een locatie in Weerselo waren minstens 4 bijna 
vliegvlugge pullen net voor de komst van de 
ringer ten prooi gevallen aan een steenmarter. 
Slechts 24 bosuilen kregen een ring aangelegd, 
terwijl in voorgaande jaren dit aantal 
aanzienlijk hoger was. Diverse nestkasten, 
waarin voorgaande jaren altijd pullen werden 
aangetroffen, waren in 2011 leeg en ook in de 
andere kasten waren de broedresultaten lager 
met meestal maar 2 of 1 jonge bosuilen. 
Eind 2011 werd op de locatie van het Ring-
MUS project in Oldenzaal nog een sperwer 
gevangen op een ongebruikelijke manier, nl. met de hand! Bij het begin van de schemering zat het wijfje sperwer al 
een beetje in slaaphouding op de schutting en werd de sperwer met een snelle greep van de schutting geplukt. 
Helaas werd de sperwer al 3 dagen later op Nieuwjaarsdag dood teruggemeld. Op slechts één kilometer afstand van 
de ringplek was de vogel in de buurt waar veel mussen bivakkeerden vol tegen de wand van een carport gevlogen 
bij de achtervolging van een prooi. 
 
D.  Terugmeldingen 
In 2011 werden 3 terugmeldingen ontvangen van vogels die in het buitenland waren geringd en 9 terugmeldingen 
van vogels die in ons eigen Twente waren geringd en teruggemeld werden uit het buitenland. Van de 17 
terugmeldingen betreffende Kerkuilen werden er 16 dood teruggemeld en slechts één exemplaar werd levend in een 
nestkast gemeld. Hieronder volgt een selectie van de interessantste meldingen. 
1.Kokmeeuw Copenhagen 6H2165. Tussen een groep Kokmeeuwen bij een vijver in de Hasseler Es ontdekte 
Peter Bleijenberg een geringd exemplaar. Met de telescoop en een handje brood lukte het de ring af te lezen. De 
kokmeeuw was geringd in Denemarken. ’s Winters overwinteren veel Kokmeeuwen uit Scandinavië bij ons in 
Nederland. 

SOORT 2007 2008 2009 2010 2011 
Havik 1 3 2 0 0 
Sperwer 1 1 0 0 1 
Buizerd 12 14 8 2 0 
Torenvalk 78 127 78 76 88 
Kerkuil 339 226 95 97 87 
Steenuil 43 70 78 112 107 
Ransuil 1 3 0 0 0 
Bosuil 50 42 32 52 24 
TOTAAL 525 486 293 339 307 

Diverse nestkasten van de bosuil bleven leeg waardoor er 
aanmerkelijk minder jongen werden geringd 



