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1.  VOORWOORD 
 

Mei 2013, de laatste jaarvergadering als bestuurslid en voorzitter. Na een aantal keren al aangegeven te hebben uit te 

zien naar een periode met wat minder verplichtingen, is het toch een vreemd gevoel om je taak over te dragen. Dit 

onbehaaglijke gevoel dat je op tal van punten op wat meer afstand van bepaalde verenigingswerkzaamheden komt te 

staan, wordt echter al gauw gecompenseerd door de wetenschap dat het bestuur het laatste jaar is aangevuld met enkele 

enthousiaste leden met hart voor de natuur en een grote kennis van zaken. Bovendien geldt voor verenigingen dat vers 

bloed op het juiste moment goed is voor een bestuur. Met veel voldoening van het feit dat we in de persoon van Jan 

Nijmeijer een nieuwe voorzitter hebben weten te strikken, ga ik met een gerust hart aan de zijlijn staan. Jan is al vanaf de 

oprichting in 1983 lid van de weidevogelvereniging. In al die jaren heeft hij bewezen dat hij een man is met een ‘groen 

hart’. De juiste man op de juiste plaats. Hij zal onze Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto zeker in het juiste Groene 

Spoor houden. Ikzelf hoop allen nog lang in goede gezondheid bij tal van activiteiten te ontmoeten. 

 

Gerard Boerrigter 

 

Gerard heeft mij al min of meer geïntroduceerd nu ik het voorzitterschap van hem heb overgenomen. Ik wil hem dan ook 

bijzonder bedanken voor zijn achtjarig voorzitterschap van Natuur-en Vogelwerkgroep De Grutto. Dat is een hele tijd 

waarin ook veel is gebeurd. Het 25 jarig jubileum van de vereniging is gevierd en onder zijn voorzitterschap is er in 

samenwerking met Heemkunde Weerselo, een jeugdgroep opgericht. De natuur en vogelwerkgroep heeft een nieuwe 

naam gekregen: De Grutto. En de vereniging is gebiedscoördinator geworden voor het afsluiten van 

beheersovereenkomsten met landeigenaren in het kader van agrarisch natuurbeheer en het bestuur is uitgebreid.  

Er ligt een uitgebreid jaarverslag voor u klaar, met o.a. een verslag en informatie over vleermuizen in Twente, een passie 

van Vincent de Lenne. En dit geldt ook voor Marianne Oude Tijdhof, die vlinders inventariseert en daar verslag van doet. 

En zoals gewoonlijk de verslagen van de activiteiten van de vereniging, nestkasten resultaten, ringresultaten, huiszwaluw 

en weidevogel tellingen, enz. De weidevogels zitten nog steeds in een vrije val, wat mij zorgen baart. Als de teruggang van 

de laatste jaren zo door gaat zijn de weidevogels met een jaar of 5 verdwenen uit het Twentse landschap.  

Ook ligt er weer een mooi en gevarieerd jaarprogramma klaar met interessante presentaties en lezingen, excursies in 

eigen omgeving en gebieden verder weg. Ik hoop dan ook velen van u te mogen ontmoeten bij onze activiteiten om zo 

samen te kunnen genieten van alles wat leeft en bloeit en ons altijd weer boeit. 

 

Nu rest mij nog iedereen te bedanken die aan het tot stand komen van dit jaarverslag hebben mee gewerkt. 

 

Jan Nijmeijer 

Voorzitter 
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2. LEDEN EN DONATEURS 

 

A.   Ledenbestand 2013 

 

Het ledenbestand telde eind 2013 totaal 167 leden. 

  

B.   Donateursbestand 2013 

 

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 2013 was 336 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 

 

In memoriam: Bennie Lokotte  

Op 31 augustus 2013 bereikte ons het droeve bericht van het plotselinge overlijden van Bennie Lokotte op de leeftijd van 

68 jaar. Vrijwel vanaf de oprichting in 1983 was hij lid van onze vereniging. Bennie, geboren en getogen aan de 

Bornsestraat in Weerselo, droeg de natuur een warm hart toe. Hij was gek met de vogels rond en om zijn huis, maar zijn 

bijzondere aandacht ging vooral uit naar de vogels in het open veld. In zijn beschermgebied in Weerselo en Saasveld was 

Bennie vooral goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de aanwezige weidevogels. Als geen ander kon hij de nesten 

vinden en trof hij daarna ook de nodige beschermingsmaatregelen. Als het uiteindelijke resultaat tegenviel, raakte hem 

dat zeer.  Ook zijn kinderen gingen indertijd geregeld met hun vader het veld in om legsels te zoeken en te beschermen 

van kievit, grutto, scholekster, wulp en tureluur. Met name in de beginjaren stak hij meer dan eens zijn handen uit de 

mouwen bij klussen binnen onze vereniging. Ging het om onderhoudsklussen of om hulp bij het parkeren tijdens de 

Weerselose markt, je deed niet vaak een vergeefs beroep op Bennie. Wij zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd en 

hebben in hem een bezield natuurmens verloren.   

 

In memoriam: Frans Holtslag: 

Op 24 september 2013 overleed na een ernstige ziekte Frans Holtslag op een leeftijd van 84 jaar. Als voormalig leraar 

biologie was hij sterk verbonden met de natuur. Hoewel het al enige jaren geleden is dat hij als lid actief was voor de 

vereniging ging hem de achteruitgang van de weidevogels aan het hart. Door in de jaren negentig een deelgebied van 

Deurningen onder zijn hoede te nemen droeg hij een steentje bij aan de bescherming van de weidevogels. Met zijn 

overlijden is een lid van ons heengegaan met een grote betrokkenheid bij mens en natuur.  

 

In memoriam: Henk Plas 

Op 26 september 2013 is op 70 jarige leeftijd Henk Plas overleden. In 2009 werd hij al getroffen door een ernstige ziekte 

die hij gelukkig wist te overwinnen, maar in 2012 kwam de ziekte in een veel ernstiger vorm terug en was het voor hem 

een ongelijke strijd. Geboren en getogen aan het kanaal Almelo-Nordhorn kon het haast niet anders dan dat hij een grote 

verbondenheid met de natuur kreeg. Watervogels, bosvogels en weidevogels zaten bij wijze van spreken bij hem in de 

achtertuin. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Henk bij de oprichting van de weidevogelvereniging meteen lid werd. 

Met een telescoop in de achtertuin kon hij de kieviten op het nest zien zitten, terwijl tientallen nestkastjes in de 

kenmerkende groene kleur van de vereniging getuigen van zijn brede interesse voor de natuur. Honderden spreeuwen 

zijn in het aan zijn tuin grenzende bos geringd en veel bijzondere soorten zijn de winters doorgekomen door o.a. de grote 

lappen vet spek die Henk aan de bomen spijkerde. Hij kon er met zijn “ongecompliceerde nuchtere trots” over vertellen. 

Hij genoot ervan. We verliezen met hem een markant, actief en gerespecteerd verenigingslid, een echt natuurmens.  
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3. VERENIGINGSACTIVITEITEN 2013 

 

A.   Bestuur 

 

1  Gerard Boerrigter  Voorzitter / coördinator Agelo / coördinator huiszwaluwenproject  

2. Henk Schepers   Penningmeester / coördinator Weerselo 

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

jaarverslag  

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

donateursbestand 

5. Jan Nijmeijer Algemeen lid / organisatie jaaractiviteiten / coördinator boedelmarkt 

6. Vincent de Lenne Algemeen lid / coordinator steenuilenproject / coördinator nestkastenproject 

7. Marianne oude Tijdhof Algemeen lid / redactie jaarverslag / Jeugdgroep  

 

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

 

Sinds 1 januari 2010 geldt 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 is 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. Vanaf 1 juli 2011 voert het bestuur in opdracht van de Provincie het collectief weidevogelbeheer SNL voor 

Twente uit. Vanaf 1 juli 2013 geldt dit ook voor uitvoering van het botanisch beheer. 

 

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

gecoördineerd door Johan Groote Punt. 

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

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 is hofleverancier van artikelen op onze website.   

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.  

 

 13 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. 

 

 24 januari; overleg met de provincie over het maaibeleid 

van het kanaal Almelo-Nordhorn. Het vroegtijdig maaien 

heeft de laatste jaren tot verstoring geleid van broedsels 

van de kleine karekiet en koekoek. In dit overleg zijn 

bindende afspraken gemaakt met de provincie over o.a. 

het maaitijdstip en de te maaien oevers. Hierbij is 

rekening gehouden met de broedvogels maar ook met 

het verbeteren van de botanische waarde van de kanaal 

oevers. 

 

 13 februari; Districtsoverleg Weidevogels tussen 

Landschapsbeheer Overijssel en de weidevogelclubs uit 

de regio Twente. Hierbij werd het resultaat van het 

afgelopen jaar geëvalueerd en verbeter punten werden 

besproken.  

Met de provincie zijn afspraken gemaakt over het  het maaien van 
de kanaalberm om verstoring van broedsels te  voorkomen. 

http://www.nvwgdegrutto.nl/
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  5 en 14 maart; startbijeenkomst voor de deelnemers aan het Collectief Weidevogelbeheer. Verder waren ook de 

vertegenwoordigers van de WBE’s en de veldwerkers van betreffende gebieden uitgenodigd. Onderwerpen o.a. uitleg 

SNL, nieuwe gebieden en deelnemers, huidige stand van zaken.  

 

 5 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 door steenuilcoördinator Vincent de Lenne. 
 

 7 maart; tijdens de weidevogelavond van Landschap Overijssel 

in Heino, heeft onze weidevogelman Leonard Rouhof de prijs 

voor Weidevogelvrijwilliger van het jaar 2013 in de wacht 

gesleept. Hij ontving deze prijs voor zijn grote inzet voor de 

weidevogels in Overijssel en in het bijzonder binnen de Natuur- 

en Vogelwerkgroep De Grutto. In het juryrapport werd Leonard 

dan ook geprezen voor zijn jarenlange inzet voor de 

weidevogels, voor zijn inzet binnen een weidevogelcollectief, 

maar vooral ook als fanatieke vrijwilliger. Hij is bevlogen en al 

jarenlang begaan met het wel en wee van de weidevogels. Alle 

reden voor de jury om Leonard dit jaar te benoemen tot 

weidevogelvrijwilliger 2013 van de Provincie Overijssel. 

 

 19 maart; voorjaarsbijeenkomst met als gastspreker 

natuurfotografe Astrid Kant. In haar met prachtige opnames 

doorspekte lezing belichtte Astrid Kant, als weidevogelkenner 

bij uitstek, veel aspecten van de weidevogelbescherming. Aan 

bod op weidevogelgebied kwamen onder meer: balts, 

broedgedrag en nesten. Verder werd er volop aandacht besteed 

aan het gedrag van weidevogelkuikens. Met 86 bezoekers was 

het een zeer geslaagde en leerzame bijeenkomst. 

 

 4 april; de grote bezorgdheid over de teloorgang van de kievit was reden voor een overleg met kerkdorpcoördinatoren 

en vrijwilligers. Hierbij werd de praktische uitvoering besproken voor een projectmatige beschermingsaanpak van de 

kievit.  

 

 15 mei; de jaarvergadering waarin de ruim 60 bezoekers werden 

bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de vereniging. De 

voorzitter begon met de bekendmaking van 2 nieuwe bestuursleden: 

Marianne Oude Tijdhof en Vincent de Lenne. Marianne heeft veel 

ervaring als excursieleider voor met name Natuurmonumenten en 

heeft een ruime algemene kennis van de natuur. Vincent is 

beroepshalve betrokken bij natuur en natuurontwikkeling. Aandacht 

was er ook voor het afscheid van Peter Bleijenberg als 

nestkastcoördinator van de vereniging. Peter heeft 14 jaar het 

nestkastenproject gecoördineerd. Overigens blijft Peter zich 

onverminderd inzetten voor de vereniging met o.a. nestkastcontroles 

en plaatsing van nestkasten voor zangvogels, torenvalk en uilen.  Het 

coördinatorschap is overgenomen door Vincent de Lenne. Verder gaf 

de voorzitter een samenvatting van onze overige activiteiten. Hierna 

volgde een toelichting op de notulen van de jaarvergadering van 

2012 door secretaris Johan Drop. Het financiële verslag werd door 

onze penningmeester Henk Schepers doorgenomen waarna de 

kascommissie bestaande uit Johan Groote Punt en Marcel Grunder, 

haar goedkeuring hierover uitsprak.  

Aftredend waren dit jaar Henk Schepers en Leonard Rouhof. Beiden 

stelden zich weer herkiesbaar. Er hebben zich geen tegen kandidaten 

gemeld waarmee beiden zijn herbenoemd.  

 

  Leonard Rouhof verkozen tot weidevogelvrijwilliger 2013 

 
Peter Bleijenberg was 14 jaar de 
nestkastcoördinator van onze vereniging 
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Voorzitter Gerard Boerrigter heeft al enkele jaren aangegeven te willen stoppen met het bestuurswerk. Jan Nijmeijer 

heeft zich bereid verklaard de functie van voorzitter op zich te willen nemen. Onder applaus vanuit de zaal werd direct 

het stokje van voorzitter aan hem overgedragen. Jan bedankt de aanwezigen voor het vertrouwen en Gerard voor zijn 

jarenlange inzet als bestuurslid en vanaf 2008 als voorzitter van de vereniging en geeft een opsomming van een aantal 

wapenfeiten. Gerard werd in 1995 gevraagd als bestuurslid. Hierbij nam hij ook het coördinatorschap van Agelo en de 

huiszwaluwinventarisatie voor zijn rekening. Hij was een van de kartrekkers van het huiszwaluw stimuleringsproject 

‘Huiszwaluw Onderdak’ dat in 1997 van start ging. Tot heden coördineert hij nog steeds voor SOVON de 

huiszwaluwtelling voor 5 verenigingen in 

Noord Oost Twente en maakt hiervan de 

verslaglegging. In 2005 werd hij in eerste 

instantie interim-voorzitter om 

vervolgens in 2008 geruisloos het 

voorzitterschap op zich te nemen. Hij was 

voor onze vereniging betrokken bij de 

oprichting van de jeugd natuurgroep in 

samenwerking met Heemkunde 

Weerselo. Als voorzitter had hij een 

belangrijke rol in de organisatie van het 

25-jarig verenigingsjubileum in 2008. 

Onder zijn voorzitterschap werd onze 

vereniging in 2011 uitvoerder van het 

gesubsidieerd weidevogelbeheer voor 

Twente in het kader van SNL. Jan 

overhandigde hem als blijk van 

waardering een cadeaubon. Voor zijn 

vrouw was er een boeket bloemen. Direct 

hieraan volgend werd Gerard voor zijn inzet benoemd als lid van verdienste. Hierbij werd hem de bijbehorende 

oorkonde overhandigd samen met een geschenkbon. Tevens kreeg hij een verenigingsspeldje opgespeld.  

Het recreatieve gedeelte van deze avond werd verzorgd door de uit Oldenzaal afkomstige natuurfotograaf Gerben 

Winkel, die voor ons een fraaie presentatie met mooie beelden vertoonde over zeldzame vondsten van in Twente 

aangetroffen insecten, vlinders, wilde bijen etc.  

 
 4 juli; werkbezoek kanaal Almelo Nordhorn met vertegenwoordigers van de Provincie waarbij in detail het maaien van 

de kanaaloevers is besproken. 
 

 4 juli; bijeenkomst in Zwolle over het vernieuwd stelsel voor Agrarisch Natuurbeheer waarin alle betrokken partijen 
werden geïnformeerd over hoofdlijnen van het vernieuwd stelsel GLB en de te volgen koers voor de komende periode. 
Met name de rol en taken van de provincies en agrarische collectieven werden hierbij besproken. 

 

 9 september; vergadering over de uitvoering van de gebiedscoördinatie van het botanisch- en landschapsbeheer in 
Twente in het kader van SNL plus. Hierbij aanwezig waren behalve onze vereniging, de vertegenwoordigers van de 
betrokken ANV’s, NPO en de gebiedsmakelaar Twente voor groene en blauwe diensten. Hierin kwam vast te staan dat 
onze vereniging in ons werkgebied ook de gebiedscoördinatie voor het botanisch beheer op zich zal nemen. 

 

  12 november; alle deelnemers aan het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in 

Noord-Oost Twente waren ’s avonds door het bestuur, als gebiedscoördinator, 

uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst van het afgelopen seizoen. Op 

deze avond werden o.a. de weidevogelresultaten, ontwikkelingen SNL en 

de oprichting gebiedscollectief Noordoost-Twente besproken. 

Aanwezig waren de deelnemende boeren, vrijwilligers en 

WBE. Voor de overige gebieden in Twente werd op 19 

november de evaluatiebijeenkomst gehouden in Hoge 

Hexel.  
 

 5 november; onze najaarsbijeenkomst op deze avond werd weer zeer goed bezocht. De ruim 90 aanwezigen konden 
volop genieten van de presentatie “Het Levende bos” van de Lochemse natuurfotograaf Michiel Schaap. De 
presentatie van Michiel bood een blik in het heimelijke leven van de bijzondere bosbewoners en gaf een zeer 
gevarieerd beeld van de rijke natuur waar wij vaak geen weet van hebben.  

Gerard Boerrigter werd bij zijn afscheid als voorzitter, benoemd als lid van verdienste. 
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C.   Excursies 

 

 Volther- en Agelerbroek: Onze eerste 

excursie van 2013 vond plaats op 

zaterdag 20 april. In navolging van 

eerdere fietstochten maakten we ook nu 

weer gebruik van het stalen ros en 

hadden we een fietstocht uitgezet in de 

omgeving van het Volther- en 

Agelerbroek, het Agelerveld en de 

omgeving van kanaal Almelo-Nordhorn. 

Tijdens onze natuurtocht met 14 

deelnemers, hadden we niet alleen oog 

voor weidevogels, maar ook voor diverse 

zangvogels, voorjaarsbloeiers, etc. In 

tegenstelling tot eerdere fietsexcursies 

viel het aantal deelnemers deze keer wat 

tegen, maar dat viel toe te schrijven aan 

de slechte weersvoorspellingen voor deze 

zaterdag. Zoals vaker kwamen deze voorspellingen niet uit en viel het weer reuze mee. Als vertrekpunt werd gekozen 

voor de biologische boerderij Het Groene Spoor. Na een hartelijke ontvangst door Hanny en Jan Nijmeijer en een 

heerlijk kopje koffie en thee vertrokken we richting Rossummermeden. Rondom dit natuurgebied konden we een 

aantal soorten weidevogels waarnemen, zoals broedende kieviten, tureluurs en scholeksters. Bovendien kregen we 

een roodborsttapuit, enkele graspiepers en een rietgors in het vizier. Aangekomen in het Voltherbroek viel het oog op 

een aantal boompiepers, luid zingend vanaf een boomtop. Ook het nest van een havik bleef niet onopgemerkt. Aan de 

Broekweg hebben we een oud nat broekbos bezocht. De bodem van dit bos is dit jaargetijde bedekt met 

voorjaarsbloeiers als het donkersporig bosviooltje, dalkruid, dotterbloem, veldkers, salomonsegel, klaverzuring en de 

slanke sleutelbloem. Door het koude voorjaar liep de ontwikkeling van deze planten zeker een aantal weken achter en 

zaten veel bloemen nog in knop. Hierna vervolgden wij onze weg richting Laarweg en kanaal Almelo-Nordhorn met o.a. 

een paartje futen en een aantal meerkoeten. In een aangrenzend bos hebben we gezocht naar de zeldzame eenbes, 

maar deze troffen we (nog) niet aan. Wel vonden we hier volop daslook. Al fietsend richting het eindpunt zagen we 

o.a. nog een wulpenpaar, 2 tapuiten en een aantal gele kwikstaarten. Weer aangekomen op Het Groene Spoor en met 

elkaar doornemend wat we allemaal hadden gezien, kwamen we tot de conclusie dat de natuur in onze directie 

omgeving veel te bieden heeft als je er tenminste oog voor hebt.  

 

 Junner Koeland: Op zaterdag 11 mei gingen 

we met 13 deelnemers voor het eerst op 

excursie naar het Junner Koeland bij Ommen. 

Dit prachtige gebied in het Vechtdal is in beheer 

bij Staatsbosbeheer en heeft vanwege zijn grote 

natuurwaarden al geruime tijd een beschermde 

status. Geert Euverman, werkzaam bij 

genoemde landschapsbeheerder, leidde ons 

deze ochtend rond. Hij gaf, voorafgaand aan de 

excursie, aan de hand van een gebiedskaart 

uitleg over de ligging en vertelde over de 

wetenswaardigheden van het gebied. Als eerste 

bezochten we het gedeelte met de 

jeneverbesstruwelen. Jeneverbes groeit op kalk- 

en voedselarme grond.    Het was bijzonder dat 

er ook gagel groeide te midden van 

jeneverbesstruiken.  
 

Het weer viel reuze mee en er viel veel te zien op de route. 

Een bijzondere combinatie van jeneverbes en gagel in het Junner Koeland. 
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Gagel groeit doorgaans op natte, zure en venige grond. Door selectieve begrazing zijn in het Junner Koeland 

hooilandjes en schrale graslanden ontstaan. Heel bijzonder zijn hier de nesten van de gele weidemier. Doordat de 

mieren het zand omzetten, komen kalk en mineralen naar boven waardoor bijzondere plantengemeenschappen 

ontstaan. De plantengroei kwam vanwege het koude voorjaar laat op gang, maar we hebben toch mooie soorten 

gezien. We noteerden o.a. klein tasjeskruid, grote tijm, veldrus, mannetjesereprijs, smeerwortel, vogelpootje, 

reigersbek, steenanjer, voorjaarszegge, stekelbrem, schapengras, tandjesgras, borstelgras, muizenoortje, polei, 

moerasspirea en hondsviooltje.  

Uiteraard was er ook volop aandacht voor het rijke vogelleven in en om Junner Koeland. Een kleine (niet volledige) 

opsomming van de soorten, die we ofwel gezien of gehoord hebben: kneu, appelvink, goudvink, gekraagde roodstaart, 

bonte vliegenvanger, boompieper, veldleeuwerik, boomleeuwerik, roodborsttapuit, oeverzwaluw, rietgors en koekoek. 

Jan imiteerde deze laatste soort zodanig dat er een zich al (terug)roepend, zij het voor even, bij ons in de buurt 

waagde. Opmerkelijk was verder de waarneming van maar liefst vier soorten spechten, te weten: de kleine bonte en 

grote bonte, de groene en zelfs de zwarte specht. Aan roofvogelsoorten waren aanwezig: buizerd, torenvalk en 

verrassend genoeg een “biddende” visarend. 

  

 Mastenbroekerpolder: Zaterdag 18 mei gingen we met tien personen naar de weidevogelboerderij van de familie 

Pelleboer midden in de Mastenbroekerpolder bij Zwolle. Een modern melkveebedrijf van 150 melkkoeien met dag en 

nacht weidegang en melkrobots. De boerderij is zodanig ingericht dat mensen er kunnen genieten van het 

polderlandschap, de natuur en het boerenbedrijf. Er is een skybox in de stal en in de nok een loopbrug met op het eind 

een plateau met glazen gevel, waar telescopen staan om weidevogels te kunnen observeren. Tijdens de ontvangst met 

koffie en cake kregen we tekst en uitleg over het bedrijf en over hoe ze de weidevogels beschermen. Vanaf 2009 

krijgen de weidevogels hier extra aandacht. Het aantal broedparen was in drie jaar tijd gestegen van 20 naar 80 paren 

in 2012. Op het moment 

van onze excursie waren 

er 65 nesten gevonden. 

Op twee plekken is 1 ha 

plasdras aangelegd en het 

land wordt bemest met 

vaste stalmest. Vroeg in 

het voorjaar worden over 

het hele land stroken gras 

gemaaid, waardoor men 

verschillende hoogtes gras 

krijgt en de weidevogels 

altijd dekking hebben. 

Enkele vrijwilligers zoeken 

en markeren de nesten. 

