
WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 

 

Afdeling Fleringen  

 

Vergelijking resultaten 2008 en 2009: 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 

Kievit 63 62 88 68 303 233 184 156 41 24 

Grutto 6 6 5 2 20 5 10 0 2 2 

Scholekster 10 11 7 9 20 27 18 21 0 2 

Wulp 2 2 1 2 4 8 4 8 0 0 

Tureluur 4 4 2 1 8 4 5 4 0 0 

 

De kievit 

 

Het aantal broedparen van de 

kievit bleef in Fleringen nagenoeg 

gelijk en kwam uit op 62 

broedparen. De vorst was 

nauwelijks verdreven of de eerste 

kieviten werden alweer gemeld 

door H. Lentferink op 20 januari. 

Uiteindelijk werd het- met name in 

april en mei - een zeer droog 

voorjaar waardoor al vroeg de 

landerijen konden worden bewerkt. 

Dat je bij die eerste bewerkingen 

van het maïsland meteen al op 

kraanvogels stuit ligt niet direct 

voor de hand. Christiaan Lenferink was dan ook behoorlijk verrast toen hij 28 februari op het maïsland 12 

foeragerende kraanvogels aantrof. Ook elders in Fleringen werden in deze periode kraanvogels waargenomen. 

Dit waren allen overvliegende exemplaren. Het was ook Hennie Lentferink die het eerste legsel wist te vinden 

op 15 maart. Hiermee had hij de primeur om als eerste de verenigingsprijs voor de vinder van het eerste ei in 

ontvangst te nemen. In totaal werden 68 legsels gevonden waarbij het aantal van 24 verstoringen gelukkig fors 

lager uitviel als in 2008. Door landbouwwerkzaamheden werden 10 legsels verstoord, 3 legsels werden verlaten 

en 11 legsels gingen verloren door predatie. De 233 eieren leverden uiteindelijk 156 jonge kieviten op. De 

eerste jongen werden op 14 april gezien door J. Drop. Ondanks de hoge uitkomst van de legsels zijn er maar in 

enkele gebieden jongen vliegvlug geworden. 

Enerzijds werd dit veroorzaakt door een 

slechte voedselsituatie vanwege de droogte en 

anderzijds door de bewerkingen op het 

maïsland ten tijde van het uitkomen van de 

jongen.  

 

De grutto 

De eerste grutto’s werden op 28 februari in 

hun broedgebied gezien door H. Lentferink. 

Voor het derde jaar op rij stokte de teller van 

het aantal broedparen op 6. In verband met 

een late maaidatum werd in één gebied met 4 

broedparen niet naar de legsels gezocht.  

Van de 2 overige broedparen werd het legsel 

Onverwachte ontmoeting met kraanvogels op het maisland. 

Voor het derde jaar achtereen 6 broedparen van de grutto. 



gevonden, waarvan het eerste op 17 april door B. Kemerink. Beide legsels waren echter niet succesvol. Het 

eerste legsel ging verloren door maaiwerkzaamheden terwijl het tweede legsel verloren ging door predatie. 

Zoals vooraf verwacht waren de legsels van de overige broedparen al uitgekomen voor met het maaien werd 

begonnen. Om deze jongen te verjagen uit de te maaien percelen werden stokken met plasticzakken geplaatst. 

Uiteindelijk werden hierdoor waarschijnlijk 4 jonge grutto’s vliegvlug.  

 

De scholekster 

 

Nadat op 26 februari de eerste scholeksters al waren gezien door F. Booijink wisten aardig wat broedparen de 

weg naar Fleringen te vinden het afgelopen jaar. Van de scholekster werden 11 broedparen geteld in 2009; één 

meer als in het voorgaande jaar. Maar ook de broedresultaten waren positief. Van 9 broedparen werd het legsel 

gevonden die gezamenlijk goed waren voor 27 eieren. Zoals gebruikelijk werden alle legsels gevonden op het 

maïsland. Uiteindelijk leverde dit vervolgens 21 jonge scholeksters op. In tegenstelling tot 2008 waren er echter 

weinig meldingen van vliegvlug geworden jongen. Slechts uit één deelgebied werden 3 vliegvlugge jongen 

gemeld.  

