
 

 

WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 2016 NATUUR-EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO 

 
Afdeling Deurningen/Hengelo  
 

Vergelijking resultaten 2016 en 2015 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Kievit 20 11 20 11 - - - - - - 

Grutto 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Scholekster 3 3 3 2 - - - - - - 

Wulp 1 1 1 0 1 - 0 - ? - 

Tureluur 0 0 0 - - - - - - - 

 

De kievit  

De stand van de kievit heeft zich enigszins hersteld in 2016. 

Door de vele wandelaars met loslopende honden in de 

Dalmeden is er slechts een klein gedeelte van dit gebied 

geschikt gebleven als broedgebied voor de kievit. Het 

aantal verstoringen bij de kievit was dit jaar gering  

De grutto / tureluur  

Net als vorig jaar zijn er in Hengelo/Deurningen geen 

broedparen van de grutto en tureluur waargenomen. 



.  

De wulp  

Het enige broedpaar van de wulp in Deurningen broed al 

enkele jaren achtereen in hetzelfde gebied. Het legsel werd 

in overleg met de eigenaar beschermd en hiervan zijn de 

jongen goed uitgekomen. Door de veldwerkers werden  

De scholekster 

Het aantal broedparen was met drie gelijk aan het 

voorgaande jaar. Hieronder weer een scholekster op het 

platte dak van een gebouw in Deurningen. Van de twee 

maislandbroeders werd het legsel gevonden.  

later in het seizoen jonge wulpen gezien.

 

Afdeling: Fleringen  

 

Vergelijking resultaten 2016 en 2015: 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN 

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Kievit 47 47 41 46 26 37 12 9 18 39 

Grutto 5 5 4 1 1 0 3 1 0 0 

Scholekster 4 5 4 6 0 2 3 2 0 onbekend 

Wulp 3 4 4 5 1 3 3 3 0 6 

Tureluur 5 5 3 1 2 3 1 1 5 >1 

 

De kievit 

Door het zachte winterweer bleven veel doortrekkende kieviten bij 

onze weidegronden en akkers hangen. Ze zijn dan onderweg van de 

koudere gebieden in Scandinavië en Siberië naar warmere streken in 

Zuid-Europa. De vogels hoeven niet verder te trekken omdat de 

temperaturen voor hen aangenaam zijn en er voldoende voedsel is op 

de akkers en weilanden. Onze broedvogels overwinteren in zuidelijke 

oorden en keren vanaf half februari terug in het broedgebied.  

Het aantal van 47 broedparen dat het afgelopen jaar in Fleringen 

terugkeerde was gelijk aan dat van 2015. Er werden wel een flink 

aantal legsels minder gevonden of beter gezegd opgezocht. Veel 

graslandlegsels werden bewust niet opgezocht omdat de 

werkzaamheden op deze graslanden voor het broedseizoen al waren 

uitgevoerd. De rust op deze weilanden voor de vogels heeft er niet toe 

geleid dat er veel kuikens groot werden. Het lijkt erop dat veel legsels 

op de graslanden ofwel niet uitkomen of dat jonge kuikens niet 

overleven. De meeste jonge kieviten werden gemeld vanuit de 

maislanden. Belangrijk hierbij is dat er dekking is voor de jonge 

kuikens zoals ruige slootkanten.    

Van de 41 gevonden legsels werden er 12 

verstoord. Op één uitzondering na werd als 

oorzaak predatie aangegeven.  

Uiteindelijk werden er totaal 18 kievit kuikens 

geteld tussen de twee en drie weken oud. Maar 

het blijft lastig in te schatten hoeveel er 

uiteindelijk vliegvlug werden.  

 

De grutto  

De aftrap van het broedseizoen van de grutto 

begon in Fleringen op 28 maart toen de eerste 

grutto’s werden gemeld door B. Kemerink. Maar 

het broedseizoen zou teleurstellend verlopen. Er 

werden 5 broedparen geteld, gelijk aan dat van 

het jaar ervoor en verdeeld over 3 deelgebieden. 