Volgens de boer is 

weidevogelbeheer zonder 

subsidie niet mogelijk. Er 

stonden stroken gras met 

bloemen als kuikenland, 

die pas eind juni werden 

gemaaid. Met een safaribus reden we over de gemaaide stroken het land in. De kievit kuikens foerageerden aan de 

rand van het plasdras. Op het bedrijf broedden op dat moment 35 kieviten, 18 grutto’s, 9 tureluurs, 1 wulp en 2 

veldleeuweriken en in de naaste omgeving twee paartjes slechtvalk. Een slechtvalk die op een weidepaaltje ging zitten, 

veroorzaakte paniek onder de weidevogels. Veel later dan gepland namen we afscheid van deze enthousiaste 

weidevogel-boer.  

Na de middag hebben we nog een bezoek gebracht aan de Vreugderijkerwaard en het Engelse Werk aan de IJssel. De 

zwarte sterns waren druk bezig om hun broedvlotjes te bezetten. Verder veel foeragerende kluten, scholeksters, 

slobeenden, wintertalingen en verschillende steltlopers. Een prachtig gebied voor een wandeling over de dijk. 

 

 

 

   Jonge kieviten zoeken warmte bij het kievit vrouwtje in het plasdras gebied.  
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 Warkumerwaard: Met maar zeven deelnemers gingen we op zaterdag 15 juni voor een wandelexcursie naar de 

Warkumerwaard van It Fryske Gea. Tegen tienen startten we deze dagtocht onder leiding van Willem Boersma. 

We zagen scholeksters met een tweetal jongen en flink wat alarmerende grutto’s. We ontdekten kemphanen, nog 

prachtig in broedkleed en een veldleeuwerik in zangvlucht. Tientallen gierzwaluwen scheerden langs ons heen. Heel 

bijzonder was het legsel van de veldleeuwerik waar we tegenaan liepen. Al rondkijkend was het één grote 

bloemenpracht van grote ratelaar en koekoeksbloem. Vanwege een plotselinge flinke stortbui, moesten we de 

excursie tijdelijk onderbreken. Onder het genot van een lekker gebakken visje hebben we ons opgewarmd in de 

Marinahaven. Om 13.15 uur waren we terug bij onze natuurgids voor een tweede poging. Gebruik makend van de 

Zomerdijk, de scheiding tussen de binnen- en buitenwaard, trokken we het gebied in. Toen we bij het nest van een 

kluut kwamen toonde de vogel vergeefs zijn afleidingsgedrag. Evenals een bontbekplevier iets verderop. We verlieten 

de zomerdijk en trokken de buitenwaard in, waar heel veel jonge kokmeeuwen rondliepen. We maakten een 

onwaarschijnlijk mooie tocht door het natste deel van de buitenwaard. Prachtige en bijzondere planten kregen we te 

zien en overal krioelde het van jong leven. Het was hier erg nat en er zat maar één ding op: schoenen uit en op blote 

voeten verder. We werden gewezen op tal van zout- en brakminnende planten als lidsteng, moeraszoutgras, 

waterpunge, zilt torkuid, 

hertshoorn- en 

zeeweegbree, melkkruid, 

maar ook 

duizendguldenkruid, 

zilverschoon, schijfkamille 

en goudknopje. Her en der 

stond moerasandijvie en 

zagen we plukjes 

muurpeper in bloei. 

Langzaam schuifelden we 

dit mooie stukje natuur 

weer uit waarbij we een 

"open" nest van een 

tureluur zagen. Bij 

Hindeloopen konden we 

van nabij het prachtige 

vlieg- en duikwerk van een 

visdiefje bewonderen en 

nabij Hattem kregen we 

warempel nog een 

krooneend te zien. Dat was 

letterlijk de kroon op een 

geweldige dag.  

 

 Stroothuizen: Onder leiding van Geert Euverman struinden we op zondag 7 juli door het bijzondere gebied 

Stroothuizen in Beuningen van Staatsbosbeheer. Het is een zacht glooiend terrein, waar droge en natte heide, 

vennetjes en een zompig moeras elkaar afwisselen. In 1991 werd een aangrenzende maisakker bij het reservaat 

aangetrokken.   

We liepen met zestien deelnemers in “lintvorm” (om zo de schade te beperken) het gebied in, waar zeldzame planten 

groeien zoals zilverhaver, slofhak en welriekende nachtorchis. Behalve laatstgenoemde hebben we ook de rietorchis, 

gevlekte orchis en brede orchis kunnen bewonderen. De blauwe knoop stond massaal in bloei, zo ook brunel en 

dopheide. Klokjesgentiaan komt er wel voor, maar die bloeit later. Tijdens de excursie ontdekten we een nieuwe soort 

voor Stroothuizen: echt duizendguldenkruid, een fraai roze bloeiend plantje. Naast de flora was er ook aandacht voor 

de fauna. We zagen een paartje roodborsttapuiten en konden genieten van de baltsvlucht van de boompieper. Er 

vlogen twee boomleeuweriken over en we hoorden de rietgors. Boven de dopheide fladderden opvallend veel 

heideblauwtjes. Naast dit blauwtje zagen we ook andere soorten dagvlinders o.a. kleine vos, bruin zandoogje, 

koevinkje, hooibeestje, zwartspriet-dikkopje en het groot-dikkopje. Van de amfibieën hebben we de heikikker en de 

rugstreeppad waargenomen. 

Jonge visdiefjes net uit het ei in de buitenwaard van de Warkummerwaard. 
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Verder aan bijzondere flora nog gezien o.a.: stekelbrem, vetblad, moeraswolfsklauw, witte en bruine snavelbies en het 

prachtige plantje beenbreek. 

De naam Stroothuizen is overigens afgeleid van het woord Stroot, wat een oude Twentse veldnaam is voor een laag 

moerassig gebied waar vanuit opwellend grondwater beekvorming optreedt. Wie meer wil weten over dit unieke 

stukje natuur kan op internet het boekwerkje van Marion de Boo vinden, getiteld: “Het herstel van een Twentse natte 

heide”.  

Tegen half twaalf namen we afscheid van onze deskundige en enthousiaste gids, die een goed gevulde fruit- en 

groenteschaal kreeg overhandigd, onder dankzegging voor deze prachtige ochtend. 

 

 Lauwersmeergebied: Op zaterdag 31 augustus reisden we met acht deelnemers af naar het Lauwersmeergebied. 

Tijdens onze eerste stop bij het Jaap Deensgat, kwam even een zeearend over. Op een paal zat een slechtvalk en hier 

zagen we een reuzenstern en 25 tot 30 Casarca’s. In zeer korte tijd streek een aantal van pakweg 1.000 tot 2.000 

grauwe- en brandganzen neer. Mede vanwege de karakteristieke geluiden toch altijd een indrukwekkend schouwspel. 

Van de steltlopers zagen we soorten als: zwarte ruiter, kemphaan, bontbekplevier, kleine strandloper, tureluur, grutto 

en watersnip. Bij het roodkeelplasje hoorden we baardmannetjes en jonge waterrallen. We zagen rietgorzen en een 

groot aantal foeragerende kwikstaarten, enkele gele kwikstaarten en wat graspiepers. In de kijkhut waren we getuige 

van het uitvliegen van vier jonge boerenzwaluwen. Enkele rietzangers en een kleine karekiet lieten zich mooi van 

dichtbij bekijken en fotograferen. Een bijzondere waarneming bij de Vlinderbalg: de oranje luzernevlinder. Een 

trekvlinder uit Zuid Europa, die dit jaar veelvuldig werd gezien in ons land. Bovendien was er deze dag ook aandacht 

voor bijzondere flora zoals parnassia, stijve ogentroost en duizendguldenkruid.  

Het rondje Lauwersmeer viel erg tegen. Tijd dus om ons bij “Visser Vis” tegoed te doen aan de traditionele vismaaltijd. 

Vervolgens naar de Bantpolder waar enkele jonge torenvalken les kregen in vliegen. Vermeldenswaard waren hier de 

rode wouw en meerdere bruine kiekendieven. 

In Enzumakeeg was het beeld, door de droogte, afwijkend. We noteerden naast wintertaling en wilde eend onder 

meer: drie grutto’s, een kleine plevier, vier oeverlopers, zes bontbekplevieren, twee bosruiters, een 15-tal kemphanen 

en daarnaast nog een grote groep kieviten en goudplevieren. Aan het Groninger wad waren meer vogels te zien: 

lepelaars, bergeenden, grote zilverreigers en een kleine zilverreiger. Behoorlijke aantallen wulpen, waaronder ook 

regenwulpen. Een slechtvalk-mannetje, een 6-tal pijlstaarten, een paar kluten en verder reeds genoemde soorten.  

Tevreden keerden we tegen half zes huiswaarts, waarbij de boerenzwaluw, die jongen aan het voeren was, ons het 

meest is bijgebleven. 

 

 Kraanvogels: Voor onze jaarlijkse kraanvogelexcursie vertrokken we op 2 november met acht personen naar het 

Diepholzermoor. Tegen half negen arriveerden we bij “An der Dadau” in de buurt van Vechta. Na een rustige start 

hoorden we gaandeweg vrijwel overal het melancholieke getrompetter van de kraanvogels.  

Vooral de maïsakkers van het Groszes Moor zijn favoriet. In dit uitgestrekte polderlandschap wordt de maïs nog 

gedorst, waardoor er voor de kraanvogels heel wat voedselresten achter blijven.  

Veel foeragerende kraanvogels op de gedorste maïsakkers van het Groszes Moor. 
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Tijdens een warm bakje koffie (of thee) zagen we de eerste twee reeën. Er zouden er daarna nog eens 23 volgen. Ook 

zagen we opvallend veel fazanten.  

Het was een dag met veel vogels: putters, groepen vinken met daartussen menige keep, houtduiven, opvallend veel 

geelgorzen en ringmussen. De score van de grote zilverreiger stond uiteindelijk op 32! We zagen lange slierten 

kraanvogels overvliegen. Tot aan de lunch telden we rondom en in het Groszes Moor toch al gauw enkele duizenden 

kraanvogels. Tussendoor “scoorden” we nog drie blauwe kiekendieven. Onze tweede stop werd ingelast bij Olgahafen, 

waar we, met de boterham op de vuist, diverse futen, wat wintertalingen en een groep “vissende” aalscholvers 

waarnamen. Daarna ging het richting Ochsenmoor, waar op de gedorste maïsakkers een aanzienlijk aantal grauwe 

ganzen foerageerde met daartussen diverse kolganzen. Ook hier zaten her en der groepjes geelgorzen en we 

ontdekten tot twee keer toe een klapekster.  

Bij de Dümmersee zagen we een boomkruiper en een mannetje goudvink, terwijl vanuit het riet een waterral zich liet 

horen. Verder noteerden we twee overvliegende brilduikers, drie grote zaagbekken, diverse soorten eenden, twee 

dodaarsjes en heel veel aalscholvers. Op grote afstand zagen we tot onze verrassing twee zeearenden en in een top 

van een boom het wijfje van een bruine kiekendief.  

Met een blik op de klok reden we richting het Rehdener Geestmoor, waar we ons langs de Speckendamm posteerden. 

Helaas hebben we het gebruikelijke soepje moeten missen!  

 

E.   Overige activiteiten: 

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

 

 Op vrijdag 22 februari 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 zaterdag 23 februari werden de 

hoge houtopstanden langs het 

Omleidingskanaal van de Dinkel, 

nabij de Sterrenwacht in Lattrop 

afgezet. Vanaf de nabijgelegen 

uitzichtheuvel worden jaarlijks onze 

vogeltrektellingen gehouden maar 

door de hoge boomgroei langs het 

omleidingskanaal werd het uitzicht 

in de loop der jaren steeds meer 

beperkt. Na overleg en met 

toestemming van het Waterschap 

Regge en Dinkel hebben 9 

verenigingsleden deze klus 

geklaard. Tenminste 5 leden van 

onze Vereniging brachten een 

motorzaag mee en daarnaast ook 

de nodige stok- en andere zagen, 

evenals enkele kniptangen. Uiteraard werd er niet constant doorgewerkt maar was er voor de werkers koffie met 

krentenwegge en in het middaguur een heerlijke bak soep (met echte ballen), met dank aan het adres van de familie 

Zonder. Na afloop was ieder tevreden over de verrichte werkzaamheden waardoor we in het najaar weer volop 

kunnen genieten van boeiende vogeltrektellingen op deze locatie.  
 

 Op 5 april werd in het kader van het nestkastenproject Baasdam voorlichting gegeven aan de leerlingen van groep 7 op 

beide basisscholen in Tubbergen. Bij De Marke waren dit 27 leerlingen en bij De Wiekslag 63 leerlingen. Om de 

leerlingen een indruk te geven van het nestkastenproject, werd door Jos Kienhuis een presentatie verzorgd over de 

vogels van het landgoed en de opzet en verloop van het nestkastenproject. Middels deze presentatie wist Jos samen 

met Gerard Bossink en Jan Oude Engberink de leerlingen een beeld te geven over de natuur en de vogelbevolking van 

het landgoed en het belang van het ophangen van nestkasten. Behalve over zangvogels werd de kinderen ook alles 

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

Het uitzicht vanaf de uitkijkheuvel is na een dag snoeien en zagen weer onbelemmerd. 
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In navolging hiervan gingen ruim 100 leerlingen van beide 

basisscholen in de maand mei mee op controle van de 

nestkasten op het landgoed. Opgedeeld in 5 groepen en 

verspreid over twee dagen controleerden de leerlingen 

nestkasten van verschillende vogelsoorten. 

Gewapend met een ladder werd een 

rondwandeling gemaakt door het 

Baasdam en klommen 

leerlingen af en toe omhoog 

om de inhoud van 

verschillende nestkasten te 

bekijken. Daarbij werd uitleg 

gegeven over de verschillende 

soorten nestkastbewoners, 

nestbouw, eieren en jongen. 

  

 Ook dit jaar hebben wij als 

Natuurvereniging weer het 

verzoek gekregen om in de 

eerste weken van april deel te 

nemen aan de uitvoering van 

het MOP-project in de 

gemeente Tubbergen, oftewel 

het Milieu-ontmoetingsprogramma voor leerlingen van de basisscholen. Op verschillende data in april hebben wij 

hieraan invulling gegeven met rondleidingen door natuurgebieden en het timmeren van nestkasten. Er hadden zich 4 

basisscholen opgegeven voor één van deze activiteiten. Gelukkig konden we voor de uitvoering van deze activiteiten 

weer rekenen op bereidwilligheid van een 5-tal enthousiaste verenigingsleden.  

 

 Op vrijdag 31 mei 2013 vond voor de 18e keer in opeenvolging het veldsymposium “De toestand van de Natuur in 

Overijssel“ plaats. Hieraan namen ruim 100 vrijwilligers vanuit allerlei milieu- en natuurbeschermingsorganisaties deel. 

Ook onze Vereniging was met een 6-tal leden van de partij. Het veldsymposium is een initiatief van Natuur en Milieu 

Overijssel en is in al die jaren uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde traditie. NMO laat zich op dergelijke dagen graag 

ondersteunen door de Provincie Overijssel, meerdere landschapsbeheerders en natuurlijk allerlei 

natuurbeschermingsorganisaties. Voor ons was het dit jaar een thuiswedstrijd, omdat “het Springendal” op een 

steenworp afstand gelegen is. Onderwerpen die deze dag op het programma stonden, waren onder meer specifieke 

flora en fauna, ecologische landbouw, duurzame energie opwekking, landschapsbeheer, landschapsherstel, het 

Twentse boerenerf etc. Wij bezochten per fiets in totaal 9 van de 15 programmaonderdelen. 
 

 Op 8 augustus was het weer tijd voor de jaarlijkse opschoonactie van een heideveld in Fleringen. De werkzaamheden 

bestaan vooral uit het verwijderen van grove den en berkenopslag. Door dit karwei jaarlijks aan te pakken is de opslag 

handmatig te verwijderen. Negen 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. 

 

 De parkeerregeling van de antiek- en boedelmarkt te Weerselo werd ons op 19 oktober toegezegd. We zagen vele 

bezoekers aan de kassa’s voorbij trekken, wat ons na afloop € 360,00 opleverde.  
 

 Op woensdag 23 oktober heeft onze vereniging geassisteerd bij een speciale middag voor kinderen bij 

Bezoekerscentrum de Molen van Frans. De begeleiding van de kinderen was in voorgaande jaren in handen van Gerard 

Bossink maar door omstandigheden gedwongen moest Gerard deze keer afhaken en waren het Agonda Kemerink en 

Jan Grootelaar die de enthousiaste deelnemertjes hielpen met nestkastjes bouwen en het maken van vetbollen. Ook 

werd hun door Agonda alles verteld over de verschillende typen nestkastjes en hun bewoners.  
 

 
 

Tubbergse jeugd controleerden en kregen uitleg over nestkasten in het Landgoed Baasdam 
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4. WEIDEVOGELS  
  
Inleiding 
 

Het weidevogelseizoen 2013 kwam als gevolg van het droge en koude voorjaar laat op gang. Het aantal broedparen 

van de kievit, grutto, scholekster en wulp zijn dit jaar weer flink afgenomen. Het aantal broedparen tureluurs wist zich 

gelukkig iets te herstellen. Ondanks het verminderde aantal broedparen en geholpen door het late voorjaar, zijn er het 

afgelopen jaar in meerdere gebieden betere resultaten gehaald als in 2012. Het aantal vliegvlug geworden 

weidevogelkuikens kan in sommige gebieden zelfs als goed worden gekwalificeerd. Helaas hadden we ook te maken 

met gebieden waarin de resultaten minder waren. 

 

In de gebieden met gesubsidieerd weidevogelbeheer, tevens de beste weidevogelgebieden binnen ons 

verenigingsgebied, lieten alleen de grutto’s betere broedresultaten zien dan vorig jaar. 

 

Note: De hieronder afgebeelde grafieken geven het verloop van aantal broedparen weer van gebieden(kerkdorpen) die we 

al sinds de oprichting van onze vereniging volgen. Enkele jaren geleden hebben we onze beschermingsactiviteiten 

uitgebreid naar andere, relatief goede weidevogelgebieden buiten ons verenigingsgebied. Deze gebieden zijn niet 

opgenomen in de grafieken!  
 
 

Kievit 
 

Van de kievit is het aantal broedparen t.o.v. vorig jaar 

met 48 gedaald naar een stand van 277. Twee jaar 

geleden in 2011 hadden we met een stand van 389, nog 

ruim 112 broedparen meer. Indien de snelle daling van 

het aantal broedparen kieviten zich zo doorzet zoals in 

de laatste jaren dan zitten we in Twente over enkele 

jaren zonder kieviten. Het is een teleurstellende 

constatering dat zelfs de meest algemeen voorkomende 

weidevogel, op het punt staat te verdwijnen uit Twente. 

Gelukkig kunnen we wel vermelden dat in tegenstelling 

tot vorig jaar meer kuikens vliegvlug zijn geworden en 

dat in sommige gebieden de resultaten beter waren 

sinds jaren. 
 
 
     

Grutto 
 
Ook de stand van de grutto is binnen het 
oorspronkelijke verenigingsgebied nog steeds in verval. 
Na een aantal jaren van wat schommelingen in het 
aantal broedparen zien we het afgelopen jaar hierin een 
trendbreuk. Het aantal broedparen grutto’s is t.o.v. jaar 
met 13 gedaald naar een stand van 39 broedparen. De 
slechte broedresultaten van de voorgaande jaren heeft 
duidelijk zijn uitwerking gehad op de huidige stand. Net 
als bij de kievit is wel het aantal kuikens dat vliegvlug is 
geworden hoger als in 2012.  
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Scholekster 
 
Van de scholekster hadden we het afgelopen jaar 38 
broedparen. Dit waren 3 broedparen minder dan in 
het voorafgaande jaar. Het broedsucces van deze 
akkervogel is de laatste jaren slecht. Door een vaak 
beter broedresultaat in stedelijke omgeving is het 
zeer de vraag of we de scholekster over enkele jaren 
in Twente nog wel een weidevogel mogen noemen. 
Stadsvogel of dakvogel zal dan waarschijnlijk een 
betere benaming zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wulp 
 

Ook de wulp liet het afgelopen jaar een flinke daling 

zien van het aantal broedparen. Het aantal daalde 

met 5 tot een stand van 23 broedparen. Terugkijkend 

naar het verloop van het aantal broedparen vanaf het 

jaar van onze oprichting, blijkt dat het aantal 

broedparen van deze soort redelijk kan fluctueren. 

We hopen dan ook dat deze daling van tijdelijke aard 

zal zijn.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tureluur 

 

Om de reeks van besproken weidevogelsoorten die 

binnen het werkgebied van onze vereniging 

voorkomen toch positief te kunnen eindigen kan 

vermeld worden dat het aantal broedparen tureluurs 

t.o.v. vorig jaar met 2 is gestegen en uitkwam op een 

totaalstand van 13 broedparen. Het aantal kuikens 

dat uiteindelijk vliegvlug werd is redelijk te noemen. 
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Achteruitgang weidevogels in Nederland neemt af 

Het aantal weidevogels in ons land gaat sinds de jaren ’90 

sterk achteruit, maar voor het eerst in lange tijd is er ook 

hoop. De laatste vijf jaar gaat de achteruitgang minder hard 

en sommige soorten laten landelijk zelfs een lichte toename 

zien. Dat blijkt uit de nieuwe Weidevogelbalans van SOVON 

Vogelonderzoek Nederland en Landschapsbeheer Nederland. 

Of dit een blijvende verandering is, zullen de komende jaren 

moeten uitwijzen. 

Kenmerkende soorten van het boerenland als grutto, kievit, 

scholekster en veldleeuwerik laten sinds 1990 een sterke 

achteruitgang zien. De laatste vijf jaar lijkt de trend voor 

enkele soorten ten positieve te veranderen. Grutto en kievit 

zijn in die periode licht toegenomen en tureluur en 

veldleeuwerik gaan niet meer zo hard achteruit. Van een echte 

langjarige kentering is echter nog geen sprake. In het verleden is de 

achteruitgang namelijk al eens eerder onderbroken geweest door een 

korte opleving. In Overijssel valt vooral de snelle achteruitgang van de grutto 

in de laatste tien jaar op, terwijl de kievit hier licht is 

toegenomen. Verder valt op dat het uitkomstpercentage van de 

gevonden legsels in Overijssel lager is dan het landelijk 

gemiddelde. 

 

Inzet van Foxlights voor het weren van de vos 

Afgelopen jaar hebben we een proef gedaan in de Benneker met als doel om vossen te weren uit graspercelen tijdens het 

broedseizoen van de grutto.  

Foxlight is een product dat in Australië wordt gemaakt en werkt als een pulserend zwaailicht met verschillende 

tijdsintervallen en verschillende kleuren. Het geheel werkt op batterijen. Predatoren zoals vos, marter of das denken dat 

er mensen lopen in de percelen die zijn afgezet met deze apparaten, waardoor ze het gebied zullen mijden. Uit ervaring in 

Australie bleek dat vogels die continu in dit gebied verbleven geen hinder hadden van dit licht. De Foxlights worden 

d.m.v. een lichtsensor in dit apparaat bij het donker geactiveerd.  

 

De firma Gallagher, in Nederland leverancier van dit product, 

stelde het afgelopen broedseizoen kostenloos 6 Foxlights 

beschikbaar. Op 13 mei hebben we deze geplaatst in een deel van 

de Benneker waar zeker nog 4 grutto’s zaten te broeden. 

 

Of het nu komt door de Foxlights weten we niet zeker, maar voor 

het eerst sinds enkele jaren zijn er in de Benneker weer 8 tot 10 

gruttokuikens vliegvlug geworden.  

Om er zeker van te zijn of de inzet van de Foxlights effectief zijn, 

gaan we de proef het komend weidevogelseizoen uitbreiden naar 2 

gebieden waar een redelijk aantal grutto’s broeden. 

