
RINGRESULTATEN 2018 

Het accent bij het ringen van vogels is de laatste jaren veranderd. Sommige soorten worden helemaal niet 

meer geringd, omdat ze hard in aantal zijn afgenomen, denk aan de weidevogels, en er worden minder 

nestkasten gecontroleerd of nesten gezocht en dus minder pullen van zangvogels geringd.  

 

Er wordt meer tijd besteed aan het projectmatig ringen van 

bepaalde soorten, zoals Boerenzwaluw en Huiszwaluw. In 

2018, het Jaar van de Huiszwaluw, is extra tijd besteed aan 

het ringen van deze soort en verder is het RAS-Project 

Boerenzwaluw belangrijk en vraagt veel tijd van de ringers 

om alle nestjongen te ringen en de broedvogels te vangen 

en controleren. Ook krijgen de roofvogels, zoals de 

Torenvalk en de Uilen prioriteit bij het ringen. Verder 

worden de ontwikkelingen van het bestand aan Ooievaars 

nauwlettend gevolgd en worden zoveel mogelijk jongen 

geringd. Verdere uitbreiding van broedparen zal tot gevolg 

hebben dat minder nestjongen groot worden, zoals nu al te 

zien is. 

 

Geringde vogels 

In de tabel met geringde aantallen en soorten vogels in de 

jaren 2017 en 2018 valt meteen op dat het aantal 

vogelsoorten dat geringd werd, aanzienlijk minder was.  

De grootste tegenvaller is dat slechts één weidevogel, een 

Scholekster, werd geringd. Het is het eerste jaar in het 

bestaan van onze vereniging dat er geen enkele pul van de 

Kievit door een ringer van een ringetje werd voorzien. Een 

Kievit pul is een van de mooiste jonge vogels om te ringen 

en het is prachtig om te zien hoe de jonge Kieviten na het 

ringen weer de vrijheid opzoeken en door de oude Kieviten 

worden opgewacht. 

Een opvallende en nieuwe vogelsoort in de tabel is de 

Nachtegaal, waarvan op 14 juni vier nestjongen werden 

geringd in Oldenzaal. Deze Nachtegaal zong dag en nacht 

en wekenlang. Toen duidelijk werd dat er sprake was van 

een broedgeval werd bij toeval het nest ontdekt. Tijdens het 

ringen van de pullen zat een van de ouders druk 

alarmerend op nauwelijks één meter afstand. Op nog geen 

kilometer afstand van dit nest, heeft vermoedelijk nog een 

Nachtegaal gebroed, maar deze locatie was door de 

drassige ondergrond en dichte begroeiing niet toegankelijk. 

Langs het Almelo-Nordhorn kanaal bij Fleringen werd 

slechts een gedeelte van de rietkraag afgezocht naar 

nesten van Kleine Karekiet omdat de rietkragen verruigen 

en het jaarlijks moeilijker wordt nesten op te sporen.  Het 

aantal geringde kleine Karekieten bleef daardoor beperkt 

tot 58 exemplaren en jawel ook nog drie Koekoeken. 

 

De invasie van Grote Barmsijzen en incidenteel vergezeld 

van Kleine Barmsijzen, die eind 2017 was begonnen, hield 

nog aan tot in februari. Het was alweer 10 jaar geleden dat 

er zoveel Grote Barmsijzen zover naar het Zuiden kwamen 

overwinteren.  

Sijzen daarentegen worden vaker tegen het eind van de 

winter bij ons waargenomen en kunnen tot in april in 

Berken en Elzen worden waargenomen. In 2018 

foerageerden van half maart tot half april soms grote 

groepen Sijzen op de Hasseler Es en er werden 31 

exemplaren gevangen en geringd. 

 

Van de vier paartjes Gierzwaluwen op een vast ringadres in 

Oldenzaal mislukte een legsel al in een vroeg stadium. 

Legsel twee met twee grote pullen werd op 14 juli geringd 

en van legsel drie waren de twee pullen al te groot om te 

ringen en het laatste paartje Gierzwaluwen was nieuw en 

had nog geen legsel. 

Attributen voor het projectmatig ringen van steenuilen  

     Zeldzame broedvogel in Twente; de nachtegaal 

Broedvogel met twee grote pullen 



 

In onderstaande tabel de geringde aantallen en soorten vogels in de jaren 2017 en 2018 

 

