
RINGRESULTATEN 2015 NVWG DE GRUTTO 

Voor het eerst sinds vele jaren daalde het aantal 
geringde vogels beneden de 4000 en ook het 
aantal geringde soorten was weer minder dan 
voorgaande jaren. Sommige soorten die prioriteit 
krijgen bij het ringen, zoals roofvogels, uilen, 
zwaluwen en spreeuwen werden weer veel 
geringd. Het vergt ook veel tijd omdat naast het 
ringen ook de biometrische gegevens van de 
vogels worden verzameld. 

 
 
Geringde vogels 
 

SOORT 2014 2015 SOORT 2014 2015 

1.Mandarijneend 1 0 24.Gekraagde roodstaart 17 42 
2.Ooievaar 7 7 25.Merel 20 26 
3.Wespendief 2 2 26.Zanglijster 2 0 
4.Sperwer 1 0 27.Kleine karekiet 169 174 

5.Torenvalk 124 131 28.Zwartkop 1 0 
6.Kievit xx 24 29.Tjiftjaf 8 4 
7.Grutto 0 4 30.Goudhaan 13 15 
8.Holenduif 3 6 31.Grauwe vliegenvanger 8 8 
9.Houtduif 11 5 32.Bonte vliegenvanger 450 394 
10.Turkse tortel 3 6 33.Staartmees 2 2 
11.Koekoek 8 6 34.Glanskop 10 3 
12.Kerkuil 375 139 35.Zwarte mees 10 0 

13.Steenuil 177 154 36.Pimpelmees 192 387 
14.Bosuil 54 10 37.Koolmees 230 370 
15.Gierzwaluw 6 9 38.Boomklever 134 102 
16.Grote bonte specht 4 0 39.Gaai 0 1 
17.Boerenzwaluw 594 699 40.Ekster 0 12 
18.Huiszwaluw 100 126 41.Spreeuw 1115 864 
19.Grote gele kwikstaart 12 15 42.Huismus 65 36 
20.Witte kwikstaart 6 3 43.Ringmus 58 2 

21.Winterkoning 2 6 44.Vink 29 20 
22.Heggenmus 35 14 45.Groenling 38 42 
23.Roodborst 18 15 46.Geelgors 20 17 
      

Totaal soorten 42 40 Totaal exemplaren 4377 3902 
 
Evenals vorig jaar werden er in 2015 weer 7 ooievaars 
geringd en in tegenstelling tot 2014 zijn alle 7 geringde 
ooievaars met succes groot geworden en veilig 
uitgevlogen. Bij Broekhuis in Denekamp en Scholten-Linde 
in Rossum zijn de broedsels helaas mislukt evenals in 
2014, waarschijnlijk door het koude weer en onvoldoende 
voedsel. Bij Welhuis in Rossum is op 27 mei een nest met 
3 en een nest met 2 jongen geringd.  
De ooievaars op de Havezathe Het Everloo hebben 2 
jongen groot gebracht die op 8 juni zijn geringd. Dankzij de 

gemeente Dinkelland die weer de hoogwerker ter 
beschikking had gesteld, was het mogelijk veilig bij het nest 
te komen, hoog op de schoorsteen van dit oude 
karakteristieke Twentse gebouw.  
 
Voor het ringen van de wespendieven was ook bijstand 
nodig om het nest te bereiken en die werd ook dit jaar weer 
vereend door Bart Klaassen die na een flinke klimpartij 2 
jonge wespendieven veilig naar beneden loodste en na de 
ringsessie weer terug plaatste op de horst.  

