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1.  VOORWOORD 
 
 

Na het bijzondere jubileumjaar in 2008 met tal van feestelijke activiteiten, waarbij veel inzet gevraagd werd van 

tal van leden, zijn we in 2009 niet op onze lauweren gaan rusten. 

Tijd om even achterover te leunen en na te genieten van het geslaagde jubileum was er bestuurlijk gezien niet. 

 

Naast het gewone jaarlijkse verenigingsprogramma hebben we in 2009 veel moeite moeten doen om Twente 

en dan ook met name Noordoost-Twente op de „weidevogelkaart‟ te houden. 

Tot en met dit jaar hadden boeren in een aantal aangewezen weidevogelgebieden nog recht op een vergoeding 

voor elk gespaard legsel van grutto, wulp of tureluur; de zgn. natuurproductiebetaling. 

Met ingang van 1 januari 2010 is er een nieuw Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer ( SNL ) van kracht. 

Subsidie voor weidevogelbeheer is dan alleen nog mogelijk in zgn. kerngebieden voor weidevogels en is alleen 

nog via een collectief beheerplan aan te vragen. 

Er zijn in 2009 tal van vergaderingen bijgewoond en er is door onze vereniging hard voor geknokt om in 

Twente ook mee te kunnen doen binnen het nieuwe subsidiestelsel. 

Samen met betrokken agrariërs en veldwerkers  zijn bestuursleden op pad geweest om te zorgen dat we als 

weidevogelgebied niet zo maar onder de mat geveegd zouden worden. ( bij het hoofdstuk over Oprichting 

Weidevogelkring Twente kunt u meer lezen over het nieuwe subsidiestelsel) 

Hoe dan ook, we blijven ons inzetten om de weidevogels die hier nog zijn, ook al zijn de aantallen minder dan 

vroeger, zo lang mogelijk te behouden. Al moeten we wel zo reëel zijn om te erkennen dat voor weidevogels 

geschikte terreinen in ons verenigingsgebied schaarser worden. Hoewel de subsidieregeling meer lijkt te zijn 

toegesneden op gebieden in noordwest Overijssel, zou ook in onze regio voor menig agrariër de subsidie die te 

verkrijgen is met weidevogelbeheer aantrekkelijk kunnen zijn.  

 

Naast alle nieuws over bovengenoemde ontwikkelingen treft u zoals gebruikelijk tal van lezenswaardige 

artikelen met overzichten en bijzonderheden aan die betrekking hebben op onze verenigingsactiviteiten.  

Om al deze activiteiten uit te kunnen voeren, is het van belang om een dynamische vereniging te blijven. 

Hiervoor is aanwas van jongere leden onontbeerlijk. Zoals bij vele verenigingen is bij de onze „vergrijzing„ ook 

een bekend verschijnsel. Al kunnen we dan niet rekenen op twintigers en dertigers, toch zien we gelukkig met 

zekere regelmaat dat „jonge, actieve vutters‟ de natuur herontdekken en onze gelederen komen versterken. 

Als u als lezer en natuurliefhebber zo iemand op sleeptouw zou kunnen nemen, zou dit zeer welkom zijn om de 

vereniging gezond te houden. Al hebben we over het totale ledenaantal op dit moment heus niet te klagen.  

Tot slot wens ik u veel leesplezier toe met dit weer fraaie jaarverslag en voor de computerbezitters onder u wil 

ik nog graag vermelden dat op onze drukbezochte website met zekere regelmaat mooie artikelen met prachtige 

natuurfoto‟s de moeite van een digitaal bezoekje waard zijn. 

 

G. Boerrigter 

voorzitter.    
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2. LEDEN EN DONATEURS 
 
A.   Ledenbestand 2009 
 
Het ledenbestand telde eind 2009 totaal 171 leden. 
  
B. Donateurbestand 2009 
 

Onze Vereniging is blij dat veel personen en instanties het vrijwilligerswerk voor de natuur waarderen en ons 

hierin financieel ondersteunen. De stand per 31 december 2009 was 342 donateurs. 

 

C. Jeugdleden  

 

Na een succesvolle start in 2006, bleef de animo van de Saasveldse basisschooljeugd voor de jeugdnatuurgroep 

onverminderd groot. De bijeenkomsten vinden een keer per maand plaats onder leiding van leden van 

Heemkunde Weerselo en de Natuur-en Vogelwerkgroep De Grutto. Over hun belevenissen staat verderop een 

artikel in dit verslag. 

  
D. In memoriam 
 

Op 25 juni 2009 overleed geheel plotseling Frans Groeneveld. Vanaf het moment dat er in Agelo over 

weidevogelbescherming in verenigingsverband werd gedacht, was Frans er bij betrokken. In zijn jonge jaren in 

Lattrop was zijn interesse voor de natuur al gewekt. Het zoeken van kievitseieren was hem dan ook niet 

vreemd. Bij de afdeling Agelo van onze vereniging is hij jarenlang actief geweest als veldwerker. Een deel van 

de uitgestrekte Ageleres, niet zo ver van zijn café-restaurant Groot Agelo, was zijn zoekgebied. De laatste jaren 

waren door knieproblemen de omzwervingen in het veld wat minder talrijk. Zijn belangstelling in de natuur 

bleef echter onverminderd groot en met zijn bloemrijke verhalen kon hij zijn interesse voor en kennis van de 

natuur als geen ander overbrengen op tal van bezoekers.  

 

Op 7 november jl. bereikte ons het bericht van het overlijden van Bernard Hottenhuis uit Saasveld op leeftijd 

van 87 jaar. Bernard was sinds het begin van de oprichting ( 1983 ) lid van onze vereniging. Tot op hoge 

leeftijd heeft hij zich ingezet als veldwerker bij de afdeling Saasveld en Weerselo. Toen in 1988 het 

huiszwaluwproject van start ging, heeft hij van meet af aan deelgenomen aan de huiszwaluwinventarisatie. 

Maar bovenal was hij de samen met zijn vrouw Gerda de spil van de wintervoederingsactie‟s in de strenge 

winters van met name 1996 en 1997. Ten huize Hottenhuis werd het centraal voedseldepot ingericht en van 

daaruit werden de grote voederplaatsen in het buitengebied bevoorraad. Velen van ons ontvingen tijdens deze 

periodes hier een gastvrij onthaal. Mede door de inzet van Bernard was het mogelijk op een zo grote schaal de 

wintervoedering te organiseren. Maar ook in meer normale winters was hij vanaf december druk in de weer met 

wintervoedering als de vogels het zwaar kregen.  

 

Op 2e kerstdag werden we opgeschrikt door het overlijden van Bernard Wissink uit Fleringen op leeftijd van 77 

jaar. Vanaf de oprichting van de afdeling Fleringen in 1984 was Bernard lid van onze vereniging. Hij gold dan 

ook als de nestor van de afdeling Fleringen; hier beter bekend als de Vogelwacht. Hij was een gedreven 

weidevogelaar en was - zodra de eerste kieviten boven zijn deelgebied tuimelden - wekelijks in het veld te 

vinden. Zelfs het afgelopen broedseizoen, toen hij al kampte met zijn gezondheid ging er geen week voorbij 

zonder dat hij het veld in was geweest. Hij was iemand met een brede kijk op de natuur en was geboeid door 

de vele facetten hiervan. Zo was hij als eerste bereid zich in te zetten voor het behoud van een heideveld en 

hielp jaarlijks mee met het onderhoud hiervan. Het heideveld waar hij - inmiddels jaren terug - zijn eerste 

wulpennest vond.  

 

Behalve een grote belangstelling in de natuur hadden de overledenen meer gemeenschappelijke 

overeenkomsten; gemoedelijk, gemakkelijk in de omgang, sociaal en gezegend met een groot gevoel voor 

humor. We verliezen in hen drie leden met grote liefde voor de natuur en met een bijzondere passie voor de 

weidevogels.  
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3.  VERENIGINGSACTIVITEITEN 2009 
 
A.  Bestuur 
 

1  Gerard Boerrigter  Voorzitter / coördinator Agelo / coördinator huiszwaluwenproject / coördinator 

boedelmarkt 

2. Jan Hoek   Secretaris  

3. Henk Schepers  Penningmeester / coördinator Weerselo 

4. Johan Drop  Coördinator Fleringen / coördinator landschapsonderhoud / redactie jaarverslag 

organisatie jaaractiviteiten  

5. Leonard Rouhof coördinator weidevogelactiviteiten / coördinator Saasveld / leden- en 

donateursbestand 

 

De bestuursleden komen jaarlijks, naast de bijeenkomsten (zie B), circa 10 keer bijeen.  

 

Het coördinatorschap van de afdeling Deurningen is in handen van Harrie Koopman terwijl Rossum sinds jaar 

en dag wordt gecoördineerd door Johan Groote Punt. 

 

Zoals velen van u ongetwijfeld weten, heeft onze vereniging al een aantal jaren een zeer druk bezochte 

website. Daarop staat veel verenigingsnieuws en zijn veel interessante artikelen met prachtige foto‟s te vinden 

over de natuur in onze omgeving. Bovendien staan er vele waarnemingen uit ons verenigingsgebied vermeld. 

De webmaster van onze site is Rob Hoftijzer. Wim Wijering verricht hierbij de ondersteuning en is 

hofleverancier van vele artikelen op de website. 

 

Alles wat te maken heeft met nestkasten binnen onze vereniging wordt gecoördineerd door Peter Bleijenberg. 

De fabricage van nestkasten is in handen van Hennie Kaptein. De kunstnesten voor de huiszwaluwen worden 

gemaakt door Johan Drop. Het archief met ringgegevens en terugmeldingen wordt beheerd door Jan-Willem 

ten Cate. Het ringen van vogels wordt gedaan door Harrie Linckens, Johan Drop en Ben Nijeboer. Wim Wijering 

is actief als medeorganisator van het jaarprogramma en coördinator van het steenuilenproject. 

 

B. Bijeenkomsten  

 

 Op dinsdag 17 februari werd door Erwin Booij van Landschap Overijssel een regionaal weidevogeloverleg 

georganiseerd voor de coördinatoren van alle weidevogelgroepen in Twente. Deze bijeenkomst werd 

gehouden in “Hotel Restaurant Jachtlust” te Hertme. Onze vereniging werd hierbij vertegenwoordigd door 

Johan Drop en Henk Schepers. Als controleur natuurproductiebetaling was hierbij ook ons verenigingslid 

Bennie Veldhuis aanwezig. Hoofdmoot van de bijeenkomst was de omzetting van het huidige subsidie PSAN  

(Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer) naar SNL(Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) 

en de gevolgen hiervan voor de weidevogelbescherming in Overijssel. Twente lijkt in de nieuwe plannen als 

verloren gebied te worden bestempeld.  

 

 Op 24 februari vond er een overleg plaats tussen enkele bestuursleden van onze vereniging en 

vertegenwoordigers van alle in ons werkgebied opererende WBE‟s. Hierbij ging het vooral om het effectief 

inzetten van kraaienvangkooien op plekken waar jaarlijks sprake is van buitensporige predatie door vooral 

zwarte kraai. Ook de regelgeving en de controles door bevoegde instanties hieromtrent kwam ter sprake. 

 

 Op woensdag 4 maart kwamen de kerkdorp coördinatoren van onze vereniging bijeen waar ze werden 

bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen en om zich te beraden op de toekomstige weidevogelbescherming 

in Twente.  

 

 Donderdag 5 maart organiseerde Landschapsbeheer Overijssel haar jaarlijkse weidevogelavond te Heino. Ook 

op deze avond werden de plannen uiteengezet voor de gebiedsgerichte aanpak ten aanzien van weidevogel-

bescherming in Overijssel vanaf 2010. 
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Hieruit bleek nogmaals naar voren te komen dat de uitvoering van deze plannen uitsluitend plaats zullen 

vinden in de betere weidevogelgebieden van West-Overijssel. Dat dit niet in goede aarde viel bij de 

vertegenwoordigers van de oostelijke weidevogelgroepen moge duidelijk zijn. Tevens werd op deze avond de 

vrijwilligersprijs weidevogelbescherming uitgereikt. Deze ging dit jaar naar Rick Wijnberg uit Raalte. 

 

 De voorjaarsvergadering vond plaats op 24 maart. Tijdens het officiële gedeelte werden de ruim 70 

aanwezigen bijgepraat over het op handen zijnde weidevogelseizoen. Ook werd bij verstek aan Hennie 

Lentferink een prijs uitgereikt als de vinder van het eerste kievitsei van de vereniging in 2009. Hierna was de 

hoofdrol weggelegd voor de gastspreker van deze avond Wim Wijering met zijn powerpointpresentatie 

“Natuur- en vogelbeleving in Twente”. Op de hem bekende wijze werden we meegenomen dwars door de 

seizoenen heen naar zijn favoriete natuurstekkies. De avond had - hoe kan het ook anders - een hoog 

vogelgehalte in zich maar ook aan andere natuuraspecten werd ruim aandacht besteed. 

 

 Op 31 maart jl. heeft er op initiatief van onze vereniging een regionaal overleg plaats gevonden tussen de 

vertegenwoordigers van alle weidevogelgroepen uit Twente en uit de gemeente Twenterand. In deze 

bijeenkomst is er overlegd hoe te reageren richting de provincie gezien de ontwikkelingen die in 2010 op 

stapel staan. Punt van zorg was de financiële ondersteuning door de provincie voor het behoud van de 

weidevogels in Twente. In dit overleg werd ondermeer besloten tot het schrijven van een brandbrief richting 

de provincie. Leonard Rouhof en Johan Drop waren hierbij de vertegenwoordigers van onze vereniging.  

 

 Op dinsdag 12 mei vond onze gebruikelijke jaarvergadering plaats. Na de korte bestuursmededelingen door 

de voorzitter over lopende zaken, lichtte de secretaris Jan Hoek de notulen van de jaarvergadering van mei 

2008 toe. Het financiële verslag werd door onze penningmeester Henk Schepers doorgenomen. Ingevolge 

het rooster van aftreden was Gerard Boerrigter en Jan Hoek aftredend. Beiden bestuursleden gaven aan op 

termijn te willen stoppen. Voor Jan Hoek is de afstand van zijn woonplaats tot het verenigingsgebied reden 

om op korte termijn te willen stoppen. Gerard Boerrigter gaf aan uit te kijken naar een plaatsvervanger maar 

liet weten bij gebrek aan bestuursleden voorlopig door te willen gaan. Er waren geen tegen kandidaten 

voorgedragen en de leden gingen met algemene stemmen 

akkoord met hun herbenoeming. Vervolgens werd 

overgegaan naar het benoemen van een lid van 

verdienste of beter gezegd er werden deze avond twee 

leden benoemd. De beide benoemden - Gerrit Ophuis en 

Hennie Horsthuis - hebben gedurende hun lidmaatschap 

van de vereniging een hoofdrol gespeeld in de afdeling 

Deurningen. Zo heeft Gerrit ondermeer jarenlang op een 

voortreffelijke manier het coördinatorschap van 

Deurningen op zich genomen. Door de oprukkende 

bebouwing van Hengelo en Borne en het daarmee 

verloren gaan van goede weidevogelgebieden was dit 

geen eenvoudige opgave. Ook Hennie moest met lede 

ogen aanzien dat goede weidevogelgebieden werden 

opgeofferd aan stedelijke bebouwing. Toch liet hij zich 

hierdoor, zowel letterlijk en figuurlijk, niet uit het veld 

slaan. Als lid van het eerste uur heeft Hennie in de 

afgelopen 26 jaar een tomeloze inzet getoond voor de 

bescherming van de weidevogels in Deurnigen. Beide 

heren werden bedankt voor hun inzet en ontvingen de 

bijbehorende oorkonde, cadeau en bloemen. Helaas kon Hennie door ziekte niet aanwezig zijn, maar werd hij 

de dag erna thuis verrast met zijn benoeming. Het recreatieve gedeelte van de avond stond in het teken van 

een terugblik op de succesvolle jubileumactiviteiten van 2008. Alle onderdelen van ons jubileumjaar kwamen 

hierbij aanbod middels een prachtige gefilmde samenvatting, gemaakt door Alfons Leus. Hierbij werden 

beelden vertoond van de opbouwwerkzaamheden van de Natuur-Expo, de feestavond, de Expodag en de 

jeugdwerkdagen. 

Gerrit Ophuis ontvangt de oorkonde uit handen van  
voorzitter Gerard Boerrigter. 



Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto 7 

Bij het overleg met de wethouder hebben we enkele mooie 
brochures getiteld “Een warm welkom voor weidevogels” 
achtergelaten 

 Op 20 mei was er een overleg op provinciehuis te Zwolle. Hierbij aanwezig waren de vertegenwoordigers van 

alle weidevogelkringen uit de gehele provincie. Voor Twente was dat ons bestuurslid L. Rouhof. 

 

 Op 10 juni was er in Nijkerk een landelijke bijeenkomst van toekomstige gebiedscoördinatoren. Hierbij werd 

door het IPO (Inter Provinciaal Overleg) en DR (Dienst Regeling) het grote belang uit de doeken gedaan van 

een collectief weidevogelbeheerplan, de rol van de gebiedscoördinator en hoe de gegevens en afspraken in 

het beheerplan digitaal worden vastgelegd in een centrale database m.b.v. een computerprogramma. 

Namens een nog op te richten weidevogelkring Twente, en in overleg met de andere Twentse 

weidevogelgroepen, heeft Leonard Rouhof de bijeenkomst bijgewoond.  

 

 Eén dag later reeds, op 11 juni, was er een volgende bijeenkomst van de Twentse weidevogelgroepen bij het 

Trefpunt in Weerselo. Bij dit overleg - geleid door Saskia Scheers en Yvonne Weitkamp van NPO (Natuurlijk 

Platteland Oost) - werd afgesproken dat alle weidevogelgroepen een zienswijze zullen schrijven op het 

concept Natuurbeheerplan Overijssel 2010. Deze zienswijzen hadden betrekking op het ontbreken van 

ingetekende weidevogelgebieden in dit nieuwe plan welke op dat moment ter inzage lag in ieder 

gemeentehuis. Doel van deze zienswijzen was om deze goede weidevogelgebieden alsnog op de kaart te 

krijgen. Dit betekende dat in korte tijd veel huiswerk verricht moest worden door de aanwezige 

weidevogelgroepen omdat de zienswijze een kleine week later, op 16 juni, ingeleverd moesten worden bij 

het NPO. De functie van het NPO bij dit gebeuren was o.a. het ondersteunen/begeleiden van de 

verschillende deelnemende partijen bij het opstellen van een collectief weidevogelbeheerplan. 

 

 De bijeenkomst met het NPO op 3 september in Holten was de aftrap om een stappenplan op te stellen voor 

een weidevogelbeheerplan en het oprichten van een weidevogelkring Twente. Op deze bijeenkomst werd 

tevens voorgesteld om in de nabije toekomst voor (Noordoost) Twente een ANV (Agrarische Natuur 

Vereniging) op te richten. Namens NPO waren aanwezig J. Duivenvoort (secretaris), T. Fleer en Y. Weitkamp. 

Namens de weidevogelverenigingen in Twente was L. Rouhof aanwezig. 

 

 Op 21 oktober was er een onderling overleg tussen bestuur, nestkastcoördinator, en leden die nauw 

betrokken zijn bij de jaarlijkse nestkastcontroles. Het uitbreiden van de nestkastgroep en de verdeling van de 

werkzaamheden waren de hoofdpunten van het overleg. 

 

 Op dinsdag 3 november vond de najaarsbijeenkomst plaats. Als gastspreker was uitgenodigd Bennie van de 

Brink. Behalve gerenommeerd natuurfotograaf geld Bennie als de zwaluwspecialist van Nederland. Hij is 

initiatiefnemer en voortrekker van ringonderzoek naar Boerenzwaluwen in Nederland. Ook doet hij 

ringonderzoek naar de boerenzwaluw op verschillende zwaluwslaapplaatsen in enkele gebieden van Zambia. 

Hiervan is door hem een interessante en spannende presentatie samen gesteld met prachtige opnames uit 

het Afrikaanse continent. De ruim 80 bezoekers waren onder de 

indruk van de presentatie en de mooie plaatjes.  

 

 Op 13 november hadden we een overleg met wethouder 

Kleissen van gemeente Dinkelland. Na een gastvrij onthaal op het 

gemeentehuis hebben we tijdens dit overleg onze zorgen 

betreffende de achteruitgang van de weidevogels naar voren 

gebracht en in het kader hiervan o.a. het belang van „de 

Benneker‟ in ons werkgebied. Doel van deze bijeenkomst was het 

belang van de weidevogels onder de aandacht van de gemeente 

te brengen en eventuele financiële ondersteuning hiervoor. 

Aanwezig: Gerard Boerrigter, Leonard Rouhof, Johan Drop. 
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 Bijeenkomst op 17 november in Hotel Dalzicht te Nijverdal. Hier werd uitleg gegeven voor veldwerkers in de 

SNL-gebieden over de verandering betreffende het nieuwe subsidiestelsel SNL. Deze avond werd 

georganiseerd door NPO. Van onze vereniging waren aanwezig: Henk Schepers, Gerrit Vieker, Bennie 

Veldhuis, Aloys Engelbertink en Leonard Rouhof 

 

 Op donderdag 3 december organiseerde Natuurlijk Platteland Oost - de koepelvereniging van agrarische 

natuurverenigingen in Oost-Nederland - een bijeenkomst over natuur- en landschapsbeheer voor agrarische 

ondernemers. Tijdens deze bijeenkomst in Zaal Dalzicht in Nijverdal werden landbouwers ingelicht over het 

nieuwe Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Ook vanuit ons verenigingsgebied waren 

verschillende landbouwers aanwezig evenals enkele bestuursleden. In het nieuwe SNL-stelsel staat de 

gebiedsgerichte aanpak centraal waarbij samen met verschillende partijen ( bijvoorbeeld agrarische 

ondernemers, wildbeheerders en natuurbeschermers) aan hetzelfde doel gewerkt wordt. Voor deze avond 

waren boeren in Twente en Twenterand uitgenodigd die voor het nieuwe subsidiestelsel, betreffende 

beheerpakketten voor weidevogels, in aanmerking kwamen. Uit onze omgeving waren er veel boeren uit de 

Benneker en Wateregge aanwezig. Van onze vereniging waren aanwezig de heren: Gerard Boerrigter, Johan 

Groote Punt, Leonard Rouhof, Aloys Engelbertink en Gerrit Vieker. 

 

 Op 17 december was er de jaarlijkse bijeenkomst van de “Kerkuilenwerkgroep Twente”. Hier werden 

ondermeer de resultaten van de verschillende regio‟s verzameld en ervaringen uitgewisseld van het 

afgelopen seizoen. De resultaten waren in alle regio‟s beduidend slechter als in 2008. Hoe het afgelopen 

broedseizoen binnen ons verenigingsgebied is verlopen staat vermeld in het nestkastenverslag. De 

vertegenwoordiger namens onze vereniging Johan Drop was hierbij aanwezig. 

