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1.  VOORWOORD 
 

De natuur benoemen blijft altijd moeilijk. Mensen denken er heel verschillend over. De een houdt van strak 

gemaaide slootoevers en wegbermen, de ander van wat ruigere oevers en bermen met veel bloemen, waarop 

insecten en vlinders die op hun beurt weer vogels aantrekken. Weer een ander houdt van een strak vaak 

gemaaid grasland met houtwallen en koeien in de wei. Anderen zien graag bloemrijke weilanden met 

bloeiende randen langs houtwallen en akkers. Dat zorgt voor meer biodiversiteit, meer leefplek voor insecten, 

vogels en zoogdieren. Dit laatste is hard nodig om de diversiteit aan soorten in het Twentse landschap te 

behouden of terug te krijgen. De vereniging is dan ook actief om het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer te 

helpen van de grond te krijgen. Met ingang van 2016 moeten beheerovereenkomsten voor agrarisch 

natuurbeheer via een collectief worden afgesloten. Er zijn in Overijssel drie collectieven opgericht, waarvan de 

Grutto in twee is vertegenwoordigd, nl. in Midden-Overijssel en Noordoost-Twente, omdat we daar in het 

verleden individuele beheercontracten voor weidevogels afsloten. Voor weidevogelbeheer kunnen in 

Noordoost- Twente nu alleen nog contracten worden afgesloten voor een gebied rond Albergen. Andere 

gebieden voldoen niet meer aan de eisen die de provincie stelt. Dus “alle hens aan dek” voor onze vereniging 

om op anderen plekken waar nog weidevogels voorkomen, samen met de landeigenaren de nesten te 

beschermen en de jonge kuikens groot te krijgen. De weidevogels hebben weer een moeilijk jaar achter de 

rug. Op enkele plekken na loopt de weidevogelstand nog steeds terug. 

Wel was het een goed jaar voor de uilen door een grote muizenstand. Aanmerkelijk meer broedende kerkuilen 

met zelfs veel tweede legsels. Ook de steenuil en de bosuil hadden maximale legsels en veel uitgevlogen 

jongen.  

We gaan 2015 in met een prachtige nieuwe website. Deze heeft een complete metamorfose ondergaan met 

een nieuwe indeling, nieuwe foto’s, met nieuwe en aangepaste artikelen. Met dank aan Laurents ten Voorde, 

Leonard Rouhof en Wim Wijering.  Zij hebben hier vele uren ingestoken.  De moeite waard om erop te gaan 

kijken! 

Ook bevat dit jaarverslag weer een veelheid aan onderwerpen, activiteiten en onderzoeksresultaten.  
Nieuw is dit jaar een artikel over de geheime wereld van paddenstoelen. Sommige soorten kun je zelfs het 
hele jaar door tegenkomen. Voor andere soorten is vooral de herfst  de ideale tijd om een boswandeling te 
maken en te genieten  van  allerlei maten, vormen en kleuren, of van een heksenkring. 
  
Tot slot wil ik iedereen binnen onze vereniging bedanken voor de vele uren zorg aan de natuur. En eveneens 

dank aan ieder die aan het tot stand komen van dit jaarverslag heeft meegewerkt. 

De voorzitter, 

Jan Nijmeijer 
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2. LEDEN EN DONATEURS 

 

A.   Ledenbestand 2014 

 

Het ledenbestand telde eind 2014 totaal 166 leden. 

  

B.   Donateursbestand 2014 

 

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 2014 was 358 donateurs. 

 

C.   Jeugdleden  

 

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

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

leden van Heemkunde Weerselo en de Natuur-en Vogelwerkgroep De Grutto. Over hun belevenissen staat 

verderop een artikel in dit verslag. 

  

D.   In memoriam 

 

Op 3 mei 2014 is Bernard Pross overleden op 89-jarige leeftijd, ongeveer een maand voordat hij 90 jaar zou 

worden. Bernard is geboren en getogen in Volthe aan de rand van het Voltherbroek, welk gebied hij dan ook 

als geen ander kende. Als bevlogen natuurmens was hij vanaf het allereerste begin actief bij het beschermen 

van weidevogelnesten. Dat begin lag bij de Rossumse weidevogelbeschermingsgroep al in het jaar 1975. 

Bernard heeft in al die jaren, en dat zijn er 38, talloze malen zijn beschermingsgebied, dat in de Linderes lag, 

doorzocht en gedaan wat hij kon om zoveel mogelijk legsels te sparen. Bernard stond ook bekend als een man 

vol humor en mooie verhalen. Hij genoot van de jaarlijkse Rossumse weidevogelavonden bij het Peuleke, waar 

hij zijn humorvolle verhalen over vroeger bij een gewillig gehoor kwijt kon. Deze humor legde hij ook aan de 

dag in hogere kringen. Eens werd hij via de havezathe Het Everloo in Volthe uitgenodigd 

voor een jachtpartij ergens op de Veluwe. Daar was ook prins Bernard van de partij. Tijdens de 

kennismakingsronde kwam de prins ook bij Bernard Pross. Bij het elkaar de hand geven zei de prins: 

“Aangenaam, ik ben Prins Bernard”---”Aangenaam ik ben Pross Bernard” was de reactie van onze Bernard, tot 

grote hilariteit van de aanwezigen. Aldus verliep de kennismaking tussen de prins en de man uit Volthe. 

Naast humorvol was Bernard van nature ook een slim mens. Bekend is dat hij achterwaarts een besneeuwd 

bosperceel binnenliep om een jachtopziener om de tuin te leiden. En het lukte ook nog. Wij zijn Bernard veel 

dank verschuldigd en verliezen in hem een bevlogen en humorvol natuurmens.  
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3. VERENIGINGSACTIVITEITEN 2014 

 

A.   Bestuur 

 

1  Jan Nijmeijer Voorzitter / afgevaardigde in het bestuur GC NOT / organisatie jaaractiviteiten  

2. Henk Schepers  Penningmeester / coördinator Weerselo / coördinator boedelmarkt 

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

redactie jaarverslag  

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

donateursbestand 

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

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

 

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

 

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

gecoördineerd door Johan Groote Punt. Het coördinatorschap van de afdeling Agelo wordt uitgevoerd door 

Gerard Boerrigter. Tevens is Gerard de coördinator van het huiszwaluwproject.  

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. 

Samen met Jan Nijmeijer is Wim Wijering organisator van het jaarprogramma. 

 

 Zoals velen van u ongetwijfeld weten, heeft onze 

vereniging een goed bezochte website. Daarop staat 

veel verenigingsnieuws en zijn veel interessante 

artikelen met prachtige foto’s te vinden over de 

natuur in onze omgeving. Vanaf 2008 is de site 

op voortreffelijke wijze beheerd door onze 

webmaster Rob Hoftijzer uit Oldenzaal. Zeven 

jaar lang heeft hij zich ingezet om in zijn vrije 

tijd de site actueel te houden en de artikelen 

op de site te plaatsen. Maar ook de lay-out van 

de site werd door hem geregeld aangepast en 

vernieuwd waardoor het aantrekkelijk bleef voor 

de bezoekers om telkens terug te keren op te site. 

Daarmee was hij mede bepalend voor de uitstraling van 

de vereniging bij het “digitale” publiek. Behalve voor onze 

vereniging is Rob ook zeer betrokken bij het vrijwilligerswerk voor 

het Filmhuis Oldenzaal. Onder meer de uitbreiding van zijn 

activiteiten voor het Filmhuis heeft hem doen besluiten om aan het bestuur te kennen te gegeven het stokje 

van webmaster over te willen dragen. Als bestuur betreuren we zijn besluit maar respecteren uiteraard zijn 

beslissing. Vanaf deze plek willen we hem alvast hartelijk bedanken voor zijn inzet in al die jaren.  

  

Inmiddels hebben we verenigingslid Laurents ten Voorde uit Borne bereid gevonden deze klus te willen 

voortzetten. Laurents is zeer ervaren met het website gebeuren en heeft al menig site ontworpen en opgezet. 

Door de steeds voortgaande ontwikkeling van programmatuur en de mogelijkheden om daar voor onze site 

gebruik van te kunnen maken, waren we met alle betrokkenen medio 2014 begonnen met de besprekingen 

voor het opzetten van een nieuwe site en was er door Leonard Rouhof een eerste opzet gemaakt. Vervolgens 

is Laurents met veel enthousiasme de uitdaging aangegaan en is erin geslaagd om in een zeer kort tijdbestek 

een geheel nieuwe site op te zetten. Met de verdere ontwikkeling van de site wensen we hem hierbij veel 

succes en uiteraard ook veel plezier. Wim Wijering verricht hierbij ondersteuning ten aanzien van de 

inhoudelijke werkzaamheden en is leverancier van veel artikelen die op de site verschijnen. Kijkt u dus voor 

alle actuele informatie op www.nvwgdegrutto.nl  

Rob tijdens de ledenvergadering van 2012 waarin hij 
werd gehuldigd voor zijn inzet als webmaster. 

http://www.nvwgdegrutto.nl/
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Gebiedscoördinatie Noordoost Twente en Midden Overijssel: 

Sinds 1 januari 2010 geldt het nieuwe Subsidiestelsel voor Natuur en Landschapsbeheer. Onze vereniging is 

hierbij actief betrokken en voert vanaf medio 2011 in opdracht van de provincie de gebiedscoördinatie uit 

voor het collectief weidevogelbeheer SNL in Twente en in midden Overijssel. Vanaf 2014 nam onze vereniging 

ook de uitvoering van het botanisch beheer voor haar rekening. Vanaf 1 januari 2016 gaat een nieuw stelsel in 

uitvoering en kunnen individuele grondeigenaren geen SNL-subsidie meer aanvragen bij de overheid. Het 

afsluiten van contracten voor het ANB loopt dan via Gebiedscollectieven, die enerzijds afspraken maken met 

de overheid over het gewenste beheer en anderzijds contracten voor beheer afsluiten met grondeigenaren. 

Het agrarisch natuurbeheer valt dan in zijn geheel onder de verantwoordelijkheid van de Gebiedscollectieven 

met als doel een effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer, nauwere samenwerking in het gebied en 

lagere uitvoeringslasten. In Overijssel zijn er drie collectieven actief: In de kop van Overijssel, in het midden 

van de provincie en in Noordoost-Twente. Zowel in de gebiedscollectieven Midden Overijssel als in Noordoost 

Twente is onze vereniging bestuurlijk vertegenwoordigd. De samenwerking met het Gebiedscollectief 

Noordoost-Twente werd bekrachtigd door een samenwerkingsovereenkomst welke door beide voorzitters is 

ondertekend op de vergadering van het “Gebiedscollectief Noordoost-Twente” op woensdag 12 november jl. 

Een van de eerste uitdagingen was het opstellen van een gezamenlijke kansenkaart welke bedoeld is om de 

kansen voor een beter 

natuurgericht beheer in beeld te 

brengen. Hierop wordt de 

begrenzing aangegeven van de 

gebieden waar de beste kansen 

liggen om te komen tot een 

grotere biodiversiteit en een 

effectiever beheer van natuur op 

agrarische gronden en maakt 

onderdeel uit van de ontwerp-

wijziging Natuur-beheerplan 

Overijssel 2016. Het jaar 2015 

wordt het jaar waarin veel tot 

stand moet worden gebracht van 

wat er in het afgelopen jaar is 

besproken. Zo zal ten tijde dat dit 

verslag verschijnt de 

voorintekening om deel te nemen 

aan het agrarisch natuurbeheer al 

hebben plaats gevonden. 

 

 

 

B.   Bijeenkomsten  

 

Hieronder een selectie van verschillende bijeenkomsten en vergaderingen in het afgelopen jaar. Het zou te ver 

voeren in dit verslag om alle bijeenkomsten, vergaderingen m.b.t. de vorming van een gebiedscollectief te 

vermelden.  

 
 12 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. 
 

 27 februari; Regio-Overleg Weidevogels in Hof Espelo tussen Landschapsbeheer Overijssel en de 
weidevogelclubs uit de regio Twente. Onder leiding van de nieuwe weidevogelcoördinator van Landschap 
Overijssel, Peter van den Brandhof, werden de resultaten van het afgelopen jaar geëvalueerd en 
verbeterpunten werden besproken. Ook werd het voornemen van de provincie bekend gemaakt dat er 
subsidie beschikbaar komt voor de bescherming van de kievit op het bouwland. De coördinatie voor Twente 
hiervoor komt in handen van onze vereniging.  

Beide voorzitters tijdens de ondetekening van de samenwerkingsovereenkomst  
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 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. 

 
 11 en 19 maart; startbijeenkomst voor de deelnemers aan het Collectief Weidevogelbeheer in Weerselo en 

Hoge Hexel. Hiervoor waren ook de vertegenwoordigers van de WBE’s en de veldwerkers van betreffende 
gebieden uitgenodigd. Onderwerpen o.a. uitleg over het nieuwe GLB en het oprichten van een 
gebiedscollectief in Noordoost-Twente, bespreking van de verschillende beheergebieden waaronder twee 
nieuwe gebieden:  Postweg Albergen en Veenschap in Vriezenveen. Ook werd een toelichting gegeven op 
de uitkomsten van de proef met de inzet van 6 foxlights. Deze foxlights werden door de firma Gallagher 
beschikbaar gesteld.  

 
 1 april; voorjaarsbijeenkomst met als gastspreker de bekende natuurfotograaf Jos Korenromp uit Groenlo 

met zijn fraaie diaklankbeeld “Rondom Wenters”. In zijn presentatie werd ruimschoots aandacht besteed 
aan het oude agrarische landschap rondom Winterswijk met beelden van karakteristieke boerderijen en de 
bijbehorende flora en fauna waaronder historische opnames van de uitgestorven ortolaan. Voor de ortolaan 
was dit gebied lange tijd een bolwerk; de soort is helaas echter rond de eeuwwisseling verdwenen. De 86 
bezoekers genoten zichtbaar van de getoonde mooie plaatjes en het prachtige klankbeeld van eigen 
opgenomen natuurgeluiden.  

 
 Op 9 april was het bestuur uitgenodigd voor een workshop Provinciaal Doelenkader Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer 2016 op het provinciehuis te Zwolle. In verband met de ophanden zijnde veranderingen 
in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer werd met betrokken partijen (collectieven in oprichting, 
waterschappen, gemeenten en natuurbeheerders) besproken welk proces de provincie hierbij wil volgen.  

 
 Op 23 april was er een tweede bijeenkomst van het Provinciaal Doelenkader Agrarisch Natuurbeheer. De 

inzet was om samen met de deskundigen van de verschillende organisaties de randvoorwaarden verder 
concreet maken om te komen tot uitwerking van kansrijke leefgebieden voor de verschillende soorten. 
Tijdens deze bijeenkomst werd onder meer aangedrongen op het onderzoeken van de mogelijkheden om 
het weidevogelbeheer succesvoller te maken. Zoals ophogen van het grondwaterpeil. Ook kwam het 
versterken van de houtwallen ter sprake. Vooral  versterkingen aan de zuidzijde liggen gevoelig.  

 
  Onze jeugdgroep heeft op woensdag 

14 mei een cheque van € 1.300 in 
ontvangst mogen nemen van de 
Rabobank Twente Oost. De 
toekenning van deze bijdrage uit het 
Coöperatiefonds van de Rabobank 
volgde op een aanvraag voor een 
financiële bijdrage om de aanschaf 
van divers natuureducatie materiaal 
voor de jeugdgroep mogelijk te 
maken. De Rabobank was meteen 
bijzonder enthousiast over de 
activiteiten die voor de jeugd werden 
georganiseerd en wilde daarom de 
aanvraag graag ondersteunen. Met 
de ontvangen bijdrage werd de 
aanschaf van allerlei 
excursiemateriaal mogelijk gemaakt. 
In het afgelopen jaar zijn o.a. 
zoekkaarten, loeppotjes, schepnetten, een aantal verrekijkers, etc., aangeschaft. Nu worden de excursies 
nog leuker. De jeugdnatuurclub bestaat inmiddels 10 jaar en heeft 40 jeugdleden in de leeftijd van 8 tot 12 
jaar. Regelmatig worden er excursies of andere activiteiten georganiseerd om de kinderen enthousiast te 
maken voor de natuur. De jeugdgroep is bijzonder blij met de bijdrage en wil daarom Rabobank Twente 
Oost hartelijk danken! 
 