 

De wulp 

 

Ook in 2009 werden er in Fleringen evenals in het voorgaande jaar twee broedparen geteld. De eerste wulpen 

werden waargenomen door F. Booijink op 19 februari. Het eerste legsel werd gevonden op 3 april door J. Drop. 

Dit legsel kreeg van betreffende landbouwer alle kans om uit te komen. Door een stuk gras land te laten staan 

van 20 bij 30 meter werd de wulp alle ruimte gegeven om het legsel ook na het maaien uit te broeden. Alle 4 

eieren zijn dan ook uitgekomen. Of dit ook 4 vliegvlugge jongen heeft opgeleverd is echter twijfelachtig. Na het 

uitkomen van de eieren werden de oudervogels nog lange tijd gezien in het gebied maar van jongen is verder 

niets vernomen. Bij het tweede legsel waren de eieren al uit voor het grasmaaien. Met het plaatsen van 

plasticzakken zijn minimaal 2 jongen uit het te maaien perceel verdreven. Maar ook hier kon niet worden 

bevestigd of jongen vliegvlug zijn geworden. 

  

De tureluur  

 

Net als bij de wulp bleef ook het aantal broedparen van tureluur gelijk aan 2008. De eerste van de vier 

broedparen werden gezien op 26 

februari door H. Lenferink. Van 

één broedpaar wist G. Timmers 

het legsels te vinden waarvan alle 

4 eieren uitkwamen. Net als bij de 

grutto werd er van twee 

broedparen in verband met de 

maaidatum niet naar legsels 

gezocht. Op enig moment werden 

6 jonge tureluurs geteld waarvan 

er uiteindelijk minimaal 2 jongen 

vliegvlug werden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimaal 2 jonge tureluurs vlieg vlug. 



Afdeling: Weerselo 

 

Vergelijking resultaten 2008 en 2009 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 

Kievit 85 89 118 106 443 387 217 250 54 32 

Grutto 8 7 8 8 30 30 28 19 0 3 

Scholekster 12 11 16 11 51 36 30 23 6 3 

Wulp 5 7 2 5 8 16 8 16 0 0 

Tureluur 3 1 1 0 4 0 4 0 0 0 

 

De kievit 

 

Na een kleine stijging in 2008 nam ook in 2009 het aantal broedparen iets toe nl. van 85 naar 89 broedparen. 

Deze toename was voornamelijk toe te schrijven aan opvallend veel broedparen geconcentreerd op een aantal 

maïslanden in Lemselo. Op andere locaties, waar maïsland was omgezet naar grasland, nam het aantal 

broedparen juist af. Het eerste legsel met 4 eieren werd gevonden door B. Lokotte op 23 maart. Het laatste 

legsel, ook met 4 eieren, werd op 1 juni gevonden door A. Meinders. In 2009 werden 106 legsels gevonden met 

in totaal 387 eieren. Dat de kievit een duidelijke voorkeur heeft voor maïsland blijkt wel uit de cijfers; 92 legsels 

werden gevonden op maïsland en 14 op grasland. In 2009 werden 32 broedpogingen voortijdig afgebroken. Het 

verstoringspercentage kwam daarmee op ruim 30% en was voornamelijk toe te schrijven aan predatie en 

landbouwwerkzaamheden. 

Uit de resterende legsels 

werden 250 jonge kieviten 

geboren. Ondanks dit 

hoge aantal jonge kuikens 

bestaat de indruk dat er 

maar relatief weinig kievit 

kuikens vliegvlug zijn 

geworden. De eerste 

kievit kuikens werden 

waargenomen door A. 

Meinders op 22 april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grutto 

 

Het aantal broedparen van de grutto nam met één broedpaar af t.o.v. 2008 en wel van 8 naar 7 broedparen in 

2009. Helaas is deze dalende trend al een aantal jaren gaande in het Weerselose. Toch waren de veldwerkers 

succesvol bij het vinden van de nesten. Al met al werden er 8 nesten gevonden, waarvan één tweede legsel. 

Het eerste legsel werd op 13 april gevonden door B. Lokotte en het laatste legsel op 15 mei door H. Schepers. 

Drie legsels gingen verloren, waarvan 2 door predatie en van 1 legsel kon de oorzaak niet worden achterhaald. 

Van de 30 gevonden eieren kwamen er 19 uit, een uitkomstpercentage van 63%. Het aantal kuikens dat 

uiteindelijk vliegvlug is geworden wordt geraamd op 6.  