Alle broedparen kregen te maken met predatie 

van eieren of jongen. Het eerste legsel werd 

gevonden op 14 april door B. Kemerink.  In twee 

deelgebieden met één broedpaar werd het legsel 

gepredeerd waarbij 1 broedpaar later ook niet 

meer werd aangetroffen in het gebied. Het derde 

deelgebied had een bezetting van 3 broedparen 

waarvan de legsels werden gevonden. Twee 

legsels hiervan werden na verloop van tijd 

gepredeerd terwijl het derde legsel met succes 

werd uitgebroed. Tijdens het maaien van het 

perceel vonden de kuikens dekking in het 

naastgelegen weiland maar dit mocht uiteindelijk 

niet baten. Na enige tijd werden alleen de 

broedvogels gezien maar was er van de kuikens 

geen spoor meer te ontdekken.  

 

Wulp plaatstrouw aan het broedgebied 

Meeste jonge kieviten gemeld vanuit het maisland 



 

 

 

De scholekster 

 

 

 

 

Het aantal scholeksters blijft maar dalen. In 2016 

werden er slechts vier broedparen geteld; weer 

een minder dan in het voorgaande jaar. Gezien 

de slechte broedresultaten lijkt het er niet op dat 

het volgend jaar beter zal zijn. Van de vier 

gevonden legsels is de uitkomst van een legsel 

onzeker. De overige drie legsels werden alle 

verstoord. In een dorp als Tubbergen broeden 

momenteel meer scholeksters dan in het 

buitengebied van Fleringen. De vele platte 

grindaken op het industrieterrein en ook in het 

centrum zijn voor scholeksters een 

aantrekkelijke broedplek. Waar de scholekster in 

het buitengebied alleen maar in aantal afneemt, 

brengen de ouders op de platte daken meer 

jongen groot dan nodig is om de dorpse 

populatie in stand te houden.  

 

De wulp  

Samen met de kievit zijn de wulpen weer vroeg 

in het voorjaar terug op hun broedgebieden. Het 

afgelopen jaar werd het eerste koppel gemeld op 

29 februari door B. Kemerink. Uiteindelijk werden 

drie broedparen geteld en dat was een minder 

dan in 2015. Twee legsels werden vanaf afstand 

opgezocht met de telescoop. Bij een broedpaar 

deed een hoogzit als uitkijkpost goede diensten 

en kon de broedende vogel snel en 

onopgemerkt worden getraceerd. Dit heeft niet 

kunnen voorkomen dat het legsel in een later 

stadium werd gepredeerd. Het tweede 

broedpaar was hetzelfde lot beschoren. Dit paar 

ondernam hierop een tweede broedpoging in 

een verderop liggend perceel. Dit legsel werd 

gevonden tijdens het grasmaaien waarna in 

overleg met de landbouwer een flink stuk 

grasland om het legsel is blijven staan. Uit 

voorzorg werd het stuk grasland vervolgens 

afgezet met een schrikdraad afrastering. Om 

onverklaarbare reden werd het legsel enkele 

weken nadien door het broedpaar verlaten. Een 

forse tegenslag, temeer omdat de eieren op het 

punt van uitkomen stonden.  

 

 

Het legsel van het derde broedpaar werd gevonden door de oplettende 

agrariër tijdens het grasmaaien. Om dit legsel, met drie net uitgekomen 

jonge wulpen, werd vervolgens netjes heen gemaaid. Gemaaide 

percelen zijn echter vaak heel aantrekkelijk voor tal van predatoren als 

reigers, zwarte kraaien en buizerds. Als er dan geen dekking is voor de 

jonge kuikens zijn deze bij voorbaat al kansloos. Zo ook in dit geval 

waarbij al enkele dagen na het uitkomen geen spoor meer was te 

ontdekken van de wulpen met hun jongen.  

 

De tureluur  

Het aantal broedparen van de tureluur in Fleringen bleef stabiel. Net 

als in 2015 telden we vijf broedparen. Daarmee is Fleringen samen 

met Rossum een afdeling waar de tureluur zich vooralsnog weet te 

handhaven. Ieder jaar opnieuw weten enkele paartjes wel jongen 

vliegvlug te krijgen. Gelukkig lukte dat het afgelopen jaar ook weer. 

Echter niet voor het eerste legsel dat werd gevonden en gespaard met 

het grasmaaien. Hier werd een grote pol grasland niet gemaaid om het 

paar niet te verstoren. Helaas mocht dit niet baten en werd het legsel 

enige tijd later gepredeerd aangetroffen. Verder werden van twee 

broedparen geen legsels geconstateerd en ook waren er geen 

indicaties van alarmerende oudervogels. Van twee broedparen 

kwamen de legsels wel uit. Met gezamenlijke inzet van boer en 

veldwerkers werden de jongen tijdens het maaien uit de percelen 

verdreven met het plaatsen van plasticzakken. Gelukkig werkten de 

jongen die inmiddels al bijna twee weken oud waren goed mee en 

werden na de maaiwerkzaamheden totaal vijf pullen geteld. 