2.Kerkuil Arnhem 5439326. Deze Kerkuil was een behoorlijk eind naar het Noorden gevlogen. Tijdens de inval 
van de winter in november 2010 met veel sneeuw werd de Kerkuil dood in een schuur gevonden. 
3.Torenvalk Arnhem 3672943. Er werden 2 terugmeldingen ontvangen betreffende deze Torenvalk. In het 
eerste bericht werd melding gemaakt dat de Torenvalk ziek of gewond was en in de volgende melding ruim 2½ 
week later bleek de vogel dood te zijn. 
4.Kerkuil Arnhem 5450203. Ook deze Kerkuil was naar het Noorden gevlogen en al na 117 dagen dood 
teruggemeld. Er werd geen doodsoorzaak vermeld. 
5.Kerkuil Arnhem 5438618. En nog een Kerkuil die noordwaarts vloog en vlak over de grens in Duitsland 
verongelukte. Nu werd het verkeer op de autobaan A280 de Kerkuil noodlottig. 
6.Spreeuw Arnhem L359210. De melder vond alleen maar een rechterpoot van deze Spreeuw waaraan de ring 
was bevestigd. Vreemd was dat de Spreeuw in Friesland was terecht gekomen. Onze Spreeuwen trekken normaliter 
naar het W of ZW. Het natuurlijk is niet zeker dat de Spreeuw naar het NW is gevlogen omdat alleen maar de poot 
met ring is gevonden. Het is mogelijk dat de Spreeuw elders in Nederland is verongelukt en door een "meeuw" is 
opgevreten en in Friesland de niet verterende poot met ring weer heeft achtergelaten in een braakbal. 
Terugmeldingen van alleen maar een gevonden ring zonder vogel zijn voor velerlei uitleg vatbaar en zijn daarom 
minder waardevol of bruikbaar. 
7.Spreeuw Arnhem L330139. Volgens verwachting trok deze spreeuw wel in de gebruikelijke richting en werd al 
begin juli bij de Oostvaardersplassen gevangen. Het is opmerkelijk hoe snel Spreeuwen na afloop van het 
broedseizoen het broedgebied bij ons verlaten. 
8.Kerkuil Arnhem 5439363. Deze Kerkuil vloog West en belandde uiteindelijk in Tollebeek in de NO Polder. Op 9 
januari 2011, direct na de koude december 2010 werd de Kerkuil dood gemeld. De doodsoorzaak werd niet vermeld. 
9.Ooievaar Arnhem 9609. In het voorjaar van 2011 streken in Volthe bij het aldaar al aanwezige paartje een 
groep van 10 Ooievaars neer, waarvan enkele de strijd aangingen om het paalnest te veroveren op het al 
gevestigde broedpaar. In deze groep Ooievaars liep ook een geringd exemplaar waarvan de ring werd afgelezen. 
Het bleek nog een betrekkelijk jonge Ooievaar uit Koekange in Drente, want op de terugmelding werd als ringdatum 
3 juni 2009 vermeld.  
10. Torenvalk Arnhem 3706676. Dispersie van jonge Torenvalken vindt plaats in alle richtingen en begint enkele 
weken na het uitvliegen. Op muizenrijke plekken blijven ze meestal een tijdje hangen. Tegen het eind van het jaar 
hebben ze meestal hun voorlopige bestemming gevonden, zoals deze Torenvalk in de buurt van Staphorst. Hier 
werd de vogel gevangen en gecontroleerd door een ringer. 
11.Kerkuil Arnhem 5450245. Ook dispersie van Kerkuilen vindt plaats in alle richtingen. Nu naar het Westen tot 
bij Heerde en ja weer als verkeersslachtoffer gemeld. 
12.Boerenzwaluw Arnhem AR 96457. In Rossum was een Boerenzwaluw een stal ingevlogen en kon geen 
opening vinden om er weer uit te vliegen. Dus maar een handje geholpen door de Boerenzwaluw voor een raam te 
grijpen en toen bleek deze geringd te zijn. Die zou wel in de directe omgeving zijn geringd, dacht de vogelvanger. 
Dat was niet het geval want de terugmelding vermeldde dat de Boerenzwaluw 2 maanden daarvoor was geringd in 
Neede. 
13.Torenvalk Arnhem 3706656. Het gebeurt helaas veel te vaak dat vogels verdrinken in vee drinkbakken; 
vooral uilen overkomt dat nog wel eens. Dat ook torenvalken verdrinken in drinkbakken is minder bekend, maar een 
valkje uit Weerselo verdronk bij Winterswijk volgens de terugmelding.  
14.Kerkuil Arnhem 5439395. Nu weer eens een melding van een Kerkuil die naar het Zuiden was getrokken tot 
in Bakel in Noord Brabant en daar het slachtoffer werd van het drukke verkeer. 
15.Boerenzwaluw Bruxelles 11856118. Bij de Boerenzwaluwen die in juli werden teruggevangen voor het RAS 
project in Albergen, bleek een exemplaar niet een Arnhem-ring, maar een Bruxelles-ring te dragen. De 
Boerenzwaluw was op 5 september 2010 gevangen en geringd in Kinrooi in België en was toen al op trek naar 
overwintering in Afrika. Oorspronkelijk zal deze vogel wel uit de directe omgeving van Albergen komen. 
16.Boerenzwaluw Arnhem AR77887. Een Boerenzwaluw, die geringd was in Albergen, werd tijdens de trek 
naar het zuiden, gevangen en gecontroleerd door een ringer in Velbert in het Ruhrgebied in Duitsland. Tussen dit 
ringstation in Duitsland en het ringstation in Overdinkel zijn al meer vogels uitgewisseld. In 2011 werd een Kleine 
Karekiet geringd in Overdinkel en teruggevangen in Velbert, maar ook was er omgekeerd een Kleine Karekiet 
geringd in Velbert die werd teruggevangen in Overdinkel.  
17.Kleine Karekiet Arnhem AJ26122. Ieder jaar worden er wel enkele Kleine Karekieten, geringd als nestjong 
aan het Almelo-Nordhornkanaal, teruggemeld uit België. Ook dit jaar weer 2 exemplaren, met daarbij een Kleine 
Karekiet die al in 2005 geringd was en dus al 6 jaar oud. Dat is heel oud voor deze soort.  