Onze dank gaat uit naar de firma Galagher en medewerker René 

Hesselink voor het beschikbaar stellen van de Foxlights. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landelijk lijkt de achteruitgang van de tureluur af te nemen 

Foxlights: Misschien een effectief middel tegen predatie door 
de vos.  
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Resultaten begrensde weidevogelgebieden met gesubsidieerd weidevogelbeheer 
 
Benneker(Oldenzaal):  
 

 

Door de slechte broedresultaten van de voorgaande jaren zien 

we in dit gebied een gestage teruggang van het aantal 

broedparen grutto’s en kieviten. Ook de tureluur heeft het 

moeilijk. Ondanks een verbeterd biotoop voor de 

weidevogels(uitgesteld maaibeheer) blijven de broedresultaten 

in dit gebied ver achter bij de verwachting die wij hiervan 

hadden. Om predatie van de vos tegen te gaan is dit jaar in 

samenwerking met Galagher een proef gedaan met het inzetten 

van Foxlights, zoals u in een voorgaand artikel hebt kunnen 

lezen. Ook jagers hebben in dit gebied goed hun best gedaan 

om dagpredatoren zoals kraai en kauw tot een aanvaardbaar 

niveau terug te brengen. De resultaten waren er ook naar. Er                                                                                                        

                                                                                                       werden een kleine 10 gruttokuikens, 6 tureluurkuikens, 10                                                                                              

                                                                                                       kievitskuikens en 3 scholeksterkuikens vliegvlug. Hopelijk                                                                                                           

                                                                                                       kunnen we dit goede resultaat een aantal jaren vasthouden. 
 
Wateregge(Albergen):  
 

Het wordt moeilijk om de weidevogels voor het gebied 

Wateregge te behouden. Het aantal broedparen grutto’s heeft 

zich iets hersteld t.o.v. van 2012. Ondanks de goede inzet van 

jagers werden er toch nog 2 gruttonesten vroegtijdig 

gepredeerd. Waarschijnlijk door toedoen van een 

nachtpredator(vos/steenmarter). Van het nest dat wel 

succesvol was uitgekomen waren de kuikens jammer genoeg 

al na 1week verdwenen. De wulp heeft ondanks zijn verwoede 

broedpogingen ieder jaar, al vanaf 2010 geen kuikens meer 

vliegvlug gekregen. Er zijn in de Wateregge 2 kievitskuikens 

vliegvlug geworden. 
 
 
 
Veldhoek/Weemselerhoek(Albergen): 
 

Het aantal broedparen weidevogels heeft zich in dit gebied 

weten te handhaven t.o.v. 2012. We konden voor het eerst 

sinds jaren weer melding maken van een broedpaartje 

tureluurs. Ook vestigde zich dit jaar in dit gebied een 2e 

broedpaar scholeksters. Het aantal broedparen weidevogels 

wist zich gelukkig te stabiliseren. Aanvankelijk zag het 

broedseizoen er in dit gebied voor de grutto’s goed uit. Door 

monitoring werden 9 broedsels vastgesteld. Helaas werden 6 

nesten in de nacht van 30 april naar 1 mei gepredeerd. Ook 

het legsel van de broedende wulp en diverse kievitlegsels 

werden leeggevreten. De oorzaak hiervan moet waarschijnlijk  

             gezocht worden bij de vos. Mede door vervolglegsels wisten  

             gelukkig nog 5 gruttokuikens, 14 kievitskuikens en 2  

             scholeksterkuikens vliegvlug te worden. 

 

 

Soort Aantal broedparen 

 2013 2012 2011 2010 

Kievit 20 22 28 36 

Grutto 10 12 13 17 

Wulp 0 1 1 1 

Tureluur 4 3 9 8 

Scholekster 4 2 2 3 

Soort Aantal broedparen 

 2013 2012 2011 2010 

Kievit 5 5 7 9 

Grutto 3 1 7 7 

Wulp 1 1 1 1 

Tureluur 0 0 0 0 

Scholekster 0 1 1 1 

Soort Aantal broedparen 

   2013 2012 2011 2010 

Kievit 16 16 19 22 

Grutto 9 9 9 11 

Wulp 1 1 1 1 

Tureluur 1 0 0 0 

Scholekster 2 1 1 1 
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Het eerste kievitsei 2013 

Op 6 april om 17.00 uur wist ons lid Gerrit Vieker, als veldwerker o.a. ook 

actief in de Benneker, het eerste kievitsei in ons verenigingsgebied te 

vinden op een maisakker dicht bij Oldenzaal. Bennie Veldhuis vond 2 

dagen later een tweede voltallig legsel aan de Vospeldijk in Rossum. 

Het 1e kievitsei van Overijssel werd op 26-03-2013 gevonden op een 

maïsakker in Wijhe door Luud Steen om 13.30 uur. Luud is coördinator 

van de werkgroep IVN afdeling "De Grutto" Wijhe. 

 

Het voorjaarsweer 2013 

Warme dagen waren er in maart, april en mei spaarzaam. Vaak was het 

ronduit koud. Aan het begin van de lente was het daarnaast ook droog. 

De tweede helft van de lente werd het wisselvallig, nat en koel. 

 

Ruim 2 graden kouder dan normaal 

De gemiddelde lentetemperatuur in Nederland kwam uit op 7,3 graden 

tegen 9,5 normaal. Sinds 1962 was het niet meer zo koud tijdens de 

Nederlandse lente. Sinds de start van de metingen in 1901 verliepen 

slechts 5 lentes nog kouder: 1962 (6,4), 1958 (6,8), 1955 (6,9), 1941 (7,0), 

1917 (7,1). Het aantal warme dagen, met maximumtemperatuur groter 

of gelijk aan 20, bedroeg 8 tegen 14 normaal. Zomerse dagen, met 

maxima van 25 graden of meer, werden niet genoteerd. 

Droog als geheel 

De lente begon droog, met in maart 33 mm neerslag tegen 68 normaal. Het grootste deel van deze neerslag viel op 9 

maart met 24 uur onafgebroken regen; een nieuw duurrecord. Ook in april was het gemiddeld over het land droog met 24 

mm tegen 44 mm. In mei wisten regenstoringen ons land eindelijk te vinden. Ondanks de lage temperaturen zorgde de 

regen ervoor dat Nederland in korte tijd groen kleurde. Gemiddeld over het land komt de neerslagsom voor mei uit op 80 

mm tegen 60 normaal. In totaal viel circa 140 mm. Normaal gesproken valt ruim 170 mm. Als gevolg van deze 

weersomstandigheden werd er dit jaar heel laat gemaaid. Pas in het weekeinde van 25 en 26 mei werd circa de helft van 

alle graspercelen gemaaid. In het weekeinde van 1 en 2 juni werden de overige graspercelen gemaaid.  
 

5. DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 

 

Afdeling Fleringen  

 

Vergelijking resultaten 2012 en 2013: 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Kievit 38 35 27 26 >96 99 >43 74 15 4 

Grutto 5 6 2 1 7 4 4 - 1 1 

Scholekster 8 4 5 4 13 11 10 8 1 - 

Wulp 2 2 2 1 7 - 3 - 1 - 

Tureluur 4 4 - - - - - - - - 

 

De kievit 

De jaren dat de kievit in grote getale het vroege voorjaar inluidde met zijn buitelende vluchten en bijzondere roep lijken 

gedoemd om in de geschiedenisboekjes te verdwijnen. Op 13 januari zwierven er al kieviten die al snel werden verdreven 

door de invallende winter. Met het zachte weer begin maart lieten de kieviten zich weer zien maar verdwenen weer bij 

terugkeer van de winter met op 13 maart ruim 15 graden vorst op klomphoogte. Toch vond B. Kemerink in deze 

vorstperiode die de hele maand zou voortduren op 24 maart een legsel met 1 ei, weliswaar in Zenderen en daarmee 

buiten het verenigingsgebied maar toch! Pas half april werd het eerste van de totaal 26 legsels in Fleringen gevonden.  

Gerrit Vieker bij het door hem gevonden eerste 
kievitlegsel van 2013. 

http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2013-2/lente/maart/
http://nieuws.weeronline.nl/24-uur-regen-koudste-10-maart-en-zeldzame-maartse-ijsdag-wat-een-weer/
http://nieuws.weeronline.nl/overzichten/2013-2/lente/april/
http://nieuws.weeronline.nl/mei-2013-vijfde-koude-maand-op-rij/
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Door de inzet van vrijwilligers en landbouwers die veel tijd staken in het ontzien van legsels en kuikens bij de bewerkingen 

van het maïsland was de uitkomst van de legsels heel goed. Tegenslag was er ook door verstoring van legsels door 

loslopende honden en predatie van jonge kieviten door buizerd. Er werden minimaal 8 jonge kieviten vliegvlug terwijl aan 

het einde van het broedseizoen meerdere groepen met jonge kieviten werden gezien, klaar voor vertrek naar de 

overzomeringsgebieden. Hopelijk zat in deze groepen ook een aantal jonge kieviten uit de broedgebieden van Fleringen.  

 

De grutto 

Net als bij de kievit verschenen de eerste grutto’s in de zachte periode begin maart. Op 6 maart zag Hennie Lenferink de 

eerste grutto’s in Fleringen. Uiteindelijk werden 6 broedparen geteld, één meer als in 2012. Hiervan werd 1 legsel 

gevonden en gemarkeerd op 8 mei door B. Kemerink. Deze datum geeft al aan dat de grutto’s door het extreem koude 

voorjaar laat aan het broedseizoen zijn begonnen. De overige legsels zijn niet opgezocht en gemarkeerd, omdat de 

bewerkingen op het grasland voor de eileg al waren uitgevoerd. Het nest van het gemarkeerde legsel werd naderhand 

vernield aangetroffen waarbij de eieren nog wel aanwezig waren. Het verloop van de overige broedsels werd op afstand 

gevolgd en waren voor het grasmaaien al uitgekomen. Om de jongen te verdrijven uit het te maaien grasland werd op 

verschillende percelen gebruik gemaakt van stokken met plasticzakken. Helaas heeft dit niet geleid tot vlievlugge jonge 

grutto’s. De jongen die na het maaien op de geoogste percelen liepen, waren een gemakkelijke prooi voor een buizerd 

waardoor we dit jaar met lege handen bleven staan. 

 

De scholekster 

 

Het aantal scholeksters halveerde van 8 naar 4 broedparen in 2013. In enkele deelgebieden waar jaarlijks meerdere 

paartjes aanwezig waren, bleef de stand dit jaar beperkt tot één enkel broedpaar. De eerste melding van scholeksters, 

kwam van B. Kemerink op de eerste lentedag 21 maart. Van alle 4 broedparen werd het legsel gevonden waarin 

gezamenlijk 11 eieren werden geteld. Zoals gebruikelijk werden alle legsels gevonden op maïsland. De broedresultaten 

waren uitstekend want alle legsels kwamen zonder problemen uit. Ook werden later in het seizoen in 2 deelgebieden 

oudervogels met grote jongen gezien. 

 

De wulp 

Net als in de twee voorgaande jaren werden in Fleringen 2 broedparen gezien van de wulp. Het laatst gesignaleerde 

broedpaar werd later in het broedseizoen opgemerkt met reeds 2 grote jongen. Of het legsel ook op Flerings grondgebied 

heeft gelegen is dan ook niet met zekerheid te zeggen. Van wulpen is bekend dat ze nogal grote omzwervingen kunnen 

maken op het moment dat er grote jongen zijn. Van het overige paar kon door monitoring op afstand op 22 april een 

broedsel worden vastgesteld. Helaas werden van dit paar geen vliegvlugge jongen gezien. Ook hiervan zou de eerder 

genoemde buizerd de verliesoorzaak kunnen zijn geweest.  

 

 

 

 

Eén van de broedparen in Fleringen met hun inmiddels al bijna volgroeide jongen 
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De tureluur  

Totaal werden 4 broedparen tureluur geteld in 2013; gelijk aan het voorafgaande jaar. Ook in dit jaar werden geen legsels 

gezocht omdat daarvoor de noodzaak ontbrak. De territoria lagen in bewerkte graspercelen en de verwachting was dat de 

legsels voor het maaien zouden uitkomen. In drie van de vier territoria werden later alarmerende broedvogels 

aangetroffen waardoor aangenomen mag worden dat hier jongen zijn uitgekomen. Van één broedpaar werden eind mei 3 

grote kuikens waargenomen die daarna tot halverwege juni nog in het gebied werden waargenomen.  

 

Overige waarnemingen 

Behalve weidevogels werden onder meer de volgende soorten gemeld, soms als doortrekker anderzijds als broedvogel. 

4 paartjes patrijs waarvan 1 stel met 7 jongen, nijlgans ook met 7 jongen, koekoek en gele kwikstaart als broedvogel. 

Klapekster, tapuiten, paapjes, roodborsttapuit, noordse gele kwikstaart en beflijster allen als doortrekker.  

 

Afdeling: Weerselo 

 

Vergelijking resultaten 2012 en 2013 
 

 
De Kievit 

  

Na een lichte opleving van het aantal broedparen in 

2011 heeft zich in het Weerselose in 2012 en in 

2013 toch weer een dalende trend ingezet. 

Het aantal broedparen daalde in 2013 van 

69 naar 55, een daling van maar liefst 

20%. Zet zich deze trend in de komende 

jaren voort dan zullen over 5 a 10 jaar 

de kieviten zo goed als verdwenen zijn 

uit het Weerselose landschap. Door het 

koude voorjaar kwamen de kieviten pas 

laat tot leggen. De eerste legsels werden 

dan ook pas vanaf 10 april gevonden door 

H. Schepers. Op de meeste broedplekken zien 

we dat de kievit de voorkeur geeft aan maïsland 

boven weiland en dat bleek ook dit jaar weer. Van de 

65 kievitsnesten werden er 49 gevonden op maïsland en 16 op 

grasland. Eerste legsels worden nog wel eens gevonden op 

grasland, latere legsels bevinden zich bijna altijd op maïsland. 

Het aantal verstoringen van nesten was in 2013 hoog. Er werden maar liefst 29 nesten verstoord en/of voortijdig 

verlaten. Het verstoringpercentage kwam daarmee op bijna 45%. Door landbouwwerkzaamheden gingen 2 nesten 

verloren, door predatie 25 nesten en 2 legsels werden voortijdig verlaten. Uit de resterende legsels werden 139 jonge 

kieviten geboren. Dit is een uitkomstpercentage van 55%. Ondanks dit mooie uitkomstpercentage zijn er vooral uit de 

eerste legsels zeer weinig jongen vliegvlug geworden. Op het moment dat deze eerste legsels uitkwamen was het koud en 

slecht weer. Dit zal dan ook zeker meegespeeld hebben in de overlevingskansen. De latere legsels hebben relatief meer 

vliegvlugge kuikens opgeleverd. Het broedseizoen was in 2013 kort. De kieviten kwamen laat tot broeden en al snel 

verzamelden ze zich al weer in groepen. Op 14 juni werd in Lemselo al een groep van ongeveer 100 kieviten aangetroffen. 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Kievit 69 55 81 65 304 238 235 129 20 29 

Grutto 10 5 7 4 27 16 7 12 5 1 

Scholekster 6 10 4 4 12 12 12 17 0 3 

Wulp 7 5 6 5 18 19 8 12 3 4 

Tureluur 0 2 0 1 0 4 0 4 0 1 

De overleving van de late kievitkuikens was groter dan van de 
vroege kuikens. 
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De Grutto 

De grutto was dit jaar in een teleurstellend aantal aanwezig. Met name in de omgeving van het Zoekerveld viel het aantal 

tegen. In 2012 vonden er nog 5 gruttoparen een broedplek, dit jaar besloot maar 1 paartje hier te blijven. In 2012 gingen 

er alle nesten verloren en misschien is dit de oorzaak dat de gruttoparen er voor kozen om elders een succesvollere 

broedplek te zoeken. Een grutto is over het algemeen plaatstrouw, maar valt het broedsucces een aantal jaren tegen, dan 

wil de grutto het broedgebied nog wel eens verlaten. Het aantal broedparen grutto’s halveerde in Weerselo van 10 

paartjes in 2012 naar 5 in 2013. De grutto’s bevonden zich op 3 locaties. Er werden in het afgelopen voorjaar 4 

gruttonesten gevonden met in totaal 16 eieren. Het eerste gruttonest werd gevonden door G. Vreeswijk op 2 mei. Dit 

nest is met succes uitgekomen en een aantal jongen zijn vliegvlug geworden. Ook aan de Legtenbergerstraat hebben 2 

gruttoparen met succes een aantal jongen (zeker 3) vliegvlug zien worden.  

 

De Scholekster 

In 2012 nam het aantal broedparen scholeksters verontrustend af van 9 naar 6 paartjes. Gelukkig herstelde zich het 

aantal in 2013 naar 10 broedparen. Over het algemeen begint de scholekster wat later aan het broedseizoen, maar 

vanwege het slechte voorjaar was het verschil in tijd, met de andere weidevogels, dit jaar minder. Het eerste nest werd 

gevonden op een maïsland door G. Vreeswijk op 2 mei. Helaas ging dit nest door landbouwwerkzaamheden, ondanks 

beschermingsmaatregelen, verloren. Een laatste legsel werd op 26 mei gevonden door H. Schepers. Dit nest werd met 

succes uitgebroed. Helaas zijn deze jongen niet vliegvlug geworden. Het leek aanvankelijk goed te gaan, maar na 

ongeveer twee weken zijn de jongen, om onverklaarbare redenen, in een beek terecht gekomen en helaas verdronken. Er 

werden in totaal 10 nesten gevonden met in totaal 28 eieren. Er gingen 3 nesten verloren. Van de 17 uitgekomen eieren 

zijn zeker 5 scholeksterjongen (waarschijnlijk meer) vliegvlug geworden.  

 

De Wulp 

Al in het vroege voorjaar werden in de omgeving van het 

Zoekerveld de eerste wulpen waargenomen. Het 

aantal broedparen in Weerselo blijft de laatste 

jaren maar teruglopen. In 2013 kwam het 

aantal uit op 5. Het eerste legsel werd 

gevonden door G. Vreeswijk op 4 mei 

en het laatste legsel werd gevonden 

door A. Stegeman op 12 mei in de 

omgeving van het Zoekerveld. In 

deze omgeving werden op 18 mei 

ook de eerste wulpenkuikens 

waargenomen.  

Twee broedparen hadden hier bijna 

tegelijkertijd jongen. Wat een mooi 

succes had kunnen worden, werd 

helaas een grote teleurstelling. Al snel 

bleek dat de jongen er niet meer waren. Er 

zijn aanwijzingen dat een vos zich aan de jongen 

tegoed heeft gedaan. In een ander gebied werden er 2 

jongen wel vliegvlug.  

 

De Tureluur 

Na een aantal jaren van afwezigheid was de tureluur in 2013 weer aanwezig in het Weerselose. Van een tureluurpaar 

werd het nest niet gevonden en dit nest is waarschijnlijk ook verloren gegaan. Het andere tureluurpaartje, in de omgeving 

van Lemselo, broedde wel met succes de eieren uit. Lange tijd is het ouderpaar gezien met de jongen en zeer 

waarschijnlijk zijn deze ook vliegvlug geworden.  

 

 

 

 

 

De eerste wulpen werden gezien in het Zoekerveld.  
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Afdeling Agelo 
 
Vergelijking resultaten 2012 en 2013 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Kievit 56 39 51 26 167 96 80 80 30 7 

Grutto 10 7 3 4 8 * ? * 7 6 

Scholekster 8 4 1 4 1 10 1 6 ? 1 

Wulp 6 5 4 5 ? * ? * 4 1 

Tureluur 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 0 

 

De Kievit 

Dat 2013 een slecht kievitenjaar zou worden tekende zich eigenlijk al vroeg af. Aanvankelijk zaten er nog grote groepen in 

de weilanden “achter” het kanaal Almelo-Nordhorn. Deze trokken helaas verder en er bleven veel minder kieviten achter 

dan voorgaande jaren. De vraag is of dit jaar een incidentele uitschieter naar beneden is. De dalende trend was al een 

aantal jaren zichtbaar, maar 2013 laat een zorgelijk beeld zien. Misschien speelt de toename van grasland, naast afname 

van maisvelden in sommige gebieden een rol. De kievit toonde wel een voorkeur voor broeden op maisvelden. De afname 

van het aantal broedparen is maar liefst 30%.  

 
De Grutto 

Bij de grutto zien we eveneens een afname, 

maar de schommeling in aantal is de laatste 

jaren een bekend verschijnsel. 

Monitoren op afstand verklaart het 

aantal gevonden legsels en het niet 

exacte aantal aanwezige eieren. 

Wel is het enigszins positief dat 

er 4 vliegvlugge jongen zijn 

waargenomen. 

 
De scholekster 

 Het aantal waargenomen 

scholeksters was maar de helft 

van dat van vorig jaar. Het 

bijzondere is dat van de 8 

scholeksterparen er vorig jaar maar 

één tot broeden kwam, en dat dit jaar van 

de 4 aanwezige paren ze alle 4 tot broeden 

kwamen en er nog 6 jongen het levenslicht zagen 

en ook waargenomen zijn door de veldwerkers. Zonder 

verstoring van broedsel zou het een uitstekend jaar zijn geweest, maar we 

mogen niet mopperen over het broedresultaat, zeker niet als we 

voorgaande jaren in aanmerking nemen. 

De wulp 

De aantallen wulpenparen blijven de laatste jaren op een redelijk peil. De 5 paren die in het voorjaar een broedplaats 

zochten in het Agelose, slaagden er bovendien in om zeker 7 vliegvlugge jongen groot te brengen. Dit is in voorgaande 

jaren wel eens anders geweest. Tijdig overleg met boeren en dan door goede samenwerking en monitoring op afstand 

schijnen positief te werken. Er komt echter ook een portie geluk bij kijken. In sommige jaren zijn de 

weersomstandigheden en maaidata gunstig.  

 

De Tureluur 

Van deze kritische soort is er in Agelo in 2013 geen melding gedaan. Deze situatie is al jaren zo! 

Vier vliegvlugge jonge grutto’s in Agelo  
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Reutum 

In de Reutummer Es wordt al enkele jaren door een tweetal veldwerkers het aantal weidevogels geïnventariseerd en 

beschermd. Dit jaar zijn in het gebied grenzend aan de Ageler Es 6 broedparen van de kievit waargenomen en beschermd. 

Er zijn later helaas geen jongen gezien. De vele bewerkingen die in de broedperiode op de maisakkers plaats vinden, 

vormen een groot probleem. Er is in het bovengenoemde gebied één scholeksternest aangetroffen met twee eieren, die 

beide zijn uitgekomen.  

 

Afdeling Rossum 

 

Vergelijking resultaten 2012 en 2013 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Kievit 94 77 42 68 139 260 104 136 9 31 

Grutto 15 11 0 1 0 4 ? ? ? 1 

Scholekster 12 13 9 8 18 26 16 9 0 5 

Wulp 6 6 2 0 8 0 0 ? 2 ? 

Tureluur 7 5 0 0 0 0 0 ? 0 0 

 
De kievit 

Evenals in de voorgaande jaren deed zich ook in 

2013 een verdere daling voor van het aantal 

broedparen van de kievit en wel van 94 

broedparen in 2012 naar 77 in 2013, 

een daling van 17 broedparen 

oftewel 18%. Ook in 2012 was de 

daling van het aantal paartjes 

kieviten al bijna 20%, dus in 2 

jaar tijd een achteruitgang van 

ongeveer 38% van deze nu nog 

meest voorkomende weidevogel 

van de plevierensoort. Als deze 

tendens zich voortzet dan is deze 

soort, net als alle andere 

weidevogelsoorten, over enkele 

jaren nog slechts op enkele, daartoe 

geschikte, plekken waar te nemen. Om dit 

laatste tegen te gaan zijn een paar acties op 

touw gezet. De eerste actie begon in 2011 en heet 

“Kievit in de herkansing” en houdt globaal in dat het accent 

van de legselbescherming ligt NA het poten van de mais, dus 

ongeveer vanaf begin mei. De actie loopt dan door tot 

ongeveer eind juni. De tweede actie startte in 2013 en houdt in dat bij wijze van proef de kievitlegsels vanaf de eerste leg 

en vóór aanvang van de grondbewerking op maispercelen opgespoord en intensief beschermd worden. Hiertoe zijn enkele 

maispercelen met een behoorlijk potentieel aan broedparen geselecteerd en zijn de legsels van meet af aan opgezocht en 

intensief beschermd in goed overleg met landbouwers en loonbedrijven. Ook van deze actie vindt u elders in dit verslag 

een overzicht. Mede ten gevolge van deze acties steeg het aantal gevonden legsels behoorlijk nl. van 42 in 2012 naar 68 

legsels in 2013. Dit was voor een flink deel toe te schrijven aan de wijze van beschermen nl. het daadwerkelijk opzoeken 

van de eieren en niet het beschermen vanaf de “zijlijn “ door zg. monitoren. Ook het ( tijdelijk ) ontbreken van de nodige 

mankracht speelt in bepaalde jaren een rol. Het aantal gevonden eieren steeg daarom ook en bedroeg in 2013 260 stuks. 