   

 

Het uiteindelijke resultaat bij de weidevogels was - 

uitgezonderd de tureluur - bedroevend. Een mooie 

opsteker het afgelopen jaar was het aantal 

succesvolle patrijzen paartjes. Gedurende de 

zomer, najaar en winter werden door verschillende 

waarnemers meerdere kluchten patrijzen 

waargenomen. Frans Stopel wist deze mooie 

groep veldhoenders vast te leggen.  

 

 

 

 

Alarmerende tureluur waakzaam over de jongen in het gemaaide gras 



 

 

 

Afdeling: Weerselo 

 

Vergelijking resultaten 2016 en 2015 

  

Het is algemeen bekend dat een structureel te lage productie van vliegvlugge jongen ten grondslag ligt aan de dalende 

broedpopulatie van de weidevogels. Om de weidevogels te kunnen behouden voor ons nageslacht zullen we nog veel 

gerichter en specifieker moeten gaan beschermen. Voorbeelden hiervoor zijn: nesten monitoren vanaf afstand, alleen 

opzoeken/markeren indien strikt noodzakelijk en goed overleg is nodig met de agrariërs over te verrichten werkzaamheden 

op de akkers en te nemen maatregelen. 

 

De kievit 

In tegenstelling tot voorgaande broedseizoenen 

daalde het aantal broedparen van de kievit in het 

Weerselose eens een keer niet. Voor het eerst in 

een groot aantal jaren werd de dalende trend 

doorbroken en steeg het aantal in 2016 t.o.v. 2015 

met drie van 25 naar 28 broedparen. Hopelijk zet 

zich dit ook de komende jaren door. Om een indruk 

te geven van de achteruitgang van het aantal 

kievitsparen: in 2011 konden we nog 77 paartjes in 

het Weerselose registreren. De eerste kievitsnesten 

werden gevonden door Harrie Weiden en wel op 22 

maart op een weiland aan de Legtenbergstraat. Dit 

weiland had een grote aantrekkingskracht op de 

kieviten vanwege de vrij open structuur en omdat er 

vaste stalmest op werd uitgereden. Harrie vond er in 

eerste instantie drie nesten met in twee nesten drie 

eieren en in een nest vier eieren. Op latere data 

werden er op dit weiland nog meer nesten 

gevonden, te weten negen kievitsnesten en één 

gruttonest. Op 21 april werden de eerste kuikens op 

het weiland waargenomen. Net als voorgaand jaar 

bevonden zich ook weer een aantal broedparen 

kieviten op het industrieterrein De Echelpoel in 

Weerselo. Dit is een nat en open terrein met 

kruidige vegetatie, maar door bouwactiviteiten 

neemt het in omvang echter snel af. Toch zagen 

nog vier broedparen kieviten kans er te broeden en 

zelfs twee jongen groot te brengen. Een andere 

opvallende broedplek was een crossterrein voor 

motoren aan de Lemselosestraat. Helaas zonder 

succes, want de twee nesten, die Ronald Blokhuis 

hier vond, werden voortijdig verlaten. Van de 40 

gevonden legsels werden er 27 gevonden op 

maïsland, 9 op grasland en, zoals al aangegeven,  

4 op het industrieterrein. De eerste legsels worden 

nog wel eens gevonden op grasland, maar latere 

legsels zijn bijna altijd te vinden op bouwland. Het 

verstoringspercentage was in 2016 ook weer relatief hoog. In 2015 

ging 41% van de nesten verloren, in 2016 was dit 57%. 21 nesten 

gingen verloren door predatie en 2 nesten werden verlaten. De 

overige 17 gevonden en gespaarde nesten, met in totaal 57 eieren, 

kwamen wel uit. Zoals ieder jaar, was het ook dit jaar weer moeilijk 

in te schatten hoeveel kuikens uiteindelijk vliegvlug zijn worden. De 

broedparen verplaatsten zich steeds met hun jongen en hielden 

zich ook vaak op tussen de snelgroeiende mais op de akkers. Het 

aantal vliegvlugge jonge kieviten wordt dit jaar geschat op achttien.  