Benodigde atributen en hulpmiddelen voor het ringen en het 
verzamelen van biometrische gegevens van kerkuilen.  
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Nog niet eerder werden er in een jaar 131 torenvalken 
geringd, die hoofdzakelijk in nestkasten in bomen broeden, 
maar ook enkele in nestkasten in een schuur of huis. De 
meest bijzondere locatie is boven in de molen van 
Westerveld aan de Frensdorferweg in Tilligte. De ringer 
heeft er ieder jaar wel een flinke klauterpartij voor over. 
Het ringen van pullen van weidevogels bleef beperkt tot 
een nest van 4 grutto’s en 24 kievitpullen.  
Boven in de gevel van een woonhuis in Oldenzaal heeft 
een vogelliefhebber enkele openingen gemaakt voor 
gierzwaluwen. Vanop de zolder kan men in de nesten 
kijken en kunnen de jongen geringd worden. Met een 
webcam op een nest gericht, kan beneden in de 
woonkamer de ontwikkeling van het broedproces gevolgd 
worden. In 2009 werden de eerste jonge gierzwaluwen 
geringd en in 2015 is de kolonie uitgebreid tot 4 bewoonde 
nesten. Meestal worden de gierzwaluwen eind juni-begin 
juli geringd en begin augustus zijn de meeste 
gierzwaluwen al weer vertrokken. Zelden ziet men na 10 
augustus nog gierzwaluwen boven Oldenzaal vliegen. In 
2015 waren er echter 2 zeer late broedsels en werden de 
jongen pas geringd op 4 augustus. Uit een nest vloog 
meteen een jong uit zonder ring en het tweede exemplaar 
vloog na te zijn gewogen, gemeten en geringd direct uit. In 
het laatste nest werden 2 pullen geringd die nog lang niet 
volgroeid waren, en pas eind augustus uitgevlogen. 
Langs het A-N Kanaal werden tussen de Dubbele Sluis bij 
Reutum en de Putmansbrug bij Fleringen 174 kleine 
karekieten en 5 koekoeken geringd en dat was een 
vergelijkbaar aantal als in 2014.  
 

Nog een koekoek werd er geringd in Albergen die in een 
nestje van een witte kwikstaart werd groot gebracht. De 
alerte bewoonster Angeniet Oude Geerdink had het nestje 
ontdekt onder een dakpan op het planttafeltje op het erf. 
Het hele broedproces werd gevolgd en vastgelegd op 
foto’s met een mooi verslag en is te lezen op onze website. 
De spreeuwen hadden weer een succesvol broedseizoen 
met 864 geringde pullen rond de vaste ringdatum van 
spreeuwen op 10 mei. Het waren er wel 250 minder dan in 
2014, maar in dat zeer uitzonderlijke jaar en ook nog het 
“Jaar van de Spreeuw” broedden veel spreeuwen voor een 
tweede maal. 
Het aantal geringde pullen van de nestkastbewoners zoals 
bonte vliegenvanger en boomklever daalde ook dit jaar 
weer doordat er steeds minder nestkasten worden 
gecontroleerd. Steeds minder personen hebben interesse 
of tijd om nestkasten te controleren. Van pimpelmees en 
koolmees, ook echte liefhebbers van nestkasten, werden 
weer meer exemplaren geringd, maar dat waren alle 
volgroeide vogels die werden gevangen in de herfst voor 
het ring-MUS project. Meestal worden er meer koolmezen 
geringd dan pimpelmezen, maar dit jaar was de 
pimpelmees koploper omdat in de herfst een invasie van 
deze kleine mezen afkomstig uit het NO plaats vond. 
In Agelo werden eind februari weer vogels gevangen en 
geringd op de wintervoederplaats. Het aantal geringde 
vogels was met 133 exemplaren precies gelijk aan het 
aantal geringde vogels in 2014. Er werden ook nog 24 
reeds eerder in Agelo geringde vogels teruggevangen, 
behalve een pimpelmees die in Zwolle was geringd. 

Een invasie van pimpelmezen zorgde voor veel vangsten in het ring-MUS project, gericht op soorten in het stedelijke milieu.  

Een recordaantal jonge torenvalken geringd in 2015. 



Roofvogels en uilen 
 

SOORT 2011 2012 2013 2014 2015 

Wespendief 0 1 1 2 2 
Sperwer 1 0 0 1 0 
Torenvalk 88 73 71 124 131 
Kerkuil 87 166 104 375 139 
Steenuil 107 142 128 177 154 
Bosuil 24 53 27 54 10 
Totaal 307 433 331 734 436 

