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1.  VOORWOORD 
 

 

Bij het schrijven van dit voorwoord keek ik nog even terug naar dat van vorig jaar. Daar werd gesproken over 

donkere wolken die over het natuurbeleid dreigden te schuiven. Die dreiging wordt helaas toch de realiteit.        

‘ Den Haag’ trekt zich meer en meer terug en legt de zorg voor natuur op het bordje van de provincies. Door de 

economische vooruitzichten gedwongen is het Haagse bord een klein Zwols bordje geworden. 

Volgens de kop “Natuur blijft voor provincie ruggengraat” boven een krantenartikel, zijn de beleidsbepalers op 

het provinciehuis zich, zo lijkt het althans, bewust van het belang van natuur, ook in de toekomst. Ik hoop 

hierbij dat de natuur daarbij niet alleen een functie heeft van coulissen in een toneelstuk. Het moet echte 

natuur zijn die plant en dier kansen biedt en geen dun laagje vernis. Alleen een parkachtig landschap is niet 

voldoende om Noordoost-Twente mooi te houden. Het kan toch niet zo zijn dat we over een aantal jaren de 

weidevogels en/of andere soorten alleen maar zien overvliegen tijdens de trek. Twents natuurlandschap moet 

ook in de toekomst aantrekkelijk zijn om er te wonen, te recreëren en bij te dragen aan de hierboven 

genoemde ruggengraat. Natuurwaarden en natuuronderhoud kunnen ook heel goed het economisch belang 

dienen. Naast de recreatieve sector kunnen ook agrariërs inkomen halen uit natuur.  

 

In dit krachtenveld van belangen probeert onze vereniging zijn weg te vinden. Daarbij hoort een open overleg 

met meerdere belanghebbende partijen.  

Daarin past ook het oppakken van de taak om op te treden als gebiedscoördinator voor het collectief 

weidevogelbeheer Twente. Hierdoor kunnen we zorgen dat onder bepaalde voorwaarden boeren subsidie 

kunnen krijgen voor weidevogelbeheer. Onze vereniging levert hiervoor de gebiedsregisseur die contracten kan 

afsluiten. Meer hierover vindt u in hoofdstuk 4.  

 

Uit het verslag over de weidevogelresultaten per afdeling (zie hfdst 6) blijkt dat op tal van momenten 

monitoring van de weidevogels de voorkeur heeft boven het langdurig rondstruinen door het veld.  

 

In het hoofdstuk over de boerenzwaluw kunt u kennis nemen van de inzet van geolocators. We zijn trots dat 

onze boerenzwaluwringers zijn verkozen om mee te werken aan het plaatsen van dataloggers bij 10 

boerenzwaluwen.( zie hoofdstuk 11.b )  

 

Het nestkastenverslag mag u zeker ook niet missen. Een belangrijke verenigingsactiviteit is n.l. het plaatsen en 

zo mogelijk het controleren van nestkasten. Leden die bereid zijn om hierbij te willen helpen, worden met open 

armen ontvangen. Het is leuk werk om met enkele vogelliefhebbers dit te doen op tijden die men zelf kan 

bepalen. Daarnaast treft u weer tal van interessante verslagen aan van onze werkgroepen die veel werk 

verzetten.  

 

Een blik op de indexpagina geeft dit duidelijk weer. Met deze index voor ogen wil ik allen die een bijdrage 

hebben geleverd aan het tot stand komen van dit fraaie jaarverslag bedanken, met name onze secretaris die als 

“eindredacteur” er vele uren heeft ingestoken. 

 

Tot slot wens ik u veel leesplezier en wil ik allen bedanken die zich voor onze vereniging en voor de natuur 

hebben ingezet. 

 

G. Boerrigter 

Voorzitter 
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2. LEDEN EN DONATEURS 
 

A.   Ledenbestand 2011 

 
Het ledenbestand telde eind 2010 totaal 177 leden. 

  
B. Donateurbestand 2011 

 

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 2011 was 330 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 24 maart 2011 overleed ons oudste Verenigingslid Wim Nijhuis op de respectabele leeftijd van 91 jaar. De 

overlijdensadvertentie ving aan met de tekst: “Er is een boom geveld……..”  

 

Ruim 22 jaar hebben we gebruik mogen maken van Wim’s enorme biologische kennis. We herinneren hem dan 

ook als een markant, maar vooral bevlogen natuurliefhebber, die altijd hartelijk en sociaal met iedereen omging 

en nimmer naliet om zijn liefde voor plant en dier in woord en beeld uit te dragen.  

Op 1 januari 1989 trad hij, als erkend ringer van het vogeltrekstation Arnhem, toe tot onze Vereniging en bleef 

zich beijveren om waar mogelijk de natuur de helpende hand te bieden en bij te dragen aan het ontrafelen van 

de mysterieuze vogelwereld. In de ringerswereld stond Wim vooral bekend als dé ringer, die indertijd veruit de 

meeste ijsvogels en grote gele kwikstaarten wist te vangen en te ringen. Maar ook voor de kerkuil heeft hij veel 

betekend. In 2004 eindigde hij zijn lange ringersloopbaan.  

Zijn talloze lezingen met prachtige dia’s, variërend van nachtzwaluwen op een zandweg, een gevangen 

boommarter in een inloopkooi tot kleine karekieten die jonge koekoeken voeren, weten velen van ons zich 

ongetwijfeld nog te herinneren. Binnen onze Vereniging werd hij tijdens de jaarvergadering van 2005 na ruim 

16 jaar in het zonnetje gezet en benoemd tot Lid van Verdienste. Een verenigingscitaat van weleer: “In zijn 45-

jarige carrière als ringer en gastspreker heeft onze Vereniging vele malen nimmer tevergeefs een beroep 

gedaan op deze grote natuurkenner en -liefhebber”. 

Met zijn heengaan is tevens een hoop vergaarde natuurkennis heengegaan. Een deel van die kennis heeft hij 

gelukkig aan menigeen van ons kunnen overdragen. Met Wim is een bezield natuurmens heengegaan. Zo willen 

wij hem blijven herinneren.  

 

Tonnie Franken, een bezige bij. 

Altijd was hij er, als zijn hulp ergens welkom was. Altijd bereid om zo nodig, met zijn organisatorisch talent en 

vele contacten, verenigingen een handje te helpen. Tonnie, geboren in Tubbergen, maar al vele jaren 

woonachtig in Oldenzaal, was een echt natuurmens. Naast zijn zakelijke werkzaamheden heeft hij in zijn vrije 

tijd met name als imker zijn sporen verdiend. Door zijn passie voor bijenhouden werd hij door velen gekend. 

Maar zijn interesse in natuur was veel breder. Voor hem was het dan ook haast vanzelfsprekend om in ons 

jubileumjaar 2008 lid te worden van onze vereniging en spontaan een plaats in te nemen in het 

organisatiecomité dat de festiviteiten voorbereidde. Door zijn vele contacten, ervaring en daadkracht kon hij in 

korte tijd tal van zaken regelen. Geen moeite was hem te veel. Wij hebben hem leren kennen en waarderen als 

een man waar je op kon bouwen. Helaas was hem maar drie jaar als verenigingslid van ‘De Grutto’ gegeven.  

Op 22 juni 2011 is hij na een ernstige ziekte, voor ons geheel onverwacht op 69 jarige leeftijd overleden. Wij 

verliezen in hem een ‘natuurvriend’, die niet eens zo lang lid geweest is, maar in die korte tijd veel heeft 

betekend. 
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3.  VERENIGINGSACTIVITEITEN 2011 
 

A.  Bestuur 

 

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

boedelmarkt 

2. Henk Schepers  Penningmeester / coördinator Weerselo 

3. Johan Drop Secretaris / coördinator Fleringen / coördinator landschapsonderhoud / redactie 

jaarverslag / organisatie jaaractiviteiten  

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

donateursbestand 

5. Jan Nijmeijer Algemeen lid 

 

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

 

Sinds 1 januari 2010 geld het nieuwe Subsidiestelsel voor Natuur en Landschapsbeheer. De Provincie heeft in 

haar Natuurbeheerplan aangegeven op welke plekken o.a. gesubsidieerd weidevogelbeheer mogelijk is. In 

Twente, zijn hiervoor een aantal weidevogelgebieden aangewezen w.o. enkele in ons verenigingsgebied. De 

mogelijkheid om als agrariër hiervoor in aanmerking te komen, kan echter uitsluitend via de bemiddeling door 

een gebiedscoördinator. Om gesubsidieerd weidevogelbeheer te behouden voor Twente heeft het bestuur zich 

bereid verklaard deze taak op zich nemen. Hier gingen bijeenkomsten en vergaderingen aan vooraf die voor 

een deel vermeld staan bij het onderdeel bijeenkomsten. De aanloop en de praktische uitwerking van onze 

nieuwe taak als gebiedscoördinator weidevogelbeheer Twente staat vermeld in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag.  

 

Het coördinatorschap van de afdeling Deurningen is in handen van Harrie Koopman, terwijl Rossum wordt 

gecoördineerd door Johan Groote Punt. 

Het ringen van vogels wordt gedaan door Harrie Linckens, Johan Drop, Peter Bleijenberg, Leonard Rouhof en 

Ben Nijeboer.  

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. 

Wim Wijering is actief als medeorganisator van het jaarprogramma en als coördinator van het 

steenuilenproject.  

De webmaster van onze druk bezochte site is Rob Hoftijzer. Kijkt u dus voor alle actuele informatie op 

www.nvwgdegrutto.nl  

 

B. Bijeenkomsten  

 

Hieronder een selectie van verschillende bijeenkomsten en vergaderingen in het afgelopen jaar.  

 9 januari; opening verenigingsjaar met de nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en hun partner. Het werd een 

gezellige bijeenkomst met een hapje en drankje in ons “clubhonk”   ’t Trefpunt. 

  

 11 januari; bijeenkomst tussen het bestuur en Natuurlijk Platteland Oost om de mogelijkheden te verkennen 

om als vereniging de gebiedscoördinatie uit te voeren voor Weidevogelbeheer in Twente. Naar aanleiding van 

deze bijeenkomst heeft het bestuur besloten de gebiedscoördinatie per 1 juli uit te voeren. 

 

 3 februari; vervolg overleg tussen bestuur en NPO over bestuurlijke en praktische invulling van de 

Gebiedscoördinatie Weidevogelbeheer in Twente door onze vereniging.  

 

 7 februari; Gemeentelijke informatiebijeenkomst LOG-gebieden Hondenveldsweg en Molenbeekweg. Voor 

een visievorming gaat de gemeente werken met klankbordgroepen. Twee bestuursleden nemen zitting in een 

op te richten klankbordgroep voor het LOG-gebied Molenbeekweg Saasveld. 

 

http://www.nvwgdegrutto.nl/
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 15 februari; jaarlijks overleg tussen enkele bestuursleden van onze vereniging en vertegenwoordigers van de 

in ons werkgebied opererende WBE’s.  

 

 15 maart; voorjaarsoverleg met de leden van de steenuilenwerkgroep. Deze avond was vooral bedoeld om 

het steenuil gebeuren in al zijn facetten op elkaar af te stemmen, suggesties met elkaar te delen en 

ervaringen uit te wisselen. Ook werden de nieuwe gebiedskaarten uitgegeven aan de deelnemers. 

 

 17 maart; bijeenkomst Kerkuilenwerkgroep Twente. Hierbij werd o.a. het afgelopen seizoen geëvalueerd en 

de gevolgen van de winterse perikelen voor de kerkuilen. Tevens was er afstemming voor het aankomend 

seizoen.  

 

 22 maart; voorjaarsbijeenkomst met als gastspreker Koos Dansen. Met fraaie opnames en een goed verhaal 

over “vogels en landschappen vlak bij huis” wist Koos de 90 aanwezigen tot het eind te boeien. Ook werd de 

prijs voor de vinder van het eerste kievietsei uitgereikt aan Henk Plas. Hij wist het eerste legsel in Agelo te 

vinden op 19 maart. 

 

 17 mei; de jaarvergadering waarin de 45 bezoekers werden bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen binnen 

de vereniging. Het accent van de mededelingen lag op onze nieuwe taak als gebiedscoördinator voor 

weidevogelbeheer in Twente. Tevens werd een toelichting gegeven op onze verkregen status als ANBI 

gecertificeerde vereniging. Verder gaf de voorzitter een samenvatting van het lopend weidevogelseizoen en 

deed mededelingen betreffende onze overige activiteiten. Hierna volgde een toelichting op de notulen van de 

jaarvergadering van 2010. Het financiële verslag werd door onze penningmeester Henk Schepers 

doorgenomen waarna de kascommissie bestaande uit Gerrit Vieker en Harrie Koopman haar goedkeuring 

hierover uitsprak. Als gevolg van het rooster van aftreden was dit jaar Johan Drop aftredend. Hij stelde zich 

weer beschikbaar voor een volgende periode. Al enige jaren is het bestuur niet meer voltallig. Gelukkig heeft 

het bestuur Jan Nijmeijer uit Rossum bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Er waren geen 

tegen kandidaten voorgedragen en de leden gingen met algemene stemmen akkoord met de benoeming en 

herbenoeming.  

 

Vervolgens werd overgegaan tot het 

benoemen van een lid van verdienste. 

Dit jaar werd een echte weidevogelman 

benoemd. Een praktijkman met hart 

voor de natuur van het boerenland. 

Hennie Lentferink, want daar gaat het 

hier om, is iemand die als boer en 

veldwerker laat zien dat het runnen van 

een boerenbedrijf samen kan gaan met 

omzien naar natuur. Zoveel als mogelijk 

probeert hij rekening te houden met de 

vele weidevogels op zijn bedrijf. Door 

zijn actief beschermingswerk slagen de 

grutto’s op zijn percelen erin om jaarlijks 

een aantal jongen op de wieken te krijgen. 

De bijbehorende oorkonde werd hem 

overhandigd door onze voorzitter, waarna 

vervolgens de bijbehorende bloemen en 

enveloppe met cadeaubon hem werden 

overhandigd door de coördinator van Fleringen 

Johan Drop. Na de pauze werd het recreatieve deel 

verzorgd door Piet Kokke. Piet liet opnames zien van zijn verblijf aan de Elbe. Aan vele vogelsoorten en de 

prachtige natuur in dat gebied werd ruim aandacht besteed. In combinatie met zijn uitgebreide natuurkennis 

en vertelkunst was het een boeiende avond. 

Hennie Lentferink krijgt de oorkonde uitgereikt door de 
voorzitter. 
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 9 juni; op deze dag was er een vervolg op een eerdere voorlichtingsbijeenkomst over het gebruik van GPS bij 

weidevogelbescherming. In 2010 is o.a. Landschapsbeheer Nederland gestart met het project: ‘GPS en 

Weidevogels’. Op de demonstratiedag lieten ’s morgens vrijwilligers uit de Mastenbroekse polder zien hoe 

GPS apparatuur gebruikt kan worden voor het markeren, registreren en terugvinden van nesten. Onze 

vereniging was vertegenwoordigd door Leonard Rouhof. 

 

 20 juni; in een gezamenlijk overleg van Heemkunde Weerselo en onze vereniging met de Gemeente 

Dinkelland werd o.a. het maaibeleid besproken. Gesprekspartner van gemeentewege was Beleidsmedewerker 

Groen en Landschap, Gerard Davina.  

 

 25 juni; voor zijn activiteiten voor onze vereniging en 

voor de Schietvereniging ‘75 Deurningen heeft 

Tonnie Spijker een Koninklijke onderscheiding 

uitgereikt gekregen. Hierbij waren namens onze 

vereniging Henk Schepers en Johan Groote Punt 

aanwezig. 

 

 28 juni; als voorbereiding op het Geolocator-project 

bij de boerenzwaluw was er een gezamenlijke 

instructieavond in Noordeinde. De deelnemers aan 

dit project werden geïnstrueerd in het aanbrengen 

van een datalogger bij de boerenzwaluw. Johan Drop 

en Leonard Rouhof waren als deelnemers aan het 

project hierbij aanwezig.  

 

 5 juli; bijeenkomst Collectiefbeheer voor Overijssel en Gelderland. Hierbij kwam o.a. het Kwaliteits Handboek 

voor gebiedscoördinatie aan de orde. Door het opstellen van een handboek kunnen de gebiedscoördinatoren 

in aanmerking komen voor certificering SNL. Aanwezig namens onze vereniging waren Gerard Boerrigter en 

Leonard Rouhof. 
 

 3 november; overleg met het NPO waarin de gebiedscoördinatie werd behandeld van het weidevogelgebied 

Daarle. Ook werd het stappenplan Gebiedscoördinatie Weidevogels doorgenomen. Hierin wordt de 
jaarplanning aangegeven van de gebiedscoördinator.  

 

 15 november; de najaarsbijeenkomst die dit jaar in het teken stond van de oehoe. Als gastspreker hadden 

we Gejo Wassink uit Lievelde uitgenodigd. Gejo is een man die zich al jaren inzet voor de Oehoe, en met zijn 

passie voor deze duistere jager wist hij de ruim 90 belangstellenden tot het eind te boeien.  

 

 17 november; evaluatiebijeenkomst voor leden van de steenuilen werkgroep. Hierbij werden de resultaten 

van het afgelopen seizoen verzameld en besproken en werden opnames van steenuilen vertoond.  

 

 23 november; alle deelnemers aan het Subsidiestelsel Natuur en 

Landschap in Twente waren ’s avonds door het bestuur, als 

gebiedscoördinator, uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst van 

het afgelopen seizoen. Aanwezig waren de deelnemende 

boeren, vrijwilligers en WBE. De vijftien aanwezigen 

werden middels een presentatie bijgepraat over 

het Collectief Beheerplan en de resultaten van het 

afgelopen jaar. Tevens werden aandachts- en 

verbeterpunten doorgenomen. 

 

 21 december; instructiebijeenkomst certificering voor de gebiedscoördinatoren (GC’s) in Overijssel. Bij deze 

instructiebijeenkomst in Zwolle werden de GC’s geïnstrueerd over het maken van een Kwalitietshandboek dat 

voor het einde van het jaar ter goedkeuring moet liggen bij de Stichting Certificering SNL.  

 

Het aanbrengen van een datalogger vereist de nodige 
instructie en oefening 
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C. Excursies 

 

 Voor onze eerste excursie bleven we dicht bij huis. De eerste excursie dit jaar op 17 april voerde ons naar 

het fraaie, 265 ha groot, vochtig loofbos Sammerot, ten zuidoosten van Schuttorf. Het bos bestaat 

voornamelijk uit eik en beuk, met als onderbegroeiing zwarte bes, mei- en sleedoorn en kardinaalsmuts. De 

weinig doorlatende keileemlaag zorgt voor een vochtige bodem, wat de voorjaarsplanten zeker ten goede 

komt. We vertrekken ’s morgens om 8.00 uur richting Duitsland met 13 deelnemers. Het weer is goed, de 

zon schijnt; het is heerlijk om te wandelen onder deskundige leiding van florakenners Marcel Grunder en Jan 

Nijmeijer. De eerste tweehonderd meter stoppen we geregeld om de grote verscheidenheid aan planten te 

bekijken. We zien onder andere bloeiend: muskuskruid, bosbingelkruid, bosanemoon, gele dovenetel, 

donkersporig bosviooltje, speenkruid en holwortel. We zien langs de slootkant de eerste slanke 

sleutelbloemen staan, waar het 

bos een beetje bekend door is. 

Langs een mooi diep uitgesleten 

beekdal zien we een deken van 

bosanemonen en bosbingelkruid. 

Ook voor vogels is het Samerrott 

een geliefd bos. We horen onder 

andere: boomklever, 

boomkruiper, grote lijster, grote 

bonte specht, zwarte specht, 

tjiftjaf, fitis en vink. Het bos staat 

ook bekend om de middelste 

bonte specht die we na enig 

aandringen met hulp van een mp-

3 speler goed konden bekijken. 

Het was dankzij onze begeleiders 

een leerzame wandeling waarbij 

meerdere deelnemers 

kennismaakten met dit type 

loofbos met zijn prachtige 

onderbegroeiing. 

 

 Op zaterdag 16 april organiseerde onze vereniging in het kader van de landelijke Weidevogelkijkweek een 

korte fietsexcursie in de omgeving van het Agelerveld en het Volther- en Agelerbroek. Tijdens onze 

natuurtocht met dertig deelnemers, hadden wij niet alleen oog voor de weidevogels, maar ook de diverse 

zangvogels, voorjaarsbloeiers, etc. kregen de aandacht. Als vertrekpunt werd gekozen voor de biologische 

boerderij “Het Groene Spoor” te Rossum. Na een hartelijk ontvangst door onze gastheer Jan Nijmeyer en een 

heerlijk kopje koffie of thee werd er in groepjes vertrokken. Als eerste werd koers gezet richting 

Rossummermeden. Rondom dit natuurgebied zijn nog diverse soorten weidevogels als kievit, grutto en 

tureluur waar te nemen. Het Rossummermeden is door SBB opnieuw ingericht waarbij landbouwgrond werd 

teruggegeven aan de natuur. Dat dit aantrekkingskracht heeft op bepaalde soorten vogels blijkt, want zo 

konden we o.a. de roodborsttapuit, rietgors, vele graspiepers en watersnippen waarnemen. Aan de 

Weustmorsweg foerageerden een paartje wulpen in een weiland. Aangekomen in het Voltherbroek viel het 

oog op een aantal boompiepers, luid zingend vanaf een boomtop. Aan de Oude Broekweg ligt een prachtig 

nat broekbos met prachtige bloeiende voorjaarsbloeiers als witte klaverzuring, gele dovenetel, 

salomonszegel, dalkruid, donkersporig bosviooltje, dotterbloem, slanke sleutelbloem, veldkers en zwarte 

bosbes. Hierna vervolgden we onze weg richting Laarweg en Kanaal Almelo-Nordhorn met broedende 

meerkoeten en fuut. In een aangrenzend bos werd met succes gezocht naar de eenbes, een bijzonder 

zeldzame plant, en het daslook. Op de terugweg naar het Groene Spoor lieten zich 2 tapuiten prachtig zien, 

zongen meerdere veldleeuweriken en ook de gele kwikstaart was present. Het was een prachtige 

voorjaarsdag. We hadden toch diverse weidevogels gezien en ook de voorjaarsbloeiers maakten indruk op de 

deelnemers. Iedereen keerde dan ook met een voldaan gevoel huiswaarts. 

                    Eindelijk de middelste bonte specht in de kijker 
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 Nadat al enkele jaren het gebied niet in ons excursieprogramma was opgenomen bezochten we op 

zondagmorgen 15 mei weer het Haaksbergerveen. Achttien deelnemers namen deel aan deze excursie 

waarbij we werden begeleid door de zang van de vele broedvogels in en om het veen. Tjiftjaf, fitis, grote 

lijster, vink, tuinfluiter, zwartkop, heggenmus, koekoek en wielewaal kwamen hierdoor al snel op het lijstje. 

Niet veel later konden we kokmeeuw, wulp, wintertaling en kuifeend bijschrijven. Al snel volgden merel en 

kauw, bonte- en grauwe vliegenvanger, kool- en pimpelmees, maar ook kleinere soorten als winterkoning en 

boomkruiper. Al wandelend, speurend en rondkijkend werd al snel een zingende grasmus gespot, gaven de 

eerste gierzwaluwen acte de présence en werden zowel luisterend als op zicht de eerste roodborsttapuiten 

opgespoord.  Hiervan werden ook al 

reeds uitgevlogen jongen gezien. De 

watersnip liet zijn kenmerkende blatende 

geluid horen, veroorzaakt door het 

vibreren van de buitenste staartpennen. 

Het plasje aan de Wennewickweg 

leverde leuke soorten op als 

groenpootruiter en kleine plevier. Ook 

een kievit met jongen liet zich mooi zien, 

evenals soorten als grasmus en 

roodborsttapuit. Bij de rietvlakte met het 

knuppelbruggetje werd al snel een 

zonnende adder gevonden. Later zagen 

we nog eens twee exemplaren. Het 

aantal waargenomen vogelsoorten liep 

op tot 70. Een wandeltocht door dit 

bijzondere hoogveengebied is voor 

natuurminnaars altijd een mooie 

ervaring. 

 

 Nieuw dit jaar was een excursie naar het Zwillbröcker Venn op 5 juni. Ondanks een pittige regenbui zijn er 

toch nog 9 personen komen opdagen. Als we de auto’s parkeren, is het gelukkig droog. Dit ven is het meest 

noordelijk gelegen broedgebied voor flamingo's in Europa. Het moerasgebied herbergt daarnaast de grootste 

binnenlandse kokmeeuwenkolonie van Duitsland. Aangekomen bij de eerste vogelkijkhut, staan we meteen al 

oog in oog met onze eerste Europese flamingo. 

Verder zien we diverse broedende aalscholvers, 

kuifeenden en veel kokmeeuwen. Onderweg naar 

de tweede vogelkijkhut horen we de eerste 

boompiepers, grasmussen, tjiftjaffen en fitissen. 

Vanuit deze kijkhut worden de Chileense- en de 

Caribische flamingo opgespoord en zien we de 

eerste zwartkopmeeuwen, brilduiker, 

zomertaling, wintertaling, slobeend, krakeend, 

brandgans, Nijlgans maar ook kievit en 

scholekster. Onderweg naar observatiepost drie 

passeren we een veld met vol in bloei staande 

gevlekte orchissen, gele ratelaar en havikskruid. 

Vanuit de uitkijktoren worden leuke soorten 

gedetermineerd als: koekoek, kneu, 

roodborsttapuit, blauwborst, rietgors en 

boompieper. Eenmaal weer op de begane grond horen we een kekkerende grote bonte specht en het iele 

gezang van een goudhaantje. Langzaam aan wandelen we daarna terug naar onze auto’s waarbij we nog 

een reegeit ontdekken in een maïsveld. De excursie naar het Zwillbröcker Venn was de moeite meer dan 

waard.  