SOORT 2017 2018 SOORT 2017 2018 

1.Ooievaar 16 12 24.Zwartkop 1 3 

2.Torenvalk 97 118 25.Tjiftjaf 9 2 

3.Kievit 37 0 26.Goudhaan 3 16 

4.Grutto 4 0 27.Vuurgoudhaan 1 0 

5.Scholekster 0 1 28.Grauwe vliegenvanger 5 0 

6.Holenduif 1 0 29.Bonte Vliegenvanger 154 168 

7.Houtduif 4 0 30.Staartmees 1 4 

8.Koekoek 1 3 31.Glanskop 6 0 

9.Kerkuil 305 353 32.Zwarte Mees 2 0 

10.Steenuil 206 203 33.Pimpelmees 117 84 

11.Bosuil 45 38 34.Koolmees 154 182 

12.Gierzwaluw 9 2 35.Boomklever 83 82 

13.Grote Bonte Specht 4 0 36.Boomkruiper 6 7 

14.Boerenzwaluw 594 544 37.Gaai 0 1 

15.Huiszwaluw 234 363 38.Spreeuw 552 353 

16.Winterkoning 1 0 39.Huismus 21 5 

17.Heggenmus 5 19 40.Ringmus 0 1 

18.Roodborst 15 6 41.Vink 4 0 

19.Nachtegaal 0 4 42.Groenling 9 0 

20.Gekraagde Roodstaart 7 13 43.Sijs 0 31 

21.Zwarte Roodstaart 2 7 44.Kleine Barmsijs 3 4 

22.Merel 14 7 45.Grote Barmsijs 33 20 

23.Kleine Karekiet 107 58    

Totaal soorten 41 33 Totaal exemplaren 2878 2714 

 

 

Ooievaars 

In 2018 heeft het aantal broedparen 

Ooievaars zich verder uitgebreid en 

inmiddels broeden er op 8 locaties 

Ooievaars, waarvan één net buiten de 

gemeentegrens van Dinkelland bij Het 

Singraven, dat tot de gemeente Losser 

behoort. Naast de al bekende broedplekken 

heeft in 2018 een nieuw paartje Ooievaars 

gebroed bij Scholten Linde aan de Laarweg 

in Rossum en een nieuw paartje aan de 

Everlostraat bij Blokhuis tegenover de 

Havezathe Het Everloo, ook in Rossum. 

 

 

In het hiernaast aangeven kaartje staan de 

broedlocaties aangegeven. De nummers 

corresponderen met de nummers in de tabel. 

 



Tabel broedlocaties ooievaar 2018 

 

 

De broedsels waren niet alle even succesvol, want 

door het extreem warme en droge weer was er 

duidelijk sprake van voedselgebrek. Op sommige 

nesten werden de jongen al in een vroeg stadium 

alleen op het nest achtergelaten en waren beide 

ouders op zoek naar voedsel. Normaliter blijft altijd 

een oude Ooievaar de eerste weken bij de jongen. 

Van diverse nesten werden jonge Ooievaars van 

het nest gegooid als deze achterbleven in de groei 

door voedselgebrek. Het broedsel op de Havezathe 

Het Everloo mislukte al in een vroeg stadium en op 

het Singraven en bij Blokhuis was er een broedsel 

met slechts één jong. De Gemeente Dinkelland 

stelde weer de hoogwerker beschikbaar met vaste 

“hoogwerker operator” Coen, waardoor de jonge 

Ooievaars veilig uit de hoog geplaatste nesten 

werden gehaald en na het ringen weer terug op hun 

nest werden gezet. 

 

 

Boerenzwaluw en huiszwaluw 

 

Het aantal boerenzwaluwen dat in 2018 werd 

geringd was aanzienlijk minder dan in 2017. Dit 

verschil werd in zijn geheel veroorzaakt doordat er 

in 2018 op één broedlocatie minder is geringd.  

De populatie boerenzwaluw lijkt, zij het met enige fluctuaties, 

behoorlijk stabiel te zijn. Een uitgebreid ringverslag van het 

boerenzwaluwproject met alle resultaten en bijzonderheden staat 

elders vermeld in dit verslag. 

 

 

In 2018, het Jaar van de Huiszwaluw, zijn op acht 

locaties, twee meer dan in 2017, in kunstnesten 

334 nestjongen geringd en ook zijn 29 oude vogels, 

die bij controle in de nesten aangetroffen werden, 

geringd. Van de vier al geringde oude 

Huiszwaluwen die in de nesten werden 

gecontroleerd, waren er drie op dezelfde locatie één jaar daarvoor 

geringd en één Huiszwaluw werd op een andere locaties, 1,4km 

verderop gecontroleerd. Door het extreem warme weer waren er 

minder vervolglegsels en hebben de Huiszwaluwen vroeger de 

broedlocaties verlaten en zijn vertrokken naar Afrika.

 

 

 

 

 

 

Nr Locatie 

 

Jaar eerste 

broeden 

Aantal 

broedpaartjes 

Aantal uitgevlogen 

jongen 

1 Broekhuis Schiphorstdijk Denekamp 2011 1 3 

2 Singraven Kasteellaan Gemeente Losser 2014 2 4 

3 Scholten Linde Laarweg Rossum 2018 1 2 

4 Meier Vogelpoelweg Rossum 2017 1 3 

5 Scholten Linde Vogelpoelweg Rossum 2013 1 2 

6 Welhuis Everlostraat Rossum 2009 2 5 

7 Havezathe Het Everloo Everlostraat Rossum 2012 1 0 

8 Blokhuis Everlostraat Rossum 2018 1 1 

Soort 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Boerenzwaluw 338 493 579 535 613 594 699 613 594 544 

Huiszwaluw 33 70 79 71 72 100 126 184 234 363 

Geringde jonge ooievaar wordt veilig in het nest teruggezet 

met dank aan de Gemeente Dinkelland.  