 

 

C: Excursies 

 

 Voor voorjaarsexcursies gingen we deze 

keer naar Drenthe. In totaal 12 

personen namen op 11 april deel 

aan ons eerste bezoek aan de 

Mepperhooi-landen; een mooi 

natuurgebied gelegen nabij de 

brinkdorpen Gees en Meppen. 

Grote delen van het gebied 

fungeren als hoogwater 

opvang waarbij de onder 

water staande delen een grote 

aantrekkingskracht uitoefenen op 

allerlei trekvogels zoals steltlopers, 

ganzen en verschillende eendensoorten. 

Aangekomen in het gebied werden we direct 

al getrakteerd op 4 geoorde futen en 5 zomertalingen. Maar ook soorten als de 

wintertaling, smient en kuifeend waren in grote getale aanwezig. In kleinere aantallen waren aanwezig krak-, 

slob- en wilde eend, pijlstaart, bergeend en nog enkele dodaarsjes. Her en der in het gebied zwierven Nijl- 

grauwe- en Canadese gans. Mooi om te zien waren de baltsende kleine plevieren en de baltsvlucht van een 

“blatend hemelgeitje”, oftewel de watersnip. Met slechts 5 grutto‟s, een 8-tal scholeksters en zo hier en daar 

wat kieviten, tureluurs en wulpen was het aantal weidevogels beperkt. Wel troffen we in het gehele gebied 

veel veldleeuweriken en graspiepers aan. Een bezoek aan de aangrenzende boswachterij Gees, het 

Geeserveld en het Geesterstroomgebied leverde soorten op als gele kwikstaart, geelgors, blauwborst, 

boompieper, appelvink, paapje, kuifmees, goud- en vuurgoudhaan. Overal waren verder zingende fitissen, 

tjiftjaffen en zwartkoppen te horen en te zien. Met uiteindelijk 75 vogelsoorten, prachtige natuur en niet te 

vergeten een overheerlijke culinaire bijdrage door Toon en zoon Rob in de vorm van een overheerlijke en 

rijkelijk gevulde soep, was het een prima excursie. 
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 In plaats van de gebruikelijke 

jaarlijkse excursie naar het 

Haaksbergerveen brachten we 

op zondag 17 mei een bezoek 

aan het Buurserzand en het 

Witteveen, ook gelegen in de 

buurt van Haaksbergen. Het 

Buurserzand, een nat 

heidegebied afgewisseld met 

jeneverbesstruweel, is door zijn 

omvang uniek in West-Europa. 

Onze excursieleider voor deze 

ochtend - Wim Bosch - kent dit 

gebied als geen ander en was 

bereid ons rond te leiden door 

dit biotooprijke landschap. De 

weergoden waren ons echter 

minder goed gezind en de 

regen kwam dan ook gestaag 

naar beneden. Bij aanvang van de excursie werd het gelukkig wat minder en al snel werd het zelfs droog. 

Allereerst verkenden we het nieuw aangelegde en voormalige landbouwgebied “het Rietschot”. Verschillende 

eendensoorten, kleine plevier en watersnip waren de eerste vogels die we in de kijker kregen. Het moet wel 

gezegd worden dat het door de vochtige omstandigheden en de beslagen kijkers lastig vogelen was. De tocht 

werd voortgezet langs heidevelden met jeneverbesstruweel overgaand naar loofbos en dennenbos. Hierbij 

werden we begeleid door een zeer gevarieerd vogelconcert, van praktisch alle spechten- en tal van andere 

heideminnende soorten. Ook zeldzame planten soorten als zonnedauw, beenbreek en de parnassia werden 

gezien. Het gebied herbergt tevens een zeer goede reeënpopulatie. Enkele tientallen werden gezien waarbij 

opviel hoe weinig schuw ze waren. Met uiteindelijk ruim 40 vogelsoorten, een prachtige natuur en een 

kundige natuurgids werd deze excursie tegen twaalven afgesloten. 

 

 Met 4 auto‟s reisden we op 6 juni 

2009 ‟s morgens vroeg vanuit 

Weerselo af naar de Kop van 

Overijssel voor een excursie naar de 

“Wieden”. Bij het bezoekerscentrum 

in St Jansklooster maakten we een 

korte wandeling over het vlonderpad 

dwars door het rietland. Al snel 

konden we ook soorten noteren als 

zwarte stern, visdief, tafeleend, fuut, 

kleine karekiet, blauwborst en 

rietzanger. Tegen tienen lag onze 

fluisterboot “de Aalscholver” klaar 

voor een 3,5 uur durende vaarsafari 

onder leiding van een natuurgids 

van Natuurmonumenten. Eén van de 

hoogtepunten hierbij was de passage van een broedkolonie zwarte sterns. Tijdens de vaartocht werd 

kortstondig aangelegd bij één van de trilvenen waar we konden genieten van een fascinerende en deinende 

omgeving met orchissoorten als welriekende nachtorchis en gevlekte orchis. Ook stond het er vol met ronde 

zonnedauw en hipte er een heidekikker rond. Tijdens de vaarexcursie werd ook een bezoek gebracht aan de 

grote aalscholverkolonie, waar maar liefst circa 1000 broedparen zijn “gehuisvest”. Na afloop van de 

vaarexcursie werd nog een bezoek gebracht aan het vogelobservatiepunt “de Auken” ten noorden van 

Giethoorn. 

Nestelende zwarte sterns in de wieden. 

Eén van de vele reeën in het Buurserzand. 
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Hoogte punten hier waren de overvliegende purperreigers, lepelaars en een paartje bruine kiekendieven. 

Daarnaast lieten zich putters, rietgorzen, ringmussen, krakeenden, bergeend, baardmannetje en ooievaar 

zich met graagte bewonderen. 

 

 Op zaterdag 22 augustus 2009 reisden we met 

12 personen af naar het Lauwersmeergebied. 

De “vaste startplek”, het Jaap Deensgat, was 

meteen al goed voor duizenden, foeragerende 

en pleisterende, aan water gebonden vogels. 

Daaronder casarca‟s, brandgans, Canadese 

gans, grauwe gans en nijlgans. Vanuit de 

observatiehut telden we enkele honderden 

lepelaars en zwarte ruiters. Verder waren er ten 

minste 2 reuzensterns, groenpootruiters, 

bosruiters, witgatjes, watersnippen, bonte 

strandlopers en enkele kluten en kemphanen. 

Hierna ging het verder naar de overige “vogel 

hotspots” in het Lauwersmeergebied. Zo kregen 

we vanaf de bekende kijkheuvel “Achter de 

Zwarten” een zeearend in de kijker. Een hoogtepunt vormde de Enzumakeeg waar een grauwe franjepoot op 

de gebruikelijke drukke manier zijn rondjes draaide op het water. Verder zaten er twee temmincks 

strandlopers en één smelleken. Over het aantal steltlopers hadden we deze dag geen klagen met als klapper 

van de dag; een uit Amerika afkomstige gestreepte strandloper. De teller van deze dag eindigde op 97 

soorten, waarmee deze excursie als een zeer vogel- en soortenrijke excursie in de boeken kon worden 

bijgeschreven. 

 

 Op zondag 27 september 2009 stond een nieuw excursie-

onderdeel op ons jaarprogramma waarbij de natuur in de 

herfsttijd centraal stond. Maar liefst 16 deelnemers namen deel 

aan een natuurtocht door het Roderveld in Volthe. Hierbij 

werden we gegidst door twee kenners bij uitstek: Marianne 

Oude Tijdhof en Albert Grote Beverborg van 

Natuurmonumenten die ons tijdens de 2½ durende 

wandeltocht vooral wegwijs hebben gemaakt in de 

ingewikkelde wereld van de paddestoelen. Door de enorme 

kennis van dit excursieduo maar ook door de grote 

biotoopvariatie van het gebied troffen we die dag maar liefst 40 

soorten paddenstoelen aan variërend van het eetbare 

eekhoorntjesbrood tot de zeer giftige groene knolamaniet. 

Natuurlijk werden er ook de nodige vogels gespot zoals de 

middelste bonte specht, overvliegende kruisbekken en een 

havik. Al met al was het een zeer boeiende ochtendexcursie 

waarbij de rijkdom aan paddenstoelen menig deelnemer heeft 

verrast.  

 

 

 Van 9 tot en met 11 oktober zijn we voor de 18e keer in successie voor een vogelweekend met 24 personen 

afgereisd naar het vogeleiland Schiermonnikoog. Zoals gebruikelijk waren we te gast op de kampeerboerderij 

“De Kooiplaats” van de Familie Talsma. Nadat er was ingekwartierd en de inkoopploeg voor de weekend 

boodschappen terug was uit het dorp, vertrok het gezelschap voor een eerste oriëntatietocht via de wadkant 

naar de Kobbeduinen. Bekende soorten als koperwiek, kramsvogel, roodborsttapuit, rot- en brandgans waren 

al snel aangekruist. Ook de eerste roofvogels als blauwe kiekendief en slechtvalk werden bijgeschreven op de 

tellijst. Vervolgens via wat schelpenpaadjes en het bos “opgestoomd”naar het dorp voor een lekker visje.   

Voor vele excursiegangers een nieuwe soort: gesteepte 
strandloper. 

Verrassend veel paddenstoelen in het 
Rodeveld. 
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Een doorstart werd gemaakt naar de Westerplas, de Banckspolder en aansluitend de Jachthaven. De 

opvallendste soorten in dit deel van het eiland waren de kleine zilverreigers (35 stuks) en een groep van 

maar liefst 18 strandleeuweriken die zich op korte afstand mooi lieten bekijken. Verder veel smienten, 

pijlstaarten, slob- krak- en bergeenden. Op de wadkant foerageerden kanoet, rosse grutto en zilverplevier en 

uiteraard veel wat “gewonere”soorten 

als bonte strandlopers, 

bontbekplevieren, wulpen, 

scholeksters en tureluurs. De 

volgende ochtend stond een tocht 

naar en door de kwelder op het 

programma. Het weer was ‟s nachts 

omgeslagen en het plensde 

aanvankelijk behoorlijk. Nadat de 

fietsen bij de Kobbeduinen waren 

“geparkeerd” trokken we, gehuld in 

regenkleding de Oosterkwelder in, 

waarbij enkele slenken moesten 

worden overgestoken. We zagen al 

snel een slechtvalk, een late 

bosruiter, gevolgd door wat 

groenpootruiters, wintertalingen, 

kleine zilverreigers en een enkele zilverplevier maar ook brandganzen, rotganzen, bonte strandlopers, 

bergeenden, wulpen en scholeksters. Na veel gezwoeg, onder natte omstandigheden in een zeer glibberige 

kwelder was het de hoogste tijd voor een warme kop chocolademelk bij het strandpaviljoen “De Marlijn”. 

Voor zeetrek waren de omstandigheden niet gunstig waardoor de waarnemingen beperkt bleven tot één 

juveniele Jan van Gent, enkele zwarte zee-eenden en lange slierten langsvliegende eidereenden. Langs de 

vloedlijn liepen drieteenstrandlopers terwijl op het strand een volledig uitgeputte goudhaan tot ieders 

verbazing een noodlanding maakte op de laars van een van de deelnemers. We vervolgden de speurtocht 

over het eiland op de fiets en konden nog verschillende nieuwe soorten aan onze lijst toevoegen zoals 

oeverpieper, baardmannetje en waterral. Na een zeer gezellige zaterdagavond waarbij Wim Wijering een 

presentatie verzorgde over de belevenissen van het voorgaande jaar stond de zondag gepland als een vrije 

dag waarbij de deelnemers in groepjes over het eiland uitzwermden. Uiteraard leverde dit weer een aantal 

mooie soorten op als beflijster, grote zilverreiger en sneeuwgors op. Hierdoor kwam de eindscore op 101 

vogelsoorten en kunnen we wederom 

terugzien op een uitermate boeiend en 

niet te vergeten een zeer gezellig 

verlopen weekend. 

 

E.  Overige activiteiten: 

 

 Op zaterdag 10 januari 2009 namen een 

10-tal leden van onze Vereniging deel 

aan een noodzakelijke opschoonbeurt 

van het Zoekerveld. Vooral riet, 

lisdodde, pitrus en opgeschoten els en 

wilg moesten in dit wetlandgebied nodig 

een kopje kleiner worden gemaakt. Om 

overal met het benodigde materieel te 

kunnen komen is voor de uitvoering een 

dikke ijsvloer vereist. Na een periode met strenge vorst was deze zaterdag bij uitstek geschikt om het karwei 

te klaren. Vanwege het grote oppervlak met pitrus en het door de jaren heen flink uitgedijde rietveld was het 

was nog een hele klus en we moesten flink aanpoten. Tegen twaalven was de klus geklaard en was het hoog 

tijd voor een kop heerlijke erwtensoep. Na de vele inspannende uren lieten we ons deze goed smaken. 

Doorweekt in afwachting van warme chocolademelk. 

 Na gedane arbeid is het goed erwtensoep eten. 
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 Op maandag 16 februari werd door een tiental verenigingsleden eendrachtig samen gewerkt om de 600 

jaarverslagen in te binden die inmiddels door onze huisdrukker Reerink Copy Service gekopieerd en 

gesorteerd waren aangeleverd. 

 

 Op 28 februari was er een tweede werkochtend in het Zoekerveld. Door de hard bevroren ondergrond in 

januari was het mogelijk geweest om met een tractor her en der in het terrein enkele grote hopen mest te 

deponeren. Verspreiding hiervan was op dat moment niet toegestaan vanwege de mestwet. De verspreiding 

van de mest moest daardoor handmatig gebeuren in de wel toegestane periode. Vier personen hebben dan 

ook op een ouderwetse manier - met kruiwagen en mestgreep – dit karwei geklaard. 

 

 Op 7 juni waren we met een met stand vertegenwoordigd op de opendag van biologisch dynamische 

boerderij “Het Groene Spoor” in Rossum. Wij hadden daar een ruime stand ingericht met fotopanelen, 

nestkasten en foldermateriaal. Het bezoekend publiek werd door de standbemanning voorgelicht over de 

activiteiten en doelstelling van onze vereniging. 

 

 Op vrijdag 26 juni 2009 vond het viertiende veldsymposium „De toestand van de natuur in Overijssel‟ plaats. 

Het veldsymposium is een praktische studiedag in het veld voor vrijwilligers, bestuurders en andere 

geïnteresseerden. Het thema dit jaar was water.  Het decor was het prachtige Nationaal Park Weerribben en 

Wieden. Varend, fietsend en lopend trokken we het gebied in waarbij op verschillende punten in het veld 

deskundigen een toelichting gaven. Onze vereniging werd vertegenwoordigd door 7 personen. 

 

 Van 2 tot 4 juli was er in Denekamp het evenement “Het doarp lop oet”. Eén van de onderdelen was de 

landschapsdag op zaterdag 4 juli. Deze werd georganiseerd door museum Natura Docet en ook wij waren 

uitgenodigd om onze vereniging te presenteren. Ook op deze dag heeft de standbemanning alles uit de kast 

of liever gezegd uit de aanhanger gehaald om onze vereniging op een perfecte manier te presenteren. 

 

 

 Op 13 juli vond in Fleringen het jaarlijks opschonen van een 

plaatselijk heideveld plaats. Om het heideveldje, begroeid met 

struik- en dopheide voor de toekomst te behouden is het 

noodzakelijk om jaarlijks de uitlopers van grove den en berk te 

verwijderen. Zo‟n 15 vrijwilligers staken hierbij de handen uit 

de mouwen. 

 
 

 

 Op 13 

september namen 

wij deel aan een open 

dag bij Zuivelboerderij 

Kaamps in Deurningen. 

Aangelokt door de nieuwe 

belevingsboulevard - waardoor de 

bezoekers het hele proces "Van Gras naar Kaas" konden zien – bezochten bijna 10.000 bezoekers deze dag. 

Onze stand had dan ook over belangstelling niet te klagen. Veel agrariërs maakten een praatje over 

weidevogelbescherming of lieten zich voorlichten over het plaatsen van huiszwaluw-kunstnesten of 

uilenkasten op hun boerderij. 

 

 

 

 

Door het jaarlijkse opschonen blijft het heideveld in stand. 
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 Evenals in vorige jaren heeft onze vereniging weer deelgenomen aan het – door de gemeente Tubbergen 

georganiseerde – Milieu Ontmoetings Progamma ( MOP ). Er hadden zich 2 scholen aangemeld voor het 

onderdeel nestkasten timmeren. De drie groepen leerlingen waren verdeeld over 3 ochtenden. Op 15 

september was de eerste MOP bijeenkomst, de volgende was op 22 september en de laatste vond plaats op 

24 september. Vooraf moesten circa 90 nestkastbouwpakketten worden aangemaakt; een karwei waar 

Hennie Kaptein wel raad mee wist. De begeleiding was in deskundige handen van Peter Bleijenberg, Aloys 

Engelbertink en Gerard Boerrigter. Voorafgaand aan het getimmer liet Peter dia‟s zien van vogels die gebruik 

maken van nestkasten, de grootte van het vlieggat en over de wijze waarop een nestkast moet worden 

opgehangen. 

 

 De parkeerregeling van de antiek- en boedelmarkt te Weerselo werd ons op 17 oktober toegezegd. 

Organisator Gerard Boerrigter en ruim 25 vrijwilligers zagen circa 1600 bezoekers aan de kassa‟s voorbij 

trekken, wat ons na afloop € 505,00 opleverde. 

 

 Naar aanleiding van het nestkasten overleg op 21 oktober kwamen op zaterdag 29 november 14 leden van 

onze vereniging bijeen bij het nestkastendepot op het erf van Hennie Kaptein in Volthe. Door Peter 

Bleijenberg werd uitleg en instructie gegeven over de manier van werken en het plan van aanpak om de vele 

werkzaamheden van Hennie Kaptein over meerdere schouders te verdelen. Enkele leden gingen hierna aan 

de slag met het schoonmaken van nestkasten op en rond het erf van Hennie. De overige leden namen de 

verfkwast ter hand om alvast een gedeelte van de 600 nieuw aangemaakte nestkasten van een verflaag te 

voorzien. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een deel van de voorraad gemaakte nestkasten werden geschilderd. 
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Wat is mozaïekbeheer?  

Het mozaïekbeheer wordt gezien 

als de reddingsmogelijkheid voor 

de weidevogels. Bij mozaïekbeheer 

maait men niet alles of een heel 

blok, maar brengt men variatie 

aan. De grutto en andere 

weidevogels hebben voldoende 

afwisseling van gemaaid en 

ongemaaid grasland nodig om te 

broeden en jongen groot te 

brengen. Een essentieel kenmerk 

van een goed mozaïek is voldoende 

oppervlakte met lang gras van 

ongeveer 18 cm in de periode half 

mei tot half juni. Dit zogenaamde 

„kuikenland‟ moet jonge vogels 

voldoende dekking en voedsel 

bieden om de kwetsbare periode 

tussen het uitkomen en het 

vliegvlug worden heelhuids door te 

komen.  
 

4. WEIDEVOGELRESULTATEN 2009 TOTAAL 

 

Inleiding 

 

Ten opzichte weidevogelseizoen 2008 kunnen we constateren dat er onder de kievit en de 

scholekster in 2009 zich de grootste dalingen qua broedparen hebben voorgedaan.  

Het aantal broedparen kieviten in ons verenigingsgebied daalde met 5 % naar 423 broedparen. De 

daling onder het aantal broedparen scholeksters was nog groter. De stand van deze soort daalde 

met 15 % naar 57 broedparen. De stand van het aantal broedparen tureluur en wulp bleef 

nagenoeg gelijk. Verheugen kunnen we ons in de onverwachte stijging van het aantal broedparen 

grutto’s. Het aantal broedparen hiervan steeg maar liefst met 30 % van 48 naar 62 broedparen. 

Debet hieraan zijn vooral de grotere aantallen grutto’s in Rossum (de Benneker) en Saasveld. De 

Benneker steekt met kop en schouders uit boven de andere gebieden binnen onze vereniging als 

het gaat om de aantallen grutto’s en tureluurs. Het succes van dit gebied is vooral te danken aan 

boeren die ieder jaar bereid zijn om het maaien uit te stellen bij aanwezigheid van kuikens in hun 

graspercelen. Ook speelt natuurlijk de aanwezigheid van beheerovereenkomsten op graspercelen 

in dit gebied een heel belangrijke rol. 

 

Oprichting Weidevogelkring Twente 

 

Per 1 januari 2010 treedt het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en 

Landschapsbeheer (SNL) in werking als opvolger van Programma 

Beheer ((P)SAN en (P)SN). De subsidie voor weidevogelbeheer 

wordt beperkt tot de kerngebieden voor weidevogels en is alleen 

nog via een collectief beheerplan aan te vragen.  

 

Dit houdt in dat er in aangewezen weidevogelgebieden 

gebiedsgericht gewerkt zal worden volgens een 

weidevogelbeheerplan. Hiervoor worden weidevogelkringen 

opgericht. De doelstelling van een weidevogelkring is om in de 

beheergebieden de samenwerking te stimuleren tussen de 

boeren, terreinbeheerders, vrijwilligers, jagers en Agrarische 

Natuur Verenigingen ( ANV ) zodat er een goed mozaïekbeheer 

van grasland ontstaat waarin weidevogels veilig kunnen broeden, 

foerageren en opgroeien.  

 

In 2007 zijn er in Nederland 17 pilotprojecten gestart verdeeld 

over 9 provincies met gebieden die variëren van 180 tot 1600 ha. 

Evaluatie van deze pilotes bracht naar voren dat er veel meer 

kuikens vliegvlug waren geworden t.o.v. de jaren ervoor zonder 

een gebiedsgerichte aanpak. 

 

Vanwege dit succes wil de overheid deze gebiedgerichte aanpak opschalen naar 280.000 ha over heel 

Nederland. In Overijssel worden zoals het nu lijkt, het komend jaar minimaal 5 weidevogelkringen opgericht. 

Heel belangrijk voor het behoud van de weidevogels in Twente in het afgelopen jaar, waren dan ook de 

voorbereidingen voor het oprichten van een weidevogelkring Twente.  

 

Voorafgaande aan de invoering van het nieuwe subsidiestelsel heeft de provincie een concept voor een nieuw 

Natuurbeheerplan Overijssel 2010 geschreven. Onderdeel binnen deze nieuwe vorm van (agrarisch) 

natuurbeheer is ook weidevogelbeheer. De provincie heeft in haar nieuwe natuurbeheerplan de gebieden 

aanwezen, waarvoor collectief beheer voor weidevogels mogelijk is. Door het ontbreken van ingetekende 

weidevogelgebieden in Twente hebben verschillende weidevogelgroepen - gecoördineerd door onze vereniging 

- zienswijzen op dit plan ingediend.  
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In de loop van dit voorjaar werd 
duidelijk dat de provincie bij de 
aanwijzing van weidevogelbeheer-
gebieden uitsluitend gefocust was op de 
gebieden in West Overijssel.  
Goede weidevogelgebieden in Twente 
dreigden buitenboord te vallen. Onze 
vereniging heeft het afgelopen jaar 
alles in het werk gesteld om deze 
ontwikkeling in Twente te keren.  
 