Adder warmt zich op in het voorjaarszonnetje 

Chileense flaminco’s in het Zwillbröcker Venn 
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 Op zaterdag 20 augustus reisden we met 15 personen af 

naar het Lauwersmeergebied. De “vaste startplek”, het 

Jaap Deensgat, was meteen al goed voor duizenden 

aan water gebonden vogels. Daaronder 

brandgans, Canadese gans, grauwe gans, 

nijlgans en casarca’s waarvan er maar liefst 31 

werden geteld. Ook eendensoorten waren 

volop aanwezig. Tussen de tientallen 

slobeenden, krakeenden, wintertalingen en 

smienten werden ook leuke soorten als 

pijlstaart en brilduiker gevonden. Vanuit de 

observatiehut telden we enkele honderden 

lepelaars. In minder grote aantallen waren ook 

steltlopers als groenpootruiter, kluut, zwarte ruiter, 

kluut, kemphaan, tureluur, witgatje, grutto, 

bontbekplevier, watersnip, bosruiter en oeverloper 

aanwezig. Andere leuke soorten waren: reuzenstern, 

grote mantelmeeuw, grote zilverreiger en gele 

kwikstaart. Hierna ging het verder naar de overige “vogel hotspots” in het Lauwersmeergebied. Nog maar net 

in de auto zagen we al een grauwe kiekendief voorbij scheren. Op het Groninger Wad verbleven behalve de 

nodige steltlopers veel bergeenden en tureluurs. Bij het verorberen van het gebruikelijke visje in de haven 

werd nog een smelleken gespot. In de Bantpolder waren veel goudplevieren en kieviten aanwezig. 

Hoogtepunt in de Enzumakeeg waren twee zeearenden. De teller van deze dag eindigde op 101 soorten, 

waarmee deze excursie als een zeer vogel- en soortenrijke excursie in de boeken kon worden bijgeschreven. 

 

 Het laatste excursie doel van het jaar was het Diepholzermoor in de omgeving van Osnabruck, momenteel 

één van de bekendste kraanvogel-pleisterplaatsen in Duitsland. Op zaterdag 12 november 2011 vertrokken 

we met 6 auto’s en 20 inzittenden. Als eerste bezochten we het gebied “An der Dadau” in de buurt van 

Vechta. Onder genot van een eerste kop koffie zagen we hier de eerste groep kraanvogels op een maïsakker. 

Dit was slechts een voorbode voor wat nog komen zou. Al verder het gebied verkennend vielen we van de 

ene verbazing in de andere. Aanvankelijk waren het 10-tallen, toen 100-den en uiteindelijk 1000-den 

kraanvogels, die hier waren samen gedromd om er te foerageren. Toen we na 

verloop van tijd zagen dat steeds meer kleinere 

groepjes kraanvogels het luchtruim kozen en een 

bepaalde koers volgden posteerden we ons op 

een klein zijweggetje. Langzaam aan 

stroomde het hele gebied leeg en kwam 

de ene groep kraanvogels na de andere 

in onze richting gevlogen. Sommige 

exemplaren vlogen pal over ons heen. 

Nog niet eerder hadden we op excursie 

naar dit gebied ’s ochtends al zoveel 

kraanvogels gezien. Na dit 

”kraanvogelgeweld” werden verschillende 

gebieden bezocht w.o. de Dummersee, 

Olgahafen, Ochsen- en Borringermoor. Dit 

leverde soorten op als klapekster, grote zilverreiger, 

kol- en grauwe gans, verschillende eenden soorten 

waaronder een heuse ijseend. De avondintocht van de 

kraanvogels in het Rehdener Geestmoor was met een 

mooie zonsondergang weer een spectaculair gebeuren hoewel de aantallen lager waren als eerdere jaren. Als 

uitsmijter van deze prachtige excursie werden we door Toon Zonder en zoon Rob getrakteerd op een 

bijzonder goedgevulde “home-made” soep. 

Voorbij scherende grauwe kiekendief 

Duizenden kraanvogels vlogen pal over onze hoofden 
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E.  Overige activiteiten: 

 

Hieronder een kleine greep uit de overige activiteiten van het afgelopen jaar. 

 

 Op woensdagavond 16 februari opende het 

natuurhistorische museum Natura Docet 

speciaal onze leden en donateurs, maar voor 

ook alle gastheren van steen- en kerkuilen, 

haar deuren voor de expositie “Nachtbrakers; 

alles over uilen”. Deze boeiende 

tentoonstelling liet alles zien over hoe uilen 

nestelen en broeden; het opvoeden van de 

jongen, de nachtelijke jacht, hun voedsel 

en….. hun braakballen. Het kwam allemaal 

voorbij. Speciale aandacht was voor de 

soorten die in Nederland algemeen voorkomen 

zoals de ransuil, kerkuil, steenuil en bosuil. 

Met 50 geïnteresseerde bezoekers was het een 

zeer geslaagde avond. 

 

 Op 19 februari zijn de knotwilgen weer geknot in weidevogelgebied het Benneker. Tien vrijwilligers hebben 

zich hiervoor ingezet waaronder veldwerkers van de Benneker en boeren uit het gebied. 

 

 Op vrijdag 4 maart werd door een tiental verenigingsleden eendrachtig samen gewerkt om de 550 

jaarverslagen in te binden die door Reerink Copy Service gekopieerd en gesorteerd waren aangeleverd.  

 

 Op vrijdag 20 mei werd 

het 16e veldsymposium “De 

toestand van de Natuur in 

Overijssel” gehouden. Het 

thema dit jaar was Tijd. Het 

decor werd gevormd door 

het prachtige landschap rond 

Buurse en Haaksbergen. 

Fietsend en lopend trokken 

we het gebied in waarbij op 

verschillende punten in het 

veld deskundigen een 

toelichting gaven. Onze 

vereniging werd 

vertegenwoordigd door 4 

personen.  

 

 

 

 In de maand mei werd het nestkastenproject voor de basisscholen in Tubbergen uitgevoerd. Hierover meer 

in het nestkastenverslag. 

   

 Op 15 augustus was het weer tijd voor de jaarlijkse opschoonactie van een heideveld in Fleringen. Acht 

vrijwilligers namen hier aan deel. Door de inzet van deze vrijwilligers is het mogelijk om het heideveldje, 

begroeid met struik- en dopheide voor de toekomst te behouden. 

 

 

 

Deelnemers werden bijgepraat over het 160 jaar oude boerderijtje “de Bommelas” in het Buurserzand. 
 

Leden, donateurs en kasteigenaren konden zich vergapen aan 
een prachtige expositie over uilen in Natura Docet 
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Het provinciaal beleid richt 

zich, sterker dan voorheen, 

op de meest kansrijke 

gebieden voor weidevogels. 

Uit landelijke pilots is 

gebleken dat de beste 

resultaten worden behaald 

wanneer de verschillende 

gebiedspartijen 

samenwerken. In het kader 

van de SNL wordt er op het 

gebied van weidevogels 

daarom gebiedsgericht 

gewerkt, waarbij de 

coördinatie in handen is van 

gebiedscoördinatoren. 
 

4.  GEBIEDSCOORDINATIE WEIDEVOGELBEHEEER TWENTE 

 

Sinds 1 januari 2010 geld het nieuwe subsidiestelsel SNL. (Subsidiestelsel voor Natuur en 

Landschapsbeheer) De Provincie heeft in haar Natuurbeheerplan aangegeven op welke plekken 

o.a. gesubsidieerd weidevogelbeheer mogelijk is. In Twente, zijn hiervoor een aantal 

weidevogelgebieden aangewezen w.o. enkele in ons verenigingsgebied. De mogelijkheid om als 

agrariër hiervoor in aanmerking te komen kan echter uitsluitend via de bemiddeling door een 

gebiedscoördinator. Om gesubsidieerd weidevogelbeheer te behouden voor Twente heeft het 

bestuur zich bereid verklaard deze taak op zich nemen.  

 

Voortraject; 

Halverwege 2009 lag er een nieuw ontwerp-Natuurbeheerplan Overijssel 2010 ter inzage. Hierin gaf de 

Provincie o.a. aan op welke plekken gesubsidieerd weidevogelbeheer mogelijk was. Hierbij bleek dat sommige 

goede weidevogelgebieden in Twente niet meer op de kaart stonden. Gecoördineerd door onze vereniging 

hebben 7 weidevogelverenigingen uit Twente hierop een zienswijze op het ontwerp-Natuurbeheerplan 2010 

opgesteld en ingediend. De uitkomst voor ons gebied was een uitbreiding van de Benneker en de toevoeging 

van drie begrensde weidevogelgebieden aan het ontwerp-Natuurbeheerplan Overijssel; 40 ha in de Waterregge, 

35 ha Rossummermeden en 8 ha in Saasveld. De aflopende beheerovereenkomsten in de aangewezen 

weidevogelgebieden konden worden overgesloten naar SNL mits daar nog voldoende weidevogels waren.  

 

Overstap naar SNL per 1 januari 2010 

Subsidie weidevogelbeheer was vanaf dat moment alleen nog maar aan 

te vragen via een Collectief Beheerplan. Dit beheerplan wordt opgesteld 

door een gebiedscoördinator. In 2010 heeft het NPO in samenwerking 

met onze vereniging de gebiedscoördinatie Twente uitgevoerd. Een 

onderdeel hiervan is het aanstellen van een beheerregisseur met als 

taak o.a. het aangaan en onderhouden van de contacten in het veld. 

Voor Twente is ons bestuurslid Leonard Rouhof als beheerregisseur 

aangesteld. 

 

Overname gebiedscoördinatie NVWG De Grutto 2011 

De gebiedscoördinatie door het NPO eindigde dit jaar op 1 juli. Om 

gesubsidieerd weidevogelbeheer te behouden voor Twente neemt het 

bestuur van De Grutto vanaf dat moment de gebiedscoördinatie voor 

Twente en een gedeelte Twenterand over. Leonard Rouhof blijft 

beheerregisseur. Op de algemene ledenvergadering in mei zijn de leden 

van onze vereniging hierover geïnformeerd. 

 

Wat houdt het in en wat wordt er van ons verwacht.  

Kort gezegd houdt het in dat wij in opdracht van de provincie de gebiedscoördinatie uitvoeren van het collectief 

weidevogelbeheer SNL in Twente. Wij dienen er ervoor te zorgen dat de provinciale doelstellingen voor het 

weidevogelbeheer worden gehaald en hebben hierover regelmatig overleg met de provincie. Een van de 

middelen om de doelstellingen te bereiken is het opzetten van een samenwerkingsverband met alle betrokken 

partijen in het gebied zoals vrijwilligers, boeren en jagers.  

Als gebiedscoördinator worden we geadviseerd en bijgestaan door de beheerregisseur. Deze inventariseert de 

weidevogelgebieden en maakt afspraken met de agrariërs voor welke beheereenheden, beheerpakketten en 

oppervlakte zij willen meedoen aan het collectief agrarisch natuurbeheer. Ook bedreigingen en knelpunten 

worden door hem benoemd. Deze afspraken en bevindingen worden vervolgens door de aangestelde 

gebiedscoördinator vastgelegd in het Collectief Beheerplan Weidevogels en op een digitale kaart. Het collectieve 

beheerplan en de kaart die hierbij hoort, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie. De provincie 

beoordeelt of het collectieve beheerplan aansluit bij de doelstellingen uit het Natuurbeheerplan en of het past 

binnen de financiële afspraken. De provincie beslist daarna over het plan. Voor de uitvoering van het Collectief 

Beheerplan Twente is door de provincie budget beschikbaar gesteld.  
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Ligging van de  begrensde weidevogelgebieden 

in het werkgebied van Gebiedscoördinator  

Natuur- en vogelwerkgroep ‘De Grutto’ 

Inhoud Collectief Beheerplan Weidevogels Twente 

Het voert te ver om in dit verslag een uitgebreide beschrijving te geven van het CBP-Twente. Hieronder een 

globale samenvatting. 

 

Gebiedsbeschrijving 

Binnen het CBP-Twente liggen meerdere begrensde 

weidevogelgebieden. Over de gebieden waar beheer is 

aangevraagd wordt een gebiedsbeschrijving gegeven. 

Hierin worden meegenomen de gebiedskenmerken, 

bodem en waterhuishouding, landgebruik, predatiedruk 

en alle in het gebied actief zijnde partijen zoals boeren, 

vrijwilligersgroepen, wildbeheereenheden, waterschap, 

gemeenten en provincie. 

 

Weidevogels 

Onder dit hoofdstuk is het Natuurbeheerplan Overijssel 

opgenomen met daarin alle opengestelde 

beheerpakketten die van toepassing zijn voor het 

collectieve beheergebied en de daarbij behorende 

voorwaarden en toeslagen. Verder wordt hierin een overzicht 

weergegeven van de weidevogeltrends, resultaten en 

ambities voor elk afzonderlijk beheergebied. Ook worden 

de knelpunten benoemd zoals openheid en rust in het 

gebied, de predatiedruk, waterhuishouding en ruimtelijke 

ordening.  

 

Beheer en inrichting 

In tabelvorm wordt hierin een overzicht gegeven van de bestaande 

en nieuwe SNL/beheerovereenkomsten Twente voor 2010-2017 

Activiteiten, monitoring en kwaliteitsbewaking  

Ook hierin wordt in tabelvorm weergegeven welke jaarlijkse 

werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden in verband met het 

weidevogelbeheer. 

 

Organisatie en samenwerking 

Hierin wordt aangegeven hoe de taakverdeling is tussen de verschillende gebiedspartijen en de planning van de 

taken. 

 

Kosten en financiering 

In tabelvorm staat hierin de beheerkosten aangegeven van de deelnemers die in 2010 en 2011 een 

beheerkomst hebben afgesloten.  

   

Certificering 

In het SNL is het voor de gebiedscoördinatoren van collectief weidevogelbeheer verplicht om zich te 

certificeren. Voor certificering hebben wij gebruik gemaakt van het Kwaliteitshandboek Gebiedscoördinatie. Dit 

handboek beschrijft de praktijk en onze werkwijze als gebiedscoördinator en vormt daarmee de basis voor de 

certificering van onze vereniging. We laten met dit handboek zien hoe wij de verantwoordelijkheid nemen voor 

de taken op het gebied van gebiedscoördinatie en hoe de processen en werkzaamheden op een verantwoorde 

wijze worden georganiseerd. Tevens zal er in 2012 een interne audit worden uitgevoerd door één van de 

overige gebiedscoördinatoren in de Provincie. 

Eind december 2011 hebben we een aanvraag voor certificering ingediend bij de Stichting Certificering SNL in 

Utrecht.  
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Reservaten zorgen voor opmars van 

zeldzame soorten. 

Een aantal weidevogels, overwegend 

zeldzame soorten, is nu vrijwel beperkt tot 

reservaten. Het gaat om de watersnip, de 

zomertaling, de slobeend en de 

wintertaling. De roodborsttapuit, voorheen 

een soort van heide en moerassen, zet 

haar opmars voort en is op diverse nieuwe 

plekken verschenen. Het gaat dan om 

kruidenrijke perceelranden met bramen. 
 

5. WEIDEVOGELS   

 

A.   Weidevogelmeetnet Overijssel van 1994 tot en met 2011  

Het gaat nog steeds niet goed met de weidevogels. De al jarenlang neerwaartse trend blijft doorgaan. Positief 

is dat op locaties waar veel wordt gedaan voor weidevogels, herstel mogelijk is. Belangrijke voorwaarden hierbij 

zijn vernatting, kruidenrijke percelen en verlate maaidata. In gebieden met beheersovereenkomsten is 

gemiddeld sprake van een positievere trend dan in gebieden waar niets voor weidevogels wordt gedaan.  

Negatieve trend voor de meeste 

soorten 

Het gaat steeds slechter met de meeste 

Overijsselse weidevogels. Van de 

aantallen uit 1994 is nog maar ruim de 

helft over (55%). Eerst waren het vooral 

de Grutto en de Veldleeuwerik die met 

steeds minder paren tot broeden 

kwamen. De laatste jaren gaat het ook 

slecht met de Scholekster en de Kievit. In 

verschillende delen van Salland en 

Twente zijn ze nu vrijwel verdwenen. 

Maar ook in sommige polders in West-

Overijssel kan sprake zijn van een sterke 

achteruitgang.  

De Kievit is nog steeds de meeste voorkomende weidevogel, gevolgd door de Grutto. De Scholekster en de 

Wulp komen duidelijk minder algemeen. De neerwaartse trend voor de Veldleeuwerik zet door. Ook de Tureluur 

gaat verder achteruit. Voor twee kleine, minder opvallende soorten van het open landschap, de Graspieper en 

de Gele kwikstaart, geldt dat de aantallen constant blijven of iets toenemen. Van de Gele kwikstaart broeden in 

2011 meer paren op de onderzochte plekken dan ooit zijn waargenomen. Deze soort maakt naast graslanden 

ook gebruik van gevarieerde graan- en aardappelakkers, waar minder verstoring is.  

Gevolgen van te vroeg maaien 

 n het vroege en zonnige voorjaar van 2011 begon het maaien van graslandpercelen op sommige plekken al in 

het eind van april. Eind april zijn veel soorten pas met broeden begonnen. Wanneer sprake is van de 

bescherming van nesten door vrijwilligers en de predatie meevalt (lage aantallen van bijv. Zwarte kraai en de 

Vos) kunnen er al vroeg in het seizoen jonge vogels aanwezig zijn, bijvoorbeeld van de Kievit. Maar op veel 

plaatsen is dan geen of te weinig kruidenrijk of structuurrijk grasland aanwezig voor de jonge weidevogels om 

insecten te zoeken en er te schuilen. Veel van deze jongen worden dan ook niet groot.  
 

 Roodborsttapuit steeds vaker gezien in ruige perceelranden van 
agrarische gebieden 

Negatieve trend weidevogels nog steeds niet doorbroken 
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Inspanning boeren 

In een gebied met beheer-overeenkomsten geldt dat dichtheden van o.a. de grutto, de wulp en de 

tureluur gemiddeld hoger zijn dan in gebieden zonder deze overeenkomsten. In een aantal van deze 

gebieden zoals hierboven het Ottershagen is sprake van een goede weidevogelstand. Overeenkomsten 

zijn het meest effectief als ze worden gesloten voor grotere aaneengesloten gebieden. 

 

In 2011 te weinig jongen voor de Grutto 

De Grutto is voor het weidevogelbeleid een belangrijke soort. Van de Grutto wordt het broedsucces gemeten 

aan de hand van paren met jongen. Als een nest uitkomt, hoeft nog geen sprake te zijn van een geslaagd 

broedgeval. Het gaat om het aantal jongen dat uitvliegt. In 2011 was 22 % van de paren succesvol. Ze hadden 

in de laatste week van mei één of meerdere jongen. Dit betekent dat ruim drie kwart van de Grutto paren wel 

gebroed heeft maar dat de eieren of jongen al voor eind mei verloren zijn gegaan. Dit percentage is nog nooit 

zo hoog geweest en niet voldoende om de Overijsselse populatie in stand te houden. 60% van de paren moet 

jongen grootbrengen om achteruitgang tegen te gaan. Als dit percentage de komende jaren niet snel verbeterd 

ziet het er voor de Grutto slecht uit. 

 

Weidevogelmeetnet volgt ontwikkeling aantal weidevogels 

De informatie over de ontwikkelingen van de weidevogels is gebaseerd op het door de Provincie Overijssel in 

1994 gestarte weidevogelmeetnet. Dit meetnet is bedoeld om de ontwikkelingen van aantallen broedende 

weidevogels te volgen. Om het jaar wordt van 45 locaties (locaties zijn tussen de 50 - 100 ha groot) de 

weidevogelstand vastgesteld. Metingen werden in 2011 uitgevoerd door het bureau EcoGroen Advies uit Zwolle.  

 

B. Resultaten weidevogelseizoen 2011 totaal 

 

Inleiding 

Het afgelopen weidevogelseizoen is over het algemeen teleurstellend verlopen. Dat het droge voorjaar hierin 

een grote rol heeft gespeeld mag duidelijk zijn. Ondanks dit droge voorjaar kwamen, in tegenstelling tot andere 

gebieden in Overijssel, de meeste kritische soorten zoals grutto, wulp en tureluur, iets later dan normaal in 

april, toe aan het maken van een legsel met eieren. Helaas zijn in veel gebieden een hoog percentage legsels 

verstoord tijdens het broeden. Dit zou kunnen duiden op samenhang met dit droge weertype. Ook in de SNL-

gebieden binnen ons verenigingsgebied waar boeren meedoen aan weidevogelbeheer door uitgestelde 

maaidatum, waren de resultaten slecht.  

Dit bleek uit de alarmtellingen die het laatste weekend van mei zijn gehouden.  

Benneker: 3 alarmerende broedparen grutto’s, geen alarmerende broedparen tureluur 

Wateregge: alleen 1 alarmerend broedpaar grutto’s 

Het monitoren in de broedtijd van deze SNL-gebieden wees uit dat veel legsels als gevolg van verstoringen niet 

succesvol zijn uitgekomen. 
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In het afgelopen seizoen wist de grutto qua aantal broedparen binnen onze verenigingsgrenzen er als enige 

positief eruit te springen. Ten opzichte van 2010 verbeterde het aantal broedparen zich met 8 en kwamen we 

met een plus 21% uit op 57 broedparen. Bij de overige weidevogelsoorten moest het aantal broedparen 

allemaal naar beneden bijgesteld worden. 

   

Het eerste kievitsei 2011 

Binnen onze vereniging wist op 19 maart Henk Plas het eerste kievitsei te vinden. 

Het eerste kievitsnest van Overijssel werd 2 dagen eerder op 17 maart in Vroomshoop gevonden door Harm 

Kerssies. Het eerste kievitsei in Nederland werd gevonden op 7 maart in Maasland in Zuid-Holland. 

 

Aanschaf mandjes voor akkernesten 

Landschap Overijssel schaft voor 2012 een voorraad nestmandjes aan. Met deze mandjes kunnen 

weidevogelnesten op bouwland gemakkelijker worden verplaatst. Ook onze vereniging zal gebruik gaan maken 

van deze mandjes die via Landschap Overijssel verkregen worden.  

 

Afsluiting tweejarig proefproject GPS 

Met een GPS-systeem nesten markeren. Het kan! Op 9 juni werd met een demodag een tweejarig GPS project 

(Global Positioning System) afgerond. Het bedrijf van Wim van Ittersum in Mastenbroek werd als testbedrijf 

gebruikt. In plaats van in een veldboekje werden de locaties van de nesten ingevoerd in een PDA (Personal 

Digital Assistant) met GPS ontvanger. De gegevens gingen vanuit de PDA de computer in en konden hierna 

worden gedownload door de boer of loonwerker. De informatie werd vervolgens op een beeldscherm in zijn 

tractor getoond. Zo konden markeerstokken achterwege blijven. Verbeterpunten: de nauwkeurigheid moet 

verder toenemen en de satellietontvangst in het veld is niet altijd voldoende. 

 

Weersomstandigheden 2011 

De gehele maand maart en april was droog: er viel bijna geen neerslag van betekenis. Het gevolg was een zeer 

lage grondwaterstand. Op de maïspercelen viel er weinig te vreten voor de pullen van de kievit. Als gevolg van 

dit mooie voorjaarsweer konden veel boeren de eerste week van mei dan ook hun graspercelen maaien. In 

week 20 kregen we eindelijk een periode van regen en was er weer genoeg voedselaanbod voor de 

weidevogels. Door de late regenperiode en het ontbreken van voldoende wormen(eiwitten) konden met name 

grutto’s, wulpen, tureluurs, wiens eerste legsels verstoord waren, pas veel later beginnen aan hun 

vervolglegsel. Veel weidevogels hebben echter na het verstoren van hun eerste legsel de regenperiode niet 

afgewacht en vertrokken uit hun broedgebied. 

Een zeer positief resultaat in dit seizoen was de uitkomst van een 

proef aan de Langedijk in Saasveld. Hier werd een grasperceel 

waarin veel gruttonesten zaten, 14 dagen later gemaaid. Door dit 

uitgestelde maaien konden hier minimaal 6 grutto’s vliegvlug 

worden. In goed overleg met de grondeigenaar was hiervoor een 

onkostenvergoeding, bekostigd door onze vereniging en een 

sponsor, overeengekomen. 
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Overzicht verstoringen 2011 

Uitkomstgegevens legsels: 

 

In 2011 werden er door de veldwerkers 

totaal 487 legsels gevonden van 

weidevogels. Hiervan zijn er 266 legsels 

uitgekomen. Het relatieve 

uitkomstpercentage ligt hiermee  4 % 

lager dan vorig jaar. Het verstorings-  

percentage ‘onbekend’ is met 9 % 

aanmerkelijk hoger dan vorig jaar. 

Toen kwam het verstoringspercentage 

uit op 0,5 %. Het totale 

verstoringspercentage bedroeg het 

afgelopen jaar uit 45 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Kievit 

 

Het aantal kieviten dat dit voorjaar 

terugkwam op de broedplaatsen was in 

sommige gebieden flink gedaald. Ten 

opzichte van vorig jaar daalde het aantal 

broedparen van 407 naar 389. Een daling 

van 4,5 %. Het aantal gevonden legsels 

daalde met 59 ten opzichte van vorig jaar 

en kwam uit op 399 legsels. Het uitkomst 

percentage van de 226 uitgekomen 

nesten lag op 56,5 %. Dit is veel te laag. 