 



 

Roofvogels en uilen 

 

 

Het aantal soorten roofvogels dat werd geringd bleef 

beperkt tot één soort, de Torenvalk, waarvan 118 jongen in 

de nestkasten werden geringd. Hoewel dit er minder waren 

dan het gemiddeld aantal van de laatste vijf jaren, was het 

een goed broedseizoen van de Torenvalk. Het aantal 

nestjongen in de kasten was gemiddeld wat lager, 

ofschoon er ook weer zes en zelfs éénmaal zeven jongen 

in een kast werden aangetroffen. De Kerkuilen hadden 

weer een goed broedseizoen, want in veel nestkasten 

zaten zes jongen en soms zelfs zeven in één kast. Op een 

boerderij was de ringer te laat want daar vlogen de jonge 

Kerkuilen al rond over de zolder en op een andere verlaten 

boerderij was de nestkast niet bereikbaar.  

En ook alweer een heel goed broedseizoen voor de 

Steenuilen waarvan bij controle ook al veel geringde oude 

vogels in de nestkast werden aangetroffen en 

gecontroleerd. Elk jaar worden er echter ook weer niet 

geringde broedende Steenuilen in de kasten aangetroffen; 

in 2018 waren dit weer twaalf exemplaren. De eerste jonge 

vogels die in 2018 werden geringd waren drie jonge 

Bosuilen op 21 april, zoals te verwachten was, want 

Bosuilen beginnen al heel vroeg in het jaar met het 

broedproces.  In de volgende weken kregen nog 26 jonge 

en drie oude Bosuilen een ring aangelegd. Het totaal aantal 

geringde exemplaren was iets lager dan de voorgaande 

jaren. 

 

Terugmeldingen 

Uit het grote aantal terugmeldingen dat in 2018 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.  

 

Terugmeldingen Benelux 

 

SOORT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Wespendief 1 2 2 0 0 0 

Torenvalk 71 124 131 140 97 118 

Kerkuil 104 375 139 509 305 353 

Steenuil 128 177 154 195 206 203 

Bosuil 27 54 10 64 45 38 

Totaal 331 735 436 910 653 712 

VOGELSOORT 

RINGNUMMER 

RINGDATUM 

RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 

VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 

TIJD 

BIJZONDERHEDEN 

1.Kerkuil 

Arnhem 5535704 

21-06-2018 

Tubbergen 

20-10-2018 

Den Hoorn, Texel 

159km 

121dg 

Dood 

2.Kerkuil 

Arnhem 5535621 

12-06-2018 

Geesteren 

17-10-2018 

VRS 3KP, Vlieland 

150km 

127dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

3.Kerkuil 

Arnhem 5405882 

06-06-2017 

Rossum 

24-03-2018 

Midlum, Friesland 

133km 

291dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

4.Kerkuil 

Arnhem 5451542 

22-06-2011 

Gersloot, Friesland 

12-06-2017 

Geesteren 

83km 

2182dg 

Dood 

Ondanks dat er minder broedparen waren had de kerkuil een goed broedseizoen 



 

1.Kerkuil Arnhem 5535704  

De meeste terugmeldingen van Kerkuilen worden 

ontvangen uit de directe omgeving van de ringplaats en als 

ze verder wegtrekken hebben noordelijke of oostelijke 

richtingen de voorkeur. Deze Kerkuil was in NW-richting 

vertrokken en uiteindelijk zelfs op Texel terecht gekomen 

en bij het kleine authentieke dorp Den Hoorn dood 

gevonden. Nog niet eerder was een Kerkuil uit Twente op 

dit Waddeneiland terecht gekomen.  

 

 

 

2.Kerkuil Arnhem 5535621  

Nog een Kerkuil uit onze omgeving had koers gezet naar 

de Wadden, maar moest nog verder over het water vliegen 

om uiteindelijk in een mistnet van het ringstation 3e 

Kroonpolder op Vlieland te belanden.  Het was de eerste 

Kerkuil die op dit ringstation, dat van half augustus tot 

begin november is bemand, werd gevangen. De ringers die 

de Kerkuil hadden gevangen en gecontroleerd waren Henri 

Bouwmeester en Holmer Vonk, beiden wel bekend binnen 

onze vereniging. Op Vlieland zijn geen boerderijen en geen 

weilanden en het enige Waddeneiland waar geen Kerkuilen 

broeden. 