In totaal vonden 31 nestverstoringen plaats. Dit gebeurde vooral door predatie van de eerste legsels op maispercelen. 

Bijzonderheid: Op 19 juli verongelukte op de Boschweg een halfwas jonge kievit. Dat is wel erg laat in het seizoen. 
 
 

De populatiedaling van de kievit baart grote zorgen  



                              
                                                                     verslag 2013 
 
 

24   

De grutto 

Ook bij deze soort ging het aantal broedparen ( opnieuw ) achteruit nl. van 15 paartjes in 2012 naar 11 in 2013, een 

teruggang van ongeveer 26%. Verreweg de meeste legsels zijn, in met name de gesubsidieerde gebieden, niet 

daadwerkelijk opgezocht, maar de broedresultaten werden op afstand via monitoring en vogelalarmering vastgesteld. 

Zodoende kon men in het kerngebied van de “Benneker “ met een potentieel van 7 broedparen, ongeveer 11 vliegvlugge 

jongen waarnemen, voorwaar een hoopvol resultaat. Eén legsel werd in het uitgebreide deel van de “Benneker “ tijdens 

het grasmaaien door het dienstdoende loonbedrijf gespaard, maar helaas naderhand gepredeerd. 

 

De scholekster 

Het aantal paren van deze soort 

nam met één paar toe ten opzichte 

van 2012. Van de in totaal 13 

broedparen werden 8 legsels 

gevonden met in totaal 26 eieren 

waarvan er slechts 9 uitkwamen, 

een uitkomstpercentage van 

ongeveer 35. Het jaar daarvoor lag 

de uitkomst nog op bijna 80%. 

Opmerkelijk is dat in één van de 

deelgebieden niet ver uit elkaar 3 

scholeksters broedden op in totaal 

12 eieren, d.w.z. in elk nest lagen 4 

eieren. Helaas werden in totaal 5 

legsels verstoord waarvan 4 

gepredeerd. 

 

 

De wulp 

Evenals in 2012 waren ook in 2013 een 6-tal broedparen aanwezig in het Rossumse gebied. Er zijn geen legsels gevonden 

en over broedresultaten is evenmin veel bekend, hoewel via monitoring aangenomen wordt dat het aantal groot 

geworden jongen minimaal is. In tegenstelling tot bepaalde andere weidevogelsoorten, zoals grutto en tureluur, die vaak 

dicht gegroepeerd bij elkaar broeden, is de wulp een soort met een groot territorium en bestrijkt daarom, ondanks het 

geringe aantal paren, toch een heel groot gebied. Met zijn jodelende roep is hij bovendien voor heel veel mensen een van 

de meest tot de verbeelding sprekende aankondigers van het voorjaar en dat willen we graag zo houden. Dit betekent wel 

dat er jaarlijks een aantal jongen vliegvlug moet worden wil de soort in onze omgeving in stand blijven. Misschien moeten 

we samen het accent van praktische bescherming bij deze soort leggen, althans in goed overleg een poging daartoe doen. 

 

De tureluur 

Het aantal broedparen van de tureluur is in 2 jaar tijd meer dan gehalveerd nl. van 11 paartjes in 2011 via 7 in 2012 naar 5 

paartjes in 2013. Vanwege monitoring op afstand zijn geen legsels daadwerkelijk opgespoord. Wel zijn, ondanks de 

achteruitgang in aantal broedparen, dit seizoen in het kerngebied “de Benneker “ ongeveer 6 jonge tureluurs vliegvlug 

geworden. Dit geeft dan toch weer hoop voor de toekomst. 

  
Afdeling Saasveld 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Kievit 37 32 29 25 11 12 18 17 14 15 

Grutto 12 10 1 1 0 2 12 9 0 0 

Scholekster 4 4 2 2 1 1 3 3 1 2 

Wulp 6 4 2 1 1 1 5 3 2 2 

Tureluur 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 

 

Veel legsels van de scholekster werden verstoord. 
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Kievit 

Dat de terugloop van de kieviten in Saasveld nog niet is gestopt, blijkt uit de achteruitgang van 37 in 2012 naar 32 

broedparen in 2013. Weer bijna 15 % minder broedparen! De meeste kieviten kwamen tot broeden in het 

Westerikkerbroek en Boerenbroek. Er zijn in totaal 25 legsels gevonden. Dat wil zeggen doormiddel van monitoring of 

door nesten met stokken te markeren. De predatie was dit jaar relatief iets hoger dan vorig jaar. En dit gold vooral voor 

de eerste legsels. Bij de 2e en 3e legsels van sommige broedparen viel de predatie tijdens de broedfase wel mee, maar 

stelden we vast dat kuikens van de ene op de andere dag waren verdwenen. Ondanks dit alles zijn er dit jaar 15 jonge 

kieviten vliegvlug geworden. Zelfs half juli werden er nog kieviten met jonge pullen gezien. Op 26 maart werd in Saasveld 

op een grasperceel, het eerste legsel met kievitseieren gevonden door de gebroeders Ben en Richard Oostrik. 

 

Grutto 

Het aantal broedparen grutto’s in Saasveld is met 20 % gedaald naar een totaal aantal van 10 broedparen. Van de 10 

nesten kwamen er 7 niet uit als gevolg van landbouwwerkzaamheden en predatie. In de kern van het Westerikkerbroek 

hebben 2 broedparen nog heel kortstondig met kuikens rondgelopen. Van één broedpaar waren na 2 dagen de kuikens al 

verdwenen en van het andere broedpaar zijn uiteindelijk ook geen kuikens vliegvlug geworden. Aan de Bornsestraat heeft 

1 broedpaar gelukkig nog 2 kuikens vliegvlug gekregen.  

  

Scholekster  

Het aantal broedparen scholeksters in Saasveld blijft de laatste 3 jaren constant. Net als in de voorgaande jaren hadden 

we dit jaar ook weer 4 broedparen. Van 3 broedparen zijn de legsels mislukt. Van het succesvol uitgekomen nest zijn 2 

kuikens vliegvlug geworden. 

 

Wulp 

Het aantal broedparen wulpen heeft dit jaar als gevolg van de slechte broedresultaten van de voorgaande jaren een flinke 

veer moeten laten. Het aantal broedparen daalde na een aantal jaren van 6 naar 4 broedparen. Alle 4 broedparen hadden 

Westerikkerbroek als broedgebied. Er zijn in totaal 2 nesten opgezocht. Van de 4 nesten is maar 1 nest succesvol 

uitgekomen. Gelukkig zijn hiervan nog 2 jonge wulpen vliegvlug geworden.  

  

Tureluur 

 

Voor het eerst sinds jaren hadden we dit jaar weer 

tureluurs in Saasveld als broedvogel. En wel 

meteen 2 broedparen in het 

Westerikkerbroek. Beide nesten zijn 

succesvol uitgekomen en beide 

broedparen hebben, mede 

dankzij Herman Brunnekreef 

die een brede strook gras aan 

een slootrand liet staan, hun 

kuikens vliegvlug gekregen. 

Chapeau! Met dit succes is de 

kans groot dat we het komend 

jaar de tureluurs weer als 

broedpaar mogen 

verwelkomen.  

 

 

 

 

 

 

Twee broedparen tureluurs in Saasveld waarvan de jongen vliegvlg werden. 
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Afdeling Deurningen/Hengelo 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Kievit 31 31 28 44 19 18 12 26 18 10 

Grutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 3 3 3 3 2 2 1 1 3  3 

Wulp 1 1 0 0 1 1 0 0 ? ? 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  

Kievit 

 

Het aantal broedparen kieviten was in Deurningen dit 

jaar moeilijk vast te stellen en is daarom 

gelijkgesteld aan dat van 2012. De eerste 

legsels zijn vrijwel allemaal gepredeerd als 

gevolg van de hoge kraaienstand in dit 

gebied. Volgens de kerkdorp- 

coördinator Harry Koopman zijn in de 

omgeving van Deurningen 

waarschijnlijk 10 kuikens vliegvlug 

geworden. Het eerste nest werd 

gevonden op 16 april door de groep 

van Harry Koopman, B. Leusenkamp 

en G. Jansink. 

 

 

 

 

 

 

 

Grutto 

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

 

Scholekster 

Het broedseizoen van de scholeksters verliep in 2013 grotendeels hetzelfde als dat van het jaar ervoor. Ook het aantal 

broedparen bleef hetzelfde, namelijk 3. Er werden weer 2 nesten gevonden op het maïsland en 1 broedpaar had zijn 

legsel weer op een plat dak. Van één nest op het maïsland zijn de eieren succesvol uitgekomen. Het andere nest werd 

gepredeerd. Van het succesvol uitgekomen legsel op het maïsland zijn geen kuikens vliegvlug geworden. Het 3e broedpaar 

had haar legsel wederom op het platte dak van een gebouw. Hiervan zijn alle drie kuikens vliegvlug geworden. Het eerste 

scholeksterlegsel werd op 11 mei gevonden door Harry Koopman.  

 

 Wulp 

De stand van het aantal broedparen wulpen bleef evenals vorig jaar steken op 1 broedpaar. Dit broedpaartje had haar 

nest in het zoekgebied van de heren Horsthuis en Veldhuis. Ondanks dat het nest niet werd gevonden zijn de eieren van 

dit wulpenpaar wel succesvol uitgekomen en is dit broedpaar later gesignaleerd met kuikens. Het is onbekend of er 

wulpenkuikens vliegvlug zijn geworden. 

 

Tureluur 

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

 

Tien kievitkuikens werden vliegvlug in de omgeving van Deurningen. 
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6. KIEVIT IN DE HERKANSING 

 

Het in 2011 gestarte project “Kievit in de herkansing” is ook in 2013 voortgezet. Het project houdt in dat kievitlegsels 

opgespoord en gecontroleerd worden op resultaat op maisvelden NA het poten van de mais, derhalve nadat de 

grondbewerkingen zijn afgelopen, op het spuiten na. Deze actie is een gevolg van de jarenlange ervaring dat van heel veel 

vroege maislandlegsels in de praktijk weinig tot geen jongen vliegvlug worden. Het project bestrijkt globaal het 

werkgebied Rossum, waaronder behalve Rossum ook Volthe en een deel van Lemselo vallen. De werkwijze is dat legsels 

van kieviten en ook van scholeksters door middel van een verrekijker op afstand opgespoord worden, hetgeen niet zo 

moeilijk is op een “ glad “ maïsland, waarop de jonge maisplantjes nog net niet goed te zien zijn. Bij elk nest wordt aan 

weerszijden op ca. 8 meter een merkstok geplaatst, waardoor het nest altijd terug te vinden is, óók wanneer de eieren al 

een aantal dagen uit zijn. Indien bij inschatting het legsel gevaar loopt bij het spuiten van de mais wordt het verplaatst 

tussen de maisplantjes, waar normaliter geen trekker of spuitmachine overheen rijdt. Voortzetting van het broedproces 

ondervindt van deze handeling geen enkel nadeel, indien de nestverplaatsing met zorg gebeurt. Controle van het 

broedproces vindt vervolgens plaats door monitoring op afstand, zonder de broedende vogels te storen. Na afloop van de 

broedperiode wordt het broedresultaat vastgesteld. In totaal worden de legsels dus tweemaal “bezocht “, de eerste keer 

voor de nestinhoud en markering en de tweede keer voor het eindresultaat. Dan worden ook de merkstokken weer van 

het land weggehaald zodat landbouwers naderhand er geen hinder van ondervinden bij de maisoogst. Daar wordt strikt 

de hand aan gehouden. Ook worden de legsels van scholeksters, als vaste maislandbroeders, op deze wijze gelokaliseerd 

en gecontroleerd op uitkomsten. 

 

In onderstaand overzicht ziet u de resultaten van deze actie in 2013 in vergelijking met het jaar 2012. 

 

 

 
Legselverdeling: 
De legselverdeling in 2013 was als volgt: 22 legsels met 4 eieren 81%), 3 legsels 
met 3 eieren (11 %) en één legsel met 2 en 1 ei. Een aantal legsels werd door verschillende oorzaken niet benaderd  
 
Conclusies en enkele opmerkelijke bevindingen: 
* Reproductie was dit jaar erg goed. In liefst 81% van de kievitsnesten lagen 4 eieren en in slechts 19% van de gevallen  
    werd gebroed op 3 eieren of minder.  
* Vooral vanwege predatie lag het aantal uitgekomen legsels lager dan in 2012, zowel bij kievit als bij de scholekster.  
   Ook waren enkele broedsels door de oudervogels verlaten. 
* Laatst gevonden legsel was op 10 juni. 
* Weersomstandigheden: In verband met voortdurende winterse omstandigheden begonnen onze weidevogels  
   ongekend laat met de leg. Op 1 april b.v. was het kanaal A-N nog deels dichtgevroren. Gerrit Vieker vond pas op 6 april  
   als eerste van de Rossumse deelnemers en naar later bleek ook als eerste van onze vereniging het eerste kievitsei. 
 
Dan nog enkele waarnemingen die, mede gezien de data, misschien iets met deze actie van doen hebben. 
*  10 juni: groep van 47 kieviten, waarvan ca. 18 vliegvlugge jongen, zaten in een weiland aan Wolfsbergweg, Agelo.  
*  30 juni: legsel van 4 kievitseieren aan het uitkomen op maisperceel hoek Denekamperstraat- Koksweg. 
*     9 juli: ca. 70 kieviten, jong en oud, in weiland in de “Benneker” te Rossum. 
*   19 juli: jonge, halfwas kievit verongelukt op Boschweg, Rossum. 
*   29 juli: 7 bijna vliegvlugge jonge kieviten in weiland aan Boschweg Rossum. Ouderparen vallen kraaien furieus aan.  
 

 Kievit Scholekster 

 2012 2013 2012 2013 

Waargenomen broedende paren 37 37 10 9 

Gevonden en begeleide legsels 24 27 5 6 

Uitgekomen legsels 23 19 5 2 

Gepredeerde legsels  1 8 0 4 

Totaal eieren kievit 83 100   

Gemiddeld per nest 83: 24 3,5 3,7   

Onbevruchte eieren 4 1   

Legsels verplaatst 13 14   

Legsels niet verplaatst 11 13   

Ook de scholekster werd bij het project 
betrokken 
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7. BOER IN DE SPOTLIGHTS 

 

Boer in de spotlights is een nieuw item in ons jaarverslag. 

De reden dat dit item ook onderdeel zal gaan uitmaken van onze toekomstige jaarverslagen is dat wij als vereniging bij 

onze beschermingsactiviteiten in de meeste gevallen te maken hebben met boeren. Boeren die om verschillende 

redenen zoals tijdgebrek, kennis en materiaal, onze hulp inroepen om dieren helpen te beschermen. In de meeste 

gevallen gaat het hierbij om kerkuilen, steenuilen, huiszwaluwen, boerenzwaluwen en weidevogels. Er zijn boeren die 

heel ver gaan om deze dieren waarvan zij tijdelijk gastheer zijn, te beschermen. Dit blijft heel vaak onderbelicht. Onze 

vereniging vindt dat we best trots mogen zijn op deze boeren. We laten u de komende jaren dan ook graag kennis 

maken met boeren die de natuur een warm hart toedragen. 

 

In dit eerste item “Boer in de spotlights” willen we u graag kennis laten maken met de familie Brunnekreef uit Saasveld. 

De familie stelt zichzelf voor. 

 

Mijn naam is Herman Brunnekreef ik ben 44 jaar en getrouwd met Esther. We hebben 2 kinderen. Een jongen van 10 en 

een jongen van 11 jaar. De jongste lijkt het boerenwerk wel wat, de oudste droomt van voetbal. 

Wij hebben een biologisch melkveebedrijf aan de Monnikweg in Saasveld. Jaarlijks verbouwen we ongeveer 24 ha gras, 3 

ha graan(haver) en 3 ha snijmaïs in wisselbouw. Op het bedrijf hebben we 45 – 50 melkkoeien en bijbehorend jongvee tot 

een half jaar oud, die daarna tot ze afkalven, naar een jongvee opfokker gaan.   

  

Al jarenlang hebben we 10 tot 15 huiszwaluwnesten op het bedrijf. De meeste nesten zijn zelf gebouwd. Maar we hebben 

ook 4 kunstnesten geplaatst. Hiervan wordt dankbaar gebruik gemaakt. De huiszwaluwen zijn voor ons, samen met de 

boerenzwaluwen, graag geziene gasten omdat ze flink wat insecten wegvangen. Bij een droog voorjaar waarbij niet of 

nauwelijks modder bij de boerderij aanwezig is, wordt er een stuk folie ingegraven mest en kleigrond erop, dit mengen 

met water en klaar is het bouwmateriaal voor de nesten. Het is leuk om te zien hoe de vogels hiervan gretig gebruik 

maken en hoe ijverig ze zijn met de bouw van hun nest. 
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In de melkstal hebben we nesten van de boerenzwaluw. Het aantal broedparen boerenzwaluwen dat binnen broedt, 

schommelt al jaren rond de 10 paartjes. Omdat de melkstal nogal laag is kan je makkelijk in de nesten kijken. Zo viel het 

me 3 jaar geleden op dat een van de ouderdieren bont gevlekte vleugels had en een aantal van die jongen ook. Doordat 

ze herkenbaar zijn is het leuk om ze te volgen. Zeker als het jaar erop 2 dieren met gevlekte vleugels een nest bouwen. 

Ook het afgelopen jaar heb ik er weer een gezien.  

Ondanks dat het afgelopen jaar het broeden wat laat op gang kwam, heb ik toch meerdere paartjes een tweede leg zien 

doen. Eén nest had zelfs 6 eieren.  

Tijdens het uitvliegen moeten we een week de deur naar de naastliggende kalverafdeling gesloten houden. We gebruiken 

daar lijmdraden om vliegen te vangen. Vooral de pas uitgevlogen jonge boerenzwaluwen willen deze nog wel eens 

gebruiken als rustplek. In het verleden heb ik al eens een jong met water en zeep schoon moeten maken. 

  

In de nok van de werktuigenloods broedt verscholen achter wat plaatmateriaal, al jaren een steenuil. Ieder jaar lukt het 

dit paartje wel om 1 of meer jongen groot te krijgen. 

  

Het bedrijf ligt op de rand van de Westerikkerbrook. Zelf hebben we hier 15 ha wat lagere en soms wat natte percelen 

liggen. Maar het is wel goede grond. 

Het gebied is nog altijd in trek bij weidevogels, het meest kieviten, maar ook grutto’s, tureluurs en enkele keer een wulp. 

Het is niet zo dat ik er avonden voor uittrek om nesten te zoeken, maar meestal tijdens werkzaamheden vind ik er wel 

een aantal die ik dan markeer. 

Om het oogstrisico wat te spreiden heb ik afgelopen jaar een aantal graspercelen in meerdere keren gemaaid. Eerst de 

kopakkers, 14 dagen later de rest. Dit bleek voor de broedende vogels een gouden greep, continue beschutting.  

Er hebben 2 broedparen tureluurs succesvol hun jongen groot gebracht. Ook de wulp wist 2 kuikens vliegvlug te krijgen. 

Mozaïek aanbrengen in graspercelen is het ene jaar makkelijker in de bedrijfsvoering in te passen dan in het andere jaar. 

Maar op zich is het een kleine moeite en dat kleine spul in je wei geeft natuurlijk wel voldoening. 

  

Ook op net geploegde akkers kom je vaak nesten tegen. Een paartje scholeksters is een zekerheidje maar ook vaak enkele 

nesten van kieviten. Biologisch onkruid bestrijden bestaat uit vaak wiedeggen en schoffelen, iedere keer de machine 

optillen en na het nest weer laten zakken geeft erg veel onkruid ter plaatse dus verplaats ik de nesten vaak de eerste keer 

naar de buitenkant van die werkgang. Dat gaat eigenlijk altijd goed. Omdat we geen chemisch behandeld zaaizaad 

gebruiken, hebben we eerder last van vraatschade van kraaien. Omdat de dappere broedende kieviten geen indringers 

toelaten op het land, proberen ze deze kraaien te verjagen en zo helpen we elkaar. 
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8. NESTKASTENVERSLAG 

 

Inleiding: 

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

een combinatie van tijdgebrek en tekort aan mankracht zijn ook enkele locaties niet gecontroleerd dit jaar. 

Daarentegen is er wel een nieuwe locatie bijgekomen, zodat het totale aantal gecontroleerde nestkasten dit jaar, 

uitkwam op 1650. Dit is iets lager dan het jaar hiervoor, toen er 1801 werden gecontroleerd. 

 

Volthe (H.Kaptein) 

Het afgelopen broedseizoen 2013 heeft Hennie Kaptein wederom een groot aantal nestkasten gecontroleerd; in totaal 

729 stuks. Op zijn eigen erf controleerde hij 200 nestkasten en in het buitengebied controleerde Hennie maar liefst 529 

kasten op 19 locaties. Al deze nestkasten zijn minimaal 2 keer en enkelen zelfs 3 keer op hun inhoud gecontroleerd; een 

geweldige prestatie. De locaties van de gecontroleerde nestkasten bevonden zich bij: het kanaal (20), fam. Kothuis (20), 

fam. Haarhuis (40), fam. Willemsen (20), het Venneker (40), fam. Meijer (40), fam. Schellings (40), fam. Huls (29), fam. 

Racer Palther (20), fam. Bos palthe (20), fam. Vernooi (60), fam. Scholten (20), fam. Smellink (40), fam. Ensink op Reimer 

(40), fam. Scholten Linde (20), Het Menenveld (20), Tuks kamp (20), Konijnenbos (20), en tot slot H. Kaptein met 200 

nestkasten. 

 

Hieronder de resultaten over 2012 en 2013 van nestkasten rond het eigen erf van H. Kaptein: 

 

Vogelsoort  Nestkasten 
bezet 

Jongen  
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

koolmees 31 38 261 211 8,4 5,5   

bonte vliegenvanger 27 25 123 105 4,6 4,2 107 74 

pimpelmees 13 6 147 56 11,3 9,3   

spreeuw 27 10 123 40 4,6 4  67 

ringmus 1 0 4  4,0    

boomklever 3 3 23 7 7,7 2,3 23 14 

gekraagde roodstaart - 1  0 -  - 3 

Kasten met alleen nest 10 10       

Totaal 112 93 681 419 6,1 4,5 130 158 

 

Toelichting:  

Van de 200 nestkasten rondom Hennie’s erf waren er het 

afgelopen jaar 93 bezet, wat neer komt op een 

bezettingspercentage van 47 %. Dit was 

een flink stuk lager als in 2012 toen 

de bezetting uitkwam op 62 %.  

Algemene soorten als koolmees, 

spreeuw en bonte 

vliegenvanger waren de 

hoofdbewoners van de 

nestkasten. Het gemiddeld 

aantal uitgevlogen jongen per 

nestkast was ook behoorlijk 

lager dan in 2012. Wat opvalt is 

dat diverse malen dode jonge 

vogels in de nestkasten gevonden 

zijn. (in maar liefs 18 kasten werden dode 

jongen aangetroffen) Dit betroffen 

voornamelijk mezen, mogelijk heeft dit te maken met 

het koude voorjaar of voedelaanbod.  

Het aantal spreeuwen was behoorlijk minder in 2013 
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Nestkastresultaten op alle door H. Kaptein gecontroleerde locaties: 

In 2013 zijn er door Hennie in totaal 729 nestkasten gecontroleerd. In 2012 waren dit er 615. Het bezettingspercentage 

was 52,4%; dit is een flink stuk lager dan 2012 toen het bezettingspercentage 74% betrof.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2012 als 2013. 