Door de droge aprilmaand heeft een 

groot gedeelte van de kievitskuikens, die 

hun kostje doorgaans zoeken op het 

maïsland, de vliegvlug-status niet bereikt. 

Daar waar de kieviten broedden in de 

nabijheid van een modderige sloot of een kikkerpoeltje, trof je in het gunstigste geval oudervogels met hun 

kuikens aan. Ook de vervolglegsels op de bewerkte maïsakkers waren weinig succesvol. Er zijn dit jaar dan ook 

maar heel weinig jonge kieviten vliegvlug geworden.  

 

Hieronder een overzicht van de vinddatum en de gevonden legsels 
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Ondanks de aanwezigheid van een hoger 

aantal broedparen grutto’s ten opzichte van 

vorig jaar was het eindresultaat dit jaar 

minder gunstig. Het totaal aantal broedparen 

grutto’s kwam dit jaar uit op 57. Dit waren 8 

broedparen meer dan vorig jaar. Met name  

Agelo had het afgelopen jaar meer broed-

paren dan vorig jaar. Waren er in 2010 in dit 

kerkdorp nog 5 broedparen, in 2011 werd 

melding gemaakt van 12. Ook Weerselo telde 

het afgelopen jaar 2 broedparen meer t.o.v. 

2010. Van die 57 broedparen werden 31 

nesten gevonden. Hiervan kwamen 12 

nesten succesvol uit. Helaas zijn er dit jaar 

ondanks het verhoogde aantal broedparen minder gruttokuikens vliegvlug geworden dan vorig jaar. 

 

Onderstaande tabel geeft weer dat de meeste grutto’s vanaf half april volop broedden 

 

26-31 

maart 
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april 
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april 

13-18 

april 
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25-30 

april 
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mei 
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0 0 0 4 10 5 1 1 3 3 

 

 

 

Scholekster 

 

De broedresultaten van de scholekster zijn 

ten opzichte van de kievit, grutto, wulp of 

tureluur binnen onze vereniging al jarenlang 

de slechtste. Dat we deze bonte pieten nog 

steeds op het boerenland tegenkomen is te 

danken aan de hoge leeftijd die deze vogel 

kan bereiken. Met het aantal broedparen 

van 44 hebben we ten opzichte van vorig 

jaar weer 6 broedparen minder. Er werden 

in totaal 35 legsels van de scholekster 

gevonden. Hiervan werden er 16 verstoord. 

Er zijn volgens waarnemingen maar tussen 

de 5 en 10 kuikens van de scholekster 

vliegvlug geworden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alleen in de binnenlanden van Nederland zijn de resultaten heel slecht, ook langs de kust. 

Tot in de jaren negentig maakte niemand zich zorgen over deze vogel met nesten op daken en in bermen.  

Dit is nu inmiddels wel anders, want wat blijkt? Twintig jaar geleden waren er nog 220.000 broedparen in 

Nederland. Momenteel telt Nederland nog slechts zo’n 100.000 paartjes. Als deze achteruitgang doorzet 

hebben zijn er over tien jaar geen scholeksters meer. Het zoeken naar de reden van deze afname startte 

vooral in 2009 met het Jaar van de Scholekster. Voorlopig lijkt het er op dat de soort zowel in de broedtijd als 

in de winter te weinig voedsel kan vinden. Het eerste blijkt uit de te lage broedsuccessen en het tweede uit 

tellingen op overwinteringplekken op de Waddenzee waar de scholeksters leven van kokkels.  
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Het aantal broedparen van de wulp is de 

laatste jaren vrij stabiel. Dit jaar hadden we 

29 broedparen. Dat is 1 broedpaar minder 

dan vorig jaar. Van de 21 gevonden legsels 

werden er 13 legsels verstoord. 

Hoofdoorzaak bij deze verstoringen was 

predatie. Er werden namelijk 7 nesten 

gepredeerd. Het kerkdorp Weerselo had dit 

jaar 7 broedparen. Dit waren 3 broedparen 

meer dan vorig jaar. Ook had dit gebied de 

beste broedresultaten. Er werden 8 legsels 

gevonden waaronder 1 vervolglegsel. 

Hiervan werden er 4 nesten verstoord. Er 

waren 2 broedparen die succesvol kuikens 

groot hebben gebracht. Van een ander broedpaar konden ondanks het plaatsen van stokken met witte zakken, 

de kuikens uiteindelijk niet gered worden. Ook Saasveld had dit jaar 1 broedpaar meer dan vorig jaar maar 

waren de broedresultaten ronduit slecht. Alle andere kerkdorpen moesten het allemaal doen met minder 

broedparen dan vorig jaar.  

 

Hieronder een overzicht van de vinddatum en de gevonden legsels 
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Tureluur 

 

Dit jaar deelt de tureluur in ons 

verenigingsgebied voor het eerst ook mee in 

de algemene malaise onder de weidevogels. 

Voorgaande jaren konden we het aantal 

broedparen ruim boven de 20 houden. Dit 

jaar zitten we met 16 broedparen(-28 %) 

hier ver onder. De tureluurs kwamen als 

broedpaar dit jaar alleen nog maar voor in 

Fleringen(5) en Rossum(11). In beide 

gebieden zijn ondanks de droogte dit jaar 

toch nog tureluurs vliegvlug geworden. 

 

 

 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevonden legsels 

 

19-24 

april 

25-30 

april 

1-6 

mei 

7-12 

mei 

13-18 

mei 

1 0 0 0 0 
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6. DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 

 

Afdeling Fleringen  

 

Vergelijking resultaten 2010 en 2011: 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 

Kievit 57 52 67 51 247 172 >147 >79 23 19 

Grutto 8 5 7 2 25 8 17 >4 1 - 

Scholekster 9 8 8 5 25 13 >6 2 2 2 

Wulp 5 2 4 1 15 - >7 - 0 1 

Tureluur 5 5 1 - 4 - 4 - 0 - 

 

De kievit 

Net als in 2010 daalde het aantal broedparen van de kievit het afgelopen jaar met 5 naar 52 broedparen. 

Alweer verloren we het afgelopen jaar daarmee bijna 10 % van de broedvogel populatie. Een structureel te lage 

jongen productie ligt ten grondslag aan een steeds maar dalende populatie. Te weinig broedparen zijn in staat 

om jongen vliegvlug te krijgen. Daarbij kwam de aanhoudende droogte in het voorjaar waardoor vooral op de 

droge zandgronden broedparen zijn weggetrokken naar vochtige gebieden. Ook door loslopende honden en het 

crossen met motoren en quads werden broedparen verjaagd. Ondanks alle winterperikelen werden al op 8 

januari de eerste kieviten gemeld door B. Kemerink. Het was H. Lentferink die het eerste legsel wist te vinden 

op 21 maart. In totaal werden 67 legsels gevonden, 16 minder dan in 2010. Hierbij moet worden aangemerkt 

dat op graslanden nauwelijks is gezocht naar 

de legsels. Wanneer de graspercelen al voor 

de legperiode zijn bewerkt is het af te raden 

hier nog naar legsels te zoeken. Dit zou alleen 

maar de kans op verstoring door predatie in 

de hand werken. Het aantal van 19 

verstoringen was lager dan in het voorgaand 

jaar. Door landbouwwerkzaamheden werden 2 

legsels verstoord, 3 legsel werden verlaten en 

13 legsels gingen verloren door predatie. Niet 

alle gevonden legsels werden op uitkomst 

gecontroleerd. Van de 144 eieren uit de 

gecontroleerde legsels kwamen 79 jongen uit. 

Een lage uitkomst waarbij ook maar in enkele 

gebieden jongen vliegvlug zijn geworden.  

 

De grutto 

De bij de kievit al genoemde droogte in het voorjaar zal ook van invloed zijn geweest op het aantal broedparen 

van de grutto. Of hiermee de daling van acht naar vijf broedparen is verklaard is echter te betwijfelen. Feit is 

wel dat al een aantal jaren achtereen niet meer als zes paartjes in Fleringen hebben gebroed en 2010 daarbij 

een positieve uitzondering was. Ook bij de grutto speelt een te lage reproductie een bepalende rol in het lage 

aantal broedparen. De grutto’s hebben het afgelopen jaar gebroed in slechts één, uit twee deelgebieden 

bestaand gebied. In een ander afzonderlijk deelgebied werd aanvankelijk één broedpaar enige tijd 

waargenomen maar dit paartje heeft later, mogelijk door de droogte, het gebied weer verlaten. Er werden 5 

legsels geconstateerd waarvan één legsel begin mei werd gemarkeerd. Om verstoring te voorkomen is later 

geen controle uitgevoerd en of hieruit ook jongen zijn gekomen is onduidelijk gebleven. Het verloop en de 

bescherming van de overige vier broedsels werd net als in voorgaande jaren door veldwerker en tevens boer 

gevolgd en uitgevoerd. Van alle 4 legsels kwamen er jongen uit maar helaas ging van één legsel alle 4 jongen 

verloren als gevolg van predatie door een buizerd. Gelukkig zijn er van de overige legsels minimaal 3 jongen 

vliegvlug geworden.  

Naar de legsels van de graslandbroeders is nauwelijks gezocht 
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De scholekster 

Van de scholekster werden 8 broedparen geteld in 2011; één minder als in 

het voorgaande jaar. Van 5 broedparen werd het legsel gevonden waarin 

gezamenlijk het bescheiden aantal van 13 eieren werden geteld. Zowel het 

eerste als het laatste legsel werden gevonden door G. Timmers 

respectievelijk op 2 en 15 mei waarbij zoals gebruikelijk alle legsels werden 

gevonden op het maïsland. Van de vijf gevonden legsels mislukten er helaas 

twee en één legsel werd niet op uitkomst gecontroleerd. De broedresultaten 

van de twee uitgekomen legsels was met slechts één uitgekomen jong per 

broedsel zeer minimaal. Van alle acht broedparen werd slechts bij één ervan 

een vliegvlug jong gezien. De 

scholekster had in het verleden de 

reputatie van een felle nestverdediger 

die altijd wel enige jongen wist groot te 

krijgen. Dit beeld is inmiddels geheel 

achterhaald. Slechte voedselcondities in 

zowel de overwinteringsgebieden als de 

broedgebieden in combinatie met predatie van 

de legsels hebben ertoe geleid dat het aantal 

broedparen in snel tempo is afgenomen.  

 

De wulp 

Het aantal broedparen van de wulp was het afgelopen jaar weer op het niveau dat we doorgaans in Fleringen 

kunnen verwachten. Na een ongekend aantal van vijf broedparen in 2010 telden we het afgelopen jaar twee 

broedparen. De eerste wulpen werden waargenomen door B. Kemerink op 26 februari. De wulp heeft de 

reputatie als een soort die zijn legsel goed verborgen weet te houden. Dit werd het afgelopen jaar weer eens 

bevestigd en ondanks alle pogingen door de veldwerkers is het niet gelukt een legsel te vinden. Van één 

broedpaar ging hierdoor het legsel verloren tijdens het maaien. Van het tweede broedpaar is het twijfelachtig of 

er wel een broedpoging is ondernomen. Beide vogels werden in het broedseizoen op veel verschillende percelen 

waargenomen. Door de aanhoudende droogte is het aannemelijk dat dit broedpaar niet is gaan broeden.  

 

De tureluur  

Met vijf broedparen bleef de stand van deze kleine weidevogel jaar gelijk aan 2010. Er werden geen legsels 

gevonden maar daarvoor was er ook niet de noodzaak. De territoria lagen in bewerkte graspercelen en de 

verwachting was dat de legsels voor het maaien zouden uitkomen. In vier van de vijf territoria werden later 

alarmerende broedvogels aangetroffen waardoor aangenomen mag worden dat hier jongen zijn uitgekomen. 

Van meerdere stelletjes werden aan het eind van het broedseizoen bovendien vliegvlugge jongen gezien.  

 

Afdeling Agelo 
 

Vergelijking resultaten 2010 en 2011 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘10 ’11  ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 

Kievit 78 61 84 68 315 222 184 117 20 37 

Grutto 5 12 4 10 16 25 8 3 2 9 

Scholekster 5 4 4 3 8 9 6 5 2 1 

Wulp 7 5 4 3 13 11 4 2 3 3 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

   Ze worden nog maar zelden gezien; jonge scholeksters 
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De kievit 

Vergeleken met het broedseizoen van 2010 daalde het aantal broedparen van 78 naar 61 in 2011 en het aantal 

gevonden legsels nam af van 84 tot 68, een daling van 19 %. Hopelijk zet deze trend zich niet door. Op de 

meeste broedplekken zien we dat de kievit de voorkeur geeft aan een maïsveld boven grasland. In het 

Agelerveld is echter het omgekeerde het geval. Daar zijn de meeste legsels gevonden op grasland. Van de 20 

daar gevonden nesten lagen er 11 in het gras. Of op die plek de droogte en het voedselaanbod in het voorjaar 

een rol hebben gespeeld is niet duidelijk. In vroeger tijden waren de natte weiden daar wel altijd een belangrijk 

broedgebied voor de weidevogels. Vergelijken we het totaal van 222 in Agelo gevonden eieren met de 117 die 

er maar uitkwamen, dan zien we dat bijna de helft verloren ging. Het aantal gemelde verstoringen is dan ook 

erg hoog, nl 37 in dit jaar tegen 20 in 2010. De meeste verstoringen, 28 van de 37, vonden plaats in het terrein 

dat gelegen is tussen Kanaal Almelo- Nordhorn en de Wolfsbergweg. Later in het seizoen is daar een vos met 

jongen gesignaleerd, die volgens de veldwerkers zeker een aandeel zal hebben gehad in de vele 

predatiegevallen. De algemene klacht van de Agelose veldwerkers is dat er van de uitgekomen jonge kieviten 

zeer weinig vliegvlug zijn geworden. Er is melding gemaakt van slechts 3 vliegvlugge jongen in het Agelose.  

 

De grutto 

De grutto was in Agelo dit jaar in een verrassend aantal 

aanwezig. Waren er in 2010 maar 5 broedparen, in 

2011 werd melding gemaakt van 12 á 13 

broedparen. Opvallend was dat een groot 

weiland, gelegen tussen kanaal en 

Wolfsbergweg, de broedplaats was van 

maar liefst 8 á 9 broedparen. Het lijkt wel 

of ze zich samen sterk voelen. Deze 

concentratie heeft helaas niet het 

gehoopte effect gehad. Van de 25 daar 

gevonden eieren zijn er maar 3 uitgekomen. 

Eigenlijk niet zo vreemd, want het was in de 

omgeving waar ook bij de kieviten een hoge 

predatie werd geconstateerd. Het aantal broedparen 

stemde dit jaar tot tevredenheid, maar dat er slechts  

7 vliegvlugge jongen zijn gesignaleerd was teleurstellend.  

   

De wulp 

Vergeleken met vorig jaar ( 7 broedparen ) liet het aantal broedparen van de wulp weer een daling zien. Het 

broedseizoen van 2011 telde slechts 5 broedparen. Van drie broedparen werden nog 11 eieren geteld, maar 

hiervan is er niet één uitgekomen. De twee andere paren hebben hun broedpoging opgegeven. Gelukkig begon 

één van de drie genoemde paren aan een tweede legsel in de Ageler es. Daarvan kwamen de 4 eieren uit en 

werden de jongen vliegvlug. Later in het seizoen zijn in het gebied Wolfsbergweg nog drie stel wulpen 

waargenomen met samen 9 jongen. Of deze 9 daar ook ergens uitgekomen zijn is niet duidelijk. 

 

De scholekster 

Hiervan werden er 4 broedparen aangetroffen. De neerwaartse spiraal is nog niet doorbroken. De jaren 2008, 

2009 en 2010 lieten nog aantallen zien van resp. 10, 9 en 5 broedparen. Er zijn 3 legsels gevonden met in 

totaal 9 eieren. Hiervan schijnen er 5 uitgekomen te zijn. Later zijn er echter geen vliegvlugge scholekstertjes 

gesignaleerd.  

 

De tureluur 

Van de tureluur is dit jaar, evenals in 2010, geen melding gemaakt. Het lijkt er op dat deze kleine weidevogel 

de Agelose dreven voorgoed links laat liggen als broedgebied. Wel is er dit jaar melding gemaakt van de 

aanwezigheid in het Ageler veld van een broedpaar van de veldleeuwerik, gele kwik en patrijs. 

 

 

Verrassend veel broedparen grutto’s in het Agelose 
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De Reutummer es 

Jarenlang vormde de Reutummer es een witte vlek wat betreft het bijhouden van de stand van het aantal 

weidevogels. Er is natuurlijk door verschillende boeren uit dat gebied wel telkenjare omgekeken naar deze 

maïsveld- en graslandbroeders. De rechtgeaarde natuurliefhebber zal toch wel menig nest gespaard hebben. 

In de komende jaren hopen we als weidevogelbeschermers dat vanuit Reutum zelf daar hulp bij komt van 

enkele geboren en getogen Reutummers. In dit weidevogelseizoen hebben zich namelijk een tweetal 

enthousiaste leden gemeld die samen met de agrariërs willen proberen ook op hun es weidevogels te 

behouden. Dit jaar is al een voorzichtig begin daarmee gemaakt. We hopen volgend jaar hiervan de aantallen 

te kunnen vermelden.  

 

Afdeling Rossum 

 

Vergelijking resultaten 2010 en 2011 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 

Kievit 126 117 113 83 401 298 186 110 56 51 

Grutto 23 19 14 8 55 31 39 15 4 5 

Scholekster 19 15 8 8 21 20 7 8 4 4 

Wulp 6 8 2 5 8 20 4 12 1 2 

Tureluur 16 11 11 1 42 4 31 4 3 0 

 

De Kievit 

De stijging van het aantal 

broedparen van de kievit in 

2010 kreeg in 2011 helaas 

geen vervolg. Het aantal 

broedparen daalde van 126 in 

2010 naar 117 in 2011, een 

teruggang van ongeveer 7%. 

Het aantal gevonden legsels 

liep fors terug van 113 in 

2010 naar 83 in 2011, een 

achteruitgang van maar liefst 

26 à 27%, meer dan een 

kwart dus. Deze grote daling 

van gevonden legsels heeft 

deels te maken met een 

gewijzigde vorm van 

nestbescherming. Met name 

op die graslandpercelen 

waarop een contract is 

afgesloten tussen eigenaar en provincie voor wat betreft maaidata, wordt door veldwerkers nog slechts vanaf 

de (openbare) weg gecontroleerd , het zgn. monitoren. Dit houdt dus in dat de veldwerker deze percelen niet 

meer betreedt maar met enige regelmaat vanaf de zijkant controleert op broedende weidevogelparen. Het niet 

meer mogen betreden van deze zgn. contractpercelen is voorschrift van de provincie. Uiteraard heeft dit tot 

gevolg dat dan op die percelen geen legsels worden gevonden. Dit verklaart voor een belangrijk deel de daling 

van het aantal gevonden legsels. Van de gevonden legsels werden er door allerlei oorzaken 51 verstoord, een 

verstoringspercentage van ca.17%. De eerste kieviten werden waargenomen op 1 februari door Frans 

Weusthof. Ook vond hij het eerste kievitlegsel en wel op 21 maart. Het laatste legsel werd gevonden op 13 juni 

door J. Groote Punt. 

 

Legselbescherming pas toegepast na het poten van de maïs 
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Een bijzonderheid was dat het afgelopen seizoen voor het eerst door één van de veldwerkers begonnen is met 

bescherming van legsels van kievit en scholekster op maïspercelen nadat de maïs gepoot was. Reden daarvan 

is dat jaren ervaring leerde dat van de eerste maïslandlegsels weinig tot niets terechtkomt, onder meer ten 

gevolge van de vele noodzakelijke werkzaamheden op maïsvelden juist in de broedperiode en ondanks goede 

medewerking van landbouwers en loonbedrijven. De eindresultaten van deze beschermwijze waren niet echt 

overweldigend, onder meer omdat nesten vanwege plensbuien in mei/juni niet op uitkomst gecontroleerd 

konden worden. Alle sporen waren letterlijk “gewist “. In totaal werden na het poten van de maïs 29 

kievitenlegsels gevonden waarvan er zeker 13 zijn uitgekomen, 2 niet en de rest is onbekend om boven 

vermelde reden. Het aantal broedende scholeksters bedroeg na het maïspoten 6 paren waarvan 1 legsel met 4 

eieren uitgekomen is, de rest is onbekend ook vanwege vermelde plensbuien.  

 

De Grutto 

Het aantal gruttopaartjes liep terug van 23 in 

2010 naar 19 paartjes in 2011, een 

achteruitgang van ca. 17%. Net als vorig 

jaar broedde de grutto in 4 

deelgebieden waarvan “de Benneker” 

het grootste aandeel had nl. 12 

broedparen oftewel 63% van het 

totaal. Het aantal gevonden legsels 

bedroeg 8, dat is 6 legsels minder dan 

in 2010. Dit heeft ook weer alles te 

maken met het zgn. monitoren van 

broedende vogels en dus niet meer het 

daadwerkelijk opzoeken van de nesten met 

eieren. De eerste grutto's werden in het 

Rossumse waargenomen op 14 maart door J. Groote 

Punt. Een bijzondere ervaring had veldwerker Bernard Pross 

uit Rossum. Hij zag dit voorjaar aan de Ootmarsumsedijk een 

grutto boven in de top van een ca. 8 meter hoge boom zitten 

om  zijn  pullen in de gaten te houden, de  grutto vloog  daarbij van de  ene boomtop naar de andere.  Bernard 

( een man van in de 80 ) schreef: “Dit heb ik nooit eerder meegemaakt “  

 

De Scholekster 

Het aantal broedparen van de scholekster liep terug van 19 in 2010 naar 15 in 2011, een achteruitgang van ca. 

21%. Het aantal gevonden legsels bleef gelijk nl. 8 met een aantal van in totaal 20 eieren waarvan er slechts 8 

uitkwamen. Ook dit jaar werd de helft van de gevonden legsels door verschillende oorzaken verstoord. De 

eerste scholeksters werden op 22 maart waargenomen door Frans Weusthof. 

 

De Wulp 

De stijging van het aantal broedparen in 2010 wist zich in 2011 

voort te zetten, en wel van 6 naar 8 broedparen, een hoopvol 

gegeven. Deze slimme, sierlijke en een prachtig jodelend 

geluid voortbrengende vogel, die niet alleen bij vogelaars 

maar ook bij landbouwers een fijn voorjaarsgevoel oproept, 

is uit onze contreien in wezen niet weg te denken. Laten we 

daarom hopen dat de stijgende lijn van het aantal van deze 

soort zich zal weten voort te zetten, in ieder geval zal 

stabiliseren. Er werden 5 legsels gevonden met in totaal het 

maximum aantal eieren nl. 20, waarvan er 12 zijn uitgekomen. En nu 

maar hopen dat van deze 12 jonge wulpen er over 2 jaar een flink 

aantal zal terugkomen in hun geboortegebied. De eerste wulpen 

werden door B. Pross gezien op 10 maart. 

Het monitoren van de broedparen is in het 
beheergebied De Benneker voldoende. 

   12 jonge wulpen uitgekomen in Rossum 
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De Tureluur 

De teruggang van het aantal paartjes van de tureluur was in 2011 opmerkelijk. Van de 16 paartjes in 2010 

bleven slechts 11 broedpaartjes over in 2011, een achteruitgang van meer dan 30%. Van deze 11 broedparen, 

waarvan er 7 paren hebben gebroed in het gebied “de Benneker“, werd slechts 1 legsel gevonden. Dit heeft 

weer alles te maken met de wijze van lokaliseren van de nesten. Net als bij de grutto gebeurde dit in 2011 voor 

het eerst vanaf de “zijlijn “ door regelmatige monitoring oftewel “op afstand waarnemen“. Door deze manier 

van werken worden er geen sporen “getrokken” naar de nesten met de bedoeling predatoren op afstand te 

houden. Laten we hopen dat deze wijze van inventariseren een blijvend positief effect op de aantallen mag 

hebben.  

 

Afdeling: Weerselo 

 

Vergelijking resultaten 2010 en 2011 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

GEVONDEN 

EIEREN 

UITGEKOMEN 

EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 

Kievit 66 77 89 97 335 357 203 229 36 35 

Grutto 4 9 4 6 16 22 12 12 1 3 

Scholekster 9 9 9 10 29 31 9 17 5 4 

Wulp 4 7 4 8 10 27 5 17 2 3 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De Kievit 

Na een drastische daling van het aantal kievit broedparen in 2010, nam het aantal in 2011 weer toe van 66 

naar 77 broedparen. Daarmee is het aantal weer terug op het niveau van voor 2010. Opvallend is dat in 

Weerselo het aantal locaties met kieviten steeds verder afneemt, maar dat het aantal kieviten op de locaties, 

waar ze nog wel zitten, stabiliseert of zelfs licht toeneemt. Dat de kievit een voorkeur heeft aan een broedplaats 

op het maïsland boven het weiland blijkt ook weer dit jaar. Van de 97 kievitsnesten werden er 73 (75%) 

gevonden op maïsland en 24 (25%) op grasland. De 

eerste legsels worden gelegd rond de periode eind 

maart/begin april. De kieviten zitten dan ongeveer 2 

weken te broeden als de werkzaamheden op het 

maïsland beginnen. Deze werkzaamheden, zoals 

mest-injecteren, ploegen, maispoten, zijn er in veel 

gevallen de oorzaak van dat het eerste legsel niet 

succesvol is. Deze trend was ook in 2011 weer 

waarneembaar, er zijn dan ook weinig kievitskuikens 

uit het eerste legsel vliegvlug geworden. De hoop 

werd daarom gevestigd op het tweede legsel. Deze 

latere legsels, begonnen op het moment dat alle 

werkzaamheden op het land waren voltooid, waren 

succesvoller en hebben relatief meer vliegvlugge 

kuikens opgeleverd. Het eerste legsel met 3 eieren 

werd in een weiland in Weerselo gevonden door H. Schepers op zondag 20 maart. Vier weken later, op 

maandag 18 april, werden 4 kuikens waargenomen. Helaas zijn deze kuikens verdronken in een diepe sloot, die 

was gegraven vanwege het draineren van een weiland. Ook het laatste legsel, met 4 eieren, werd op 8 juni 

gevonden door H. Schepers. Dit keer op een maïsland, waar de mais al redelijk hoog stond. Dit nest leverde 

twee vliegvlugge jongen op. In 2011 werden 35 nesten verstoord en/of voortijdig verlaten. Het 

verstoringpercentage kwam daarmee op 36% en was voor het grootste deel toe te schrijven aan predatie 

(51%). Uit de resterende legsels werden 229 jonge kieviten geboren.  