 

Opvallend veel broedparen van de kievit in Lemselo. 



De scholekster 

 

Gelijk aan de grutto worden in 

Weerselo ieder jaar ook minder 

scholeksterparen waargenomen. 

Waren er in 2007 en 2008 nog 

respectievelijk 14 en 12 broedparen, 

in 2009 stopte de teller bij 11 paren. 

De legsels van deze broedparen 

werden ook alle gevonden d.w.z. 11 

nesten met in totaal 36 eieren. Dat 

de scholekster bij het zoeken van 

nestgelegenheid voorkeur heeft voor 

maïsland blijkt wel, want er werden 

geen nesten gevonden op grasland. 

Het eerste legsel werd op 16 april 

gevonden door B. Lokotte en het 

laatste legsel op 1 juni door A. 

Meinders.  

 

De wulp 

 

Onze grootste weidevogel, de wulp, moest de afgelopen jaren inleveren qua aantal broedparen, maar in 2009 

werden er toch weer 2 broedparen meer geteld in Weerselo en herstelde zich het aantal van 5 naar 7 paartjes. 

Het eerste legsel werd opgespoord door P. Bleyenberg in Lemselo. Dit nest met 4 eieren werd gevonden op     

9 april. Dit was een bijzonder succesvol legsel, want later in het seizoen werden alle 4 kuikens ook geringd. Er 

werden 5 legsels gevonden met in totaal 16 eieren. Van verstoring was dit jaar gelukkig geen sprake en daarom 

kwamen ook alle gevonden eieren uit. Het laatste legsel werd gevonden door H. Schepers op 20 mei. Omdat de 

eigenaar van het betreffende perceel bereid was bij het maaien een flinke strook gras te laten staan, heeft ook 

deze wulp de broedtijd uit kunnen zitten.  

 

De tureluur 

 

Er werd in het afgelopen jaar slechts 1 broedpaar van de tureluur waargenomen, terwijl het jaar daarvoor nog 

3 paartjes werden genoteerd. Ondanks pogingen het nest op te sporen, is dit niet gelukt. Wel werden later in 

het seizoen alarmerende tureluurs waargenomen. Het aantal jongen en of deze ook vliegvlug zijn geworden is 

niet bekend. 

 

Afdeling Agelo 
 

Vergelijking resultaten 2008 en 2009 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 

Kievit 72 65 72 66 251 227 149 174 32 11 

Grutto 5 8 4 7 17 27 12 19 1 0 

Scholekster 10 9 8 3 18 8 13 7 2 0 

Wulp 7 5 4 3 11 12 0 4 4 2 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De kievit 

 

In de drie opeenvolgende jaren 2007, 2008 en 2009 was het aantal broedparen van de kievit resp. 86, 72, 65. 

We zien een duidelijk dalende lijn. Hopelijk zet deze trend niet door. 

Het aantal broedparen van de scholekster is dalend in Weerselo. 



Minder maïs- en meer grasland op tal van plaatsen blijkt toch invloed hebben. Vooral ‘wat stoppelige’ 

maïsvelden bleken in het verleden veel kieviten te trekken en kansen te bieden voor een tweede legsel. Het 

eerste kievitsei werd gevonden door J. Stevelink op 20 maart. Op die dag vond hij 2 nesten met 3 en 1 nest 

met 4 eieren. Van de 66 gevonden legsels op Agelo’s gebied werden er 11 verstoord. Dit is bijna 17 %, 

aanzienlijk minder dan het verstoringspercentage van 40% in 2008. Van het totale aantal gevonden eieren 

(227) bleek 77% uitgekomen te zijn, maar van de 174 uitgekomen kuikens zijn er helaas maar weinig vliegvlug 

geworden. De kuikenfase blijkt voor de kievit elk jaar gevaarlijker te worden. De grote droogte in het voorjaar 

heeft zeker bijgedragen aan het kleine aantal waargenomen kuikens. Volwassen kieviten werden regelmatig 

aangetroffen bij drinkbakken van het vee. Op 19 mei werd door de groep T. Heinink, H. Postel, H. Weustink en 

G. Stevelink het laatste legsel van de kievit gevonden in de Ageleres. 

 

De Grutto 

 

De laatste 4 jaar zagen we het aantal 

gruttoparen variëren van 7-10-5-8. Na het 

tegenvallende aantal van vorig jaar 

werden dit jaar 8 broedparen geteld. Er 

werden 7 legsels opgespoord met een 

totaal van 27 eieren. Hiervan zijn er 19 

uitgekomen. Op een drietal plaatsen zijn 

later nog een aantal jongen gesignaleerd. 