5.Ooievaar 

Arnhem 3E342 

27-05-2015 

Rossum 

22-06-2018 

Assen 

75km 

1121dg 

Levend 

6.Kerkuil 

Arnhem 5534254 

19-06-2018 

Reutum 

26-09-2018 

Nieuwe Pekela 

77km 

99dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

7.Ooievaar 

Arnhem 3E343 

27-05-2015 

Rossum 

11-04-2018 

Klazienaveen 

44km 

1049dg 

Levend, broedvogel 

8.Ooievaar 

Arnhem 9518 

27-05-2008 

Rouveen 

03-04-2018 

Denekamp 

59km 

3598dg 

Levend, broedvogel 

9.Kerkuil 

Arnhem 5535615 

11-06-2018 

Reutum 

23-12-2018 

Zeewolde 

97km 

195dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

10.Grote Barmsijs 

Arnhem BH41310 

01-12-2017 

Terwolde 

26-03-2018 

Hengelo 

50km 

115dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

11.Steenuil 

Arnhem 3706625 

31-05-2011 

Denekamp 

25-05-2018 

Haaksbergen 

31km 

2550dg 

Levend in nestkast 

12.Steenuil 

Arnhem 3667745 

01-06-2009 

Tubbergen 

18-05-2018 

Eibergen 

35km 

3273dg 

Levend in nestkast 

13.Torenvalk 

Arnhem 3862972 

15-06-2017 

Geesteren 

17-12-2017 

Steenderen 

55km 

185dg 

Dood 

14.Ooievaar 

Arnhem 2E663 

14-06-2013 

Rossum 

18-04-2018 

Rijswijk 

183km 

1768dg 

Levend 

15.Ooievaar 

Arnhem 5E255 

30-05-2017 

Rossum 

15-08-2018 

Oss 

115km 

443dg 

Levend, ring afgelezen 

in veld 

16.Ooievaar 

Arnhem 3E769 

29-05-2017 

Denekamp 

03-08-2018 

Tilburg 

157km 

431dg 

Levend, ring afgelezen 

in het veld 

17.Kleine Karekiet 

Arnhem BG45753 

29-06-2017 

Kanaal A/N Fleringen 

23-08-2017 

Brecht, België 

187km 

55dg 

Levend, gevangen 

gecontroleerd 

18.Scholekster 

OPCC 

01-06-2012 

Weert 

19-03-2018 

Hulsbeek, Oldenzaal 

140km 

2118dg 

Kleurring afgelezen 

19.Ooievaar 

Arnhem 5E316 

04-06-2018 

Rossum 

15-08-2018 

Nederweert 

145km 

72dg 

Levend, ring afgelezen 

in het veld 

20.Boerenzwaluw 

Arnhem BD74194 

06-06-2018 

Weerselo 

08-09-2018 

Bree, België 

160km 

94dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

21.Kleine Karekiet 

Arnhem AP46787 

04-07-2008 

Kanaal A/N Agelo 

30-08-2008 

Bokrijk, België 

188km 

57dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

22.Kleine Karekiet 

Arnhem BB96462 

22-06-2016 

Kanaal A/N Reutum 

02-08-2018 

Phillippeville, België 

296km 

406dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 



 

 

3.Kerkuil Arnhem 5405882. 

Deze Kerkuil was ook naar het noorden gevlogen en 

misschien ook wel doorgevlogen naar een Waddeneiland, 

maar net voor de oversteek bij Harlingen op de A-31 door 

een auto gegrepen. 

4.Kerkuil Arnhem 5451542. 

Er zijn ook Kerkuilen die uit het noorden komen en 

uiteindelijk in Twente terecht komen. Deze Kerkuil was 

geringd als nestjong in Gersloot in Friesland en werd 

zeven jaren later op een erf in Geesteren dood gevonden. 

5.Ooievaar Arnhem 3E3425. 

Sinds deze Ooievaar in 2015 is geringd in Rossum, wordt 

hij/zij elk jaar teruggemeld in Nederland. 

In 2016 kwam een melding uit Gronau, dus dicht in de 

buurt, in 2017 kwam een melding uit Bovensmilde in 

Drenthe en in 2018 werd deze Ooievaar weer in Drenthe 

gezien, nu in de buurt van Assen. Vermoedelijk zal de 

vogel daar ergens in de buurt gaan broeden of heeft al 

een broedsel gehad, want op een leeftijd van drie jaar 

kunnen ze al een broedsel produceren.  

6.Kerkuil Arnhem 55342546. 

En weer werd een melding ontvangen van een Kerkuil uit 

het noorden. En ook nu was het een verkeersslachtoffer 

in de buurt van Nieuwe Pekela in Groningen. 

 

7.Ooievaar Arnhem 3E3437. 

Nog een Ooievaar uit hetzelfde legsel in 2015 in Rossum, 

vermeld bij 5, werd in 2018 teruggemeld. En inderdaad 

ook als broedvogel in Klazienaveen, zoals de waarnemer 

meldde.  

8.Ooievaar Arnhem 95188.  

Als Ooievaars eenmaal een goede broedplek hebben 

gevonden, wordt deze in het vroege voorjaar weer snel in 

bezit genomen en verdedigen deze fel tegen indringers. 