Leden van de jeugdgroep zijn blij met de bijgrage van de Rabobank Twente Oost 
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 20 mei; de jaarvergadering waarin de ruim 70 bezoekers werden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen 
de vereniging. Verder gaf de voorzitter een samenvatting van onze activiteiten. Hierna volgde een 
toelichting op de notulen van de jaarvergadering van 2013 door secretaris Johan Drop. Het financiële 
verslag werd door onze penningmeester Henk Schepers doorgenomen waarna de kascommissie, bestaande 
uit Marcel Grunder en Jan Kotte haar goedkeuring hierover uitsprak.  
Aftredend was dit jaar Johan Drop die zich weer herkiesbaar stelde. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
gemeld waardoor Johan opnieuw voor een periode van 3 jaar zitting neemt in het bestuur. 

 
Als inleiding op de benoeming van een 
lid van verdienste geeft de voorzitter  
een opsomming van de vele activiteiten 
waar veel van onze leden mee bezig 
zijn. Het is dan ook altijd lastig om een 
keuze te bepalen wie de eer te beurt zal 
vallen. Dit jaar is de keuze gevallen op 
de Jeugdnatuurgroep die al sinds 2006 
volop bezig is met het interesseren van 
jongeren voor de natuur in het 
algemeen,  maar ook voor het werk van 
de vereniging. Jaarlijks zijn hier 40 
kinderen bij betrokken. Het bestuur wil 
met deze benoeming dan ook hiermee 
de oprichters van de jeugdnatuurgroep 
in het zonnetje zetten. Agonda 
Kemerink neemt hierop namens de 

medeoprichters Annemarie Lutke Veldhuis en Jozefien Scholten de bijbehorende oorkonde in ontvangst 
begeleid met een bos bloemen. Tevens wordt haar een boekenbon overhandigd. 
Het recreatieve gedeelte van deze avond werd ingevuld door Johan Drop. Vanaf 1992 neemt Johan deel aan 
het ringonderzoek naar de boerenzwaluw. In 2011 kwam hier het geolocatoronderzoek bij met als doel 
meer inzicht te krijgen naar de trekroutes en het overwinteringsgebied. De uitkomsten van beide 
onderzoeken zijn door Johan Drop vervat in een presentatie. 
 

 2 juni;  bespreking met o.a. Hester May (gedeputeerde Landelijk Gebied Provincie Overijssel),  Natuurlijk 
Platteland Oost en de Provinciaal coördinator over de oprichting van een gebiedscollectief in Noordoost- 
Twente. Tevens werden de Natura 2000 gebieden besproken.  
 

 29 juli; bespreking met het bestuur van het gebiedscollectief Noordoost Twente om de samenwerking  vorm 
te geven in een samenwerkingsovereenkomst. 

 

 7 augustus;  vervolg op bovenstaande bespreking waarbij zowel GC NOT als De Grutto het eens werden over 
een opgestelde samenwerkingsovereenkomst. Hierbij werd onder meer overeengekomen dat onze 
vereniging een bestuurszetel krijgt in het collectief.  
 

 9 september; bij het Erve Broam in Agelo werd in overleg met het gebiedscollectief Noordoost-Twente de 
kansenkaart opgesteld. Op de kansenkaart wordt de begrenzing aangegeven van de gebieden waar in het 
nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer de beste kansen liggen om te komen tot een 
effectiever en efficiënter beheer van natuur op agrarische gronden. 

 

 11 november; onze najaarsbijeenkomst op deze avond werd weer zeer goed bezocht. De ruim 90 
aanwezigen konden volop genieten van de presentatie van Wim Wijering. Hij nam de aanwezigen mee naar 
Spanje middels een PowerPointpresentatie, getiteld: "Experiencia de la naturaleza en España”, wat zoiets 
betekent als “Natuurbeleving in Spanje”. Prachtige opnames van vogels, bloemen en vlinders passeerden de 
revue aangevuld met landschapsbeelden van de Spaanse natuurgebieden Extremadura, Sierra de Gredos, 
de Ebrodelta, Los Monegros en de Pyreneeën.  

 

Agonda Kemerink neemt de oorkonde in ontvangst uit handen van de voorzitter  
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 12 november; Tijdens de openbare bijeenkomst van het gebiedscollectief Noordoost Twente werd de 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto en het 

Gebiedscollectief Noordoost-Twente. Onze voorzitter Jan Nijmeijer ondertekende namens onze vereniging 

deze overeenkomst waarbij afspraken zijn geformuleerd voor het gezamenlijk vormgeven en het inrichten 

van een gebiedscollectief in Noordoost-Twente.  
 

 25 november; alle deelnemers aan het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in Noordoost-Twente waren ’s 

avonds door het bestuur, als gebiedscoördinator, uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst van het 

afgelopen seizoen. Op deze avond kwamen o.a. de weidevogelresultaten, de proef met de foxlights en de 

oprichting/werking gebiedscollectief Noordoost-Twente, waar alle deelnemers van agrarisch natuurbeheer 

volgend jaar mee te maken krijgen, ter sprake. Aanwezig waren de deelnemende boeren, vrijwilligers en 

WBE’s. Voor de overige gebieden in Twente werd op 27 november de evaluatiebijeenkomst gehouden in 

Hoge Hexel.  
 

C.   Verenigingsactiviteiten en excursies  

 

 Op vrijdag 14 maart werd door een tiental verenigingsleden eendrachtig samengewerkt om de 550 
jaarverslagen in te binden die door Reerink Copy Service gekopieerd en gesorteerd waren aangeleverd. 
 

 29 maart; Overleg nestkastenproject Tubbergen. Onder leiding van Gerard Bossink werden de plannen voor 

het komende nestkastenseizoen op het landgoed Baasdam besproken. Tevens werd een planning gemaakt 

voor de voorlichtingsbijeenkomsten aan leerlingen van groep 7 op de beide basisscholen in Tubbergen. 

Hierbij was ook Theo Asbreuk aanwezig die voortaan het projectteam komt versterken.  
 

 Op 11 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 62 

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. 

Met deze presentatie wist Jos samen met Gerard 

Bossink, Jan Oude Engberink en Theo Asbreuk 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.  

 
  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 verschillende groepen 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.  
 

De leerlingen en hun begeleiders staan startklaar voor een rondgang langs de 
nestkasten op het Landgoed Baasdam. 
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 Onze eerste excursie van dit jaar was op zaterdag 12 april naar het nieuwe natuurgebied “Kristalbad”, 

gelegen tussen Hengelo en Enschede. Dit gebied, dat vooral 'groen' moest blijven, is behoorlijk 'op de schop' 

gegaan. Het gebied is ontwikkeld om ruimte te bieden aan overtollig regenwater, te zorgen voor een 

ecologische verbinding, gezuiverd afvalwater na te zuiveren, de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en het 

mogelijk maken van verschillende vormen van recreatie. Voor de nazuivering van het afvalwater wordt 

gebruik gemaakt van het concept van een ‘watermachine' op basis van ecozuivering. De watermachine 

bestaat uit drie grote compartimenten in het moerasgebied. Elke compartiment wordt gedurende een 

bepaalde tijd gevuld met water en loopt vervolgens weer langzaam leeg en kan opdrogen. Tijdens het 

leeglopen wordt het water gefilterd door de dichte vegetatie. Het organische materiaal dat achter blijft 

komt tijdens het opdrogen in contact met zuurstof waardoor het vergaat. Door dit proces worden bacteriën 

en virussen verwijderd en meststoffen omgezet. Het resultaat is een sterke toename van het zelfreinigend 

vermogen van het oppervlaktewater. Een hele mooie doelstelling, maar voor de acht deelnemers aan deze 

ochtendexcursie was het vooral genieten van landschap, plant en dier in deze 'nieuwe' natuur. Aan 

watervogels werden behalve de wilde eend bergeenden, krakeenden, wintertalingen, dodaars en futen 

gezien. Van de steltlopers in het gebied werden kemphaan, oeverloper en witgat waargenomen. Natuurlijk 

waren er talrijke zangvogels waaronder ook gele kwikstaarten. 

 

 Op zaterdag 31 mei brachten we met 14 deelnemers 

een bezoek aan de steen- en kalkgroeves en de Silberberg 

nabij Lengerich in de omgeving Ibbenbüren. Het gebied 

ligt op een smalle kalkrichel, een uitloper van het 

Teutoburgerwald. Ons eerste stoppunt was bij twee oude 

verlaten en weer dichtgegroeide steengroeves omringd 

door beuken- en haagbeukenbos en dennen. We hadden 

de auto net geparkeerd bij de eerste groeve toen we al 

werden verwelkomd door de oehoe, die zich duidelijk liet 

horen en vermoedelijk in deze groeve broedde. Deze 

groeve heeft enkele wanden die begroeid zijn met 

tongvaren, het was dan ook prachtig om dit te 

aanschouwen. Boven aan de randen van de groeves en in 

het omliggende bos groeiden orchideeën zoals wit 

bosvogeltje, vogelnestje en breedbladige wespenorchis. 

Verder zagen we nog heksenkruid, zevenster, heelkruid en 

de rode zaaddozen van de aronskelk. De tweede groeve is 

nog niet helemaal dichtgegroeid met bomen en er bloeide 

volop havikskruid, biggenkruid, muizenoor en 

vleugeltjesbloem. Onder in de groeve is een (afgesloten) 

ingang van een gangenstelsel waar vleermuizen 

vertoeven. De tweede stop was een verlaten en 

langgerekte steengroeve, gelegen net buiten de kom van 

Ibbenburen aan de weg naar Hagen. Dit gebiedje herbergt 

een bijzondere flora waaronder verschillende orchideeën 

zoals hondskruid (piramidale orchis), vliegenorchis, bosorchis en grote keverorchis. Verder nog zwarte 

rapunzel, kleine pimpernel, blauwe en rode vleugeltjesbloem en verfbrem. De derde stop was in de 

kalkgroeve van Dyckerhoff die aan de oostkant tegen Lengerich aan ligt. Deze groeve is nog in gebruik, maar 

in de verlaten stukken heeft zich een prachtige kalkflora ontwikkeld met hier en daar kleine ondiepe 

poeltjes met veel poelkikkers.  

 
Veel bijzondere orchideeën zoals de bijenorchis 
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  Bijzonder waren de grote struiken lavendel die daar op verschillende plekken stonden. Veel soorten 

orchideeën waaronder vliegenorchis, bijenorchis en bergnachtorchis. Het was genieten! Ook de geelgors, de 

rietgors, boompieper en braamsluiper lieten zich horen. De laatste stop was bij de Silberberg in de buurt 

van Hagen. Vermoedelijk is daar vroeger zilver gevonden maar nu kleurde het goud van de orchideeën de 

omgeving, van o.a. de bruinrode wespenorchis, grote keverorchis, bergnachtorchis, vliegenorchis, 

breedbladige wespenorchis, vogelnestje en de gevlekte orchis. Andere bijzondere planten waren verfbrem, 

bevertjes, gewone vleugeltjesbloem, klein wintergroen, ruige weegbree, boswederik, muur havikskruid, enz. 

Een prachtige leerzame dag waarvoor je niet zover weg hoeft om dat te zien. In Nederland kom je deze flora 

alleen in Zuid Limburg nog tegen en een klein beetje in de Lemselermaten.  
 

 Op zaterdag 14 juni 2014 reisden twaalf personen af naar West 

Friesland voor een excursie naar de Warkumerwaard. Net zoals 

in het verleden fungeerde Willem Boersma van it 

Freaske Gea weer als onze natuurgids. We trokken 

deze keer bij het aquaresort “It Soal” via de 

zomerdijk de buiten- en binnenwaard van het gebied 

in en al snel werd het eerste legsel van een scholekster 

gevonden. Tijdens de excursie kwamen we nog meer 

legsels tegen van deze soort. Willem nam ons vervolgens 

mee naar een plekje aan de waterkant, waar hij een 

broedplek (ingegraven emmer) voor een paartje 

bergeenden had gecreëerd. Voorzichtig verwijderde hij het 

deksel met daarop een grote plag en zag tot zijn spijt dat het 

legsel van de bergeend in de steek was gelaten. Aansluitend 

nam onze natuurgids ons mee naar de aanwezige 

broedkolonie van de kokmeeuw. Links en rechts zagen we tal 

van kokmeeuw- en visdieflegsels en een soos met 

kokmeeuwkuikens. Natuurlijk liepen we ook tegen legsels aan van tureluur, kluut en kievit. Ook hiervan 

zagen we menig jong rondstruinen evenals enkele jonge kluten. Jonge grutto’s waren er ook, maar die zaten 

in een nabijgelegen perceel met een veel hogere begroeiing. We konden ze weliswaar vanwege de afstand 

niet zien, maar het gedrag van de oudervogels sprak boekdelen. Geregeld vlogen er brandganzen over ons 

heen, die hun broedplekje hier intussen ook hebben gevonden evenals Nijlgans, grauwe gans en Canadese 

gans en tal van eendensoorten als kuifeend, bergeend, krakeend en wilde eend. Terug bij de auto’s maakten 

we een doorstart naar een tweetal zeer bloemrijke percelen met massa’s gevlekte orchissen, 

moerasvergeetmenietjes, grote ratelaars en goudknopjes. Al snel zagen we enkele jonge scholeksters, die 

het op een lopen zetten en zich vervolgens in de 

vegetatie verscholen. Al met al was het weer 

een prachtige excursie. Na een hartelijk 

afscheid van onze natuurvriend uit 

Friesland besloten we nog even door 

te rijden naar Piaam. Hier bevindt 

zich vogelkijkhut “de Ral”. Lopend 

over het pad naar dit 

observatiepunt vingen we al snel 

de karakteristieke geluiden op van 

bosrietzanger, rietzanger, rietgors, 

fitis en winterkoning. Vanuit de kijkhut 

keken we geruime tijd uit over het 

IJsselmeer. Op het water dobberden grote 

aantallen knobbelzwanen en boven het water 

scheerden tientallen gierzwaluwen. Verder zagen we diverse 

krakeenden en wilde eenden en twee grote zilverreigers; kennelijk 

broedvogels. Ook werd een groenpootruiter en een bruine kiekendief gespot. Tegen vieren vonden we het 

welletjes en maakten we ons op voor de terugreis. Opnieuw zat een mooie excursie er op.  

Jonge scholekster op de vlucht voor de Twentsche 
bezoekers aan de Warkumerwaard. 

 
Jonge kokmeeuwkuikens in de buitenwaard. 
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 Op zaterdag 21 juni werd met vijftien deelnemers een bezoek gebracht aan het Fochteloërveen, een van de 

best bewaarde hoogveengebieden van ons land van maar liefst 2500 ha groot. Het gebied is beperkt 

toegankelijk. Er loopt een fietspad over een zandrug door het gebied en er zijn enkele voetpaden. Er staat 

een vogelkijkhut en nabij Ravenswoud staat een uitkijktoren die een fraai uitzicht biedt over het 

natuurgebied. Ondanks het buiige weer was de stemming goed en werden bij aankomst direct al leuke 

soorten als grasmus, kneu en kleine 

bonte specht gezien. De excursie begon 

met een wandeling door het 

veengebied langs enkele plassen, hier 

werden onder meer diverse geoorde 

futen met pullen gezien. Soms van zeer 

dichtbij waardoor ze ook mooi te 

fotograferen waren. Andere leuke 

soorten die gezien werden waren kneu, 

bruine kiekendief, graspieper, 

boompieper, en roodborsttapuit. 

Verder zongen er diverse geelgorzen, 

enkele veldleeuweriken en 

grasmussen. Ook werd er een 

baltsende watersnip gezien. Opvallend 

was het grote aantal paapjes dat gezien 

werd op het kolonieveld, enkele 

exemplaren ook zingend. Het 

Fochteloërveen is voor deze soort een van de belangrijkste broedgebieden in Nederland. In Twente wordt 

deze soort vooral als doortrekker gezien, broedgevallen van paapje in Twente zijn zeer schaars. Op het 

kolonieveld werd ook nog een grauwe klauwier gezien die aan het jagen was vanaf de top van een stuikje. 