 

 

Relatief meer kuikens vliegvlug van de tweede legsels 
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De Grutto 

Hadden we al een aantal jaren te maken met een dalend aantal gruttoparen in het Weerselose. 2011 vormt 

daarop een uitzondering, want het aantal broedparen van de grutto nam toe van 4 broedparen in 2010 naar 9 

broedparen in 2011. De grutto’s bevonden zich op vier locaties waarvan 4 gruttoparen op één locatie. Op deze 

locatie is het broedseizoen succesvol verlopen. Omdat alle landbouwwerkzaamheden op het land al hadden 

plaatsgevonden en om verstoring te voorkomen, werden de nesten niet opgezocht. In goed overleg met de 

betreffende landbouwer werd het maaien van een groot gedeelte van het weiland enkele weken uitgesteld. Dit 

maakte het mogelijk dat, van de vier nesten, er drie gruttonesten uitkwamen. Eén nest werd helaas voortijdig 

verlaten. Op 18 mei werden voor het eerst alarmerende grutto-ouders waargenomen, daarmee vaststellend dat 

de eerste kuikens waren geboren. Het lange gras bood voldoende voedsel en dekking voor de kuikens. Na een 

aantal weken had het gras in de omliggende percelen inmiddels voldoende lengte bereikt, waardoor de grutto-

ouders met hun jongen in een steeds groter gebied gingen foerageren. Dit maakte het mogelijk dat op 31 mei 

het gespaarde perceel kon worden gemaaid. Alle moeite werd uiteindelijk beloond met 7 vliegvlugge grutto-

kuikens. Van één gruttopaar wisten zelfs alle 4 kuikens het luchtruim te kiezen. Dit is toch wel uitzonderlijk, 

omdat dat bijna niet meer voorkomt.  

 

De Scholekster 

Van de scholekster bleef het aantal 

broedparen, 9 stuks, t.o.v. het 

voorgaande jaar op peil. Er werden 

10 legsels gevonden, zonder 

uitzondering allemaal op het 

maïsland. Over het algemeen 

begint de scholekster wat later 

aan het broedseizoen. Dit jaar 

echter werd het eerste nest al 

gevonden op 29 maart door R. 

Blokhuis. Het laatste nest werd 

gevonden door H. Schepers op 29 

mei. Het aantal gevonden eieren 

bedroeg in totaal 31 eieren. Van de 10 

gevonden nesten gingen er 2 verloren door 

predatie en twee door landbouwwerkzaamheden. 

Het broedsucces van de scholekster is de laatste jaren 

zorgwekkend te noemen. 2011 week in dat opzicht niet 

af van voorgaande jaren. Het aantal vliegvlugge jongen 

kwam in 2011 slechts uit op 2. 

 

De Wulp 

Al in het vroege voorjaar, op 25 februari om precies te zijn, werden de eerste wulpen waargenomen. Na een 

dip in het aantal broedparen in 2010 (4 paartjes) herstelde zich het aantal in Weerselo weer naar 7 

wulpenparen. Deze 7 wulpenparen bevonden zich allemaal in de omgeving van Gammelke. Het eerste legsel 

werd gevonden door P. Bleyenberg op 8 april. Dit bleek een zeer succesvol legsel, want alle 4 de jongen 

werden uiteindelijk vliegvlug. 2011 verliep in Weerselo goed voor de wulp. Van de 8 gevonden nesten met 27 

eieren, kropen er 17 wulpenkuikens uit het ei. Hiervan werden er uiteindelijk 13 vliegvlug. Een mooi resultaat 

voor deze prachtige vogel. 

 

De Tureluur 

In het afgelopen jaren werd geregeld een paartje tureluurs waargenomen in de omgeving van Lemselo. In 

2011 werd dit paartje niet meer waargenomen. Zij heeft zich waarschijnlijk verplaatst naar een gunstiger 

omgeving om te broeden. 

 

 

Ondanks hun waakzaamheid lukt het de afgelopen jaren 
maar weing scholeksterpaartjes om jongen groot te krijgen  
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Afdeling Saasveld 

 

Vergelijking resultaten 2010 en 2011 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

GEVONDEN 

EIEREN 

UITGEKOMEN 

EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 

Kievit 46 44 56 53 219 164 155 95 16 21 

Grutto 12 12 11 5 48 18 12 10 8 2 

Scholekster 5 4 4 4 12 3 3 3 3 3 

Wulp 5 6 3 4 12 10 4 4 2 3 

Tureluur 1 0 1 0 4 0 0 0 1 0 

 

De kievit 

Het blijft maar dalen met de kieviten in Saasveld. Het aantal broedparen daalde niet zo hard als in het 

voorafgaande jaar. Dit jaar hadden we 44 broedparen. Twee broedparen minder dan vorig jaar. De meeste 

kieviten zitten in het Westerikkerbroek en Boerenbroek. Het aantal jongen dat vliegvlug werd was in beide 

gebieden erg laag. Wat zeker een grote rol heeft gespeeld is de droogte. In het algemeen kunnen weidevogels 

beter tegen een lange periode van regen dan tegen een lange periode van droogte. Dit geldt zeker voor 

kieviten op de maïslanden. Naast het feit dat veel kuikens tijdens landbouwwerkzaamheden zijn ondergewerkt, 

konden de overgebleven kuikens onvoldoende voedsel vinden op de kurkdroge akkers. Doordat kuikens bij 

voedselschaarste minder alert zijn, vallen ze vaak ten prooi aan predatoren. Het aantal nestverstoringen lag dit 

jaar 10% hoger dan vorig jaar. De droogte zal ook hier zeker een rol in hebben gespeeld. Daarnaast kregen we 

in het Westerikkerbroek ook nog eens te maken met eierrapers. Er werden zeker 5 kievitsnesten leeggehaald. 

Verantwoordelijk voor de overige verstoringen waren: landbouwwerkzaamheden(6), predatie(10). Het eerste 

legsel en het laatste legsel werd respectievelijk op 24 maart en 25 mei gevonden door L. Rouhof. 

 

De Grutto 

Voor de grutto was 2011 een dramatisch jaar. Er is geen enkel 

gruttokuiken vliegvlug geworden. Het aantal broedparen 

grutto’s in Saasveld was in 2011 gelijk aan dat van 

2010, namelijk 12 broedparen. Er werden 5 nesten 

gevonden waarvan 3 nesten in Boerenbroek en 2 

nesten in het gebied rondom de Postweg. Van de 

overige broedparen zijn de nesten niet gevonden. 

Van de 5 gevonden nesten zijn 3 nesten succesvol 

uitgekomen. Helaas zijn van deze succesvol 

uitgekomen nesten geen kuikens vliegvlug 

geworden. Het eerste grutto legsel werd op 18 april 

gevonden door L. Rouhof en het laatste gruttonest 

tijdens het maaien op 24 mei door M. Blenke. Omdat nu al 

enkele jaren achtereen nauwelijks kuikens vliegvlug zijn 

geworden in de gebieden rondom Saasveld, moet in de 

nabije toekomst gevreesd worden voor het behoud van 

deze prachtige en statige weidevogel in dit evenzo mooie 

landschap. 

 

De scholekster  

Het aantal broedparen scholeksters daalde dit jaar naar 4. Van deze broedparen werd ook het  legsel 

gevonden. Jammer genoeg werden van deze 4 gevonden legsels, 3 legsels verstoord. Oorzaak van de 

verstoring was predatie. Gelukkig zijn er van dat ene succesvol uitgekomen legsel nog 2 kuikens vliegvlug 

geworden. Het eerste legsel met 4 eieren werd op 6 april gevonden door J. Schabbink. Het laatste legsel op 8 

mei door L. Rouhof. 

Hoewel er wel een aantal legsels succesvol uitkwamen 
werden helaas geen jongen vliegvlug  
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De wulp 

Gelukkig kunnen we voor dit jaar een toename melden van de wulp. Dit zeer waarschijnlijk als gevolg van het 

succesvol vliegvlug worden van kuikens in de voorgaande jaren. Het totaal aantal broedparen wulpen bedroeg 

6 waarvan 4 nesten werden gevonden. Het eerste nest werd op 2 april gevonden door L. Rouhof. Het laatste op 

17 april gevonden door L. Vollenbroek. Alle vier nesten zijn gepredeerd, waarvan 1 nest door de vos en 3 

nesten door kraaien. Kortom, ook van de wulp zijn in 2011 geen kuikens vliegvlug geworden.  

 

Afdeling Deurningen/Hengelo 

Vergelijking resultaten 2010 en 2011 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

GEVONDEN 

EIEREN 

UITGEKOMEN 

EIEREN 

VERSTORINGEN 

 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 ‘10 ‘11 

Kievit 34 41 49 47 186 161 98 117 24 10 

Grutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 4 4 4 4 11 9 11 6 0 2 

Wulp 3 1 1 0 4 0 4 0 1 0 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De kievit 

Na een terugval van het aantal broedparen kieviten vorig jaar kon dit jaar weer een toename van deze mooie 

weidevogel gemeld worden. Met 7 broedparen meer kwam het totaal uit op 41 broedparen. Een toename van 

21 %. Helaas zijn ook in de omgeving van dit kerkdorp weinig kuikens vliegvlug geworden. Volgens schatting 

zijn er ongeveer 15 kuikens vliegvlug geworden. Het eerste legsel werd op 25 maart gevonden door het duo 

Horsthuis/Veldhuis en het laatste werd op 30 mei gevonden door Harry Koopman. Opmerkelijk was dat er 

evenals in 2011 weer een legsel is gevonden met eieren van een afwijkende kleur, namelijk blauw. Destijds was 

de vinder Hennie Horsthuis en werd het nest uiteindelijk gepredeerd. Dit jaar was Harry Koopman de vinder van 

dit bijzondere legsel dat ook nog eens succesvol uitkwam. Of de kuikens ook vliegvlug zijn geworden is niet 

bekend. De predatie van het aantal nesten was dit jaar laag. Wat de hoofdoorzaak is van het geringe aantal 

vliegvlugge kuikens, is niet duidelijk geworden. Maar ook hier zal het droge voorjaar een grote rol hebben 

gespeeld.  

 

De scholekster 

Het aantal scholeksters dit jaar is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven, namelijk 4 broedparen. 

Drie nesten werden gevonden op het maïsland. Het nest van het 4e broedpaar werd gevonden op het platte dak 

van een gebouw. Eén nest op het maïsland werd gepredeerd. De uitgekomen kuikens van de scholekster op het 

platte dak hebben het helaas niet overleefd. Ze werden dood op de begane grond gevonden. Van de succesvol 

uitgekomen legsels op het maïsland zijn er 

waarschijnlijk 2 pullen vliegvlug geworden. 

Het eerste legsel(12 mei) en het laatste 

legsel(20 mei) werd gevonden door Harry 

Koopman.  

  

De wulp 

De stand van het aantal broedparen wulpen 

is dit jaar gedaald van 3 naar 1 broedpaar. 

Ondanks dat het nest niet werd gevonden 

zijn de eieren van dit wulpenpaar toch 

succesvol uitgekomen. Later in het seizoen 

werd het ouderpaar gesignaleerd met 

kuikens. Het is onbekend of er 

wulpenkuikens vliegvlug zijn geworden. 

 Het enige broedpaar wulpen was succesvol  
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7. NESTKASTENVERSLAG: 

 

Inleiding: 

Ook dit broedseizoen werden op verschillende locaties weer talrijke nestkasten op hun inhoud 

gecontroleerd. Helaas zijn er ook een aantal nestkastlocaties afgevallen mede door fysieke 

klachten van controleurs, of door te kort aan mankracht. In totaal werden er 1788 nestkasten één 

of meerdere keren gecontroleerd op inhoud. Dit waren er een klein aantal minder dan het jaar 

hiervoor, toen er 1845 werden gecontroleerd. 

 

Volthe(H.Kaptein) 

Het afgelopen broedseizoen 2011 heeft Hennie Kaptein wederom een groot aantal nestkasten gecontroleerd; in 

totaal 716 stuks. Op zijn eigen erf controleerde hij 184 nestkasten en in het buitengebied controleerde Hennie nog 

eens 532 kasten op 22 locaties. Al deze nestkasten zijn minimaal twee keer en een aantal zelfs drie keer op hun 

inhoud gecontroleerd; een geweldige prestatie gezien de fysieke toestand van Hennie. De locaties van de 716 

gecontroleerde nestkasten bevonden zich bij; fam. Kothuis 20, fam. Haarhuis 38, fam. Willemsen 20, ’t venneke 40, 

fam. Meijer 34, fam. Schepers 21, fam. Lansink 36, fam. Scholten 4, fam. Schellings 38, fam. Huls 12, fam.Racer 

Palthe 19, fam. Vernooi 58, fam. Scholten Linde 19, fam. Smellink 38, fam. Ensink op Reimer 38, fam. Horsthuis 1, 

Het Menenveld 20, fam. Bos Palthe 20, Tulkskamp 19, Konijnenbos 20, ter Horst  17 en tot slot H. Kaptein met 184 

nestkasten. 

 

Hieronder de resultaten over 2010 en 2011 van de nestkasten rond het eigen erf van H.Kaptein: 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Koolmees 35 38 280 325 8,0 8,6   

Bonte vliegenvanger 27 35 173 213 6,4 6,1 167 213 

Pimpelmees 18 17 181 154 10,0 9,1   

Spreeuw 24 17 117 80 4,9 4,7 92 - 

Ringmus 2 5 9 22 4,5 4,4   

Boomklever 6 5 37 37 6,2 7,4 37 13 

Glanskop 1 - 7 - 7,0 - -  

Gekraagde roodstaart - 2  13  6,5  13 

Kasten met alleen nest 3 4       

Totaal 116 123 804 844 6,9 6,9 296 239 

 

Toelichting:  

Van de 184 nestkasten rond Hennie’s erf waren er dit 

jaar 123 bezet, wat neer komt op een 

bezettingspercentage van 67 %. Dit was een stuk 

hoger als in 2010 toen de bezetting uitkwam op 61 %. 

Van de algemene soorten had de koolmees de meeste 

nestkasten bezet, op de voet gevolgd door de bonte 

vliegenvanger. De pimpelmees en spreeuw hadden 

beiden een gelijk aantal kasten bezet maar vooral bij 

de spreeuw waren de aantallen lager dan in 2010. 

Daarentegen waren voor het eerste in jaren meer 

nestkasten bezet door de ringmus. Het gemiddeld aantal 

uitgevlogen jongen per kast was dit jaar bij veel soorten 

goed. Vooral de boomklever wist veel jongen groot te 

brengen. 

 

Gezien hun beztting wist de koolmees de 
opgehangen nestkasten wel te waarderen 
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Nestkastresultaten op alle door H. Kaptein gecontroleerde locaties: 

In 2011 zijn er door Hennie in totaal 716 nestkasten gecontroleerd. In 2010 waren dit er 830. Het 

bezettingspercentage het afgelopen jaar was 71%; dit is 2 % hoger als in 2010.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2010 als 2011. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Koolmees 211 154 1740 1339 8,2 8,7   

Bonte vliegenvanger 99 108 573 606 5,8 5,6 454 550 

Pimpelmees 126 86 1096 811 8,7 9,4   

Ringmus 47 60 210 287 4,5 4,8 42       

Spreeuw 42 34 181 157 4,3 4,6 144 15 

Boomklever 27 19 188 138 6,9 7,3 133 101 

Gekraagde roodstaart 4 7 27 46 6,8 6,6 20 40 

Glanskop 2 - 14 - 7,0 - - - 

Huismus 1 3 4 12 4,0 4,0 - 4 

Eekhoorn 1 -       

Hommels - 1       

Kasten met alleen nest 12 22       

         

Totaal 572 505 4033 3396 7,1 6,7 793 710 

 

 

Toelichting: 

Zoals in het overzicht te zien is maakten 8 

verschillende vogelsoorten gebruik van de 

nestkasten. De koolmees bezette ook het afgelopen 

jaar de meeste nestkasten gevolgd door de bonte 

vliegenvanger. De pimpelmees bleef in het totale 

controle gebied van Hennie iets achter bij het 

vorige broedseizoen. Met uitzondering van de bonte 

vliegenvanger en gekraagde roodstaart was er een 

lichte stijging van het aantal uitgevlogen jongen per 

nestkast. Het totale aantal verlaten legsels bedroeg 

dit jaar 9; gelijk aan 2010. Bij de bonte 

vliegenvanger werden 7 verlaten legsels 

aangetroffen, bij de koolmees 2. In één nestkast 

werd een broedvogel dood op het nest 

aangetroffen, het ging hierbij om een koolmees. Het 

totaal aantal geringde jongen was wat lager dan in 

2010. Wel werden er aanmerkelijk meer jongen geringd van de bonte vliegenvanger en gekraagde roodstaart 

maar daarentegen werden er weinig jonge spreeuwen geringd.  

 

Deurningen: ( Horsthuis, Ophuis, Velthuis, Bleijenberg) 

In Deurningen en omgeving werden op 8 locaties in totaal 208 nestkasten op hun inhoud gecontroleerd. De 

aantallen nestkasten op deze locaties zijn als volgt verdeeld: 64 bij de fam. Jonker/Bosscha, 30 bij de 

fam.Hofste, 17 bij de fam. Broekhuis, 27 bij de fam. Vrielink, 12 bij de fam. Borghuis,10 bij de fam. Nijland, 24 

bij de fam. Stoffels en 24 bij de fam. Mentink. Alle nestkasten werden gedurende het broedseizoen 3 keer 

gecontroleerd. Van de 208 nestkasten waren er 134 bezet, wat een bezettingspercentage opleverde van 64 %. 

Maar weinig jonge spreeuwen gerind het afgelopen jaar 
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In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2010 en 2011. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

 uitgevlogen 

 totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Koolmees 62 63 540 512 8,7 8,3 - - 

Pimpelmees 30 23 264 224 8,8 9,7 - - 

Ringmus 2 6 10 29 5,0 4,8 4 15 

Spreeuw 14 10 67 51 4,8 5,1 62 51 

Huismus 6 3 31 12 5,7 4,0 - - 

Bonte vliegenvanger 12 16 75 84 6,2 5,3 49 51 

Boomklever 6 6 36 41 6,0 6,8 13 23 

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

Roodborst - 1 - 6 - 6,0 - 6 

Holenduif 1 1 2 1 2,0 1,0 - 1 

Manderijneend - 1       

Kasten met alleen nest 12 2       

Totaal 147 134 1030 961 7,0 7,2 133 148 

 

Toelichting: 

Zoals u uit het overzicht kunt opmaken waren er 11 vogelsoorten die in Deurningen gebruik maakten van één 

of meerdere nestkasten. Nieuw dit jaar was de roodborst die in een half open kastje 6 jongen groot bracht. Ook 

nieuw was de Manderijneend, die een bosuilkast had uitgezocht om zijn broedsel uit te broeden. Helaas is deze 

poging om onverklaarbare reden niet succesvol verlopen en werd het broedsel vroegtijdig verlaten. De 

koolmezen hadden net als voorgaande jaren het grootste aandeel in de bezetting van de nestkasten. 

Pimpelmezen deden het minder goed, terwijl de bonte 

vliegenvanger op bijna alle locaties een paar 

kasten meer bezet had. De ringmussen 

laten een licht herstel zien t.o.v. de 

vorige jaren. De totale bezetting 

is dit jaar met 64% iets lager 

dan in 2010 toen het 

percentage uitkwam op 66 %. 

Het aantal uitgevlogen jongen 

gemiddeld per nestkast is bij de 

meeste soorten goed te 

noemen. Alleen bij de Bosuil 

met 1 jong, wat dit aan de magere 

kant. Er werden het afgelopen jaar 3 

verlaten nesten geconstateerd; 2 x bonte 

vliegenvanger en 1 x Manderijneend. 

 

 

Weerselo (Fam. Kleissen) 

Op 10 mei was het weer “spreeuwenringdag” bij de familie Kleissen. Totaal werden 80 nestkasten 

gecontroleerd, waarvan er 21 bezet waren. Er werden deze dag 108 jonge spreeuwen geringd. Naast 

spreeuwen worden jaarlijks ook andere nestkastbroeders op deze locatie geringd waaronder kerkuilen. Maar 

ook op deze, van oudsher bekende broedlocatie, liet de kerkuil het afweten. Wel konden er 2 jonge bosuilen en 

1 jonge torenvalk worden geringd. Met 4 kleine jongen leek het de steenuilen goed te gaan, maar helaas zijn 

deze jongen later door predatie verloren gegaan. 

 

Ook in Deurningen was de koolmees de hoofdbewoner van de  
nestkasten 
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In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2010 als 2011. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Spreeuw   18 21 80 108 4,4 4,3 80 108 

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

Steenuil        - 1 - 0 - 0 - 0 

Bosuil  1  2  2,0  2 

Totaal 19 25 86 111 4,5 4,4 86 111 

 

 

Saasveld (A. Hofstede)    

Van de 74 gecontroleerde nestkasten die rondom het huis van Alfons hangen waren er dit jaar 38 bezet. Het 

bezettingspercentage van 51% was daarmee een flink stuk lager dan de 66% in 2010. Alle nestkasten werden 

het lopende broedseizoen minimaal 3 maal gecontroleerd.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2010 en 2011. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen 

geringd 

Jaargang 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Koolmees 20 10 170 99 8,5 9,9   

Bonte vliegenvanger 12 16 59 75 4,9 4,7 51 75 

Pimpelmees 6 4 48 22 8,0 5,5 - - 

Spreeuw 1 - 4 - 4,0 - - - 

Grauwe vliegenvanger 1 2 4 9 4,0 4,5  9 

Boomklever 1 1 7 8 7,0 8,0 7 8 

Boomkruiper - 1 - 7 - 7,0 - 7 

Torenvalk 1 1 5 4 5,0 4,0 5 4 

Merel 1 1 8 3 8,0 8,0 - - 

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

Ringmus 1 1 4 9 0,4 9,0 - 9 

Totaal 45 38 311 237 6,9 6,2    65 113 

 

Toelichting: 

Zoals uit het overzicht valt op te maken gebruikten 11 vogelsoorten één of meerdere nestkasten. Nieuwe soort 

t.o.v. 2010 is de boomkruiper, een vogel die niet vaak in een nestkast 

broed. Helaas liet de spreeuw het afgelopen jaar verstek 

gaan. De bezetting van de nestkasten was met 51% 

aan de magere kant. De bonte vliegenvanger had 

met 16 bezette nestkasten hierin het grootste 

aandeel, en heeft daarmee de leiding 

overgenomen van de koolmees. Evenals de 

pimpelmees die met twee verlaten legsels lager 

scoorde, was ook het aantal uitgevlogen jongen 

per nestkast bij bonte vliegenvanger iets lager 

dan in 2010. Maar door de hoge bezetting van bonte 

vliegenvanger lag het aantal geringde jongen een flink 

stuk hoger dan in voorgaande jaren; een mooi resultaat. 

 Het aantal gerinde jonge bonte vliegenvangers was 
beduidend hoger als in 2010 
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Landgoed Baasdam ; (Gerard Bossink,Jan Oude Engberink). 

Wederom heeft er een uitbreiding van het nestkasten arsenaal op het landgoed Baasdam plaatsgevonden. In 

2010 hebben Gerard en Jan in korte tijd 46 nestkastjes opgehangen en het afgelopen jaar hebben ze het 

arsenaal met nog eens 46 kasten uitgebreid, zodat het totale aantal nestkasten op 92 is gekomen. Van deze 92 

kasten waren er 65 bezet, wat een bezettingspercentage opleverde van 71%. 

 

Hieronder de resultaten in een overzicht van 2010 en 2011: 

  

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen 

geringd 

Jaargang 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Koolmees 11 24      45 214  8,9   

Bonte vliegenvanger 2 9 13 51 6,5 5,7  13 

Pimpelmees 7 13       8 129  9,9   

Boomklever 1 6 5 38 5,0 6,3   

Spreeuw 1 5 4 26 4,0 5,2   

Mees Spec. 14 - 50 - - -   

Grauwe vliegenvanger - 1 - 5 - 5,0   

         

Alleen nest 2 - - - - -   

Totaal 38 65    215 463 5,7 7,1    13 

 

 

Toelichting: 

Op het Baasdam hebben 6 vogelsoorten gebruik gemaakt van 1 of meerdere nestkasten. Doordat in beide jaren 

het aantal nestkasten niet gelijk was, kunnen er geen conclusie getrokken worden voor wat betreft de bezetting 

door de verschillende vogelsoorten. Wel kan men vaststellen dat het aantal uitgevlogen jongen per nestkast bij 

alle soorten goed was. Verlaten nesten met eieren werden niet aangetroffen, wel troffen de controleurs een 

koolmeesbroedsel aan waarvan alle jongen dood waren. 