Hopelijk zijn er zoveel vliegvlug geworden 

dat het aantal terugkerende grutto’s 

volgend jaar niet weer daalt. Bij de snel 

terugkerende bewerkingen van weide-

percelen blijkt een goed contact met de 

agrariër, vooral over maaidata, steeds 

belangrijker. 

 

De Wulp 

 

Het aantal wulpen is de laatste 3 jaar achter uitgegaan van 8 en 7 naar 5 broedparen in 2009. 

Drie legsels werden gevonden met in totaal 12 eieren. Twee broedparen werden na enige tijd niet meer 

gesignaleerd. Van de twaalf eieren zijn er maar 4 zijn uitgekomen. Later zijn in de Ageleres nog twee 

vliegvlugge jongen gezien. Twee legsels bleken verstoord te zijn door onbekende oorzaak. 

 

Scholekster 

 

Het aantal broedparen van de scholekster is in 2009 

uitgekomen op 9. In de laatste 4 jaar waren de 

resultaten achtereenvolgens 9-6-10 en 9 paren. Op   

4 mei werd het eerste legsel aangetroffen. Er zijn 

echter maar 3 legsels gevonden met in totaal 8 

eieren. Hiervan kwamen 7 eieren uit. Helaas kon er 

geen melding worden gemaakt van vliegvlugge 

jongen. 

 

De Tureluur 

 

Van deze kleine weidevogel zijn geen broedparen gesignaleerd in 2009. In 2006 en 2007 werd van de tureluur 

nog 1 broedpaar gesignaleerd. In 2008 en 2009 is deze soort helaas niet meer in het broedseizoen gesignaleerd 

in Agelo. 

 

 

Op drietal plaatsen werden jonge grutto’s gezien. 

Legsel van de scholekster. 



Afdeling Rossum 

 

Vergelijking resultaten 2008 en 2009 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 

Kievit 139 114 164 105 560 342 174 191 115 44 

Grutto 16 23 16 15 59 57 30 46 8 3 

Scholekster 20 19 14 9 33 25 18 3 6 0 

Wulp 5 5 4 3 16 11 12 3 1 2 

Tureluur 15 17 11 9 42 30 26 20 4 4 

 

Een blik op deze tabel leert ons dat in vergelijking met andere kerkdorpen, Rossum de beste bezetting heeft 

van de weidevogels. Zoals eerder vermeld, is vooral het gebied de Benneker hiervoor verantwoordelijk.  

Dit gebied grenst aan Oldenzaal maar ligt nog in gemeente Dinkelland. Aloys Engelbertink, Gerrit Weusthof en 

Gerrit Vieker verrichten hier, met ondersteuning van Bennie Veldhuis, het uitstekende veldwerk. Vooral de 

goede contacten en het maken van afspraken met de boeren spelen hier een belangrijke rol. 

 

De Benneker is in de jaren 80 voor een groot deel afgegraven voor zandwinning t.b.v. de aanleg van de N343 

Oldenzaal - Hardenberg. De zandwinning werd toentertijd gestopt vanwege gebrek aan geschikt zand. In de 

weilanden van fam. Haafkes, Hartman, Sanderink was inmiddels een groot zandgat met water ontstaan. Een 

aantal jaren daarna is het zandgat dichtgestort en is het gebied weer teruggegeven aan de landbouw. 

Als gevolg van een hoge waterstand door kwelwater bleef het gebied behoorlijk drassig. Dit is één van de 

redenen die de Benneker tot een goed weidevogelgebied hebben gemaakt. Vooral de drassigheid in het 

voorjaar en hiermee de grote mate van voedselbeschikbaarheid voor de langsnavelige soorten als grutto en 

tureluur is hier debet aan. Een belangrijke functie vormen de percelen waarop beheerovereenkomsten zitten 

met verlate maaidatum. Juist in deze percelen zitten vaak later in het seizoen de grutto’s met hun kuikens.  