 
Na het zeer succesvolle broedseizoen van 
roofvogels en uilen in 2014, als gevolg van de 
enorm hoge muizenpopulatie, daalde het 
aantal geringde roofvogels en uilen weer naar 
de gebruikelijke jaarlijkse aantallen met enkele 
kleinere afwijkingen. De wespendief in 
Fleringen heeft voor het tweede 
opeenvolgende jaar met succes twee jongen 
groot gebracht en is inmiddels een vaste klant 
geworden in dit overzicht. 
De torenvalken hadden een succesvol 
broedseizoen met 131 geringde pullen, 
ondanks dat de muizenpopulatie niet hoog 
was. Het gemiddeld aantal jongen in de kasten 
was wel lager, maar er waren meer nestkasten 
met geslaagde broedsels. Door een goed 
aanbod van nestkasten op geschikte locaties is 
het aantal broedparen toegenomen. Bij één 
nestkast waren de jongen al uitgevlogen toen 
de nestkast werd gecontroleerd. Op een 
andere locatie was geen geschikte ladder 
beschikbaar om de jonge torenvalken in de 
kast te ringen en ook de verenigingsladder 
bood geen uitkomst want die was spoorloos. 
Er waren in 2014 veel jonge kerkuilen 
uitgevlogen en daarom waren de 
verwachtingen in 2015 hoog gespannen. Maar 
omdat de muizenpopulatie in 2015 aanzienlijk 
was afgenomen, bleef het broedsucces bij de 

kerkuilen duidelijk achter. Er waren wel veel nestkasten bezet, maar 
lang niet alle kerkuilen zijn gaan broeden. Ook in de nestkasten waar 
wel gebroed werd, was het aantal jongen laag. Het aantal geringde 
exemplaren in 2015 bleef beperkt tot 139. Het is bekend dat het 
broedsucces van kerkuilen sterk kan variëren in de loop van de jaren. 
In de meeste kasten werden maar 2 tot 3 kerkuilen groot; er was 
slechts één kast in Oldenzaal waarin 6 grote kerkuilpullen zaten.  
Hoewel het aantal jonge steenuilen per broedsel lager was dan in het 
topjaar 2014, werden er veel jongen geringd en ook weer enkele oude 
steenuilen die tijdens de kastcontrole broedend werden aangetroffen.  
Evenals de kerkuilen zijn veel bosuilen in 2015 niet gaan broeden en 
als er al gebroed werd, bleef het aantal jongen laag. Uiteindelijk 
werden slechts 10 bosuilpullen geringd, het laagste aantal sinds jaren. 

 
Boerenzwaluw en huiszwaluw 

 
Nieuw in dit overzicht van geringde vogels is de 
tabel met het geringde aantal boerenzwaluwen 
en huiszwaluwen, die het verloop van de 
laatste 8 jaar weergeeft. In 2015 werden ruim 
100 boerenzwaluwen meer geringd en ook het 
geringde aantal huiszwaluwen zat in de lift. 
Enkele kunstnesten voor huiszwaluwen op 
nieuwe locaties werden meteen bezet. 

De tabel vanaf 2008 laat een flinke stijging zien van het aantal geringde 
zwaluwen. Dit heeft alles te maken met het meer projectmatig ringen en 
is helaas geen afspiegeling van de aantalsontwikkeling van zwaluwen. 
Vooral het aantal huiszwaluwen laat een dalende trend zien, terwijl de 
populatie boerenzwaluw redelijk stabiel blijft in onze regio. Om een beter 
inzicht in deze ontwikkeling te krijgen, worden bij voorkeur zoveel 
mogelijk zwaluwen geringd op diverse vaste boerderijen. Meer over de 
ontwikkeling van de zwaluwen elders in dit jaarverslag. 

Soort 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Boerenzwaluw 359 338 493 579 535 613 594 699 
Huiszwaluw 27 33 70 79 71 72 100 126 

Bosuil in een natuurlijke nestholte van een beuk in Hertme. 
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Terugmeldingen 
Uit het grote aantal terugmeldingen dat in 2015 werd ontvangen, uit een groot gebied binnen Europa, is een 
beperkte selectie gemaakt en voor de duidelijkheid opgesplitst in terugmeldingen binnen de Benelux en 
terugmeldingen in Europa. Buitenlandse terugmeldingen zijn soms lang onderweg en het duurt soms langer dan 
één jaar eer er bericht wordt ontvangen.  
 