Bijzondere flora soorten die op naam gebracht werden waren trosbosbes, lavendelhei, kraaihei, stijve 

ogentroost en eenarig wollegras. Ook werd een heikikker gevonden. Het grote aantal nachtvlinderrupsen 

viel tevens op en soorten die op naam gebracht werden waren heideringelrups, rietvink, grote beer, 

veelvraat en Sint-Jacobsvlinder. Na het heideveld aangedaan te hebben, werd koers gezet naar de 

uitkijktoren Ravenswoude, waarvandaan het veengebied goed te overzien is. In de bossen rondom de 

uitkijktoren werden typische (naald)bossoorten 

als vuurgoudhaan, goudhaan en zwarte mees 

gezien en gehoord. Vanuit de uitkijktoren 

werden uiteindelijk twee kraanvogels gezien in 

het veen, weliswaar erg ver weg. Tegen de 

middag zette een groot deel van de groep nog 

even koers richting het Diependal. Het 

vogelreservaat Diependal vormt een onderdeel 

van het natuurgebied Hijkerveld. In het hart 

van het reservaat is er een vogelkijkhut die via 

een tunnel van 162 meter te bereiken is. Er 

werden vooral aan watergebonden soorten als 

lepelaar, bruine kiekenduif, waterral, dodaars, 

geoorde fuut, kuifeend, slobeend en grauwe gans 

gezien. Bijzondere soorten die gezien werden waren roodhalsfuut en wilde zwaan. Roodhalsfuut is 

broedvogel in het Diependal. Bijzonder was de waarneming van twee wilde zwanen. Deze soort broed niet 

in Nederland en is hier uitsluitend als wintergast te zien. Er overzomeren maar weinig wilde zwanen in 

Nederland en het zou eventueel tot een broedpoging kunnen leiden. Tegen een uur of vier werd weer koers 

huiswaarts gezet. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde excursie met een aantal leuke soorten. 

 
 

Er werden diverse geoorde futen gezien waaronder enkele met jongen 

Wilde zwaan mogelijk broedvogel in de toekomst 
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 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. 
  

 Een al lang gekoesterde wens om een keer een meerdaagse excursie te organiseren naar het zuidelijkste 

puntje van Zweden (Falsterbö) waar we de massale overtocht van roofvogels en veel andere vogels naar 

Noord Duitsland of Denemarken hopen mee te maken ging dit jaar in vervulling. Op woensdagavond 17 

september vertrokken we met 12 deelnemers naar het Zweedse Falsterbo en keerde op zondagmiddag 21 

september terug. Het verslag van deze excursie vindt u elders in dit jaarverslag. 
 

 Van 3 tot en met 5 oktober zijn we voor de 

24e keer voor een vogelweekend met 24 

personen afgereisd naar het vogeleiland 

Schiermonnikoog. Zoals gebruikelijk waren 

we te gast op de kampeerboerderij “De 

Kooiplaats” van de Familie Talsma. Nadat 

er was ingekwartierd en de inkoopploeg 

voor de weekend boodschappen terug was 

uit het dorp, de vlagceremonie was 

voltrokken, ging het gezelschap voor een 

eerste oriëntatietocht via de Heereweg 

richting wadkant. Aangekomen bij het 

veldlab van de Rijksuniversiteit werd 

zowaar de kenmerkende roep van enkele 

bladkoninkjes herkend. Een aantal van ons 

is het gelukt het zeldzame beestje 

daadwerkelijk te zien. Het vervolg van de tocht langs de Wadkant leverde o.a. de volgende soorten op: 

kneu, putter, gras- en oeverpieper, tapuit, zwarte roodstaart, buizerd en de eerste slechtvalk. Ook een havik 

werd gespot. Verder nog  berg- en slobeend, steenloper, scholekster, tureluur, aalscholver en groepen 

“bontjes”.  Via de jachthaven vervolgens “opgestoomd ”naar het dorp voor een lekker visje. Een doorstart 

werd gemaakt naar de Westerplas. Opvallende soort hier waren de vele kleine zilverreigers. Verder veel 

smienten, pijlstaarten, slob- krak- en bergeenden. Na een uiterst gezellig en zeer smaakvolle maaltijd bij 

hotel van der Werff werd de eerste dag afgesloten met een nazit in de Kalverstal. Scorelijst 1e dag 87 

soorten  

Voor dag twee stond de kweldertocht op het programma. Met zeventien deelnemers werd onder goede 

weersomstandigheden begonnen aan een zes kilometer lange tocht naar het Willemsduin. Nadat de fietsen 

waren gestald bij de kobbeduinen ging het richting eerste slenk. Gaandeweg werden soorten als graspieper, 

veldleeuwerik, tweemaal slechtvalk en bruine kiekendief gespot. De kwelder toonde een fraaie aanblik met 

het roodkleurend zeekraal en slijkgras. Op de hogere delen lamsoor, zeelalsem en Engels gras met hier en 

daar een zeeaster nog in bloei. Bij de eerste grote slenk veel wadvogels; scholekster, bonte strandloper, 

smient, bergeend, aalscholver, rotgans, wulp, grote mantelmeeuw, grote zilverreiger etc. Tijdens de 

wadwandeling richting Willemsduin werd het vogellijstje aangevuld met soorten als kanoet, zwarte ruiter en 

lepelaar. De terugtocht vanaf het Willemsduin door de kwelder werd onverwacht een slijtageslag. Het 

nemen van een verkeerde route monde uit in een heuse struin- en sluipdoor tocht van zeker 15 kilometer 

waarbij op sommige plekken een weg moest worden gebaand dwars door opgaande vegetatie en het 

manshoge riet. Na deze voor menigeen behoorlijke aanslag op de conditie ging een groot deel van het 

gezelschap linea recta naar de uitvalsbasis voor een frisse douche en een glaasje drinken. In de vooravond 

werd weer genoten van een voortreffelijke maaltijd bij hotel van der Werff. De avond in het Kalverhok werd 

opgevuld met twee presentaties van Wim Wijering. De eerste was een terugblik op de weekendexcursie van 

2013. De tweede was getiteld: “Lauwersmeergebied; natuurlijk genieten”. Hierin werd volop aandacht 

besteed aan de prachtige natuur van dit uitzonderlijke gebied. De “nazit” duurde tot in de kleine uurtjes. 

Wederom was een enerverende dag teneinde. 

Een soort die altijd wordt gezien op Schier; de tapuit 
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De zondag was gepland als een vrije dag waarbij de deelnemers in groepjes over het eiland uitzwermden. 

De zeetrek was niet geweldig maar leverde nieuwe soorten op als grote stern, roodkeelduiker, zwarte zee-

eend en drieteenstrandloper. De laatste nieuwe soort van het weekend viel te beurt aan de kluut en werd 

pas gezien toen we ons al hadden geïnstalleerd op de veerboot richting vaste wal. Hierdoor kwam de 

eindscore op 113 vogelsoorten en kunnen we wederom terugzien op een uitermate boeiend en niet te 

vergeten een zeer gezellig verlopen weekend. 
 

  De laatste excursie van 2014 op zaterdag 1 

november was voorbehouden aan het 

Diepholzermoor, nabij Osnabrück. De 

excursie waaraan zeventien deelnemers 

deelnamen was vooral gericht op de 

spectaculaire kraanvogelaantallen in 

dit gebied. Jaarlijks maken hier 

tienduizenden kraanvogels gebruik 

van de rust-, slaap- en 

foerageerplekken. Aangekomen in 

het gebied begonnen we in de buurt 

van “das große moor”. We hadden op 

dat moment al de eerste kleine groepjes 

kraanvogels in het vizier gekregen en 

noteerden meteen ook soorten als: grote 

bonte specht, goudvink, staartmees, fazant, vink, 

merel, spreeuw, roodborst en geelgors. Verder ging 

het - langzaam rijdend - over de Mitteldamm. Aan 

weerszijden van de weg, op zowel akker- als grasland, 

hielden zich namelijk grote groepen kraanvogels op. 

Natuurlijk werd er niet alleen op kraanvogels gelet. Zo zat er een grote groep kieviten op een akker met 

daartussen meerdere goudplevieren, veel spreeuwen en enkele grote lijsters. Op een ander bouwland vloog 

een groep van zeker 80 veldleeuweriken op en was er een jagend mannetje blauwe kiekendief actief. Ook 

een prachtige boomvalk liet zich goed bekijken. Aan het snel groeiende lijstje konden onder meer worden 

toegevoegd: havik, sperwer (5 x), grote zilverreiger (7 x), glanskop, boomkruiper, blauwe reiger en een 3-tal 

reeën. Onderweg naar het nabijgelegen Dümmersee, werd één van de drie rode wouwen van die dag 

gespot. Op de dijk aangekomen werden de telescopen op het immense meer gericht om tussen de grote 

aantallen wilde eenden en aalscholvers nog enkele leuke watervogelsoorten te ontdekken. Dat leverde twee 

brilduikers en een vijftal Grote zaagbekken op. Verder zaten hier enkele knobbelzwanen, futen, evenals wat 

kuif-, tafel-, slob- en krakeenden. Na enig speurwerk in de boomtoppen wist onze voorzitter niet één, maar 

zelfs twee zeearenden op te sporen. Johan wist een geelpootmeeuw te traceren. Ook konden wat kleinere 

vogels als sijsjes, putters, staartmezen en nog wat baardmannetjes worden bijgeschreven. Het slotakkoord 

voor die dag was gepland in het Rehdener Geestmoor waar veel kraanvogels overnachten. Het aanvliegen 

naar deze slaapplaatsen, waar ook een grote uitkijktoren is gebouwd, wordt door veel mensen bekeken. De 

groepen, zeg liever slierten kraanvogels, die hierna volgden, vlogen vaak ver van ons af en streken veel 

verder neer dan op voorhand gedacht. Naar schatting kwamen er die dag pakweg drie- tot vierduizend 

kraanvogels op deze grote slaapplaats af. Tegen 17.00 uur hielden we het voor gezien en togen we met dat 

hele speciale gevoel, als je een mooie vogeldag hebt gehad, huiswaarts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij aankomst in het gebied zagen we al de eerste vluchten 
kraanvogels. 
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4. WEIDEVOGELS  
  

Inleiding 

 

Het voorjaar 2014 was in tegenstelling tot het droge en koude voorjaar van 2013, voor de 

weidevogels een gunstig jaar. De zon scheen begin maart al volop, in de 2e helft van de 

maand afgewisseld met buien zachte regen. Het gras groeide zo hard dat de eerste 

snede al eind april ingekuild kon worden. Voor boeren een mooi begin van het jaar. 

Voor de weidevogels had de vroege lente voor- én nadelen. Het voordeel waren de 

gunstige omstandigheden voor de terugkerende broedvogels. De hoge 

temperaturen gaven kieviten de mogelijkheid om vroeg te broeden veelal op 

maispercelen vanwege de combinatie voedselaanbod en prima camouflage 

mogelijkheden. Het nadeel van het gunstige voorjaarsweer was, behoudens de 

weidevogelbeheergebieden, het vroege maaien. Hierdoor viel voor de grutto, 

wulp en tureluur de dekking en het voedselaanbod vroegtijdig weg. In de 

kerkdorpen Saasveld, Deurningen, Weerselo en Albergen waren echter  

vóórdat de eerste trekkers het land opkwamen, de meeste nesten al 

verdwenen. Nachtpredatoren wisten hier de 

weidevogelnesten het gehele voorjaar door feilloos te 

vinden. De overleving van jonge weidevogels in deze 

kerkdorpen was in 2014 bijzonder slecht. 

 

Kenmerkend voor 2014 was dat door de gunstige weersomstandigheden de meeste weidevogels weer 

vervolglegsel produceerden. Tot ver in de 2e helft van juni zaten hierdoor nog kieviten op eieren te broeden. 

Aan de pogingen van de weidevogels om tot een goed resultaat te komen heeft het dan ook niet gelegen!  

 

Note: De hieronder afgebeelde grafieken geven het verloop van het 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 
Het aantal broedparen kieviten in 2014 is t.o.v. 
vorig jaar iets gestegen, namelijk met 3%. Dit jaar 
kwamen we uit op een aantal van 284 broedparen, 
netto 7 broedparen meer. Zoals al gezegd in de 
inleiding, waren in sommige kerkdorpen de 
weidevogelresultaten slecht, ondanks de vele 
broedpogingen van de kieviten en het lange 
gunstige broedseizoen. Opgeteld zijn er binnen 
onze vereniging dit seizoen tussen de 80 en 100 
kievitspullen vliegvlug geworden. Dit jaar hebben 
we voor het eerst ook meegedaan aan het 
Kievitenproject dat is opgezet door Landschap 
Overijssel. Deze organisatie probeert de 
achteruitgang van de kievit in Overijssel te stoppen 

door boeren tegen een financiële vergoeding te stimuleren bepaalde maatregelen te nemen om op 
maislanden meer kievitspullen vliegvlug te krijgen. Deze maatregelen kunnen o.a. bestaan uit het later poten 
van mais, het extensief laten beweiden van een aanliggend grasperceel of bijv. het laten staan van een lange 
strook met vanggewas, dat verplicht gezaaid moet worden direct na het oogsten van een maisakker. Door de 
medewerking en positieve opstelling van een boer in Rossum wisten de lokale vrijwilligers met de genomen 
maatregel, namelijk het laten staan van een lange strook gras, redelijke successen te behalen met het vliegvlug 
krijgen van kievitsjongen. Daarnaast profiteerden ook de grutto- en de tureluurkuikens van deze maatregel.  

Gunstige omstandigheden voor de terugkerende broedparen 
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Scholekster

 Grutto 

De grutto komt,  zoals wellicht bekend, altijd later 

dan de kievit en de wulp terug uit het warme zuiden. 

Terwijl het weer al lange tijd goed genoeg was en de 

vrijwilligers reikhalzend uitkeken naar hun komst, 

kwamen de meeste grutto’s pas begin april in hun 

broedgebied aan. In totaal zijn er 31 broedparen in 

onze referentie-gebieden geteld, dit is ruim 20 % 

minder dan vorig jaar. Van deze 31 broedparen 

wisten  uiteindelijk  ongeveer 8 broedparen in 

Rossum en Agelo, 1 tot 4 kuikens vliegvlug te krijgen.  

In de grafiek is goed te zien dat de grutto in onze 

weidevogelgebieden weer duidelijk in verval is.  

De nachtmerrie van vele weidevogelvrijwilligers 

nadert met rasse schreden, namelijk het ontbreken 

van de grutto’s in onze graslanden! 
 

Scholekster 

Nog zorgwekkender dan de grutto is de 

achteruitgang van de scholekster. Met een 

achteruitgang van 12 broedparen(procentueel een 

daling van ruim 30 %) zijn we dit jaar op een stand 

van 26 broedparen gekomen. Zoals vermeld in de 

vorige jaarverslagen is het broedsucces van deze 

akkervogel de laatste jaren ronduit slecht. Ook dit 

jaar waren de broedresultaten wéér niet goed. De 

meeste scholeksters beginnen pas te broeden op de 

maispercelen wanneer de mais al gepoot is en deze 

broedvogel dus geen last meer heeft van 

landbewerkingen. Toch zijn van de ene op de 

andere dag de meeste nesten verdwenen. 

Uiteindelijk zijn er binnen ons verenigingsgebied 

maar zo’n zes tot acht scholeksters vliegvlug 

geworden. Doordat de scholeksters vrij oud kunnen 

worden,  wordt de ernstige situatie rondom het 

behoud van de weidevogel enigszins verdoezeld.  
 

Wulp 
Dit jaar wist het aantal broedparen wulpen zich te 
handhaven op 23, hetzelfde aantal als in 2013. De 
uitkomstresultaten waren slecht. Er zijn als gevolg 
van predatie door vossen weinig nesten succesvol 
uitgekomen. Het aantal broedparen van deze sluwe 
weidevogel waarvan de kuikens vliegvlug werden 
was dan ook zeer gering. Het aantal vliegvlugge 
jongen wordt geschat tussen de 5 en 7 pullen.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

15

25

35

45

55

65

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

Wulp



Natuur- en vogelwerkgroep De Grutto 
 

 

17 

Tureluur 

Helaas zijn we met het aantal broedparen tureluur iets 

achteruit gegaan en zijn we weer op de stand van 

2012 beland namelijk 11 broedparen. Twee 

broedparen minder dan het jaar ervoor. De tureluur 

kwam in 2014 alleen nog voor in kerkdorp Fleringen 

en Rossum met respectievelijk 4 en 7 broedparen. De 

uitkomstenresultaten waren goed te noemen. 