 

Door het vroegtijdig indienen van de zienswijzen op het 

natuurbeheerplan Overijssel, is het onze vereniging nog 

gelukt om in de definitieve versie van het beheerplan, 

nieuwe gebieden op de kaart te krijgen waarin ook 

deelgenomen kan worden aan weidevogelbeheer. 

Helaas zijn er in ons verenigingsgebied ook enkele “ruime 

jas”-gebieden afgevallen die vanaf 1 januari 2010 niet meer 

in aanmerking komen voor deze nieuwe vorm van 

weidevogelbeheer. Tot en met dit jaar hadden boeren in 

deze gebieden, bij aanvraag, nog recht op subsidie per 

gespaard legsel van grutto, wulp, tureluur.  

 

Met ingang van 2010 kan een gebied alleen in aanmerking komen voor deelname aan SNL indien deze voldoet 

aan een bepaalde dichtheid van de kritische soorten weidevogels. Subsidie voor (agrarisch) natuurbeheer ter 

bescherming van weidevogels is in deze gebieden ook alleen nog maar mogelijk in combinatie met een 

collectief weidevogelbeheerplan. Dit beheerplan wordt opgesteld door een gebiedscoördinator. Het werk van de 

gebiedscoördinator is cruciaal voor de realisatie van het uit te voeren weidevogelbeheer. Als kenner van het 

gebied fungeert hij niet alleen als „intermediair‟ tussen de provincie en boeren, maar hij is voor beide ook een 

belangrijke adviseur. Zijn missie is kort gezegd het weidevogelbeheer zo te coördineren dat er uiteindelijk meer 

jonge weidevogels vliegvlug worden. De coördinator komt in de meeste gevallen uit een ANV. Omdat we in 

Noordoost-Twente geen actieve ANV hebben heeft NPO (Natuurlijk Platteland Oost), als tussenoplossing, de 

beheerplannen in samenspraak met boeren, W(ild)B(eheer)E(enheid) en weidevogelvrijwilligers geschreven. Het 

is de bedoeling dat in Noordoost Twente in 2010 ook een ANV wordt opgericht die vervolgens deel uit zal 

maken van de Weidevogelkring Twente. De aansturing hiervan zal gebeuren door NPO.  

 

Het eerste kievitsei 2009 

 

Om de noodzaak van weidevogelbescherming extra 

onder de aandacht te brengen en de veldwerkers te 

motiveren, is dit jaar voor het eerst het “Gouden 

kievitsei” uitgereikt aan degene die het eerste kievitsei 

vond. Deze eer viel dit jaar te beurt aan Hennie 

Lentferink. Hennie vond op zondag 15 maart in 

Fleringen het eerste kievitsei. Op dezelfde dag, een 

paar uur later, vond Johan Groote Punt in Rossum een 

kievitslegsel met 2 eieren. Een dag nadat in Fleringen 

en Rossum de eerste kievitslegsels gevonden waren 

kwam de melding, dat in Deurningen ook de eerste 

kievitseieren gevonden waren. Hier was Harry 

Koopman de gelukkige.  

 

Weersomstandigheden 

 

Net als 2007 en 2008 kende 2009 een droge periode in het broedseizoen. Maar minder dan in 2007 lijkt de 

droogte in april in 2009 gevolgen te hebben gehad voor de aantallen broedparen en nesten. Wel had het 

gevolgen voor de vroege kievietkuikens op het maïsland. Uitgekomen onder zeer droge omstandigheden zullen 

deze kuikens grote moeite hebben gehad met het vinden van voldoende insecten. 

Eind april (Koninginnedag) werd er door de meeste boeren de eerste snede gras gemaaid. Enkele boeren 

hadden reeds een week eerder al hun eerste snede gras ingekuild.  

Begin mei begon het net op tijd te regenen zodat de volwassen vogels weer bij de regenwormen konden 

komen. Mei en juni waren redelijk warme maanden met op zijn tijd een regenbui, waardoor de insecten in het 

gras zich goed konden ontwikkelen en de nog aanwezige weidevogelpullen waarschijnlijk goed aan de kost 

konden komen. 

Het eerste legsel werd gevonden op 15 maart 
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Uitkomstgegevens legsel 

 

In 2009 werden door de veldwerkers totaal 

563 legsels gevonden van weidevogels. 

Hiervan zijn 370 legsels uitgekomen. 

Opvallend het afgelopen jaar was de sterke 

teruggang van de predatie op het aantal 

legsels. Deze daalde in vergelijk met seizoen 

2008 van 31% naar 12 % in 2009. Dankzij 

de jarenlange inzet en medewerking van de 

diverse WBE‟s, in jaarlijks goed overleg met 

onze vereniging en binnen de wettelijke 

normen, zijn sommige predatoren in de 

weidevogelgebieden op een aanvaardbaar 

niveau teruggebracht. Het totale 

verstoringspercentage was met 35 % ook 

lager dan vorig jaar. Inherent aan het lage 

verstoringspercentage is het hoge uitkomstpercentage van 65 %. Dit percentage is in geen jaren zo hoog 

geweest. Ondanks het hoge uitkomstpercentage is het aantal weidevogels dat vliegvlug is geworden, in de 

meeste kerkdorpen ver onder het aantal gebleven om handhaving van de weidevogelstand voor de toekomstige 

jaren op peil te houden. 

 

Kievit 

 

Wederom is het aantal broedparen kieviten ten 

opzichte van het jaar ervoor, gedaald. Waren in 

2008 nog 443 broedparen aanwezig, dit jaar 

bleef de teller steken op 423. Dit betekende een 

afname van 5 %. Het aantal gevonden legsels 

daalde van 537 naar 456 legsels wat resulteerde 

in een afname van   16 %. Ondanks het hoge 

uitkomst percentage zijn er maar weinig kuikens 

van de eerste kievitlegsels vliegvlug geworden. 

Want helaas viel ook dit jaar, het tijdstip van het 

uitkomen van het grootste gros van de 

kievitseieren, weer samen met de bewerkingen 

op het maïsland. Het is heel belangrijk dat de 

afname van de kieviten snel tot stilstand wordt 

gebracht. Vele weidevogels, zoals de grutto en 

tureluur, profiteren namelijk van het felle verdedigen van het territorium door de kievit. 

 

Hieronder een overzicht van de vinddatum en de gevonden legsels 

 

14-19 

maart 

20-25 

maart 

26-31 

maart 

1-6 

april 

7-12 

april 

13-18 

april 

19-24 

april 

7 40 57 68 37 43 24 

 

 

25-30 

april 

1-6 

mei 

7-12 

mei 

13-18 

mei 

19-24 

mei 

25-31 

mei 

1-5 

juni 

6-11 

juni 

35 50 15 30 23 9 7 2 
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Grutto 

Na een dip in het aantal broedparen grutto‟s vorig 

jaar hebben, we dit jaar te maken met een 

toename van het aantal grutto‟s. Het aantal 

grutto‟s steeg maar met liefst 14 broedparen. 

Vooral de kerkdorpen Rossum en Saasveld waren 

hier debet aan. Getuige het aantal vliegvlugge 

gruttokuikens in Rossum (gebied de Benneker) is 

de verwachting dat hier het aantal broedparen de 

komende jaren stabiel zal blijven. Voor Saasveld 

moet gevreesd worden dat het aantal broedparen 

in de nabije toekomst naar beneden bijgesteld gaat 

worden omdat hier al jarenlang achtereen, 

nauwelijks gruttokuikens vliegvlug zijn worden. 

Eveneens geldt dit voor Agelo, Fleringen, Weerselo 

en is tevens een bevestiging van de algemene 

landelijke trend. Dit wordt nog eens bevestigd door onderzoeken naar fitnesscorrelaties bij grutto‟s, verricht 

door de studenten van Rijksuniversiteit van Groningen in Friesland. Hieruit is gebleken, dat door toenemende 

vergrijzing onder de weidevogels, als gevolg van te weinig aanwas, met name de grutto een zeldzame 

broedvogel wordt. 

 

Onderstaande tabel geeft weer dat de meeste grutto‟s vanaf half april volop aan het broeden waren 

 

7-12 

april 

13-18 

april 

19-24 

april 

25-30 

april 

1-6 

mei 

7-12 

mei 

13-18 

mei 

19-24 

Mei 

2 9 12 2 4 2 1 1 

 

 

Scholekster 

 

Dit jaar hebben we zowel letterlijk als figuurlijk 

een flinke veer moeten laten ten aanzien van 

de aantallen scholeksters. Hadden we vorig 

jaar (het jaar van de scholekster) nog 67 

broedparen, dit jaar moesten we het doen met 

57 broedparen. Ondanks dat de scholekster 

een vrij late broeder is en minimaal last heeft 

van de landbewerkingen, gaat het niet goed 

met deze soort. Doordat 8 van de 38 gevonden 

legsels werden verstoord kwam het 

uitkomstpercentage uit op 78 %. Het aantal 

kuikens dat vliegvlug werd is gezien het 

uitkomstpercentage zeer beperkt gebleven. Het 

is moeilijk om aan te geven wat hiervan de 

oorzaak is. Ook deze luidruchtige weidevogel 

heeft onze aandacht en hulp hard nodig. 

 

Zoals de tabel weergeeft zijn de meeste legsels in de eerste week van mei gevonden 

 

7-12 

april 

13-18 

april 

19-24 

april 

25-30 

april 

1-6 

mei 

7-12 

mei 

13-18 

mei 

19-24 

mei 

25-31 

mei 

1-5 

juni 

1 2 3 1 11 4 6 2 3 1 
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Wulp 

Gelukkig blijft het aantal broedparen van de 

wulp de laatste jaren weer wat stabiel. Ten 

opzichte van vorig jaar is de stand gelijk 

gebleven met het aantal van 28 broedparen. 

Ondanks dat het erg moeilijk is om te bepalen 

waar de ietwat stiekeme wulp zijn nest heeft, 

zijn er van de 28 broedparen toch nog 19 

legsels gevonden. Een vindscore van 67 %. 

Het uitkomstpercentage kwam met 9 

verstoringen uit op 52 %, wat helaas niet erg 

hoog is. Een mooi resultaat was er in Saasveld 

waar we minimaal 3 broedparen met grote 

kuikens telden. 

 

 

 

 

 

In de tabel de vinddata van nesten. Van 3 nesten bleven de vinddata onvermeld 

 

1-6 

april 

7-12 

april 

13-18 

april 

19-24 

april 

25-30 

april 

1-6 

mei 

7-12 

mei 

13-18 

mei 

19-24 

mei 

1 2 3 3 2 1 1 1 2 

 

 

 

Tureluur 

 

Het aantal broedparen tureluurs bleef dit jaar 

nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Met 1 

broedpaar minder kwamen we uit op 22 

broedparen tureluurs. 

Mede dankzij het grote aantal broedparen van 

de tureluur (17) in de Benneker en daarbij het 

jaarlijks vliegvlug worden van een behoorlijk 

aantal kuikens in dit gebied, blijft de 

tureluurstand aardig stabiel. 

Behalve in Rossum treffen we de tureluur 

alleen nog aan in Fleringen (4 broedparen) en 

Weerselo (1 broedpaar). Omdat het nest van 

de tureluur moeilijk te vinden is en het niet 

altijd noodzakelijk is om het nest op te zoeken.  

 werden 10 legsels gevonden.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevonden legsels 

 

19-24 

april 

25-30 

april 

1-6 

mei 

7-12 

mei 

13-18 

mei 

3 2 2 1 1 
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5. DE 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.  

Onverwachte ontmoeting met kraanvogels op het maisland. 

Voor het derde jaar achtereen 6 broedparen van de grutto. 
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Van de 2 overige broedparen werd het legsel 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 vliegvlug. 
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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 

kievitkuikens vliegvlug zijn 

geworden. De eerste 

kievitkuikens 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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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6. NESTKASTENVERSLAG 
 

Inleiding: 

Evenals voorgaande jaren zijn er ook dit broedseizoen weer talrijke nestkasten op hun inhoud 

gecontroleerd. Niet iedereen heeft voldoende tijd om dit een drietal keren per broedseizoen te 

doen, toch zijn er weer genoeg gegevens ontvangen voor een verslag. 

In totaal werden er dit jaar 1760 nestkasten één of meerdere keren gecontroleerd op de inhoud. Dat 

zijn 44 nestkasten meer dan het jaar hiervoor; toen werden er 1716 gecontroleerd. 

 

Volthe (H.Kaptein) 

 

Het afgelopen broedseizoen 2009 heeft Hennie Kaptein wederom een groot aantal nestkasten gecontroleerd; in 

totaal 780 stuks. Op zijn eigen erf controleerde hij 174 nestkasten en in het buitengebied maar liefst 606 kasten op 

23 locaties. Al deze nestkasten zijn minimaal 2 keer en enkelen zelfs 3 keer op hun inhoud gecontroleerd; een 

geweldige prestatie: al die keren ladder op en af. De locaties van de 780 gecontroleerde nestkasten bevonden zich 

op het landgoed Egheria 40, fam. Kothuis 3, fam. Haarhuis 40, fam Willemsen 20, ‟t Venneke 37, fam. Meijer 40, 

fam. Schepers 20, fam. Lansink 37, fam. Hofhuis 20, fam. Scholten 20, fam. Schellings 38, fam. Huls 29, fam.Racer 

Palthe 20, fam. Vernooi 60, fam. Scholten Linde 20, fam. Smellink 37, fam. Ensink op Reimer 40, fam. Horsthuis 18, 

Het Menenveld 19, fam. Bos Palthe 20, Tulkskamp 20, Konijnenbos 7 en tot slot H. Kaptein met 174 nestkasten. 

 
Hieronder de resultaten over 2008 en 2009 van nestkasten rond het eigen erf van H.Kaptein: 
 

Vogelsoort  Nestkasten 
bezet 

Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Koolmees 27 23 206 180 7,6 7,8   

Bonte vliegenvanger 23 32 129 155 5,6 4,8 122 155 

Pimpelmees 16 10 162 99 10,1 9,9   

Spreeuw 22 20 107 92 4,9 4,6 92 54 

Ringmus 2 2 10 8 5,0 4,0   

Boomklever 8 4 33 29 4,1 7,3 19 8 

Gekraagde roodstaart 2 .. 13 .. 6,5 .. 13 .. 

Glanskop .. 1 .. 10 .. 10,0 .. 10 

Kasten met alleen 
nest 

2 2       

Totaal 102 94 660 573 6,5 6,1 246 227 

 

Toelichting:  

 

Van de 174 nestkasten waren er dit jaar 94 

bezet. Een bezettingspercentage van 54 %; 

gelijk aan het broedseizoen 2008. Alleen bij 

de bonte vliegenvanger steeg het aantal 

bezette nestkasten in 2009. De teruggang 

van de koolmees zette zich dit jaar door, en 

is hiermee inmiddels voorbij gestreefd door 

de bonte vliegenvanger. Het gemiddeld 

aantal uitgevlogen jongen per kast was dit 

jaar bij veel soorten goed; vooral de 

boomklever wist veel jongen groot te 

brengen. Vanwege 7 verlaten legsels viel 

het aantal uitgevlogen jongen bij de bonte 

vliegenvanger tegen.  

 

Het aantal uitgevlogen jonge bonte vliegenvangers viel tegen. 
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Nestkastresultaten op alle door H. Kaptein gecontroleerde locaties: 

 

In 2008 werden door Hennie in totaal 937 nestkasten gecontroleerd, dit jaar 2009 waren het er precies 780. 

Het bezettingspercentage was 61%; 5 % lager dan in 2008.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2008 als 2009. 
 

Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen 
totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Koolmees 199 146 1680 1283 8,4 8,8 .. .. 

Ringmus 64 52 294 246 4,6 4,7 .. .. 

Pimpelmees 133 86 1230 807 9,2 9,4 .. .. 

Bonte vliegenvanger 115 111 587 588 5,1 5,3 556 464 

Spreeuw 46 39 220 182 4,8 4,7 152 81 

Boomklever 33 27 206 210 6,2 7,8 155 142 

Gekraagde roodstaart 4 9 25 51 6,3 5,7 17 44 

Glanskop 2 4 14 37 7,0 9,3 14 28 

Boomkruiper 1 .. 5 .. 5,0 .. 5 .. 

Merel 1 .. 5 .. 5,0    

Kasten met alleen nest 13 4       

Totaal 616 478 4266 3404 6,9 7,1 914 759 

 

Toelichting 

 

Zoals in het overzicht te zien is, maakten acht 

vogelsoorten gebruik van de nestkasten. De 

koolmees bezet nog steeds de meeste 

nestkasten gevolgd door de bonte 

vliegenvanger. Er werd dit jaar een flink 

aantal nestkasten minder gecontroleerd als in 

de voorgaande jaren. Hierdoor is een reële 

vergelijking van de bezettinggraad t.o.v. het 

vorige broedseizoen niet mogelijk. Als we 

kijken naar het gemiddeld aantal uitgevlogen 

jongen per nestkast dan zien we bij de 

meeste soorten een lichte stijging, met 

uitzondering van spreeuw en gekraagde 

roodstaart. Het totale aantal verlaten legsels 

bedroeg dit jaar 18; dit is 4 legsels minder als 

in 2008. De bonte vliegenvanger spande 

hierbij de kroon met 16 verlaten legsels, 

gevolgd door koolmees en gekraagde 

roodstaart met elk 1 verlaten legsel. In 4 

gevallen werd een ouder vogel dood op het 

nest aangetroffen; koolmees 2 x, ringmus en 

bonte vliegenvanger elk 1 x. Het aantal 

geringde vogels lag behoorlijk lager dan in het 

voorgaande jaar. Dit had voornamelijk te 

maken met de daling van het aantal geringde 

jonge bonte vliegenvangers en jonge 

spreeuwen, die in 2008 in grotere getale               

                                                                                             werden geringd. 

Er werden het afgelopen jaar minder spreeuwen geringd. 
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Deurningen: ( Horsthuis, Ophuis, Koopman, Bleijenberg) 

 

In Deurningen en omgeving werden dit jaar op 7 locaties 193 nestkasten op hun inhoud gecontroleerd. De 

aantallen nestkasten op deze locaties zijn als volgt verdeeld: 70 bij de fam. Jonker/Bosscha, 28 bij de 

fam.Hofste, 16 bij de fam. Broekhuis, 14 bij de fam. Vrielink, 14 bij de fam. Borghuis, 21 bij de fam. Stoffels en 

30 bij de fam. Mentink. Alle nestkasten werden gedurende het broedseizoen 3 keer gecontroleerd. Van de 193 

nestkasten waren er 119 bezet, wat een bezettingspercentage opleverde van 62 %.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2009 en 2008. 
 

Vogelsoort  Nestkasten 
 bezet 

Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Koolmees 51 38 400 337 7,8 8,9 .. .. 

Pimpelmees 33 28 322 257 9,8 9,2 .. .. 

Ringmus 5 5 25 25 5,0 5,0 .. .. 

Spreeuw 15 14 71 55 4,7 3,9 61 42 

Huismus 5 4 21 19 4,2 4,8 .. .. 

Bonte vliegenvanger 14 15 88 83 6,3 5,5 53 45 

Boomklever 5 4 37 28 7,4 7,0 15 23 

Bosuil 2 2 1 5 0,5 2,5 1 5 

Gekraagde roodstaart 1 .. 6 .. 6,0 .. .. .. 

Grauwe vliegenvanger  1  4  4,0  4 

Kauw  1  4  4,0   

Glanskop 1 .. 6 .. 6,0  6 .. 

Kerkuil 1 .. 4 .. 4,0 .. 4 .. 

Roodborst 1        

Merel 1        

Hoornaar 1 2       

Muizen 1 ..       

Kasten met alleen nest 6 5       

Totaal 143 119 1061 817 6,9 6,9 140 119 

 

Toelichting: 

 

Zoals u in het overzicht ziet waren er 10 soorten  die in Deurningen gebruik maakten van één of meerdere 

nestkasten. Een nieuwkomer dit jaar was de grauwe vliegenvanger die in een half open nestkastje 4 jongen 

wist groot te brengen. Hoewel het 

aantal bezette nestkasten door de 

koolmezen flink daalde, had deze 

soort nog steeds de meeste 

nestkasten in gebruik. Ook de 

pimpelmezen deden het wat minder, 

terwijl  de ringmussen gelijk bleven in 

aantal bezette kasten. De totale 

bezetting was met 62% bijna gelijk 

aan die in 2008. Uitgezonderd bij de 

spreeuw vlogen er bij de overige 

soorten een behoorlijk  aantal jongen 

uit. Twee nestkasten werden verlaten; 

1 maal pimpelmees en 1 maal bonte 

vliegenvanger. 

 

 

Ook de grauwe vliegenvanger wist een nestkast te vinden.  
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Saasveld (A. Hofstede)    

 

Van de 74 gecontroleerde nestkasten die rondom het huis van Alfons hangen waren er dit jaar 47 bezet. Het 

bezettingpercentage van 64% was daarmee 9% hoger als in het voorgaande jaar. Alle nestkasten werden het 

lopende broedseizoen minimaal 3 keer gecontroleerd.  

      

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2008 als 2009. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 
 bezet 

Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen 
geringd 

Jaargang 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Koolmees 18 15 181 146 10,1 9,7 .. .. 

Bonte Vliegenvanger 8 9 43 51 5,4 5,7 43 51 

Pimpelmees 8 16 82 156 10,3 9,8 .. .. 

Spreeuw 1 .. 4 .. 4,0 .. .. .. 

Grauwe vliegenvanger .. 1 .. 10 .. 10,0 .. 10 

Boomklever 2 1 8 8 4,0 8,0 8 8 

Gekraagde roodstaart 1 3 5 25 5,0 8,3 5 25 

Torenvalk 1 1 6 6 6,0 6,0 6 6 

Merel 1 .. 5 .. 5,0 .. .. .. 

Totaal 40 47 334 402 8,4 8,6 62 100 

 

Toelichting: 

 

Zoals in het overzicht te zien is, maakten 7 

soorten gebruik van één of meerdere kasten, 

één minder dan het jaar hiervoor. Spreeuw en 

merel werden dit jaar niet aangetroffen in een 

nestkast bij Alfons. Daarentegen was ook op 

deze locatie de grauwe vliegenvanger een 

nieuwe soort, die in twee legsels 10 jongen wist 

groot te brengen.  

De bezetting van de nestkasten werd het 

afgelopen jaar, voor de verandering eens niet 

gedomineerd door de koolmees. Voor de eerste 

plek op de ranglijst werden ze net afgetroefd 

door de pimpelmees die precies 1 nestkast meer 

bezet had.  

Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per 

nestkast was bij alle soorten goed. Vooral de 

gekraagde roodstaart deed het met 3 bezette 

nestkasten, erg goed rond erve Hofstede. Eén 

paartje had het kennelijk zo naar de zin dat ze 

nog een tweede legsel produceerden waarmee 

het totaal aantal uitgevlogen jongen van deze 

soort uitkwam op 25. Er werden 3 verlaten 

nesten aangetroffen: twee maal pimpelmees en 

één maal koolmees. Ook dit jaar werden weer 

veel jongen geringd, hetgeen door de extra 

controlerondes een hoop extra werk met zich 

meebracht. Bij de torenvalken zijn voor het 

derde achtereenvolgende jaar weer 6 prachtige 

jongen uitgevlogen. 

 

Boomklever bezig met de bekleding van een nestholte. 
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Dramatisch slecht gaat het met de 

ringmus. Deze soort had in 2007 nog 15 

nestkasten bezet maar werd in 2009 nog 

slechts in één nestkast aangetroffen.  
 

Agelo (J.Stevelink) 

 

Johan Stevelink controleerde dit jaar 243 nestkasten in het gebied Agelo. Hiervan rond zijn eigen erf en 

zuidzijde Voortsweg 136 kasten. Verder nog op een 5 tal andere locaties; 27 bij de fam. Scholten-Meilink, 24 bij 

de fam. Cristopoulos, 21 bij de fam. Ter Brake 11 bij de fam. Luiken en 24 bij de fam. Steggink. Van deze 243 

nestkasten bleken er na controle 179 bezet te zijn. Hiermee ligt het bezettingspercentage met 74 % iets hoger 

dan in 2008. Jammer dat er door tijdgebrek maar één keer gecontroleerd is zodat er van deze locaties geen 

uitgevlogen jongen kunnen worden vermeld.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2008 en 2009. 

 

Vogelsoort nestkasten 
Bezet 

Percentage 
Bezet 

nestkasten 
Bezet 

Percentage 
Bezet 

Jaargang 2008 2008 2009 2009 

Koolmees 57 23,4 50 20,6 

Spreeuw 40 16,1 20 8,2 

Pimpelmees 43 17,6 55             22,6 

Ringmus 5 2,0 1 0,4 

Bonte vliegenvanger 17 7,0 25 10,3 

Boomklever 3 1,2 5 2,1 

Gekraagde roodstaart 1 0,4               2 0,9 

Roodborst 2 0,8 ..               .. 

Bosuil 1 0,4 2 0,9 

Kerkuil 3 1,2 2 0,9 

Steenuil 1 0,4 1 0,4 

Winterkoning 1 0,4 .. .. 

Torenvalk 4 1,6 1 0,4 

Holenduif 4 1,6 1 0,4 

Mandarijneend 3 1,2 2 0,9 

Witte kwikstaart 1 0,4 .. .. 

Glanskop 1 0,4 1 0,4 

Eekhoorn 4 1,6 .. .. 

Kasten met nestmarteriaal 3 1,2 11 4,6 

Bezette nestkasten 195 72 % 179 74 % 

 
Toelichting: 

 

In 2009 hebben 14 soorten vogels gebruik gemaakt van één of meerdere nestkasten in het controle gebied van 

Johan Stevelink. De koolmees moest na vele 

jaren zijn koppositie afstaan aan de 

pimpelmees. Deze veroverde met 55 bezette 

nestkasten ruim 22% van het totale aantal 

nestkasten. Met 7 nestkasten minder als in 

2008, eindigde de koolmees op de tweede 

plaats. De bonte vliegenvanger had een goed 

jaar in Johan‟s controle gebied; 7 nestkasten 

meer bezet dan in  2008.  
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De spreeuw presteerde slecht met een halvering van het aantal bezette nestkasten in vergelijking met 2008. Als 

we de twee afgelopen jaren met elkaar vergelijken, dan zien we dat van de gebruikelijke soorten de 

pimpelmees, bonte vliegenvanger en boomklever wat hoger scoorden, terwijl de koolmees, spreeuw en ringmus 

het slechter deden.  

Van de soorten die we doorgaans wat minder in de nestkasten tegenkomen deden de muizeneters als torenvalk 

en kerkuil het slechter dan in 2008. De bosuil deed het met twee bezette nestkasten daarentegen juist beter. In 

tegenstelling tot 2008 had Johan gelukkig niet te maken met predatie door eekhoorns die het toen voornamelijk 

hadden voorzien op de spreeuwenkasten. Hierdoor zijn er ondanks een mindere bezetting, wellicht meer jonge 

spreeuwen uitgevlogen als in 2008. Ook werden geen verlaten legsel geconstateerd; wel werd 3 maal een dode 

vogel op het nest aangetroffen. Het ging hierbij om een koolmees, pimpelmees en ringmus.  

 

Weerselo (Fam. Kleissen) 

 

Op 12 mei was het weer zover; “spreeuwenringdag” bij de familie Kleissen. Er werden 85 nestkasten 

gecontroleerd. Hiervan waren er 25 bezet, wat neer komt op een bezettingspercentage van 29 %. In totaal zijn 

er die dag 106 jonge spreeuwen geringd. Naast spreeuwen worden er elk jaar ook andere vogels op deze 

locatie geringd zoals kerkuilen, torenvalken en steenuilen. Helaas ontbrak dit jaar de bosuil.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2008 als 2009. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 
 bezet 

Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Spreeuw   35 25 161 106 4,6 4,3 161 106 

Torenvalk 2 1 11 5 5,5         5,0 6 5 

Kerkuil 1 1 3 3 3,0 3,0 3 3 

Steenuil        1 1 3 2 3,0 2,0 3 2 

Bosuil 1 .. 4 .. 4,0 .. 4 .. 

Boomklever 1 .. 7 .. 7,0 .. 7 .. 

Totaal 41 28 189 116 4,6 4,1 189 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jonge torenvalk op het punt van uitvliegen. 
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Nestkastenproject Basisschool St. Aegidius 

 

De leerlingen van groep 7/8 hebben ook dit jaar met veel enthousiasme gewerkt aan het 

nestkastenproject. Alle kastjes zijn geplaatst in de directe omgeving van de school; in de 

schooltuin in en rond de kerststallen en in het bos bij het openluchttheater. Ook heeft de school 

de beschikking over twee uilenkasten. Beide kasten zijn beschikbaar gesteld door de Stichting De 

Groene Poort. In totaal zijn er 26 kastjes geplaatst. 

 

De kinderen controleren, in groepjes van twee of drie, hun eigen kastjes. Ze noteren hun bevindingen; is er 

nestmateriaal, een nest of zijn er eitjes of jongen aanwezig? Ook de naam van de vogel en andere opmerkelijke 

zaken worden genoteerd. In de klas verzamelen de kinderen informatie over de vogels die hun kastjes 

bezetten. Van internet worden tekst en plaatjes gehaald en verwerkt in een verslag of power point.  

Met veel plezier nemen de kinderen elk jaar weer deel aan deze praktische natuurlessen. Steeds weer zijn ze 

verbaasd over de jonge vogeltjes die ze aantreffen in de kastjes, vinden ze deze jonge vogeltjes iets 

wonderbaarlijks. Naast het plezier dat de kinderen beleven aan deze lessen, zie je dat de leerlingen eerbied 

voor de hele natuur blijven houden. De bezettingsgraad van de kastjes was ook dit jaar weer goed; slechts 

twee kastjes zijn echt leeg gebleven en jammer genoeg zijn de uilenkasten ook niet bezet geweest.  

 

Alle gegevens zijn verwerkt in onderstaand schema, zo hebt u een indruk waar de kinderen mee 

bezig zijn geweest. 

 
nestkast 
nummer 

2de controle 
7 mei 

3de controle 
20 mei 

4de controle 
12 juni 

 
1 t/m 5  
Jochem en 
Lars  
 

 1: pimpelmees 8 jongen en 1 ei 
 2: vliegenvanger 2 eitjes  
 3: koolmees zit op het nest  
 4: gekraagde roodstaart 7 eitjes 
 5: koolmees 11 eitjes 

pimpelmees 8 jong en 1 ei 
vliegenvanger 6 eitjes 
koolmees 8 eitjes 
gekr. Roodstaart 5j. en 2 ei 
koolmees 11 jongen 

uitgevlogen en 1 ei 
uitgevlogen 
8 eitjes, verlaten 
uitgevlogen en 1 ei 
uitgevlogen 1 dood 
jong 

 
6 t/m 10 
Martthijs 
en Lennard 

 6: mus 4 jongen en 1 ei 
 7: koolmees 7 jongen 
 8: spreeuw 5 jongen 
 9: pimpelmees 11 grote jongen 
10: koolmees 11 eitjes 

4 uitvliegende jonen 
koolmees 9 jongen 
uitgevlogen 
pimpelmees 11 grote jong 
koolmees 11 grote jongen 

uitgevlogen 
uitgevlogen 
uitgevlogen 
uitgevlogen 
uitgevlogen 

 
11 t/m 16 
Marthijn, 
Sander en 
Julian. 

11: kool- of pimpelmees met jongen 
12: leeg 
13: grauwe vliegenvanger 7 eitjes 
14: pimpelmees 9 eitjes en 1 jong 
15: koolmees met jongen 
16: kool- of pimpelmees 8 j. en 1 ei 

uitgevlogen 
leeg 
7 grote jongen 
grote jongen 
9 grote jongen 
9 grote jongen 

uitgevlogen 
leeg 
uitgevlogen 
uitgevlogen en 3 
eitjes 
uitgevlogen 

 
17 t/m 23 
Camilla, 
Yasmin en 
Marleen 

17: nest met dode jongen 
18: leeg 
19: bonte vliegenvanger 7 eitjes 
20: koolmees 9 jongen 
21: koolmees 9 jongen  
22: koolmees met jongen 
23: kool- of pimpelmees 8 eitjes 

 
leeg 
nog slechts 3 eitjes 
8 grote jongen en 1 ei 
koolmees 9 grote jongen  
koolmees 9 grote jongen 
pimpelmees 9 grote jongen 

 
leeg 
1 eitje ???? 
uitgevlogen 
uitgevlogen 
uitgevlogen 
uitgevlogen 

A: Bosuil 
B: Steenuil 

A: leeg 
B: leeg 

leeg 
leeg 

leeg 
leeg 
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Totaal overzicht 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2008 als 2009. 

 
Vogelsoort Nestkasten 

bezet 
Percentage bezet Nestkasten bezet Percentage bezet 

Jaargang 2008 2008 2009 2009 

Koolmees 328  19,1 224 13,3 

Ringmus 81 4,7 65 3,9 

Pimpelmees 222 12,9 188 11,2 

Bonte Vliegenvanger 154 9,0 160 9,5 

Spreeuw 141 8,2 106 6,3 

Kerkuil 66 3,8 35 2,1 

Boomklever 44 2,6 38 2,3 

Bosuil 16 0,9 16 0,9 

Huismus 9 0,5 8 0,5 

Steenuil 22 1,3 32 2,0 

Gekraagde roodstaart 8 0,5 14 0,8 

Torenvalk 26 1,5 21 1,2 

Glanskop 4 0,2 5 0,3 

Holenduif 4 0,2 15 0,9 

Roodborst 3 0,2 .. .. 

Witte kwikstaart 1 0,1 .. .. 

Boomkruiper 1 0,1 .. .. 

Winterkoning 1 0,1 .. .. 

Grauwe vliegenvanger .. .. 2 0,1 

Mandarijneend 3 0,2 1 0,1 

Merel 3 0,2 .. .. 

Kauw .. .. 6 0,4 

Eekhoorn 5 0,1 .. .. 

Hommel 3 0,2 .. .. 

Hoornaar 2 0,1 2 0,1 

Kasten met alleen nest 22 1,3 21 1,2 

Bezette nestkasten 1172 68 % 964 57% 

Gecontr.  nestkasten 1716  1685  

 

Van alle binnengekomen gegevens is hieronder een totaaloverzicht 

gemaakt. Jammer dat niet alle gegevens volledig zijn aangeleverd, 

waardoor het totale aantal uitgevlogen jongen niet kan worden 

vermeld. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te verkrijgen over 

bezetting van de nestkasten zijn de gegevens van 2009 en 2008 in dit 

overzicht verwerkt. In totaal werden in 2009 op alle locaties 1685 

nestkasten één of meerdere keren gecontroleerd. Hiervan waren er 

964 bezet en daarmee kwam het bezettingspercentage uit op 57%. Dit 

een daling van 11% ten opzichte van 2008. Ongetwijfeld werden er in 

het onderzoeksgebied nog meer nestkasten op hun inhoud 

gecontroleerd, echter hiervan werden geen gegevens bijgehouden. De 

nestkasten waarvan verdere gegevens ontbraken maar die in 2009 wel 

zijn bezocht voor het ringen van de jongen, zijn wel in dit overzicht 

verwerkt. Het betreft hier voornamelijk nestkasten van de bosuil, 

kerkuil, steenuil en torenvalk. Aangezien we de laatste jaren zeer actief 

zijn in het plaatsen en controleren van deze nestkasten, is het totale 

aantal gecontroleerde nestkasten per saldo bijna gelijk aan de jaren 

hiervoor. Totaal 1685 nestkasten  werden 
er gecontroleerd. 
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Samenvatting 
 
Samenvattend kunnen we zeggen dat een bezetting van 57% in dit jaar een stuk minder was als in 2008 toen 
68 % van de nestkasten bezet bleek te zijn. Het aantal soorten dat gebruik heeft gemaakt van een nestkast is 
met 3 verminderd naar 17. Bij de koolmees en pimpelmees zien we een flinke teruggang t.o.v. 2008. Dit heeft 
voor een groot deel te maken met een sterke daling van het aantal gecontroleerde nestkasten waarbij het 
voornamelijk ging om nestkasten voor kool- en pimpelmees. De bonte vliegenvanger beleefde een goed 
broedseizoen terwijl we de ringmus echter steeds minder vaak aantreffen in de nestkasten.  
Van de vogelsoorten die over het algemeen niet vaak hun jongen groot brengen in een nestkast deed vooral de 
gekraagde roodstaart het uitstekend met 14 nestkasten. Ook hebben we dit jaar weer een Manderijneend 
broedend in een nestkast aangetroffen. In totaal 33 gevallen werd een verlaten legsel aangetroffen waarvan  
17 x bonte vliegenvanger, 5 x steenuil, 3 x bosuil, 3 x pimpelmees, 2 x koolmees, 2 x kerkuil en 1 x een 
gekraagde roodstaart. In 7 gevallen werden vogels dood op het nest aangetroffen; 3 x koolmees, 2 x ringmus, 
1 x pimpelmees en 1 x bonte vliegenvanger. 
  
Broedresultaten uilen en torenvalk 
 

Bosuil 
 Bij de bosuilen is de bezetting de laatste jaren vrij constant. Van 

de gecontroleerde nestkasten waren er dit broedseizoen 16 
bezet door de bosuil, de resterende kasten vooral door 

holenduif (10 x ) en kauw ( 4x ) Ook maken elk jaar een 
aantal Manderijneenden gebruik van deze nestkasten. 
Het gaat hierbij vooral om kasten die in de buurt van 
water hangen m.n. bij het Almelo-Nordhornkanaal. Uit 

de 16 door bosuilen bezette nestkasten zijn in totaal 33 
jongen uitgevlogen, wat neer komt op 2,5 jong per 

nestkast. Het aantal jongen had wat hoger kunnen zijn als niet 
3 legsels waren mislukt. In totaal zijn er 57 nestkasten van deze 

soort gecontroleerd. 
 

 
 

Steenuil 
 De Steenuil doet het steeds beter wat betreft de bezetting van 

nestkasten. In het broedseizoen 2009 werden 32 kasten bezet 
door deze soort; een stijging van 10 nestkasten t.o.v. 2008. 

Het aantal uitgevlogen jongen bedroeg 66 stuks wat neer 
komt op 2,1 jong per nestkast. Dit is in verhouding met 

voorgaande jaren wat aan de lage kant. De reden 
hiervoor zijn een 5 tal mislukte legsels waarvan er 2 

door predatie verloren zijn gegaan. In 2 nestkasten 
waren de jongen al (uit) gevlogen zonder dat het aantal 

bekend was. Totaal werden 95 steenuilkasten gecontroleerd 
waarvan er 32 door steenuilen bezet waren.  

 
 

 
 
 

 

Wanneer men op een geschikte locatie een nieuwe steenuilkast plaatst, is het meestal de spreeuw 

die als eerste van deze kast gebruik maakt. Spreeuwen hebben de gewoonte om de nestkasten 

helemaal vol te stouwen met nestmateriaal. In een volgend voorjaar is het dan ook onmogelijk 

voor de steenuil om deze kast te gebruiken. Om de steenuil in het volgend voorjaar een kans te 

bieden zal de kast, na het uitvliegen van de spreeuwen, schoon gemaakt moeten worden. Is een 

kast eenmaal in gebruik door de steenuil, dan is de spreeuw kansloos. 
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Kerkuil  
Voor de kerkuil was het broedseizoen 2009 een rampjaar. Dit had alles te maken 

met een te kort aan muizen. Eens in de zoveel jaar hebben we te maken met 
een daljaar in de muizenstand: in dat jaar zijn er veel minder muizen als 

normaal. De kerkuilen hebben het vermogen om hun nestgrootte hierop 
aan te passen. Het broedseizoen 2009 was een dergelijk seizoen. De 

nestgrootte kwam, op één uitzondering na, niet boven de 3 jongen 
per nest uit. Normaliter vliegen 4 á 6 jongen uit; in goede jaren 

zelfs meer. Ook kwam een flink aantal broedparen niet eens tot 
broeden, hoewel ze tijdens het broedseizoen wel in de nestkast werden 

aangetroffen. In totaal werden 147 nestkasten gecontroleerd; hiervan 
waren 35 kasten bezet. Het aantal uitgevlogen jongen bedroeg totaal 83, 

wat neer komt op 2,4 jongen per nestkast. In 2 gevallen werd een verlaten 
legsel aangetroffen terwijl men in 3 gevallen broedende holenduifjes aantrof. 

 
 
 
 

Torenvalk  
Hadden de torenvalken in 2008 een uitzonderlijk goed jaar, het afgelopen 

broedseizoen 2009 zijn ze weer wat terug gevallen. Met 21 bezette nestkasten 
kwamen we op gelijke hoogte als in 2007. In totaal zijn er uit 21 bezette 

nestkasten 87 jonge torenvalken uitgevlogen, wat neer komt op 4,1 
jongen per nest. Er werden in totaal 48 nestkasten gecontroleerd. 

Hiervan waren er 21 bezet door torenvalken, 7 door kauwtjes en in 
3 kasten hadden holenduiven hun intrek genomen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Overzicht broedresultaten Uilen en Torenvalk van 2007 t/m 2009 
 
 

Soort vogel 
 

Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Jongen  gemiddeld  
uitgevlogen per nestkast 

Jaargang 2007 2008 2009   2007   2008 2009   2007   2008   2009 

Kerkuil    49   66       35   274    215      83  5,6      3,3 2,8     

Kerkuil 2e legs   19   72    3,8       

Bosuil   16   16      16  35   40   33  2,2     2,5   2,1    

Steenuil   19 22 32  55       63  66   3,0  2,9    2,1   

Torenvalk   21    26      21  83     132  87   4,0    5,1   4,1    

Totaal   123    130  104   518  450   269   4,2   3,5   2,6     

 
 
Resumerend kunnen we vaststellen dat 2009 voor uilen en torenvalk geen goed broedseizoen was. Bij bijna alle 
vier de boven genoemde soorten was het resultaat minder dan in 2008. De steenuil vormt in dit rijtje, voor wat 
betreft het aantal bezette nestkasten en uitgevlogen jongen, een uitzondering. Voor deze soort worden jaarlijks 
een flink aantal nieuwe nestkasten bijgehangen en gecontroleerd. Als men de kolom gemiddeld uitgevlogen 
jongen per nestkast bekijkt, dan is het duidelijk dat ook de steenuil lager scoort dan in de jaren hiervoor. 
Uiteraard gaan we door met het plaatsen van nestkasten voor zowel bosuil, kerkuil als torenvalk en steenuil. 
Vooral voor steenuil zijn in onze regio nog genoeg mooie locaties om nestkasten op te hangen en zo dit fraaie 
uiltje een handje te helpen met nestgelegenheid. 
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7. RINGRESULTATEN 2009 

 

Geringde vogels 

 

SOORT     2008      2009 SOORT     2008   2009 

Havik 3 2 Roodborst 23 19 

Sperwer 1 0 Gekraagde roodstaart 40 67 

Buizerd 14 8 Merel 20 14 

Torenvalk 127 78 Zanglijster 2 0 

Scholekster 6 0 Zwartkop 0 1 

Kleine plevier 0 8 Kleine Karekiet 411 416 

Kievit 27 38 Tjiftjaf 6 0 

Grutto 1 7 Grauwe vliegenvanger 13 34 

Wulp 9 5 Bonte vliegenvanger 866 920 

Holenduif 5 7 Staartmees 1 0 

Koekoek 12 18 Glanskop 29 57 

Kerkuil 226 95 Kuifmees 3 0 

Steenuil 70 78 Zwarte mees 24 0 

Bosuil 42 32 Pimpelmees 103 137 

Ransuil 3 0 Koolmees 146 165 

Grote bonte specht 2 6 Boomklever 307 345 

Gierzwaluw 0 3 Boomkruiper 6 4 

Boerenzwaluw 359 338 Spreeuw 783 739 

Huiszwaluw 27 33 Huismus 3 5 

Grote gele kwikstaart 18 6 Ringmus 46 111 

Witte kwikstaart 5 26 Vink 21 45 

Gele kwikstaart 0 4 Groenling 38 1 

Heggenmus 11 19 Sijs 76 0 

Winterkoning 0 1 Geelgors 36 31 

 

TOTAAL SOORTEN 

 

44 

 

39 

 

TOTAAL EXEMPLAREN 

 

3984 

 

3923 

 

Het totaal aantal geringde vogels in 2009 was vergelijkbaar met het aantal van 2008; slechts 61 vogels werden 

er in dit verslagjaar minder geringd. De diversiteit van de 39 geringde soorten was in 2009 ook wat lager. 

Hieronder 10 soorten van de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare broedvogels in Nederland. Het ringen van 

pullen van deze Rode Lijstsoorten heeft extra aandacht van het Vogeltrekstation. 

De bonte vliegenvanger was weer koploper 

met 920 geringde exemplaren, waarvan er 44 

als broedvogel bij controle in de nestkasten 

werden aangetroffen. In tegenstelling tot 

voorgaande jaren vergde het ringen van alle 

nestjongen veel meer tijd omdat de spreiding 

in het broedproces bij de bonte 

vliegenvangers dit jaar enkele weken bedroeg 

en dus meerdere controles nodig waren. Er 

waren 8 nestkasten waarin 8 jonge bonte 

vliegenvangers zaten en dat is opmerkelijk 

veel. In dezelfde drukke periode hebben ook 

de gekraagde roodstaartjes jongen en een 

flink aantal van 67 pullen in nestkasten 

werden geringd. 