Terugmeldingen uit de Benelux 
 

VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/TIJD BIJZONDERHEDEN 

1.Torenvalk 
Arnhem 3768792 

08-06-2015 
Agelo 

05-12-2015 
Aduard 

102km 
179dg 

Dood door auto 

2.Torenvalk 
Arnhem 3777975 

25-06-2015 
Rossum 

05-08-2015 
Froombosch 

93km 
41dg 

Dood 

3.Kerkuil 
Arnhem 5484890 

02-07-2014 
Deurningen 

22-06-2015 
Mastenbroek 

64km 
355dg 

Levend door ringer 
gecontroleerd 

4.Pimpelmees 
Arnhem BD01317 

25-02-2015 
Zwolle 

28-02-2015 
Agelo 

56km 
2dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

5.Kerkuil 
Arnhem 5484868 

19-05-2014 
Lattrop-Breklenkamp 

05-06-2015 
Lelystad 

102km 
381dg 

Levend in nestkast 

6.Steenuil 
Arnhem 3771485 

03-06-2014 
Geesteren 

20-05-2015 
Putten 

79km 
350dg 

Levend in nestkast 

7.Boerenzwaluw 
Arnhem AR77604 

18-06-2010 
Hertme 

16-07-2015 
Albergen 

3km 
1854dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

7.Boerenzwaluw 
Arnhem AN75880 

24-06-2008 
Albergen 

16-07-2015 
Albergen 

0km 
2578dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

8.Winterkoning 
Arnhem AAT424 

16-11-2013 
Hengelo 

22-02-2015 
Judithhoeve Losser 

9 km 
462dg 

Dood 

9.Goudhaan 
Arnhem AFV496 

02-10-2015 
Ringstation Overdinkel 

09-10-2015 
Hengelo 

14km 
7dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

10.Ooievaar 
Arnhem 3 E 002 

31-05-2014 
Senneke Gorssel 

08-06-2015 
Rossum 

55km 
373dg 

Levend foeragerend 
met 5 ooievaars 

11.Steenuil 
Arnhem 3752955 

10-06-2013 
Zenderen 

13-10-2015 
Brummen 

48km 
855dg 

Levend in nestkast 

12.Ringmus 
Arnhem V498783 

12-07-2011 
Rossum 

09-11-2014 
Doesburg 

68 km 
1216dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

13.Kleine karekiet 
Arnhem AX98810 

04-07-2015 
Kanaal A/N Fleringen 

29-08-2015 
Wortegem, België 

284km 
55dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

14.Kleine karekiet 
Arnhem AT29838 

25-06-2010 
Kanaal A/N Reutum 

02-08-2015 
Tongeren, België 

199km 
1863dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

15.Kleine karekiet 
Arnhem AT29896 

26-06-2010 
Kanaal A/N Rossum 

29-08-2015 
Beaufays, België 

220km 
1889dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

 

1. In Aduard in Groningen werd deze torenvalk dood onder 
de motorkap van de auto gevonden. Als doodsoorzaak 
werd dood door een machine gemeld, maar zeer 
waarschijnlijk heeft de torenvalk een botsing met de auto 
niet overleefd en is bij de botsing onder de motorkap 
terecht gekomen. Bij de opmerkingen stond vermeld dat 
deze torenvalk vermoedelijk al een aantal jaren succesvol 
broedde in de directe omgeving van de melder. Maar deze  

2. Er werd nog een torenvalk dood teruggemeld uit 
Groningen en nu uit de plaats Froombosch. De melder 
stuurde enkele foto’s mee waarop een persoon de dode 
torenvalk bij een villa aan de rand van een zwembad 
toonde. De doodsoorzaak was onbekend en verder stond 
vermeld dat de onbekende roofvogel dood, maar volledig 
intact, langs de beukenhaag was gevonden. 

torenvalk was degelijk wel afkomstig uit Agelo. 
 



3. Deze kerkuil, de oudste uit een nest van 7, was op 2 juli 
2014 geringd in Deurningen. In 2015 werd de kerkuil als 
broedvogel levend gemeld uit de Mastenbroekpolder bij 
Kampen. Niet alle jonge kerkuilen uit deze nestkast in 
Deurningen verging het zo voorspoedig, want op 24 juli 
2015 toen er 2 jongen werden geringd en de kast grondig 
werd schoon gemaakt bleken 3 jonge kerkuilen van 2014 
niet te zijn uitgevlogen, maar werden de restanten tussen 
de rommel in de nestkast gevonden. 
 
4. Op de wintervoederplaats werd tijdens de jaarlijkse 
ringsessie in Agelo een geringde pimpelmees gevangen 
die elders in Nederland was geringd. De terugmelding die 
later werd ontvangen, vermeldde dat deze pimpelmees 
slechts 3 dagen daarvoor was geringd in Zwolle. 
 