 

Kinderen en natuur 

Beide controleurs vinden het 

van groot belang dat ook 

kinderen met natuur in 

aanraking komen. Om dit te 

bereiken werd contact 

gezocht met de twee 

basisscholen in Tubbergen. 

Om de leerlingen een indruk 

te geven van het 

nestkastenproject is door Jos 

Kienhuis, een PowerPoint 

presentatie samengesteld. 

Om te beginnen werd in het 

voorjaar van 2011 aan de 

groepen 7 en 8 voorlichting gegeven over de vogels van het landgoed en de opzet en verloop van het 

nestkastenproject. Middels deze presentatie wist Jos samen met Gerard en Jan aan ruim 140 leerlingen een 

beeld gegeven over de natuur en de vogelbevolking van het landgoed en het belang van het ophangen van 

nestkasten. Behalve over verschillende soorten zangvogels werd de kinderen ook alles verteld over 

verschillende uilensoorten. Tevens werd aandacht besteed aan vogelonderzoek en het ringen van vogels.  

 

 

Jos Kienhuis wist de kinderen te boeien met zijn presetatie 
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Nestkasten excursie 

Op vrijdag 20 mei stapten 120 leerlingen van “De 

Wiekslag” verdeeld over in twee groepen op de fiets 

voor een nestkast excursie op het landgoed. Onder 

leiding van Jan Oude Engberink en Johan Drop 

gingen de leerlingen langs verschillende nestkasten. 

Gewapend met een ladder werd een rondwandeling 

gemaakt door het Baasdam en klommen leerlingen af 

en toe omhoog om de inhoud van verschillend nestkasten 

te bekijken. Daarbij werd uitleg gegeven over de verschillende 

soorten nestkastbewoners, nestbouw, eieren en jongen. Ook was er aandacht voor andere ‘natuurlijkheden’ die 

we onderweg tegen kwamen. Als afsluiting van de excursies werden jonge bonte vliegenvangers geringd en 

werd verteld over het belang van ringonderzoek aan deze soort.  

 

Landgoed Herinckhave: (Frans Stopel, Jan Peddemors). 

Het aantal nestkasten op het Herinckhave werd door Frans en Jan uitgebreid met 14, zodat het totale arsenaal 

aan nestkasten uitkwam op 112. Van deze kasten, die gedurende het broedseizoen minimaal drie keer zijn 

gecontroleerd, waren er 104 bezet. Daarmee kwam het bezettingspercentage op 93 %; een zeer hoge score. 

 

In het overzicht de resultaten van 2010 en 2011. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Pimpelmees 37 31 290 277 7,8 8,9   

Koolmees 23 39 176 303 7,7 7,8   

Bonte vliegenvanger 13 18 64 89 4,9 4,9 64 66 

Boomklever 6 6 32 49 5,3 8,2 32 43 

Kauw 2 2  -     

Torenvalk 1 - 4 - 4,0 -   

Mees Spec. 1 1  9  9,0   

Ringmus  1  6  6,0  6 

Alleen nest 4 7       

Totaal 87 104 566 733 6,5 7,0 96 115 

 

Toelichting: 

Er hebben zeven vogelsoorten op het landgoed gebruik gemaakt van één of meerdere nestkasten. De torenvalk 

echter heeft dit jaar niet in een nestkast gebroed. Een nieuwkomer was de ringmus met één bezette nestkast 

waaruit 6 jongen uitvlogen. Met uitzondering van de 

bonte vliegenvanger lag het gemiddeld aantal 

uitgevlogen jongen per soort wat hoger dan in 2010 en 

was bijna bij alle soorten goed. Bij de boomklever 

puilden vier van de zes nestkasten uit met 9 jongen per 

kast. Met een gemiddelde van 7 uitgevlogen jongen 

vlogen er ruim 700 jonge vogels uit de nestkasten van 

het Herinckhave. Totaal konden we 43 jonge 

boomklevers ringen en 66 nestjongen van de bonte 

vliegenvangers. Hiervan werden ook 2 geringde 

broedvogels teruggevangen. Het aantal verlaten legsels 

is beperkt gebleven tot één. Hierbij troffen de 

controleurs 9 dode jongen aan van een boomklever. 
Uitpuilende nestkasten bij de boomklever 
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Agelo (J.Stevelink) 

Johan Stevelink controleerde dit jaar 179 nestkasten in het gebied Agelo. Rond zijn eigen erf en zuidzijde 

Voortsweg in totaal 113 kasten. Op een 4 tal andere locaties waren dat; 17 bij de fam. Cristopoulos, 22 bij de 

fam. Ter Brake, 15 bij fam. Poppink en 9 bij de fam. Luiken. Van de 179 nestkasten bleken er 139 bezet te zijn 

waarmee het bezettingspercentage uitkwam op 78 %; 4% lager dan in 2010. Jammer dat er door tijdgebrek 

maar één keer is gecontroleerd waardoor van deze locaties niet het aantal uitgevlogen jongen kan worden 

vermeld.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van  2010 en 2011. 

 

Vogelsoort nestkasten 

Bezet 

Percentage 

Bezet 

nestkasten 

Bezet 

Percentage 

Bezet 

Jaargang 2010 2010 2011 2011 

Koolmees 48 23,2 41 22,9 

Pimpelmees 38 18,4 37             20,7 

Bonte vliegenvanger 31 15,0 31 17,3 

Spreeuw 25 12,1 9 5,0 

Ringmus 2 1,0 3 1,7 

Gekraagde roodstaart 3 1,4 3 1,7 

Boomklever 4 1,9 1 0,7 

Glanskop - - 1               0,7 

Bosuil 3 1,4 2 1,1 

Kerkuil 1 0,5 - - 

Steenuil 2 1,0 2 1,1 

Torenvalk 1 0,5 - - 

Witte kwikstaart - - 1 0,7 

Mandarijneend 1 0,5 2 1,1 

Mees  Spec. 4 1,9 - - 

Merel - - 1 0,7 

Roodborst - - 1 0,7 

Winterkoning - - 1 0,7 

Kauw - - 1 0,7 

Kasten met alleen nest 4 1,9 2 1,1 

Bezette nestkasten 169 82 % 139 77,6 % 

 

Toelichting: 

Er werden in het afgelopen jaar een 30 tal nestkasten 

minder gecontroleerd in het gebied van Johan. Toch 

werden nog 16 soorten genoteerd die gebruik maakten 

van 1 of meerdere nestkasten; 4 soorten meer t.o.v. 

2010. De koolmees had bijna 23 % van alle nestkastjes 

bezet gevolgd door de pimpelmees en de bonte 

vliegenvanger. Beide soorten hadden evenals in 2010 

weer een goed jaar hadden met respectievelijk 37 en 31 

bezette kasten. Helaas ging het niet zo goed met de 

spreeuwen; de bezetting was met 9 nestkasten slecht te 

noemen. Veel van de door Johan gecontroleerde 

spreeuwenkasten zijn in de loop van de jaren te veel 

verscholen geraakt in het groen, en zijn nodig aan 

vervanging toe. Er werd dit jaar 2 maal een legsel 

gepredeerd, beide keren ging het hierbij om een 

koolmees.  De ringmus lijkt zich enigsinds te herstellen  
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Nestkastenproject Basisschool St. Aegidius. 

 

De leerlingen van groep 7/8 hebben ook het afgelopen 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.  

 

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 28 nestkastjes was ook dit jaar weer goed; 

slechts drie kastjes zijn echt leeg gebleven, drie kastjes met alleen nestmateriaal een één kastje werd vernield. 

  

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

bezig zijn geweest. 

 

nestkast 
nummer 

1de controle 
28 april 

2de controle 
19 mei 

3de controle 
9 juni 

1 t/m 6  
 
Tom, Mart 
Pim 
 

1: leeg 
2: koolmees op nest 
3: bonte vliegenvanger op nest 
3A; leeg 
4: leeg 
5: 8 eitjes koolmees 
6: 5 eitjes gekraagde roodstaart 

leeg 
9 jongen 
6 jongen 
leeg 
leeg 
8 jongen 
5 jongen 

leeg 
uitgevlogen 
uitgevlogen, 2 eitjes 
leeg 
leeg 
uitgevlogen, 1 eitje 
uitgevlogen, 2 eitjes 

7 t/m 12 
 
Niels, Ben 
Thijmen 
 

7: volledig nest 
8: pimpelmees op nest 
9: spreeuw 5 jongen 
10: pimpelmees op nest 
11: volledig nest  
12: vliegenvanger 3 eitjes 

koolmees broedend op nest 
9 jongen 
uitgevlogen 
9 jongen 
7 eitjes bonte vliegenvanger  
6 jongen 

uitgevlogen 
uitgevlogen 
uitgevlogen 
uitgevlogen, 1 eitje 
1 eitje, uitgevlogen 
uitgevlogen 

13 t/m 19 
 
Gijs, Thijs 
Joep 

13: nest 
14: koolmees 9 eitjes 
15: koolmees 9 eitjes 
16: (spreeuwenkast!) 5 jongen  
17: pimpelmees 11 eitjes 
19. pimpelmees 6 eitjes  

volledig nest / leeg 
nog 9 eitjes 
9 grote jongen 
uitgevlogen 
11 eitjes 
vogel op nest 

leeg 
kastje vernield door kwajongens 
uitgevlogen 
uitgevlogen 
8 eitjes, verlaten nest 
uitgevlogen 

18 t/m 23 

 
Ruben, 
Collin, 
Sjoerd 

18: koolmees 8 eitjes 

20: bonte vliegenvanger 7 eitjes  
21: pimpelmees 9 eitjes  
22: koolmees op het nest 
23: volledig nest km /pm  

9 jongen 

7 jongen 
8 jongen 
7 gr. Jongen 
nog steeds leeg 

uitgevlogen, 2 dode jongen 

uitgevlogen 
uitgevlogen, 2 eitjes 
uitgevlogen 
leeg nest 

24 t/m 28 
 
Sofie, Jette 
Emma 

24: koolmees volledig nest 
25: een dode pimpelmees  
26: pimpelmees op het nest 
27: koolmees 8 eitjes 
28: bonte vliegenvanger 7 eitjes 

nog steeds leeg 
bonte vliegenvanger op nest 
8 jongen 
8 jongen 
7 jongen 

leeg nest 
6 jongen 
uitgevlogen, 1 eitje 
uitgevlogen, 1 eitje 
uitgevlogen 
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Totaaloverzicht 2011:  

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 zowel de gegevens van 2010 als van 2011 in 

dit overzicht verwerkt. In totaal werden in 2011 op alle 

locaties 1788 nestkasten één of meerdere keren 

gecontroleerd. Hiervan waren er 1074 bezet waarmee het 

bezettingspercentage uitkwam op 60%. Dit is een daling van 

5% ten opzichte van 2010. Ongetwijfeld werden er in het 

onderzoeksgebied nog meer nestkasten op hun inhoud 

gecontroleerd, echter hiervan werden geen gegevens 

bijgehouden. De nestkasten die in 2011 eenmalig werden 

bezocht i.v.m. het ringen van de jongen, maar waarvan 

verdere gegevens ontbraken zijn wel in dit overzicht verwerkt. 

Dit betrof voornamelijk nestkasten van de bos- kerk- steenuil 

en torenvalk.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2010 als 2011. 

 

Vogelsoort nestkasten 
Bezet 

Percentage 
Bezet 

nestkasten 
Bezet 

Percentage 
Bezet 

Jaargang 2010 2010 2011 2009 

Koolmees 379  20,5 331 18,5 

Ringmus 58 3,1 71 4,0 

Pimpelmees 247 13,4 194 10,9 

Bonte vliegenvanger 169 9,2 198 11,1 

Spreeuw 104 5,6 79 4,4 

Kerkuil 27 1,5 21 1,2 

Boomklever 46 2,3 39 2,2 

Bosuil 21 1,1 13 0,7 

Huismus 9 0,5 6 0,3 

Steenuil 35 1,9 36 2,0 

Gekraagde roodstaart 7 0,4 10 0,6 

Torenvalk 26 1,4 21 1,2 

Glanskop 2 0,1 1 0,1 

Holenduif 8 0,4 1 0,1 

Mees Spec. 19              1,0 1 0,1 

Grauwe vliegenvanger 1 0,1 3 0,2 

Mandarijneend 1 0,1 3 0,2 

Merel 1 0,1 2 0,2 

Kauw 4 0,2 3 0,2 

Boomkruiper   1 0,1 

Roodborst   2 0,2 

Witte kwikstaart   2 0,2 

Winterkoning   1 0,1 

Eekhoorn 1 0,1 - - 

Hommel 3 0,2 2 0,2 

Kasten met alleen nest 38 2,1 33 1,8 

Bezette nestkasten 1206 65 % 1074 60 % 

Gecontr.  nestkasten 1845  1788  
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Samenvatting: 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de bezetting van 60% dit jaar wat lager uitkwam dan in 2010 toen 65 % 

van de nestkasten bezet was. Totaal hebben 23 vogelsoorten gebruik gemaakt van een nestkast, 5 meer dan in 

2010. De kool- en pimpelmees hadden een redelijk broedseizoen met een bezetting van respectievelijk 19 en 

11% van alle bezette nestkasten. De bonte vliegenvanger beleefde een zeer goed broedseizoen in onze regio 

en claimde 11% van de bezette nestkasten. Dit was dat een flink stuk hoger dan in voorgaande jaren. Ook de 

ringmus klimt langzaam weer uit het dal, terwijl spreeuw en boomklever een minder goed jaar hadden. Van de 

vogelsoorten die we over het algemeen niet vaak in een nestkast aantreffen deed de gekraagde roodstaart het 

met 10 bezette nestkasten weer iets beter dan in 2010. Ook hebben we dit jaar weer Mandarijn eenden 

broedend in een nestkast aangetroffen; maarliefst 3 maal. Totaal 16 x werd er dit jaar een broedsels verlaten 

aangetroffen; 9 x bonte vliegenvanger, 2 x pimpelmees, 3 x koolmees, 1 x boomklever en 1 x een 

Manderijneend. Ook werd in één nestkast een broedvogel dood aangetroffen; het betrof hier een koolmees. 

Verder troffen controleurs in het verlaten nest van een boomklever 9 dode jongen aan. Dit jaar hadden we 2 x 

te maken met predatie; beide keren waren het nesten van koolmezen die werden geplunderd.  

 

Broedresultaten uilen en torenvalk; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosuil: Bij de Bosuilen is de bezetting van nestkasten dit jaar 

weer een flink stuk lager t.o.v. 2010. Van de gecontroleerde 

nestkasten waren er dit broedseizoen maar 13 bezet, de 

resterende kasten werden vooral door holenduif en kauw 

bezet. Ook maken elk jaar een aantal Mandarijneenden 

gebruik van bosuilkasten; het gaat hierbij vooral om kasten 

die in de buurt van water hangen m.n. bij het Alm/Nordh Kan. 

Uit de 13, door de bosuil bezette nestkasten zijn in totaal 23 

jongen uitgevlogen, wat neer komt op 1,8 jong per nestkast. 

In totaal werden er 60 nestkasten van deze soort 

gecontroleerd 

Kerkuil; Net als het broedseizoen van 2009 en 2010 was 

ook 2011 een slecht jaar voor de kerkuilen. Dit had alles te 

maken met de winter 2010 /2011 toen er eind november al 

een flink pak sneeuw lag dat gedurende een week of 5 is 

blijven liggen. Door het gesloten sneeuwdek konden de 

uilen moeilijk bij hun voedsel (muizen ) waardoor de 

kerkuilen in het beste geval met een slechte conditie de 

winter uitkwamen. Enkele vrijwilligers en kasteigenaren 

hebben op meerdere broedlocaties de schade kunnen 

beperken door het bijvoeren van eendagskuikens. In veel 

gevallen werden de aangeboden kuikens met graagte door 

uilen verorberd. Ook waar de uilen konden jagen op 

sneeuwvrije plaatsen zoals hooizolders, kapschuren of open 

stallen, hebben een aantal broedparen zich nog kunnen 

redden. Mede hierdoor zijn later nog mooie nesten met 

jongen uitgevlogen. In totaal werden 120 nestkasten 

gecontroleerd, waarvan er in 21 is gebroed en jongen zijn 

uitgevlogen. Het aantal uitgevlogen jongen bedroeg totaal 

87, wat neer komt op 4,1 jongen per nestkast. 
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Veel en langdurige sneeuw is funest voor de kerkuil.  
Ze kunnen alleen nog muizen vangen in schuurtjes, 

boerenschuren, kapschuren en open stallen. 
Kerkuilen kunnen maar weinig vetreserves aanleggen 

en na een aantal dagen sneeuw zijn ze uitgehongerd. 

Heeft de kerkuil een vaste roestplaats in een nestkast, 
dan kan in of op de kast worden gevoerd. De kuikens 

kunnen ook op de invliegplank worden gelegd. Op deze 
manier weet de uil de kuikens te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht broedresultaten Uilen en Torenvalk van 2009 t/m 2011; 

 

Soort vogel 

 

Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast 

Jaargang   2009   2010   2011  2009  2010   2011   2009   2010   2011 

Kerkuil    35  27       21 83       90      87  2,8 3,3  4,1   

Bosuil   16   21      13 33  46 23  2,1  2,2  1,8   

Steenuil   32 35 36     66 108 97  2,1  3,1  3,0  

Torenvalk   21   26      21  87 81 88  4,1  3,1  4,2    

Totaal   104   109 91   269   325     295  2,6  3,0  3,2  

 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat de steenuil en torenvalk een goed broedjaar achter de rug hebben. 

De kerkuil en bosuil hadden echter een slecht broedjaar. Positief bij de kerkuilen was het hoge aantal van 4,1 

jongen per geslaagd broedsel, dit is de laatste jaren niet zo hoog geweest.  

We zijn nog steeds bezig met het plaatsen van nestkasten voor zowel bos- kerk- en steenuil als voor torenvalk. 

Nog steeds komen er nog veel verzoeken van mensen die graag voor één van de genoemde soorten een 

nestkast op hun erf willen hebben. We gaan dan wel eerst kijken voor welke soort het erf geschikt is om een 

kast te plaatsen. 

 

 

 

 

 

Steenuil: De Steenuil heeft het ook dit broedseizoen goed 

gedaan met 36 bezette nestkasten, precies 1 meer dan in het 

broedseizoen 2010. Het aantal uitgevlogen jongen bedroeg 97 

stuks wat neerkomt op 3,0 jong per nestkast. Dit was iets 

lager dan 2010 toen er 108 jongen uitvlogen en het 

gemiddelde uitkwam op 3,1 jong per nestkast. Er werden ca 

100 nestkasten gecontroleerd waarvan er zoals vermeld 36 

door steenuilen waren bezet.  

 

Torenvalk; Het broedjaar voor de torenvalken is met 21 

bezette nestkasten gelijk aan het broedjaar 2009. Het aantal 

uitgevlogen jongen is met 88 en gemiddeld 4,2 jongen per 

kast net iets hoger. Er werden in totaal ca. 50 nestkasten 

gecontroleerd, hiervan waren er dus 21 bezet.  
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8. RINGRESULTATEN 2011 
 

A. Geringde vogels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

*nieuwe soort voor vogelwerkgroep 

 

Er werden in 2011 aanzienlijk meer vogels geringd dan in voorgaande jaren en ook werden er meer soorten 

geringd dan de laatste jaren gebruikelijk was. In het overzicht zijn zelfs 2 vogelsoorten opgenomen, die nog 

niet eerder in ons werkgebied werden geringd. Op 23 februari werd in Agelo op de vaste wintervoeder- en 

ringplek een middelste bonte specht geringd. Jarenlang was deze 

spechtensoort uitgestorven in Nederland, maar sinds het begin van 

deze eeuw is de middelste bonte specht aan een opmars 

begonnen en broedt nu vooral in de oudere eikenbossen langs de 

oostgrens en breidt zich nu verder westwaarts uit. In 2011 werd in 

Nederland slechts één exemplaar geringd en dat geeft wel aan hoe 

bijzonder het ringen van deze vogel is. De andere nieuwkomer in 

dit ringoverzicht is de algemeen bekende ooievaar, waarvan in 

Volthe 4 pullen werden geringd. Verderop in dit Jaarverslag 2011 

staat een artikel over dit bijzonder fraaie broedresultaat en de 

geringde jonge ooievaars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOORT 2010 2011 SOORT 2010 2011 

Ooievaar* - 4 Kramsvogel 7 - 
Sperwer - 1 Zanglijster - 7 

Buizerd 2 - Kleine Karekiet 432 412 
Torenvalk 76 88 Zwartkop 4 - 

Kleine Plevier 14 9 Tjiftjaf - 6 

Kievit 37 18 Grauwe Vliegenvanger 9 31 
Wulp 1 - Bonte Vliegenvanger 1124 1372 

Holenduif 4 12 Staartmees - 11 
Houtduif - 22 Glanskop 3 17 

Turkse Tortel - 8 Matkop 1 - 

Koekoek 23 31 Kuifmees 3 - 
Kerkuil 97 87 Pimpelmees 143 110 

Steenuil 112 107 Koolmees 330 205 
Bosuil 52 24 Boomklever 268 311 

Gierzwaluw 3 1 Boomkruiper - 7 
Grote Bonte Specht 8 3 Kauw - 3 

Middelste Bonte Specht* - 1 Zwarte Kraai - 1 

Boerenzwaluw 493 579 Spreeuw 841 774 
Huiszwaluw 70 79 Huismus 19 303 

Grote Gele Kwikstaart 13 7 Ringmus 108 329 
Witte kwikstaart 6 4 Vink 36 27 

Winterkoning 5 - Groenling 5 73 

Heggenmus 6 27 Sijs - 8 
Roodborst 14 25 Goudvink 5 - 

Gekraagde Roodstaart 48 78 Geelgors 36 18 
Merel 45 29    

Totaal soorten 39 43 Totaal exemplaren 4503 5269 

Middelste bonte spechten lijken behoorlijk op de grote 

bonte specht, maar de baardstreep die de grote bonte wel 

heeft, ontbreekt. Hij heeft een grote voorkeur voor oud 

loofbos, waarin met name oude eiken voorkomen. Ook 

houden ze van open plekken in het bos. In tegenstelling tot 

de meeste spechten zoekt de middelste bonte zijn voedsel 

doorgaans op de horizontale takken. 
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Voor veel vogelsoorten vormt het stedelijk gebied een  

belangrijk habitat waar grote aantallen broedvogels en overwinterende 

vogels voorkomen. Een aantal vogelsoorten komt zelfs vrijwel uitsluitend 

voor in het stedelijk gebied. De recent door Vogelbescherming 

Nederland uitgebrachte stadsvogelbalans laat zien dat de vogels van het 

stedelijk gebied er niet altijd even goed voorstaan. Zeven van de ruim 50 

stadsvogels staan op de landelijke rode lijst. Bijna een kwart van alle 

stadvogelsoorten vertoont een matige of sterke afnemende trend tussen 

1999 en 2008. 

De toename van het aantal geringde vogels in 2011 is grotendeels het gevolg van deelname aan een nieuw 

ringproject van het Vogeltrekstation. Het doel van dit nieuwe project Ring-MUS is;  

- het verzamelen van gegevens over reproductie, overleving en conditie van vogels van het stedelijk milieu. 

- het opleiden van nieuwe ringers. (Belangstelling? Neem eens contact op met een van onze ringers) 

 

Voor dit project zijn in Hengelo en Oldenzaal 558 vogels geringd. Dat er 

tegenwoordig veel Houtduiven en Turkse Tortels in de stedelijke 

omgeving broeden, blijkt wel want hier werden 22 houtduiven en 8 

Turkse Tortels geringd. Bijzonder geslaagd was dit project op de 

vangplaats in Hengelo waar 280 huismussen werden geringd met de 

normale metalen ring en tevens enkele kleurringen kregen 

aangelegd. Huismussen laten zich, eenmaal gevangen, bijzonder 

moeilijk terugvangen. Om toch voldoende gegevens van 

huismussen binnen Ring-MUS te krijgen worden kleurringen 

aangelegd. De groenlingen en sijzen, die verzot zijn op 

zonnebloempitten en pinda’s, werden ook op deze locaties geringd. 

Op de vaste wintervoeder- en ringplekken in Agelo en Saasveld is door het ontbreken van winterweer slechts 

één keer gevangen en zijn in totaal 262 vogels geringd, maar wel met de bijzondere vangst van de middelste 

bonte specht. Andere opmerkelijke vangsten waren verder: 26 ringmussen en 18 geelgorzen. In Saasveld werd 

toen op 23 maart al een tjiftjaf gevangen, die net terug was uit de overwintering in Zuid Europa. 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, werden weer veel bonte vliegenvangers geringd, maar in 2011 waren dit er 

extreem veel. Het aantal broedparen was op de meeste locaties hoger en de broedresultaten waren ook hoog. 

Door enkele geslaagde 2e legsels van gekraagde roodstaart liep het aantal geringde pullen van deze fraaie 

zomergast op tot 78.  

Het geringde aantal boerenzwaluwen neemt de laatste jaren ook weer toe door extra aandacht voor deze soort 

en zeker in 2011 met het "Jaar van de Boerenzwaluw". Dit lukte ook mede dankzij de toename van het aantal 

ringers, dat in 2011 versterking kreeg in de persoon van Leonard Rouhof. Uitgebreid verslag van het RAS-

projekt Boerenzwaluw en nader onderzoek voor betere bescherming van de boerenzwaluw middels het 

aanbrengen van een elektronische chip bij boerenzwaluwen is verderop in dit Jaarverslag 2011 te lezen. 