 

 
Veel pullen van de gekraagde  roodstaart werden geringd. 
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De ringvangsten op de wintervoederplekken in Agelo en 

Saasveld in januari en begin maart verliepen succesvol want 

466 vogels kregen een ring. Het leverde opmerkelijke 

vangsten op met o.a. 31 geelgorzen, 66 ringmussen en       

6 grote bonte spechten. Naast deze “vers geringde vogels” 

werden er ook nog 189 vogels gecontroleerd die al eerder 

waren geringd op deze locaties. 

 

In de 2e week van mei waren de jonge spreeuwen aan de beurt om geringd te worden en het waren er weer 

veel dit jaar. Wel een beetje minder dan vorig jaar maar nog altijd 739 krijsende en poepende pullen. In het 

verleden was Kleissen in Weerselo altijd het adres om veel spreeuwen te ringen, maar de laatste jaren broedt 

de grootste kolonie bij Henk Plas in Agelo. 

De boomklever is een soort die zich het laatste decennium 

sterk heeft uitgebreid. Het ophangen van veel nestkasten 

en de verouderende bossen zijn hier zeker debet aan. Er 

worden de laatste jaren ook steeds meer boomklevers 

geringd en 345 exemplaren in 2009 is top. In 8 nestkasten 

was het dringen geblazen met 9 jonge boomklevers 

wachtend op een ring. De aantallen boeren- en 

huiszwaluwen die geringd werden, waren vergelijkbaar met 

de aantallen van vorig jaar. Slechts één nestje met 6 grote 

gele kwikstaarten werd er geringd, maar er zaten enkele 

nestjes op ontoegankelijke plekken en ook werden jongen 

aangetroffen die al te groot waren. Opmerkelijk was de 

vondst van een nestje met 4 gele kwikstaarten midden in 

een maïsakker en een nestje met 6 witte kwikstaarten in de hoek van een dakgoot. De eigenaar, een ware 

natuurliefhebber, had gelukkig prima maatregelen getroffen om het nestje met kwikstaartjes te beschermen 

tegen overstromingen door plensbuien. In totaal werden 26 witte kwikstaartjes in 5 nesten geringd. 

 

Door wat extra aandacht te schenken aan de Rode Lijstsoort de grauwe vliegenvanger, lukte het 10 nestjes met 

in totaal 34 pullen te ringen, waarbij het in 3 gevallen een tweede legsel betrof. Eind juni werd een van onze 

ringers gebeld of hij ook gierzwaluwen wilde ringen. Natuurlijk wilde hij dat, want in Enschede bij Polaroid 

worden al 25 jaar lang gierzwaluwen in nestkasten geringd en misschien waren er mogelijkheden voor 

uitbreiding van deze steeds meer in de verdrukking komende boeiende vogels in Oldenzaal. De bewoner had 

bovenin de nok van zijn huis een kleine opening gemaakt waardoor de gierzwaluwen toegang hadden tot een 

holte bovenop zolder. Op de zolder was de holte met een doorzichtig plaatje afgedicht, waardoor men het 

broedproces van de gierzwaluwen kon volgen. Het plaatje werd even losgeschroefd en drie reeds enkele weken 

oude, maar nog niet vliegvlugge gierzwaluwen, waren snel geringd. 

 

Op 8 juni 2009 werden de eerste nestjes met kleine 

karekieten geringd en de laatste nestjes waren op 10 

augustus aan de beurt. Het totale aantal kleine karekieten dat 

geringd werd in deze periode bedroeg 416 pullen, verdeeld 

over 133 nestjes. Het aantal 2e legsels van de kleine karekiet 

viel wat tegen. Uiteraard werd er ook weer goed opgelet of de 

kleine karekieten bezoek hadden gehad van een koekoek en 

stiekem een ei in hun nest was gedropt. En ja zeker, want 18 

koekoeken werden er uiteindelijk geringd. 

 

 

 

Het aantal geringde huiszwaluwen bleef gelijk. 

Eén van de gevangen geelgorzen op 
wintervoederplek in Agelo 
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Ook natte braakliggende terreinen genieten de voorkeur 

van de kievit, zoals op een toekomstig bouwterrein achter 

de Hasseleres, waar ¾ van alle pullen werd geringd. 

Omdat op dit terrein in het broedseizoen nog gedeeltelijk 

plassen water stonden was het extra aantrekkelijk en 

broedden er ook nog enkele paartjes kleine plevieren, 

waarvan 2 maal 4 kleine pullen werden geringd. 
 

Geringde weidevogels 

 

SOORT 2005 2006 2007 2008 2009 

Kievit 51 40 32 27 38 

Grutto 4 3 3 1 7 

Wulp 1 2 0 9 5 

Scholekster 2 3 5 6 0 

Tureluur 8 4 3 0 0 

TOTAAL 66 52 43 43 50 

 

Van de kievit werden uiteraard weer de meeste pullen geringd, want het is nog steeds onze talrijkste 

weidevogel en de pullen van de kievit zijn redelijk makkelijk op 

te sporen in het korte gras waarin ze het liefst fourageren. Het 

was al behoorlijk wat jaartjes geleden dat er 7 jonge grutto‟s 

werden geringd, waarbij zelfs een voltallig nest met 4 pullen. Als 

deze nestvlieders eenmaal het nest verlaten hebben, zijn ze 

nauwelijks op te sporen in het hoge gras en zeker niet alle 4. 

Glück muss man haben! Dit geldt zeker voor het ringen van deze 

kritische weidevogel. 

Minder geluk hadden de ringers op een andere locatie waar 4 

jonge wulpen liepen, waarvan maar 3 exemplaren werden 

gevonden en geringd. Het vierde kuiken, toch al behoorlijk groot, 

bleef onvindbaar in het korte gras.  

 

 

Geringde roofvogels en uilen 

 

Het aantal geringde roofvogels en uilen daalde van 486 naar 293 in dit verslagjaar. Deze enorme daling met 

193 exemplaren komt hoofdzakelijk op het conto van de kerkuil en de torenvalk. Er werden 131 kerkuilen en 49 

torenvalken minder geringd, terwijl er bij de overige soorten geen grote verschillen waren. De terugval bij de 

kerkuil was met 58% nog aanzienlijk groter als bij de torenvalk die met 38,5% daalde. 

 

SOORT 2005 2006 2007 2008 2009 

Bosuil 25 32 50 42 32 

Boomvalk 1 0 0 0 0 

Buizerd 8 8 12 14 8 

Havik 0 1 1 3 2 

Kerkuil 136 157 339 226 95 

Ransuil 0 0 1 3 0 

Sperwer 3 3 1 1 0 

Steenuil 35 32 43 70 78 

Torenvalk 26 51 78 127 78 

TOTAAL 234 284 525 486 293 

Kleine plevier pullen geringd 
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Verantwoordelijk voor deze slechte broedresultaten en dus minder pullen om te ringen was de sterke daling van 

de muizenstand die al in 2008 inzette. De schommelingen in de veldmuizenstand is een bekend fenomeen en 

de kerkuil en torenvalk, die hoofdzakelijk van deze prooidiertjes leven, volgen deze cyclus. Dit is vooral heel 

duidelijk bij de kerkuil, die uitsluitend muizen pakt, terwijl de torenvalk als dagjager in staat is nog  gedeeltelijk 

op andere prooidieren, zoals kleine vogels, over te schakelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel de daling van de geringde aantallen torenvalken fors was met 38,5%, was het resultaat van 78 

geringde jongen niet slecht. De algemene tendens is de laatste jaren wel stijgend te noemen.  Het afgelopen 

jaar hadden op diverse lokaties de torenvalken de slag om de nestkasten verloren van de kauwtjes, die maar al 

te graag de nestkasten van de torenvalken willen inpikken. Door het sterk verminderde muizenaanbod hebben 

torenvalken ook andere prooien gevangen en in de nestkasten zijn ook vaker resten van kleinere vogels 

gevonden.  

 

Het lukt ieder jaar weer om meer steenuilen te ringen, die duidelijk profiteren van de ondersteuningsaktie om 

op geschikte lokaties speciale nestkasten te plaatsen. Het eerste jaar dat een nestkast geplaatst is, wil deze nog 

wel eens door een spreeuw worden bewoond, waarna het wel noodzakelijk is de overvloedig volgestopte 

nestkast weer toegankelijk te maken voor steenuilen. Bijna alle 78 geringde steenuilen zaten in nestkasten, 

maar ook werd weer een jonge steenuil aangetroffen op de vloer van een grote loopstal, nadat het jong een val 

van 8 meter vanachter het dakbeschot had overleefd. Het eindresultaat van geringde steenuilen had in 2009 

nog aanzienlijk hoger kunnen zijn, maar er mislukten ook nogal wat broedsels en op 2 lokaties waren de vogels 

al gevlogen. 
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In de grafiek is het verloop van het aantal 

geringde kerkuilen weergegeven en hierin 

zijn duidelijk de schommelingen in de 

aantallen zichtbaar. Ook is er een 

algemene toename in de loop der jaren 

zichtbaar, die ook landelijk wordt 

waargenomen. Na het absolute topjaar 

2007, met gemiddeld meer dan 5 jongen 

per kast, begon in 2008 een daling in te 

zetten met minder jongen per broedpaar 

en geen tweede broedsels zoals in 2007.  
 

Het geringde aantal bosuilen daalde met 

een kwart, maar de bosuilen hadden  

best nog een redelijk broedseizoen. De 

broedsels waren over het algemeen klein 

met gemiddeld 2 jongen per broedpaar. 

In 10 bosuilkasten werden broedende 

holenduiven aangetroffen en ook waren 

er enkele kasten ingepikt door kauwtjes. 

Dat er in zoveel nestkasten andere 

vogelsoorten werden aangetroffen, duid 

erop dat er nogal wat bosuilen niet aan 

een legsel zijn begonnen. 
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Terugmeldingen 

 

Van het vogeltrekstation in Arnhem werden 86 terugmeldingen ontvangen; hiervan waren er 11 afkomstig van 

vogels die hier door onze ringers waren geringd en uit het buitenland werden teruggemeld en 2 terugmeldingen 

hadden betrekking op vogels die een ring van een buitenlandse ringcentrale droegen en in ons werkgebied 

werden gevangen of gevonden. De buitenlandse berichten waren afkomstig uit België (5), Duitsland (4), 

Frankrijk (2), Luxemburg (1) en Finland (1). 

De meeste meldingen betroffen zoals gebruikelijk weer kerkuilen als verkeersslachtoffer, maar ook enkele 

kerkuilen verdronken in een veedrinkbak, terwijl dit makkelijk is te voorkomen, door een houten balkje of plank 

in de bak te leggen.  

 

De interessantste terugmeldingen staan in onderstaande tabel en het nummer verwijst naar een 

korte beschrijving en ring- of vindplaats op het bijgevoegde kaartje. 

 

VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
RINDPLAATS/LAN
D 

AFSTAND
/ 
TIJD 

BIJZONDERHEID 

Havik                (10) 
Helgoland 4092987 

01-06-2008 
Grafwegen/Duitsland 

09-08-2008 
Agelo 

96 km 
69 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

Sperwer              (1) 
Helsinki C 83943 

13-09-1961 
Signilskär/Finland 

01-04-2009 
Agelo 

1160 km 
47 jr 6 mdn 

Alleen ring gevonden 

Buizerd               (9) 
Arnhem 6072450 

29-11-1993 
Enschede 

12-04-2009 
Enschede 

2 km 
5613 dg 

Dood, korter dan één 
week 

Torenvalk           (2) 
Arnhem 3666095 

13-06-2008 
Agelo 

22-02-2009 
Wesseltorf/ Duitsland 

411 km 
254 dg 

Dood 

Torenvalk           (8) 
Arnhem 3666070 

09-06-2008 
Lemselo 

08-06-2009 
Coevorden 

37 km 
364 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

Torenvalk           (8) 
Arnhem 3666070 

09-06-2008 
Lemselo 

18-08-2009 
Holthone 

38 km 
435 dg 

Levend, ring 
afgelezen 

Torenvalk           (8) 
Arnhem 3666070 

09-06-2008 
Lemselo 

24-08-2009 
Holthone 

38 km 
441 dg 

Levend, ring 
afgelezen 

Scholekster       (14) 
Arnhem 5434387 

13-06-2008 
Rossum, De Benneker 

01-08-2009 
Hemmes de Marck/ 
Frankrijk 

375 km 
414 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

Scholekster         (5) 
Arnhem 5434393 

24-06-2008 
Rossum 

03-07-2009 
Kooysluis, Den 
Helder 

156 km 
374 dg 

Levend, ring 
afgelezen 

Kerkuil                (6) 
Arnhem 5272529 

17-06-1993 
Ruinen 

22-11-2008 
Geesteren 

47 km 
5637 dg 

Dood 

Kerkuil              (12) 
Arnhem 5439240 

20-06-2008 
Rossum 

19-03-2009 
Scharendijke, 
Zeeland 

220 km 
272 dg 

Dood, onbekend hoe 
lang 

Kerkuil                (3) 
Arnhem 5402838 

26-05-2007 
Albergen 

15-01-2008 
Waren/Duitsland 

417 km 
234 dg 

Dood, na verwonding 

Boerenzwaluw   (16) 
Arnhem AG34516 

24-06-2004 
Harbrinkhoek 

14-08-2009 
Uebersyren 
Luxemburg 

305 km 
1877 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

Kleine karekiet  (11) 
Arnhem AN53198 

22-06-2007 
Kanaal A/N Agelo 

21-07-2009 
Blauberg/België 

202 km 
760 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

Bonte vliegenv    (7) 
Arnhem AN65218  

10-05-2008 
IJhorst 

11 en 25-05-2009 
Volthe 

53 km 
380 dg 

Levend in nestkast 
met broedsel 

Bonte vliegenv.   (4) 
Arnhem AP46508  

04-06-2008 
Volthe 

06-06-2009 
Westerstede/ 
Duitsland 

113 km 
367 dg 

Dood aangetrokken 
door licht 

Spreeuw            (15) 
Arnhem L290629 

08-05-2008 
Volthe 

04-11-2008 
Hames-Bourcres 
Frankrijk 

388 km 
180 dg 

Dood, vermoedelijk 
geschoten 

Spreeuw           (13) 
Arnhem L312866 

08-05-2009 
Volthe 

23-06-2009 
Meetkerke /België 

290 km 
46 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 
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Havik Helgoland 4092987. [10] Deze havik werd op 1 juni 2008 geringd als nestjong in het Reichswald, een 

zeer groot bos zuidoost van Nijmegen en vlak over de grens in Duitsland. Op 9 augustus 2009, dus de jonge 

havik was net goed en wel zelfstandig geworden, werd de vogel gevangen en gecontroleerd in Agelo. Het is 

droevig gesteld met de havikstand in Twente omdat er nog steeds roofvogelvervolging plaats vindt in ons 

gebied, dus kunnen we wel wat aanvulling van elders gebruiken.  

Sperwer Helsinki C83943. [1] Deze sperwer werd op 19-06-1961 geringd op Signilskär een eiland voor de 

kust ZW van Finland en de ring werd op 1 april 2009 gevonden in Agelo tussen de stalmest. Zie hoofdstuk 

Bijzondere voorvallen/Oude vogelring. 

Buizerd Arnhem 6072450. [9] Na een goede verzorging van zijn verwondingen en een kort verblijf in een 

vogelasiel werd deze buizerd geringd en weer vrijgelaten op 29-11-1993 op Hof Espelo bij Enschede. Bijna 16 

jaar later, op 12 april 2009, werd deze vogel in dezelfde omgeving dood gevonden. Ofschoon lang niet alle 

vogels die gewond of verzwakt in een vogelasiel terecht komen weer volledig herstellen en weer in de natuur 

kunnen worden vrijgelaten, loont het zeker de moeite vogels weer op te lappen zoals deze buizerd heeft 

bewezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torenvalk Arnhem 3666070. [8] Als nestjong in een nestkast geringd op 9 juni 2008 in Lemselo werd deze 

torenvalk één jaar later op 8 juni 2009 bij Coevorden gevangen. De torenvalk had een broedsel en werd in het 

kader van een RAS projekt voorzien van een kleurring. Het kleurringen van deze torenvalk had al snel succes, 

want op 18 en 24 augustus 2009 werd de torenvalk bij Holthone in de buurt van Coevorden gesignaleerd. De 

kleurring was met behulp van een kijker of telescoop afgelezen. 

Torenvalk Arnhem 3666095. [2] Op 13 juni 2008 werd de torenvalk geringd in Agelo, samen met 4 andere 

jongen die bovenop een muur van een stal een veilig onderkomen hadden. Na het uitvliegen en zelfstandig 

worden volgde de dispersie en daarbij kwam de torenvalk terecht in Wesselstorf in het Noordoosten van 

Duitsland op 411 km. Hier werd de torenvalk in februari onder winterse omstandigheden dood gevonden. Nog 

niet eerder werd een torenvalk van zover teruggemeld uit noordoostelijke richting; meestal vliegen ze niet 

verder dan 100 to 150 km waarbij een zuidwestelijke richting de voorkeur geniet.  

Scholekster Arnhem 5438387. [14] Als een weidevogel wordt teruggemeld uit Frankrijk, is deze meestal 

geschoten. Maar het kan ook anders zoals uit de terugmelding van deze scholekster blijkt. De vogel werd 

geringd samen met 2 andere pullen op 13 juni 2008 in De Benneker bij Rossum. Om de al redelijk grote maar 

net niet vliegvlugge scholeksters te pakken was een snelle rit met een terreinwagen van de nestor van onze 

natuur- en vogelwerkgroep Johan Groote Punt de beste methode. Een van deze 3 scholekster werd op 1 

augustus 2009 in Noord Frankrijk aan de kust gevangen en gecontroleerd door een Française zoals uit de 

terugmelding bleek.  

 

RAS-Project vogeltrekstaation: 
 
Retrapping Adults for Survival (RAS)-

project is een ringproject van het VT. 

Het doel van het project is om 

terugvangst-gegevens te verzamelen, 

die het mogelijk maken om de 

overlevingskansen van een reeks van 

vogels te volgen in verschillende 

broedgebieden. Voor een klein aantal 

soorten, die moeilijk te vangen zijn, kan 

het aanleggen van kleurringen aan te 

bevelen zijn. Daarbij horen natuurlijk 

wel zeer intensieve pogingen om in 

latere jaren die kleurringen af te lezen. 

Deze methode kan beter zijn dan het 

steeds weer terugvangen. 

Gekleurringde torenvalk afgelezen. 
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Scholekster Arnhem 5434393. [5] Scholeksters die in ons gebied worden geboren, keren pas in hun derde 

of vierde zomer terug in het broedgebied. De eerste jaren brengen ze door op gemeenschappelijke plekken in 

de kuststreek en nemen nog niet deel aan het broedproces. Het ringnummer van deze 2ejaars scholekster, die 

was geringd op 24 juni 2008 als niet vliegvlug jong bij Rossum, werd met behulp van een telescoop afgelezen 

bij Den Helder op 3 juli 2009. Op slaapplaatsen en sozen zijn de ringen van scholeksters met enig geduld goed 

af te lezen. 

Kerkuil Arnhem 5402838. [3] Van de vele jonge kerkuilen die in 2007 werden geringd, kwamen ook weer 

diverse terugmeldingen binnen. Deze kerkuil was wel behoorlijk ver getrokken. Vanuit Albergen, waar de vogel 

op 26 mei 2007 was geringd, trok de jonge kerkuil helemaal naar het gebied van de Müritz in Mecklenburg-

Vorpommern. In de plaats Waren werd de kerkuil uiteindelijk op 15 januari 2008 gewond gevonden en ging 

uiteindelijk ook dood aan deze verwonding. De afgelegde afstand bedroeg 417 km en dat is ver voor een 

kerkuil. 

Kerkuil Arnhem 5272529. [6] Het bijzondere aan deze terugmelding was de leeftijd waarop deze kerkuil 

dood werd gemeld. Geringd op 17 juni 1993 in Ruinen in de provincie Drente werd de uil op 22 november 2009 

dood gevonden in Geesteren. De kerkuil was dus al 16 jaar en 6 maanden en behoort daarmee tot een van de 

oudste kerkuilen van Nederland. De oudste kerkuil volgens de laatste informatie van Roland Staav, die de 

levensduur van vogels in Europa verzamelt, is een kerkuil van 17 jaar en 11 maanden. En dat was een 

Nederlandse kerkuil, nog geringd met een ring van Leiden, de voorganger van Vogeltrekstation Arnhem. 

 

Kerkuil Arnhem 5439240. [12] Met de terugmelding 

van deze kerkuil zijn nu uit alle provincies van Nederland 

kerkuilen teruggemeld die als nestjong in Twente zijn 

geringd. Daarvoor moest de uil eerst nog 220 km vliegen 

naar Scharendijke in Zeeland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boerenzwaluw Arnhem AG34516. [16] Ondanks dat er veel boerenzwaluwen zijn geringd, zeker tijdens 

het RAS-projekt enkele jaren geleden, worden er maar weinig boerenzwaluwen van elders teruggemeld en bijna 

nooit wordt er een teruggemeld uit het buitenland. Op 14 augustus 2009 werd er eindelijk weer eens een 

boerenzwaluw van ons teruggevangen en wel in het buitenland op het ringstation Uebersyren in Luxemburg. En 

het was al een behoorlijk oude zwaluw want dit mannetje was al geringd op 24 juni 2004 in Rossum als 

nestjong.  

Kleine Karekiet Arnhem AN53198. [11] In België werden 4 kleine karekieten gevangen die geringd waren 

bij het Almelo-Nordhorn Kanaal. Deze kleine karekiet was geringd als nestjong in 2007 en werd teruggevangen 

als adulte vogel op 21 juli 2009 en was al weer zeer vroeg op trek naar Afrika. Adulte kleine karekieten zijn dan 

vaak met een tweede legsel gestart en trekken dan pas in augustus weg. In België worden jaarlijks 

tienduizenden kleine karekieten gevangen; er zijn daar ringstations die in de tweede helft van augustus als de 

trek van deze soort op zijn hoogtepunt is, per dag 200 tot 300 exemplaren vangen en ringen. 

Bonte Vliegenvanger Arnhem AN65218. [7] Tijdens de controle van nestkasten op 11 mei 2009 in Volthe 

werd een geringd exemplaar aangetroffen en nadat het nummer was genoteerd werd de vogel weer in de kast 

gezet. Zoals gebruikelijk ging het vrouwtje bonte vliegenvanger meteen door met broeden. Omdat het een 

vreemd ringnummer betrof, werd nog die zelfde dag een terugmelding gemaakt. De volgende ochtend kwam al 

bericht en werd een pimpelmees gemeld die op 10 mei 2008 in IJhorst was geringd. Enige twijfel ontstond of 

het ringnummer wel correct was afgelezen en dus volgde een nieuwe poging het ringnummer nogmaals af te 

lezen. Maar dat bleek niet zo eenvoudig, want de bonte vliegenvanger verliet onmiddellijk de nestkast als 

iemand in de buurt kwam.  