 

Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen 
totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

koolmees 187 167 1540 1194 8,2 7,1   

ringmus 23     16 111 46 4,8 2,8 28 16 

pimpelmees 69 58 672 512 9.7 8,8   

bonte vliegenvanger 82 83 419 422 5,1 5,1 357 235 

spreeuw 34 20 155 85 4,6 4,2 21 7 

boomklever 17 12 117 55 6,9 4,6 90 36 

gekraagde roodstaart 6 5 26 24 4.3 4,8 20 29 

mees spec. 4 - 29  7.2  - - 

huismus - 1 - 3  3 - 2 

torenvalk 1  4  4.0  4 4 

zanglijster 1  4  4.0    

Kasten met alleen nest 36 21       

Totaal 460 382 3077 2341 6,7 6,1 520 329 

 

Toelichting: 

Zoals uit het overzicht blijkt, maakten 10 vogelsoorten gebruik van de nestkasten. De koolmees bezet nog steeds de 

meeste nestkasten gevolgd door bonte vliegenvanger en pimpelmees. Zorgbarend snel achteruit gaat het met de 

ringmus. Twee jaar eerder had deze soort nog 60 nestkasten bezet maar het afgelopen jaar liep het aantal terug naar 

slechts 16 bezette nestkasten, waar slechts 46 jongen van zijn uitgevlogen. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per 

nestkast was bij de meeste soorten lager dan in 2012. Mogelijk heeft dit te maken met het koude voorjaar, waardoor 

meer neskasten zijn verlaten of jongen zijn doodgegaan. 

 

Saasveld (fam.Oude Booyink voorheen Alfons Hofstede).  

Van de 60 gecontroleerde nestkasten die rondom het huis van fam. Oude Booyink hangen waren er 36 bezet. Dit komt 

neer op een bezettingpercentage van 60 % en dat was iets lager dan de 67 % in 2012. Alle nestkasten werden minimaal 2 

keer gecontroleerd.  

      

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2011 en 2012. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 
 bezet 

Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen 
geringd 

Jaargang 2012 2013 2012 2013 2013 2013 2012 2013 

koolmees 10 10 83 75 8,3 7,5   

bonte vliegenvanger 13 15 59 68 4,5 4,5 59 68 

pimpelmees 7 7 62 68 8,6 9,7   

grauwe vliegenvanger 1 1 4 4 4,0 4,0  4 

boomklever 1 1 5 - 5,0 - 5  

torenvalk 1 1 6 onbekend 6,0 onbekend 6  

merel 1  .. .. .. ..   

bosuil 1  2  2,0  2  

ringmus 1  5  5,0    

Alleen nest 3 1       

Totaal 39 36 226 223 5,8 6,2 71 72 
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Toelichting: 

Zoals in het overzicht te zien is, maakten 6 soorten gebruik van één of meerdere kasten. De bonte vliegenvanger had met 

15 bezette nestkasten het grootste aandeel en was daarmee net als vorig jaar lijstaanvoerder. Van de torenvalk waren de 

jongen al (uit) gevlogen toen Peter Bleijenberg ze wilde ringen, het aantal jongen is hierdoor onbekend. 

 

Landgoed Herinckhave Fleringen: (Frans Stopel en Jan Peddemors)  

In 2013 zijn er op het Landgoed Herinckhave 122 nestkasten meerdere malen op bezetting gecontroleerd. Hiervan waren 

er 99 bezet en daarmee is het bezettingspercentage uitgekomen op 82 %. Dit was exact hetzelfde bezettingspercentage 

als in 2012. 

 

In het overzicht de resultaten van 2012 en 2013. 

 

Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen 
totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

pimpelmees 22 36 169 301 7,7 8,3   

koolmees 31 30 215 188 7,0 6,3   

bonte vliegenvanger 12 19 67 84 5,6 4,4 38 34 

boomklever 6 7 38 26 6,3 3,7 7 4 

Kauw 2 2       

ringmus 1 1 5 0 5,0 0 5  

Mees Spec. 3 3 21 0 7,0 0   

Alleen nest 17 3       

Totaal 94 99 515 599 5,4 6.1 50 38 

 

Toelichting: 

In totaal hebben 6 vogelsoorten dit jaar op het landgoed 

gebruik gemaakt van de nestkasten. Het gemiddeld aantal 

uitgevlogen jongen was wat hoger dan in 2012. Dit heeft vooral 

te maken met de hogere aantallen bezette nestkasten van 

pimpelmees. Deze soort heeft over het algemeen de meeste 

uitgevlogen jongen. Van de overige soorten was het percentage 

uitgevlogen jongen lager dan in 2012. Het aantal verlaten of 

mislukte legsels betrof zeven. Totaal werden er 599 nestjongen 

geteld in 84 nestkasten, 84 meer als in 2012. Daarnaast is van 5 

nestkasten onbekend hoeveel jongen er uit zijn gevlogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deurningen: ( Horsthuis, Ophuis, Velthuis, Bleijenberg) 

In Deurningen en omgeving werden op 8 locaties totaal 245 nestkasten op hun inhoud gecontroleerd. De nestkasten op 

deze locaties zijn als volgt verdeeld: 75 bij de fam. Jonker/Bosscha, 23 bij de fam. Broekhuis, 23 bij de fam. Vrielink, 15 bij 

de fam. Borghuis, 20 bij de fam. Nijland, 25 bij de fam. Stoffels en 31 bij de fam. Mentink. Alle nestkasten werden 

gedurende het broedseizoen 3 keer gecontroleerd. Van de 212 nestkasten waren er 127 bezet, wat een 

bezettingspercentage opleverde van 60 %. Dit is iets hoger dan in 2012 toen 57% van de kasten bezet waren. 

 

De pimpelmees voert de ranglijst aan 
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In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2012 en 2013. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

koolmees 62 45 488 360 7,9 8,0 .. .. 

pimpelmees 29 26 296 231 10,0 8,9 .. .. 

ringmus 3 3 15 15 5,0 5,0 .. 10 

spreeuw 23 13 80 53 3,5 4,1 57 47 

Huismus .. 6 .. 29 .. 4,8 .. .. 

bonte vliegenvanger 10 11 64 64 6,4 5,8 64 55 

boomklever 3 2 23 18 7,6 9,0 23 18 

Bosuil 1  9 1 3,0 1,0 9 1 

Torenvalk 1 1 6 5  5,0 6 5 

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

Holenduif .. 1 .. 2 ..  ..  

Kasten met alleen nest 5 18       

Totaal 139 127 981 783 7,1 6,2 159 141 

 

Toelichting: 

Zoals u in het overzicht kunt zien, hebben maar 

liefst 11 vogelsoorten in Deurningen gebruik 

gemaakt van één of meerdere nestkasten. 

Nieuwe soorten waren holenduif en merel. De 

koolmezen hadden net als in voorgaande jaren 

het grootste aandeel in de bezetting van de 

nestkasten. Het aantal uitgevlogen jongen per 

nestkast was bij de meeste soorten goed. Het 

aantal uitgevlogen jongen per nestkast is 

duidelijk minder dan vorig jaar, dit heeft met 

name te maken met een groot aantal lege of 

verlaten nestkasten. (18) 

 

 

Landgoed Baasdam Tubbergen; (Gerard Bossink, Jan Oude Engberink). 

In totaal hangen er 100 nestkasten bij Baasdam. Van deze 100 nestkasten waren er 76 bezet wat dus resulteerde in een 

bezettingspercentage van 76%, vrijwel gelijk als het voorgaande jaar. 

 

Hieronder de resultaten in een overzicht van 2012 en 2013: 

  

Vogelsoort  Nestkasten 
 bezet 

Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld uitgevlogen 
per nestkast  

Jaargang 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

koolmees 47 37 370 345 7,9 9,3 

bonte vliegenvanger .. 15 .. 93 .. 6,2 

pimpelmees 15 8 153 78 10,2 9,8 

boomklever 1 3 8 15 8,0 5 

spreeuw .. 7 .. 35 .. 5 

Mees Spec. 8 4 61 29 7,6 7,3 

ringmus 2  10  5,0  

Alleen nest 2      

Totaal 75 76 602 595 8,0 7,8 

Holenduif als nieuwe soort in het nestkastenbestand van Deurningen 
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Toelichting: 

Op het Baasdam hebben het afgelopen seizoen 5 vogelsoorten gebruik gemaakt van de nestkasten, hetzelfde aantal als in 

2012. De koolmees had het grootste aandeel in het aantal bezette nestkasten. Opvallend is dat er 15 paar bonte 

vliegenvangers hebben gebroed op het landgoed, terwijl in het vorige broedseizoen geen enkel broedgeval werd 

aangetroffen. Het aantal uitgevlogen jongen per nestkast is bij alle soorten goed te noemen. Er was één nest met dode 

jongen van een koolmees. Daarnaast was er een kast waarin zich een hoornaarsnest bevond en een kast met een 

wespennest. Toen Jan niets vermoedend de nestkast met het wespennest van de boom haalde voor controle, klonk er 

een aanzwellend en dreigend gezoem uit de nestkast. Snel de nestkast van zich afgooiend om dreigend onheil te 

voorkomen, maakte hij zich uit de voeten. Maar het was al te laat, de voorhoede van de inmiddels zeer geagiteerde 

wespen wisten hem in te halen en Jan moest deze controle bekopen met 21 wespensteken. 

 

Molenven Saasveld: ( Schabbink) 

 

Het Molenven is een 45 hectare groot, vrijwel ongestoord 

bosreservaat met open water, wilgenbos en 

broekbos. Er is een grote verscheidenheid aan 

planten, insecten en vogels. Het Molenven 

kreeg zijn naam door de vlak bij dit ven al 

eeuwenlang aanwezige 'Soaseler Möll'. Het 

gebied is vanaf 1994 in erfpacht van 

Landschap Overijssel en aangewezen als 

bosreservaat. De natuur heeft het de 

afgelopen honderd jaar voor het zeggen 

gehad in het Molenven. De twee plassen 

liggen in een ondoordringbaar wilgenbos. 

Daaromheen een broekbos met elzen en berken die 

op dikke kussens van veenmos staan. Bijzonder is dat er 

veel gagel voorkomt. Het Molenven kent een aantal bijzondere 

broedvogels, alhoewel ze er niet jaarlijks zijn. Dat betreft onder meer langs het water: wintertaling. kuifeend, waterral, 

rietgors en kleine karekiet. Andere soorten zijn boomvalk, sperwer, buizerd, ransuil, bosuil, kleine bonte specht, fluiter en 

wielewaal. Ook komen er vrijwel alle mezensoorten voor.  

 

Op deze voor het nestkastenproject nieuwe locatie heeft Jos Schabbink een flink aantal nestkasten geplaatst. Rond het 

Molenven werden door hem 50 nestkasten opgehangen, waarvan er het afgelopen seizoen 22 bezet waren. Het 

bezettingspercentage kwam hiermee op 44 %. 

 

Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen totaal Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

 2013 2013 2013 

koolmees 7 50 7,1 

pimpelmees 4 30 7,5 

bonte vliegenvanger 5 23 4,6 

boomkruiper 1 5 5 

ringmus 2 11 5,5 

Gekraagde roodstaart 1 4 4 

Alleen nest 2   

Totaal 22 108 4,9 

 

Toelichting: 

In totaal hebben 6 soorten vogels het afgelopen jaar gebruik gemaakt van 1 of meerdere nestkasten. Het 

bezettingspercentage zal de komende jaren waarschijnlijk wel oplopen want vaak worden nieuwe nestkasten in het 

eerste jaar niet bezet en gaat er één of meerdere jaren aan vooraf voor een nieuwe kast gebruikt wordt. Het aantal 

uitgevlogen jongen per nestkast was bij de meeste soorten goed en komt overeen met de andere locaties. 
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Broedresultaten Uilen en Torenvalk; 

 

Bosuil: Bij de Bosuilen was de bezetting van nestkasten het afgelopen jaar 

lager dan in 2012. Van de gecontroleerde nestkasten waren er 13 bezet 

waarbij tevens ook het aantal jongen per nestkast lager was dan in 2012. In 

veel kasten werden 2 jongen aangetroffen. Mogelijk had de lange winter 

invloed op het aanwezige voedselaanbod. De resultaten van bosuil waren 

ongeveer vergelijkbaar met 2011. 

 

 

 

 

Kerkuil: Na een goed jaar voor de kerkuil in 2012, was het dit jaar weer 

wat minder voor de kerkuil. Wel was het een beter jaar dan 2011. In 

totaal zijn er ca. 120 nestkasten gecontroleerd, hiervan waren 31 

nestkasten bezet. Wat opviel ten op zichte van andere jaren is een 

duidelijk lager aantal uitgevlogen jongen per bezette nestkast. Mogelijk 

heeft dit te maken met de conditie van de oudervogels na een lange 

winter waardoor er minder eieren gelegd zijn.  

  

Steenuil: Na een erg goed jaar was er dit jaar een aantal minder bezette 

nestkasten. Het totale aantal nestkasten dat in 2013 in ons gebied 

gecontroleerd is, bedroeg ca 100 waarvan er 39 daadwerkelijk door 

steenuilen bezet waren. Ook het aantal uitgevlogen jongen was wat lager 

dan vorig jaar. In heel Overijssel waren dit jaar meldingen van een lager 

percentage uitgevlogen jongen ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met het koude voorjaar.  

 

 

 

Torenvalk: Het aantal bezette nestkasten van de torenvalk is ook het afgelopen jaar weer licht gedaald. Er werden in 

totaal ca. 50 nestkasten gecontroleerd waarbij er in 16 kasten een broedsel van torenvalk werd aangetroffen. Totaal 

vlogen er 73 jongen uit wat neer komt op 4,6 jong per kast.  

 

Overzicht broedresultaten Uilen en Torenvalk van 2011 t/m 2013; 

 

vogelsoort 
 

Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Jongen gemiddeld uitgevlogen per 
nestkast 

   2011   2012 2013   2011   2012 2013  2011  2012 2013 

Kerkuil  21   41 31 87  171 102  4,1 4,2  3,3 

Bosuil 13  19 13 23   54 25  1,8   2,8   1,9 

Steenuil 36 48 39 97 141 95  2,7    2,9 2,4 

Torenvalk 21  17 16 88 76 73  4,2   4,5    4,6 

Totaal  91 125  99 295 342 295  3,2   3,5  3,0 

 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat het aantal broedparen voor alle soorten in nestkasten wat is teruggelopen ten 

opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was echter wel een uitzonderlijk goed jaar. De aantallen zijn ongeveer vergelijkbaar met 

2011. We zijn nog steeds bezig met het plaatsen van nestkasten voor zowel bos-, kerk- en steenuil als voor torenvalken. 

Nog steeds komen er veel verzoeken van mensen die graag voor een van de hiervoor genoemde soorten een nestkast op 

hun erf willen hebben. Vooraf bepalen we terplekke voor welke soort het erf geschikt is om een nestkast te plaatsen. 
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Totaal overzicht 2013:  

Van alle binnengekomen gegevens is hieronder een totaaloverzicht gemaakt. 

Omdat vooral van 2012 niet exact duidelijk is hoeveel jongen zijn uitgevlogen, 

is dit niet opgenomen in de tabel. Om toch een zo duidelijk mogelijk beeld te 

krijgen over de vogelbezetting van nestkasten, zijn in het overzicht de 

gegevens van zowel 2012 als van 2013 naast elkaar geplaatst. De tweede 

kolom geeft het percentage bezette nestkasten aan ten opzichte van het 

totale aantal gecontroleerde nestkasten per jaar. In totaal werden in 2013 op 

alle locaties 1650 nestkasten één of meerdere keren gecontroleerd, hiervan 

waren er 932 bezet en daarmee kwam het bezettingspercentage uit op 

56,5%. De nestkasten die in 2013 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- en 

steenuil en van de torenvalk.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2012 als 2013. 

 

Vogelsoort nestkasten Bezet Percentage Bezet nestkasten Bezet Percentage Bezet 

 2013 2013 2012 2012 

koolmees 334 20,2 375 20,1 

ringmus 22 1,3 40 2,2 

pimpelmees 145 8,8 180 9,9 

bonte vliegenvanger 173 10,5 143 8,5 

spreeuw 50 3 96 5,6 

Kerkuil 31 1,9 41 2,4 

boomklever 28 1,7 34 1,9 

Bosuil 13 0,8 19 1,2 

Huismus 6 0,4 6 0,4 

Steenuil 39 2,4 48 2,8 

Gekraagde Roodstaart 7 0,4 8 0,5 

Torenvalk 16 1 17 1,0 

Holenduif 1 0,1 - - 

Mees Spec. 7 0,4 27              1,5 

Grauwe Vliegenvanger 1 0,1 1 0,1 

Merel 1 0,1 2 0,1 

Kauw 2 0,1 - - 

Boomkruiper 1 0,1 - - 

Kasten met alleen nest 55 3,3 68 3,9 

Bezette nestkasten 
Gecontr. nestkasten 

932 
1650 

56,5% 1108 
1801 

61 % 

 

Samenvatting: 

Van alle gecontroleerde nestkasten was 56,5% het afgelopen jaar bezet. Dat was iets minder dan in 2012 toen 61% van de 

nestkasten bezet was. In totaal hebben 18 vogelsoorten gebruik gemaakt van een nestkast; dit was 1 soort meer dan het 

vorige broedseizoen 2012. Net als in voorgaande jaren werden de meeste nestkasten bezet door koolmees, pimpelmees 

en bonte vliegenvanger. Meest opvallend is net als voorgaande jaren de gestage afname van ringmus. Met de ringmus 

gaat het in onze regio steeds slechter. Deze soort had een 5-tal jaren geleden nog een aandeel van ca. 12 % in de 

bezetting van nestkasten, dit jaar is het teruggelopen naar minder dan 2%. Uitgedrukt in aantallen betekent dit een 

verlies van 150 paartjes ringmussen in onze nestkasten. Het broedsucces en het aantal bezette nestkasten was gemiddeld 

wat lager dan in 2012. Toen gingen 34 legsels verloren door predatie, dode jongen of het verlaten van de nestkast. Dit 

jaar was dit bij meer dan 60 legsels het geval, waarbij vooral opviel dat er bij veel vroege legsels van met name koolmees 

dode jongen gevonden werden. Dit heeft waarschijnlijk te maken gehad met het koude voorjaar. Wel werden in deze 

kasten soms vervolg legsels van bonte vliegenvanger aangetroffen.  
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9. RINGRESULTATEN 2013 

A. Geringde vogels 

Ondanks hetzelfde ringprogramma en het feit dat dezelfde ringers net zo vaak en lang op pad waren om vogels te 

ringen als in 2012, werden in 2013 ruim 1000 vogels minder geringd. Door de lang aanhoudende winter, gevolgd door 

de koudste lente sinds 1970 kwam het broedseizoen van vogels pas laat op gang en waren de legsels van veel vogels 

kleiner en waren er minder tweede legsels door tijdgebrek hiervoor. Ook waren er nog al wat broedparen die niet aan 

het broedproces zijn begonnen; dit was vooral bij diverse uilensoorten het geval. 

 

SOORT 2012 2013 SOORT 2012 2013 

1.Ooievaar 9 11 26.Kleine Karekiet 421 164 

2.Wespendief 1 1 27.Braamsluiper 2 0 

3.Torenvalk 73 71 28.Tjiftjaf 6 19 

4.Kleine Plevier 6 8 29.Goudhaan 0 1 

5.Kievit 29 21 30.Grauwe Vliegenvanger 27 13 

6.Holenduif 25 28 31.Bonte Vliegenvanger 1001 887 

7.Houtduif 15 24 32.Staartmees 12 2 

8.Turkse Tortel 3 2 33.Glanskop 7 1 

9.Koekoek 16 11 34.Zwarte Mees 0 1 

10.Kerkuil 166 104 35.Pimpelmees 299 199 

11.Steenuil 142 128 36.Koolmees 568 435 

12.Bosuill 53 27 37.Boomklever 283 206 

13.Gierzwaluw 8 5 38.Boomkruiper 1 1 

14.Grote Bonte Specht 1 1 39.Gaai 2 0 

15.Boerenzwaluw 535 613 40.Ekster 1 1 

16.Huiszwaluw 71 72 41.Spreeuw 1045 646 

17.Grote Gele Kwikstaart 9 6 42.Huismus 213 125 

18.Witte Kwikstaart 18 10 43.Ringmus 75 60 

19.Winterkoning 8 10 44.Vink 20 39 

20.Heggenmus 25 40 45.Keep 0 3 

21.Roodborst 24 27 46.Groenling 55 76 

22.Zwarte Roodstaart 8 9 47.Sijs 0 167 

23.Gekraagde Roodstaart 34 55 48.Kleine Barmsijs 0 2 

24.Merel 45 25 49.Noordse Goudvink 0 2 

25.Zanglijster 8 8 50.Appelvink 0 2 

   51.Geelgors 19 8 

      

Totaal soorten  45 49 Totaal exemplaren 5390 4377 

 

Het succesvolle broedseizoen van 2012 van de Ooievaars in ons werkgebied kreeg in 2013 een vervolg, want het aantal 

geringde pullen steeg van 9 naar 11. In Volthe brachten 4 broedparen 10 pullen groot en het broedpaar in Denekamp 

bracht één pull groot. Koekoek en Kleine Karekiet hebben bijzonder te lijden gehad van het lange koude voorjaar. 

Koekoeken die al in de tweede helft van april en begin mei 

terugkeerden hebben zeer lang moeten wachten voordat zij hun 

eieren konden droppen in nestjes van Kleine Karekieten. De 

groei van het riet kwam pas laat op gang en dus moesten 

de Kleine Karekieten wachten met de nestbouw totdat er 

eindelijk wat schot in de groei kwam. Haagwinde die veel 

in de rietkragen van het Almelo-Nordhornkanaal 

woekert, bemoeilijkte het zoeken van nestjes in 2013 

dermate dat slechts een beperkt aantal nestjes werd 

opgespoord. Aan een tweede legsel zijn de kleine 

Karekieten zelfs helemaal niet begonnen, want toen stond 

het vertrek naar Afrika al weer gepland. Het aantal geringde 

Koekoeken en Kleine Karekieten was met respectievelijk 11 en 164 

exemplaren extreem laag.  
De eileg bij de koekoek liep vetraging op door 
 het koude voorjaar.  
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Een zomergast die wel een goed broedseizoen had, was de Bonte Vliegenvanger, waarvan 887 exemplaren werden 

geringd. Wel minder dan vorig jaar, maar niet alle nestkasten werden door tijdgebrek gecontroleerd. Er werden veel 

geringde Bonte Vliegenvangers bij controle in de nestkasten broedend aangetroffen, die allemaal in voorgaande jaren in 

de directe omgeving als broedvogel of nestjong waren geringd. Van het neefje, de Grauwe Vliegenvanger, werden slechts 

enkele nestjes aangetroffen en het aantal geringde pullen daalde van 27 naar 13. Het aantal Grauwe Vliegenvangers daalt 

helaas structureel de laatste jaren. 

De Boomklever, die het hele jaar in zijn broedgebied blijft, had zoals verwacht werd weer een minder goed broedseizoen 

met kleinere legsels. Het geringde aantal Boomklevers daalde dan ook van 286 naar 206. 

De Spreeuw, benoemd tot “vogel van het jaar” door Vogelbescherming in 2014, had een minder goed broedseizoen in 

2013. Opmerkelijk was dat het aantal broedparen aanzienlijk minder was, maar de legselgrootte slechts een fractie lager 

was. De daling van het aantal broedpaartjes Spreeuwen bij Kleissen in Weerselo, vroeger het bolwerk van de Spreeuw, 

zet onverminderd voort en nog slechts 17 broedpaartjes produceerden 64 pullen. 

 

Een van onze mooiste broedvogels en bewoner van 

nestkasten, liefst oude nestkasten met een grotere 

invliegopening, is de Gekraagde Roodstaart. Deze fraaie 

vogelsoort was ook in 2013 weer goed 

vertegenwoordigd in onze regio en er werden zelfs 

55 pullen geringd, het grootste aantal van de laatste 

jaren. Er werden 613 Boerenzwaluwen geringd, een 

flinke toename t.o.v. 2012 toen bij 535 

Boerenzwaluwen een ring werd aangelegd. Elders in 

dit Jaarverslag 2013 leest u meer over het wel en wee 

van de Boerenzwaluwen. Van het neefje de Huiszwaluw 

werden op 3 locaties de jongen in kunstnesten geringd. In 

tegenstelling tot de Boerenzwaluwen waren er slechts enkele 

tweede legsels. 