Het was echter voor de vrijwilligers moeilijk om te 

bepalen hoeveel kuikens uiteindelijk vliegvlug zijn 

geworden. Geschat wordt dat het aantal ligt tussen 10 

en 12 kuikens. Dit resultaat kunnen we kwalificeren 

met het predicaat: goed. 
 

Inzet van Foxlights voor het weren van de vos: 

Evenals vorig jaar hebben we dit jaar weer een proef gedaan met 

foxlights. Dit keer in een gebied bij Albergen. Het inzetten van foxlights 

heeft 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 dit gebied 

zullen mijden. Uit ervaring in Australië bleek dat vogels die continu in dit 

gebied verbleven geen hinder hadden van dit licht. De foxlights worden 

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

 

Bevindingen: 

Op 22 april zijn er in totaal 12 foxlights ingezet in het weidevogelgebied bij Albergen waarna deze proef op de 

voet werd gevolgd met bijna dagelijkse controle van het gebied. Op de percelen die werden afgezet met de 

foxlights, zaten op dat moment 8 grutto’s en 1 wulp te broedden. De meeste broedparen zaten toen al ruim 1 

week te broeden. De eerste 3 weken ging het redelijk goed. Er was wel predatie, maar veel minder dan de 

jaren ervoor. De meeste gruttonesten (5 van de 8 nesten) zijn dan ook uitgekomen. Op 3 mei werden ondanks 

de inzet van deze apparaten toch de eerste verse vossenprinten waargenomen op een pas ingepoot maïsland. 

Dit was binnen het afgezette gebied met de foxlights. Omliggende bewoners hadden de vos in dit gebied 

inmiddels ook waargenomen. Vanaf 15 mei, de meeste grutto’s hadden toen kuikens, ging het mis. Het aantal 

paalzittende en / of alarmerende grutto’s werd bij elk bezoek minder. Uiteindelijk verdween de alarmering 

vrijwel helemaal. Uiteindelijk is er half juni maar 1 vliegvlugge grutto in dit gebied waargenomen. Naar alle 

waarschijnlijkheid zijn er wederom zeer weinig kuikens vliegvlug geworden.  

 

Conclusie proef met foxlights: 

De inzet van de foxlights heeft in het begin wel zijn uitwerking gehad. Helaas trad er na zo’n drie weken 

gewenning op en werd het afschrikeffect snel minder. 

Van verlaten legsels was geen sprake. We kunnen constateren dat de weidevogels dan ook geen last hebben 

gehad van de inzet van de foxlights. Het volgend voorjaar zal er naar alle waarschijnlijkheid verder 

geëxperimenteerd worden met een combinatie van foxlights en het uitrasteren van percelen met schrikdraad. 

 

Opmerking:  

De WBE Zenderen en WBE Hugale hebben in het voorjaar 2014 ieder twee  foxlights ter beschikking gesteld. 

Ook de firma Gallagher stelde weer vijf foxlights ter beschikking. Daarnaast werd er door een lid van onze 

vereniging en onze vereniging zelf, respectievelijk één en twee foxlights ter beschikking gesteld. Door deze 

bijdragen konden we de proef met de foxlights uitvoeren, waarvoor onze hartelijke dank! 

Op de weidevogel evaluatieavond (november 2014) in Weerselo kwam een bestuurslid van WBE Tubbergen 

ons vijf foxlights aanbieden om deze komend voorjaar in te zetten om predatie door vos te voorkomen. 
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Resultaten begrensde weidevogelgebieden met gesubsidieerd weidevogelbeheer 
 
Benneker (Oldenzaal):  

Dit jaar zaten aanvankelijk de meeste grutto’s op 

graspercelen waar geen uitgesteld maaibeheer op zat. Als 

gevolg van een te korte graslengte in de beheerpercelen, 

kozen de meeste grutto’s voor een grasperceel in de 

nabijheid dat wel voldeed aan de gewenste graslengte. Op 

dit betreffende perceel waar geen uitgesteld maaibeheer 

opzat, werden zes nesten van de grutto en twee nesten 

van de tureluur gevonden. Ondanks de inzet van de 

vrijwilligers en de medewerking van de grondeigenaar,  is 

het eindresultaat niet geheel naar wens verlopen. Toen 

dit betreffende perceel gemaaid werd liepen er drie 

alarmerende stellen grutto’s met kuikens en twee 

stelletjes tureluurs met kuikens. Uiteindelijk zijn er op dit perceel vier grutto’s en drie tureluurs vliegvlug 

geworden. De grutto’s waarvan de 1e legsels niet succesvol waren uitgekomen,  verhuisden voor hun 

vervolglegsels gelukkig naar percelen in het Benneker waar wel uitgesteld maaibeheer op zat. Hierdoor 

kwamen in dit gebied, voor de kenners het kerngebied, toch nog succesvolle vervolglegsels van de grutto 

groot. In totaal zijn er in het hele gebied Benneker 10 grutto’s, 8 tureluurs, 21 kieviten en 2 scholeksters 

vliegvlug geworden. 
 

Wateregge (Albergen):  
 

Vorig jaar werd in het jaarverslag al vermeld dat het 

moeilijk zou worden om de weidevogels voor het gebied 

de Wateregge te behouden. Dit jaar werd dit vermoeden 

hiervan nog eens bevestigd. In het hele gebied van 40 ha 

groot zaten er, zoals de tabel laat zien, maar vier 

broedparen weidevogels. Twee broedparen kieviten, een 

broedpaar grutto’s en een broedpaar wulpen. Van al 

deze broedparen werden de nesten gepredeerd. 

Vervolglegsels zijn er niet geweest.  
Het weidevogelbeheer lijkt in dit gebied al jarenlang een 
aanzuigende kracht te hebben voor nachtpredatoren 

zoals de vos en de steenmarter en het zal moeilijk worden om dit een halt toe te roepen. 
 

Veldhoek/Weemselerhoek (Albergen): 
 

Het aantal broedparen weidevogels heeft zich in dit 

gebied weten te handhaven t.o.v. 2013. Ook was dit jaar 

in dit gebied weer een tweede broedpaar scholeksters 

aanwezig. Zoals eerder vermeld in het 

weidevogelverslag hebben we in dit gebied 

geëxperimenteerd met foxlights(weren van vossen). 

Ondanks de inzet van deze middelen werden er 

uiteindelijk weinig grutto’s vliegvlug in dit gebied. 

Net als in het voorjaar 2013 zag het begin van het 

broedseizoen er voor de grutto’s goed uit. Er werden 

negen broedsels doormiddel van het monitoren 

vastgesteld. De meeste gruttonesten zijn ook uitgekomen. Helaas zijn als gevolg van het optreden van het 

gewenningseffect van de foxlights, weinig kuikens van de grutto vliegvlug geworden. Daarnaast werden veel 

nesten van de kievit  leeg gevreten. Ook het nest van de broedende wulp moest het ontgelden. Uiteindelijk 

zijn er in dit gebied zo’n zestien kieviten, twee scholeksters en zeker één grutto vliegvlug geworden.  

Soort Aantal broedparen 

 2014 2013 2012 2011 

Kievit 22 20 22 28 

Grutto 9 10 12 13 

Wulp 0 0 1    1 

Tureluur 4 4 3    9 

Scholekster 1 4 2    2 

Soort Aantal broedparen 

 2014 2013 2012 2011 

Kievit 2 5 5 7 

Grutto 1 3 1 7 

Wulp 1 1 1    1 

Tureluur 0 0 0    0 

Scholekster 0 0 1   1 

Soort Aantal broedparen 

 2014 2013 2012 2011 

Kievit 20 16 16 19 

Grutto 9 9 9 9 

Wulp 1 1 1    1 

Tureluur 0 1 0   0 

Scholekster 2 2 1    1 
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Postweg (Albergen) 

Dit jaar werd er in dit kleine begrensde gebied van ca. 

40 ha groot, gestart met weidevogelbeheer op 

graspercelen ter grootte van in totaal 9 hectare. Dit alles 

behorende aan één eigenaar. 

Het zag er begin april heel goed uit. We hadden hier in 

dit gebied te maken met 6 broedparen grutto’s en 22 

broedparen kieviten en deze hadden allemaal legsels. 

Helaas werden alle nesten van de grutto en zeker 19 

nesten van de kievit leeg gevreten door de vos. Na de 

predatie op de eerste legsels, verlieten zeker meer dan 

de helft van de broedparen kieviten en grutto’s het 

broedgebied.  

Van de vervolglegsels is in dit gebied ook weinig terecht gekomen. De tweede legsels van de grutto’s werden 

opnieuw allemaal opgevreten door de vos. Uiteindelijk zijn er in dit gebied maar vier tot zes kievitskuikens 

vliegvlug geworden. 

 

Het eerste kievitsei 2014 

Het eerste kievitsei werd op 14 maart om 13.00 uur, ruim twee weken eerder dan vorig jaar, gevonden door 

good old Harry Koopman(kerkcoördinator Deuringen) in de omgeving van Deurningen.  

De burgemeester van Dinkelland zou het eerste gevonden ei in Dinkelland persoonlijk komen aanschouwen. 

Helaas voor Harry moest de komst van de burgemeester afgezegd worden omdat het legsel vlak voor de tijd, 

ondanks dat het nest gemarkeerd was met twee bamboestokken, door een loonwerker werd verstoord.  

Extra teleurgesteld was Harry om te moeten lezen in TC Tubantia dat andere weidevogelvrijwilligers in 

Noordoost-Twente op 18 maart het eerste kievitsei hadden gevonden. Enkele dagen láter dan Harry.  

 

Het voorjaarsweer 2014 

De lente was dit jaar flink warmer dan gebruikelijk, net zoals de winter daarvoor. In De Bilt lag de gemiddelde 

temperatuur op 11,1 graden. Er was maar één lente warmer dan die van 2014 namelijk 2007, de warmste 

lente sinds de metingen begin vorige eeuw. Het werd toen in De Bilt gemiddeld 11,7 graden. Deze lente verliep 

bijna 2 graden warmer dan normaal. 

Ondanks de hoge gemiddelde temperatuur moesten we wachten tot 20 mei op de eerste zomerse dag (>25 

graden in De Bilt) van het jaar en leverde deze lente slechts één zomerse dag, normaal zouden dat er vier 

moeten zijn.  

 

Droog begin, gevolgd door nattigheid.  

De lente begon goed met in de eerste helft van maart, amper neerslag en vooral veel zon. Daarna werd het 

iets wisselvalliger en met een gemiddelde neerslag van 29 millimeter was het een stuk droger dan normaal. 

Gewoonlijk valt in de eerste lentemaand zo’n 68 millimeter. In de maand daarop viel iets minder dan de 

gebruikelijke 44 millimeter. Op 26 mei veroorzaakten de weersomstandigheden echter een dramatische 

wending in het tot dusver gunstig verlopen lenteweer. Zware regenbuien overvielen Twente en brachten veel 

regen, waardoor beken en landerijen op sommige plekken overstroomden. Plaatselijk viel er op sommige 

plekken zeer veel neerslag. Het slechte weer hield drie dagen aan en ruim 50 tot 70 mm neerslag doordrenkte 

het land en enkele weilanden stonden dagen blank van al het regenwater. Vanuit enkele afdelingen werden 

verliezen gemeld van legsels en jonge kuikens door wateroverlast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soort Aantal broedparen 

 2014    

Kievit 22    

Grutto 6    

Wulp 0    

Tureluur 0    

Scholekster 0    
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5. DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 

 

Afdeling Fleringen  

 

Vergelijking resultaten 2013 en 2014: 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Kievit 35 43 26 34 22 26 4 5 8 28 

Grutto 6 4 1 2 4 onbekend - 2 1 0 

Scholekster 4 6 4 4 4 3 0 0 5 onbekend 

Wulp 2 2 1 2 1 2 - 1 2 3 

Tureluur 4 4 - - - 4 - - 3 onbekend 

 

 

 

 

De kievit 

Door de zachte winter waren er in de hele winterperiode wel ergens kieviten te zien in onze omgeving. Zo 

werden de eerste kieviten in 2014 al op 4 januari gemeld door B. Kemerink. Gelukkig daalde het aantal 

broedparen het afgelopen jaar niet verder en werden er voor het eerst sinds jaren weer meer broedparen 

geteld in Fleringen. Het aantal steeg van 35 naar 43 broedparen en ook het aantal gevonden legsels steeg het 

afgelopen jaar van 26 naar 34. Het eerste legsel werd ook al vroeg gevonden door H. Lentferink op 19 maart. 

Dat er in de landbouw minder maïs wordt geteeld laat zich ook zien in de verdeling van de legsels. Van de 34 

legsels werden er 18 gevonden op het grasland. Ondanks verliezen van legsels en jongen door wateroverlast 

na plaatselijk hevige buien was de overleving van de jonge kieviten een stuk beter dan in 2013. Door de 

vrijwilligers werden 28 grote of bijna vliegvlugge jonge kieviten geteld. Jonge kieviten die eenmaal vliegvlug 

zijn, verzamelen zich al snel in grotere rondzwervende groepen waardoor het exacte aantal jongen dat op de 

wieken gaat moeilijk is na te gaan. Toch lijkt het voor de kievit, gezien het aantal getelde grote jongen, een 

redelijk jaar te zijn geweest. 

 

Ondanks verliezen van legsels en jongen was de overleving van de jonge kieviten beter als in 2013 
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De grutto 

De eerste grutto’s waren al vroeg terug uit hun warme overwinteringsgebied. Al op 9 maart zag Hennie 

Lentferink de eerste grutto’s in Fleringen. Uiteindelijk werden vier broedparen geteld, helaas twee minder als 

in 2013. Hiervan werden twee legsels gevonden. De overige legsels zijn niet opgezocht en gemarkeerd, omdat 

de bewerkingen op het grasland voor de eileg al waren uitgevoerd. Om verstoring te voorkomen worden de 

percelen met broedende grutto’s zo weinig mogelijk betreden. De afloop van deze legsels was echter erg 

ongelukkig. Door hevige regenval eind mei, waarbij plaatselijk meer dan de maandhoeveelheid regen naar 

beneden kwam, werden de grutto percelen geheel overspoeld. Jongen en of legsels gingen daarbij verloren. 

Vervolglegsels zijn later in het seizoen niet geconstateerd. Net als in 2013 zijn er ook in het afgelopen jaar geen 

jonge grutto’s vliegvlug geworden. 

 

De scholekster 

Het aantal scholeksters nam het afgelopen jaar weer toe van vier naar zes broedparen. In alle deelgebieden 

waar het afgelopen jaar scholeksters hebben gebroed, bleef de stand beperkt tot één enkel broedpaar. De 

eerste melding van scholeksters, kwam exact een maand eerder dan in 2013 en kwam op 21 februari van B. 

Kemerink. Van alle vier broedparen werd het legsel gevonden waarin gezamenlijk dertien eieren werden 

geteld. Zoals gebruikelijk werden alle legsels gevonden op maïsland. De broedresultaten waren uitstekend 

want alle legsels kwamen zonder problemen uit. Helaas werden er het afgelopen jaar geen jongen gezien 

waardoor het onduidelijk is gebleven of en hoeveel jongen er uiteindelijk groot zijn geworden. 

 

De wulp 

Net als in de twee voorgaande jaren werden in Fleringen 

twee broedparen gezien van de wulp. Van één 

broedpaar werd het legsel niet gevonden. Dit 

broedpaar was wel succesvol en werd later in het 

seizoen opgemerkt met twee grote jongen. 

Van het andere paar werd wel het legsel 

gevonden maar waarschijnlijk door 

werkzaamheden ging dit legsel verloren. Het paar 

ondernam een tweede broedpoging in een nabij gelegen 

weiland. De nattigheid eind mei werkte in het voordeel van dit 

paartje. Het gras werd vrij laat gemaaid waardoor het legsel 

ongestoord uitkwam. Uiteindelijk werd hiervan één jong vliegvlug 

waardoor de wulp het seizoen wist af te sluiten met drie vliegvlugge 

jongen.  