In vrijwel alle laaglandgebieden van Europa komt de 
kleine karekiet voor: van Zuid-Scandinavië tot in het 
Middellandse-Zeegebied. Kleine karekieten trekken in 
Zuidwestelijke richting, over België, Frankrijk en het 
Iberisch Schiereiland, naar Afrika. 

 

18.Kleine Karekiet Arnhem AV43986. Deze kleine Karekiet was 
slechts 5 kilometer verderop gevangen in België als de vorige. In 
België worden jaarlijks meer dan 80.000 Kleine Karekieten gevangen 
en geringd, bijna allemaal als volwassen vogel. Logisch dat er altijd 
wel enkele exemplaren bijzitten die bij ons aan het AN-Kanaal zijn 
geringd. 

 

19.Ringmus Arnhem V489686. In tegenstelling tot Huismussen, 
die nauwelijks enige trek vertonen en hun hele leven in de buurt blijven, zijn Ringmussen meer reislustig. Een jonge 
Ringmus uit Tilligte belandde in oktober in een mistnet in Awirs in België. 
20.Spreeuw Arnhem L330147. Nog steeds worden in Frankrijk trekvogels geschoten en niet omdat ze schade 
aan gewassen brengen, want deze Spreeuw werd in november geschoten in Frankrijk. Zeer waarschijnlijk 
plezierjacht of een Franse kwajongen met een windbuks! 
21.Spreeuw Arnhem L313596. Is overwinteren in Engeland dan niet veiliger? Niet altijd, want deze Spreeuw 
werd weer gegrepen door een kat aan de Engelse westkust, maar dat had de vogel overal kunnen overkomen! 
22.Ooievaar Helgoland N974. Het mannetje Ooievaar die dit jaar 4 jongen groot bracht in Volthe is geringd in 
Herborn in Duitsland als nestjong. Inmiddels is deze Ooievaar al behoorlijk op leeftijd, maar kan nog wat jaartjes 
voor nageslacht zorgen. Deze Ooievaar trekt ’s winters niet naar het zuiden, maar overwintert hier en loopt dus 
geen risico’s die aan de trek naar het zuiden zijn gebonden.  
 

VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 
TIJD 

BIJZONDERHEID 

1.Kokmeeuw 
Copenhagen 
6H2165 

24-12-2007 
Kopenhagen 
Denemarken 

23-01-2011 
Hengelo 

535 km 
1119 dag 

Levend, ring afgelezen 

2.Kerkuil 
Arnhem 5439326 

20-06-2009 
Langeveen 

27-11-2010 
Dornum Duitsland 

138 km 
525 dg 

Dood, binnengevlogen 

3.Torenvalk 
Arnhem 3672943 

14-06-2010 
Weerselo 

10-10-2010 
Norddeig, Duitsland 

143 km 
116 dg 

Ziek, gewond 

3.Torenvalk 
Arnhem 3672943 

14-06-2010 
Weerselo 

29-10-2010 
Norddeig, Duitsland 

143 km 
135 dg 

Dood, verhongerd of 
verzwakt 

4.Kerkuil 
Arnhem 5450203 

21-06-2011 
Fleringen 

15-10-2011 
Midwolda Groningen 

92 km 
117 dg 

Dood, korter dan één 
week 

5.Kerkuil 
Arnhem 5438618 

08-07-2009 
Saasveld 

31-12-2010 
Bunde A280 Duitsland 

96 km 
541 dg 

Dood, 
verkeersslachtoffer 

6.Spreeuw 
Arnhem L359210 

07-05-2011 
Agelo 

28-09-2011 
Dronryp Friesland 

121 km 
143 dg 

Dood, poot met ring 
gevonden 

7.Spreeuw 
Arnhem L330139 

05-05-2011 
Rossum 

08-07-2011 
Oostvaardersdijk 

106 km 
64 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

8.Kerkuil 
Arnhem 5439363 

29-05-2010 
Harbrinkhoek 

09-01-2011 
Tollebeek NO Polder 

78 km 
225 dg 

Dood 

9.Ooievaar 
Arnhem 9609 

03-06-2009 
Koekange Drente 

18-04-2011 
Rossum 

57 km 
684 dg 

Levend, ring afgelezen 

10. Torenvalk 
Arnhem 3706676 

04-06-2011 
Agelo 

17-12-2011 
Staphorst 

53 km 
195 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

11.Kerkuil 
Arnhem 5450245 

18-09-2011 
Weerselo 

24-11-2011 
Heerde 

52 km 
67 dg 

Dood, 
verkeersslachtoffer 

Jaarlijks worden enkele kleine karekieten 
teruggemeld uit België 
 



12.Boerenzwaluw 
Arnhem AR 96457 

12-07-2011 
Neede Gelderland 

15-09-2011 
Rossum 

30 km 
65 dg 

Levend, 
binnengevlogen 

13.Torenvalk 
Arnhem 3706656 

03-06-2011 
Weerselo 

27-11-2011 
Winterswijk 

43 km 
176 dg 

Dood, verdronken in 
vee drinkbak 

14.Kerkuil 
Arnhem 5439395 

17-06-2010 
Fleringen 

03-01-2011 
Bakel Noord-Brabant 

122 km 
200 dg 

Dood, verhongerd 

15.Boerenzwaluw 
Bruxelles 1856118 

05-09-2010 
Kinrooi België 

23-07-2011 
Albergen 

150 km 
321 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

16.Boerenzwaluw 
Arnhem AR77887 

20-05-2011 
Albergen 

24-08-2011 
Velbert Duitsland 

116 km 
96 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

17.Kleine Karekiet 
Arnhem AJ26122 

06-07-2005 
Kanaal A/N Agelo 

01-09-2011 
Berendrecht België 

210 km 
2248 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

18.Kleine Karekiet 
Arnhem AV43986 

22-06-2011 
Kanaal A/N Agelo 

13-08-2011 
Oorderen België 

215 km 
51 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

19.Ringmus 
Arnhem V489686 

19-05-2010 
Tilligte 

23-10-2010 
Awirs, België 

226 km 
156 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

20.Spreeuw 
Arnhem L330147 

05-05-2011 
Volthe 

12-11-2011 
Marquise Frankrijk 

401 km 
191 dg 

Dood, geschoten 

21.Spreeuw 
Arnhem L313596 

06-05-2010 
Volthe 

24-12-2010 
Bethesda Engeland 

804 km 
230 dg 

Dood, gepakt door kat 

22.Ooievaar 
Helgoland N974 

05-06-1992 
Herborn Duitsland 

18-04-2011 
Rossum 

206 km 
6891 dg 

Levend ring afgelezen, 
broedvogel in Volthe 
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