   

De Kievit 

 

De daling van het aantal broedparen kieviten heeft zich 

in Rossum versterkt doorgezet. Met een vermindering 

van 25 broedparen ten opzichte van 2008 heeft men dit 

seizoen te maken gehad met een procentuele daling van 

18 %. Mede als gevolg hiervan, zagen we een scherpe 

daling van het aantal gevonden legsels. Hier ging het 

aantal van 164 legsels naar 105 legsel. In het seizoen 

2007 waren er 150 broedparen aanwezig.  

Deze getallen geeft al snel weer dat het ook in Rossum 

hard bergafwaarts gaat met de kievit. De eerste kieviten 

werden op 16 februari gespot door Frans Weusthof. Het 

eerste legsel werd op 15 maart gevonden door Johan 

Groote Punt. Van de 105 gevonden legsels gingen er 44 

verloren door verstoringen en kwam het uitkomst 

percentage uit op 42 % wat te laag is. De verstoringen 

kwamen als volgt tot stand: landbouwwerkzaamheden 

(12), verlaten legsels (6), predatie (9), legsels vertrapt 

(6) en onbekende oorzaak (11). Van de 55 succesvolle 

legsels kwamen er 191 eieren uit. Het laatste legsel 

werd op 3 juni gevonden door Gerrit Vieker.  

 

 

 

Vinder van het eerste legsel in Rossum; Johan Groote Punt. 



De grutto 

 

In tegenstelling tot de snelle afname van het aantal kieviten, is er een toename van het aantal broedparen 

grutto’s. Juist door de betere omstandigheden in de Benneker, zijn er de afgelopen jaren relatief veel 

gruttokuikens vliegvlug geworden. Dit vind je dan ook direct terug in de toename van het aantal gruttoparen in 

de jaren die erop volgen, zoals het afgelopen jaar. Van de 23 broedparen in het ‘Rossumse’ werden er 18 

geteld in de Benneker. 

Het eerste gruttolegsel werd dit jaar op 8 april gevonden door het trio G. Vieker, G. Weusthof en                    

A. Engelbertink. Ook het laatste legsel werd door hen gevonden op 11 mei. Van de 15 opgespoorde legsels 

kwamen er 12 succesvol uit. Er kwamen 3 legsels niet uit als gevolg van een verlaten legsel, predatie en een 

door onbekende oorzaak. 

 

De scholekster  

 

Het aantal broedparen scholeksters kwam dit jaar, met 1 minder dan vorig jaar, uit op 19 broedparen verdeeld 

over 9 deelgebieden. Van deze broedparen werden 9 nesten gevonden. Van deze nesten kwam één nest met 3 

eieren succesvol uit. Van de overige nesten is de reden van het niet uitkomen van de eieren niet bekend. Het 

eerste legsel werd op 20 april op de Linderes gevonden door B. Pross. Het laatste legsel met 2 eieren werd op 6 

mei gevonden door F. Weusthof. 

 

De wulp  

 

Het aantal broedparen van de wulp 

bleef constant in Rossum. Net als in het 

seizoen 2007 en 2008 kwam het aantal 

broedparen uit op 5. De eerste wulp 

werd op 3 april waargenomen door     

B. Pross. Het aantal legsel dat werd 

gevonden kwam uit op 3. Van de 11 

getelde eieren kwamen er 3 uit. Helaas 

werden 2 legsels verstoord als gevolg 

van predatie. Het eerste legsel werd op 

15 april in Lemselo gevonden door F. 

Weusthof en het laatste werd door B. 

Veldhuis op 20 april in het Linderveld 

gevonden 

 

De tureluur 

 

Ook het afgelopen jaar steeg het aantal broedparen tureluur weer. Het aantal broedparen ging van 15 vorig 

jaar, naar 17 broedparen dit jaar. De tureluur is wat de algehele trend in Nederland betreft, op dit moment 

onze meest succesvolle weidevogel. Dit succes heeft de soort vooral te danken aan het feit dat hij zowel door 

mens als predator moeilijk te vinden is. Ook zijn ze tijdens de broedperiode relatief stil. Als er kuikens zijn 

duiken de ouders met hun kroost vaak in een sloot of greppel waardoor ze minder kwetsbaar zijn voor 

maaiverliezen of predatie. Van de 17 broedparen werden 9 legsels met in totaal 30 eieren gevonden. Er werden 

4 legsels verstoord door landbewerking (1) en vertrappen door vee (3). Van de 5 succesvolle legsels kwamen er 

20 eieren uit. Het eerste legsel werd in de Benneker op 22 april gevonden door G. Vieker en het laatste werd 

ook in de Benneker gevonden door het duo A. Engelbertink en G. Weusthof. 