Door uitbreiding van het aantal kunstnesten voor huiszwaluwen op 2 locaties steeg het aantal geringde 

exemplaren de laatste jaren weer. Opvallend was het lage aantal geslaagde 2e legsels van deze soort. Op één 

boerderij was een kunstnest in beslag genomen door wespen, die voordat ze echt lastig werden, met de 

waterslang werden verwijderd, waarna als nog een paartje huiszwaluwen in het kunstnest ging broeden en met 

succes. 

Al op 4 mei kregen de eerste pullen van spreeuwen een ring aangelegd en in anderhalve week tijd liep het 

aantal op tot 774, waarmee de spreeuw de op een na meest geringde vogel was. Het was een goed 

broedseizoen voor de spreeuw met gemiddeld veel pullen in de nestkasten en in een zestal nestkasten was het 

behoorlijk dringen met 7 schreeuwende jonge spreeuwen. Het aantal broedpaartjes bij Plas in Agelo breidde 

zich verder uit en is opgelopen tot 50. Op deze locatie was een nestkast voor spreeuwen ingepikt door 

hoornaars, die nadat de nestkast helemaal volgebouwd was, aan de buitenkant verder gingen. De spreeuwen 

produceerden in 2011 geen 2e legsel, zoals in sommige jaren wel het geval is, anders was het aantal geringde 

pullen nog groter geweest. 
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Ofschoon er meer nesten van kleine karekieten 

werden gevonden dan in 2010, daalde het aantal 

geringde pullen met 20. Verantwoordelijk voor deze 

daling was het mindere broedsucces door het slechte 

zomerweer. Slechts enkele nestjes met 5 pullen en 

ook niet veel voltallige nestjes met 4 pullen werden 

geringd en vervolglegsels eind juli en begin augustus 

waren er nauwelijks. En…..de predatie door 

koekoeken was hoog, want niet minder dan 31 pullen 

kregen een 5,5 mm ringetje aangelegd. En er was 

nog iets bijzonders aan de hand, want in minstens 12 

nestjes waarin koekoeken een ei hadden 

gedeponeerd, werd geen koekoek groot, maar in 

enkele wel kleine karekieten, die bovenop het niet 

uitgekomen koekoeksei zaten. Dit "verschijnsel" werd 

aangetroffen op slechts een beperkt gedeelte van het 

A-N Kanaal en werd veroorzaakt doordat de eieren 

niet bevrucht zijn geweest. 

 

Bij het kanaal Almelo-Nordhorn broedden 2 paartjes grote gele kwikstaart succesvol en dat leverde 7 geringde 

pullen op; helaas mislukte een legsel bij de Roelingsbeek door verstoring door nieuwsgierige recreanten en 

waren er geen vervolglegsels. 

Van de minder opvallende vogelsoort, de grauwe vliegenvanger, werden in 8 nestjes 31 pullen geringd. In 

tegenstelling tot de bonte vliegenvanger, die eind april - begin mei arriveert en na één broedsel al weer snel in 

juni naar Afrika vertrekt, arriveert de grauwe vliegenvanger pas half mei en na het eerste legsel in de eerste 

helft van juni, volgt nog een tweede in juli. 

  

B.  Weidevogels 

 

SOORT 2007 2008 2009 2010 2011 

Kievit 32 27 38 37 18 

Grutto 3 1 7 0 0 

Wulp 0 9 5 1 0 

Scholekster 5 6 0 0 0 

Tureluur 3 0 0 0 0 

TOTAAL 43 43 50 38 18 

 

De tabel met de geringde aantallen 

weidevogels laat niets aan duidelijkheid te 

wensen over. Slechts 18 pullen van de Kievit 

werden er geringd en dan ook nog op 

braakliggende bouwgrond in de Bornsche 

Maten, de nieuwe woonwijk van Borne. 

Ofschoon er zo hier en daar nog wel kuikens 

van weidevogels groot zijn geworden, was het 

aantal bedroevend laag en ontsnapten ze aan 

de spiedende ogen van de ringers of waren al 

door kraaien of ander "gespuis" verorberd. De 

extreem droge weersomstandigheden waren 

natuurlijk ook funest voor de kuikens. In de 

Benneker en Ottershagen zijn om de rust in 

deze speciale, weidevogelvriendelijk gebieden 

te bewaren, geen weidevogels geringd.  

Weer veel jonge koekoeken geringd langs het  
Almelo-Nordhorn Kanaal 

Van de weidevogelkuikens werden alleen kieviten geringd 
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C.  Roofvogels en uilen 

 

Na het strenge winterweer met ruim 4 weken een gesloten sneeuwdek van eind 2010 waren de verwachte 

broedresultaten van de roofvogels en uilen niet hoog gespannen. Maar gezien die moeilijke periode valt het 

aantal geringde pullen van de diverse soorten niet tegen. Bij 20 broedpaartjes torenvalken werden totaal 88 

pullen geringd en er waren 2 nestkasten met 6 jonge Torenvalken. De vroege legsels leverden zoals verwacht 

de meeste pullen op. 

Boven verwachting hoog was het aantal van 87 geringde kerkuilen, want als er één soort gevoelig is voor 

strenge winters, dan is het wel de kerkuil. In 21 nestkasten werd met succes gebroed, waarbij opviel dat in 

sommige nestkasten heel laat met broeden werd begonnen. 

Evenals in 2010 was de steenuil de meest 

geringde soort, die schijnbaar opmerkelijk goed 

de winter had doorstaan. Over het algemeen 

zaten er iets minder jongen in de nestkasten 

en was er ook geen nestkast met 6 jongen, 

wat in goede jaren wel vaker het geval is. Op 

een locatie in Weerselo waren minstens 4 bijna 

vliegvlugge pullen net voor de komst van de 

ringer ten prooi gevallen aan een steenmarter. 

Slechts 24 bosuilen kregen een ring aangelegd, 

terwijl in voorgaande jaren dit aantal 

aanzienlijk hoger was. Diverse nestkasten, 

waarin voorgaande jaren altijd pullen werden 

aangetroffen, waren in 2011 leeg en ook in de 

andere kasten waren de broedresultaten lager 

met meestal maar 2 of 1 jonge bosuilen. 

Eind 2011 werd op de locatie van het Ring-

MUS project in Oldenzaal nog een sperwer 

gevangen op een ongebruikelijke manier, nl. met de hand! Bij het begin van de schemering zat het wijfje 

sperwer al een beetje in slaaphouding op de schutting en werd de sperwer met een snelle greep van de 

schutting geplukt. Helaas werd de sperwer al 3 dagen later op Nieuwjaarsdag dood teruggemeld. Op slechts 

één kilometer afstand van de ringplek was de vogel in de buurt waar veel mussen bivakkeerden vol tegen de 

wand van een carport gevlogen bij de achtervolging van een prooi. 

 

D.  Terugmeldingen 

In 2011 werden 3 terugmeldingen ontvangen van vogels die in het buitenland waren geringd en 9 

terugmeldingen van vogels die in ons eigen Twente waren geringd en teruggemeld werden uit het buitenland. 

Van de 17 terugmeldingen betreffende Kerkuilen werden er 16 dood teruggemeld en slechts één exemplaar 

werd levend in een nestkast gemeld. Hieronder volgt een selectie van de interessantste meldingen. 

1.Kokmeeuw Copenhagen 6H2165. Tussen een groep Kokmeeuwen bij een vijver in de Hasseler Es 

ontdekte Peter Bleijenberg een geringd exemplaar. Met de telescoop en een handje brood lukte het de ring af 

te lezen. De kokmeeuw was geringd in Denemarken. ’s Winters overwinteren veel Kokmeeuwen uit Scandinavië 

bij ons in Nederland. 

SOORT 2007 2008 2009 2010 2011 

Havik 1 3 2 0 0 

Sperwer 1 1 0 0 1 

Buizerd 12 14 8 2 0 

Torenvalk 78 127 78 76 88 

Kerkuil 339 226 95 97 87 

Steenuil 43 70 78 112 107 

Ransuil 1 3 0 0 0 

Bosuil 50 42 32 52 24 

TOTAAL 525 486 293 339 307 

Diverse nestkasten van de bosuil bleven leeg waardoor er 
aanmerkelijk minder jongen werden geringd 
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2.Kerkuil Arnhem 5439326. Deze Kerkuil was een behoorlijk eind naar het Noorden gevlogen. Tijdens de 

inval van de winter in november 2010 met veel sneeuw werd de Kerkuil dood in een schuur gevonden. 

3.Torenvalk Arnhem 3672943. Er werden 2 terugmeldingen ontvangen betreffende deze Torenvalk. In het 

eerste bericht werd melding gemaakt dat de Torenvalk ziek of gewond was en in de volgende melding ruim 2½ 

week later bleek de vogel dood te zijn. 

4.Kerkuil Arnhem 5450203. Ook deze Kerkuil was naar het Noorden gevlogen en al na 117 dagen dood 

teruggemeld. Er werd geen doodsoorzaak vermeld. 

5.Kerkuil Arnhem 5438618. En nog een Kerkuil die noordwaarts vloog en vlak over de grens in Duitsland 

verongelukte. Nu werd het verkeer op de autobaan A280 de Kerkuil noodlottig. 

6.Spreeuw Arnhem L359210. De melder vond alleen maar een rechterpoot van deze Spreeuw waaraan de 

ring was bevestigd. Vreemd was dat de Spreeuw in Friesland was terecht gekomen. Onze Spreeuwen trekken 

normaliter naar het W of ZW. Het natuurlijk is niet zeker dat de Spreeuw naar het NW is gevlogen omdat alleen 

maar de poot met ring is gevonden. Het is mogelijk dat de Spreeuw elders in Nederland is verongelukt en door 

een "meeuw" is opgevreten en in Friesland de niet verterende poot met ring weer heeft achtergelaten in een 

braakbal. Terugmeldingen van alleen maar een gevonden ring zonder vogel zijn voor velerlei uitleg vatbaar en 

zijn daarom minder waardevol of bruikbaar. 

7.Spreeuw Arnhem L330139. Volgens verwachting trok deze spreeuw wel in de gebruikelijke richting en 

werd al begin juli bij de Oostvaardersplassen gevangen. Het is opmerkelijk hoe snel Spreeuwen na afloop van 

het broedseizoen het broedgebied bij ons verlaten. 

8.Kerkuil Arnhem 5439363. Deze Kerkuil vloog West en belandde uiteindelijk in Tollebeek in de NO Polder. 

Op 9 januari 2011, direct na de koude december 2010 werd de Kerkuil dood gemeld. De doodsoorzaak werd 

niet vermeld. 

9.Ooievaar Arnhem 9609. In het voorjaar van 2011 streken in Volthe bij het aldaar al aanwezige paartje een 

groep van 10 Ooievaars neer, waarvan enkele de strijd aangingen om het paalnest te veroveren op het al 

gevestigde broedpaar. In deze groep Ooievaars liep ook een geringd exemplaar waarvan de ring werd 

afgelezen. Het bleek nog een betrekkelijk jonge Ooievaar uit Koekange in Drente, want op de terugmelding 

werd als ringdatum 3 juni 2009 vermeld.  

10. Torenvalk Arnhem 3706676. Dispersie van jonge Torenvalken vindt plaats in alle richtingen en begint 

enkele weken na het uitvliegen. Op muizenrijke plekken blijven ze meestal een tijdje hangen. Tegen het eind 

van het jaar hebben ze meestal hun voorlopige bestemming gevonden, zoals deze Torenvalk in de buurt van 

Staphorst. Hier werd de vogel gevangen en gecontroleerd door een ringer. 

11.Kerkuil Arnhem 5450245. Ook dispersie van Kerkuilen vindt plaats in alle richtingen. Nu naar het Westen 

tot bij Heerde en ja weer als verkeersslachtoffer gemeld. 

12.Boerenzwaluw Arnhem AR 96457. In Rossum was een Boerenzwaluw een stal ingevlogen en kon geen 

opening vinden om er weer uit te vliegen. Dus maar een handje geholpen door de Boerenzwaluw voor een 

raam te grijpen en toen bleek deze geringd te zijn. Die zou wel in de directe omgeving zijn geringd, dacht de 

vogelvanger. Dat was niet het geval want de terugmelding vermeldde dat de Boerenzwaluw 2 maanden 

daarvoor was geringd in Neede. 

13.Torenvalk Arnhem 3706656. Het gebeurt helaas veel te vaak dat vogels verdrinken in vee drinkbakken; 

vooral uilen overkomt dat nog wel eens. Dat ook torenvalken verdrinken in drinkbakken is minder bekend, maar 

een valkje uit Weerselo verdronk bij Winterswijk volgens de terugmelding.  

14.Kerkuil Arnhem 5439395. Nu weer eens een melding van een Kerkuil die naar het Zuiden was getrokken 

tot in Bakel in Noord Brabant en daar het slachtoffer werd van het drukke verkeer. 

15.Boerenzwaluw Bruxelles 11856118. Bij de Boerenzwaluwen die in juli werden teruggevangen voor het 

RAS project in Albergen, bleek een exemplaar niet een Arnhem-ring, maar een Bruxelles-ring te dragen. De 

Boerenzwaluw was op 5 september 2010 gevangen en geringd in Kinrooi in België en was toen al op trek naar 

overwintering in Afrika. Oorspronkelijk zal deze vogel wel uit de directe omgeving van Albergen komen. 

16.Boerenzwaluw Arnhem AR77887. Een Boerenzwaluw, die geringd was in Albergen, werd tijdens de trek 

naar het zuiden, gevangen en gecontroleerd door een ringer in Velbert in het Ruhrgebied in Duitsland. Tussen 

dit ringstation in Duitsland en het ringstation in Overdinkel zijn al meer vogels uitgewisseld. In 2011 werd een 

Kleine Karekiet geringd in Overdinkel en teruggevangen in Velbert, maar ook was er omgekeerd een Kleine 

Karekiet geringd in Velbert die werd teruggevangen in Overdinkel.  
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In vrijwel alle laaglandgebieden van Europa komt de 

kleine karekiet voor: van Zuid-Scandinavië tot in het 

Middellandse-Zeegebied. Kleine karekieten trekken in 

Zuidwestelijke richting, over België, Frankrijk en het 

Iberisch Schiereiland, naar Afrika. 
 

17.Kleine Karekiet Arnhem AJ26122. Ieder jaar worden er wel enkele Kleine Karekieten, geringd als 

nestjong aan het Almelo-Nordhornkanaal, teruggemeld uit België. Ook dit jaar weer 2 exemplaren, met daarbij 

een Kleine Karekiet die al in 2005 geringd was en dus al 6 jaar oud. Dat is heel oud voor deze soort.  

18.Kleine Karekiet Arnhem AV43986. Deze kleine Karekiet 

was slechts 5 kilometer verderop gevangen in België als de 

vorige. In België worden jaarlijks meer dan 80.000 Kleine 

Karekieten gevangen en geringd, bijna allemaal als volwassen 

vogel. Logisch dat er altijd wel enkele exemplaren bijzitten die 

bij ons aan het AN-Kanaal zijn geringd. 

 

19.Ringmus Arnhem V489686. In tegenstelling tot Huismussen, die nauwelijks enige trek vertonen en hun 

hele leven in de buurt blijven, zijn Ringmussen meer reislustig. Een jonge Ringmus uit Tilligte belandde in 

oktober in een mistnet in Awirs in België. 

20.Spreeuw Arnhem L330147. Nog steeds worden in Frankrijk trekvogels geschoten en niet omdat ze 

schade aan gewassen brengen, want deze Spreeuw werd in november geschoten in Frankrijk. Zeer 

waarschijnlijk plezierjacht of een Franse kwajongen met een windbuks! 

21.Spreeuw Arnhem L313596. Is overwinteren in Engeland dan niet veiliger? Niet altijd, want deze Spreeuw 

werd weer gegrepen door een kat aan de Engelse westkust, maar dat had de vogel overal kunnen overkomen! 

22.Ooievaar Helgoland N974. Het mannetje Ooievaar die dit jaar 4 jongen groot bracht in Volthe is geringd 

in Herborn in Duitsland als nestjong. Inmiddels is deze Ooievaar al behoorlijk op leeftijd, maar kan nog wat 

jaartjes voor nageslacht zorgen. Deze Ooievaar trekt ’s winters niet naar het zuiden, maar overwintert hier en 

loopt dus geen risico’s die aan de trek naar het zuiden zijn gebonden.  

 

VOGELSOORT 

RINGNUMMER 

RINGDATUM 

RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 

VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 

TIJD 

BIJZONDERHEID 

1.Kokmeeuw 

Copenhagen 

6H2165 

24-12-2007 

Kopenhagen 

Denemarken 

23-01-2011 

Hengelo 

535 km 

1119 dag 

Levend, ring afgelezen 

2.Kerkuil 

Arnhem 5439326 

20-06-2009 

Langeveen 

27-11-2010 

Dornum Duitsland 

138 km 

525 dg 

Dood, binnengevlogen 

3.Torenvalk 

Arnhem 3672943 

14-06-2010 

Weerselo 

10-10-2010 

Norddeig, Duitsland 

143 km 

116 dg 

Ziek, gewond 

3.Torenvalk 

Arnhem 3672943 

14-06-2010 

Weerselo 

29-10-2010 

Norddeig, Duitsland 

143 km 

135 dg 

Dood, verhongerd of 

verzwakt 

4.Kerkuil 

Arnhem 5450203 

21-06-2011 

Fleringen 

15-10-2011 

Midwolda Groningen 

92 km 

117 dg 

Dood, korter dan één 

week 

5.Kerkuil 

Arnhem 5438618 

08-07-2009 

Saasveld 

31-12-2010 

Bunde A280 Duitsland 

96 km 

541 dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

6.Spreeuw 

Arnhem L359210 

07-05-2011 

Agelo 

28-09-2011 

Dronryp Friesland 

121 km 

143 dg 

Dood, poot met ring 

gevonden 

7.Spreeuw 

Arnhem L330139 

05-05-2011 

Rossum 

08-07-2011 

Oostvaardersdijk 

106 km 

64 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

8.Kerkuil 

Arnhem 5439363 

29-05-2010 

Harbrinkhoek 

09-01-2011 

Tollebeek NO Polder 

78 km 

225 dg 

Dood 

9.Ooievaar 

Arnhem 9609 

03-06-2009 

Koekange Drente 

18-04-2011 

Rossum 

57 km 

684 dg 

Levend, ring afgelezen 

Jaarlijks worden enkele kleine karekieten 
teruggemeld uit België 
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10. Torenvalk 

Arnhem 3706676 

04-06-2011 

Agelo 

17-12-2011 

Staphorst 

53 km 

195 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

11.Kerkuil 

Arnhem 5450245 

18-09-2011 

Weerselo 

24-11-2011 

Heerde 

52 km 

67 dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

12.Boerenzwaluw 

Arnhem AR 96457 

12-07-2011 

Neede Gelderland 

15-09-2011 

Rossum 

30 km 

65 dg 

Levend, 

binnengevlogen 

13.Torenvalk 

Arnhem 3706656 

03-06-2011 

Weerselo 

27-11-2011 

Winterswijk 

43 km 

176 dg 

Dood, verdronken in 

vee drinkbak 

14.Kerkuil 

Arnhem 5439395 

17-06-2010 

Fleringen 

03-01-2011 

Bakel Noord-Brabant 

122 km 

200 dg 

Dood, verhongerd 

15.Boerenzwaluw 

Bruxelles 1856118 

05-09-2010 

Kinrooi België 

23-07-2011 

Albergen 

150 km 

321 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

16.Boerenzwaluw 

Arnhem AR77887 

20-05-2011 

Albergen 

24-08-2011 

Velbert Duitsland 

116 km 

96 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

17.Kleine Karekiet 

Arnhem AJ26122 

06-07-2005 

Kanaal A/N Agelo 

01-09-2011 

Berendrecht België 

210 km 

2248 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

18.Kleine Karekiet 

Arnhem AV43986 

22-06-2011 

Kanaal A/N Agelo 

13-08-2011 

Oorderen België 

215 km 

51 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

19.Ringmus 

Arnhem V489686 

19-05-2010 

Tilligte 

23-10-2010 

Awirs, België 

226 km 

156 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

20.Spreeuw 

Arnhem L330147 

05-05-2011 

Volthe 

12-11-2011 

Marquise Frankrijk 

401 km 

191 dg 

Dood, geschoten 

21.Spreeuw 

Arnhem L313596 

06-05-2010 

Volthe 

24-12-2010 

Bethesda Engeland 

804 km 

230 dg 

Dood, gepakt door kat 

22.Ooievaar 

Helgoland N974 

05-06-1992 

Herborn Duitsland 

18-04-2011 

Rossum 

206 km 

6891 dg 

Levend ring afgelezen, 

broedvogel in Volthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaart met bijzondere terugmeldingen. 
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9. MONITORING STEENUIL 2011 

 

Het afgelopen seizoen deden we als steenuilwerkgroep voor het 9e achtereenvolgende jaar mee 

aan het Steenuil Monitoring Project. Als steeds stellen wij de resultaatgegevens ook provinciaal 

en landelijk (SOVON) beschikbaar. Op deze wijze dragen wij ons steentje bij aan het volgen van 

provinciale en landelijke trends. Een goed inzicht over voor- dan wel achteruitgang, 

broedverloop, voedselaanbod etc. etc. draagt immers bij aan het in stand houden van voldoende 

geschikte broedlocaties en territoria van de steenuil.  

 

De inventarisatiegegevens van 2011 

Vanaf 2003 houden we door middel van 

inventarisatie, nestkastcontrole en anderszins 

de lotgevallen van de steenuil bij. Het 

inventarisatiewerk vindt plaats met behulp 

van geluidsapparatuur. Daartoe worden in 

het voorjaar (maart / april) de inmiddels 

bekende locaties bezocht. Ook worden al heel 

wat jaren nestkasten gecontroleerd, jongen 

en oudervogels geringd en vindt er met enige 

regelmaat overleg plaats met 

“steenuilbezitters”.  

 

In vergelijking met 2010 is er een nieuw 

inventarisatiegebied (Albergen) aan ons 

werkgebied toegevoegd. Binnen ons 

werkgebied hebben we 8 aaneengesloten 

gebieden met een oppervlakte van pakweg 

144 km². Het gebied wat door onze ringers 

wordt bestreken is nog een behoorlijk stuk groter. Grofweg geschat zijn we voor onze kleinste uil actief in een 

gebied van circa 170 km². Met het inventarisatiewerk houden zich momenteel 8 leden van onze Vereniging mee 

bezig. Het ringwerk gebeurt door 3 personen.  

Daarnaast is in Geesteren voor het eerst ook een klein groepje mensen dit jaar actief geworden voor de 

steenuil. Zij plaatsten het afgelopen jaar 14 steenuilkasten op geschikte locaties.  

 

Broedterritoria 

Binnen ons werkgebied wordt al 9 jaar achtereen geïnventariseerd. Het verloop van de afgelopen jaren ziet er 

als volgt uit:  

 

Jaargang Broedparen Jaargang Broedparen 

2003 83 2008 104 

2004 92 2009 100 

2005 93 2010 101 

2006 95 2011 101 (108 ) * 

2007 100   

 

* Tussen haakjes de aantallen, aangevuld met de gegevens uit Albergen.  

 

Over voor- of achteruitgang is moeilijk wat te zeggen. Het fluctueert een beetje.  

Circa 32 km² van ons werkgebied is door bebossing of bebouwing ongeschikt als broedgebied voor de steenuil. 

Globaal kan worden gesteld dat er in het resterende, voor steenuilen wel geschikte, gebied van 112 km² circa 

108 broedparen voorkomen. Dit komt vrijwel neer op 1 broedpaar per km². Als we het ongeschikte deel van het 

steenuilgebied meerekenen, dan komen we uit op 0,75 broedpaar per km². 

 

 

Jaarlijks worden de nestkasten gecontroleerd op bezeting 
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Deelgebiedresultaten in tabelvorm: 

Onderstaande tabel geeft een overzichtsbeeld van de resultaten in 2011, het gebied, de grootte en de 

inventariseerders van ons onderzoeksgebied, zoals we dat gewend waren in de achterliggende 8 jaren, 

aangevuld met het nieuwe gebied Albergen.  

 

Gebied Territoria. Oppervlakte Plaats Inventariseerder 

1 24 23,5 km ² Weerselo, Agelo, Reutum Albergen Wim Wijering /  

2 22 km ² Rossum, Agelo Jan Nijmeijer 

3 12 km ² Volthe, Beuningen, Lemselo Johan Groote Punt 

4 9 9 km ² Gammelke, Lemselo en Dolland Friso Koop 

5 12 16,5 km ² Weerselo, Saasveld, Hertme,  Vincent de Lenne / 

Leonard Rouhof 

6 14 19 km ² Saasveld, Borne, Deurningen  Gerard Spit 

7 8 13,5 km² Fleringen Jan Peddemors 

8l 7 13,5 km² Albergen deels Johan Drop 

 

Totaal 

 

108 144 km² 

  

* nieuw in 2011. 

 

Voorkom verdrinking 

Waterputten, veedrinkbakken, teilen, 

badkuipen en zelfs emmers en gieters, 

kortom alles wat van boven open is, steile 

wanden heeft en gevuld is met water of een 

andere vloeistof, vormt een groot risico op 

verdrinking met name voor jonge steenuilen. 

De vogels vallen er in als ze wat interessants 

zien of als ze water willen drinken en kunnen 

er niet meer uitkomen. Ook volwassen uilen 

verdrinken op die manier, zoals blijkt uit de 

foto hiernaast. Het gevaar bestaat dus het 

hele jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand een aantal opvallende/bijzondere zaken uit het steenuilseizoen 2011 

 Bij het ophangen van steenuilkasten is het belangrijk ook altijd te kijken naar de overige aanwezige 

soorten; daarom bijv. geen kast ophangen bij goede boerenzwaluw locaties. 