 

De tureluur  

Totaal werden vier broedparen tureluur geteld in 2014; 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 

alle vier territoria werden later alarmerende broedvogels aangetroffen en 

ook jongen gezien. Er werden het afgelopen jaar echter geen 

vliegvlugge jongen waargenomen waardoor het aantal dat op de 

wieken is gegaan onduidelijk is gebleven. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal broedparen tureluur bleef gelijk. 
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Afdeling: Weerselo 

 

Vergelijking resultaten 2013 en 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kievit 

De dalende trend in het aantal broedparen kieviten, die zich al een aantal jaren laat zien, werd ook in 2014 

niet gekeerd. Sterker nog, het aantal nam zelfs af met 22 broedparen t.o.v. 2013. Dit is een achteruitgang van 

maar liefst 60% t.o.v. voorgaand jaar. Gelukkig is deze sterke achteruitgang niet in de omliggende kerkdorpen 

waargenomen. Het lijkt erop dat de broedparen zich meer hebben geclusterd en buiten het Weerselose 

domicilie hebben gekozen. Gedurende de hele winter waren wel groepjes kieviten te zien in Weerselo. 

Waarschijnlijk ging het hier om overwinterende vogels, die vanwege de uitblijvende vorst, hier het voorjaar 

afwachten. Door de uitermate zachte winter werd het eerste kievitsnest in Weerselo al genoteerd op 17 

maart. Op deze dag vond Harry Weiden het eerste legsel met twee eieren op een bouwland aan de 

Legtenbergerstraat. Later bleek het legsel voltooid met vier eieren. Het was een succesvol broedsel, want op 

15 april werd op hetzelfde bouwland het kievitpaar waargenomen met vier kuikens. 

Op de meeste broedplekken zien we dat de kievit de voorkeur geeft aan maïsland boven weiland. Dit was ook 

dit jaar weer het geval. Van de 34 gevonden legsels werden er 22 gevonden op maïsland en 6 op grasland. 

Eerste legsels worden nog wel eens gevonden op grasland, maar latere legsels zijn bijna altijd te vinden op 

bouwland. Het verstoringpercentage was in 2014 ook weer relatief hoog. In 2013 ging 45% van de nesten 

verloren, in 2014 was dit 44%. Er gingen in totaal 15 nesten verloren, waarvan 14 door predatie. Een nest ging 

verloren door landbouwwerkzaamheden. De overige 19 gevonden en gespaarde nesten, met in totaal 51 

eieren, kwamen wel uit.  

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Kievit 55 31 65 34 36 19 29 15 18 12 

Grutto 5 3 4 2 3 2 1 1 3 4 

Scholekster 10 5 4 5 7 2 3 3 5 3 
Wulp 5 6 5 6 1 0 4 6 3 0 

Tureluur 2 2 1  1  1    

Forse daling van het aantal broedparen kieviten in Weerselo 
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Jammer en ook wel eens frustrerend is dat veel jongen van de met zorg gespaarde nesten door allerlei 

oorzaken de eindstreep (vliegvlug worden) niet halen. Het blijft moeilijk in te schatten hoeveel kuikens 

uiteindelijk wel vliegvlug worden, omdat de broedparen zich steeds met hun jongen verplaatsen en daarom 

moeilijk zijn te volgen. Het aantal vliegvlugge jonge kieviten in 2014 wordt geschat op twaalf. 

 

 De grutto 

Het aantal broedparen van de grutto kwam dit jaar uit op drie paartjes (in 2013 was dit nog vijf). Deze 

broedparen bevonden zich alle in de omgeving van de Wolfsbergweg. Tot 2013 kon je ook ieder jaar nog een 

aantal broedparen aantreffen aan de Zomerdijk, maar helaas zijn ze hier verdwenen.  

In het terrein rond de Wolfsbergweg vond Harrie Weiden op zowel 28 april als op 4 mei een legsel met vier 

eieren. In goed overleg met de grondeigenaar werden de nesten gespaard en met succes. Eind mei bleek dat 

beide nesten met succes waren uitgebroed en stelden de oudervogels alles in het werk om hun jonge 

grut(to’s) te beschermen. Met succes want we hebben de jongen lange tijd kunnen volgen. Er zijn vier jongen 

vliegvlug geworden.  

 

 

 

De scholekster 

Na een verontrustende afname van het aantal broedparen scholekster in voorgaande jaren, lijkt het aantal zich 

wat te stabiliseren. Het zou ook bijzonder jammer zijn dat deze druktemaker uit het Weerselose landschap zou 

verdwijnen. In 2013 bedroeg het aantal zes, terwijl in 2014 vijf broedparen konden worden waargenomen. Op 

7 mei vond Gerrit Vreeswijk het eerste legsel met drie eieren. Het laatste legsel werd gevonden door Henk 

Schepers op 20 mei. In totaal werden vijf legsels gevonden, waarvan er drie door predatie verloren zijn 

gegaan. In de vijf legsels werden zeventien eieren geteld, waarvan er zeven zijn uitgekomen. Uiteindelijk zijn 

drie jongen vliegvlug geworden. 

 

De wulp 

Dat de aantrekkingskracht van het Zoekerveld groot is voor de wulpen bleek ook dit jaar weer. Ook in 2014 

werden de eerste wulpen waargenomen in deze omgeving. In eerste instantie veel rondom het water van het 

Zoekerveld, maar later ook op de weilanden in de omgeving. Gevolg is dat jaarlijks drie à vier paartjes wulpen 

hier ook broeden. Zo ook in 2014. Het eerste en laatste nest werd gevonden door Annemarie Lutke Veldhuis. 

Op 12 mei werd een nest gevonden op een maïsland aan de Weerselerveldweg en op 17 mei in een weiland 

aan dezelfde weg. 2014 was geen succesvol jaar voor de wulp. Alle zes gevonden nesten, met in totaal twintig 

eieren zijn verloren gegaan. In de omgeving van het Zoekerveld kan met grote zekerheid de vos als 

veroorzaker van de drie verloren gegane nesten worden aangewezen. ‘Reintje’ werd hier regelmatig, zelfs 

overdag, waargenomen. Ook de andere drie nesten gingen door predatie voortijdig verloren. 

 

De tureluur  

Het aantal broedparen van de tureluur kan nogal wisselen. In Gammelke zijn een tijdlang  twee paartjes 

tureluurs waargenomen. Waarschijnlijk zijn ze niet in deze omgeving tot broeden gekomen, omdat ze na 

verloop van tijd uit het gebied waren verdwenen. 

Het aantal broedparen van de grutto liep verder terug in 2014 
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Afdeling Agelo 
 
Vergelijking resultaten 2013 en 2014 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

GEVONDEN 
EIEREN 

UITGEKOMEN 
EIEREN 

VERSTORINGEN 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Kievit 39 29 26 49  35 30 6  12-?? 

Grutto 7 5 4 3  3 7 1  3 

Scholekster 4 3 4 1  1 ? ?  ? 

Wulp 5 4 5 2  2 4 2  2 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

De kievit   

De daling van het aantal broedparen heeft zich helaas ook in het broedseizoen 2014 voortgezet. We zien een 

terugval van 39 naar 29. Van de grote koppels die in het vroege voorjaar een tijdje foerageren in de omgeving 

blijven er steeds minder hangen. Het lijkt er op dat van de pas uitgekomen jongen er veel verongelukken en 

dat daarna begonnen wordt aan een tweede legsel. Van alle 149 gevonden en uitgekomen eieren zijn later 

maar een handjevol jonge kieviten gesignaleerd. De kreet van een groepje samen optrekkende veldwerkers 

luidde dan ook: ”Groot worden is moeilijk omdat er steeds meer predatie en activiteiten in het gebied zijn”. 

Meer predatoren en minder dekking voor met name pas uitgekomen jongen worden vaak  genoemd. 

In de Reutummer Es zijn een tiental broedparen waargenomen. 

De eerste legsels hebben geen jongen voortgebracht. Van enkele vervolglegsels die zijn uitgekomen, zijn later 

zeven kuikens gezien. Grutto, wulp en scholekster zijn niet waargenomen in het broedseizoen. 

 

De grutto  

 Van de vijf aanwezige gruttopaartjes 

zijn drie legsels opgespoord. Door 

alarmerende oudervogels bleken er 

aanvankelijk jongen aanwezig te zijn 

bij een tweetal vervolgbroedsels. Er 

zijn een drietal halfwas jongen 

waargenomen.   

 

De scholekster 

Twee paartjes scholekster 

scharrelden lang rond zonder tot 

broeden over te gaan. 

Een derde paar heeft gebroed; er zijn 

echter geen jongen waargenomen.  

 

De wulp 

Van de vier aanwezige paren was één 

paar exact te lokaliseren. Het nest is bij het maaien van het perceel gespaard, maar helaas vóór het uitkomen 

alsnog gepredeerd. Op hetzelfde perceel is een tweede broedpoging gedaan. Er is later een drietal jongen 

gezien. Van de andere drie paartjes wulpen zijn geen jongen waargenomen 

  

De tureluur 

Deze soort is al enige jaren niet meer als broedvogel waargenomen. 

 

De verwachting is dat het op peil houden van het aantal weidevogels, gezien het veranderende biotoop, de 

komende jaren moeilijk blijft.  
 

  Twee  paartjes scholekster kwamen niet tot broeden 
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Afdeling Saasveld 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Kievit 32 41 25 34 12 16 17 21 15 18 

Grutto 10 9 1 2 2 0 9 9 0 0 

Scholekster 4 4 2 2 1 1 3 3 2 0 

Wulp 4 4 1 2 1 0 3 4 2 0 

Tureluur 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 

 

De kievit 

Er was dit jaar na een aantal jaren van afname van het aantal broedparen kieviten, een opleving. De stand ging 

van 32 broedparen naar 41 broedparen. Een toename van ruim 25 %. 

Deze toename had voornamelijk te maken  met het feit dat een boer in het gebied Boerenbroek,  na het 

inkuilen van zijn eerste snede gras, zijn perceel met een cultivator ging bewerken met de bedoeling om er mais 

in te poten. Kort daarna ging het een periode lang regenen waardoor de eigenaar zeker drie weken niet op zijn 

perceel kon komen. In deze periode kwamen heel 

veel kieviten op dit bewerkte natte perceel af. 

Kieviten die waarschijnlijk elders hun nest verloren 

hadden. 

De predatie was dit jaar wederom hoog en lijkt niet 

te stoppen of onder controle te krijgen. Gelukkig zijn 

er nog wel achttien jonge kieviten vliegvlug 

geworden.  

Op 29 maart werd in Saasveld op een grasperceel het 

eerste legsel met kievitseieren gevonden door de 

gebroeders Ben en Richard Oostrik. 

 

De grutto 

Het aantal broedparen grutto’s in Saasveld daalt 

gestaag. Dit jaar kwamen we uit op 9 broedparen. De 

nesten van deze broedparen werden allemaal 

gepredeerd. Ook de vervolglegsels van die enkele 

broedparen die nog een poging deden, werden 

gepredeerd. Het zal heel moeilijk worden om de 

grutto  ook in de laatst overgebleven gebieden,  

Boerenbroek en Westerikkerbroek,  te behouden. Al 

een reeks van jaren achter elkaar zijn er bijna geen 

kuikens vliegvlug geworden. 

 

De scholekster  

Nog slechter dan de grutto vergaat het de scholekster. Ook de broedresultaten van deze soort zijn al jarenlang 

bijzonder slecht. Evenals voorgaande jaren hadden we dit jaar weer vier broedparen.  

Van drie broedparen werden de legsels gepredeerd. Van het succesvol uitgekomen nest is er geen enkel 

kuiken vliegvlug geworden. De oorzaak hiervan is onbekend. 

 

De wulp 

Evenals de grutto en scholekster zijn er bij de wulp dit jaar geen kuikens vliegvlug geworden. 

De twee gevonden legsels werden, vlak voor het uitkomen, gepredeerd. De andere legsels werden als gevolg 

landbouwwerkzaamheden verstoord. Ook voor deze grote weidevogel , die vaak als eerste in het 

Westerikkerbroek en Boerenbroek al jodelend het voorjaar aankondigt, zal het moeilijk worden om zich te 

handhaven. Het aantal broedparen bleef gelijk aan dat van 2013. 

Ook in het Westerikke- en Boerenbroek wordt het nog lastig om de 
grutto te behouden. 
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De tureluur 

Na een opleving van vorig jaar, met de aanwezigheid van twee broedparen tureluurs die beiden in het 

Westerikkerbroek hun kuikens succesvol vliegvlug hadden gekregen, moesten we het dit jaar in Saasveld 

helaas weer zonder hun aanwezigheid stellen.  

 

Afdeling Deurningen/Hengelo 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Kievit 31 34 44 38 18 29 26 8 10 +/- 8 

Grutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 3 2 3 2 2 1 1 1 3  0 

Wulp 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 De kievit 

Ondanks de slechte broedresultaten van de 

kievit de afgelopen jaren, had Deurningen dit 

jaar 3 broedparen meer dan in 2013. Het 

aantal nestverstoringen viel hier dit jaar erg 

mee. Ondanks het hoge uitkomst percentage 

zijn er volgens Harry Koopman niet meer dan 

tussen de 5 en 10 kieviten vliegvlug geworden. 

Zoals eerder in dit verslag vermeld werd in dit 

kerkdorp het eerste kievitsei van Twente 

gevonden en wel door de kerkcoördinator 

Harry Koopman zelf. Op 14 maart werd een 

nest met 1 ei gevonden.  

 

De grutto 

Net als vorig jaar zijn er in Hengelo/Deurningen 

geen broedparen van de grutto waargenomen. 

 

 

 

 

 

De scholekster 

Dit jaar voor het eerst geen vermelding van een scholekster op het platte dak van een gebouw in Deurningen. 

Met 1 broedpaar minder kwam in dit kerkdorp de teller niet hoger dan 2. 

Het eerste legsel werd door Harry Koopman gevonden op 24-4 op een maisakker en kwam succesvol uit. 

Helaas zijn hiervan de kuikens niet vliegvlug geworden. Het 2e gevonden legsel (31-05) werd gepredeerd. 

Ook voor in Deurningen geldt dat het heel moeilijk wordt om de scholekster als broedvogel te behouden. 

 

 De wulp 

Dit jaar stonden voor het eerste geen broedparen wulpen vermeldt op het inventarisatieformulieren van de 

veldwerkers uit Deurningen. Of dit ook betekent dat er geen broedparen meer aanwezig waren is onbekend. 

 

De tureluur 

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

 

 

De broedresultaten bij kievit waren goed in Deurningen 
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Afdeling Rossum 

 

Vergelijking resultaten 2013 en 2014 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Kievit 77 98 68 72 38 49 31 23 Ca 30 Ca 40 

Grutto 11 10 1 6 4 3 1 3 11 4 

Scholekster 13 6 8 3 3 1 5 2 6 5 

Wulp 6 6 0 1 0 1 ? ? 0 ? 

Tureluur 5 7 0 2 3 2 0 ? 6 3 

 

De kievit 

In tegenstelling tot voorgaande 

jaren steeg het aantal 

broedparen van de kievit van 

77 broedparen in 2013 naar 98 

in 2014, een stijging van maar 

liefst 21 broedparen, oftewel 

27%. De oorzaak van deze 

vooruitgang is vooralsnog 

moeilijk aan te geven, maar 

stemt wel enigszins hoopvol 

voor de toekomst. Uiteraard is 

het veel te vroeg om conclusies 

te trekken, ook voorzichtige of 

voorlopige conclusies zijn nog 

niet op hun plaats. Laten we 

eerst afwachten hoe de stand 

zich de eerstkomende jaren 

ontwikkelt, dan pas is het 

misschien tijd om iets te kunnen 

vaststellen. Van deze 98 

broedparen werden 72 legsels 

gevonden met in totaal 270 eieren, waarvan er 187 uitgekomen zijn, een score van ongeveer 70%. 

De eerste kievitseieren werden gevonden door Bennie Veldhuis op 21 maart. Ook in 2014 werd de actie “Kievit 

in de herkansing” voortgezet. Deze actie houdt in dat het accent van beschermen en begeleiden van de legsels 

plaatsvindt na het poten van de maïs, dus nadat bijna alle bewerkingen op het land achter de rug zijn. Het 

grote voordeel is dat er weinig verloren gaat ten gevolge van grondbewerkingen, een eventueel nadeel zou 

kunnen zijn dat het broedseizoen daardoor te veel naar later in het seizoen wordt verschoven, in dit geval naar 

de maanden mei en juni.  