5. Deze kerkuil was geringd in 2014 in een nestkast in 
Breklenkamp samen met nog 6 kerkuilpullen. Na het 
uitvliegen heeft deze kerkuil op ruime afstand wel een 
bijzondere plaats gevonden om zich te vestigen. Na ruim 
100 km vond de kerkuil een geschikt onderkomen in een 
nestkast in Natuurpark Lelystad.  
 
6. Steenuilen hadden in 2014 een heel goed broedseizoen 
met veel uitgevlogen jongen. Een jonge steenuil die was 
geringd in Geesteren werd op 20 mei 2015 broedend 
aangetroffen in een nestkast in Putten. De afstand waarop 
deze jonge steenuil een geschikte nestkast vond van 79 
km is wel heel groot, want de meeste steenuilen vestigen 
zich binnen de 30 km. Het steenuilenbestand in Twente is 
heel goed en de jonge steenuilen moeten daarom 
waarschijnlijk verder weg een nieuw onderkomen zoeken.   
 

  Kaartje met de terugmeldingen uit de Benelux. 
 
7/8. Bij Johan Kleissen in Albergen voelen 
boerenzwaluwen zich echt thuis; ze zijn er dan ook van 
harte welkom. Niet alleen worden hier door Johan Drop 
ieder jaar veel nestjongen geringd, maar ook alle oude 
vogels worden gevangen en gecontroleerd en dat levert 
veel informatie op. Deze informatie draagt weer bij aan de 
wetenschap en uiteindelijk ook aan de bescherming van 
boerenzwaluwen. Op 16 juli 2015 was Johan weer zeer 
vroeg in de ochtend, het schemerde nog, bezig 
boerenzwaluwen, die in de stal overnachten, te vangen. En 
dat lukte bijzonder goed deze keer. Bij de geringde oude 
boerenzwaluwen trof Johan een boerenzwaluw aan die hij 
in 2010 had geringd 3 km verderop in Hertme. Nog fraaier 
was de terugvangst van een boerenzwaluw die met recht 
een taaie rakker genoemd mag worden, want deze 
boerenzwaluw was al in 2008 in dezelfde stal geringd. De 
leeftijd van 8 jaar spreekt wel tot de verbeelding. Het 
betekent dat deze boerenzwaluw al 7 keer de risicovolle 
trek naar Afrika en weer terug met succes heeft volbracht. 
Dit is een afstand die vergelijkbaar is met 3 maal de aarde 
rond!  
 
9. Op 9 oktober 2015 ving Peter Bleijenberg in Hengelo 
weer een geringde goudhaan, nu met een Arnhemring, die 
hij niet zelf had geringd. Er was in oktober sprake van een 
invasie van goudhanen en Peter had al een tiental 
exemplaren geringd. Wat Peter al vermoedde, werd door 
de terugmelding enkele dagen later bevestigd. De 
goudhaan bleek een week eerder geringd te zijn door Leo 
Hassing op het ringstation in Overdinkel. 
 
 
 
 

Een reislustige jonge steenuil vindt een broedplek op 
een afstand van 79 km. Het liefst vestigen jonge 
steenuilen zich zo dicht mogelijk bij de geboorteplek. 
Slechts 1 % wordt verder teruggemeld dan 25 km.   
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10. In de zomer zwerven in ons gebied regelmatig 
ooievaars rond en als ergens het gras gemaaid wordt, kan 
men er op wachten tot de eerste ooievaars arriveren en 
driftig rondlopen op zoek naar insecten, pieren, mollen en 
dergelijke. Op 8 juni was een perceel gras gemaaid aan de 
Linderdijk in Rossum en een groep van 12 ooievaars liep 
druk foeragerend rond. Er worden tegenwoordig veel 
ooievaars geringd en dus ook in deze groep liepen enkele 
geringde exemplaren. De eerste ring was snel afgelezen, 
maar voordat de telescoop op de volgende geringde 
ooievaar kon worden gericht, vloog de groep ooievaars 
verschrikt op. Een toerist die een foto wilde maken van 
dichtbij, was over het draad gestapt en ja, toen vlogen de 
ooievaars natuurlijk weg. De ooievaar waarvan wel het 
ringnummer was afgelezen was op 31 mei 2014 geringd in 
Gorssel. Het is laatste jaren opvallend dat veel jonge 
ooievaars na overwintering al weer in Nederland 
overzomeren. Voorheen bleven de meeste jonge ooievaars 
de eerste twee jaar meestal in Afrika of Spanje voordat ze 
terugkeerden in Nederland.  
 