Ook de Ooievaar aan de Schiphorstdijk in Denekamp is 

nu al jarenlang een trouwe bewoner. Deze ooievaar 

draagt nog een moelijker afleesbare metalen ring en werd 

in 2008 in Rouveen geringd. In 2010 werd begonnen met 

de kunstof ELSA-ringen die veel makkelijker zijn af te 

lezen. 

9.Kerkuil Arnhem 5535615. 

En ook de laatste Kerkuil in dit overzicht werd dood 

teruggemeld bij Zeewolde in Zuidelijk Flevoland. Van de 

zes Kerkuilen die in dit overzicht zijn gemeld, is er slechts 

één levend teruggemeld en van de vijf dood gemelde 

Kerkuilen waren er 3 verkeersslachtoffers!  

10.Grote Barmsijs Arnhem BH41310. 

Na de laatste invasie van Grote Barmsijzen in 2008, 

kwam er eind november 2017 weer een invasie opgang. 

Op het ringstation in Overdinkel en de Ring-MUS locatie 

in Hengelo werden vanaf eind november 2017 tot eind 

maart 2018 veel Grote Barmsijzen gevangen. Op 26 

maart 2018 werd een Grote Barmsijs gevangen in 

Hengelo, die al voorzien was van een Nederlandse ring.  

Deze Grote Barmsijs was al tijdens het begin van de 

invasie op 01-12-2017 geringd bij Terwolde en eind maart 

weer op de weg terug. 

 

11.Steenuil Arnhem 3706625. 

Zoals te zien is in de tabel met het aantal geringde vogels, 

gaat het goed met de Steenuil en zijn de aantallen minder 

aan schommelingen onderhevig dan bij de Kerkuil. De 

verplaatsingen tussen ringplaats en vestigingsplaats is 

ook nooit ver. De 31km waar deze Steenuil verderop een 

kast heeft gevonden is al behoorlijk ver voor deze kleine 

uil. 

Geringde grote barmsijs gevangen in nasleep van invasie 



12.Steenuil Arnhem 3667745.  

Was de vorige Steenuil al aardig op leeftijd, dan volgt hier 

de melding van een Steenuil die al 10 jaar oud is en ook 

levend in een kast werd aangetroffen. De oudste Steenuil 

tot op heden gemeld is overigens met 14 jaar nog enkele 

jaren ouder.   

13.Torenvalk Arnhem 3862972.  

Ondanks dat er jaarlijks veel Torenvalken worden geringd 

en het geen kleine vogels betreft en evenals Kerkuilen veel 

langs wegen jagen, is het aantal dat wordt teruggemeld 

erg laag. Daarom dan ook deze melding van een 

Torenvalk die geringd werd in Geesteren en bij 

Steenderen bij een achterafweggetje dood werd 

gevonden. De doodsoorzaak werd helaas niet vermeld.  

14.Ooievaar Arnhem 2E663. 

 Soms worden vogels teruggemeld uit onverwachte 

omgeving, zoals de terugmelding van deze Ooievaar, die 

bij het Generaal Eisenhouwerplein in Rijswijk, volgens de 

melder van deze terugmelding de Ministerbuurt, werd 

gezien. Deze Ooievaar werd vaker waargenomen en viel 

een stel aldaar broedende Ooievaars lastig en zocht het 

dus blijkbaar hogerop in de Ministerbuurt.  

15.Ooievaar Arnhem 5E255. 

Op een stortplaats bij Oss werd deze Ooievaar 

waargenomen in een groep van 56 exemplaren, waarvan 

zelfs 21 exemplaren waren geringd en afkomstig uit 

Nederland, Duitsland, België en Frankrijk.  Deze locatie is 

een vaste pleisterplaats voor trekkende, overzomerende 

en zelfs overwinterende Ooievaars.  

16.Ooievaar Arnhem 3E769. 

Nabij Tilburg op een stortplaats was deze Ooievaar samen 

met vijf andere trekkers neergestreken om te rusten en 

overnachten. Stortplaatsen en waterpartijen zijn geliefde 

plekken voor Ooievaars tijdens de trek en veel 

terugmeldingen worden op deze plaatsen afgelezen vooral 

in Frankrijk en Spanje.  

17.Kleine Karekiet Arnhem BG45753. 

Deze Kleine Karekiet werd 55 dagen nadat deze was 

geringd als nestjong bij het Kanaal Almelo-Nordhorn 

gevangen in Brecht in België. De afstand tussen ringplaats 

en de vangplaats van 187km was een nachtje vliegen, 

waarna de Kleine Karekiet weer enkele dagen moest 

opvetten voor de volgende etappe ergens in Noord-

Frankrijk.  

 

18.Scholekster OPCC. 