Enkele vermeldenswaardige bijzonderheden:  

 Ten gevolge van plensbuien op 27 mei gingen ongeveer vijf broedsels van de kievit verloren aan de 

Ootmarsumsedijk. 

 In mei is in het Roderveld een nest met vier kievitseieren, tijdens het spuiten van de maïs, door de 

trekkerchauffeur ontzien ten koste van een aantal platgereden maïsplanten. Deze trekkerchauffeur 

verdient hiermee een dikke pluim.  

Het legsel is later succesvol uitgekomen. 

 Op 13 mei, 14 juni en 7 juli een zingende veldleeuwerik waargenomen in het Roderveld. 

 Op 26 augustus foerageerden 21 ooievaars op pas gemaaide graslanden aan de Goorweg te Volthe.  

 Medio september zingt dagen achtereen een zanglijster uit volle borst aan de Boschweg te Rossum. 

Deze vogel kent kennelijk niet het verschil tussen voor- en najaar. 

 
    Ook na het poten van de mais worden de legsels gevolgd op afloop 
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De grutto 

Het aantal broedparen van de grutto liep in 2014 met één  paar terug nl. van elf paren in 2013 naar tien in 

2014. In tegenstelling tot voorgaande jaren “verhuisde” een aantal paartjes van het kerngebied “De Benneker” 

naar het randgebied daarvan. Op één perceel grasland, behorend tot intensief gebruikte weidegrond, 

nestelden vijf paren grutto’s. In nauw overleg met de betrokken landbouwer werd een lange strook gras 

voorlopig niet gemaaid waardoor het broedproces kon doorgaan. Wel vond bij enkele nesten predatie plaats. 

Ongeveer  vier jonge grutto’s werden vliegvlug.  

 

De scholekster 

Deze soort bevond zich qua aantallen in 2014 in een soort duikvlucht, een neerwaartse spiraal. Het aantal 

broedparen, dertien in 2013,  kelderde naar zes broedparen in 2014, derhalve meer dan gehalveerd. Laten we 

hopen dat dit een incidentele gebeurtenis is en dat de stand zich de komende jaren weer gaat herstellen. Er 

werden drie legsels gevonden met in totaal negen eieren, waarvan er slechts drie uitkwamen en dat is te 

weinig voor een goed begin van herstel van de stand. Overigens, er zijn wel enkele pullen vliegvlug geworden. 

 

 

De wulp 

Al drie jaren achtereen zijn in het Rossumse zes paren wulpen aanwezig. Van deze zes paren werd slechts één  

legsel gevonden en wel in Lemselo op 11 april door Frans Weusthof. Dit legsel van vier eieren is succesvol 

uitgekomen. Niet bekend is of er jonge wulpen vliegvlug zijn geworden. Het is maar goed dat de wulp in 

verhouding tot bepaalde andere soorten erg oud kan worden, anders was deze soort, gezien het geringe 

aantal jongen dat de laatste jaren vliegvlug wordt, wellicht al uit onze streken verdwenen. Zoals in het 

verleden vaker gezegd, verdient de wulp nog meer het accent van opsporing legsels, bij voorkeur via 

monitoring op afstand, en de nodige actieve bescherming en nazorg. Dat kost wellicht tijd, maar het is de 

moeite waard. 

 

De tureluur  

Het aantal broedparen van de tureluur herstelde zich enigszins nl. van vijf broedparen in 2013 naar zeven in 

2014. Ook in 2012 waren zeven broedparen aanwezig. Hopelijk houdt dit herstel stand. Via monitoring op 

afstand  is vastgesteld dat in ieder geval twee  legsels zijn uitgekomen, daar beide ouderparen gezien zijn met 

pullen. Het aantal vliegvlug geworden jongen is niet bekend, al leek het er wel op dat enkele pullen het gered 

hebben. 
 
 

Van slechts één broedpaar werd het legsel gevonden. 



Natuur- en vogelwerkgroep De Grutto 
 

 

29 

6. KIEVIT IN DE HERKANSING 
 

Ook in 2014 werd het project “Kievit in de herkansing”uitgevoerd, dit voor het vierde achtereenvolgende jaar. 

Het project houdt kort gezegd in dat kievitlegsels opgezocht en begeleid worden NA het poten van de maïs 

d.w.z. nadat verreweg de meeste grondbewerkingen op de maïsvelden gedaan zijn. De jarenlange ervaring dat 

van kievitlegsels weinig tot niets terechtkomt wanneer de meeste grondbewerkingen nog moeten 

plaatsvinden, heeft geleid tot deze actie. De bedoeling is om gedurende vijf of zes jaren gegevens te 

verzamelen om te kunnen beoordelen wat de kansen zijn van late legsels en welke specifieke voor- en nadelen 

zich voordoen. Derhalve ligt het accent van de actie in de maanden mei en juni, dus in wezen erg laat in het 

broedseizoen. Zoals bekend legt de kievit bij verongelukken van de eerste legsels, bijna altijd een 

vervolglegsel. Zo kunnen kieviten wel vijftien tot twintig eieren produceren in één seizoen.  Echter, wanneer 

de eieren al uitgekomen zijn en de kuikens worden, om welke reden dan ook, niet vliegvlug dan begint de 

kievit doorgaans niet weer aan een vervolglegsel. In deze gevallen is dan sprake van een verloren seizoen. 

Naast kieviten worden ook scholeksters, als echte maïslandbroeders, bij dit onderzoek mee genomen, zij het 

minder intensief. 

Bij wijze van proef zijn in 2014 geen kievitlegsels verplaatst omdat de kans erg klein is dat ze door b.v. 

landbouwwerkzaamheden nog verongelukken. De kans dat, ten gevolge van verplaatsing van het legsel, het 

nest verlaten wordt is eveneens erg klein, maar niet uit te sluiten. De enige bewerking welke tijdens het 

broeden nog moet plaatsvinden is het spuiten van de maïs, echter staan de wielen van de spuitmachine zo ver 

uit elkaar, dat het weinig gevaar oplevert. De wielen van de trekker gaan bij het maïs spuiten veelal over 

dezelfde sporen als bij het poten van de maïs en op deze platgereden stroken worden nagenoeg nooit legsels 

van kieviten gevonden. Onderstaand overzicht geeft de cijfers weer over de jaren 2013 en 2014. 

 

 
 
Legselverdeling: 
Deze was in 2014 als volgt: 
negentien legsels met vier eieren (74%), zes legsels met drie eieren (23%), en één legsel met één ei. 
 
Conclusies: 
Ook dit jaar is de reproductie goed te noemen. In driekwart van de gevallen kwamen de kieviten tot late 
legsels van vier eieren en in één kwart was dit lager. Slechts drie van de 26 legsels gingen verloren door 
predatie. Kennelijk bieden groeiende maïsplanten toch zoveel dekking dat broedende kieviten bij predatoren 
niet opvallen, ondanks dat dezelfde predatoren in deze fase van het seizoen vaak veel voedsel nodig hebben 
voor hun eigen jongen. Dit geld echter niet voor de scholekster waarvan net als in 2013 meer legsels 
mislukten. 

 
 
 

 

 

 Kievit Scholekster 

 2013 2014 2013 2014 

Waargenomen broedende paren 37 32 9 4 

Gevonden en begeleide legsels 27 26 6 4 

Uitgekomen legsels 19 23 2 2 

Gepredeerde legsels  8 3 4 2 

Totaal eieren  100 95  12 

Gemiddeld per nest  3,7 3,7   

Onbevruchte eieren 1 2   

Legsels verplaatst 14 0   

Legsels niet verplaatst 13 26   
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7. NESTKASTENVERSLAG: 

 

Inleiding: 

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

gecontroleerd. Door een combinatie van factoren heeft Hennie Kaptein dit jaar niet alle nestkasten kunnen 

controleren. Hierdoor is een onvoldoende beeld ontstaan om zijn gegevens dit jaar mee te nemen. Op een 

aantal andere locaties zijn wel alle kasten meerdere keren gecontroleerd. In totaal zijn dit jaar 893 kasten 

gecontroleerd.  

 

Saasveld (fam.Oude Booyink voorheen Alfons Hofstede).  

Van de 59 gecontroleerde nestkasten die rondom het huis van fam. Oude Booyink hangen waren er 35 bezet. 

Dit komt neer op een bezettingpercentage van 59 % en dat was vrijwel gelijk als 2013, toen 60% van de kasten 

bezet was. Alle nestkasten werden minimaal  twee keer gecontroleerd.  

      

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2013 en 2014. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen 

geringd 

Jaargang 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

koolmees 10 8 75 60 7,5 7,5   

bonte vliegenvanger 15 9 68 34 4,5 3,7 68 34 

pimpelmees 7 9 68 86 9,7 9,6   

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

boomklever 1 1  6  6,0  6 

glanskop  1   .. ..   

torenvalk 1 1  6  6,0  6 

bosuil  1  3  3,0  3 

ringmus  1       

Alleen nest 1 3       

Totaal 36 35 215 199      72 53 

 

Toelichting: 

Een nieuwkomer dit jaar in de nestkast is glanskop. Bonte vliegenvanger had opmerkelijk minder bezette 

nestkasten dan vorig jaar (9 t.o.v. 15 in 2013). Ook het aantal jongen per nestkast lag lager dan vorig jaar (3,7 

t.o.v. 4,5 in 2013).  

 

 
Glanskop als nieuwkomer in een nestkast  rondom het huis van fam. Oude Booyink. 
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Deurningen: ( Horsthuis, Ophuis, Velthuis, Bleijenberg) 

In Deurningen en omgeving werden op zeven locaties totaal 204 nestkasten op hun inhoud gecontroleerd. De 

nestkasten op deze locaties zijn als volgt verdeeld: 80 bij de fam. Jonker/Bosscha, bij de fam. Kaamps 16, bij de 

fam. Broekhuis 20, bij de fam. Vrielink 25, bij de fam. Borghuis 15, bij de fam. Stoffels 32 en 16 bij de fam. 

Mentink. Alle nestkasten werden gedurende het broedseizoen drie keer gecontroleerd. Van de 204 nestkasten 

waren er 138 bezet, wat een bezettingspercentage opleverde van 68 %. 

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2013 en 2014. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

koolmees 45 46 360 376 8,0 8,2   

pimpelmees 26 24 231 223 8,9 9,6   

ringmus 3 3 15 11 5,0 3,7 10 5 

spreeuw 13 27 53 134 4,1 5 47 134 

Huismus 6 9 29 42 4,8 4,7   

bonte vliegenvanger 11 9 64 32 5,8 3,6 55 32 

boomklever 2 2 18 12 9,0 6 23 12 

Bosuil  2 1 11 1,0 5,5 1 11 

Torenvalk 1 2 5 9 5,0 4,5 5 9 

Merel 1  5  5,0  5  

Holenduif 1  2      

kauw  1  1     

Grauwe vliegenvanger  1  6     

Mees spec.  1  8     

Hoornaar  1       

Kasten met alleen nest 18 10       

Totaal 127 138 783 865   141 203 

 

Toelichting: 

Zoals u in het overzicht kunt zien, hebben elf vogelsoorten in Deurningen gebruik gemaakt van één of 

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

van de nestkasten. De bezetting door kool- en pimpelmezen was het afgelopen jaar vrijwel gelijk ten opzichte 

van 2013; van spreeuw waren dit jaar fors meer nestkasten bezet. De totale bezetting was met 68 % wat hoger 

dan in 2013 toen 60 % van de nestkasten bezet was. Het aantal uitgevlogen jongen per nestkast was bij de 

meeste soorten goed.  

 Van de spreeuw waren dit jaar fors meer nestkasten bezet in Deurningen 
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Landgoed Herinckhave Fleringen: (Frans Stopel en Jan Peddemors). 

In 2014 zijn er op het Landgoed Herinckhave 125 nestkasten meerdere malen op bezetting gecontroleerd. 

Hiervan waren er 107 bezet en daarmee is het bezettingspercentage uitgekomen op 86 %. Dit is iets hoger dan 

vorig jaar toen 82% van de kasten bezet was. 

 

In het overzicht de resultaten van 2013 en 2014. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jongen uitgevlogen 

totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

pimpelmees 36 35 301 283 8,3 8,5   

koolmees 30 40 188 258 6,3 7,8   

bonte vliegenvanger 19 15 84 60 4,4 4,3 34  

boomklever 7 9 26 36 3,7 5,2 4  

Kauw 2        

ringmus 1  0  0    

Mees Spec. 3 8 0 60 0 8,6   

Alleen nest 3        

Totaal 99 107 599 697   38  

 

Toelichting: 

In totaal hebben vier vogelsoorten dit jaar op het landgoed gebruik gemaakt van de nestkasten. Het gemiddeld 

aantal uitgevlogen jongen per soort was wat hoger in vergelijking met 2013. Een uitzondering hierop was de 

bonte vliegenvanger. Door tijdnood zijn er het afgelopen jaar geen nestjongen geringd.  

 

Molenven 

Voor het tweede jaar is het Molenven gecontroleerd op nestkasten. Er hangen 50 nestkasten, waarvan er het 

afgelopen seizoen 35 bezet waren. Het bezettingspercentage kwam hierbij op 70%. 

 

Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen 

totaal 

Jongen gemiddeld uitgevlogen per 

nestkast  

Jaargang 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

koolmees 7 16 50 110 7,1 6,9 

pimpelmees 4 8 30 55 7,5 6,9 

bonte vliegenvanger 5 8 23 37 4,6 4,6 

boomkruiper 1  5  5  

ringmus 2  11  5,5  

Gekraagde roodstaart 1  4  4  

Alleen nest 2      

boomklever  3     

Totaal 22 35 123 202   

 

Toelichting: 

In totaal hebben vier vogelsoorten gebruik gemaakt van de nestkasten. Het bezettingspercentage was 

beduidend hoger dan vorig jaar. Hierbij moet wel gezegd worden dat vorig jaar de kasten voor het eerst 

geplaatst zijn. Vaak is het bezettingspercentage het eerste jaar lager omdat vogels de kasten dan nog moeten 

ontdekken. Opvallend was dat er in één nestkast tweemaal gebroed is door koolmees met in totaal 15 

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

In totaal hanger er 100 nestkasten op landgoed Baasdam, daarvan waren er maar liefst 98 bezet. Een 

bezettingspercentage van 98%. 

 

Hieronder de resultaten in een overzicht van 2013 en 2014: 

  

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

koolmees 37 30 345 263 9,3 8,8 

bonte vliegenvanger 15 6 93 29 6,2 4,8 

pimpelmees 8 20 78 196 9,8 9,8 

boomklever 3 5 15 26 5 5,2 

spreeuw 7 9 35 32 5 3,6 

Mees Spec. 4 13 29  7,3  

Grauwe vliegenvanger  1  4   

Alleen nest  14     

Totaal 76 98 595 550   

 

Toelichting: 

Op het Baasdam hebben het afgelopen seizoen zes vogelsoorten gebruik gemaakt van de nestkasten, 

hetzelfde aantal als in 2013. De koolmees en pimpelmees hadden het grootste aandeel in het aantal bezette 

nestkasten, met meer dan de helft van de beschikbare kasten. In vergelijking met vorig jaar hebben er flink 

wat minder bonte vliegenvangers gebroed op het landgoed. Bijzonder was dit jaar te constateren dat de 

koolmees en de bonte vliegenvanger elkaars concurrenten zijn. In drie gevallen werd de nestkast door een der 

beide soorten “gekraakt”. Twee keer werd in een kastje een legsel met eieren van beide soorten aangetroffen 

met als gevolg een verstoord en verlaten broedsel. In het derde geval liep het echter slechter af. Beide vogels, 

een koolmees en een bonte vliegenvanger, werden dood aangetroffen waarbij het kastje geheel gevuld was 

met veertjes afkomstig van beide vogels. Opvallend was ook het verschil op locaties in het bosgebied of het 

open terrein. In het bosgebied werd ongeveer twee weken eerder met nestelen en het broedseizoen 

begonnen als in de meer open terreinen. 