11. Er worden de laatste jaren veel steenuilen geringd en 
dat levert veel informatie op over leeftijd, broedsucces, 
doodsoorzaken e.d. Het lijkt er ook op dat steenuilen 
tegenwoordig vaak verder weg trekken op zoek naar 
geschikte nestgelegenheid. Ook deze steenuil was verder 
getrokken dan gebruikelijk, van Zenderen naar Brummen in 
Gelderland. 
 
12. De terugmelding van deze ringmus, geringd in 
Rossum, roept wat vragen op omdat de vogel werd 
teruggemeld als huismus, teruggevangen in Doesburg. Als 
het een ringmus is geweest dan was de terugvangst in 
Doesburg normaal, want veel ringmussen trekken in de  
herfst naar het ZW.  
 

Gemaaide graspercelen aantrekkelijk voor ooievaars. 
 
Terugvangsten in België bevestigen dit. Als het een 
huismus is geweest, en daar lijkt het wel op, want de ringer 
die de vogel terugving is wel een kenner, dan is het wel 
uitzonderlijk omdat huismussen standvogels zijn en in de 
herfst niet wegtrekken.  
 
13. Er zijn 5 kleine karekieten teruggemeld uit België. Deze 
kleine karekiet werd, 55 dagen na als nestjong te zijn 
geringd aan het Kanaal A/N, teruggevangen in Wortegem 
in het ZW van België. 
 
14. Deze kleine karekiet werd ook teruggevangen in België 
bij de plaats Tongeren, maar was al in 2010 geringd als 
nestjong aan het Kanaal A/N in Reutum en dus al 5 maal 
naar Afrika geweest. 
 
15. Nog een kleine karekiet werd teruggemeld uit België 
die 5 maal naar Afrika trok voor overwintering. En ook deze 
vogel was als nestjong geringd aan het zelfde kanaal, maar 
nu op Rossums grondgebied. 
 

Terugmeldingen uit Europa 
 

VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/TIJD BIJZONDERHEDEN 

1.Goudhaan 
Kaunas XE14601 

09-10-2013 
Ventes Ragas Litouwen 

12-11-2014 
Hengelo 

1003km 
399dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

2.Ooievaar 
Arnhem 9530 

03-06-2011 
Rossum 

08-04-2015 
Vaale, Duitsland 

243km 
1403dg 

Broedend, Vaale 
Pistow Duitsland 

3.Kerkuil 
Arnhem 5492137 

26-08-2014 
Geesteren 

29-12-2014 
Emden, Duitsland 

105km 
123dg 

Ziek, gewond 
verkeersslachtoffer 

4.Torenvalk 
Arnhem 3706677 

04-06-2011 
Agelo 

14-12-2014 
Goch, Duitsland 

90km 
1287dg 

Dood, geen 
verwondingen 

5.Spreeuw 
Arnhem L411974 

01-05-2014 
Weerselo 

28-12-2014 
Estrée, Frankrijk 

406 km 
240 dg 

Dood, geschoten 

6.Ooievaar 
Arnhem 2 E 669 

22-05-2014 
Rossum 

25-08-2014 
Henry Cher, Frankrijk 

640km 
93dg 

Levend ring afgelezen 
in veld 

7.Ooievaar 
Arnhem 9954 

04-06-2012 
Denekamp 

28-11-2013 
Almagro, Spanje 

1712km 
540dg 

Levend ring afgelezen 
in veld 



1. Bij de controle van het mistnet bij het ring-MUSprojekt 
trof Peter Bleijenberg ook een geringde goudhaan aan met 
een ringentje van een buitenlandse ringcentrale. Met 
behulp van een vergrootglas werd snel duidelijk dat het 
vogeltje geringd was ergens in Litouwen. Op de 
terugmelding die later werd ontvangen stond vermeld dat 
de goudhaan was geringd in Ventes Ragas, een groot 
ringstation in Litouwen en dat de afstand tot Hengelo ruim 
1000 km bedraagt. Voor een goudhaan, de kleinste 
broedvogel in Europa met een gewicht van slechts 5 gram, 
is dit een flinke prestatie. Jaarlijks komen er veel 
goudhanen uit NO-Europa in West-Europa overwinteren, 
zo ook in het najaar van 2015 toen er een ware invasie van 
goudhanen plaats vond. 
 