Het aantal Scholeksters dat voor aanvang van het 

broedseizoen in het voorjaar op het Hulsbeek in Oldenzaal 

wordt waargenomen is maximaal 25 tot 30 exemplaren en 

wordt elk jaar minder. In de topjaren 1985-1995 verbleven 

er vaak aantallen van 200 exemplaren en werden er veel 

metaalringen afgelezen. Tegenwoordig worden er geen  

geringde Scholekster meer gezien, maar in 2018 werd er 

zowaar weer een exemplaar waargenomen die een 

kleurring droeg. Een digitale foto was snel gemaakt en de 

code op de ring werd later op de PC snel ontcijferd. 

Verrassend was dat de Scholekster was geringd in de 

omgeving van Weert en daarna jaarlijks werd 

waargenomen in de omgeving van de haven van 

Terneuzen.  

19.Ooievaar Arnhem 5E316. 

Half augustus vertrekken de meeste Ooievaars naar de 

overwinteringsgebieden in het zuiden. Tegenwoordig 

trekken de meeste Ooievaars uit onze omgeving niet 

verder dan Spanje en meestal vindt de trek gezamenlijk 

plaats in grote groepen. Ook deze Ooievaar, die was 

geringd aan de Vogelpoelweg in Rossum, was op trek in 

een groep van 30 exemplaren en werd nabij Nederweert 

waargenomen bij een waterplas voor de overnachting. 

20.Boerenzwaluw Arnhem BD74194. 

Terugmeldingen van Boerenzwaluwen worden bijna 

uitsluitend verkregen bij het terugvangen op de 

broedplaatsen. Van de 544 geringde exemplaren in 2018 

werd één Boerenzwaluw gemeld uit Bree in België. Hier 

werd de vogel gevangen en gecontroleerd op 8 

september, toen deze als jonge vogel aan zijn eerste 

gevaarlijke trek op weg naar Afrika was begonnen. 

21.Kleine Karekiet Arnhem AP46787. 

De terugmelding van deze Kleine Karekiet zal wel 

jarenlang onderop de stapel hebben gelegen, want de 

terugmelding is al van het jaar 2008. Deze Kleine Karekiet 

werd 57 dagen nadat deze als nestjong bij het Almelo-

Nordhorn kanaal was geringd, teruggevangen in Bokrijk.  

22.Kleine Karekiet Arnhem BB96462. 

Deze Kleine Karekiet werd gevangen in Phillipville in het 

Waalse gedeelte van België en was een van de 75.000 

Kleine Karekieten, die jaarlijks in België worden geringd en 

bijna allemaal als volwassen vogel. Het aantal Kleine 

Karekieten dat in België wordt geringd als nestjong 

bedraagt slechts enkele tientallen.

Bejaarde steenuil aangetroffen in nestkast 

Afkomst ontrafeld van geringde scholeksters 

op slaapplaats het Hulsbeek  



 

Terugmeldingen Europa 

 

VOGELSOORT 

RINGNUMMER 

RINGDATUM 

RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 

VINDPLAATS/LAND 

AFSTANDTIJD BIJZONDERHEDEN 

1.Torenvalk 

Arnhem 3825246 

05-06-2018 

Reutum 

17-08-2018 

Orkney, Engeland 

947km 

73dg 

Dood, raamslachtoffer 

2.Ooievaar 

Arnhem 9530 

03-06-2014 

Rossum 

18-07-2018 

Vaalermoor, Duitsland 

240km 

2601dg 

Levend, ring afgelezen 

in het veld 

3.Kerkuil 

Arnhem 5405822 

20-06-2016 

Lattrop-Breklenkamp 

04-03-2018 

Nordenham, Duitsland 

151km 

622dg 

Dood 

4.Ooievaar 

Helgoland 6T762 

15-06-2016 

Berne, Duitsland 

11-05-2018 

Deurningen 

143km 

695dg 

Levend, ring afgelezen 

in het veld 

5.Sijs 

Arnhem BB96133 

11-03-2016 

Hengelo 

15-01-2018 

Verden, Duitsland 

177km 

675dg 

Dood 

6.Ooievaar 

Helgoland 2T110 

15-06-2013 

Vechta, Duitsland 

03-04-2018 

Rossum 

100km 

1753dg 

Levend 

7.Kokmeeuw 

White T94U 

21-06-2014 

Bielinek, Polen 

25-01-2018 

Hengelo 

802km 

1204dg 

Leven, kleurring 

afgelezen 

8.Ooievaar 

Helgoland 3T973 

19-06-2015 

Nordhorn, Duitsland 

27-04-2018 

Rossum 

11lm 

1043dg 

Levend 

9.Kerkuil 

Arnhem 5522069 

29-07-2015 

Nutter 

17-03-2018 

Hille, Duitsland 

131km 

961dg 

Dood in schuur 

10.Steenuil 

Arnhem 3707693 

24-05-2014 

Tilligte 

03-06-2015 

Coesfeld, Duitsland 

52km 

374dg 

Levend in nestkast 

11.Ooievaar 

Helgoland 4T388 

06-06-2015 

Olfen, Duitsland 

03-04-2018 

Rossum 

79km 

1032dg 

Levend 

12.Torenvalk 

Arnhem 3827107 

08-06-2018 

Agelo 

13-07-2018 

Meissner, Duitsland 

246km 

35dg 

Dood 

13.Torenvalk 

Arnhem 3825244 

05-06-2018 

Reutum 

29-10-2018 

Clarques, Frankrijk 

370km 

146dg 

Dood, korter dan een 

week 

14.Spreeuw 

Arnhem L463353 

02-05-2016 

Agelo 

04-10-2017 

Lesquin, Frankrijk 

329km 

520dg 

Dood, geschoten 

15.Kokmeeuw 

Yellow WH48 

18-06-2016 

Dubné, Tsjechie 

01-02-2018 

Hulsbeek, Oldenzaal 

643km 

592dg 

Levend, kleurring 

afgelezen 

 