 

 

 

 

 

 

De wulp wist zich te handhaven in Rossum. 



Afdeling Saasveld 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 

Kievit 51 53 44 65 164 218 106 115 17 35 

Grutto 13 18 7 8 28 32 20 20 2 12 

Scholekster 4 5 3 4 9 12 3 3 2 3 

Wulp 5 6 2 3 8 12 4 12 1 3 

Tureluur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De kievit 

 

Aanvankelijk leek het er sterk op dat we dit seizoen te maken zouden krijgen met een daling van het aantal 

kieviten. Gelukkig konden we aan het eind van dit seizoen nog een eindstand noteren van 53 broedparen, zelfs 

2 broedparen meer dan het jaar hiervoor. Het aantal gevonden legsels was navenant en kwam uit op 65. Het 

aantal verstoringen verdubbelde t.o.v. vorig jaar en kwam uit op een aantal van 35. Verantwoordelijk voor het 

hoge aantal verstoringen 

waren vooral de landbouw-

werkzaamheden (14) en 

predatie (15). Het aantal 

uitgekomen legsels kwam met 

een uitkomst percentage van 

46 % neer op 30. Hiervan 

zagen 115 jonge kieviten het 

eerste daglicht. Het eerste 

legsel werd op 21 maart 

gevonden door het trio        

H. Schepers, J. Drop en        

L. Rouhof. De gebroeders   

Ben en Richard Oosterik 

vonden op 30 april het laatste 

kievitslegsel. 

 

 

 

 

De Grutto 

 

Het aantal broedparen grutto’s steeg in Saasveld t.o.v. vorig jaar met 39 % van 13 naar 18 broedparen. Het 

eerste legsel werd op 17 april gevonden door J. Drop en het laatste legsel werd op 24 april gevonden door de 

heren  B. en R. Oosterik. Het grootste aantal broedparen grutto’s broedde als vanouds weer in het 

Westerikkerbroek. In dit voor onze begrippen weidse gebied, verbleven gedurende het broedseizoen 10 

broedparen. Ondanks de aanwezigheid van10 broedparen werd er maar 1 nest gevonden. De gelukkige was de 

eigenaar van het perceel zelf, namelijk Herman Brunnekreeft. Dit nest was ook het enige gruttolegsel dat in dit 

gebied succesvol is uitgekomen. De toegang voor het opzoeken van de overige gruttolegsels in enkele andere 

percelen van dit gebied bleef ons helaas ontzegd. De overige 7 legsels werden gevonden in de andere 

deelgebieden van Saasveld namelijk aan de Bornsestraat (1), Drosteweg (3), Postweg (1) en Boerenbroek (2). 

Van deze 7 nesten zijn er 4 nesten succesvol uitgekomen. In totaal zijn er dit jaar in Saasveld tussen de 3 en 6 

jonge grutto’s met zekerheid vliegvlug geworden. Dit is echter wederom veel te weinig en gevreesd moet 

worden dat in de nabije toekomst, als gevolg van vergrijzing onder de grutto’s, het aantal broedparen flink zal 

kunnen dalen.  

 

 

115 jonge kieviten uit in Saasveld. 



De scholekster  

 

Het aantal broedparen scholeksters steeg dit jaar lichtelijk van 4 naar 5 broedparen. Eigenlijk te weinig voor 

een gebied als Saasveld. Van deze 5 broedparen werden 4 legsels gevonden. Het eerste legsel met 3 eieren 

werd op 12 april gevonden door J. Schabbink. Dit was dan ook meteen het enige legsel dat succesvol uitkwam 

en waarvan de kuikens vliegvlug zijn geworden. Het laatste legsel werd op 18 mei gevonden door L. Rouhof. 

Oorzaak van de nesten die niet succesvol uitkwamen was predatie. 