De wegtrek van jonge kerkuilen over lange 

afstanden is door zijn manier van laagvliegen en 

het jagen op muizen in wegbermen een risicovolle 

onderneming. Met het passeren van diverse zeer 

drukke autowegen - waar het verkeer dag en nacht 

overheen raast - verongelukken veel jonge 

kerkuilen. 
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Eindelijk 14 dagen later tijdens de ringen van de pullen lukte het de oude vogel te controleren. Het ringnummer 

bleek wel correct te zijn afgelezen, dus moest de fout in IJhorst zijn gemaakt. Inderdaad, na een nieuwe 

melding kwam de terugmelding en nu was het echt wel een bonte vliegenvanger die op 10 mei 2008 in IJhorst 

was geringd. 

Bonte Vliegenvanger Arnhem AP46508.[4] Deze bonte vliegenvanger werd teruggemeld uit Westerstede 

in Noord-Duitsland op 113 km afstand van Volthe waar de vogel als nestjong een jaar eerder was geringd. De 

vogel was opmerkelijk ver op zoek gegaan naar een broedplek; de meesten zoeken een plek in de omgeving tot 

op enkele tientallen km van waar ze uitgevlogen zijn als nestjong. 

Spreeuw Arnhem L312866. [13] Op 8 mei 2009 geringd als nestjong in een nestkast in Volthe, vloog deze 

jonge spreeuw al snel naar België, waar de spreeuw geluk had, want daar werd die niet geschoten, maar 

gevangen in een mistnet. In Meerkerke op 290 km afstand werd de spreeuw gecontroleerd door een ringer. 

Spreeuw Arnhem L290629. [15] En er kwam nog een melding van een spreeuw, maar nu nog een beetje 

verder vanuit Frankrijk. Op 4 november 2008 werd de spreeuw dood gevonden nabij Hames-Bourcres, dat vlak 

bij de ingang van de kanaaltunnel naar Engeland ligt. Deze spreeuw was vermoedelijk geschoten, zoals wel 

vaker vogels in Frankrijk overkomt.  
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Op de 1e foto van 25 juni 2009 hiernaast is te 

zien dat deze jonge koekoek van 1 dag al 

begonnen is met het uit het nest kieperen van 

zijn nestgenootjes 

 

De 2e foto is gemaakt op 30 juni 2009 toen de 

koekoek is geringd. De vogel kan weer 

makkelijk in het nest geplaatst worden en vult 

de hele nestkom op. De snavel wordt wijd 

opengesperd en de oranjerode keel spoort de 

pleegouders aan zoveel mogelijk te voeren.  

 

Op de 3e foto van 14 juli 2009 zit de koekoek al 

volledig in de veren en heeft een zitplekje 

gevonden op een harde overjarige rietstengel in 

afwachting van zijn pleegouders. De vogel zal 

nu weldra beginnen met korte vliegoefeningen 

en de rietkraag verlaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. KOEKOEKEN LANGS HET ALMELO-NORDHORNKANAAL  

 

Ook in 2009 zijn er weer een flink aantal jonge koekoeken geringd in de rietkragen langs het 

Almelo-Nordhorn Kanaal. Jaarlijks worden er in Nederland slechts 20 tot 30 exemplaren geringd 

waarvan ruim de helft als nestjong bij het Almelo Nordhorn Kanaal. De rest wordt als volwassen 

vogel geringd, toevallig gevangen op ringstations, vooral langs de kust. 

 

Voor een vogelringer blijft het altijd iets speciaals deze geheimzinnige vogels te ringen. Bij het zoeken van 

nestjes van kleine karekieten kan het zijn dat al een jonge koekoek in het nestje wordt aangetroffen, maar ook 

ligt er vaak een eitje van de koekoek bij de eitjes van de kleine karekiet. Het eitje van de koekoek is slechts een 

fractie groter en slechts een geoefend oog ziet het 

verschil. 

 

Jonge koekoeken worden in principe zo snel 

mogelijk geringd, meestal al na ruim een week. Ze 

groeien zo onvoorstelbaar snel, dat ze met 2 weken 

te groot worden voor het kleine nest van de kleine 

karekiet. Door hun gewicht en grootte stort het 

nestje in of de riethalmen begeven het en de jonge 

koekoek zoekt zijn heil op de grond tussen het riet 

of een nog stevige rietstengel. Als het nest verder 

boven het water in het riet zit, belandt de koekoek 

in het water en kan verdrinken. Exemplaren die wel 

een veilige plek hebben gevonden moeten nog een 

weekje volhouden voordat ze een beetje kunnen 

fladderen en zoeken dan een hogere struik of boom 

op, waar de kleine karekieten hun pleegkind nog 

steeds komen voeren. 
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Belgische koekoekexpert op bezoek 
 

Via onze website vernam de Belgische ornitholoog Ludo 

Grouwels dat er bij het Almelo-Nordhornkanaal jaarlijks een 

flink aantal koekoeken worden geringd. En aangezien de 

koekoek zijn lievelingsvogel is waar hij alles over wil weten 

en er inmiddels ook een boek over heeft geschreven, nam hij 

contact op met onze Vereniging. Het lag voor de hand dat 

onze voorzitter hem door verwees naar de vogelringer 

Harrie Linckens. Via de mail werd er verder kennis gemaakt 

en gegevens uitgewisseld.  

Het werd meteen duidelijk 

hoe gedreven Ludo was in 

zijn onderzoek, want hij wilde 

direct in zijn auto springen en 

zelf naar Twente komen, maar 

aangezien het toen pas eind 

februari was, had dat weinig zin 

omdat de koekoeken dan nog in Afrika 

verblijven. Wel werden er verder afspraken 

gemaakt elkaar te informeren over de aankomst van de eerste koekoek 

en wanneer met het ringen van kleine karekieten en koekoeken werd gestart. Ook stuurde Ludo een exemplaar 

van zijn bijzondere boek “Cuculus Canorus nog zo geen Koekoek”. 

 

Op 22 juni 2009 was het dan zover dat Ludo naar 

Twente kwam, want het was een dag waarop 

volgens verwachting enkele koekoeken groot 

genoeg waren om te ringen en er ook nog vele 

nestjes van de kleine karekiet gecontroleerd 

moesten worden. 

Volgens afspraak arriveerde Ludo na een ritje van 

enkele uren uit Zonhoven in België om 08.00 uur 

in Oldenzaal en samen met Peter Bleijenberg en 

Harrie Linckens ging het richting Almelo-Nordhorn 

Kanaal.  

Het werd voor onze bezoeker een prachtige en 

geslaagde dag, want hij was getuige van het 

ringen van 2 koekoeken en 40 kleine karekieten. 

Bovendien werd er nog nacontrole gedaan van 

diverse reeds eerder geringde koekoeken. Ludo 

genoot en maakte vele foto`s. Maar het was voor 

Peter en Harrie ook een bijzondere en leerzame 

dag, want Ludo bleef maar nuttige informatie 

over zijn lievelingsvogel geven. Na het 

controleren en ringen langs het kanaal hadden 

we nog een toegift voor Ludo. Hij assisteerde ons 

bij het ringen van 5 jonge torenvalken in Agelo 

en een nestje met 4 gekraagde roodstaartjes bij 

Alfons Hofstede in Saasveld. Moe en voldaan na 

een dagje ringen in Twente vertrok Ludo weer 

naar huis, maar met het vaste voornemen terug 

te keren naar deze prachtige omgeving met een 

unieke plek voor zijn onderzoek naar de koekoek. 

Peter en ludo op zoek naar de nestjes van de kleine karekiet. 

Een van de twee geringde jonge koekoeken. 



Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto 49 

0

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

9. DE KERKUIL IN 2009 

 

In een vorige uitgave van het jaarverslag hebt u kunnen lezen over het spectaculaire kerkuiljaar 2007. Het jaar 

2007 was een uitzonderlijk goed muizenjaar en dit had een niet te missen uitwerking op het broedsucces van 

de kerkuil. We telden dat jaar verschillende legsels met 10 eieren en nesten met 6 of 7 uitgevlogen jongen 

waren geen uitzondering. 

  

Broedseizoen 2009 

Het broedseizoen van 2009 verliep echter heel anders. Tijdens de controles vanaf begin juni werden op veel 

broedplaatsen wel kerkuilen in de kast aangetroffen maar geen broedsel. Daar waar wel een legsel werd 

aangetroffen bleek soms dat de eieren niet meer werden 

bebroed en dat het legsel was verlaten. Bij de 

broedparen die wel succesvol waren was het aantal 

grote jongen vaak gering. Verantwoordelijk voor 

de slechte  broedresultaten was de sterke 

daling van de muizenstand die zich al in de 

loop van 2008 aankondigde. Het aantal 

veldmuizen dat aanvankelijk nog vrij hoog 

was, daalde naarmate  het seizoen vorderde 

waardoor met name de late broedsels van 

2008 moeite hadden nog een redelijk aantal 

jongen groot te krijgen. Toch werd 2008 nog 

een recordjaar met 66 broedparen. In 2009 

volgde een diep daljaar in de veldmuizenstand. Ook 

de strenge winter van 2008-2009 heeft zeer 

waarschijnlijk een negatieve invloed gehad op de muizenstand. 

Behalve veldmuizen zullen ook andere muizensoorten zoals de bosspitsmuis en de bosmuis in lagere dichtheden 

de winter hebben overleefd. Hierdoor waren er nauwelijks alternatiefen  voor het verdwijnen van de veldmuis.   

Het gevolg was dat vele paren kerkuilen het broedseizoen voor gezien hielden met als resultaat aanzienlijk 

minder broedsels en kleine legsels. Uiteindelijk wisten 33 broedparen nog één of meer jongen groot te krijgen; 

een halvering van het aantal broedsels ten opzichte van 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige muizeneters 

Van de overige muizenetende soorten die we jaarlijks volgen, torenvalk, bos- en steenuil, zijn het vooral de 

torenvalken die het minder hebben gedaan in 2009. Er waren minder nestkasten bezet en er waren gemiddeld 

minder jongen. Bij een alleseter als de bosuil was niet veel te merken van een dip in de muizenstand. Ook de 

steenuil heeft zich kennelijk goed aangepast aan het lage aantal muizen en richtte zich op andere prooien. 

Vooral meikevers werden veel gevangen. Maar ook resten van vogels en zelfs kikkers werden aangetroffen bij 

controles van de nestkasten. Wel waren de broedsels gemiddeld iets kleiner in 2009.  

          Op veel locaties wel kerkuilen maar geen broedsels. 

In de grafiek het aantal 

uitgevlogen jongen per 

broedsel van jaargang 2000 

tot en met 2009.  

 

Het aantal van 2,3 

uitgevlogen jongen per 

broedsel in 2009 was een 

dieptepunt in de afgelopen 

tien jaar. 
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Cyclus 
De specialisatie op het vangen van 

muizen heeft de kerkuil het afgelopen 
jaar behoorlijk parten gespeeld. De 

veldmuis speelt hierbij een belangrijke 
rol. Waarom het in sommige jaren 

wemelt van de veldmuizen en het in 
andere jaren lijkt alsof ze van de 

aardbodem zijn verdwenen heeft alles te 
maken met de drie of vierjarige 

veldmuizencyclus. Deze cyclus houdt in 
dat „topjaren‟ afwisselen met „daljaren‟. 
Na een topjaar kan een ineenstorting 
van de populatie plaatsvinden. Dan 
volgen één of twee opbouwjaren, 

waarna opnieuw een topjaar optreedt. 

Oorzaken van populatieschommelingen veldmuis 

Er is veel onderzoek gedaan naar het hoe en waarom van de populatieontwikkeling van de veldmuis. De meest 

voor de hand liggende veronderstelling, namelijk dat de populatie door voedselgebrek in elkaar stort, bleek niet 

juist. Weinig kieskeurige vegetariërs als veldmuizen weten al snel voldoende voedsel te vinden om in leven te 

blijven. 

Bij de populatieschommelingen van bepaalde muizensoorten is eerder sprake van wat je in menselijke termen 

zou omschrijven als 'psychische' factoren. Naarmate de dichtheden stijgen, treedt toenemende onderlinge 

agressie op. De dieren zijn gestrest, waardoor de vruchtbaarheid van de vrouwtjes sterk afneemt. Zo hebben 

veldmuizen bij lage dichtheden al op een leeftijd van 5 à 6 weken hun eerste jongen. Bij hoge dichtheden 

daarentegen is dit al snel enkele weken later. Bovendien is bij hoge populatiedichtheden de verzorging van de 

jongen slecht, waardoor een hoge sterfte optreedt onder de nog niet geslachtsrijpe dieren. Tevens wordt bij 

een opbouwende muizenstand het voedselaanbod voor predatoren (dieren die muizen 

als voedselbron hebben) beter. Deze raken vroeg in het 

seizoen in goede conditie, wat veel nakomelingen 

oplevert. Die - eenmaal volwassen - veel muizen 

wegvangen. De groei van de muizenstand zal 

daardoor steeds meer geremd worden door 

predatoren en uiteindelijk worden 

gecontroleerd. 

 

 

 

 

 

 

Winterperikelen  

Op zich moet een gezonde kerkuilenstand zoals we die de afgelopenjaren hebben gekend een daljaar als in 

2009 goed aankunnen. De veldmuizenstand klimt weer uit het dal en te zijner tijd zorgen deze kleine knagers 

weer voor een topjaar voor de 

kerkuil.  

Maar een winter met veel 

sneeuw zoals die zich 

manifesteerde eind 2009, kan 

funest zijn voor een populatie 

kerkuilen. Ook in de winter is de 

kerkuil, als muizenjager, in het 

nadeel ten opzichte van de 

andere uilen. De meeste 

prooidieren verschuilen zich dan 

in diepliggende holen of onder 

een sneeuwdek en zijn voor de 

kerkuil niet bereikbaar. Kerkuilen hebben voor twee of drie dagen vetreserves; daarna moeten ze op zijn minst 

weer een muisje naar binnen werken. Op dit moment van schrijven ligt er al langere tijd veel de sneeuw; dus 

veel kerkuilen zullen het waarschijnlijk niet redden. Onder deze omstandigheden zoeken kerkuilen gebouwen op 

en verschijnen soms op plaatsen waar men ze nooit heeft aangetroffen. We kunnen ze dan een helpende hand 

bieden door het uitstrooien van graan in schuur of kapschuur om hiermee muizen aan te lokken.  

 

Besneeuwd landschap geeft problemen voor de kerkuil.  
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10.  RAS-PROJECT BOERENZWALUW 2009 

 

Het RAS-project Retrapping Adults for Survival, ofwel oudervogels vangen om de overleving te 

berekenen, is een ringproject van het vogeltrekstation. Het doel van het project is om 

terugvangstgegevens te verzamelen. Hiervoor worden jaarlijks landelijk op verschillende 

broedlocaties de oudervogels gevangen en onderzocht teneinde inzicht te krijgen in overleving, 

plaatstrouw, leeftijdsopbouw en dispersie. Ook probeert men middels dit project inzicht te krijgen 

of een afname van de populatie mede veroorzaakt wordt door problemen in de Afrikaanse 

winterkwartieren.  

 

Onze deelname 

Het RAS-Project vraagt jaarlijks de 

gegevens van minimaal 30 broedparen. In 

het verenigingsgebied werden in 2009 

boerenzwaluwen geringd en gevangen op 

twee boerderijen. Het totaal aantal 

broedparen van beide locaties daalde in 

2009 van 37 naar 30 broedparen. Deze 

daling werd grotendeels veroorzaakt door 

de verstoring die een steenuil veroorzaakte 

bij de grootste zwaluwlocatie. Het 

broedseizoen werd hierdoor danig 

verstoord en dit had ook zijn weerslag in 

het aantal gevangen broedvogels. In 2009 

werden 45 broedvogels gevangen. Het 

betrof 25 mannetjes en 20 vrouwtjes. Van deze 45 gevangen boerenzwaluwen waren 34 exemplaren reeds 

geringd.  

 

In de onderstaande tabel staat behalve het ringjaar ook de toenmalige status aangegeven van de 

terugvangsten in 2009:  
 

Ringjaar van de terugmeldingen in 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Geringd als broedvogel op vanglocatie 1 1 1 5 8 11 

Geringd als nestjong op vanglocatie   1 1 3 2 

       

Totaal teruggevangen in 2009 1 1 2 6 11 13 

 

Zoals te verwachten, hadden de meeste terugvangsten betrekking op boerenzwaluwen die in 2006, 2007 en 

2008 als nestjong of als broedvogel werden geringd. De terugvangsten uit voorgaande jaren waren gering. In 

2008 werden 74 broedvogels gevangen waarvan er 32 nieuw waren en dus nog ongeringd. Van de 32 geringde 

broedvogels uit 2008 werden er het afgelopen jaar 13 teruggevangen. Dit komt overheen met 40 %. Zwaluwen 

zijn zeer plaatstrouw aan de broedlocatie en zullen, als ze de trek en winterperiode in Afrika hebben overleefd, 

terugkeren naar hun broedplek. Van alle 74 broedvogels die in 2008 werden gevangen wisten er 34 ofwel 46 % 

in 2009 terug te keren op hun broedplaats. De oudste teruggevangen zwaluw van het afgelopen jaar werd 

geringd in 2003 als broedvogel en was op moment van terugvangst in 2009 dus minimaal 7 jaar oud.  

 

Verstoring door steenuil 

Bij de eerste controle op 22 mei bij één van de RAS-boerderijen werden aanvankelijk 17 bezette nesten geteld 

met eieren of kleine jongen. Het aantal broedparen werd geschat op minimaal 20. Merkwaardig bij deze 

controle was dat de eieren van enkele voltallige legsels koud waren. Ook was in sommige nesten gerommeld en 

waren eieren stuk. Wel konden op dat moment 2 nesten met jongen worden geringd. Een aantal dagen later 

werden bange vermoedens bewaarheid en bleken alle legsels verlaten of leeg te zijn. Ook het aantal aanwezige 

broedvogels was behoorlijk afgenomen.  

Minder broedvogels kunnen vangen in 2009 vanwege verstoring 
door steenuil. 
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Omdat er steenuilen broedden in de directe omgeving rees het vermoeden dat deze uiltjes, onder invloed van 

dit karige muizenjaar het hadden voorzien op de zwaluwen. Dit werd bevestigd door de eigenaar die in de 

vroege ochtend een steenuil in de stal had zien vliegen. Hierop werden alle stalraampjes op een kiertje gezet 

zodat de steenuil geen toegang meer had 

tot de stal. Dit bleek te werken en in het 

verdere verloop van het seizoen werden 

geen nesten meer vernield of 

gepredeerd. Maar het leed was inmiddels 

geschied en het aantal zwaluwen was 

afgenomen tot 10 broedparen. Gelukkig 

bleken deze zwaluwen al snel het 

broedseizoen te hervatten en op 12 juni 

waren alweer 9 legsels bezet. Bij het 

vangen van de broedvogels in juli 

werden op deze boerderij 24 broedvogels 

gevangen met een verdeling van 15 

mannen en slechts 9 vrouwtjes.  

 

Opmerkelijk hierbij was niet alleen het grote aantal mannetjes maar ook het hoge aandeel terugvangsten. 

Maarliefst 22, ofwel 90%, van de broedvogels was in voorgaande jaren als broedvogel of nestjong op deze 

locatie geringd. Het langjarig aandeel terugvangsten ligt voor deze locatie op ongeveer 50%, waarbij jaarlijks 

95 à 100% van de totale populatie wordt gevangen. Gezien het aantal geschatte broedparen lijkt het dan ook 

zeer aannemelijk dat bijna alle nieuwe en dus ongeringde broedvogels - voor zover ze de niet door de steenuil 

zijn gepakt - al snel de locatie hebben verlaten. De broedvogels die hier reeds eerder hadden gebroed en 

daardoor een sterke binding hebben met de broedplek zijn kennelijk in eerste instantie gebleven. Mede doordat 

al vrij snel de overlast door de steenuil werd tegengegaan werd het broedseizoen weer hervat. Zou de overlast 

aanhouden dan loopt zo‟n locatie helemaal leeg. Uit ringonderzoek blijkt dat het aandeel geringde mannetjes bij 

de terugvangsten doorgaans hoger is als het aandeel vrouwtjes. Daarmee lijkt ook het overschot aan mannetjes 

te verklaren. Hierbij rijst wel de vraag of er noodgedwongen een herschikking heeft plaats gevonden in de 

samenstelling van de broedparen. In ieder geval was er voor de vrouwtjes voldoende te kiezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broedbiologie  

Om meer inzicht te krijgen in de 

aantalsontwikkeling is door Vogelbescherming 

Nederland, SOVON vogelonderzoek en de stichting 

Hirundo in 2009 een breed onderzoek opgezet naar de boerenzwaluw. Behalve de gegevens die verzameld 

worden via het Gasproject is hierbij is ook aandacht voor onderzoek naar broedbiologie via het 

“Nestkaartenproject” van SOVON en het “Ringproject Pullen” van het vogeltrekstation. Onze vereniging kent 

inmiddels een lange traditie in deelname aan onderzoek naar de boerenzwaluw en is door de initiatiefnemers 

gevraagd om aan dit onderzoek deel te nemen. Om dit te kunnen verwezenlijken is er bij het vogeltrekstation 

een aanvraag ingediend voor uitbreiding van ringcapaciteit.  

Nestjongen 

Behalve de broedvogels werden op beide boerderijen ook alle 

nestjongen geringd. Dit leverde een totaal op van 141 geringde jonge 

boerenzwaluwen uit 51 nesten. Het aantal jongen per broedpaar was 

door het uilenbezoek zeer laag en kwam uit op gemiddeld 3,7 jong 

per broedpaar.  
 

Het op een kier zetten van de stalraampjes bleek te werken. 
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11. MONITORING STEENUIL 2009 

 

Het afgelopen seizoen deden we als steenuilwerkgroep voor het zevende achtereenvolgende jaar 

mee aan het Steenuil Monitoring Project. Wij stellen de resultaatgegevens zowel provinciaal als 

landelijk (SOVON) beschikbaar om aldus in groter ver band te worden verwerkt. Dit om een goed 

inzicht te krijgen over voor- dan wel achteruitgang, broedverloop, voedselaanbod etc. etc. van ons 

aller kwikuulke.  Ons onderzoeksgebied bestrijkt circa 130 km², waarvan iets meer dan circa 100 

km² in principe geschikt is als broed- en foerageergebied voor de steenuil. We hebben het gebied 

opgedeeld in 5 deelgebieden. Deze worden in het voorjaar (maart, april en mei) geïnventariseerd 

op de aanwezigheid van steenuilen. Per deelgebied hebben we, zoals ieder jaar, ook nu weer de 

gegevens voor u uitgewerkt. 