1.Torenvalk Arnhem 3825246. 

De eerste terugmelding in dit overzicht is meteen een heel bijzondere 

terugmelding, want uit heel onverwachte richting werd deze Torenvalk gemeld. 

Geringd was deze Torenvalk als nestjong in een nestkast bij WILD Bijzonder 

Vissen in Reutum. Op 17 augustus werd de vogel dood gevonden en gemeld 

als raamslachtoffer, op de Orkney Eilanden ten noorden van Schotland. Of deze 

jonge Torenvalk rechtstreeks de Noordzee is overgevlogen richting Schotland of 

dat de vogel een kortere oversteek rechtstreeks naar Engeland heeft gemaakt 

en daarna over land naar het noorden is gevlogen, is niet bekend. Torenvalken 

hebben minder moeite met het vliegen over zee dan andere roofvogels met 

bredere vleugels, zoals Buizerd of Wespendief. Op de boorplatforms op de 

Noordzee worden Torenvalken waargenomen die de oversteek maken. Het was 

overigens niet de enige Torenvalk, uit dit nest van zes die in Reutum werden 

geringd, waarvan een terugmelding werd ontvangen, want ook de Torenvalk 

met nr. 13 in dit overzicht kwam uit deze nestkast. 

Jonge torenvalk maakt oversteek naar Engeland 



2.Ooievaar Arnhem 9530. 

De ooievaar met ringnummer 9530 is inmiddels een 

bekende in dit overzicht, want ook de voorgaande jaren 

werd deze Ooievaar gemeld uit Vaale in Sleeswijk-

Holstein, waar deze Ooievaar in 2018 voor de 4e maal 

heeft gebroed en met succes twee jongen heeft 

grootgebracht. Mevrouw Ooievaar 9530 werd op 18 juli in 

het Vaalermoor, in de buurt van de nestplaats gemeld. 

3.Kerkuil Arnhem 5405822.  

Bij Nordenham aan de rand van de Duitse Bocht had deze 

Kerkuil in 2016 zijn plek gevonden, want verder 

noordelijker over zee was geen optie. Begin maart 2018 

werd de uil dood gevonden en gemeld zonder 

doodsoorzaak.  

4.Ooievaar Helgoland 6T762. 

Veel van de Ooievaars, die bij ons worden waargenomen 

en ook diverse hier broedende Ooievaars komen uit 

Duitsland, waar de populatie zich net als in Nederland 

sterk heeft uitgebreid. Het was heel makkelijk om het 

ringnummer van deze Ooievaar af te lezen want de vogel 

liep aan de rand van de Gammelkerstraat in Deurningen. 

Geringd was de Ooievaar aan de toepasselijke straat 

Storchenweg in Berne.  

5.Sijs Arnhem BB96133. 

In 2016 verbleven er in februari en maart veel Sijzen in 

Nederland en kregen er 91 een ringetje op de ringplek 

Hengelo. In 2018 werden er 31 geringd en op topdag in 

2018, 11 maart, 18 exemplaren. Eén van deze Sijzen werd 

op 15 januari 2018 dood teruggemeld uit Verden in 

Duitsland. “Tot am Futterhaus” stond vermeld op het 

terugmeldingsformulier. 

6.Ooievaar Helgoland 2T110. 

De Ooievaars die sinds 2017 broeden bij Meier aan de 

Vogelpoelweg zijn beide geringd als nestjong in Duitsland. 

Een Ooievaar komt uit Vechta en de ander komt uit Olfen. 

Wie Mijnheer en wie Mevrouw Ooievaar is, moet nog 

nader bekeken worden als het paartje hopelijk weer samen 

op het nest staat in 2019.  

 

 

 

7.Kokmeeuw White T94U. 

Dat Kokmeeuwen vaak elke winter in dezelfde omgeving 

overwinteren bewijst dit gekleurringde exemplaar uit Polen. 

De laatste winters wordt deze Kokmeeuw regelmatig 

waargenomen in de omgeving van enkele vijvers op de 

Hasseler Es bij Hengelo.  

8.Ooievaar Helgoland 3T973. 