 

Bonte vliegenvanger en koolmees raken  in gevecht op leven en dood om nestkast.  
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Basisschool St Aegidius. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

voor de hele natuur blijven houden. De bezettingsgraad van de 25 nestkastjes was ook dit jaar redelijk goed; 

zes kastjes zijn echt leeg gebleven. Bij drie nestkasten was het nest verlaten. Zestien van de vijfentwintig 

kastjes waren uiteindelijk met succes bezet, dit is 64 %.  

 

Om een u een indruk te geven waar de kinderen mee bezig zijn geweest zijn alle gegevens verwerkt in 

onderstaand schema. 

 
Naam/controles 
nr. nestkastjes 

1ste controle  
22 april 2014 

2de controle 
19 mei 2014 

1 t/m 9 
Isa 
Jurre 
Femke D. 
Lars  
Leon 
Melanie 
 
 

 1: Boomklever (klepje dicht is geplakt) 
 2: leeg 
 3: leeg   
 4: leeg   
 5: nest 
 6: leeg 
 7: leeg 
 8: nest  
 9: koolmees 10 eitjes  

6 jongen vliegen uit - boomklever 
leeg 
leeg 
kool- of pimpelmees leeg nest 
Compleet nest (leeg) 
leeg 
leeg 
pimpelmees nest met eieren  
koolmees leeg – uitgevlogen -  

10 t/m 16 
Marciano 
Simon 
Aya 
Marloes 
Jochem 
 

10: spreeuw 6 eitjes 
11: pimpelmees 9 eitjes  
12: leeg 
13: leeg 
14: pimpelmees 12 eitjes  
15: spreeuw 5 eitjes 
16: koolmees 9 eitjes 

spreeuw uitgevlogen – 1 ei -  
pimpelmees 9 jongen  
bonte vliegenvanger 5 eitjes 
spreeuw 6 eieren 
pimpelmees uitgevlogen   
spreeuw uitgevlogen 
koolmees uitgevlogen  

17 t/m 22 
Laurie 
Daan 
Maarten 
Ryanne 
Chris 
Brad 
 

17: koolmees met 9 eitjes 
18. koolmees, 9 eitjes 
19: koolmees nest 
20: verlaten leeg nest - boomklever 
21: jonge pimpelmezen vliegen nu uit 
22: leeg 
23: eitjes koolmezen 
24: leeg 
25: koolmezen vliegen uit. 

Uitgevlogen, nog 1 eitje, koolmees jongen 
vliegen uit koolmees broedend op nest 
verlaten leeg nest 
leeg – uitgevlogen pimpelmees 
leeg 
koolmezen uitvliegende jongen 
leeg 
leeg – uitgevlogen koolmees 
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Broedresultaten Uilen en Torenvalk; 

 

Bosuil: Bij de Bosuilen was de bezetting van nestkasten het afgelopen jaar ongeveer gelijk aan 2013. Van de 

gecontroleerde nestkasten waren er veertien bezet, wel waren er flink meer jongen in de kasten aanwezig ten 

opzichte van 2013. In veel kasten werden vier jongen aangetroffen waarbij in twee nestkasten zelfs vijf jongen 

werden geteld. Er zijn ca. zestig nestkasten van deze soort gecontroleerd. Gezien het aantal vliegvlugge jongen 

heeft bosuil een goed broedseizoen achter de rug. 

 

Kerkuil: Kerkuil heeft een zeer goed broedzeizoen achter de rug. Met 73 bezette nestkasten was het afgelopen 

jaar een van de beste jaren ooit, waarbij ook nog eens zeer veel jongen per nestkast zijn uitgevlogen. Er waren 

zelfs meerdere kasten met acht vliegvlugge jongen. Ook waren er meerdere tweede legsels. Opmerkelijk was 

dat er dit jaar een legsel van kerkuil is aangetroffen in een bosuilkast. In totaal zijn er ca. 120 nestkasten 

gecontroleerd, hiervan waren 73 nestkasten bezet. Het aantal uitgevlogen jongen bedroeg totaal 391 wat neer 

komt op 5,4 jongen per nestkast. 

  

Steenuil: Het aantal steenuilen dat gebruik maakte van een nestkast was iets hoger dan vorig jaar. Het aantal 

uitgevlogen jongen per nestkast was met 3,4 jong per kast wat hoger dan voorgaande jaren. Dit percentage 

had echter nog een stuk hoger kunnen zijn, aangezien bij zeven legsels de eieren niet bevrucht waren of het 

nest verlaten was. Er waren dit jaar meerdere legsels met zes jongen. Het aantal gecontroleerde nestkasten 

bedroeg ca. honderd waarvan er dus 43 daadwerkelijk door steenuilen bezet waren. 

  

Torenvalk: Het aantal bezette nestkasten van de torenvalk is wat hoger dan de afgelopen jaren. Er werden in 

totaal ca. 50 nestkasten gecontroleerd waarbij er in 22 kasten ook een broedsel werd aangetroffen. Totaal 

vlogen er 126 jongen uit wat neer komt op 5,7 jong per kast. Dit is een zeer hoog percentage, er waren twee 

kasten met zeven vliegvlugge jongen en zelfs een kast met acht vliegvlugge jongen.  

 

 

Overzicht broedresultaten Uilen en Torenvalk van 2012 t/m 2014; 

 

vogelsoort 

 

Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Jongen gemiddeld uitgevlogen 

per nestkast 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Kerkuil 41 31 73 171 102 391 4,2 3,3 5,4 

Bosuil 19 13 14 54 25 53 2,8 1,9 3,8 

Steenuil 48 39 43 141 95 145 2,9 2,4 3,4 

Torenvalk 17 16 22 76 73 126 4,5 4,6 5,7 

Totaal 125 99 150 442 295 704 3,5 3,0 4,6 

 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat alle soorten en zeer succesvol broedseizoen achter de rug hebben. 

Dit jaar was een zeer goed muizenjaar, de ringers troffen zeer hoge aantallen muizen in de kasten aan. Met 

name torenvalk en kerkuil hebben hier van geprofiteerd. Veel broedparen zijn al vroeg begonnen met grote 

legsels en veel vliegvlugge pullen, bij kerkuil zijn ook meerdere succesvolle tweede legsels waargenomen. 

Ook steenuil en bosuil hebben geprofiteerd van dit grote voedselaanbod, dit is niet direct terug te vinden in 

het aantal broedparen, maar wel aan de grootte van de legsels en de aantallen pullen die vliegvlug zijn 

geworden. 
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Totaal overzicht 2014:  

Van alle binnengekomen gegevens is hieronder een totaaloverzicht gemaakt. Omdat niet alle gegevens 

volledig zijn, is het aantal uitgevlogen jongen niet vermeld in het totale overzicht. Om toch een zo duidelijk 

mogelijk beeld te krijgen over de vogelbezetting van nestkasten, zijn in het overzicht de gegevens van zowel 

2013 als van 2014 naast elkaar geplaatst. Aangezien er dit jaar minder nestkasten gecontroleerd zijn, kunnen 

alleen de bezettingspercentages met elkaar vergeleken worden. De tweede kolom geeft het percentage 

bezette nestkasten aan ten opzichte van het totale aantal gecontroleerde nestkasten per jaar. In totaal werden 

in 2014 op alle locaties 893 nestkasten één of meerdere keren gecontroleerd, hiervan waren er 553 bezet en 

daarmee kwam het bezettingspercentage uit op 62%. Dit is wat hoger dan het broedseizoen van 2013. 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 2013 als 2014. 

 

Vogelsoort nestkasten Bezet Percentage Bezet nestkasten Bezet Percentage Bezet 

Jaargang 2014 2014 2013 2013 

koolmees 147 16,5 334 20,2 

ringmus 4 0,4 22 1,3 

pimpelmees 100 11,2 145 8,8 

bonte vliegenvanger 47 5,3 173 10,5 

spreeuw 37 4,1 50 3 

Kerkuil 73 8,1 31 1,9 

boomklever 20 2,2 28 1,7 

Bosuil 14 1,6 13 0,8 

Huismus 9 1,0 6 0,4 

Steenuil 43 4,8 39 2,4 

Torenvalk 22 2,5 16 1,0 

Glanskop 1 0,1   

Mees Spec. 22 2,5 7 0,4 

Grauwe Vliegenvanger 3 0,3 1 0,1 

Kauw 1 0,1 2 0,1 

Boomkruiper 1 0,1 1 0,1 

Hoornaar 1 0,1   

Kasten met alleen nest 30 3,6 55 3,3 

Bezette nestkasten 

Gecontr. nestkasten 

553 

893 

62 % 932 

1650 

56,5 % 

 

Samenvatting: 

Van alle gecontroleerde nestkasten was 62% het afgelopen jaar bezet. Dat was hoger dan 2013 toen 56,5% van 

de nestkasten bezet was. In totaal hebben vijftien vogelsoorten gebruik gemaakt van een nestkast; dit was 

twee soorten minder dan het vorige broedseizoen 2013. 

Net als in voorgaande jaren werden de meeste nestkasten bezet door kool- en pimpelmees. Van bonte 

vliegenvanger waren wat minder kasten bezet dan vorig jaar; spreeuw en boomklever beleefden een goed 

broedseizoen. De verschillen bij soorten zoals gekraagde roodstaart en huismus zijn minimaal net als bij de 

soorten die af en toe gebruik maken van een nestkast zoals glanskop, merel en roodborst. Met de ringmus 

gaat het in onze regio steeds slechter. Deze soort had zo’n vijf jaar geleden nog een aandeel van ca. 12 % in de 

bezetting van nestkasten, de laatste jaren is dat sterk teruggelopen en dit loopt elk jaar verder terug. 

Uitgedrukt in aantallen betekent dit een verlies van 150 paartjes ringmussen in onze nestkasten. Torenvalk, 

steenuil, bosuil en kerkuil beleefden alle een goed broedzeizoen, met vooral voor kerkuil en torenvalk erg veel 

vliegvlugge jongen. 
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8. RINGRESULTATEN 2014 

Geringde vogels 

De tabel met geringde vogels in 2014 wijkt bij heel wat soorten sterk af van de geringde aantallen in 2013. 

Het was dan ook een heel uitzonderlijk jaar met sterk afwijkende broedresultaten bij veel vogelsoorten. De 

oorzaak is dat sommige soorten veel vroeger zijn gaan broeden en enkele vogelsoorten een tweede 

broedsel produceerden. Het totaal aantal geringde vogels was wat lager en ook werden er minder 

vogelsoorten geringd. 

 

SOORT 2013 2014 SOORT 2013 2014 

1.Mandarijneend 0 1 27.Zanglijster 8 2 

2.Ooievaar 11 7 28.Kleine Karekiet 164 169 

3.Wespendief 1 2 29.Zwartkop 0 1 

4.Sperwer 0 1 30.Tjiftjaf 19 8 

5.Torenvalk 71 124 31.Goudhaan 1 13 

6.Kleine Plevier 8 0 32.Grauwe Vliegenvanger 13 8 

7.Kievit 21 0 33.Bonte Vliegenvanger 887 450 

8.Holenduif 28 3 34.Staartmees 2 2 

9.Houtduif 24 11 35.Glanskop 1 10 

10.Turkse Tortel 2 3 36.Zwarte Mees 1 10 

11.Koekoek 11 8 37.Pimpelmees 199 192 

12.Kerkuil 104 375 38.Koolmees 435 230 

13.Steenuil 128 177 39.Boomklever 206 134 

14.Bosuil 27 54 40.Boomkruiper 1 0 

15.Gierzwaluw 5 6 41.Ekster 1 0 

16.Grote Bonte Specht 1 4 42.Spreeuw 646 1115 

17.Boerenzwaluw 613 594 43.Huismus 125 65 

18.Huiszwaluw 72 100 44.Ringmus 60 58 

19.Grote Gele Kwikstaart 6 12 45.Vink 39 29 

20.Witte Kwikstaart 10 6 46.Keep 3 0 

21.Winterkoning 10 2 47.Groenling 76 38 

22.Heggenmus 40 35 48.Sijs 167 0 

23.Roodborst 27 18 49.Kleine Barmsijs 2 0 

24.Zwarte Roodstaart 9 0 50.Noordse goudvink 2 0 

25.Gekraagde Roodstaart 55 17 51.Appelvink 2 0 

26.Merel 25 20 52.Geelgors 8 20 

      

Totaal soorten  49 42 Totaal exemplaren 4377 4134 
 

Het ringprogramma begint normaal in de maand april met het 

ringen van bosuilen, direct gevolgd door boomklevers en weer 

ietsjes later begint de drukke periode met het ringen van 

spreeuwen, gevolgd door de bonte vliegenvangers en de 

eerste uilen. In 2014 verliep het ringseizoen echter in een 

andere volgorde en tijdsbestek, waardoor de ringers tijd te 

kort kwamen en een keuze moesten maken welke vogels wel 

of niet geringd werden. Alle roofvogels en uilen, 

boerenzwaluwen, huiszwaluwen, ooievaars, grote gele 

kwikstaarten en spreeuwen kregen de hoogste prioriteit. 

 

 

 

Veel jonge torenvalken geringd in 2014 
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Zo kende dit jaar voor de ringers veel hoogtepunten, maar helaas waren er ook tegenvallers. De grootste 

tegenvaller was wel dat 2014 het eerste jaar in het bestaan van onze vereniging was dat er geen enkele 

weidevogel werd geringd. Het ringen van een nestje met vier kievitskuikens, die na het ringen weer snel de 

pootjes namen was altijd een fantastisch gezicht. Soms liep er in 2014 wel een enkel kievitskuiken op grote 

afstand ergens langs een sloot of op een perceel maïs, maar het is als ringer onmogelijk in je eentje deze jonge 

weidevogel op te sporen en snel even te vangen. 

Grote gele kwikstaarten broedden al vroeg in het jaar en op 12 april werd het eerste nestje met zes pullen 

geringd bij de Roelinksbeek. Dit paartje grote gele kwikstaarten startte al snel weer met een tweede legsel op 

dezelfde locatie en op 21 mei werd weer 

een legsel van zes geringd. Helaas 

overleefde dit laatste legsel het niet want 

één dag voor het uitvliegen kon de 

Roelinksbeek de grote hoeveelheid 

neerslag na enkele zware buien met 50 

tot 70 mm neerslag niet verwerken en 

overspoelde het water de nestkast 

volledig.  

De laatste jaren is het aantal 

broedpaartjes van deze prachtige 

beekvogel helaas flink afgenomen. 

 

 

 

Omdat 2014 “Het Jaar van de Spreeuw “ was kreeg deze soort extra aandacht en zijn op enkele locaties zoveel 

mogelijk pullen geringd. De spreeuwen hebben in elk geval hun best gedaan want ze begonnen extreem vroeg 

met broeden en al op 28 april werden de eerste honderden spreeuwen geringd, ruim 1½ week vroeger dan 

normaal. Veel spreeuwen produceerden nog een tweede legsel, dat omstreeks 11 juni werd geringd, waarmee 

met een totaal van ruim 1100 spreeuwen een record aantal werd geringd. 

Slechts 450 bonte vliegenvangers werden gering, het laagste aantal van de laatste 15 jaar en een halvering van 

het aantal geringde exemplaren met vorig verslagjaar 2013. Het was niet alleen tijdgebrek bij de ringers, maar 

ook slechtere broedresultaten met een lager gemiddeld aantal 

nestjongen. Het aantal nestjes met grauwe vliegenvangers bleef 

beperkt tot slechts twee en dus werden er maar acht pullen 

geringd. 

De aantallen geringde boerenzwaluwen was met 594 vergelijkbaar 

met de aantallen in 2013. Huiszwaluwen werden er weer meer 

geringd en dat was het hoogste aantal van de laatste vijftien jaar. Er 

wordt de laatste jaren weer meer prioriteit gegeven aan het ringen 

van deze vogels en op enkele locaties worden alle pullen in de 

kunstnesten geringd. De weersomstandigheden later in het seizoen 

bleven goed, waardoor er veel tweede legsels werden 

geproduceerd, die ook succesvol waren. 

Tegenvallend waren de broedresultaten van de kleine karekiet in de 

rietkragen langs het Almelo-Nordhorn kanaal, maar er was ook 

minder tijd beschikbaar voor het zoeken naar nestjes en door het 

groeizame weer was het al gauw onmogelijk het hoog opgeschoten 

riet te doorzoeken. Dus bleef ook het aantal opgespoorde nestjes 

met koekoeken beperkt tot slechts acht. 