 

De grutto  

Het aantal broedparen van de grutto kwam dit jaar uit op vijf (in 

2015 was dit nog zeven). Vier broedparen bevonden zich in de 

omgeving van de Wolfsbergweg/Legtenbergerstraat en een paartje 

aan de Zomerdijk. Op 19 april vond Henk Schepers aan de 

Zomerdijk een legsel met vier eieren. In goed overleg met de 

agrariër werd besloten een flink stuk gras te laten staan. Helaas 

zonder succes. De grutto heeft nog lange tijd gebroed, maar rond 

de uitkomstdatum was het nest verdwenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Kievit 28 25 40 29 17 17 23 12 18 7 

Grutto 5 7 5 7 1 2 4 5 2 4 

Scholekster 3 3 1 3 0 2 1 1 0 2 

Wulp 5 6 4 6 2 1 2 5 2 0 

Tureluur 1 0         

Totaal 17 kievitsnesten uitgekomen in Weerselo 



 

 

 

Op het terrein rond de Wolfsbergweg-

Legtenbergerstraat vond Harrie Weiden op 24 april 

het eerste legsel met vier eieren. In totaal zijn er vier 

nesten gevonden met daarin zestien eieren. Na 

verloop van tijd bleken drie nesten te zijn verdwenen. 

Het vierde nest werd met succes uitgebroed, gezien 

het feit dat op 16 mei het ouderpaar luid alarmerend 

waakte over de kuikens. De inschatting is dat hiervan 

twee jonge grutto’s vliegvlug zijn geworden.  

 

De scholekster  

Net als de kievit, gaat het ook de scholekster niet 

voor de wind. Van de scholekster werden er in 

Weerselo drie broedparen geteld in 2016; gelijk aan 

het aantal in 2015. Van twee paartjes werd geen nest 

getraceerd. Op 18 mei vond Henk Schepers van het 

derde paartje een legsel met vier eieren. Omdat dit 

nest voortijdig werd gepredeerd, werd 2016 voor de 

scholekster een teleurstellend jaar.  

 

De wulp   

Al in het vroege voorjaar, op 26 februari om precies 

te zijn, werden de eerste wulpen waargenomen in de 

omgeving van hun broedgebied. Het aantal 

broedparen wulpen was de laatste jaren vrij stabiel 

(zes paartjes), maar in 2016 bleef de teller steken op 

vijf paartjes. Ook dit jaar weer de meeste paartjes 

(drie) in de omgeving van het Zoekerveld. Het eerste 

legsel met vier eieren werd op 13 mei gevonden in  

 

 

 

 

 

 

een weiland aan de Weerselerveldweg door Annemarie Lutke 

Veldhuis. Ook de andere twee nesten werden door Annemarie 

gevonden. Van de drie gevonden nesten, met in totaal twaalf 

eieren, gingen er twee verloren door predatie. Het derde nest werd 

wel uitgebroed, maar de jongen waren al snel verdwenen. 

Waarschijnlijk was een vos hiervan de oorzaak, omdat deze 

regelmatig in deze omgeving werd gesignaleerd.  

 

Succesvoller was een wulpenlegsel in de omgeving van 

Gammelke. Peter Bleijenberg vond hier twee nesten, waarvan er 

een met succes werd uitgebroed. Twee jongen konden door Peter 

worden geringd en kozen uiteindelijk het luchtruim.  

 

De tureluur 

In Lemselo is een paartje tureluurs tot broeden gekomen, het nest 

werd echter niet gevonden. Gezien het alarmeren van de 

oudervogels, is het zeker dat het broedsel succesvol is 

uitgekomen en dat ook een aantal jongen vliegvlug zijn geworden.  

Afdeling: Agelo 

Vergelijking resultaten 2016 en 2015 

 

De kievit 

Het weidevogelseizoen kwam heel langzaam op gang en 

deed daarmee de vrees voeden dat het seizoen 2016 ging 

voortborduren op de slechte jaargang 2015. Het aantal 

aanwezige broedparen in het overzicht lijkt met een daling 

van twee (32 naar 30) nog mee te vallen, maar in 

werkelijkheid is ze groter. Door het in 2016 meetellen van 

enkele stukken grasland die al een aantal jaren 

beheersgebied zijn,  konden we het aantal van dertig halen. 