 

Op de wintervoederplaats in Agelo werd i.v.m. het koude weer slechts eenmaal gevangen, pas toen de temperaturen 

weer draaglijker werden in de tweede helft van maart. Er werden 176 vogels gevangen en 20 vogel teruggevangen die al 

eerder geringd waren. Bij deze terugvangsten was een Koolmees met ring van de Belgische Ringcentrale in Brussel. 

Opmerkelijk was daarnaast de vangst van de vele Geelgorzen. Naast de 17 ongeringde exemplaren, werden er nog 8 

Geelgorzen gevangen die al in voorgaande jaren op deze wintervoederplek waren geringd. 

 

Ring-MUS 

Voor dit ringproject, dat zich richt op alle soorten in het stedelijk milieu, zijn op 2 locaties, één in Hengelo en één in 

Oldenzaal in 2013 bijna 1000 vogels gevangen en 150 vogels teruggevangen of gemeld. Het aantal verschillende 

vogelsoorten was 24, waaronder enkele soorten die vogelringers normaliter niet in nestkasten aantreffen omdat ze niet 

in nestkasten broeden of zelfs niet in Nederland broeden. Bijzondere 

vangsten waren 2 Noordse Goudvinken, werkelijk prachtige 

vogels, die een beetje groter zijn dan de Goudvinken die in 

Nederland broeden. Dan was er nog de vangst van 2 

Appelvinken, waarbij de ringer voorzichtig te werk moet 

gaan om deze uit een mistnet te halen, want ze hebben 

enorm veel kracht in hun forse snavels, zoals menig ringer 

heeft ervaren bij het hanteren van deze vogels. In het 

najaar was er nog de vangst van 2 Kleine Barmsijzen, 

waarvan een kleine invasie plaats vond in Nederland. In 

maart en april werden 167 sijzen gevangen, die massaal op 

de rijkelijk gevulde pindanetjes doken in de tuinen van veel 

vogelliefhebbers. In oktober en de eerste helft van november was 

er een zeer grote invasie van Koolmezen uit NO-Europa waarvan enkele 

honderden exemplaren werden gevangen. 

Eén van onze mooiste nestkastbewoners; het mannetje 
van de gekraagde roodstaart 

Zeer bijzonder was de vangst van 2 appelvinken 
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Weidevogels 
 

 

 

Bijna alle Kieviten, slechts 21, die werden geringd, waren 

pullen die op braakliggende gronden liepen nabij 

Oldenzaal en enkele bij Borne.  

Deze toekomstige industrieterreinen zijn ook nog zeer 

aantrekkelijk voor Kleine Plevieren, waarvan 2 nestjes 

met elk 4 pullen geringd werden. Helaas zal het terrein, 

Jufferbeek-Zuid van volgend jaar niet meer geschikt zijn 

omdat de gemeente Oldenzaal de gronden verpacht 

heeft, die inmiddels zijn ingezaaid met productiegras. 

 

 

Ooievaar 

Het oudste broedpaar Ooievaars bij Welhuis in Volthe 

dat tijdens de winter ondanks vorst en sneeuw gebleven 

was, bracht 4 pullen groot die op 7 juni, ruim één week 

later dan in 2012, werden geringd. De 4 jonge Ooievaars 

kregen, inmiddels volgens traditie, weer een naam 

verwijzend naar oude erven in de buurt. Het oudste jong 

kreeg de naam “Ouw Griep”, de tweede werd “Kuupers” 

genoemd, de derde kreeg de naam “Schellings” en de 

jongste Ooievaar ontving de naam “Van der Velde”. Een 

week later waren de 3 Ooievaars op de Havezathe “Het 

Everloo” voldoende groot om geringd te worden. Om bij 

het nest op de schoorsteen te komen had in 2012 de 

Gemeente Dinkelland haar hoogwerker ter beschikking 

gesteld. Helaas mocht in 2013 geen gebruik gemaakt 

worden van deze hoogwerker en moest er in de regio 

gezocht worden naar een bereidwillige eigenaar die zijn 

hoogwerker hiervoor ter beschikking wilde stellen. Het 

hoveniersbedrijf Bergsma uit Overdinkel was bereid deze 

klus gratis te klaren en kwam op de afgesproken tijd met 

de hoogwerker uit Overdinkel naar Volthe. Snel en 

vakkundig werd de hoogwerker geplaatst en enkele 

minuten later waren de jonge Ooievaars veilig naar 

beneden gehaald. Onder toeziend oog van de regionale 

pers werden de Ooievaars geringd en kregen de namen: 

Marco, Tom en Annemieke. Marco is de naam van de 

bereidwillige hovenier uit Overdinkel en Tom en 

Annemieke zijn de namen van het bruidspaar dat op deze 

dag 14 juni 2013 op de Havezathe “Het Everloo” hun 

bruiloft vierde. 

 

 

SOORT 2009 2010 2011 2012 2013 

Kievit 38 37 18 29 21 

Grutto 7 0 0 0 0 

Wulp 5 1 0 0 0 
 

Totaal 50 38 18 29 21 

De geringde kleine plevieren zoeken warmte bij een van de ouders 

Toepasselijke namen voor de jonge ooievaars 

Hoveniersbedrijf Bergsma uit Overdinkel stelde een hoogwerker 
beschikbaar 
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Weer een week later vond de derde ringsessie van Ooievaars plaats. Net als in 2012 had een paartje Ooievaars weer haar 

nest in een kleine fruitboom in bezit genomen en brachten 2 jongen groot die de namen “Gait Roolman” en “Schreur” 

kregen. Hierna werd driehonderd meter verderop aan de Vogelpoelweg in Volthe één Ooievaarspull geringd op een 

nieuw in 2012 geplaatst paalnest. De jonge Ooievaar ontving de naam “Klepper Timmerboer”. Vermoedelijk was dit het 

broedpaar dat in 2012 helaas een mislukt broedsel had in een hoge boom bij Welhuis. Hierna verkaste de ringploeg naar 

de Schiphorstdijk nabij het Almelo/Nordhornkanaal in Denekamp om het laatste jong te ringen, dat als naam “Wodo” 

ontving, een afkorting van de namen van de zoon en dochter van de eigenaar. Gelukkig kon ook dit nest nog zonder 

hoogwerker bereikt worden want een lange ladder reikte net tot aan de nestrand. 

Alle Ooievaars werden geringd met het nieuwe type ELSA-ring; deze kunststof ring bestaat uit 2 delen die met enige 

kracht in elkaar gedrukt worden en zijn veel makkelijker afleesbaar dan de oude aluminiumringen die met een stevige 

tang en enige vaardigheid aangelegd moesten worden. De nieuwe ELSA-ringen worden tegenwoordig in alle landen 

gebruikt en ook bij andere vogelsoorten zoals de Kraanvogel. 

 
Roofvogels 
 

 

 

 

  

  

 

 

  

De Torenvalken waren later met broeden begonnen en de legsels waren over het algemeen ook kleiner dan voorgaande 

jaren. Desondanks werden bijna evenveel pullen als voorgaande jaren geringd. Diverse nestkasten waren door Kauwen 

gekraakt, waardoor de Torenvalken naar nieuwe geschikte broedplekken moesten zoeken. Zo vestigde een paartje 

Torenvalken zich in de nok van een woonhuis aan de rand van Rossum, nadat de bewoner snel een nestkast plaatste 

achter een raampje waar de Torenvalk de laatste weken vaak zat.  

 

SOORT 2009 2010 2011 2012 2013 

Wespendief 0 0 0 1 1 

Havik 2 0 0 0 0 

Sperwer 0 0 1 0 0 

Buizerd 8 2 0 0 0 

Torenvalk 78 76 88 73 71 

Kerkuil 95 97 87 166 104 

Steenuil 78 112 107 142 128 

Bosuil 32 52 24 53 27 

Totaal 293 339 307 433 331 

Voor het derde jaar op rij broedde een paartje Wespendieven succesvol 

in Fleringen. Het bracht één jong groot dat geringd werd na weer zeer 

vakkundig klimwerk door boomverzorger Bart Klaassen uit Albergen.  
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Na de strenge winter en het koude voorjaar zijn Kerkuilen pas laat met broeden begonnen en sommige zelfs helemaal 

niet. Het gevolg was minder legsels en ook kleinere legsels en er werden dus slechts 104 Kerkuilen geringd. Was er vorig 

jaar nog sprake van een herstel van de Kerkuil, 2013 zal in de boeken gaan als een slecht Kerkuilenjaar. 

Net als de Kerkuil had ook de Steenuil slechtere broedresultaten in 2013, maar Steenuilen zijn beter bestand tegen streng 

winterweer met sneeuw omdat ze makkelijker kunnen overschakelen op andere prooidieren, zoals kleinere vogels en niet 

afhankelijk zijn van muizen. Er werden 128 Steenuilen geringd waaronder enkele oudere Steenuilen die bij controle van 

de kasten broedend werden aangetroffen. Ondanks dat de legsels over het algemeen kleiner waren, was het geringde 

aantal in vergelijk met voorgaande jaren best goed. 

Slechts 27 Bosuilen werden geringd, een mager resultaat, maar door het koude voorjaar zijn diverse paartjes niet gaan 

broeden. 

 

Terugmeldingen in de Benelux 

Er zijn terugmeldingen ontvangen van een gebied dat zich uitstrekt van het westen van Engeland tot het oosten van Polen 

en van het noorden van Duitsland tot het midden van Frankrijk. Voor een duidelijke presentatie van de interessantste 

terugmeldingen zijn deze opgesplitst in een kaart van de Benelux en een kaart van Europa. 
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1. Nog niet eerder werd er een Kleine Karekiet die bij het A/N Kanaal werd geringd, teruggemeld in het midden van ons 

land bij Elburg aan de Randmeren. In plaats van de gebruikelijke trekrichting ZW, had deze Kleine Karekiet de eerste 

etappe in westelijke richting koers naar Afrika genomen. 

2. Ooievaar 9518 keerde ook in 2013 weer terug op zijn inmiddels vertrouwde paalnest aan de Schiphorstdijk nabij het 

A/N Kanaal in Denekamp. Er volgde een geslaagd broedsel met een uitgevlogen jonge Ooievaar. 

3. Voor het vierde jaar op rij bracht deze Steenuil met succes zijn jongen groot in dezelfde nestkast in Agelo. De Steenuil 

was in 2009 geringd als nestjong in Holthone op 30 km afstand en dat is voor een Steenuil al behoorlijk ver. 

4.De oudste Steenuil werd aangetroffen in 

een nestkast in Mander. Inmiddels is deze 

Steenuil 6 jaar en kan misschien nog aardig 

wat jaartjes in de verkeersarmere omgeving 

van Mander overleven. 

5.Net als de voorganger Steenuil 366725 

was deze Boerenzwaluw 6 jaar toen die in 

Albergen werd gevangen en gecontroleerd. 

Maar in plaats van een rustig leven in de 

rustieke omgeving van Mander, was deze 

Boerenzwaluw al 5 maal op en neer naar 

Afrika geweest. 

 

 

6. Als je Kleine Karekieten ringt bij het A/N Kanaal, verwacht je nou niet een terugmelding van een door je zelf bij het A/N 

Kanaal geringde Kleine Karekiet dicht bij je huis in Hengelo. De terugmelding aan Peter vermeldde dat de Kleine Karekiet 

tegen een raam was gevlogen op de Hasseleres in Hengelo en dit niet had overleefd.  

7. In Enschede werd een dode Bosuil gemeld, die in Agelo was geringd op 16 km afstand en dat is voor een Bosuil al een 

grote afstand. Meestal vestigen Bosuilen zich binnen 10 km. Ook met een leeftijd van 16 jaar behoorde deze Bosuil tot de 

oudere categorie. 

8. Een Koolmees die tijdens de invasie in oktober 2012 werd geringd in Hengelo, werd eind maart teruggevangen in 

Neede. 

9. Deze Bosuil haalde zelfs “Op het vinkentouw”, een periodiek van het Vogeltrekstation voor vogelringers. Hier volgt het 

relaas uit dit blad. 

Bosuil, Strix aluco, Arnhem 6072385 

Op 10 november 2013 ontving Harrie Linckens een terugmelding van deze bosuil die in1993 door hem als nestjong geringd 

was. De vogel was geschept door een auto op de zeer respectabele leeftijd van 20 jaar en 7 maanden. Harrie schreef: “De 

oudste Bosuil in de tabel van Roland Staav, 21 jaar en 6 maanden, is afkomstig uit Engeland. Is deze Bosuil misschien de 

oudste van Nederland? En hij had nog ouder kunnen worden als die niet het slachtoffer was geworden van het drukke 

verkeer.” 

In de database van het Vogeltrekstation is daarom wat naspeurwerk gedaan. Er bleken zes bosuilen te zijn die ouder 

waren dan deze vogel. Echter, de ‘oudste’ vier daarvan betreffen gevallen waarvan uitsluitend de ring werd gevonden. 

Voor de zekerheid is met de vier publieke melders van deze ringen gemaild, en van alle vier is uiteindelijk een reactie 

ontvangen. Deze melders bevestigen allemaal dat ze inderdaad alleen een ring hadden gevonden, en geen resten van de 

vogel. Eén van de melders voegt er aan toe dat de ring “er zo te zien al een tijdje gelegen had”. We kunnen er dus van uit 

gaan dat deze vier vogels niet zo oud zijn geworden als de vinddatum van de ring doet vermoeden. Van de twee overige 

gevallen is er één die echt ouder is dan de vogel van Harrie. Het betreft een vogel die na iets meer dan 22 jaar dood werd 

gevonden en is gedetermineerd als ‘uil’, en dus op het moment van de vondst niet heel lang dood kan zijn geweest. Van de 

andere vogel is na bijna 21 jaar de poot met ring gevonden. Een exacte overlijdensdatum is dus niet bekend. Wel weten 

we dat dezelfde vogel minder dan een jaar voor de vondst nog levend gecontroleerd was. Waarschijnlijk is Harrie’s uil in 

werkelijkheid net wat ouder dan deze vogel. Een heel mooie tweede plaats dus! 

 

Jaarlijkse worden tijdens de nestkastcontroles  
geringde steenuilvrouwtjes aangetroffen zoals 
dit geringd vrouwtjevan minimaal 6 jaar oud. 
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10. Beide Ooievaars, genaamd “Kuupers” en 

“Marco” waren de eerste helft van juni 

geringd in Volthe bij Welhuis en de 

Havezathe Het Everloo. Begin augustus zijn 

deze al gezamenlijk op trek gegaan en bij Oss 

in Noord-Brabant werden de ELSA-ringen van 

deze jonge Ooievaars afgelezen.  

11. In oktober en november van 2012 was er 

naast de grote Koolmezeninvasie ook een 

kleinere invasie van Pimpelmezen. Een 

Pimpelmees die tijdens deze kleine invasie 

werd geringd in Hengelo, werd in het 

voorjaar van 2013 teruggevangen bij Tegelen 

in Limburg.  

12. Ook weer veel terugmeldingen van 

Kerkuilen in 2013 en bijna allemaal 

teruggemeld binnen 50 km van de ringplek. 

Deze Kerkuil was een 142km van zijn ringplaats terecht gekomen en wel bij Weert in Limburg waar het verkeer de Kerkuil 

noodlottig werd. 

13. Hoewel er jaarlijks best veel Torenvalken in ons werkgebied worden geringd, is het aantal terugmeldingen van deze 

toch wel grote vogel laag in vergelijk met andere vogelsoorten van dit formaat zoals Kerkuil of Steenuil. Ook Torenvalken 

jagen graag op muizen in wegbermen zoals de uilen, maar uitsluitend overdag. Waarschijnlijk zijn ze wat vliegvaardiger 

dan de uilen. Nu wel een melding van een Torenvalk die in België dood is gevonden. De doodsoorzaak was niet vermeld. 

14. Ook in 2013 zijn er weer Kleine Karekieten die aan het Kanaal A/N zijn geringd, in België teruggevangen. Deze Kleine 

Karekiet was echter al in 2012 gevangen, maar de terugmelding liet lang op zich wachten. 

15. In 2013 heeft het Vogeltrekstation de achterstand met het verwerken van buitenlandse terugmeldingen sinds de 

invoering van het ringprogramma GRIEL grotendeels ingehaald. Zo kwam er nog een melding binnen van een Kerkuil die 

in 2010 in Agelo werd geringd en in 2011 bij Antwerpen in België als verkeersslachtoffer werd gevonden. 

16. Deze Kerkuil werd teruggemeld uit een onverwachte streek in Nederland. Nog niet eerder werd een Kerkuil uit 

Zeeland teruggemeld. Ook deze Kerkuil werd dood teruggemeld met gebroken vleugel en zeer waarschijnlijk door het 

verkeer gegrepen.  

 

VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 
TIJD 

BIJZONDERHEDEN 

1.Kleine Karekiet  
Arnhem AX97328 

02-07-2013 
Kanaal A/N Reutum 

20-08-2013 
Elburg 

68 km 
49 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

2.Ooievaar 
Arnhem 9518 

27-05-2008 
Rouveen 

21-03-2013 
Denekamp 

59 km 
1760 dg 

Levend op paalnest  

3.Steenuil 
Arnhem 3678932 

09-06-2009 
Holthone 

08-06-2013 
Agelo 

30 km 
1461 dg 

Levend in nestkast met 
broedsel 

4.Steenuil 
Arnhem 3667725 

13-06-2008 
Tubbergen 

19-06-2013 
Mander 

0 km 
1832 dg 

Levend in nestkast 

5.Boerenzwaluw 
Arnhem AN75880 

24-06-2008 
Albergen 

11-06-2013 
Albergen 

0 km 
1813 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

6.Kleine Karekiet 
Arnhem AX97101 

02-07-2013 
Kanaal A/N Agelo 

22-08-2013 
Hengelo 

14 km 
50 dg 

Dood, raamslachtoffer 

7.Bosuil 
Arnhem 6082841 

13-06-1998 
Agelo 

29-03-2013 
Enschede 

16 km 
5402 dg 

Dood, korter dan één week 

8.Koolmees 
Arnhem V670583 

15-10-2012 
Hengelo 

31-03-2013 
Neede 

22 km 
165 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

9.Bosuil 
Arnhem 6072385 

05-04-1993 
Saasveld 

10-11-2013 
Almelo 

7 km 
7525 dg 

Dood, langer dan één week 

10.Ooievaar 
Arnhem 1 E 834 

07-06-2013 
Rossum 

09-08-2013 
Oss 

116 km 
61 dg 

Levend, ring afgelezen 

10.Ooievaar 
Arnhem 2 E 661 

14-06-2013 
Het Everloo , Rossum 

09-08-2013 
Oss 

115 km 
55 dg 

Levend, ring afgelezen 

Door de goed afleesbare ELSA-ringen worden meer  geringde ooievaars gemeld. 
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VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 
TIJD 

BIJZONDERHEDEN 

11.Pimpelmees 
Arnhem AX59345 

21-11-2012 
Hengelo 

29-03-2013 
Tegelen 

116 km 
127 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

12.Kerkuil 
Arnhem 5439311 

19-06-2009 
Harbrinkhoek 

07-04-2013 
Weert 

142 km 
1388 dg 

Dood, verkeersslachtoffer 

13.Torenvalk 
Arnhem 3667790 

29-05-2010 
Albergen 

15-05-2013 
Lombeek, België 

245 km 
1082 dg 

Dood, korter dan één week 

14.Kleine Karekiet 
Arnhem BA63649 

21-06-2012 
Kanaal A/N Agelo 

15-08-2012 
Sint-Amands, België 

235 km 
53 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

15.Kerkuil 
Arnhem 5438629 

05-06-2010 
Agelo 

15-02-2011 
Antwerpen, België 

202 km 
254 dg 

Dood. verkeersslachtoffer 

16.Kerkuil 
Arnhem 5409129 

14-06-2011 
Agelo 

26-01-2013 
Ellemeet, Zeeland 

221 km 
591 dg 

Dood, vleugel gebroken 

 

Terugmeldingen in Europa 

1. Om de winter van 2013 te ontvluchten is deze Spreeuw naar Wales in Engeland gevlogen waar de vogel dood werd 

gevonden zonder opgaaf van de doodsoorzaak. Bij zachte winters overwinteren veel Spreeuwen in het westen van België 

en Noord-Frankrijk. Bij strenger winterweer wijken de spreeuwen uit het Kanaal over naar Engeland of vliegen verder het 

westen van Frankrijk in. 

2. Als een Kievit wordt teruggemeld uit Frankrijk, weet je al direct wat de doodsoorzaak is. Inderdaad weer dood 

geschoten. Geringd als pull op de Reutummeres in 2004 en geschoten aan de Franse westkust. 

3. Was deze Spreeuw maar uitgeweken naar Engeland om te overwinteren, dan was de doodsoorzaak in elk geval niet 

“dood, geschoten” zoals de Spreeuw van nummer 1. Nu werd deze Spreeuw het slachtoffer van plezierjacht in Frankrijk, 

want in november richten ze geen schade aan. 

4. In het waterwingebied van Enschede broeden in de rietkragen van 

diverse waterbassins natuurlijk Kleine Karekieten. Als de waterstand hierin 

niet te hoog is, zijn de nestjes van de kleine Karekieten nog net bereikbaar 

en kunnen de pullen geringd worden. Een Kleine Karekiet die hier in juli 

werd geringd, werd bijna 2 maanden later gevangen in Frankrijk, ZO van 

Parijs. 

5. Nog een terugmelding van een Kleine Karekiet uit Frankrijk, maar dan uit 

het uiterste noorden van Frankrijk. Deze terugvangst was al van 2010, maar 

pas in 2013 ontvangen. 

6. Eindelijk weer eens een terugmelding ontvangen van een Steenuil uit 

Duitsland. Helaas wel dood teruggemeld als verkeersslachtoffer. In het 

aangrenzend Duits grondgebied worden geen Steenuilen geringd en bij 

controle van de kasten wordt alleen gecontroleerd of de kast bewoond is en 

eventueel aanwezige Steenuilen worden helaas niet gecontroleerd. Dus 

ontvangen we slechts incidenteel een terugmelding van een dode Steenuil 

die gevonden wordt door een bereidwillige melder. 

7. Tijdens de invasie van Koolmezen in oktober van 2013 ving Peter in 

Hengelo een Koolmees met ring van de Duitse Ringcentrale in Wilhelmshafen. Op de ringen van vogels die in het NW van 

Duitsland worden geringd staat Helgoland echter nog steeds vermeld. Vogels in het gebied van de voormalige DDR 

worden geringd met ringen met Hiddensee en ringen die aangelegd worden bij vogels in het midden en zuiden van 

Duitsland dragen het opschrift Radolfzell. 

8. Jonge Ooievaars die terugkeren na overwintering in Zuid-Europa zijn niet gebonden aan hun geboorteplek en vestigen 

zich soms op grote afstand. De concurrentie om geschikte nestelplaatsen is groot. De eerste terugmelding van een jonge 

Ooievaar uit Rossum komt uit het zuidelijk gedeelte van Sleeswijk-Holstein in Duitsland, waar veel Ooievaars broeden. 

9. De invasie van Koolmezen in 2013 liep al bijna ten einde toen Peter op 2 november een Koolmees ving met ring van de 

Poolse Ringcentrale in Gdansk. De Koolmees was al tijdens de grote Koolmezeninvasie van 2012 geringd aan de Poolse 

Oostzee en dus was het niet mogelijk de snelheid te bepalen waarmee deze Koolmees zich dagelijks verplaatste tijdens de 

trek. Koolmezen die werden teruggevangen op het Ringstation Overdinkel verplaatsten zich per dag met een snelheid van 

35 tot 40 km per dag uit NO-Europa naar de tuinen in steden en dorpen in ons land die vol hangen met pindanetjes, 

pindapotten, vetbollen en andere lekkernijen.  