 

Deelgebied 1  

Dit deelgebied, groot circa 48 km², is gelegen in Weerselo, Saasveld en Agelo, als ook in kleine delen van 

Hertme en Albergen. Dit bijna twee atlasblokken grote gebied werd onderzocht door Wim Wijering. Bij delen 

van het gebied waren ook Peter Bleijenberg, Harrie Linckens en Johan Drop betrokken. In dit gebied, het 

grootste van de vijf, werden dit jaar 43 steenuilterritoria vastgesteld; twee minder dan een jaar eerder. In dit 

deelgebied hangen inmiddels 22 nestkasten. Hiervan waren er in het verslagjaar 14 bezet door steenuilen en 2 

door spreeuwen. De steenuilkasten waren goed voor in totaal 35 pullen, waarvan er 30 konden worden 

geringd, evenals 3 wijfjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelgebied 2  

Dit deelgebied, groot circa 29 km², gelegen in Deurningen, Gammelke en Lemselo als ook in kleine delen van 

Weerselo, Saasveld, Borne, Hertme en Hengelo. Dit gebied werd als vanouds onderzocht door Peter Bleijenberg 

en Jan Willem ten Cate en was dit jaar goed voor het niet geringe aantal van 30 steenuilterritoria. Vanwege 

aaneengesloten bos en een dorpskern is circa 5 km² van dit deelgebied ongeschikt voor het “kwikuulke”.  Als 

we dit deel in mindering brengen, dan zit ook hier in elke km² ruim één paartje steenuilen. Momenteel hangen 

In dit deelgebied inmiddels 18 steenuilkasten. Hiervan waren er in 2009 vijf bezet. Dit leverde 13 geringde 

pullen op en 3 adulte wijfjes. 

 

Gelukkig hebben steenuilen een 
breed voedselspectrum en 
vormen onder meer grote 
insecten (meikevers, 
nachtvlinders), rupsen, wormen, 
vogels en kikkers naast muizen 
een belangrijk aandeel op het 
menu. In veel nestkasten 
werden grote hoeveelheden 
schilden aangetroffen van 
meikevers. De indrukwekkende 
hoeveelheid aan meikevers die 
werden aangevoerd zorgden 
ervoor dat jongen succesvol 
konden uitvliegen. Dit bevestigt 
wederom dat een goed 
steenuilterritorium zich kenmerkt 
door veel variatie waar 
allerhande prooien voorkomen, 
zodat er ook in een slecht 
muizenjaar voldoende 
voedselaanbod is. 
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Deelgebied 3 

Dit telgebied, groot circa 14 km², is gelegen rondom Fleringen. Circa 4 km² van dit gebied is ongeschikt als 

steenuilgebied vanwege aaneengesloten bos en een dorpskern. Het gebied werd onderzocht door één van onze 

ringers, Johan Drop. In totaal werden hierin door hem zes steenuilterritoria vastgesteld. De stand bleef hier 

gelijk ten opzichte van de jaren eerder. Eén paar per vierkante kilometer wordt hier jammer genoeg niet 

gehaald. In vergelijking met de voorgaande twee deelgebieden zijn hier relatief gezien minder (geschikte) 

boerderijen. In dit gebied hangen inmiddels 8 nestkasten. Eén hiervan was het afgelopen jaar bezet. Hierin 

bevonden zich 3 jongen, die alle 3 konden worden geringd. De andere 7 nestkasten bleven dit jaar leeg.  

 

Deelgebied 4 

Dit deelgebied, groot circa 35 km², is gelegen rondom Rossum. In dit gebied werden al met al 17 

steenuilterritoria aangetroffen; één minder dan een jaar eerder. De inventarisatie werd hier uitgevoerd door 

Johan Groote Punt en Jan Nijmeijer. Vanwege de aanwezigheid van veel grote aaneengesloten bosgebieden en 

een dorpskern is slechts 23 km² van dit deelgebied voor de steenuil geschikt. Het aantal boerderijen is 

overigens wel toereikend. Van de 17 nestkasten waren er in 2009 drie bezet. In één nestkast werd het broedsel 

gepredeerd. In een andere nestkast konden zowel het wijfje als de 4 jongen worden geringd. De 3e bezette 

nestkast was eveneens goed voor 4 jongen, doch deze konden niet worden geringd. Voorts kregen in dit 

deelgebied maar liefst 4 steenuilkasten andere bewoners. Het betrof respectievelijk 3 paartjes spreeuwen en 1 

paartje mezen. 

 

Deelgebied 5 

Dit telgebied, groot circa 5 km² is gelegen ten zuiden van Reutum. Het gebied werd eveneens onderzocht door 

Wim Wijering. In dit onderzoeksgebied, het kleinste van de vijf, werden dit jaar net als een jaar eerder 4 

steenuilterritoria aangetroffen. Enkele jaren geleden waren dat er nog 5. Ruim 1 km² van dit gebied is niet of 

minder geschikt voor de steenuil vanwege bos en een dorpskern. Voor het geschikte deel voldoet ook dit 

telgebied aan de criteria van 1 steenuilpaar per vierkante kilometer. Er hangt in dit gebied 1 nestkast. Deze was 

het afgelopen jaar bezet. In de kast konden respectievelijk één jong en een oudervogel worden geringd.  

Extern: 

Ook buiten onderzoeksgebied worden jaarlijks nieuwe nestkasten opgehangen door 

verschillende verenigingsleden. Bij elkaar opgeteld zijn dat er inmiddels 36. Hiervan 

bleken er 20 onbenut te zijn gebleven. Van 6 locaties waar nestkasten zijn opgehangen, 

zijn de gegevens onbekend gebleven. Van 10 nestkasten weten we dat ze het afgelopen 

jaar bezet waren. Hierin werden 19 jongen aangetroffen, die alle konden worden 

geringd, evenals 3 oudervogels. Bij één van de bezette nestkasten werden de 3 jongen 

door eksters gepredeerd. Van een andere bezette nestkast is het aantal jongen niet 

bekend geworden.            
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Totaalscore 

Opgeteld hebben we in ons onderzoeksgebied, ten opzichte van 2008, een kleine veer moeten laten met 4 

territoria minder. We vielen iets terug van 104 naar exact 100. Al enkele jaren schommelen we rond dit aantal. 

Onder- en dubbeltelling kunnen ook dit jaar weer hebben plaats gevonden. Sommige paartjes zitten nu 

eenmaal heel erg dicht bij elkaar. Bovendien is er minder tijd besteed aan de avondinventarisaties. Inmiddels 

zijn we, zoals u hiervoor hebt kunnen lezen, ook actief buiten ons onderzoeksgebied.  

 

De tabel geeft een beeld van de territoria, het aantal nestkasten en de broedresultaten. 
 

GEBIED BROEDPAREN NESTKASTEN BEZET AANTAL JONGEN MISLUKT 
1 43 22 15 >35 2 
2 30 18 5 13 2 
3 6 8 1 3 - 
4 17 17 3 4 - 
5 4 1 1 1 - 
Ext. 11 36 8 >14 1 
 
Totaal 

 
111 

 
102 

 
33 

 
>70 

 
5 

 

Toelichting  

Diverse kasten hangen verder op potentieel geschikte locaties waar men hoopt dat de steenuil er zich gaat 

vestigen. Verder hangen er steenuilkasten op plaatsen waar wel aantoonbaar steenuiltjes zitten, doch waarbij 

geen gebruik van de nestkasten wordt gemaakt. In 7 gevallen werd in de aanwezige nestkasten andere 

bewoners aangetroffen. Dat bleek in 6 gevallen door een paartje spreeuwen en in 1 geval door een paartje 

mezen. Voorts mislukten in 5 gevallen de nesten. In vier gevallen bleken de eieren onvruchtbaar, terwijl in het 

5e geval de jongen werden gepredeerd door eksters. In ten minste 2 gevallen waren de jongen de ringers te 

slim af en vlogen eerder uit dan verwacht. Bij 7 externe locaties zijn de nestkastgegevens onbekend gebleven.  

 

Tot slot  

Ons gebied mag aan de hand van bovenstaande gegevens met recht nog steeds een steenuilbolwerk worden 

genoemd. Hopelijk kunnen we dat tot in lengte van jaren zo houden. Het is verder hartverwarmend om te zien 

hoe welkom de steenuil overal is op het platteland. De kasten zijn soms niet aan te slepen!  

Het afgelopen jaar hebben we in dat verband steenuilgegevens aangeleverd aan de gemeente Dinkelland. Dit in 

verband met de aanleg van de nieuwe rondweg om Weerselo. Mede dankzij de aanwezigheid van enkele 

paartjes steenuil nabij het nieuwe tracé zal de gemeente, omdat de soort op de rode lijst staat, moeten 

compenseren. Daartoe zal een rapport worden uitgebracht, waarbij onze adviezen zullen worden meegewogen.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zullen ons in de nabije 

toekomst ook meer moeten 

richten op het biotoop van 

de steenuil. De vraag is of er 

door het verdwijnen van tal 

van rommelhoekjes wel 

voldoende voedsel blijft voor 

de steenuil. Verruiging op 

geschikte plekken en het 

plaatsen van takkenbossen 

en muizenruiters zijn 

wellicht alternatieven.  
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12. HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 2009 

 

In 2009 gingen voor de dertiende keer achtereen leden van een viertal samenwerkende 

natuurverenigingen in Noordoost-Twente op pad voor de jaarlijkse huiszwaluwentelling. Door het 

droge voorjaar hadden op tal van locaties de zwaluwen moeite om op gang te komen met de 

nestbouw en leek het aantal teruggekeerde dieren minder dan andere jaren. Gelukkig bleek dit bij 

de inventarisatieronde anders uit te pakken en werd 2009 een uitstekend zwaluwenjaar met in 

totaal 2118 bewoonde nesten op 286 locaties.  

 

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de laatste 10 jaar, waarbij 2009 op een mooie tweede plaats prijkt.  

 

                     Jaar            Bewoonde locaties           Totaal aantal nesten 

2000 289 2055 

2001 283 1917 

2002 254 1624 

2003 278 1840 

2004 273 1872 

2005 293 2191 

2006 293 2110 

2007 284 1945 

2008 281 2058 

2009 286 2118 

 

De stijging met een aantal van 60 nesten t.o.v. het jaar 2008 komt overeen met het aantal nesten dat bij 

nieuwe locaties werd aangetroffen. Uit het overzicht blijkt duidelijk dat dergelijke schommelingen in aantallen 

niet vreemd zijn.  

 

Locatiegrootte 

Hieronder verstaan we in dit verslag het aantal nesten dat op een bepaald adres (bezochte locatie) voorkomt. 

Hoe volgens de landelijke verdeelsleutel de locatiegrootte, in procenten uitgedrukt, er in Noordoost-Twente 

uitziet, is aangegeven in onderstaande tabel. ( ter vergelijking drie jaargangen)  

 

Categorie Locatiegrootte 2007 2008 2009 

A 1 nest 17,3 % 16,7 15,4 % 

B 2 – 5 nesten 40,1 % 40,2 40,9% 

C 6 – 15 nesten 33,1% 32,0 33,9% 

D 16 – 25 nesten 7,0 % 7,5 5,6% 

E 26 – 50 nesten 1,8 % 2,5 3,5% 

F 51 – 100 nesten 0,7 % 1,1 0,7% 

 

Vergeleken met de voorgaande jaren verschillen de percentages niet veel. Een trend is nauwelijks aan te geven. 

Dit jaar waren er in Noordoost-Twente 12 locaties met meer dan 25 bezette nesten.  

 

Noordoost-Twente onderverdeeld 

In onderstaand overzicht zijn de plaatsen in ons telgebied met het aantal aldaar aanwezige locaties en nesten 

aangegeven. De paar kleine locaties in Hertme, Lonneker, en Vriezenveen behoren, als je naar de huidige 

gemeentegrenzen kijkt, eigenlijk niet tot Noordoost-Twente, maar worden al jaren door ons geteld. Door hun 

ligging net tegen de grens van ons gebied en door wijziging van gemeentegrenzen is het een logische keuze 

om ze te blijven meenemen. Tussen haakjes staan de aantallen van vorig jaar. 
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Zomaar overal kunstnesten ophangen heeft 

weinig zin. Open aanvliegroutes naar 

nestgelegenheid en voldoende insecten in de 

omgeving zijn het belangrijkst. Met een 

(kunstmatig) modderpoeltje kunnen de vogels 

zo nodig geholpen worden aan goed 

nestmateriaal. Maar lang niet altijd is hier de 

tijd en gelegenheid voor. Kunstnesten vormen 

dan een goed alternatief. Ook dit jaar zijn er tal 

van locaties waar alle opgehangen kunstnesten 

bezet zijn. Zo zijn bij B.Tijink te Agelo 20 van de 

20, bij Oude Hendriksman te Rossum 23 van de 

23 en bij Grashof te Beuningen alle 8 aanwezige 

kunstnesten bezet. Opvallend is dat bij de twee 

toplocaties in De Lutte en die in Langeveen met 

resp. 67, 50 en 60 bewoonde nesten geen enkel 

kunstnest aanwezig is. Alle nesten zijn door de 

vogels zelf gebouwd, echter wel geholpen met 

modderpoeltjes. De leefomgeving voor de 

huiszwaluw is door de aanwezigheid van vee en 

een vrije aanvliegroute daar bovendien ook 

uitstekend. De belangrijkste voorwaarde om 

huiszwaluwen te behouden is echter dat de 

bewoners van de betreffende erven aardigheid 

hebben aan natuur en de huiszwaluw als 

lentebode en insectenverdelger ook graag zien 

komen.  
 

Plaats aantal aantal  aantal aantal 

 locaties nesten  locaties nesten 

Agelo 14 (13) 112(97) Mander                                     4(4) 51(35) 

Albergen 12(12) 163(162) Manderveen 0(1) 0(2) 

Beuningen 18(17) 168(142) Mariaparochie 2(2) 13(9) 

Brecklenkamp 2(2) 10(12) Noord Deurningen 3(3) 14(21) 

De Lutte 34(34) 308(296) Nutter 6(5) 29(39) 

Denekamp 21(27) 140(135) Oldenzaal 1(1) 20(25) 

Deurningen 13(14) 63(90) Ootmarsum 2(1) 15(7) 

Enschede 0(0) 0(0) Oud Ootmarsum 9(9) 36(41) 

Fleringen 14(13) 80(94) Overdinkel 0(0) 0(0) 

Geesteren 21(22) 92(96) Reutum 10(9) 56(41) 

Hengelo 0(0) 0(0) Rossum 35(35) 253(206) 

Hertme 2(2) 11(9) Saasveld 19(19) 110(99) 

Hezingen 2(2) 8(7) Tilligte 13(12) 100(91) 

Langeveen 4(5) 70(87) Tubbergen 2(2) 12(20) 

Lattrop 7(7) 49(43) Vasse 2(2) 5(9) 

Lonneker 3(3) 40(68) Vriezenveen                         2(2) 2(2) 

Losser                                       4(4) 31(22) Weerselo 6(10) 57(51) 

 

Van de 2118 hierboven genoemde nesten waren er 1715 door de vogels zelf gebouwd. De overige 403 werden 

gevormd door bewoonde kunstnesten. 

 

Kunstnesten 

 

 

 

 
 

 

Het aantal van 403 

kunstnesten is 19 % 

van het totale aantal 

bewoonde nesten. In 

het gehele gebied zijn 

door onze tellers 644 

geplaatste kunstnesten 

aangegeven. De 

bezettingsgraad van de 

kunstnesten komt 

hierbij uit op 63 %.  
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Opgemerkt. 
 

● Hoewel de inventarisatie gericht is op huiszwaluwen, is op veel bezochte adressen ook het aantal nesten van 

de boerenzwaluw genoteerd. Dit jaar telden we van deze vogel in totaal 1295 nesten, tegen 1107 in 2008. 

Boerenzwaluwen zijn er in werkelijkheid veel meer. De soort wordt echter nog niet overal in ons gebied 

nauwkeurig geteld. 

 

● Dit jaar werden kauwtjes een aantal keren genoemd als verstoorders van huiszwaluwen. Twaalf keer werden 

mussen genoemd als krakers van een huiszwaluwnest. 

Enkele keren werd er melding van gemaakt dat winterkoninkjes een nest inpikten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Uit het overzicht van het aantal nesten in de diverse plaatsen in noordoost Twente blijkt dat Rossum en De 

Lutte echte zwaluwbolwerken vormen met resp. 253 en 308 bewoonde nesten. 

In laatstgenoemde plaats broeden de vogels ook nog in de bebouwde kom van het dorp.  

 

● Bij de fam. Zanderink in De Lutte hebben in 2009 naast de 67 huiszwaluwen nog 33 boerenzwaluwen 

onderdak gevonden. Samen 100 stuks; dat geeft leven in de brouwerij. 

Beide soorten op één locatie gaat dan ook uitstekend. 

 

 In 2009 zijn er 39 vrijwilligers op pad geweest om de inventarisatie te verrichten. Het zijn leden van de 

vogelwerkgroep van I.V.N. Losser, de werkgroep Weidevogelbescherming flora en fauna van Heemkunde 

Denekamp, de vogelwerkgroep van Heemkunde Ootmarsum en van de Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto. 

  

● Voor vragen, tips, opmerkingen of het doorgeven van nog niet bij ons bekende huiszwaluwlocaties kunt u 

contact opnemen met een bij u bekende teller of met onderstaande werkgroep. Bijzondere waarnemingen die 

interessant kunnen zijn voor bovengenoemde verenigingen zijn ook altijd welkom. 

 

  In februari 2009 is Johan Nollen uit Ootmarsum plotseling uit ons midden weggevallen. Hij is jarenlang actief 

geweest in de omgeving van Ootmarsum, Oud-Ootmarsum, Nutter en Vasse. Als geen ander kon hij anderen 

enthousiast maken om „ om- te- zien‟ naar natuur. Hij was lid van de vogelwerkgroep van Heemkunde 

Ootmarsum, maar dit weerhield hem er niet van om zich ook voor andere verenigingen nuttig te maken. We 

denken met veel respect aan hem terug. 

 

● Tot slot willen we alle „huiszwaluwenbezitters‟ bedanken voor alle medewerking en de gastvrije ontvangst van 

onze vrijwilligers. Zonder de spontane medewerking van deze twee groepen is er weinig mogelijk. 

Samen aandacht hebben voor de natuur en die interesse levend houden door o.a. inventarisatiewerk blijft 

belangrijk.  

Huiszwaluwen zijn vogels zijn echte 

kolonie vogels die van origine hun 

nesten tegen rotswanden „plakken‟. 

Kliffen en berghellingen vormen hun 

natuurlijke leefomgeving. Ze hebben 

in de loop der eeuwen hun 

leefgebied uit kunnen breiden 

doordat huizen en andere 

gebouwen van baksteen of beton 

een uitstekende plek bleken om te 

nestelen. 
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13. JEUGDGROEP SAASVELD 

 

De jeugdnatuurgroep blijft ook in 2009, in het 

vierde jaar van haar bestaan, een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de jeugd in de 

basisschoolleeftijd. Een enkele enthousiaste brugklasser bleef nog lid. Je bent natuurliefhebber of 

niet. Natuur blijft toch ergens boeien. Na elke leuke activiteit volgde weer de aanmelding van 

enkele leden. Het was zelfs nodig om een ledenstop in te voeren. 

 

Een greep uit de activiteiten in 2009: 

Januari 2009 was een echte wintermaand met vorst en sneeuw. 

Daarom werd in die maand, bij Agonda thuis, door alle kinderen 

een heuse vettaart gemaakt voor de hongerige vogels. De taart van 

vet en allerlei zaden werd opgesierd met groenvoer, appeltjes, 

pinda‟s enz. Als taartbodem werd een grote schijf van een 

boomstam gebruikt. Sommigen maakten er een echt kunststukje 

van. Snelle „vettaartbakkers‟ mochten nog een paar houten klossen 

met vet vullen. Al het smakelijke voer werd meegenomen naar huis 

om de vogels de winter door te helpen. 

 

Het timmeren van nestkastjes in 

februari is al bijna traditie. Dit jaar was 

het ook weer een gezellig getimmer en 

geschilder. Horen en zien verging en 

menige spijker werd krom geslagen.  

 

Het bezoek aan de schaapskudde van 

Welhuis in Beunigen vond plaats op 1 

april. De vele lammetjes en de uitleg 

van de herder maakten deze 

kraamvisite tot een mooie middag. 

 

Bij de natuurspeurtocht in de omgeving 

van Herinckhave in mei gingen de 

kinderen zelfstandig in groepjes op 

pad. Onderweg moesten ze allerlei 

vragen over de natuur beantwoorden.  

 

Daarna volgde begin juli een zwerftocht in het Springendal met boswachter Roel Korbee van Staatsbosbeheer. 

Hij deed met de kinderen een stiltespel en struinde met ze door stukken bos en langs beekjes waar je eigenlijk 

niet mag komen. Ondertussen vertelde hij veel over de natuur van het natuurgebied. Omdat het die middag 

snikheet was, was de afsluitende picknick en de frisdrank bij de grote parkeerplaats, een leuke afsluiting in het 

Springendal. 

Natuurspeurtocht op het landgoed Herinckhave. 

Smultaart maken voor de wintervogels. 
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Na de grote vakantie in september startte de groep weer met een 

middagje rondstruinen door de natuur in de buurt van Saasveld. Met 

als vertrekpunt Lutke Velthuis ging men in groepjes de toch wel 

mooie natuur ontdekken. Dicht bij huis was er ook veel te zien in het 

Zoekerveld en langs de beek, waar in de zomer nog een ijsvogel had 

gebroed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de herfstvakantie gingen we op 

22 oktober ‟s middags met de boswachter 

op stap in het Roderveld bij Rossum. Met 

Albert en Marian als natuurgidsen van 

Natuurmonumenten werd het voor de kinderen, maar ook voor de meegekomen ouders en begeleiders een 

interessante middag. Naast de zoektocht naar paddenstoelen en andere herfstverschijnselen werd ook nog 

fanatiek gewerkt. Op een heideveldje moesten nog 

opschietende boompjes worden verwijderd. Tussen 

de bedrijven door kon bij een lekker vuurtje een 

broodje worden gebakken en van chocolademelk 

worden genoten.  

 

 

 

 

Het jaar werd afgesloten met een zoektocht naar 

bosuilen bij Hof Espelo, in de buurt van Enschede. 

Dit gebeurde onder leiding van een natuurgids 

van Hof Espelo. Het was jammer dat het slecht 

weer was en dat de uilen zich niet hebben laten 

horen, ook al deed de gids veel moeite om ze met 

geluiden op een bandje te laten „antwoorden‟. 

Terug in het bezoekerscentrum vertelde hij nog 

iets over de daar aanwezige opgezette vogels. 

 

 

Evenals voorgaande jaren kon de leiding van de groep, zo nodig, een beroep doen op tal van ouders en leden 

van de twee samenwerkende verenigingen: Heemkunde Weerselo en de Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto. 

De leiding van de jeugdnatuurgroep wil proberen om van elke bijeenkomst een stukje met een paar foto‟s op 

de website van “De Grutto” te plaatsen. 

Gewoon eens kijken dus.  
 

 
 
 

Gastvrij ontvangst met limonade en cake  
ten huize Lutke Veldhuis. 

Aandachtig gehoor van de deelnemers voor de 
natuurgidsen Albert en Marian. 