Zonder dat gebied, met een late maaidatum, waren we 

uitgekomen op zeven broedparen minder. In feite moeten 

we dan wel spreken van een slecht kievitenjaar. Een 

favoriete plek om te broeden was dit jaar een nat, ruig stuk 

bouwland aan de Wolfsbergweg waarop een 

groenbemester gezaaid was. Het kon pas laat bewerkt 

worden en zo kreeg een negental kievitenpaartjes de 

gelegenheid om de eieren uit te broeden. Aan de kruimelige 

schaalresten was te zien dat ze uit waren, maar een jong is 

niet waargenomen. Enkele koude natte dagen zullen samen 

met predatoren daarin wel een rol hebben gespeeld. 

Evenals in andere jaren bleek ook weer de trek van de 

kievit naar de maisvelden, waarbij de vele bewerkingen 

voor problemen zorgen.  

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Kievit 30 32 30 31 25 25 7 6 ? 10 

Grutto 6 4 2 3 2 2 4 2 ? 4 

Scholekster 5 3 3 1 3 0 ? 1 ? 3 

Wulp 5 5 2 2 2 2 ? 3 ? 3 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Gelukkig zijn er nog tal van boeren die hun best doen om 

de nesten te “omzeilen”. Het is echter teleurstellend dat er 

later in het seizoen nauwelijks vliegvlugge jongen werden 

waargenomen.  

 

De grutto  

Dit jaar was het aantal gruttopaartjes tot onze verrassing 

zes. Dit aantal werd niet alleen opgespoord door onze 

veldwerkers, maar ook enkele landbouwers met een hart 

voor weidevogels wisten in welke graspercelen de vogels 

volgens hen nesten hadden. Weliswaar zijn niet alle nesten 

op tijd gevonden. In enkele gevallen werd de broedplaats 

helaas pas duidelijk na het maaien. Dan liepen de 

oudervogels doelloos rond te foerageren. Aan de 

Steenmatenweg kwam een legsel uit, waarvan later nog 

twee jongen werden gezien. Aan de Wolfsbergweg lagen 

een grutto- en wulpennest niet ver van elkaar. Het 

gruttonest werd al snel verstoord, waarschijnlijk, gelet op de 

achtergebleven veren, door een vos.  

 

De scholekster  

Van de scholekster werden er vijf broedparen geteld. Bij 

drie nesten, met in totaal zeven eieren, zijn later jongen 

waargenomen. De andere nesten zijn niet opgespoord. 

Deze twee broedparen scharrelden begin juli nog steeds bij 

een perceel mais. Aangenomen wordt dat de jongen in het 

maisveld zaten. 

 

De wulp  

De wulp bleef met een aantal van vijf broedparen op het 

peil van vorig jaar. Het bleek echter moeilijk de exacte 

broedplek te vinden in het snelgroeiende gras. Op een 

weiland achter het kanaal Almelo-Nordhorn wist Leonard 

Rouhof een wulpennest met drie eieren te vinden, enkele 

dagen voor het maaien. Het lag dicht bij het hierboven 

genoemde gruttonest. Het wulpennest werd gemarkeerd en 

de boer werd van de situatie op de hoogte gebracht. Hij liet 

een strook gras staan. Om niet méér te verstoren dan echt 

nodig was, werd het nest pas een flinke tijd later weer 

geïnspecteerd. Het nest bleek toen te zijn verlaten. De drie 

eieren lagen er nog in. Het wulpenlegsel in de Ageler es is 

echter wel succesvol geweest. Grondeigenaar B. Tijink 

heeft in die omgeving later drie al grote, jonge wulpen 

waargenomen.  

 

De tureluur  

Deze soort lijkt voorgoed als broedvogel uit de Agelose 

dreven verdwenen. Geen broedpaar heeft zich de laatste 

jaren hier laten zien. 

 

Afdeling Rossum 

Vergelijking resultaten 201 en 2015 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Kievit 78 89 60 93 Ca 35 Ca 40 25 42 Ca 30 Ca 35 

Grutto 7 7 2 6 1 Ca 3 1 Ca 3 0 0 

Scholekster 3 8 2 6 1 3 1 2 0 3 

Wulp 5 6 2 4 2 2 ? 2 2 1 a 2 

Tureluur 6 6 4 4 4 3 ? ? Ca5 6 

  