2. Ooievaar 9530 is inmiddels een vaste klant van deze 
rubriek geworden. Uit de terugmeldingen en informatie op 
een Duitse website over ooievaars in Schleswig Holstein is 
nu bekend dat 9530 tot het vrouwelijke geslacht behoort en 
dat na een mislukte broedpoging in 2014 het afgelopen 
jaar met succes is gebroed. Op 17-03-2015 is 9530 
teruggekeerd uit het overwinteringsgebied in Spanje en op 
8-04-2015 gemeld, broedend op een nest in Vaale Pistow. 
Op 10-06-2015 zijn er 4 jonge ooievaars zijn geringd, die 
op 7-08-2015 op trek zijn gegaan. 
 
3. In 2015 zijn 3 kerkuilen teruggemeld uit het buitenland; 
een exemplaar werd dood teruggemeld uit Lingen zonder 
vermelding van de doodsoorzaak, een tweede exemplaar 
werd als verkeersslachtoffer gemeld uit Emsdetten en 
5492137 werd gewond door het verkeer op de kade in 
Emden gevonden. Er is daarna geen bericht meer 
ontvangen of de kerkuil naar een dierenopvang is gebracht 
en of de kerkuil het ongeluk heeft overleefd. 
 
4. Uit Goch in Duitsland werd een torenvalk teruggemeld 
die dood was gevonden bij een afgelegen groot 
dennenbos. Met deutsche Gründlichkeit werd op de 
terugmelding lengte en gewicht van de dode torenvalk 
vermeld en ook dat de er geen verwondingen waren en 
dood korter dan een week. De doodsoorzaak was 
onbekend. Het gewicht van de vogel was normaal en dat 
maakt dat er toch een verdachte doodsoorzaak is. Een 
röntgenfoto had wellicht uitsluitsel gegeven. 

Een kaartje met terugmeldingen uit Europa. 
 
5. Als er een spreeuw wordt gemeld uit België of Frankrijk 
hoeft men niet naar de conditie en de omstandigheden op 
het terugmeldingsformulier te kijken, want die zijn altijd: 
dood en geschoten. 
Deze spreeuw was al op 1 mei geringd in Weerselo en in 
de periode tussen kerst en oud en nieuw geschoten. In 
deze periode zijn er natuurlijk veel mensen vrij en wat ga je 
dan doen als je jager bent? Je pakt de buks en gaat lekker 
een dagje schieten! 
 
6. De grote ringen van ooievaars zijn gemakkelijk af te 
lezen en daarom worden er elk jaar wel ooievaars, die in 
Rossum of Denekamp zijn geringd, teruggemeld. Een 
nestjong dat op 22 mei werd geringd bij Louis Welhuis in 
Rossum, was op 25 augustus al een eind opgeschoten 
naar de overwintering in Spanje. De ooievaar werd samen 
met een ooievaar uit Losser in een groep gemeld uit 
midden Frankrijk. 
 
7. Uit het overwinteringsgebied in Spanje werd een 
ooievaar van Laurens Broekhuis uit Denekamp gemeld. De 
vogel werd ten zuiden van Madrid op een afstand van 1712 
km gemeld, terwijl die overwinterde bij een afval opslag en 
-verwerking, die nog niet zijn afgedekt zoals in Nederland. 
Spanje heeft wel het voornemen om in de toekomst 
dergelijk locaties af te dekken, waardoor deze minder 
aantrekkelijk worden voor vogels. Als dat inderdaad gaat 
gebeuren, trekken onze ooievaars in de toekomst 
misschien wel weer naar Afrika om te overwinteren. 
 

 

 

Reacties en info:  secretariaat@nvwgdegrutto.nl 

De goudhaan is een zangvogeltje dat vooral te 
vinden is in naaldbossen met lariksen en sparren.  
Ze leven in groepjes en trekken vaak op met mezen. 
Goudhaantjes moeten bijna de hele dag door 
voedsel zoeken om de nacht daarop te overleven of 
om wéér een etappe trekkend af te leggen. 
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