Aan de Laarweg in Rossum heeft in 2018 voor het eerst 

een paartje Ooievaars gebroed. Een van deze ooievaars 

was geringd als nestjong in 2015 in de omgeving van 

Tierpark Nordhorn, waar inmiddels ook Ooievaars buiten 

het Tierpark broeden.  Aanvankelijk waren er drie jongen, 

waarvan er twee groot zijn geworden en één van deze 

begin augustus nog door de dierambulance is opgehaald, 

omdat de vogel erg verzwakt was en nauwelijks kon 

vliegen. Uiteindelijk is deze Ooievaar naar vogelasiel “De 

Flûgelhelling” in Ureterp in Friesland gebracht waar de 

vogel is opgeknapt en later is vrijgelaten.  

9.Kerkuil Arnhem 5522069. 

Dit is de melding van een Kerkuil, die 131km pal naar het 

oosten is gevlogen in 2015 en terecht kwam in Hille. De 

doodsoorzaak en omstandigheden op de terugmelding zijn 

zoals wel vaker het geval is, niet heel duidelijk. Vermeld 

staat: Dood, langer dan 1 week, gepakt door roofvogel, 

soort bekend en gevonden in een schuur. 

 

Bij de ooievaar is de snavel van het mannetje langer 

en forser. Die van het vrouwtje is iets fijner gebouwd 

langs de bovenrand en iets rechter. De snavel van 

het mannetje is 18-20cm lang en die van het vrouwtje 

16-18cm. Op de foto van dit paartje Ooievaars is links 

het vrouwtje te zien en rechts het mannetje.   



 

10.Steenuil Arnhem 37076931. 

Een mooie terugmelding van een Steenuil kwam uit 

onverwachte richting, nl uit Duitsland. Zelden worden er 

Steenuilen teruggemeld uit het buitenland omdat ze niet 

ver wegtrekken en in het direct aangrenzende gebied in 

Duitsland de Steenuilen niet worden geringd en ook de 

broedvogels niet worden gecontroleerd op ringen.  

Deze Steenuil moest dus verder weg komen en dat bleek 

ook wel, want de Steenuil werd nu wel in een nestkast 

gecontroleerd bij Coesfeld op 52 km van de ringplek in 

Tilligte. 

11.Ooievaar Helgoland 4T388.  

Dit is de Ooievaar uit Olfen in Duitsland, die samen met 

DEW 2T110 (nr.6) uit Vechta heeft gebroed aan de 

Vogelpoelweg in Rossum. 

 

 

12.Torenvalk Arnhem 3827107. 

Ruim één maand nadat deze Torenvalk was geringd in 

Agelo werd de vogel dood gevonden in Meiβner in 

Duitsland. Nadat Torenvalken zijn uitgevlogen verlaten ze 

al na een paar dagen de nestomgeving en gaan zelf op 

zoek naar muizen, het belangrijkste voedsel voor 

Torenvalken. Deze dispersie vindt plaats in elke richting, 

zoals de terugmeldingen van 2018 duidelijk aantonen. 

 

 

 

 

13.Torenvalk Arnhem 3825244. 

De tweede Torenvalk uit het nest bij de visvijver van WILD 

Bijzonder Vissen in Reutum is naar het zuidwesten 

gevlogen en tot in Frankrijk gekomen, waar deze dood 

werd gevonden. De doodsoorzaak werd niet gemeld. 

14.Spreeuw Arnhem L463353. 

Er kwam nog een terugmelding van een vogel die tot in het 

noordwesten van Frankrijk was gevlogen, maar zoals 

verwacht en ook vermeld werd, was de Spreeuw 

doodgeschoten. En dat is slechts een vogel van een heel 

algemene soort. Als de andere geringde soorten en 

aantallen, die in Frankrijk jaarlijks worden geschoten, 

werden gemeld, hadden we aan een jaarverslag niet 

voldoende! 

 

15.Kokmeeuw Yellow WH48. 

Nog een terugmelding van een gekleurringde Kokmeeuw, 

die ook al in de winter van 2016-2017 op dezelfde locatie, 

het Hulsbeek bij Oldenzaal, werd waargenomen. De vogel 

was geringd in Dubné in Tsjechië. De terugmeldingen van 

gekleurringde vogels zijn heel interessant omdat ook vaak 

de hele levensgeschiedenis wordt vermeld, dus alle 

andere plaatsen waar de vogel eerder is waargenomen.  

 

De levensgeschiedenis van deze Kokmeeuw: 

1.Geringd als nestjong 18-06-2016 Dubné, Tsjechië 

2.Afgelezen 16-02-2017 Hulsbeek Oldenzaal, Nederland 

3.Afgelezen 17-07-2017 Max-Eyth-See, Hafen, Stuttgart, 

Duitsland 

4.Afgelezen 01-02-2018 Hulsbeek Oldenzaal, Nederland 

 

Reacties en info: secretariaat@nvwgdegrutto.nl  

 

 

 

 

 

Jonge torenvalken vliegen alle richtingen uit 

Levensgeschiedenis van kokmeeuw achterhaald 

dankzij het kleurringen 
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