De kievit 

Konden we in het jaar 2014 nog een hoopvolle stijging van 

27% melden van het aantal broedparen van de kievit, het 

jaar daarop, in 2015, daalde het aantal broedparen jammer 

genoeg alweer met ongeveer 10%. We hoopten dat het 

daarbij zou blijven, echter dit jaar, in 2016, liep het aantal 

paren verder terug van 89 naar 78, een daling van 

ongeveer 12%. Daarmee zitten we weer op het niveau van 

het jaar 2013 (77 paren). Het is nu echt te hopen dat dit de 

ondergrens is en een verdere daling achterwege blijft. Er 

werden dit jaar 60 legsels gelokaliseerd met een geschat 

aantal eieren van ongeveer 212 stuks. Dit totaal is de som 

van werkelijk opgezochte en op afstand waargenomen 

legsels van broedende kieviten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Broedvogel van de maislanden; de scholekster 



 

Van deze 212 eieren zijn er ongeveer 130 uitgekomen, een 

uitkomstresultaat van circa 61%. Verreweg de meeste 

legsels ( 54 ) bevonden zich op maisvelden, een enkel 

paartje had gekozen voor grasland of perceel met een  

andersoortig gewas. Het aantal nestverstoringen bedroeg 

ongeveer 25, wat neerkomt op circa 41% van het totaal 

aantal gelokaliseerde legsels, een wel heel hoog 

verstoringspercentage. Volgens waarnemingen van  

veldwerkers en attente landbouwers zijn in totaal ongeveer 

30 jonge kieviten vliegvlug geworden, hopelijk zal deze 

aanwas het aantal broedparen in de komende jaren positief 

beïnvloeden. Het project “Kievit in de herkansing”, dat vijf  

 

 

jaar achtereen in het Rossumse is uitgevoerd, is met 

ingang van 2016 beëindigd. Van meet af aan was het 

echter ook de bedoeling om dit niet langer dan vijf jaar te 

doen. Bij dit project werden, NA het poten van de mais, de 

kievitlegsels, na herleg, met name gecontroleerd op 

eierreproductie, bevruchte/onbevruchte eieren, 

predatiedruk en eindresultaat. Dit alles omdat sprake was 

van late vervolglegsels, meestal in de maand mei, soms 

ook nog in juni, en broeden tussen opschietende 

maisplanten. Uiteraard zijn de verzamelde gegevens en 

resultaten van dit project ook steeds meegenomen in het 

“normale” verslag weidevogelresultaten. De conclusies van 

dit project staan in het jaarverslag 2015. 

 

De grutto  

Na een behoorlijke terugval in 2015 bleef in 2016 het aantal 

paartjes van de grutto gelijk nl. zeven broedparen. Op één 

paartje na kozen deze grutto's allemaal voor één gebied nl. 

het kerngebied “de Benneker” inclusief het aansluitende 

deel van dit gebied. Er werden slechts twee legsels 

daadwerkelijk gevonden met in totaal zeven eieren 

waarvan één legsel met vier eieren is uitgekomen. Het 

andere legsel is verstoord door onbekende oorzaak. De 

legsels van de overige broedparen zijn op afstand via 

monitoring gelokaliseerd, echter de resultaten geven weinig 

hoop voor de toekomst. Voor zover de bevindingen niet 

bedriegen zijn dit jaar, evenals in 2015, geen jonge grutto's 

vliegvlug geworden. Het is erg jammer en triest dat het zo 

slecht gaat met onze nationale weidevogel.  

 

De scholekster  

Het aantal broedparen van de scholekster zit weer op het 

niveau van 2014 nl. zes. Liet het jaar 2015 nog een stijging 

zien van zes naar acht broedparen, dit jaar werd deze 

stijging weer ongedaan gemaakt. Er werden drie legsels 

gevonden met in totaal negen eieren, waarvan er zes zijn 

uitgekomen. Twee legsels werden verstoord door 

onbekende oorzaak. Van de jonge scholeksters zijn er 

slechts een paar vliegvlug geworden.  

 

De wulp  

Het aantal paartjes van een van onze slimste weidevogels, 

de wulp, liep met één paar terug nl. van zes naar vijf 

broedparen. Er werden slechts twee legsels gevonden, 

waarin in totaal acht eieren lagen. Deze 8 eieren kwamen 

wel allemaal uit, wat uiteindelijk resulteerde in twee 

vliegvlugge jongen.  

 

Maar dit is altijd nog meer dan niets, het wordt echter wel 

steeds moeilijker om van kwetsbare soorten als onze 

openveld- bodembroeders een goed resultaat te behalen 

voor de instandhouding van de verschillende soorten.  