 Rondom Geesteren zijn ook meerdere kasten opgehangen, dit jaar waren er echter nog weinig bezet 

 Op een erf waar een nestkast was opgehangen werden roepende steenuilen gehoord maar de kast 

bleek onbezet. Het betreffende paartje bleek later in het seizoen jongen te hebben in een grondnest in 

een houtwal. 

 Hoewel het vaak niet goed samen gaat was er één locatie met een broedgeval van zowel een bosuil en 

steenuil op hetzelfde erf. 

 Een erf waarbij de aanwezige broedparen van steen- en kerkuil verdwenen/omkwamen door rattengif. 

 

Er bestaan verschillende mogelijkheden om verdrinking in een waterbak te vermijden.  

In de eerste plaats door te voorkomen dat de uilen er in vallen. Dek daartoe de waterbak in de broedtijd af 

met kippengaas of keer de bakken om zodat ze niet kunnen vollopen.  

Mochten de steenuilen toch in een waterbak vallen, moeten ze kunnen ontsnappen. Houd de waterbak 

goed vol en hang een stuk kippengaas, een juttedoek of een strook oude vloerbedekking over 

de rand, zodat ze op eigen kracht uit de bak kunnen klimmen. 
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De vereniging wil hierbij dan ook graag de sponsoren bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt.  

Dit zijn Loohuis Beveiliging in Fleringen en Plaagdierbeheersing Twente  in Saasveld die elk één 

endoscoop voor hun rekening namen.  

De firma Tasche Staalbouw Albergen-Fleringen en Loonbedrijf Gebr. Poppink Reutum hebben 

ieder een bijdrage geleverd voor de derde Endoscoop. Nogmaals hartelijk dank daarvoor! 

 

10. NESTKASTCONTROLE MET BEHULP VAN EEN NESTKASTCAMERA 

 

Het afgelopen jaar werden door een aantal leden van de Natuur-en vogelwerkgroep De Grutto meer als duizend 

nestkasten gecontroleerd. Alleen al van torenvalk, bos-kerk- en steenuil werden ruim ongeveer 300 nestkasten 

gecontroleerd op bezetting. Doordat de kasten vaak op behoorlijke hoogte hangen zijn dit arbeidsintensieve 

controles. Er wordt dan ook heel wat afgesjouwd met lange en zware ladders. Daarbij komt dat de kasten vaak 

meerdere keren bezocht worden bijv. ingeval er eieren zijn en er in een later stadium jongen geringd moeten 

worden. Bovendien is het zo dat lang niet alle kasten bezet zijn  waardoor de dan genomen moeite tevergeefs 

is geweest. Door de bereidwillige sponsoring van enkele bedrijven hebben we in 2011 drie endoscopen kunnen 

aanschaffen. Zo’n apparaat is uitgerust met een flexibele slang met ingebouwde camera en verlichting met 

daarbij een monitor waarop de beelden van de camera te zien zijn. Tevens is er de mogelijkheid om de beelden 

op te slaan. Bevestigd aan een uitschuifbare lange steel is het hiermee mogelijk om vanaf de grond in de 

nestkast kijken en een eerste controle van de nestkast uit te voeren. Dit geeft een enorme tijdbesparing in het 

toch al drukke voorjaar waarbij de controleurs handen en voeten te kort komen om alle nestkasten 

gecontroleerd te krijgen. Een bijkomend voordeel is dat het nu ook mogelijk is om geschikte broedplaatsen 

zoals holle bomen te controleren 
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11. BOERENZWALUW  

 

A.  Ras-Project boerenzwaluw 2011 

 

RAS staat voor Recapturing  Adults for Survival: of te wel soortgericht onderzoek naar de 

overleving van Nederlandse broedvogels. In een vast studiegebied wordt daarbij een bepaalde 

soort onder de loep genomen. Daarbij wordt met een vaste terugvangst inspanning getracht 

terugmeldingen te verzamelen van adulte broedvogels in ons geval de boerenzwaluw. Doel is om 

hierdoor inzicht te krijgen in overleving, plaatstrouw, leeftijdsopbouw en dispersie.  

 

Onze deelname 

In 2011 werden adulte boerenzwaluwen geringd en gevangen op vier boerderijen met een totaal van 60 

broedparen. Tevens werden op deze boerderijen alle jongen geringd. Daarenboven werden op twee boerderijen 

alleen de nestjongen geringd. Het vangen de broedvogels doen we in de vroege ochtenduren. Omdat nagenoeg 

alle broedvogels overnachten in de broedruimte, worden voor zonsopgang hierin de netten opgesteld waarbij 

de in- en uitvliegopeningen worden afgesloten. Het is ons gelukt om 124 broedvogels te vangen. Dit waren er 

vier meer als wat we op basis van het aantal broedparen maximaal konden vangen. Een reden hiervoor zou 

kunnen zijn dat er op de vangplekken enkele zwaluwen overnacht hebben van boerderijen in de omgeving. De 

verdeling was 64 mannetjes en 60 vrouwtjes. Van de 124 gevangen zwaluwen waren 46 exemplaren al in 

eerdere jaren geringd.  

 

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

Ringstatus Ringjaar van de gevangen zwaluwen 

2006 2007 2008 2009 2010 

Geringd als broedvogel op vanglocatie 2 1 3 4 28 

Geringd als nestjong op vanglocatie 1  1  5 

Geringd als nestjong elders     1 

Totaal teruggevangen in 2011 3 1 4 4 34 

 

In 2010 hebben we op de vanglocaties totaal 51 broedvogels geringd. Eén jaar later werden er hiervan 28 

teruggevangen. Dat betekent dat bijna 55 % van deze zwaluwen de risico’s van heen- en terugtrek én 

winterperiode in Afrika hebben overleefd en zijn teruggekeerd op dezelfde boerderij. De terugvangsten uit 

voorgaande jaren waren gering. De twee oudste teruggevangen zwaluwen werden in 2006 geringd als 

broedvogel en waren op het moment van terugvangst in 2011 dus minimaal 6 jaar oud. Van de 266 geringde 

nestjongen in 2010 hebben we er 6 in 2011 teruggevangen. Dit maakt duidelijk dat slechts een marginaal deel 

van de geringde jongen terugkeren op hun geboorteplek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vijf geringde nestjongen van 2010 die het 

afgelopen jaar als broedvogel op de 

geboorteplaats zijn teruggevangen waren allen 

mannetjes.  Dat is niet geheel toevallig. Uit 

analyse van de eigen database blijkt dat van de 

tien jonge zwaluwen die op het ouderlijke nest 

terug keren om te broeden, negen hiervan 

mannetjes zijn. Totaal zoekt driekwart van de 

jonge mannetjes een nestplaats binnen 2 km van 

het ouderlijk nest. Voor driekwart van de jonge 

vrouwtjes ligt deze afstand tussen 2 en 4 km van 

het ouderlijk nest. De verspreiding van 

vrouwelijke nestjongen betreft dus een veel groter 

gebied dan van de jonge mannetjes.        5 jonge mannetjes werden teruggevangen op de         
       geboorteplek   



Natuur- en vogelwerkgroep De Grutto 51 

Broedbiologisch onderzoek. 

Om meer inzicht te krijgen in de aantalsontwikkeling is door Vogelbescherming Nederland, SOVON 

vogelonderzoek en de stichting Hirundo een breed landelijk onderzoek opgezet naar de boerenzwaluw. Behalve 

de gegevens die verzameld worden via het RAS-Project is hierbij is ook aandacht voor onderzoek naar 

broedbiologie via het “Nestkaartenproject” van SOVON en het “Ringproject Pullen” van het vogeltrekstation.  

 

Broedseizoen 2011. 

Het aantal broedparen dat terugkeerde op onze projectboerderijen lag enkele paartjes hoger als in 2010. 

Landelijke tellingen geven aan dat het aantal broedparen een stabiel beeld geven. Zo omschrijft SOVON de 

laatste 20 jaar als "geen significante verandering van betekenis" waarbij de grafieken van de laatste tien jaar 

een lichte toename laten zien. Totaal telden we op de vier projectboerderijen 60 broedparen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén broedpaar was bijzonder vroeg bij dit voorjaar. Op 22 maart om 07.30 uur in de ochtend kwam de 1e 

boerenzwaluwman zich melden op de deel van één van de projectboerderijen. De vrouw des huizes zag al 

reikhalzend uit naar de hereniging met deze gezellig kwetterende sierlijke vogel voor het komend broedseizoen. 

Op een andere boerderij was begin april een paartje zwaluwen al drukdoende met het opknappen van het oude 

nest. Tot grote verbazing van de controleur bleek op 12 april in dit nest het eerste ei al te zijn gelegd. Dit is in 

al die jaren dat we onderzoek doen naar de boerenzwaluw nog nooit zo vroeg voorgekomen. De eerste eieren 

worden doorgaans eind april gelegd. Bij een tweede controle op 15 april lagen er 4 eieren in dit nest. De 

aankomst van de zwaluwen was echter zeer verspreid. Eind april waren de stallen nog maar mondjesmaat 

bezet door zwaluwen. Slechte weersomstandigheden in het voorjaar in Frankrijk en Spanje zullen tot vertraging 

in de aankomst hebben geleid. De boerenzwaluwen begonnen gemiddeld op 10 mei met het eerste legsel. Het 

legbegin van het 2e legsel was gemiddeld rond 1 juli. Derde broedsels werden niet geconstateerd. De 

weersomstandigheden waren in de afgelopen broedperiode nog extremer dan in 2010. Zeer warm en droog in 

het voorjaar en begin van de zomer en juist erg koud en nat in het verdere verloop van de zomer. De eerste 

broedsels waren ondanks de droogte succesvol. Gemiddeld vlogen hiervan 4 jongen uit. De weersomslag in de 

zomer veroorzaakte echter verliezen onder de tweede broedsels. Meer verlaten legsels en grotere jongensterfte 

waardoor gemiddeld slechts 2,8 jongen uitvlogen per nest. Het aantal van 6,7 uitgevlogen jongen per 

broedpaar was voor onze omgeving iets lager als gemiddeld. Het langjarig gemiddelde (gegevens ESP-Project 

van 1993-2004) ligt in onze omgeving op 6,8 jong per broedpaar. 

 

Gecontroleerde nesten: 118 

 

Broedparen 60 

Aantal 1e legsels 60 

Aantal 2e legsels 51 

Aantal 3e legsels 0 

Eieren gem. per nest 4,4 

Gem. legbegin 1e legsel 28 mei 

Gem. legbegin 2e legsel 18 juli 

Uitgevlogen 1e broedsel gem: 4,0 

Uitgevlogen 2e broedsel gem: 2,8 

Uitgevl. per broedpaar 6,7 

Nestjongen geringd: 404 

Tabel: In 2011 werden 118 legsels gevolgd op 

uitkomstgegevens. Hiervan zijn nestkaarten gemaakt 

voor het nestkaartenproject van SOVON. Alle 

gegevens zijn tevens opgeslagen in een eigen 

database. Uitwerkingen hiervan staan vermeld in de 

tabel.  

 

Een echt Twents broedgeval in Hertme; jonge 

zwaluwen werden grootgebracht in een klomp. 
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Door de snelle technische ontwikkelingen van de laatste jaren is het 

mogelijk geworden kleine zangvogels uit te rusten met apparatuur die 

tijdens de trek en overwintering geografische gegevens kan opslaan. Deze 

zogenaamde ‘Geolocators’ zijn zeer licht in gewicht waardoor ook kleine 

vogels als boerenzwaluwen gevolgd kunnen worden.  
 

B.  Geolocator project bij boerenzwaluwen 2011 en 2012 

 

Aan het ringonderzoek naar de boerenzwaluw is dit jaar een nieuw en spannend facet 

toegevoegd. Het afgelopen jaar hebben onze ringers voor het eerst in Twente bij boerenzwaluwen 

geolocators aangebracht als onderdeel van een landelijk onderzoek. 

 

Inleiding: 

Vanaf de start in 1992 nemen wij voor de Regio Twente deel aan het landelijk ringonderzoek naar de 

boerenzwaluw. Het is een onderzoek in het broedgebied dat zich toespitst op broedresultaten en overleving. 

Informatie van buiten het broedgebied is echter nog steeds beperkt. Het ringonderzoek heeft weliswaar 

uitgewezen waar onze vogels globaal naar toe gaan, en welke routes ze daarbij kiezen, maar van de ligging van 

belangrijke stop-over en overwinteringsgebieden in Afrika, met name ten zuiden van de Sahara, weten we nog 

maar heel weinig. Van de half miljoen geringde Nederlandse boerenzwaluwen in 100 jaar tijd, zijn slechts 80 

ringen uit Afrika terug gemeld. Hieronder 4 terugmeldingen afkomstig uit het Twentse project. 

 

 

 

 

 

 

Inzet van geolocators: 

Om meer inzicht te krijgen in de bedreigingen van de boerenzwaluw gedurende de gehele jaarcyclus is meer 

informatie nodig van buiten het broedgebied. Door samenwerking van drie partijen is het mogelijk geworden 

om in Nederland 50 boerenzwaluwen uit te rusten met een geolocator. Het project werd gefinancierd door 

Vogelbescherming Nederland, de praktische ondersteuning en uitwerking werd verzorgd door het 

Vogeltrekstation en de Stichting Hirundo organiseerde het veldwerk en de praktische zaken.  

 

Uitvoering: 

De geolocators zijn verdeeld over 5 regio’s die elk 10 geolocators hebben aangebracht. De regio’s zijn gekozen 

op grond van de daar actief zijnde ringers die al jarenlang meedoen met ringonderzoek naar de boerenzwaluw 

waaronder dus ook Twente. Het apparaatje weegt 0,7 gram, wat minder is dan 5% van het lichaamsgewicht 

van de zwaluw en daardoor ruim binnen de aanvaardbare belasting valt. De geolocator wordt bevestigd d.m.v. 

een tuigje en wordt als een soort “rugzakje” op de rug van de zwaluw meegedragen en vormt geen 

belemmering voor het vliegen en de rui. 

Voorafgaand is er een 

instructiebijeenkomst geweest 

waarbij de ringers instructies 

kregen en konden oefenen op 

dummies. De geolocators  zijn 

aangebracht op boerenzwaluwmannetjes 

van broedlocaties in Agelo, Weerselo, 

Albergen en Hertme. Boerenzwaluwmannetjes 

zijn zeer plaatstrouw en kunnen bij overleving 

met vrij grote zekerheid weer teruggevangen 

worden op de broedplaats. Volgens landelijke 

cijfers ligt de overlevingskans van volwassen mannelijke 

boerenzwaluwen op bijna 40 %. In 2012 zullen we dan ook alle 

op alles moeten zetten om de boerenzwaluwen terug te vangen. De 

geolocator wordt dan direct verwijderd waarna de zwaluw weer wordt vrijgelaten. De geolocators worden 

vervolgens op het Vogeltrekstation uitgelezen.  
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Zijaanzicht van de voor dit project gebruikte Mk20ASLT 

van de Britsch Antarctic Survey. Deze geolocator weegt 

ongeveer 0,7 gram, is 16 mm lang. De lichtcensor is 

bevestigd op een ‘antenne’ om te voorkomen dat deze 

afgedekt wordt door de rugveren van de vogel. De 

antenne is 14 mm lang. Het tuigje wordt bevestigd aan 

de twee oogjes aan de achterzijde en gaat door de holle 

buis aan de voorzijde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vraagstelling 

Er is door ringonderzoek al globale informatie over trek en 

overwintering van de boerenzwaluw bekend. Een groot probleem bij 

de interpretatie van de vondsten en terugvangsten van geringde 

boerenzwaluwen is echter dat de meldkans sterk wordt bepaald door 

de bevolkingsdichtheid. Daardoor kan het voorkomen van grote 

aantallen boerenzwaluwen in belangrijke, maar zeer dunbevolkte 

gebieden sterk onderbelicht blijven. Met het gebruik van geolocators 

wordt dit probleem verholpen. 

Met betrekking tot de boerenzwaluw verwachten we antwoorden te krijgen op de volgende vragen: 

 Waar liggen belangrijk slaapplaatsen, pleisterplaatsen en winterverblijven? 

 Verblijven boerenzwaluwen langere tijd op dezelfde plek of vinden er grote omzwervingen binnen Afrika 

plaats? 

 Wordt de ruiperiode op een locatie doorgebracht (zijn er ruiconcentraties?) of vinden er tijdens de rui ook 

bewegingen plaats? 

 Met welke snelheid wordt in voor- en najaar de Sahara overgestoken? 

 Trekken boerenzwaluwen uitsluitend overdag of vindt ook nachttrek plaats? 

 Hoe belangrijk zijn oases en andere pleisterplaatsen tijdens de trek door met name de Sahara en de Sahel? 

 Is er sprake van een lusvormige trek (heentrek via Spanje en West-Afrika, terugtrek via Centraal Afrika-

Tunesië-Italië) 

 

 
Werking geolocator 

Een geolocator bestaat uit een lichtgevoelige censor, een klok, een geheugenchip en een batterij. De 

lichtintensiteit wordt door de geolocator zeer frequent en exact gemeten, en wordt samen met het exacte 

tijdstip van de meting opgeslagen. De lengte van de periode waarover gegevens worden gemeten en 

opgeslagen is afhankelijk van de grootte van de geolocator (en dus de grootte van de vogelsoort waarop de 

geolocator wordt bevestigd) en varieert van 9 maanden tot circa 8 jaar. Bij terugvangst worden de gegevens 

uitgelezen en met behulp van een computer bewerkt. Uit de snelheid waarmee de lichtintensiteit ’s morgens 

toeneemt en ’s avonds afneemt wordt het tijdstip van zonsopgang en zonsondergang berekend. Omdat dit 

tijdstip varieert met zowel de breedtegraad als de lengtegraad kan hierdoor twee keer per dag een geografische 

positie worden berekend. De nauwkeurigheid van deze positie is ongeveer 100 tot 150 km. 

De Europese Boerenzwaluwen trekken in een breed front door 

Europa richting Afrika. De Oostelijke zwaluwen gaan via de 

Bosporus, een gedeelte gaat via Italië en onze zwaluwen gaan 

hoofdzakelijk via Spanje. Nederlandse boerenzwaluwen lijken 

vooral te overwinteren in West Afrika.  
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12. HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 2011 

 

Door de extreem droge voorjaarsmaanden leek 2011 een slecht ‘zwaluwjaar’ te worden. De 

lentebode waar veel natuurliefhebbers jaarlijks weer naar uitkijken, was dit jaar laat terug. 

Op meerdere boerenerven ging de nestbouw en de eerste broedpoging niet zoals men gewend 

was. Op tal van plaatsen verdwenen de zwaluwen na hun aankomst voor enkele weken, om dan 

soms alsnog terug te keren. Ondanks dit aarzelende begin van de broedperiode en de verwachting 

van een slecht resultaat bij de inventarisatie viel het aantal broedparen uiteindelijk  niet echt 

tegen. Als we onderstaande tabel bekijken valt het jaar 2011 met een aantal van 2014 bewoonde 

nesten niet echt uit de toon. Al is het verschil met de twee topjaren 2009 en 2010 toch aanzienlijk. 

 

 Aantal nesten en bewoonde locaties 

 

                     Jaar            Bewoonde locaties           Totaal aantal nesten 

2002 254 1624 

2003 278 1840 

2004 273 1872 

2005 293 2191 

2006 293 2110 

2007 284 1945 

2008 281 2058 

2009 286 2118 

2010 282 2109 

2011 287 2014 

 

In dit jaar zijn op 287 bewoonde adressen huiszwaluwen aangetroffen. Op 107 locaties waren geen bewoonde 

nesten meer aanwezig. Als dit 5 jaar achtereen voorkomt wordt het adres uit het bestand gehaald 

 

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 2009 2010 2011 

A 1 nest 15,4 % 17,7 % 17,8% 

B 2 – 5 nesten 40,9% 37,2 % 40,8% 

C 6 – 15 nesten 33,9% 34,1 % 31,3% 

D 16 – 25 nesten 5,6% 7,5 % 6,6% 

E 26 – 50 nesten 3,5% 2,8 % 2,8% 

F 51 – 100 nesten 0,7% 0,7 % 0,7% 

 

De percentages van 2011verschillen nauwelijks met die van de voorgaande jaren.  

Dit jaar werden op 10 locaties meer dan 25 broedparen aangetroffen.  

Tot categorie E behoorden de locaties bij de familie Meijerink te Lonneker met 26 nesten (vorig jaar 28 ), bij 

familie Loohuis te Geesteren met 27 (19), familie Kemna te Saasveld met 30 (26), Luttinkhuis te Beuningen 31 

(27), Lubbers te Albergen met 35 (35), en Schothorst in Oldenzaal/de Lutte  met 41(31) nesten . 

 

Tot de hoogste categorie behoorden dit jaar de twee locaties die al jaren boven de 50 zitten, n.l. de familie 

Broenink te Langeveen met 58 (58} en de familie Zanderink in De Lutte met 77 (97) nesten. 
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Noordoost-Twente onderverdeeld 

In onderstaand overzicht zijn de plaatsen in ons telgebied met de 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.  

 

Plaats locaties nesten Plaats locaties nesten 

 2010 2011 2010 2011  2010 2011 2010 2011 

Agelo 12 14 118 117 Mander  8  9 70 70 

Albergen 11 11 131 146 Manderveen 0 0 0 0 

Beuningen 18 22 173 186 Mariaparochie 2 1 13 7 

Brecklenkamp 1 1 11 12 N.Deurningen 5 5 18 15 

De Lutte 31 32 309 270 Nutter 7 7 35 22 

Denekamp 21 19 139 152 Oldenzaal 1 1 30 17 

Deurningen 11 16 47 84 Ootmarsum 1 1 7 3 

Enschede 0 0 0 0 Oud Ootmarsum 11   9 39 24 

Fleringen 13 12 70 66 Overdinkel 0 0 0 0 

Geesteren 23 16 123 92 Reutum 9 9 45 35 

Hengelo 0 0 0 0 Rossum 37 37 234  235 

Hertme 2 2 11 12 Saasveld 18 16 136  108 

Hezingen 1 1 5 2 Tilligte 12 14 100 79 

Langeveen 5 5 67 93 Tubbergen 2 2 5 5 

Lattrop 6 7 48 26 Vasse 1 1 4 9 

Lonneker 7 2 29 28 Vriezenveen  3 3 9 7 

Losser  3 5 21 27 Weerselo 7      7 67    65 

 

De Lutte en Rossum blijken echte zwaluwbolwerken te zijn. Dit beeld zien we al vanaf de beginjaren van de 

inventarisaties. Welke factoren, behalve 

gebiedsgrootte, daarbij een rol spelen zouden we 

eens nader moeten onderzoeken. 

 

Kunstnesten 

Van de 2014 bewoonde zwaluwnesten waren er 

1568 door de vogels zelf gebouwd. De overige 446 

bewoonde nesten bestonden uit kunstnesten. Al 

jarenlang wordt hiervan op sommige locaties 

gebruik gemaakt als de vogels moeite hebben om 

een stevig nest te bouwen vanwege slecht 

‘bouwmateriaal’ of als pogingen tot nestbouw 

stranden door te gladde, moderne 

bouwmaterialen. In het gehele telgebied werd een 

totaal aantal kunstnesten gemeld van 735 stuks. 

Hiervan waren er zoals hierboven vermeld 446 

bewoond, een bezettingspercentage van 61%. Op 

verschillende locaties is de bezettingsgraad van kunstnesten hoog. Zo zijn bij de familie Loohuis in Geesteren 

van de 26 opgehangen kunstnesten er ook 26 bezet, bij de familie Oude Hendriksman te Rossum van de 23 er 

ook 23 bezet. Bij Tijink in Agelo zijn er van de 18 kunstnesten 17 bezet en bij de familie Bartels te Oldenzaal 

(Deurningen) van de 19 aanwezige kunstnesten 15 bezet. Op tal van plaatsen zijn kunstnesten een uitkomst 

om een kolonie van huiszwaluwen op peil te houden. De twee grootste locaties bestaan echter geheel uit 

eigengemaakte nesten. Daar zal zeker voldoende goed mestmateriaal, nestgelegenheid en voedsel aanwezig 

zijn, maar belangrijk is zeer zeker dat de kleine zomergasten welkom zijn op het erf.  

 

Op veel locaties is de bezettingsgraad van de kunstnesten hoog  
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Opgemerkt. 

● De meeste tellers hebben op hun lijsten ook meteen het aantal aanwezige nesten van de boerenzwaluw 

bijgehouden. In het gehele telgebied werden in totaal 1758 nesten van de boerenzwaluw vermeld. 

 

● In het gebied van de vogelwerkgroep Losser telde men 406 boerenzwaluwnesten. Daar telt men al jaren 

systematisch naast het aantal huiszwaluw- ook het aantal boerenzwaluwnesten.  

 

●Vorig jaar was het aantal nesten van laatstgenoemde soort in totaal 1135. De toename van 650 nesten in 

2011 zal deels veroorzaakt kunnen zijn door meer aandacht voor deze soort: 2011 was n.l. het jaar van de 

boerenzwaluw.  

 

●Huis- en boerenzwaluw gaan goed samen. Op tal van boerderijen komen beide soorten voor. Bij Zanderink in 

De Lutte werden naast de 77 huiszwaluw- ook nog 46 boerenzwaluwnesten geteld. 

 

 Dat het samengaan van beide soorten soms heel ver gaat, wordt nog eens benadrukt door  het aantreffen 

van een hybride van huis- en boerenzwaluw op het erf van de familie Franke te Weerselo. 

 

 Tot laat in het seizoen werden nog veel jonge vogels in de nesten aangetroffen. Er werd op de tellijsten 

meerdere malen melding gemaakt van wegvallende nesten. Het droge voorjaar zal hier debet aan zijn geweest. 