 

De wulp 

 

Ook het aantal broedparen wulpen steeg in Saasveld. Dit jaar kwamen we, eveneens als in 2007, uit op 6 

broedparen. Hiervan werden er 3 nesten gevonden. De eerste 2 nesten werden op 17 april gevonden door      

L. Rouhof. Het laatste nest werd op 19 april gevonden door J. Drop. Alle gevonden nesten zijn succesvol 

uitgekomen en ieder 

nest bracht gelukkig 

vliegvlugge jonge 

wulpen voort. Van 

één nest konden 

twee pullen worden 

geringd. In totaal zijn 

er zeker 6 jonge 

wulpen op de wieken 

gegaan. Wat de 

broedresultaten van 

de wulp betreft kan 

men in Saasveld dus 

terugkijken op een 

goed jaar. 

   

 

 

 

 

De tureluur 

 

Helaas zijn er dit jaar van de tureluur in Saasveld geen broedgevallen bekend. 

 

Afdeling Deurningen/Hengelo 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

GEVONDEN 

EIEREN 

UITGEKOMEN 

EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 ‘08 ‘09 

Kievit 33 40 51 46 190 169 105 146 24 8 

Grutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 1 2 1 2 3 6 3 6 0 0 

Wulp 4 3 4 3 11 12 7 4 2 2 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Twee jonge wulpen konden worden geringd. 



De kievit 

 

We konden ons ook dit jaar weer verheugen in een stijgend aantal broedparen kieviten. Was het aantal 

broedparen in 2008 al met 10 paartjes gestegen naar 33, dit jaar groeide het aantal broedparen van de kievit 

met 7 paartjes naar een aantal van 40 broedparen. 

Ook het aantal genoteerde verstoringen was dit jaar ongekend laag en bleef beperkt tot 8 stuks. Deze 

verstoringen bestonden uit predatie (5) en nestverlating (3). Hierbij dient wel vermeld te worden dat door 

mobiliteitsproblemen (heup) van Hennie Horsthuis helaas de eerste legsels in zijn deelgebied, verloren zijn 

gegaan door landbewerkingen. Later in het seizoen heeft Harry Koopman ter ondersteuning van Hennie, het 

veldwerk waargenomen. We hopen van harte dat Hennie door de nieuwe heup die hij inmiddels heeft 

gekregen, het komend weidevogelseizoen zijn passie van weidevogelbescherming weer kan oppakken en zelf 

weer als een kievit door zijn beschermingsgebied kan lopen. Het uitkomstpercentage van de 169 gevonden 

eieren kwam met 146 uitgekomen eieren uit op 86 %. Volgens Harry Koopman zijn er het afgelopen jaar in 

Hengelo/Deurningen ook veel meer kievitskuikens vliegvlug geworden als in voorgaand jaar. Het eerste legsel 

op 17 maart en het laatste legsel op 8 juni werd gevonden door Harry Koopman. 

 

De grutto 

 

Net als vorig jaar zijn er in Hengelo/Deurningen geen broedparen van de grutto waargenomen. 

 

De scholekster 

 

Net als voorgaande jaren 

zat er ook dit jaar weer 

een paartje scholeksters te 

broeden op het platte dak 

van een timmerloods. 

Hiervan zijn alle 3 eieren 

succesvol uitgekomen en 

zijn tevens de kuikens 

vliegvlug geworden. Ook 

vond Harry Koopman op 13 

mei nog het nest van een 

tweede broedpaartje 

scholeksters op een 

maïsland. Ook hiervan zijn 

de eieren succesvol 

uitgekomen. Of deze 

kuikens vliegvlug zijn 

geworden is niet bekend. 

 

 

 

 De wulp 

 

De stand van het aantal broedparen wulpen liep ten opzichte van vorig jaar terug met 1 naar 3 broedparen. Alle 

nesten met in totaal 12 eieren, werden door Harry Koopman gevonden, het eerste nest op 25 april en het 

laatste nest op 20 mei. Van dit laatste nest zijn de eieren uitgekomen, de overige 2 nesten werden helaas 

gepredeerd. Het is onbekend of er wulpenkuikens vliegvlug zijn geworden. 

 

De tureluur 

 

Evenals van de grutto, zijn er ook van de tureluur geen broedgevallen bekend. 

 

Minimaal twee broedparen van de scholekster in Deurningen. 