 

De tureluur 

 Evenals in 2015 waren ook in 2016 zes paartjes van de 

tureluur in de Rossumse gebieden. Van deze zes paartjes 

hadden er 5 hun territorium in de uitgebreide Benneker. In 

totaal zijn vier legsels gelokaliseerd, óf daadwerkelijk 

gevonden óf op afstand waargenomen. Deze vier legsels 

kwamen wel allemaal uit, dit was duidelijk te merken aan de 

heftig alarmerende oudervogels. Er werden in totaal 

ongeveer vijf jongen vliegvlug.  

 

Hoop gevestigd op nieuwe aanwas van tureluur 

Aantal broedparen grutto gelijk gebleven in Rossum 



 

 

Afdeling Saasveld 

Vergelijking resultaten 2016 en 2015 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Kievit 35 39 28 30 16 18 17 23 14 15 

Grutto 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 

Scholekster 2 3 2 3 0 1 2 2 0 2 

Wulp 4 3 3 2 0 0 3 3 0 0 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De kievit 

De stand van het aantal broedparen kieviten in Saasveld is 

in 2016 met 10 % teruggelopen. Met vier broedparen 

minder dan vorig jaar kwamen we dit jaar uit op 35 

broedparen. De meeste kieviten in Saasveld komen 

voornamelijk nog voor in het Westerikkerbroek en in het 

Boerenbroek. Deze van oudsher goede en open gebieden 

blijven een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de 

weidevogels. In het Boerenbroek is veel werk verzet met 

het menigmaal verplaatsen van vele mandjes op het 

maisland, met hierin het legsel van een kievit. Dit heeft 

maar deels resultaat gehad. Door de hoge predatiedruk van 

voornamelijk vos en kraai wordt het moeilijk om de kievit 

voor dit kerkdorp te behouden, ondanks de goede inzet van 

de vrijwilligers bij het opzoeken en beschermen van nesten 

en de inzet van enkele lokale jagers om de predatiedruk zo 

laag mogelijk te houden. 

 

De grutto  

Westerikkerbroek, een open gebied dat vijftien jaar geleden 

nog rijk was aan vele tientallen broedparen grutto’s is zo 

langzamerhand geworden tot een gebied waar het geluid 

van deze baltsende weidevogels in voorjaar verstomd is 

geraakt. De vele veldleeuweriken, gele kwikstaarten en 

grasmussen zijn hier al jaren niet meer als broedpaar 

waargenomen. Hiervoor in de plaats zijn vele loslopende 

katten van een lokale boer in de plaats gekomen. Het is 

geen wonder dat, mede door gebrek aan graspercelen met 

uitgesteld maaibeheer, de grutto het moeilijk heeft. De 

snelle achteruitgang van het aantal broedparen grutto’s in 

het kerkdorp Saasveld en het slechte perspectief geeft aan 

dat er geen toekomst is voor deze soort in dit gebied. Ten 

opzichte van het jaar 2015 bleef het aantal broedparen 

grutto’s op hetzelfde niveau namelijk drie broedparen. Dit 

jaar waren er wederom geen succesvolle broedresultaten 

van deze elegante vogel te melden. Geen enkel 

gruttokuiken werd vliegvlug.  

 

De scholekster  

De luidruchtige scholekster was dit jaar met één broedpaar 

minder vertegenwoordigd dan in 2015, namelijk twee 

broedparen. Beide nesten werden gevonden. Helaas waren 

e eieren uit deze nesten een week later alweer verdwenen 

als gevolg van predatie. Een vervolglegsel werd niet meer 

gevonden. Kennelijk hielden deze vogels het toen al voor 

gezien. 

 

De wulp  

Ondanks het toegenomen aantal broedparen wulpen, dit 

ging van drie in 2015 naar vier broedparen in 2016, kon er 

geen melding worden gemaakt van een broedsucces. Twee 

legsels werden er gevonden in het Westerikkerbroek en 

één nest werd gevonden in het Boerenbroek. Alle gevonden 

nesten werden gepredeerd en van één nest werd zelfs het 

broedende vrouwtje doodgebeten door vrij zeker een vos. 

Ook bij de wulp werden er geen vervolglegsels meer 

gevonden. 

 

 

 

 

De tureluur  

Er waren dit jaar in Saasveld geen tureluurs te melden als 

broedpaar. 

 

Reacties en info:secretariaat@nvwgdegrutto.nl 

Door predatie een verloren broedseizoen voor de wulp.  