Een modderbad met zand, leem en mest biedt de vogels goede hulp bij de bouw van een stevig nest.  

 

● Ook dit jaar is de vaste groep tellers weer op pad geweest. Het zijn vrijwilligers van de Vogelwerkgroep 

Losser, de Vogelwerkgroep van Heemkunde Denekamp, de Vogelwerkgroep van Heemkunde Ootmarsum en 

van Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto. 

 

● Weet u adressen van huiszwaluwlocaties waar nog niet geïnventariseerd wordt, wilt u dit dan doorgeven aan 

een van de tellers die jaarlijks inventariseren of aan de hieronder genoemde contactpersoon. Ook met vragen 

en tips kunt u bij hen terecht. 

 

● Tot slot willen we alle ‘huiszwaluwenbezitters’ bedanken voor alle medewerking en de gastvrije ontvangst 

van onze vrijwilligers en niet in de laatste plaats dank aan alle vrijwilligers. 
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13. BIJZONDERE BROEDGEVALLEN 

 

A.  Ooievaars succesvol 

 

Het succesverhaal van de Ooievaars van 

Losser hebben een vervolg gekregen in ons 

werkgebied met een broedpaar in Volthe en 

een broedpaar in Denekamp. Het broedpaar 

in Volthe bracht al in 2010 met succes 3 

jongen groot en in 2011 werd dit nog 

overtroffen met een geslaagd legsel van 4 

jonge Ooievaars. In 2010 zijn de jongen niet 

geringd omdat men geen enkel risico op 

verstoring bij dit nieuwe broedpaar wilde 

nemen. In het voorjaar van 2011 had er 

een complete invasie plaats van Ooievaars 

die vochten om het paalnest in Volthe in 

bezit te nemen. Het vaste broedpaar dat de 

hele winter was gebleven, verdedigde tot 

bloedens toe met succes het nest. Al begin 

mei waren de kopjes van de jonge Ooievaars zichtbaar boven de rand van het paalnest en ze groeiden 

voorspoedig. Op 3 juni waren ze ruim 5 weken oud en in prima conditie en zijn ze met instemming van de 

eigenaar geringd, wat probleemloos verliep. De jongen werden alle 4 samen in een grote tas naar beneden 

gehaald, geringd en weer rustig op het paalnest neergelegd. Het ouderpaar volgde het tafereel vanaf een dak 

in de buurt en keerden een kwartiertje nadat de jongen weer terug op het nest lagen, weer terug bij hun kroost 

onder luid geklepper. In september zijn de 4 jonge Ooievaars samen met een grote groep Ooievaars die op trek 

waren, ook aan hun gevaarlijke tocht naar het zuiden begonnen. Tot begin januari 2011 was er nog geen 

melding ontvangen van de ringnummers van de 4, maar dat zal ongetwijfeld gebeuren. 

Om het gevecht voor het paalnest met alle eventuele noodlottige gevolgen te verminderen, werd nog een 

nieuw nest geplaatst hoog boven in een boom in de buurt. Op dit nest begon een tweede paartje enkele weken 

later ook te broeden en ook deze Ooievaars brachten met succes een jong groot. Deze jonge Ooievaar is helaas 

niet geringd omdat het nest zonder hoogwerker niet bereikbaar was. Samen met de ouders is ook dit jong in 

september vertrokken naar het zuiden. 

Er was nog een derde paartje dat wilde nestelen, maar de strijd om het tweede paalnest verloor en hun heil 

zochten in zelf een nest te bouwen in een klein boompje in de tuin, maar dit was geen succes. 

Het broedpaar in Denekamp had pech in 2010, want nadat 2 jongen waren uitgekomen, waren deze na 2 

weken plotseling om onbekende 

redenen verdwenen. Het is een 

bekend gegeven dat het  

broedsucces van nieuwe jonge 

broedparen het eerste jaar laag 

is. In 2011 hadden ze meer 

succes en waren er aanvankelijk 

3 jongen. Een jong werd na 3 

weken dood onder het paalnest 

gevonden. De  andere 2 jongen 

hebben het wel gered en zijn in 

september op trek gegaan. Ook 

om geen enkel risico op 

verstoring te nemen bij dit jonge 

paar, zijn in Denekamp de 

jongen niet geringd.  

 

De vier jonge ooievaars weer terug op het nest. 

 

Trotse en waakzame pa ooievaar met vliegvlugge jongen in juli. 
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B.  Broedgeval wespendief 

 

Jaarlijks broeden er in ons werkgebied wel ergens wespendieven. Maar door hun geheimzinnige gedrag op de 

broedlocatie verlopen bijna alle broedpogingen onopgemerkt. Voor mij was het in ieder geval de eerste keer dat 

ik deze soort broedend heb aangetroffen. Twee jongen vlogen uit van dit bijzonder broedgeval!  

 

Het had niet veel gescheeld of het broeden van deze 

bijzondere roofvogel was onopgemerkt gebleven. Begin 

mei was er bij een oud bestaand nest in een lariks wel 

enige activiteit. Rondom de nestboom werden echter 

geen poepspetters of andere sporen van bewoning 

aangetroffen. Tot de derde week van juli, toen duidelijk 

verse loofbladeren waren te zien op de rand van het 

nest. Dit kon alleen maar betekenen dat het nest dus 

toch bewoond werd. En gezien de tijd van het jaar rees 

het vermoeden dat het wel eens een wespendief zou 

kunnen zijn. Om zekerheid te krijgen werd de telescoop 

op enige afstand van de nestboom opgesteld. De 

telescoop onthulde na enige tijd tot mijn grote 

verrassing twee bijna volgroeide jonge wespendieven. 

Goed herkenbaar aan de choco-kleur en de kenmerkende neusspleet in plaats van de gebruikelijke ronde 

neusgaten zoals bij overige roofvogels. De leeftijd van de jongen werd geschat tussen 36 en 40 dagen.  

Dit bleek goed geschat want een week later zat al één van de jongen op een tak naast het nest. Gewoonlijk 

verlaten de jongen het nest na 42 dagen. Terugrekenend was het paar al op ongeveer 22 mei begonnen met 

de eileg. Waarschijnlijk waren ze op dat moment slechts enkele weken daarvoor teruggekeerd uit hun 

overwinteringsgebied in centraal Afrika om vervolgens al snel op een geheimzinnige en onopvallende manier 

aan een nieuw broedseizoen te beginnen. Typisch wespendief! 

 

De wespendief is een middelgrote roofvogel met het formaat van een 

buizerd met wie hij dan ook vaak wordt verward. Het is een trekvogel die de 

helft van zijn leven in Afrika doorbrengt. Door hun bijzondere jachtstrategie 

worden wespendieven weinig gezien. Voor het grootste deel van de dag 

zitten ze, voor zover niet broedend, op een tak langs bosranden om zich 

heen te kijken tot ze een wesp voorbij zien vliegen. Die proberen ze te 

volgen waarna ze opnieuw geduldig gaan posten. Op die manier komen ze 

stapje voor stapje dichter bij de plek waar de wespen naar toe vliegen: het 

wespennest. Als ze dat ontdekt hebben gaan ze aan het werk. Met de korte 

stevige graafpoten, die meer lijken op scharrelpoten van een kip dan op 

roofvogelklauwen, graven ze het nest uit. Het neusgat is smal en 

spleetvorming en de snavelbasis is breed, met korte borstelige veertjes waar 

geen wesp doorheen kan prikken. Als het nest is uitgegraven snoept de 

wespendief een voor een de wespen en larven eruit en ook de raten worden 

opgegeten. Ook het menu van de jongen bestaat uit wespenbroed.  

 

Jongen.  

De jongen vlogen begin augustus uit. Geregeld waren ze te zien op een tak 

naast het nest. Eenmaal uitgevlogen jongen keren (soms tot aan het moment van wegtrek) naar het nest terug 

om te slapen en om door de ouders van prooi te worden voorzien. Vanaf half augustus heb ik de oudervogels 

niet meer gezien. Het zou heel goed kunnen dat ze toen al op weg waren richting Afrika. Bij wespendieven is 

het normaal dat de jongen langer in de omgeving van hun ouderlijk nest blijven dan de ouders. Zodra de 

jongen uitgevlogen zijn kunnen ze al heel snel zelfstandig voedsel zoeken. Het opsporen van wespennesten en 

uitgraven van de raten is een handigheid die genetisch bepaald is. Dit in tegenstelling tot andere roofvogels 

waarbij de ouders de jongen nog lang voeren en ook leren hoe te jagen.  

Eén van de twee jongen op een tak naast het nest 

Wespendief heeft korte stevige 
graafpoten 
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14. JEUGDNATUURGROEP  SAASVELD 2011 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

In 2011 beleefde de jeugdnatuurclub haar 6e verjaardag. De belangstelling van de Saasveldse 

schooljeugd blijft onverminderd groot. Als er na de grote vakantie een deel van de groep afzwaait, 

wordt dit gewoon weer aangevuld met enthousiaste jongere kinderen. Op het eind van dit jaar 

bestond de groep zelfs uit 42 leden. 

De leiding van de club wordt gevormd door een vijftal Saasveldse dames: Agonda Kemerink, 

Annemarie Lutke Velthuis, Josefien Scholten, Erzebeth Kuipers en Monique Lansink, terwijl Gerard 

Boerrigter namens de Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto van de partij is.  

 

Op 14 januari was de eerste excursie in het 

nieuwe jaar naar kasteel Twickel bij Delden. 

In de ‘Jachthut’ waar veel opgezette dieren 

te zien waren, vertelde een natuurgids over 

de natuur in de Twickelse bossen. Daarna 

gingen we op pad voor een spannende 

natuurtocht langs donkere bospaden. 

 

Op 2 februari stond wintervoedering van 

vogels op het programma. Bij Agonda thuis 

werd op een vierkant plankje met rand een 

vettaart met allerlei zaden daarin gemaakt. 

Dat kwam in de lange winter met veel 

sneeuw goed van pas. Halverwege februari 

werd een bezoek gebracht aan Natura Docet 

in Denekamp waar een tentoonstelling was 

over Nachtbrakers (uilen). Na de rondleiding 

konden de kinderen lekker gaan uitpluizen 

wat er in de braakballen zat. 

 

In april was de jaarlijkse weidevogel-

fietstocht. Gewapend met verrekijker 

fietsten de kinderen in kleine groepjes langs 

plekken waar in de buurt van Saasveld nog 

weidevogels proberen te broeden. Naast 

kieviten, een paar grutto’s, een wulp en 

scholeksters werden nog veel meer vogels 

gezien. 
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Op 28 mei werd er gevist naar allerlei 

kleine waterdiertjes. Dit was zoals altijd 

een spetterend feest. Met schepnetten 

werden allerlei kleine visjes, torretjes, 

larfjes e.d. uit het water van de beek bij 

de kerk gevist. Met behulp van 

aanwezige zoekkaarten werden de 

namen van de opgeviste beestjes. Voor 

het echt kleine grut dat uit het water 

werd opgevist, was zelfs, om het goed te 

kunnen zien een microscoop aanwezig. 

 

Vlak voor de zomervakantie is er nog een 

excursie naar kasteel Singraven bij 

Denekamp geweest. Er werd een leuke 

speurtocht met opdrachten gehouden en 

de middag werd afgesloten met een 

gezellige picknick. Zo wordt ieder jaar 

de laatste bijeenkomst vóór de grote 

vakantie afgesloten. 

 

In het najaar zijn er ook nog een paar 

bijeenkomsten geweest, zoals in oktober 

naar de Sahara in Ommen. Boswachter 

Jos Kloppenburg liet de kinderen daar 

de bijzondere omgeving van het riviertje 

de Vecht en de zandverstuiving van de 

Sahara zien. 

 

In november was de laatste bijeenkomst 

van 2011. In het Voltherbroek, eigenlijk 

de Wiekermeden, in de buurt Rossum 

werd op zondagmorgen 13 november 

hard gewerkt. Samen met een aantal 

stoere mannen met baarden, leden van 

de Heemkundegroep, werden er 

plaggen gestoken, boompjes 

omgezaagd en werd het hout 

weggesleept. 

Dit om te zorgen dat het heideveldje 

niet overwoekerd wordt door bomen en 

struikgewas. Na het werken was het 

smullen van de lekkere warme 

pannenkoeken en chocolademelk. 

 

De jeugdnatuurclub kan terugkijken op 

een geslaagd jaar. De spontane 

medewerking van ouders en af en toe 

nog van andere natuurliefhebbers was 

voor de vaste groep begeleiders zeer 

welkom, eigenlijk onmisbaar. 
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15. VOGELTREKTELLINGEN 

 

Inleiding: 

In 2011 stonden er vier najaarstellingen op 

het programma vanaf het uitkijkpunt nabij 

de Sterrenwacht, te Lattrop. Door 

Natuurmonumenten is terplekke een 

uitkijkheuvel aangelegd. Om een vrij zicht 

te behouden is in overleg met 

Natuurmonumenten en het Waterschap het 

opgaande hout in de buurt van de 

uitkijkheuvel gesnoeid.  

  

Vogeltrektelling 11 september  

Er werd door 7 deelnemers geteld van  

07.00 – 14.00 uur. De scorelijst werd op deze 

dag aangevoerd door de boerenzwaluw die deze dag massaal doortrok met 1594 exemplaren, soms in groepen 

van meer dan 100 exemplaren. De spreeuw eindigde deze keer met 216 exemplaren op de 2e stek, maar van 

massale trek bij deze soort was geen sprake. Datzelfde geldt voor de op de 3e plaats geëindigde houtduiven. 

Van trek was wel spraken bij huiszwaluw (57) en witte kwikstaart. (50) Mooie soorten deze ochtend waren: 

boomvalk, bruine kiekendief en gierzwaluw. Totaal telden we 2756 vogels verdeeld over 59 soorten.  

 

Vogeltrektelling 25 september  

Er werd door 9 deelnemers geteld van 07.00 – 13.00 uur. Deze keer was het weer eens de spreeuw die met 

324 exemplaren de lijst aanvoerde. Het merendeel hiervan, 229 stuks, vlogen al in het eerste uur van de telling 

over. Vanwege de zonnige en windstille omstandigheden was er deze ochtend weinig trek waar te nemen. Ook 

roofvogeltrek kwam pas op het eind van de ochtend op gang. Toch kregen we nog 28 buizerds, 3 torenvalken, 

2 haviken, 5 sperwers en als toetje nog een wespendief in het vizier. Leuke waargenomen soorten waren 

boomleeuwerik, grote gele kwikstaart, ijsvogel en roodborst tapuit. Totaal telden we niet meer dan 1539 vogels 

verdeeld over 54 soorten. 

 

Vogeltrektelling 16 oktober. 

Er werd door 11 deelnemers geteld van 07.00 – 13.00 uur. Ook 

deze telling was het de spreeuw die de boventoon 

voerde. Vooral het eerste uur kwamen veel 

spreeuwen, houtduiven en vinken overvliegen. In 

de volgende uren waren het vooral de grauwe 

ganzen en koperwieken die in grote aantallen 

overkwamen. Spectaculair hoogtepunt was de 

doortrek van een zeearend maar ook 3 rode 

wouwen, een overtrekkende kraanvogel en een 

groep van 4 zilverreigers waren de krenten in de 

pap. Totaal telden we 3336 vogels verdeeld over 58 

soorten. 

 

 

Vogeltrektelling 30 oktober. 

Er werd door 8 deelnemers geteld van 17.30 – 13.00 uur. Deze keer was het niet de spreeuw maar de 

kramsvogel die de lijst ruimschoots aanvoerde met 1771 exemplaren. Een andere noordelijke lijstersoort de 

koperwiek was duidelijk minder treklustig en eindigde als zesde in de ranglijst van deze dag. Soorten waarvan 

we behoorlijke aantallen hebben geteld waren, spreeuw, houtduif, vink en kievit. Prachtig om te zien waren de 

vele overtrekkende groepjes ganzen; vooral rietgans en kolgans. Totaal telden we een recordaantal van 5849 

vogels verdeeld over 52 soorten. 

Het tellen begint al in de vroege ochtendgloren 
 

Een overtrekkende kraanvogel was één van de hoogtepunten 
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In de tabel een overzicht van de soorten en de aantallen van de vier teldagen: 

 

 Telling  Telling 

Soort 1 2  3  4  Soort 1  2  3  4 

Aalscholver 28 10 6 3 Kokmeeuw 77 148 50 123 

Blauwe reiger 21 7 4 2 Kolgans   65 328 

Boerenzwaluw 1594 69   Koolmees 26 28 39 39 

Bokje   1 2 Koperwiek   162 373 

Boomklever 5 3 2 1 Kraanvogel   1  

Boomkruiper 4 7 3 2 Kramsvogel  1 153 1771 

Boomleeuwerik 2 4  1 Meerkoet 5 7 6 10 

Boomvalk 3    Merel 22 35 17 4 

Bruine Kiekendief 2    Nijlgans 13 18 3 2 

Buizerd 27 31 36 4 Oeverzwaluw 6    

Dodaars   2 1 Pimpelmees 34 42 21 31 

Ekster 3    Putter    7 

Fitis 7 4   Rietgans   8 415 

Fuut 3 4 2 3 Ringmus 5 2 1 13 

Gaai 19 42 18 10 Rode wouw   3  

Gele kwikstaart 4    Roek 1    

Gierzwaluw 2    Roodborst 3 3 5 3 

Glanskop 2  1  Roodborsttapuit  1   

Goudvink   1 1 Stormmeeuw 2    

Graspieper 1 2 3  Sijs   42 30 

Grauwe gans 57 15 243  Sperwer 5 5 2 8 

Groene specht 3 3 2 3 Spreeuw 216 324 1232 756 

Groenling 4 14 16 8 Staartmees  9  7 

Grote bonte specht 4 5   Tapuit 1    

Grote gele Kwikstaart  2   Tjiftjaf 25 51 5  

Grote lijster  1  1 Toendra rietgans   8 415 

Grote mantelmeeuw 2    Torenvalk 4 3 1 1 

Grote zilverreiger 3  4  Turkse tortel 8 8 3 6 

Havik  2 1 1 Veldleeuwerik   14 17 

Heggenmus 4 11 5 1 Vink 48 201 226 470 

Holenduif 12 26 7 9 Waterhoen 3 3   

Houtduif 111 92 523 597 Watersnip    5 

Houtsnip    1 Wespendief  1   

Huismus 3    Wilde eend 23 59  47 

Huiszwaluw 57    Winterkoning 4 9  4 

Kauw 107 56 148 184 Witte kwikstaart 50 64  1 

Keep   10 7 IJsvogel 3 1 3 2 

Kievit 52 66 123 274 Zanglijster 3 14   

Kleine bonte specht  1   Zeearend   1  

Kleine mantelmeeuw 15    Zilvermeeuw 5 1 4 4 

Kneu 2 1   Zwarte kraai 15 3  1 

Knobbelzwaan   5  Zwartkop  5   

     Totaal 2756 1539 3336 5849 
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Vergelijkingen van de 4 teldagen  

 

Van de vier teldagen die we dit jaar hebben georganiseerd, hebben we de top 5 onder elkaar gezet.  

 

11 september 2011                                                     25 september 2011 

          

 1.  Boerenzwaluw 1594    1. Gaai 93  

 2.  Spreeuw 216    2. Wilde eend 82  

 3.  Houtduif 111    3. Witte kwikstaart 73  

 4.  Kauw 107    4. Pimpelmees 60  

 5.  Kokmeeuw 77    5. Tjiftjaf 46  

          

 

16 oktober 2011     30 oktober 2011  

          

 1.  Spreeuw 1232    1. Kramsvogel 1771  

 2.  Houtduif 523    2. Spreeuw 756  

 3.  Vink 226    3. Houtduif 597  

 4.  Koperwiek 162    4. Pimpelmees 60  

 5.  Kauw 148    5. Vink 470  

          
 

 

16. EURO BIRDWATCH 2011 

 

Euro-Birdwatch 2011 werd dit jaar gehouden op zondag 2 oktober en viel samen met onze 

weekendexcursie naar het Waddeneiland Texel. Het werd een zonovergoten teldag, waarbij het 

merendeel van de tellers al fietsend de verschillende vogel-hotspots van het eiland bezochten.  

Onze deelname aan EuroBirdwatch vanaf Texel op 02-10-2011. 
 

Geteld werd er door de meesten van ons van 08.00 uur tot 13.30 uur. Dit laatste in verband met de geplande 

terugreis naar Twente. Aan de telling binnen onze gelederen namen circa 20 personen deel. We begonnen aan 

de zuidzijde van het eiland bij “de Petten” om aansluitend de “Mokbaai” af te speuren. In no-time telden we al 

grote aantallen wulpen, smienten, goudplevieren, kokmeeuwen, tureluurs, Nijlganzen, rosse grutto’s, en 

watersnippen. Leuke soorten hier waren kanoet, zilverplevier, kleine zilverreiger, lepelaar, kemphaan, kleine 

strandloper, gele kwikstaart, waterpieper en regenwulp. Het Noorzeestrand en het duingebied waren goed voor 

onder andere; zwarte zee-eenden, grote stern, roodborsttapuit, zeekoet, en boven de Noordzee een blauwe 

kiekendief. Een volgende telplek was bij de Wester- en de 

Oosterkolk. Deze plek was goed voor grote aantallen grauwe 

ganzen, wintertalingen, aalscholvers, watersnippen en 

kieviten. Leuke soorten hier waren: kemphaan, pijlstaart, 

krombekstrandloper, zwarte ruiter, en bruine kiekendief. 

Een bijzonderheid was de melding van een Daurische 

klauwier in de buurt van de Muij. Enkele jongeren onder 

ons wisten na een fikse wandeling deze dwaalgast op hun 

vogellijstje bij te schrijven. Ook werd op deze locatie nog 

een roodkeelduiker opgespoord. Overige bekende vogel 

hotspots die we deze dag bezochten waren o.a. bij Utopia,   

Dijkmanshuizen, Waagejoten de de Bol. Hierbij werden de aantallen van 

verschillenede soorten behoorlijk opgeschroefd. Leuke soorten waren 

onder meer lepelaar, casarca, geoorde fuut en zwarthalszwaan. Er werd 

deze dag flink gefietst waarbij onderweg de aantallen werden genoteerd van boerenzwaluwen, huiszwaluwen, 

paapjes, sperwers, grote bonte spechten, boomkruipers en zwartkop.  

Er werden leuke soorten gezien zoals 
de kemphaan 
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Totaal telden wij als Vereniging op 02 oktober 2011 tijdens EuroBirdwatch 15.108 vogels, 

verdeeld over 94 soorten.  

 

SOORT AANTAL SOORT AANTAL SOORT AANTAL 

Aalscholver 61 Houtduif 89 Roodkeelduiker 2 

Bergeend 512 Huismus 176 Rosse grutto 80 

Blauwe kiekendief 1 Huiszwaluw 2 Rotgans 460 

Blauwe reiger 15 Kanoet 30 Scholekster 213 

Boerenzwaluw 20 Kauw 442 Sijs 1 

Bontbekplevier 20 Kemphaan 12 Slechtvalk 1 

Bonte strandloper 20 Kievit 800 Slobeend 32 

Boomkruiper 2 Kleine mantelmeeuw 64 Smient 1401 

Brandgans 20 Kleine strandloper 4 Sperwer 6 

Bruine kiekendief 1 Kleine zilverreiger 7 Spreeuw 743 

Buizerd 13 Kluut 71 Steenloper 2 

Casarca 3 Kneu 40 Stormmeeuw 202 

Daurische klauwier 1 Knobbelzwaan 3 Tjiftjaf 3 

Dodaars 7 Kokmeeuw 2216 Torenvalk 21 

Drieteenmeeuw 1 Kolgans 2 Tureluur 420 

Eidereend 21 Koolmees 6 Turkse tortel 25 

Ekster 17 Koperwiek 2 Veldleeuwerik 15 

Fazant 13 Krakeend 20 Vink 25 

Fuut 8 Krombekstrandloper. 2 Waterhoen 3 

Geelgors 1 Kuifeend 38 Waterpieper 1 

Gele kwikstaart 4 Lepelaar 7 Watersnip 174 

Goudplevier 638 Meerkoet 244 Wilde eend 543 

Graspieper 121 Merel 15 Winterkoning 11 

Grauwe gans 4006 Nijlgans 128 Wintertaling 218 

Groenling 1 Paapje 8 Witte kwikstaart 40 

Groenpootruiter 1 Pijlstaart 18 Zanglijster 64 

Grote bonte specht 3 Pimpelmees 12 Zeekoet 2 

Grote gele kwikstaart 1 Putter 21 Zilvermeeuw 154 

Grote mantelmeeuw 21 Regenwulp 7 Zilverplevier 12 

Grote stern 33 Ringmus 1 Zwarte kraai 85 

Heggenmus 7 Roodborst 4 Zwarte ruiter 3 

Holenduif 71 Roodborsttapuit 8 Zwarte zee-eend 78 

 

Tot slot:  

 

We kunnen wederom terugzien op een alleszins enerverende, boeiende en intensieve vogeltelling op één van 

de vogelrijkste Waddeneilanden, dit keer eens niet vanaf Schiermonnikoog, maar vanaf Texel. 

Vogelbescherming Nederland in de persoon van Gert Ottens en Hans Peeters complimenteerde ons met de 

aangeleverde informatie. Net als zij kunnen we met tevredenheid terugblikken op onze eigen resultaten, maar 

ook op die van alle andere vogelaars op Texel op die dag. Het is leuk is om te zien wat er zoal mogelijk is als 

zovele vogelaars op één en dezelfde dag in één en dezelfde omgeving naar vogels kijken en speuren.   
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