Kleine karekiet op trek teruggemeld uit Frankrijk 
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VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 
TIJD 

BIJZONDERHEID 

1.Spreeuw 
Arnhem L359851 

07-05-2012 
Rossum 

21-02-2013 
Pencroenllyn, Engeland 

700 km 
289 dg 

Dood 

2.Kievit 
Arnhem 1465868 

05-07-2004 
Reutum 

10-12-2012 
Brevands, Frankrijk 

660 km 
3080 dg 

Dood, geschoten 

3.Spreeuw 
Arnhem L359471 

07-05-2012 
Enschede 

01-11-2012 
Montoir-de-Bretagne, Frankrijk 

849 km 
176 dg 

Dood, geschoten 

4.Kleine Karekiet 
Arnhem AV44095 

25-07-2011 
Waterwingebied 
Enschede 

20-09-2011 
Les boulins, Frankrijk 

533 km 
56 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

5.Kleine Karekiet 
Arnhem AT29862 

25-06-2010 
Kanaal A/N, Reutum 

13-08-2010 
Sauville, Frankrijk 

343 km 
48 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

6.Steenuil 
Arnhem 3672765 

26-05-2010 
Oldenzaal 

10-06-2013 
Lünten, Duitsland 

23 km 
1110 dg 

Dood, 
verkeersslachtoffer 

7.Koolmees 
Helgoland 80775282 

16-03-2013 
Bielefeld, Duitsland 

21-10-2013 
Hengelo 

116 km 
219 km 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

8.Ooievaar 
Arnhem 9530 

03-06-2011 
Rossum 

26-04-2013 
Holstenniendorf, Duitsland 

245 km 
691 dg 

Levend, ring 
afgelezen 

9.Koolmees 
Gdansk K9K0308 

07-10-2012 
Sierkierki, Polen 

02-11-2013 
Hengelo 

867 km 
392 dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 
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10.  MONITORING STEENUIL  

 

2013 was het elfde jaar dat we ons bezig hielden met het monitoren van de steenuil. Al vanaf 2003 houden we door 

middel van inventarisatie en nestkastcontroles het aantal broedparen en het broedsucces van de steenuil bij.  

 

Inleiding: 

Het monitoringsgebied is onderverdeeld in 8 aaneengesloten onderzoeksgebieden met een totale oppervlakte van 

ongeveer 144 km². Het werkterrein dat door onze ringers wordt bestreken is echter nog een behoorlijk stuk groter. 

Grofweg geschat zijn we voor de steenuil actief in een gebied van circa 170 km². Met het inventarisatiewerk houden zich 

momenteel 8 leden van onze Vereniging bezig; Jan Nijmeijer, Johan Groote Punt, Vincent de Lenne, Christian Mensink, 

Gerard Spit, Jan Peddemors, Johan Drop, Leonard Rouhof en Wim Wijering. De informatie van de nestkastcontroles werd 

ook dit jaar weer aangedragen door het vaste ring- en nestkastenteam: Peter Bleijenberg, Harrie Linckens en Johan Drop. 

 

Het inventarisatiewerk vindt plaats met behulp van geluidsapparatuur. In het voorjaar (maart / april) wordt hiervoor het 

onderzoekgebied meerdere malen in de nachtelijke uren bezocht waarbij het aantal roepende mannetjes op kaart wordt 

ingetekend.  

 

De inventarisatiegegevens van 2013 

Het afgelopen seizoen deed de steenuilwerkgroep voor het 11e 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. draagt immers bij tot het in stand houden van voldoende, maar vooral 

geschikte broedlocaties en territoria van de steenuil.  

 

Broedterritoria 

In onderstaand schema de territoriagegevens van de afgelopen 10 jaar: 

 

Jaargang Broedparen Jaargang Broedparen 

2013 99 (106) 2008 104 

2012 97 (103) 2007 100 

2011 104 (111) 2006 95 

2010 101 2005 93 

2009 100 2004 90 

 

*Tussen haakjes betreft de aantallen, aangevuld met de gegevens uit een deel van Albergen.  

 

Zoals aan de territoria-aantallen te zien, 

zijn de broedpaar aantallen de laatste 

jaren behoorlijk stabiel. Het fluctueert 

rond de 100 territoria. Dit jaar zijn een 

paar territoria meer vastgesteld dan 

vorig jaar.  

Hieruit blijkt wel dat de steenuil een 

breed voedselspectrum heeft waardoor 

de lange en koude winter van het 

afgelopen jaar niet van invloed is 

geweest op het aantal broedparen.  

 

 
Door een zeer gevarieerde voedselkeuze 
bestaande uit muizen, vogels, insecten en 
reptielen overleven veel steenuilen ook 
strenge winters.  
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Deelgebiedresultaten in tabelvorm: 

Onderstaande tabel geeft een overzichtsbeeld van de telgebieden in 2013, het gebied, de grootte en de 

inventariseerders van ons onderzoeksgebied.  

 

Gebied Territoria. Oppervlakte Plaats Inventariseerder 

1 20 23,5 km ² Weerselo, Agelo, Reutum Albergen Wim Wijering   

2 20 26 km ² Rossum, Agelo Jan Nijmeijer 

3 8 23 km ² Volthe, Beuningen, Lemselo Johan Groote Punt 

4 11 9 km ² Gammelke, Lemselo en Dolland Friso Koop 

5 16 16,5 km ² Weerselo, Saasveld, Hertme,  Vincent de Lenne 

6 15 19 km ² Saasveld, Borne, Deurningen  Gerard Spit 

7 9 13,5 km² Fleringen Jan Peddemors 

8 7 13,5 km² Albergen deels Johan Drop 

 

Totaal 

 

106 

 

144 km² 

  

 

Nestkast- en ringresultaten binnen ons eigen telgebied:  

Van 25 bezette nestkasten binnen ons eigen telgebied werden door de ringers gegevens genoteerd over het 

broedverloop. Dit was het geval in Albergen (6 x), Gammelke (3x), Weerselo (3x), Saasveld (3 x), Reutum (3 x), Agelo (3 x), 

Fleringen (2 x)en Rossum (2 x). Uiteindelijk bleken 19 nestkasten succesvol en konden er 61 jonge steenuilen worden 

geringd. Van 14 locaties is het aantal uitgevlogen jongen bekend. Wel gecontroleerde, maar niet benutte steenuilkasten 

zijn in onderstaand overzicht niet meegenomen.  

 

Gebied legsels Succesvol Jongen Jongen geringd uitgevlogen 

Albergen 6 4 13 13 13 

Saasveld 3 2 7 7 5 

Reutum 3 3 8 8 8 

Fleringen 2 1 4 4 4 

Weerselo   3 1 4 4 4 

Gammelke 3 3 9 9 9 

Agelo 3 3 10 10 10 

Rossum 2 2 6 6 6 

 

Totaal 

 

25 

 

19 

 

61 

 

61 

 

59 
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Nestkast- en ringresultaten buiten ons eigen telgebied:  

Buiten het monitoringsgebied hangen tevens tientallen kasten. Voor zover mogelijk worden deze tijdens het 

broedseizoen ook door onze ringers gecontroleerd. Van 14 nestkasten buiten ons gebied werden door de ringers 

gegevens genoteerd over het broedverloop. Uiteindelijk bleken 13 nestkasten succesvol en konden er nog eens 32 jonge 

steenuilen worden geringd. Daarnaast werden 2 oudervogels geringd, wat het aantal geringde steenuilen buiten ons 

werkgebied bracht op 34. Ook nu weer zijn wel gecontroleerde, maar niet benutte steenuilkasten, in onderstaand 

overzicht niet meegenomen.  

 

Gebied legsels Succesvol Jongen Jongen geringd uitgevlogen 

Azelo 1 1 1 1 1 

Almelo 5 5 13 9 11 

Tubbergen 2 2 7 5 7 

Hertme 1 1 4 4 4 

Mander 1 0 0 0 0 

Zenderen 1 1 3 3 3 

Borne 1 1 4 4 4 

Harbrinkhoek 1 1 3 3 3 

Geesteren 1 1 3 3 3 

 
Totaal 

 
14 

 
13 

 
38 

 
32 

 
36 

 

Tot slot:  

Ons werkgebied kan nog steeds een steenuilbolwerk worden genoemd. Hopelijk lukt het ons om dat tot in lengte van 

jaren zo te houden. Het is verder hartverwarmend om te zien hoe welkom de steenuil overal is op het platteland. Toch 

zullen we ons in de nabije toekomst meer en meer moeten richten op het biotoop van de steenuil. Niet zelden moeten 

we met lede ogen aanzien dat tal van rommelhoekjes en oude schuurtjes – het biotoop van de steenuil - voorgoed 

verdwijnen. Er zal voldoende voedsel en nestgelegenheid voor de steenuil moeten overblijven. Verruwing op geschikte 

plekken en het plaatsen van takkenbossen zijn goede alternatieven. 

 

 Ook verdrinkingen in vee drinkbakken zijn een veel voorkomende doodsoorzaak van jonge en volwassen steenuilen. Te 

water geraakte steenuilen doen allemaal één ding: ze spartelen direct naar de rand van de drinkbak. Ze proberen 

vervolgens langs de gladde wand omhoog te klauteren. Dat lukt niet, maar kost wel veel energie en na een tijdje geven ze 

het op. Een plankje in de drinkbak is helaas niet de oplossing zo bleek ook het afgelopen seizoen. Ondanks deze maatregel 

verdronk een vrouwtje steenuil jammerlijk in een drinkbak. ( foto links ) 

Wat helpt is een ‘klimwand’ rondom. Als steenuiltjes hier tegenaan komen, vertonen ze een instinctieve reactie: ze 

klauteren direct naar boven en staan in een oogwenk op de rand, nauwelijks nat. Een binnenbak dus, net een ouderwetse 

wasmand, die precies in de buitenbak (de veel gebruikte standaard speciekuip) past. ( foto rechts ) 

STONE heeft op basis van dit principe een steenuil-veilige drinkbak ontwikkeld. Een praktijkproef liet in 2012 zien dat 

paarden en schapen er zonder problemen uit drinken. Meer info hierover bij onze steenuilcoördinator. 

Elk jaar komen vele steenuiltjes, vooral jonge vogels, vroegtijdig aan hun einde door verdrinking in watertonnen  voor paarden en vee. 
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11. BOERENZWALUWPROJECT  

 

Ras-Project boerenzwaluw 2013 

RAS staat voor Recapturing Adults for Survival: Daarbij wordt getracht terugmeldingen te verzamelen van adulte 

broedvogels in ons geval de boerenzwaluw. Hiervoor worden jaarlijks op vaste locaties alle broedvogels gevangen en 

geringd. Tevens worden biometrische gegevens genoteerd, zoals de vleugellengte, lengte van de staartpennen en het 

gewicht.  

 

Inleiding 

De biometrische gegevens zijn van belang voor het bepalen van de conditie van de broedvogels. Doel van het project is 

om inzicht te krijgen in overleving, plaatstrouw, leeftijdsopbouw en dispersie. Na het beëindigen van het Boerenzwaluw 

Project Nederland ( 1992-1998 ) en het Euring Swallow Project ( 1999-2004 ) hebben we het boerenzwaluw onderzoek in 

Twente voortgezet middels het RAS-Project. Tevens worden op de vanglocaties alle nesten gevolgd en de jongen geringd. 

De nestgegevens worden verwerkt in het nestkaarten programma van SOVON waardoor het jaarlijkse broedsucces, 

legselgrootte en overleving kunnen worden berekend. 

 

Onze deelname  

In 2013 werden in het kader van het RAS-Project adulte boerenzwaluwen gevangen en geringd op vijf boerderijen met 

een totaal van 58 broedparen. Tevens werden op deze boerderijen alle nestjongen geringd. We vangen de broedvogels 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. Op deze wijze is het gelukt om 115 

broedvogels te vangen. De verdeling was 59 mannetjes en 56 vrouwtjes. Van de 115 gevangen zwaluwen waren 44 

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 

2008 2009 2010 2011 2012 

Geringd als broedvogel op vanglocatie 1  5 12 18 

Geringd als nestjong op vanglocatie 2 1   3 

Geringd als nestjong op andere locatie   1  1 

1kj      

Totaal teruggevangen in 2013 3 1 6 12 22 

 

Zoals te verwachten, hadden de meeste terugvangsten betrekking op boerenzwaluwen die in 2010, 2011 en 2012 als 

nestjong of als broedvogel werden geringd. De terugvangsten uit voorgaande jaren waren gering. In 2012 hebben we op 

de vanglocaties 55 zwaluwen als broedvogel geringd. Het afgelopen jaar hebben we er hiervan 18 teruggevangen, allen 

op dezelfde locatie. Zwaluwen zijn zeer plaatstrouw aan een broedlocatie en zullen, uitzonderingen daargelaten, 

terugkeren naar hun broedplek. Ervan uitgaand dat 

alle broedvogels zijn gevangen is 33 % van de in 

2012 geringde broedvogels in 2013 teruggekeerd. 

Een tegenvallend aantal wanneer men bedenkt dat 

dit gemiddeld 43% bedraagt. Voor het gros van de 

overige broedvogels uit 2012, zal waarschijnlijk het 

doek ergens gevallen zijn op trek of tijdens de 

winterperiode in Afrika. Van alle 105 broedvogels 

uit 2012 keerden er 44 dit jaar terug, een 

percentage van 42 %. De oudste teruggevangen 

zwaluw werd in 2008 geringd als broedvogel bij     

Johan Kleissen in Albergen. Dit mannetje werd hier 

alle jaren achtereen teruggevangen en was in 2013 

dus minimaal 6 jaar oud. 

 33% van de broedvogels uit 2012 zijn teruggevangen op de broedplaats. 
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Broedbiologisch onderzoek. 

Om meer inzicht te krijgen in de aantalsontwikkeling is een breed landelijk onderzoek opgezet naar de boerenzwaluw. 

Hierbij is ook aandacht voor onderzoek naar broedbiologie via het “Nestkaartenproject” van SOVON. Ook wij hebben in 

2013 weer de broedgegevens van alle nesten ingevoerd in het nestkaartenprogramma van SOVON. Om een zuivere 

vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren zijn in het overzicht hieronder de gegevens opgesomd van 4 

boerderijen die zowel in 2011, 2012 en 2013 werden bezocht.  

 

Broedseizoen 2013. 

Door het extreme koude voorjaar waren de boerenzwaluwen laat terug dit jaar. In maart sneuvelde het een na het 

andere koude record. In de eerste 10 dagen van april waren nachtvorsten meer regelmaat dan uitzondering. Zelf eind 

april werden nog flinke nachtvorsten gemeten. Ook op de trekroute vanuit Afrika was het koukleumen voor de zwaluwen 

in zuidelijk Europa. De terugkeer van de broedparen op de boerderijen kwam maar mondjesmaat opgang en eind april 

begin mei waren de aantallen nog erg laag. Uiteindelijk was het aantal broedparen net iets lager dan in 2012.  

 

De aantallen namen pas in de loop van mei langzaam 

toe. Maar zelfs eind mei waren nog niet alle 

broedparen terug. De legdatum van het eerste ei was 

gemiddeld zelfs nog een dag later dan in 2012 en lag 

rond 21 mei. Maar ook het legbegin van het 2e legsel 

was erg laat en lag gemiddeld rond 11 juli. Derde 

legsels werden niet aangetroffen. Hiervoor waren de 

weersomstandigheden aan het seizoenbegin te slecht. 

Gelukkig waren de omstandigheden in de rest van het 

seizoen een stuk gunstiger en wisten de zwaluwen 

gemiddeld meer jongen groot te krijgen als in 2012. 

Van de eerste legsels vlogen gemiddeld 3,5 jongen per 

legsel uit. Zoals in de meeste jaren gebruikelijk lag de 

uitkomst van het tweede legsels iets lager met 3 

uitgevlogen jongen per legsel. Het aantal broedsels waaruit 6 jongen uitvliegen is nooit hoog, dit jaar is dat 6 broedparen 

gelukt. Van de 94 legsels mislukten er 16, waarvan 10 in de jongen fase. Veelal worden de jongen dan dood onder het 

nest aangetroffen. Voor een stabiele populatie moet een paartje 6,8 jongen produceren. Dit aantal hebben we al een 

aantal jaren niet gehaald. Ook dit jaar hebben de zwaluwen dat met gemiddeld 6,1 uitgevlogen jong per broedpaar niet 

gehaald. Het langjarig gemiddelde ligt in onze omgeving op 6,8 jongen per broedpaar. 

JAARGANG 2011 2012 2013 

Broedparen: 60 52 50 

Nesten: 118 94 94 

Aantal 1e legsels 60 52 49 

Aantal 2e legsels 51 41 45 

Eieren gem. per nest 4,4 4,5 4,5 

Gem. legbegin 1e legsel 10 mei 20 mei 21 mei 

Gem. legbegin 2e legsel 1 juli 8 juli 11 juli 

Uitgevlogen 1e legsel gem. 4,0 2,9 3,5 

Uitgevlogen 2e legsel gem. 2,8 3,6 3,0 

Uitgevlogen 1e legsel 242 150 174 

Uitgevlogen 2e legsel 145 147 134 

Uitgevlogen per broedpaar 6,7 5,8 6,1 

Nestjongen geringd: 404 311 369 

Tabel: In 2013 werden 94 legsels gevolgd op uitkomst gegevens. Hiervan zijn nestkaarten gemaakt voor het nestkaartenproject van 

SOVON. Alle gegevens zijn tevens opgeslagen in de eigen database. Uitwerkingen van deze gegevens staan vermeld in de tabel.  

 

Uit het tweede broedsel vlogen gemiddeld 3 jongen uit.  
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12. HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 
 

In het verslag van vorig jaar werd de hoop uitgesproken dat de sterke daling van het aantal huiszaluwen in 2012 een 

eenmalige uitschieter naar beneden zou zijn. Toen het meteorologische voorjaar van 2013 zich echter nestelde in de 

top tien van de koudste lentes sinds 1901 was het al snel duidelijk dat het een moeizame start van het broedseizoen 

2013 zou worden. Op tal van broedlocaties kwamen de eerste zwaluwen ‘even kijken’ en waren dan weer een aantal 

weken verdwenen. Het bange vermoeden van een nog verdere daling van de aantallen bleek gelukkig onterecht. De 

daling zette niet door en we kwamen met een totaal van 1756 nesten op 266 locaties zelfs iets hoger uit dan in 2012. 

Het aantal bewoonde locaties daalde echter tot 266.  

 

 Aantal nesten en bewoonde locaties 

 

Jaar Bewoonde locaties Totaal aantal nesten 

2004 273 1872 

2005 293 2191 

2006 293 2110 

2007 284 1945 

2008 281 2058 

2009 286 2118 

2010 282 2109 

2011 287 2014 

2012 272 1737 

2013 266 1756 

In bovenstaande tabel zien we het overzicht van locaties en nesten in de laatste 10 jaar. 

 

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 2011 2012 2013 

A 1 nest 17,8% 19,9% 21,1 % 

B 2 – 5 nesten 40,8% 40,0% 38,3 % 

C 6 – 15 nesten 31,3% 33,1% 32,3 % 

D 16 – 25 nesten 6,6% 5,5% 4,5 % 

E 26 – 50 nesten 2,8% 1,1% 3,4 %  

F 51 – 100 nesten 0,7% 0,4% 0,4% 

 

We zien dat 2013 ongeveer hetzelfde beeld vertoont als de voorgaande jaren. De E-categorie telde dit jaar 8 locaties. Bij 

de fam. Koekoek te Denekamp werden 27 nesten aangetroffen (vorig jaar 11, veroorzaakt door predatie van een 

boomvalk), bij de fam. Bartels te Oldenzaal (v.m. Deurningen) 29 (24 ), bij de fam. Mensink te Rossum 29 (21 ), bij Lubbers 

te Albergen 30 (44 ), bij Deterd Oude Weme te Deurningen 30 (21 ), bij Broenink te Langeveen 35 (50 ), bij Keizer te 

Beuningen 38 (29) en 43 nesten (25) bij de fam. Schothorst in De Lutte. Evenals in voorgaande jaren vormde het erf van 

de fam. Zanderink in De Lutte met 53 nesten (vorig jaar 59) de grootste locatie van het telgebied.  

 

Onderstaande tabel geeft de aantallen weer van de grootste locatie over de laatste 4 jaar. Let wel. De daling is niet te 

wijten aan een verminderde belangstelling van de bewoners. Een dergelijke daling is de laatste jaren bij meer F-locaties 

voorgekomen. Hopelijk zet deze trend niet door. 

Jaargang 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal nesten 97 77 59 53 ?? 
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Noordoost-Twente onderverdeeld 

In onderstaand overzicht zijn de plaatsen in ons telgebied met het aantal daar aanwezige locaties en nesten aangegeven. 

De paar kleine locaties in Hertme, Lonneker, en Vriezenveen behoren, als je naar de huidige gemeentegrenzen kijkt, 

eigenlijk niet tot Noordoost-Twente, maar worden al jaren door ons geteld. Door hun ligging net tegen de grens van ons 

gebied en door wijziging van gemeentegrenzen is het een logische keuze om ze te blijven meenemen. Tussen haakjes 

staan de aantallen van vorig jaar. 

 

Plaats locaties nesten Plaats locaties nesten 

 2012 2013 2012 2013  2012 2013 2012 2013 

Agelo 14 14 93 83 Mander 7 7 62 63 

Albergen 12 10 125 99 Manderveen 1 0 1 0 

Beuningen 19 21 131 160 Mariaparochie 1 1 2 3 

Brecklenkamp 2 1 10 10 N.Deurningen 4 5 12 13 

De Lutte 30 30 210 190 Nutter 5 4 15 13 

Denekamp 20 21 151 167 Oldenzaal 1 1 24 29 

Deurningen 10 15 65 97 Ootmarsum 1 1 5 8 

Enschede 0 0 0 0 Oud Ootmarsum 10 12 43 37 

Fleringen 10 10 46 68 Overdinkel 0 0 0 0 

Geesteren 17 15 103 94 Reutum 9 9 36 42 

Hengelo 0 0 0 0 Rossum 34 30 200 218 

Hertme 2 2 9 6 Saasveld 18 20 11 104 

Hezingen 1 1 4 4 Tilligte 14 7 75 43 

Langeveen 5 5 76 69 Tubbergen 2 1 3 2 

Lattrop 6 9 17 31 Vasse 1 1 6 9 

Lonneker 2 1 6 5 Vriezenveen 2 0 2 0 

Losser 3 3 17 17 Weerselo 9 9 7 72 

 

Kunstnesten 

Jaarlijks wordt gekeken hoeveel kunstnesten er op een locatie zijn 

opgehangen en hoeveel er daarvan bezet zijn. In 2013 werden in 

totaal 815 aanwezige kunstnesten vermeld, waarvan er 465 door 

huiszwaluwen bezet waren. Het bezettingspercentage van de 

kunstnesten komt hiermee op 57 % (in 2012 was dit 58 %) 

Van de in totaal 1756 bewoonde zwaluwnesten waren er 

1291 door de vogels zelf gebouwd. Bijna driekwart      

(73,5 %) van alle bezette nesten is dus door de vogels zelf 

in elkaar geplakt. Kunstnesten blijken ook in trek bij 

huismussen. In 14 gevallen is melding gemaakt van 

bezetting door laatstgenoemde vogelsoort, terwijl twee 

keer de hoornaar wordt genoemd als bewoner. 

Opvallend is dat op sommige locaties al jaren alle of bijna 

alle kunstnesten bezet zijn, terwijl op andere plaatsen de 

huiszwaluw er niet naar lijkt om te zien. Goed kijken of  

          plaatsing zin heeft, is dan ook aan te bevelen.  

 

 

Opgemerkt. 

 Door in de periode van nestbouw een modderbad bestaande uit een mengsel van zand, leem en mest aan te 

leggen kan men eenvoudig de omstandigheden voor zwaluwen aanzienlijk verbeteren. Dit is bij veel moderne, 

bijna geheel verharde erven en de koeien het hele jaar op stal steeds belangrijker.  

 Ook dit jaar hebben de meeste vrijwilligers op de bezochte locaties ook terloops het aantal 

boerenzwaluwnesten geteld. Het aantal kwam in Noordoost-Twente uit op 1601.Vorig jaar werden er 1506 

geteld. Uit de toename kunnen we echter niet de conclusie trekken dat het goed gaat met de boerenzwaluw. 

Nog niet alle tellers hebben de soort in hun telling meegenomen. 