Lekker struinen door de natuur. 
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Wanneer en op welke wijze deze ring in de stalmest is gekomen blijft uiteraard een raadsel en hiermee 

ook de leeftijd van deze sperwer. De oudste sperwer volgens de laatste informatie van Roland Staav, die 

de levensduur van vogels in Europa verzamelt, is een sperwer van 20 jaar en drie maanden. 
 

14. Bijzondere voorvallen 

 

Oude vogelring 

Tijdens het verspreiden van oude stalmest over zijn moestuin begin april 2009 zag Johan Stevelink opeens een 

vogelring liggen. Benieuwd naar het ringnummer raapte Johan de ring op en probeerde de inscriptie op de ring 

te lezen. De ring met een diameter van 5-7 mm was een beetje besmeurd en zag er oud uit. Desondanks was 

het ringnummer, de ringcentrale en land van herkomst goed af te lezen. Het bleek te gaan om een ring uit 

Helsinki in Finland. 

Zoals gebruikelijk als Johan een ring vindt, meldt hij deze aan de vogelringer Harrie Linckens en die zoekt dan 

verder uit of de ring afkomstig is van een vogel die hij zelf heeft geringd bij Johan in Agelo of dat de ring 

afkomstig is van elders. 

Harrie Linckens meldde, natuurlijk ook benieuwd, de ringvondst op 8 april bij de Nederlandse Ringcentrale in 

Heeteren, die vervolgens de ringgegevens opvroeg bij de Finse Ringcentrale in Helsinki. Op 9 april meldde de 

Finse Ringcentrale aan Arnhem dat dit ringnummer niet in hun databestand voorkwam en dat de vinder het 

ringnummer maar eens moest controleren. De Nederlandse ringcentrale op hun beurt stuurde vervolgens 

meteen op 9 april de 

volgende mail naar Harrie 

Linckens: 

 

Wij hebben uw melding van 

bovengenoemd ringnummer 

(gevonden, 1-4-2009 te 

Agelo) uit onze database 

verwijderd, omdat de Finse 

ringcentrale aangeeft dat dit 

ringnummer niet bestaat. 

(Wilt u, indien mogelijk de 

gecorrigeerde melding 

opnieuw inzenden?) 

 

 

Harrie was er zeker van dat het ringnummer correct was en meldde meteen nu rechtstreeks het ringnummer 

zelf bij de Finse Ringcentrale in Helsinki. Binnen 3 kwartier kwam er al positief antwoord uit Finland: 

 

Uw e-mail goed ontvangen; dank u voor de informatie van een van onze ringen. Onze officiële bedankbriefje 

(met de ringhistorie van de vogel) zal u op de gebruikelijke manier ontvangen. 

De vogel C-83943 was een Sperwer en was al in de herfst van 1961 geringd. Wij willen graag de oude ring zelf 

zien. Wilt u de ring plat buigen en naar ons sturen per brief. Alvast hartelijk dank. 

 

Zo snel had Harrie natuurlijk geen antwoord verwacht en ook niet dat de ring al zo oud was. Door deze tweede 

en rechtstreekse melding waren ze in Helsinki waarschijnlijk nog maar eens in de oude ringbestanden gedoken 

en het nummer gevonden. Ze hadden natuurlijk nooit verwacht dat een ring van bijna 50 jaar geleden nog 

gemeld zou worden en natuurlijk wilden ze de ring zelf graag zien. 

Dus werd de ring opgestuurd naar Helsinki en voor de zekerheid ook een digitale foto. 

 

De officiële terugmelding rechtstreeks uit Finland werd begin mei ontvangen en vermeldde dat de sperwer op 

19-06-1961 geringd was op Signilskär een eiland voor de kust van ZW van Finland. De verstreken tijd bedroeg 

47 jaren, 6 maanden en 18 dagen.  

 

Ringvondst in mesthoop leverde een verrassende terugmelding op. 
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Levende prooi in de provisiekast. 

Op 10 juni 2009 brachten Johan Drop en Wim Wijering in de vooravond een bezoek aan de familie Lansink in 

Saasveld.  Men was – net als wij – reuze benieuwd naar de resultaten van hun paartje “inpandige” steenuilen. 

Nadat de ingang van de, op ingenieuze wijze in een zolderraam geïntegreerde steenuilkast, tijdelijk was 

“gebarricadeerd” werd middels een keukentrapje op de hooizolder poolshoogte genomen. 

Zo‟n moment is altijd een beetje spannend, omdat je 

immers nooit weet wat zich in de kast bevindt. Het zal 

niet de eerste keer zijn dat er zo maar een steenmarter 

uit een dergelijke kast tevoorschijn springt.  

Hoewel de ringattributen al klaar lagen voor gebruik, 

werd Wim als eerste de kans geboden om vooraf wat 

fotografische opnames te maken. Per slot van rekening 

dient de jaarlijkse steenuilrapportage ook “opgeleukt”te 

kunnen worden. Toen het deksel voorzichtig werd 

opgetild viel het oog achtereenvolgens op een volwassen 

steenuil, twee al behoorlijk uit de kluiten gewassen 

jongen, een kennelijk onbevrucht ei en……………. 

warempel een jonge huismus!! 

 

U leest het goed; Geen huismuis, maar een huismus! Het 

beestje keek me verbaasd met heldere kraaloogjes aan, deels 

vanonder nota bene de vleugels van de steenuilouder. Het 

beslist reeds uitgevlogen jong gedroeg zich allesbehalve bang 

in gezelschap van de 3 uilen. Ooit zoiets gezien? Johan en ik 

tot dusverre in ieder geval niet. Voordat we ons afvroegen hoe 

deze bijzondere combinatie tot stand gekomen was, werd het 

deksel iets verder opgetild om ruimte te maken voor het 

camerawerk. De geringe beschikbare ruimte maakte het helaas 

niet mogelijk om het geheel in één shot op de gevoelige plaat 

vastgelegd te krijgen. Nog meer waren we bevreesd voor het 

wegvliegen van de oudervogel op een afgesloten zolder, 

hetgeen mogelijk verstorend zou hebben gewerkt. Om die 

reden werd de volwassen steenuil eerst voorzichtig uit de kast 

“gevist” om te zien of deze al dan niet geringd was. Dit bleek 

niet het geval.  

Het is opmerkelijk hoe gewillig steenuilen zich dat altijd laten 

welgevallen. Na afgifte waren de handen vervolgens vrij om 

het deksel verder op te tillen om het uitzonderlijke schouwspel 

fotografisch vast te leggen. Aansluitend werden het adulte 

exemplaar en de twee jongen door Johan geringd. Dat was een 

mooie gelegenheid om eens te kijken of er nog meer (prooi)dieren 

in de kast lagen. Die lagen er echter niet. Wel echter ver schillende veerresten. Tja, en daarna begint het 

filosoferen. Je zoekt immers naar antwoorden. Aanvankelijk waren we de mening toegedaan dat de jonge 

huismus per ongeluk en uit onervarenheid in de steenuilkast was beland. Toen we het ogenschijnlijk gezonde 

beestje aan een nader onderzoek onderwierpen, werd al snel duidelijk dat deze aan de buikzijde sporen droeg 

die er op wezen dat ie wel degelijk “gepakt” was. Het is aannemelijk dat de jonge huismus waarschijnlijk als 

levende prooi de nestkast is binnengebracht.  Naar menselijke maatstaven vertaald: “Het beestje fungeerde 

kennelijk als “levende provisiekast” en is als zodanig “in de week gezet” in afwachting van slechtere tijden. En 

dan nu nog het ethische dilemma waar we voor kwamen te staan. Moesten we de jonge huismus de vrijheid 

hergeven, de steenuilen het voedsel ontnemen of de situatie zo laten!? U begrijpt dat we uiteindelijk voor het 

laatste hebben gekozen, omdat het beestje in de vrije natuur geen enkele overlevingskans zou hebben gehad. 

Kortom; we hebben alles maar gewoon aan de natuur overgelaten. 

Vernuftig ingebouwde nestkast met verrassende inhoud. 

 

Onwetende jonge huismus in afwachting 
van het onvermijdelijke. 
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15. VOGELTREKTELLINGEN 

 

Inleiding: 

In 2009 stonden er twee najaarstellingen op het programma vanaf het uitkijkpunt in het Beneden-Dinkeldal, 

nabij de Sterrenwacht, te Lattrop. Door Natuurmonumenten is terplekke een uitkijkheuvel aangelegd met 

uitzicht op open agrarisch landschap, de Dinkel, een klein wetlandgebiedje en enkele bosschages en bossen.  

 

Vogeltrektelling 13 september  

Voor deze telling kwamen er 5 personen opdagen. De 

telperiode voor deze dag was gepland van 07.00 – 13.00 

uur. Het was een zwaarbewolkte dag met een windkracht 

3 uit west en noordwest. De temperatuur kwam uit op    

15 °C. Door de bewolkte omstandigheden was er helaas 

geen echte roofvogeltrek deze morgen. Wel was er veel 

doortrek van zowel boeren- als huiszwaluw. Ook de 

groenling deed het opmerkelijk goed. Al met al telden we 

op 13 september zo‟n 2023 vogels, verdeeld over 54 

soorten.  

 

 

De scorelijst werd aangevoerd door de boerenzwaluw die deze dag massaal doortrok met 559 exemplaren. De 

vink, normaliter standaard in de top drie van meest getelde doortrekkers, liet het deze dag geheel afweten en 

ontbrak met slechts 48 exemplaren in de top 10. Daarentegen was er opmerkelijk veel doortrek van 

groenlingen waarvan er 174 werden geteld, genoeg voor een tweede plek op de scorelijst. Ook verrassend was 

een derde plek van de huiszwaluw met 164 exemplaren. Een soort als de witte kwikstaart, die doorgaands niet 

in grote groepen trekt sprokkelde vooral met één- en tweelingen 106 exemplaren bij elkaar. Ook werden veel 

kleine zangertjes geteld op hun gebruikelijke trekroute door de bosschages langs de gekanaliseerde Dinkel. 

Hierbij waren de koolmees, pimpelmees en tjiftjaf de meest getelde soorten. Hoewel er van echte roofvogeltrek 

amper geen sprake was werden 6 buizerds, 2 haviken, 3 sperwers en 1 torenvalk geteld. De bekende 

“krenten”in de pap waren ijsvogel, witgatje, gele kwikstaart, kruisbek en een tiental watersnippen.  

 

Vogeltrektelling 18 oktober  

  

Aan deze telling namen 6 

personen deel. Er werd deze 

dag geteld 07.00 – 12.00 uur. 

Het was een zonnige windstille 

dag waardoor er maar weinig 

trek viel waar te nemen. De 

temperatuur liep gaandeweg 

op tot boven de 10 °C. Deze 

keer was het de spreeuw die 

de gelederen aanvoerde met 

388 exemplaren. Tijdens de 

telochtend vlogen, zoals te 

verwachten viel, meerdere 

koppels kolganzen over bij een 

strakblauwe lucht. In totaal 

betrof het vijf groepen met een 

totaal van 159 exemplaren. Net 

als bij de telling van 13 september viel ook het aantal overtrekkende vinken tegen. Toch waren de 123 getelde 

exemplaren goed voor een derde plaats op de scorelijst. Al met al telden we op 18 oktober 2009 niet meer dan 

1239 vogels, verdeeld over 48 soorten.  

Totaal vijf groepen kolganzen geteld 
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Zoals gezegd was er van zichtbare vogeltrek deze dag nauwelijks sprake. Bij de koperwiek was er eigenlijk van 

trek helemaal geen sprake. Al met al telden we er namelijk maar 25. Zelfs het mezengilde liet danig verstek 

gaan. We scoorden zegge en schrijve 22 pimpelmezen, 18 koolmezen, 2 glanskoppen, 2 matkoppen en één 

enkele verdwaalde staartmees. In de categorie hoenderachtigen konden we nog 7 patrijzen en 3 fazanten 

noteren. Van roofvogeltrek was evenmin sprake. We kregen niet meer dan 8 buizerds en 1 sperwer in het vizier 

Wel zorgde een langsvliegende slechtvalk voor de nodige opwinding onder de tellers. Dergelijke waarnemingen 

maken het trektellen tot een verrassend genoegen. Leuke soorten waren een prachtig mannetje grote gele 

kwikstaart en 2 tapuiten. 

 

In de tabel de soorten en de aantallen van de twee teldagen: 

 

soort teldag 1 teldag 2 Soort teldag 1 teldag 2 

Aalscholver 7 8 Meerkoet 65 7 

Blauwe reiger 7  Matkop 13 2 

Boerenzwaluw 559  Merel 10 12 

Boomklever 7 1 Nijlgans 2  

Boomkruiper 6 8 Pimpelmees 76 22 

Boompieper 1  Putter 31 5 

Buizerd 6 8 Rietgors 1  

Ekster  4 Ringmus 1 21 

Fuut  2 Roodborst 1 6 

Gaai  13 Sijs  6 

Gele kwikstaart 2  Slechtvalk  1 

Glanskop  2 Sperwer 3 1 

Goudhaantje 3  Spreeuw 93 388 

Goudvink  1 Staartmees 37 1 

Graspieper  2 Tapuit  2 

Grauwe 
vliegenvanger 

1  Tjiftjaf 58 4 

Groene specht 3 3 Torenvalk 1  

Groenling 174 15 Turkse tortel 7  

Grote bonte specht 9 2 Veldleeuwerik  5 

Grote lijster  2 Vink  123 

Havik 2  Waterhoen  1 

Heggenmus 4 4 Watersnip 10  

Holenduif 103 17 Wilde eend 25 14 

Houtduif 97 96 Winterkoning 7 2 

Huiszwaluw 164  Witte 
kwikstaart 

106  

Kauw 78 113 Witgatje 1  

Kievit 35  IJsvogel 1  

Kokmeeuw 9 75 Zanglijster 10  

Kolgans 3 159 Zwarte kraai 30 18 

Koolmees 61 18 Zwarte 
roodstaart 

2  

Koperwiek  25 Zwartkop 1 1 

Kruisbek 1     

Kuifeend 10  Totaal 2023 1239 
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Vergelijkingen van de 2 teldagen  

 

Van de twee teldagen die we dit jaar hebben georganiseerd, hebben we de top 10 onder elkaar gezet. Daarbij 

valt op dat op beide dagen de vogeltrek voor zover die plaatsvond zich hoog boven onze hoofden, buiten ons 

gezichtsveld afspeelde. Vooral bij de tweede trektellingen was er nauwelijks sprake van zichtbare vogeltrek. Dat 

een soort als de zwarte kraai op plaats 9 staat heeft weinig te maken met vogeltrek. Dit zullen rondtrekkende 

vogels zijn geweest. In het lijstje van 13 september is de huiszwaluw een opvallende soort. Huiszwaluwen 

worden niet veel geteld ook al doordat de trek van de Scandinavische vogels grotendeels zuidoostelijk van ons 

verloopt.  

 

 

13 september 2009   Teltijd: 07.00 - 13.00 uur     Aantal vogels: 2023  Aantal soorten: 54 

 

         

 1.  Boerenzwaluw 389    6. Houtduif 97  

 2.  Groenling 174    7. Spreeuw 93  

 3.  Huiszwaluw 164    8.  Kauw 78  

 4.  Witte kwikstaart 106    9. Pimpelmees 76  

 5.  Holenduif 103   10. Meerkoet 65  

         

 

 

 

 

18 oktober 2009   Teltijd: 07.30 – 12.00 uur      Aantal vogels:  1239      Aantal soorten: 48 

 

         

 1.  Spreeuw 388    6.  Koperwiek 25  

 2.  Kolgans  159    7.  Pimpelmees 22  

 3.  Vink 123    8.   Ringmus 21  

 4.  Kauw 113    9.  Zwarte kraai  18  

 5.  Kokmeeuw   75   10.  Koolmees 18  

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met 103 exemplaren kwam de holenduif op de eerste teldag in de top 5 
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Resultaten Europa 
 
Ondanks het stormachtige weer deden 
meer dan 63.000 mensen in 35 landen 
in Europa mee aan de Euro Birdwatch. 
Tijdens het weekend werden in totaal 
2.640.944 vogels geteld. De meeste 
vogels werden in Rusland (900.000) 
geteld, gevolgd door Hongarije 
(495.453). 
De top 3 van meest geziene vogels in 
Europa bestond uit: 
1  Spreeuw   2 Wilde eend   3 
Meerkoet 
 

16. EURO BIRDWATCH 2009 

 

Op zaterdag 3 oktober 2009 vond de tweejaarlijkse Euro Birdwatch plaats. Tijdens dit unieke 

evenement werden er op hetzelfde moment in meer dan 30 Europese landen 

(trek)vogels geteld. Vogelbescherming Nederland coördineerde de tellingen in eigen 

land. Dit jaar deden er in Nederland rond de 105 vogelwerkgroepen 

mee. Daarbij ook een 6-tal leden van onze Vereniging. 

 

Tellint dwars door Nederland: 

Net als in 1989 en 1999, vond het tellen plaats langs een tellint 

dwars door Nederland. Het tellint loopt parallel aan het NIVON 

Trekvogelpad. Deze langeafstandswandelroute van 380 km 

loopt van Bergen aan Zee tot aan Enschede. 

 

Het weer op 3 oktober: 

Er was vrij veel bewolking en aanvankelijk met pakweg 6 °C wat 

frisjes maar het bleef droog. Wel nam de zuidwestelijke wind 

toe naar vrij krachtig tot krachtig . De temperatuurt liep op tot 

circa 14 °C. 

 

Onze deelname vanuit Haaksbergen (Lankheet): 

Aanvankelijk kregen we via de landelijke coördinator langs het Trekvogelpad een tellocatie toebedeeld nabij de 

Lankheterbulten te Haaksbergen. Vanwege meerdere factoren bleek deze locatie volledig ongeschikt; redenen 

te over derhalve om uit te zien naar een betere locatie in de buurt. Deze werd anderhalve kilometer noordelijker 

gevonden aan de Veddersweg, dicht bij de Buurserbeek. 

 

Onze resultaten: 

Geteld werd er van 07.30 uur tot 14.00 uur. 

Met de 6 deelnemers van onze vereniging 

leverde dit uiteindelijk een score op van 2181 

vogels, verdeeld over 55 soorten. De eerste 

ronde (07.30 – 08.30 uur) verliep boven 

verwachting goed met 38 verschillende 

soorten en maar liefst 1219 vogels. De eerste 

getelde soort in de ochtendschemering was 

een roepende bosuil. Naderhand bleken we in 

dat ene uur al meer dan de helft van alle 

vogels van die dag geteld te hebben. Hierbij   

ook enkele leuke soorten als ijsvogel en 

appelvink.  

Opvallend was die dag de totale afwezigheid van gebruikelijke soorten als Turkse tortel, torenvalk, huismus en 

staartmees. Verder viel op dat heel veel vogels “de snuf” niet opendeden en daardoor niet op geluid konden 

worden gedetermineerd. Verrassend was het grote aantal sijzen (165 exx – 5 groepen) dat we te zien kregen. 

De sijs verscheen daardoor zelfs in de top 5. Niet verwacht waren vervolgens een overvliegende boomvalk en 

havik, evenals een 4-tal watersnippen. Ook viel vlak bij ons een grote gele kwikstaart in bij een 

stroomversnelling van de Buurserbeek. Wellicht zal er hier en daar een dubbel geteld zijn, maar duidelijk 

waarneembaar was de trek van de gaai (maar liefst 27 exemplaren). Een soort als de gaai kwam kennelijk aan; 

terwijl de laatste boerenzwaluwen vertrokken. Toch kregen we er nog 38 te zien. Tijdens de boswandelingen 

werd vooral op de gebruikelijke bosvogels gelet, waarbij voor de broodnodige variatie deze keer ook speciale 

aandacht werd besteed aan het “mezen geweld”. Dit laatste komt op de scorelijst duidelijk naar voren. 

De bekende vogelkrenten in de pap waren bij deze telling: havik (1 x), boomvalk (1 x), bosuil (2 x), watersnip 

(4 x), kruisbek (5 x), zwarte specht (2 x), ijsvogel (2 x) en grote gele kwikstaart (1 x). De topscorelijst werd als 

gewoonlijk aangevoerd door respectievelijk spreeuw (571 x), kauw (297 x) en vink (188 x). 

De tellocatie voor EuroBirdwatch in het Lankheet 
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De soortenlijst en de aantallen: 

 

Onderstaand alfabetisch overzicht maakt duidelijk wat er zoal gezien en gehoord werd tijdens Eurobirdwatch in 

het Lankheet te Haaksbergen. 

 

SOORT AANTA
L 

SOORT AANTAL SOORT AANTAL 

Aalscholver 29 Grote lijster 5 Roodborst 8 

Appelvink  3 Havik 1 Sijs 165 

Blauwe reiger 2 Heggenmus 5 Sperwer 2 

Boerenzwaluw  38 Holenduif 4 Spreeuw 571 

Boomklever 19 Houtduif 92 Tjiftjaf 5 

Boomkruiper 22 Kauw 297 Veldleeuwerik 6 

Boomvalk 1 Kneu 3 Vink 188 

Bosuil 2 Kokmeeuw 178 Waterhoen 2 

Buizerd  12 Koolmees 44 Watersnip 4 

Ekster 1 Kruisbek 5 Wilde eend 52 

Gaai 27 Kuifmees 4 Winterkoning 9 

Glanskop 16 Matkop 3 Witte kwikstaart 9 

Goudhaantje 5 Meerkoet 1 IJsvogel 2 

Goudvink 2 Merel 4 Zanglijster 104 

Graspieper 3 Nijlgans  Zwarte kraai 81 

Groene specht 7 Pimpelmees 39 Zwarte specht 2 

Groenling 1 Putter 2 Zwartkop 1 

Grote bonte specht 4 Ringmus 13   

Grote Gele 
kwikstaart 

1 Roek 61   

     Totaal 2181 

 

 

Resteert de top 10 van het Lankheet met als lijstaanvoerder de spreeuw. 

 

         

 1 Spreeuw 571  14 Zanglijster 104  

 2 Kauw   297  15 Houtduif   92  

 3 Vink 188  16 Zwarte kraai 81  

 4 Kokmeeuw 178  17 Roek    61  

 5 Sijs 165  18 Wilde eend 52  

         

 

 

Tot slot: 

 

Tegen half twaalf werd er vanuit Zeist gebeld voor de tussenstand. Men keek op van het aantal gemelde 

bosvogels. Vanwege de keuzelocatie was dat voor ons niet al te verrassend. Tegen 14.00 uur vonden we het 

welletjes, omdat zich toen nog amper nieuwe vogels aandienden. Nadat alles was op- en nageteld werd tegen 

15.30 uur de eindstand aan Vogelbescherming Nederland doorgebeld. Duidelijk werd daarbij dat vooral de 

kustprovincies veel hinder hadden ondervonden van de straffe wind c.q. storm en dat de aantallen vele malen 

lager lagen dan een jaar eerder. Wijzelf kunnen echter terug zien op een alleszins aantrekkelijke 

vogeltrektelling, waarbij er afwisselend werd geschreven en geteld. Ieder van ons was na afloop dan ook dik 

tevreden. 
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