Huismussen maken dankbaar gebruik van kunstnesten voor de 
huiszwaluw. 
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 De verliezen onder jonge zwaluwen zijn heel hoog. De eerste maanden na het uitvliegen zijn een ware 

beproeving. Ze moeten leren omgaan met tal van gevaren, zoals slecht-weer-condities en de hiermee gepaard 

gaande voedselschaarste, roofvogels, huiskatten enz. Volgens Zwitsers onderzoek overleeft slechts de helft van 

de jongen de eerste maand na het uitvliegen. 

 Een medewerker van een loonbedrijf vertelde dat bij het uitrijden van drijfmest al gauw tientallen zwaluwen, als 

door een magneet aangetrokken, aan komen vliegen boven het pas bemeste weiland. Ze worden waarschijnlijk 

gelokt door vele insecten die vanuit het gras worden opgejaagd en/of door insecten die op de mestlucht af 

komen. Schrijver dezes is meegereden op de trekker en heeft het verschijnsel zelf kunnen waarnemen. 

 Uit onderzoek is gebleken dat in weilanden waar geen vee meer graast, en dat is jammer genoeg steeds meer 

het geval, veel minder vliegjes en andere insecten voorkomen. Dat betekent minder voedselaanbod voor o.a. 

weidevogels en zwaluwen. 

 Het aantal voerbeurten van een nest met jongen loopt op van 200 per dag in de eerste dagen, tot wel 600 op 

een dag net voor het uitvliegen. Elke voerbeurt bevat 10- 15 insecten (vooral muggen en vliegen, maar ook wel 

kevertjes en kleine vlinders). 

 Een zwaluwenpaar dat 2 broedsels grootbrengt, verorbert gedurende het broedseizoen samen een miljoen 

insecten.  

 Jongen uit het eerste broedsel (nest) helpen vaak mee met het grootbrengen van de volgende broedsels. 

 In het volksgeloof geldt de zwaluw als brenger van geluk. Als teller kom je verhalen met deze ‘wijsheid’ nog 

menig maal tegen, vooral als de jongere generatie het heeft over vader of opa en de belangstelling waarmee in 

het voorjaar door de oudere garde werd uitgekeken naar de eerste zwaluw.  

 Evenals in voorgaande jaren zijn vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Losser, de Vogelwerkgroep van Heemkunde 

Denekamp, de Vogelwerkgroep van Heemkunde Ootmarsum, Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto en 

Vogelwerkgroep Geesteren op pad geweest om alle gegevens weer te verzamelen. Het kost de nodige tijd, maar 

men is overal welkom en kan veel interessante kennis en belangstelling voor de natuur delen met de bewoners 

van de bezochte locaties. Deze verwachten je telkenjare terug. 

 Weet u adressen van huiszwaluwlocaties waar nog niet geïnventariseerd wordt, wilt u dit dan doorgeven aan 

een van de tellers die jaarlijks langs komen of aan onze huiszwaluwcoördinator. 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. JEUGDNATUURCLUB 

 

Vanaf de start in het voorjaar van 2007 schommelt het aantal jeugdleden elk jaar rond de 40 kinderen. De 

aantrekkingskracht van de club is onveranderd groot, zo groot dat er door het bestuur al wel eens over een ledenstop 

is nagedacht. Het is al eens voorgekomen dat er tijdelijk even een rem op nieuwe aanmeldingen is gezet, maar zodra er 

enige ruimte was, kregen nieuwe leden weer de kans om mee te doen. Alles wat kinderen aan natuurbeleving ( en –

kennis )meekrijgen is meegenomen. Ook in 2013 waren er weer de nodige activiteiten. Daarbij horen enkele jaarlijks 

terugkerende uitstapjes, afgewisseld met nieuwe activiteiten. 

 

In februari werden er nestkastjes getimmerd op de deel bij Agonda. Na enige uitleg kon ieder aan de slag en al gauw was 

het een herrie van jewelste met al die kloppende hamers. Menige spijker ging krom en af en toe zat er een plankje 

verkeerd gespijkerd, maar er was gelukkig voldoende hulp om alles keurig in orde te krijgen. Het laagje groene verf zorgde 

er voor dat alle kinderen met een prachtig nestkastje naar huis gingen. Er zijn in Saasveld in het voorjaar dan ook zeker 

heel wat jonge pimpel- of koolmeesjes uitgevlogen. 

 

In april was zoals gewoonlijk de weidevogelfietstocht rond Saasveld. Er werd rondgefietst in kleine groepjes en daarbij 

werd uitgekeken naar alle bijzondere zaken in de natuur, maar speciaal werd er gelet op de nog in de omgeving van 

Saasveld aanwezige kieviten, grutto’s, wulpen en scholeksters. Het was wel duidelijk dat deze 4 soorten het ook in de 

omgeving van Saasveld moeilijk hebben. 

 

In mei volgde een bezoek aan het Hulsbeek. Vanaf het startpunt bij Jozefien ging men op de fiets langs de 

Gammelkerbeek. De tocht ging langs Mieke Bode met haar schaapskudde en later werd nog een bezoek gebracht aan het 

nieuwe “Speelbos”. De middag kon dan ook niet meer stuk. 

Op 14 mei ging een klein groepje kinderen onder begeleiding van Jozefien rondstruinen langs sloten, bermen en in het 

bos kijken naar voorjaarsbloemen. Dit was een aparte excursie naast de gewone excursies, speciaal voor kinderen die het 

leuk vinden om iets meer te leren over bloemen en andere planten.  

Eind juni was de laatste bijeenkomst vóór de 

grote vakantie. Deze keer gingen we naar de 

Tankenberg bij Oldenzaal. In kleine groepjes 

dwaalden de kinderen rond door het 

heuvelachtige terrein, begroeid met donkere 

oude bossen. De heuvels daar zijn in de laatste 

ijstijd opgestuwd door enorm dikke lagen landijs. 

Er was zelfs één groepje dat de weg kwijt raakte 

en niet meer toe kwam aan het “visfeestje bij de 

kikkerpoel” in het natuurgebied aan de overkant 

van de drukke weg. Daar konden de kinderen met 

schepnetjes vissen op allerlei waterdiertjes, zoals 

de bijzondere kamsalamander. Op zoekkaarten 

kon men zien wat er precies gevangen was. Na 

een lekkere koek en een drankje was het eigenlijk 

veel te vlug weer tijd om te vertrekken. 

 Een kikkerpoel is een eldorado  voor leergierige onderzoekers. 
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In de vakantie was er op 15 juli nog een 

extraatje. In een grote schuur bij Lenferink 

in Fleringen zaten in een grote nestkast 

jonge kerkuilen. Die moesten nog geringd 

worden en daar mochten de kinderen van 

de jeugdnatuurclub komen kijken. De 4 

jonge uiltjes werden in een emmer gestopt 

en vanaf de hoge nestplaats meegenomen 

naar beneden. Daar konden de kinderen 

zien hoe het ringen in zijn werk ging. Het 

was heel bijzonder om dit van dichtbij te 

zien en om te voelen hoe zacht donzig de 

beestjes waren.  

Nadat vogelringer Johan Drop van de 

Natuur- en vogelwerkgroep “De Grutto” de 

beestjes weer veilig in het nest had 

afgeleverd, was er nog even tijd om een 

bezoekje te brengen aan het maisdoolhof van 

de fam. Lenferink.  

 

In de herfst kun je genieten van de paddenstoelen in het bos en dat is wat we met de jeugdclub hebben gedaan op 16 

oktober in het Roderveld. Vanaf de parkeerplaats bij havezathe Het Everloo vertrokken we in kleine groepjes. Elk groepje 

werd begeleid door een echte paddenstoelen-kenner, want we kregen assistentie van de Paddenstoelen Werkgroep 

Twente. Het was lekker weer en er was veel te zien. Vroeger vonden mensen paddenstoelen maar geheimzinnige dingen 

en ze begrepen niet waar ze opeens vandaag kwamen. In sommige namen kun je dat nog terugvinden. Wij zagen 

bijvoorbeeld heksenboleten en elfenbankjes. Ook leuk was het duivelsei waar de grote stinkzwam uit komt. In de wei 

stonden prachtige grote parasolzwammen in een heksenkring.  

Gelukkig hadden de meeste kinderen laarzen aan, want er lagen nog behoorlijke plassen water. Wat dan altijd de meeste 

aandacht trekt, zijn de kikkertjes die rond springen. Maar ook dat is pure natuurbeleving en dat is toch waar het om draait 

op zo’n dag. 

 

Op zondag 3 november was het weer tijd voor 

het jaarlijkse natuuronderhoud in de 

Wiekermeden. Daardoor krijgen bijzondere 

planten als klokjesgentiaan, beenbreek, 

mattenbies, dopheide, zonnedauw, echte 

guldenroede en gagel weer kans. De werkgroep 

Natuur en de Jeugdnatuurclub staken samen 

de handen uit de mouwen en er werd heel wat 

gezaagd, geharkt en gesleept! Jan had de 

trekker meegenomen voor het zwaardere werk 

en dit jaar verschenen Jos en Marietje zowaar 

met hun mobiele houtgestookte pizzaoven. Na 

een ochtend hard werken moet ook aan de 

inwendige mens gedacht worden! Ongeveer 24 

kinderen hadden zich aangemeld en toen allen 

aanwezig waren, vertelde Jan iets over de 

geschiedenis van het gebied en het belang van het open houden ervan. Vervolgens werden werk en gereedschap 

verdeeld; na een half uur gingen de eerste jassen al uit! De stemming zat er die ochtend goed in. Af en toe ingrijpen bij 

het al te fanatiek zagen was noodzakelijk, de zagen hebben altijd een magische aantrekkingskracht op de meeste 

kinderen. Aan het eind van de ochtend werden we door heerlijke pizzageuren automatisch naar Jos en zijn houtoven 

getrokken. Voor de volwassenen was er lekkere soep gemaakt door Jan. Al met al kunnen we terug kijken op een 

geslaagde ochtend. Mede succesvol door al die volwassenen die er plezier aan beleven en het belang ervan inzien dat 

jeugd enthousiasmeren voor de natuur belangrijk is! 

Het ringen van jonge kerkuilen is altijd een leuk en bijzonder gebeuren. 

 Er werd flink gewerkt door de jeugd in de Wiekermeden 
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14. VOGELTREKTELLINGEN 

 

Inleiding: 

In 2013 stonden er drie najaarstellingen op het programma vanaf het uitkijkpunt nabij de Sterrenwacht, te Lattrop. 

Vanaf de nabijgelegen uitzichtheuvel worden jaarlijks onze vogeltrektellingen gehouden maar door de hoge boomgroei 

langs het omleidingskanaal werd het uitzicht in de loop der jaren steeds meer beperkt. In overleg met het Waterschap 

Regge en Dinkel hebben we met inzet van 9 verenigingsleden de hoge houtopstanden langs het Omleidingskanaal 

afgezet, waardoor we in het najaar weer volop konden genieten van boeiende vogeltrektellingen.  

  

Vogeltrektelling 21 september  

Op zaterdag 21 september 2013 vond onze eerste vogeltrektelling van het seizoen plaats. Aan deze telling die gepland 

was van 07.00 tot 13.00 uur, werd door 11 personen deelgenomen. Bij aanvang was de temperatuur ruim 10 º C en er 

was weinig tot geen wind. De hemel was behoorlijk bewolkt, waarin echter gaandeweg steeds meer “gaten” vielen.  

Zoals verwacht werd de boerenzwaluw veruit de meest getelde soort met 1387 exemplaren. Met 470 exemplaren 

eindigde de spreeuw op de 2e plaats, voor de kauw met 368 getelde exemplaren. Deze aantallen kwamen echter 

voornamelijk uit plaatselijke groepen. De vinkentrek was weliswaar nog niet echt begonnen, maar toch werden er al 321 

waargenomen. Ook de houtduiven waren duidelijk niet op doortocht en de 146 exemplaren waren voornamelijk 

plaatselijke vogels. Behoorlijke doortrek was er wel van witte kwikstaart en tjiftjaf met respectievelijk 142 en 52 

exemplaren. Bij de roofvogels was er alleen 

een bescheiden doortrek van 12 sperwers met 

als topper een overvliegende visarend. Een 

wandeling langs de Dinkel leverde een aantal 

extra soorten zoals de zwartkop en 4 jonge 

ijsvogels. Totaal telden we 3706 vogels 

verdeeld over 61 soorten.  

 

Vogeltrektelling 5 oktober 

Op zaterdag 5 oktober namen we met onze telling deel aan Euro Birdwatch, het Europese vogeltel-evenement van 

BirdLife International. Wij deden dit samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen verspreidt over ons land. In 

totaal werd er geteld op ongeveer 150 verschillende plaatsen in Nederland. De organisatie in Nederland was in handen 

van Vogelbescherming Nederland. 

Het succes van een vogeltrektelling staat of valt met het weer. De dag begon nevelig en op enig moment zelfs druilerig. 

Later klaarde het op en werd het nog redelijk zonnig. Met een zwakke noordwestelijke wind waren de omstandigheden 

voor landtrek niet ideaal. Maar toch kwam de trek nog aardig op gang. Dit leverde totaal bijna 3000 vogels op, verspreid 

over 52 soorten. Meest getelde soort was de vink met bijna 1250 exemplaren, die vooral het 2e uur goed doorkwamen. In 

het volgende uur waren het vooral de kolganzen die vaak in grote groepen overvlogen. Hierdoor moest de spreeuw 

genoegen nemen met een 3e plaats in de ranglijst. Net als bij de eerste telling waren het vooral de plaatselijke 

rondtrekkende kauwen die zorgden voor een 4e plaats op de ranglijst met 254 exemplaren. Met 143 kieviten kwam deze 

soort op de 5e plaats. We stopten met de telling, die om 07.00 uur van start ging, om 13.00 uur. Mooie soorten deze dag 

waren de kruisbekken, de mooie groepen kolganzen en een foeragerende kleine bonte specht. Maar bovenal was het ook 

een gezellige verenigingsactiviteit waarbij enkele deelnemers voor de nodige foerage zorgden in de vorm van gekookte 

eieren, worst en kaas, een overheerlijke soep en als toetje vers geplukte appels.  

 

Langs de Dinkel werden 4 jonge ijsvogels geteld 
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Hieronder de top 5 en een totaal tabel van beide teldagen 

 

21 september 2013                                                                              5 oktober 2013 

 

      

1.  Boerenzwaluw 635   1. Boerenzwaluw 427 

2.  Spreeuw 237   2. Houtduif 339 

3.  Houtduif  93   3. Spreeuw 205 

4.  Kauw  80   4. Vink 151 

5.  Koolmees  40   5. Kauw 145 

      

 

Totaal tabel van beide teldagen 

 

Soort Telling 

 

Soort Telling 

 1 2  1 2 
Blauwe reiger 18 1 Kuifeend 3 7 

Boerenzwaluw 1387 9 Meerkoet 6 5 

Boomklever 5 7 Merel 33 24 

Boomkruiper 1 2 Nijlgans  2 

Boomleeuwerik 2  Pimpelmees 45 31 

Boomvalk 1  Putter 1  

Bosuil 1 5 Rietgors 1 2 

Buizerd 8  Ringmus 80 75 

Ekster 2 1 Roodborst 4 2 

Fazant 1  Roodborsttapuit 3  

Fuut 6  Smient  16 

Gaai 26 11 Sijs 3 8 

Geelgors 6 1 Sperwer 12 7 

Glanskop 4  Spreeuw 470 370 

Graspieper 7 11 Staartmees 7 2 

Grauwe gans 37 55 Steenuil  1 

Grauwe Vliegenvanger 1  Tapuit 5  

Groene specht 2 1 Tjiftjaf 52 29 

Groenling 7  Torenvalk 6 2 

Grote bonte specht 2 3 Turkse tortel 5  

Grote lijster  38 Vink 321 1247 

Grote zilverreiger 2  Visarend 1  

Havik  2 Waterhoen 4 1 

Heggenmus 1 2 Watersnip 2  

Holenduif 29 38    

Houtduif 146 45 Wilde eend 10 21 

Huiszwaluw 76  Winterkoning 5 1 

Kauw 358 254 Witte kwikstaart 5 38 
Kievit 21 143 IJsvogel 5 2 

Kleine bonte specht  1 Zanglijster 24 38 

Knobbelzwaan 2  Zilvermeeuw 7 1 

Kokmeeuw 10 18 Zwarte kraai 
Zwarte mees 

 6 

Kolgans  378 Zwarte roodstaart 4  

Koolmees 27 19 Zwartkop 2  

      

   Totaal 3706 2996 

 

 



                              
                                                                     verslag 2013 
 
 

58   

15. VLINDERS: JUWEELTJES IN DE NATUUR 

 

Het is altijd dik genieten als je vlinders ziet fladderen, nectar zoekend of een geschikt plekje om de eitjes af te zetten. Elke 

vlinder heeft zijn eigen voorkeur en zeker voor het afzetten van de eitjes zijn sommige heel kieskeurig. De kleine vos 

bijvoorbeeld zet alleen maar eitjes af op de grote brandnetel, omdat de rups niets anders wil eten.  

Een van de eerste vlinders die we in het voorjaar zien vliegen, is de citroenvlinder. De bloeiende wilgen zorgen vroeg in 

het voorjaar voor het voedsel van deze vlinder, die vervolgens haar eitjes afzet op sporkehout. De genoemde soorten 

overwinteren als vlinder, evenals de dagpauwoog en de gehakkelde aurelia. De atalanta en de distelvlinder zijn 

trekvlinders. Andere soorten overwinteren als rups, eitje of pop. 

 

Vlinders, de mooiste insecten met een volledige gedaanteverwisseling: 

ei, rups, pop, imago. Hier van de dagpauwoog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagvlinders in Nederland. 

Er komen op dit moment 53 soorten dagvlinders voor in 

Nederland. Zo’n 50 jaar geleden waren dat er nog 70. Om te 

weten hoe het gaat met de vlinderstand in ons land heeft De 

Vlinderstichting samen met het CBS (Centraal Bureau voor de 

Statistiek) het Landelijk Meetnet Vlinders opgezet. Vanaf 1990 

zijn er door het hele land verspreid routes uitgezet. Een 

algemene route loop je vanaf 1 april tot 1 oktober wekelijks. Er 

mag alleen geteld worden bij mooi weer en in een strook van vijf 

meter breed. Zo’n algemene route is 1 km. lang en verdeeld in 20 

secties. Per sectie noteer je de vlinders die je op de route 

tegenkomt. Bij een soortgerichte route tel je maar één soort in 

de vliegtijd van die vlinder. Het gaat dan om speciale soorten die 

niet algemeen voorkomen. Een voorbeeld daarvan is de kleine 

ijsvogelvlinder.        

        

Het vlinderjaar 2013 in het Roderveld. 

Het voorjaar beloofde niet veel goeds, april was te koud en nat. Maar met een vertraging van twee weken kwamen de 

vlinders toch opgang om daarna in juli en augustus massaal te vliegen. Hier volgen enige telgegevens van de algemene 

route in Het Roderveld. Op 25 april de eerste keer gelopen met als resultaat 1 oranjetipje. Een echte voorjaarsvlinder, die 

als pop overwintert. Een week later, 1 mei wordt het al beter: 12 citroenvlinders *(67), 1 dagpauwoog (6), 1 landkaartje 

lente-generatie (8, later in het seizoen dus 7 van de zomergeneratie), 2 oranje tipjes (8). In mei zien we ook het bont 

dikkopje (15), een mooi klein vlindertje dat niet algemeen is en waarvan ook een soortgerichte route wordt gelopen. 

Verder zien we nog in mei de eerste generatie van het bont zandoogje (35) en het boomblauwtje (5), van beide komt in 

juli een tweede generatie. Juni is een rustige vlindermaand, maar wel de tijd voor het groentje (8). In juli en augustus 

komt het echte werk: o.a. bruin zandoogje (90), groot dikkopje (89), klein geaderd witje (96), kleine ijsvogelvlinder (7), 

koevinkje (422), zwartsprietdikkopje (122) en als topper dit jaar het heideblauwtje (631!). De laatste keer gelopen op 24 

september en welgeteld 1 kleine vuurvlinder waargenomen. De algemene route in het Roderveld is dit jaar 19 keer 

gelopen, er zijn 24 soorten geteld met een totaal aantal van 1655. 

 

Uiteindelijk gaat 2013 als een prima vlinderjaar de boeken in. 

*(totaal aantal waargenomen in 2013) 

Een bijzondere soort is de ijsvogelvlinder. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6WAqp7UO026kpM&tbnid=nth2tK71D-xIdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vlinderskijken.nl/spreekbeurt_werkstuk/ei_rups_etc.asp&ei=twFIUqaFI8rJtAbupoDoDQ&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNErV9iF9yv7UNovql9r11GyS-YjXQ&ust=1380537039865475
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16. VLEERMUIZEN 
 
Vleermuizen vormen voor veel mensen 
een relatief onbekende soortgroep, 
terwijl ze toch overal in Nederland 
voorkomen. In Twente komen relatief 
veel verschillende soorten vleermuizen 
voor. Dit heeft met name te maken 
met de afwisseling in het landschap en 
de beschikbaarheid van potentiële 
verblijfplaatsen. Verblijfplaatsen van 
vleermuizen zijn te vinden in 
bebouwing, bomen, kelders en 
bunkers. Ook maken sommige soorten 
gebruik van vleermuiskasten. Het type 
verblijfplaats verschilt per soort, er zijn soorten die vrijwel uitsluitend in bomen voorkomen zoals rosse vleermuis en 
soorten die vrijwel uitsluiten in bebouwing voorkomen zoals gewone dwergvleermuis. Rosse vleermuis komt vooral 
voor in de oudere (landgoed)bossen in Twente met veel oude bomen met holten. Laatvlieger en Gewone 
dwergvleermuis (tevens de algemeenste soort van Nederland) komen met name voor in spouwmuren, achter 
dakbeschot en ruimtes onder de pannen.  

 
 
 

 
 
 
 
Daarnaast zijn er soorten die zowel in bebouwing als 
boomholtes voorkomen zoals gewone grootoorvleermuis en 
ruige dwergvleermuis. Soorten die minder vaak waargenomen 
worden in Twente zijn bosvleermuis, franjestaart, 
watervleermuis, meervleermuis en baardvleermuis. Toch 
komen deze soorten op mogelijk meer plekken voor in Twente 
dan gedacht. Dit komt mede doordat het op naam brengen 
van de verschillende soorten erg lastig is. Vleermuizen maken 
gebruik van echolocatie, aan de hand van hele hoge geluiden 
bepalen ze hun positie in het landschap en kunnen ze insecten 
vangen. Om deze geluiden goed te kunnen horen moeten 
vleermuizen goede oren hebben.  

 
Die van de gewone grootoorvleermuis zijn zelfs even lang als zijn lichaam. Hierbij wordt gebruik gemaakt bij het 
inventariseren van vleermuizen, doormiddel van batdetectors 
worden de geluiden die vleermuizen produceren hoorbaar 
gemaakt voor het menselijk gehoor. Aan de hand van de 
(piek)frequentie van het geluid, het ritme en de klank kunnen 
de meeste soorten op naam gebracht worden. Met name 
gebouwbewonende vleermuizen zijn afhankelijk van 
verblijfplaatsen die door mensen zijn gemaakt. De van nature in 
rotsspleten en grotten voorkomende vleermuizen bevolken in 
Nederland bebouwing. Het grootste gevaar voor vleermuizen 
zijn grootschalige sloop en renovatiewerkzaamheden.  Door 
veranderende bouweisen en na-isolatie van spouwmuren zijn er 
in nieuwe woningen steeds minder mogelijkheden voor 
vleermuizen. Dit kan gedeeltelijk opgevangen worden met 
vleermuiskasten, uit onderzoek blijkt dat vooral kleine groepjes 
vleermuizen de kasten gebruiken. Echter door meer kennis van 
de ecologie van vleermuizen en onderzoek worden steeds 
betere kasten ontwikkeld, waarin ook kraamkolonies van 
vrouwtjes met jongen gevonden worden. Zo is in een 

recentelijk opgehangen nieuw type grote vleermuiskast in 
Tilburg, een kolonie van maar liefs 260 gewone 
dwergvleermuizen aangetroffen! 

De gewone dwergvleermuis  is de algemeenste soort in Nederland 

De laatvlieger zoekt vaak in bebouwing een verblijfplaats. 

Het formaat  oren van de grootoorvleermuis doet zijn 
naam eer aan. 
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