De ringvangsten voor het RingMUS-project in Hengelo en Oldenzaal 

vielen tegen. In 2013 werden tijdens dit project nog 169 sijzen 

geringd, maar in 2014 geen enkele sijs omdat er geen sijzen op de 

pindanetjes kwamen. Ook groenlingen waren er veel minder en 

echte wintergasten als keep en barmsijs bleven weg. 

Sterk afgenomen de laatste jaren; de grote gele kwikstaart 

Minder groenlingen door het ontbreken van 
winterkou.  
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Omdat winterse omstandigheden uitbleven werd de jaarlijkse ringsessie op de voederplaats in Agelo lang 

uitgesteld, maar op 12 maart werd alsnog een poging gewaagd. Er werden 133 vogels geringd en 27 eerder 

geringde vogels teruggevangen. De talrijkste soort was zoals gebruikelijk weer de koolmees met 56 

exemplaren. Opmerkelijk was de vangst van 30 geelgorzen, waarvan er helaas maar 20 werden gering, want 

de ringer had onvoldoende ringen van ringmaat 2,8 mm bij zich en moest dus noodgedwongen 10 geelgorzen 

zonder ringetje laten vliegen. 

 

Roofvogels en uilen 
 

 

De zeer zachte winter van 2013-2014, zonder sneeuw en strenge vorst en een heel hoog muizenaanbod, had 
tot gevolg dat de roofvogels en uilen een extreem goed broedseizoen hebben gehad. Er zijn nog nooit zoveel 
predators van muizen geringd als in 2014. Kerkuilen die bijna uitsluitend muizen als prooi kiezen,  begonnen al 
extreem vroeg met broeden en nog voor het eind van de maand maart werd al het eerste broedsel geringd in 
Oud Ootmarsum. Het was dat de eigenaar zo alert was en onze kerkuilencoördinator belde dat er al grote 
jongen in de kast zaten. Normaliter zou de eerste kastcontrole ruim twee maanden later hebben plaats 
gevonden met als gevolg dat de vogels dan al gevlogen waren. Dit was ook het sein om de kerkuilenkasten 
veel vroeger te gaan controleren. Desondanks kwamen de ringers op enkele locaties te laat en hadden de 
jonge kerkuilen de kast al verlaten of vlogen de jongen bij het openen van de kast verschrikt al de schuur in, 
zoals in Lattrop waar de ringer slechts één van de acht jonge kerkuilen kon grijpen.  Naar verwachting waren er 
dan ook veel tweede broedsels, werd er gebroed op nieuwe locaties en waren er grote broedsels met acht 
jongen. 

Ook een record aantal Steenuilen werden er 
geringd, die in tegenstelling tot de Kerkuil 
slechts één broedsel produceerden,  ook al 
barstte het van de muizen in 2014. De 
steenuilen broedden ruim twee weken vroeger 
in het jaar. Daarbij was het gemiddeld aantal 
jongen in de kasten hoog en was er in Lattrop 
een broedsel van acht wat zeer uitzonderlijk is. 
Dit broedsel was bovendien op dezelfde locatie 
waar de ringer slechts één van de acht 
kerkuilen uit de kast kon ringen. 

 

Bosuilen, die minder afhankelijk zijn van muizen, waren er ook volop met gemiddeld een hoog aantal jongen 
per kast. In twee kasten werden zelfs vijf jonge bosuilen aangetroffen en was het dringen in de nestkast. De 
ouders moeten dan wel extreem veel prooien vangen, maar bosuilen zijn uitstekende jagers zoals ook weer in 
2014 bleek tijdens de kastencontrole. In Rossum hield een van de jonge bosuilen tijdens de ringsessie een 
dode rat in de klauwen en in Agelo lag tussen de vijf jonge bosuilen en vers geslagen eekhoorn. Verrassend 
was de ontdekking dat bosuilen ook genoegen namen met een torenvalkenkast als broedplaats in Agelo;  de 
Torenvalken die jaarlijks in deze kast broedden,  hadden wijselijk de wijk genomen. 

SOORT 2010 2011 2012 2013 2014 

Wespendief 0 0 1 1 2 

Sperwer 0 1 0 0 1 

Buizerd 2 0 0 0 0 

Torenvalk 76 88 73 71 124 

Kerkuil 97 87 166 104 375 

Steenuil 112 107 142 128 177 

Bosuil 52 24 53 27 54 

Totaal 339 307 433 331 734 

Uitzonderlijk groot broedsel van acht jonge steenuilen in 
Lattrop. 
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Torenvalken, ook specialisten in het vangen van muizen, hadden een uitstekend broedseizoen met gemiddeld 
een groot aantal jongen per kast. In Agelo zaten zelfs acht jonge torenvalken met de klauwtjes al in de aanslag 
op de ringer te wachten toen die nieuwsgierig in de kast keek. Torenvalken zijn felle jagers en ook de jongen in 
de kast weten zich te verdedigen. Opmerkelijk was de broedplek die een torenvalk had gekozen in Rossum, nl. 
in een oude verroeste melkbus in een boompje op nauwelijks 2,5 meter hoogte.. 

Het paartje wespendieven bij Fleringen is 
zeer gehecht aan hun broedplek en had voor 
het vierde jaar op rij een succesvol 
broedseizoen met in 2014 zelfs twee 
uitgevlogen jongen. Dankzij het professionele 
klimwerk van Bart Klaassen was het weer 
mogelijk de jongen te ringen en maakte de 
klimmer ook nog enkele fraaie foto’s van de 
inhoud van het nest. 

Tenslotte werd er nog één sperwer geringd 
die tijdens het RingMUS-project in Hengelo in 
een mistnet belandde. De ringer  was er snel 
bij voordat de sperwer kon ontsnappen. 

Terugmeldingen 

Uit het grote aantal terugmeldingen dat in 2014 werd ontvangen,  uit een groot gebied binnen Europa,  is een 

beperkte selectie gemaakt en voor de duidelijkheid opgesplitst in terugmeldingen binnen de Benelux en 

terugmeldingen in Europa. Buitenlandse terugmeldingen zijn soms lang onderweg en het duurt soms langer 

dan één jaar eer er bericht wordt ontvangen. Ook in 2014 zijn terugmeldingen ontvangen van vogels die al in 

2012 zijn teruggevangen. 

 
Terugmeldingen in de Benelux 

VOGELSOORT 

RINGNUMMER 

RINGDATUM 

RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 

VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 

TIJD 

BIJZONDERHEiD 

1.Kerkuil 

Arnhem 5409289 

11-07-2013 

Agelo 

04-01-2014 

Heiligerlee 

83 km 

175 dg 

Ziek of gewond 

2.Spreeuw 

Arnhem L411847 

29-04-2014 

Agelo 

08-10-2014 

Castricum 

155 km 

161 dg 

Levend, gevangen 

gecontroleerd 

3.Kerkuil 

Arnhem 5484854 

13-05-2014 

Rossum 

03-12-2014 

Swifterband 

89 km 

203 dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

4.Boomklever 

Arnhem V314557 

13-05-2007 

Rossum 

06-05-2014 

Rossum 

0 km 

2550 dg 

Levend in nestkast 

5.Bosuil 

Arnhem 6089401 

16-04-1999 

Weerselo 

15-03-2014 

Deurningen 

3 km 

5447 dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

6.Steenuil 

Arnhem 3666731 

08-06-2013 

Loil 

13-06-2014 

Geesteren 

64 km 

371 dg 

Levend in nestkast; 

2 vrouw op 10 eieren 

7.Pimpelmees 

Bruxelles 12092253 

06-11-2010 

Veerle, België 

29-12-2013 

Hengelo 

186 km 

1149 dg 

Levend, gevangen 

gecontroleerd 

8.Spreeuw 

Arnhem L313235 

09-05-2009 

Agelo 

01-12-2012 

Watervliet, België 

255 km 

1302 dg 

Dood, geschoten 

9.Spreeuw 

Arnhem L359778 

07-05-2012 

Rossum 

15-10-2012 

Sint-Laureins, België 

263 km 

160 dg 

Dood, geschoten 

10.Koolmees 

Bruxelles 52V21266 

22-10-2012 

Bellem, België 

17-10-2013 

Hengelo 

266 km 

360 dg 

Levend, gevangen 

gecontroleerd 

11.Pimpelmees 

Bruxelles 12922271 

20-10-2012 

Mouscron, België 

08-11-2013 

Hengelo 

304 km 

384 dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

Wespendief voor het vierde jaar op rij succesvol  
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1. In 2014 werden twintig kerkuilen teruggemeld; acht kerkuilen werden levend in nestkasten gecontroleerd 

en twaalf exemplaren werden dood teruggemeld als verkeersslachtoffer of hangend in prikkeldraad. De 

afstand tot de ringplaats bleef meestal beperkt en varieerde van één tot enkele tientallen km. Een 

uitzondering hierop was kerkuil met ringnummer 5409289, die in Heiligerlee in Groningen gewond of ziek 

werd gemeld. 

2. In 2014, Het Jaar van de Spreeuw, zijn ruim 1100 

spreeuwen geringd en slechts één exemplaar hiervan 

werd ook in 2014 teruggemeld. Het was wel meteen 

een mooie en interessante melding, want deze 

spreeuw werd levend gemeld uit Castricum. Hier was 

de spreeuw op het grote ringstation in de duinen 

gevangen op 8 oktober. 

3. Kerkuilen die in Twente worden geringd, zwerven 

uit in alle richtingen op zoek naar een geschikte 

broedplek. De meeste terugmeldingen komen uit 

Twente zelf want ook twentse  kerkuilen zijn aan 

onze streek gehecht. Uitzondering vormt de kerkuil 

die de polder opzocht en zich vestigde in 

Swifterband, maar ook daar is veel autoverkeer, dat ook deze kerkuil noodlottig werd. 

4. Met enige vaardigheid kan men tijdens nestkastcontroles vaak geringde oude vogels controleren. In Rossum 

werd een geringde boomklever uit de nestkast geplukt die in de directe omgeving was geringd als nestjong in 

2007. Boomklevers worden meestal slechts enkele jaren oud en dit exemplaar behoort met acht jaar tot de 

uitzonderingen. 

5. Nog een terugmelding van een vogel op leeftijd. In Deurningen kwam een bosuil in botsing met een auto en 

overleefde de klap niet. De vogel was al in 1999 geringd en dus aardig op leeftijd. 

6. Tijdens controle van steenuilenkasten werden in Geesteren in een kast twee steenuilen aangetroffen 

broedend op tien eieren. Bij controle bleek dat beide exemplaren van het vrouwelijk geslacht waren en één 

exemplaar was geringd. Deze was 

ruim één jaar eerder geringd in Loil. 

Er worden wel vaker twee 

vrouwelijke steenuilen samen in een 

nestkast aangetroffen op een groot 

aantal eieren. Deze legsels mislukken 

meestal omdat de eieren niet 

bevrucht zijn. 

7. De mezentrek in oktober en 

november van 2013 was opvallend 

en leverde veel terugmeldingen op. 

Mezen uit Duitsland, Polen, Rusland 

en de Baltische staten overspoelden 

Nederland.  Maar ook werden er 

mezen gevangen die in de jaren 

daarvoor in België waren geringd. 

Deze pimpelmees was al  in 

november 2010 in België geringd en 

drie jaren later in Hengelo door 

Peter gevangen. 

 

Eén van de twee steenuilvrouwtjes broedend op een legsel van tien 
eieren. 
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8. Spreeuwen die worden teruggemeld uit België of Frankrijk zijn altijd geschoten en het is opmerkelijk dat dit 

schieten plaats vindt in dezelfde gebieden. Zuid van de provincie Zeeland, net over de grens in België is een 

dergelijke streek rond de plaatsen Watervliet, Sint-Laureins en Sint- Margriete. Nou dat Sint mogen ze wel 

weglaten voor de plaatsnaam, want zo heilig lijken ze daar niet te zijn. Welke schade richten onze spreeuwen 

nou eind van het jaar aan? 

9. Inderdaad al weer een spreeuw die dood geschoten is in Sint-Laureins. 

10. In Hengelo werd ook een koolmees gevangen tijdens de mezeninvasie in de herfst van 2013. Een jaar 

daarvoor was de koolmees geringd in Bellem, waar een van de vele Belgische vogelringers deze in zijn 

achtertuin had geringd. 

11. En nog een al geringde pimpelmees werd in Hengelo gevangen en ook deze was één jaar daarvoor geringd 

in Mouscron nabij de Franse grens.  

Terugmeldingen in Europa 

VOGELSOORT 

RINGNUMMER 

RINGDATUM 

RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 

VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND 

TIJD 

BIJZONDERHEID 

1.Koolmees 

Kaunas VL70666 

05-10-2013 

Ventes Ragas, 

Litouwen 

05-11-2013 

Hengelo 

1003 km 

31 dg 

Levend, gevangen 

gecontroleerd 

2.Pimpelmees 

Gdansk K2K 7147 

03-10-2013 

Darlowo, Polen 

05-11-2013 

Hengelo 

667 km 

33 dg 

Levend, gevangen 

gecontroleerd 

3.Ooievaar 

Arnhem 9530 

03-06-2011 

Rossum 

10-04-2014 

Huje, Duitsland 

244 km 

1040 dg 

Levend 

4.Ooievaar 

Arnhem 9530 

03-06-2011 

Rossum 

17-04-2013 

Berne, Duitsland 

136 km 

682 dg 

Levend 

5.Ooievaar 

Arnhem 1E 836 

07-06-2013 

Rossum 

14-08-2013 

Stocken, Duitsland 

169 km 

66 dg 

Levend 

6.Steenuil 

Arnhem 3769204 

24-05-2014 

Tilligte 

06-10-2014 

Giesen, Duitsland 

202 km 

133 dg 

Dood, 

raamslachtoffer 

7.Spreeuw 

Arnhem L359728 

07-05-2012 

Rossum 

16-10-2012 

Isbergues, Frankrijk 

366 km 

161 dg 

Dood, geschoten 

8.Zwarte ooievaar 

Helgoland E07126 

12-06-1212 

Kirberg, Duitsland 

15-07-2014 

Vuilenhoek Deurningen 

245 km 

763 dg 

Leven 

Ring afgelezen 

9.Ooievaar 

FRP 17119 

Chateauneuf Le 

Frêne 

Frankrijk 

27-06-2014 

Vuilenhoek Deurningen 

810 km 

377 dg 

Levend 

Ring afgelezen 

10.Ooievaar 

Arnhem 9530 

03-06-2011 

Rossum 

22-11-2013 

Alcazart de San Juan, Spanje 

1651 km 

901 dg 

Levend 

Ring afgelezen 

11.Ooievaar 

Arnhem 9954 

04-06-2012 

Denekamp 

23-10-2013 

Almagro, Spanje 

1704 km 

504 dg 

Levend 

Ring afgelezen 

 

1. De laatste terugmeldingen van de grote mezeninvasie in oktober en november 2013 zijn eindelijk 

ontvangen. De koolmees met een ring uit Litouwen was op het grote ringstation Ventes Ragas geringd op 5 

november 2013 samen met nog 1936 andere koolmezen op die dag. Hier worden met grote invliegkooien 

jaarlijks tienduizenden vogels geringd. Deze koolmees had de afstand tot in het mistnet bij Peter Bleijenberg in 

Hengelo in 31 dagen afgelegd en had per dag gemiddeld 35 km afgelegd. Deze afstand komt precies overeen 

met de uitkomst van een groot onderzoek naar de trek van mezen tijdens invasies langs de Oostzee eind 

vorige eeuw. 
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2. Op diezelfde dag ving Peter ook nog een pimpelmees met Poolse ring(Glück muss man haben).  De 

gemiddelde treksnelheid van pimpelmezen tijdens invasies is duidelijk lager dan die van koolmezen. Ook deze 

pimpelmees, die geringd was op een ringstation gelegen in de trekbaan langs de Oostzee, had gemiddeld 

slechts 20 km per dag afgelegd. 

3, 4 en 10. Van ooievaar met ring 9530 zijn meerdere terugmeldingen ontvangen. Deze ooievaar was de 

jongste van een broedsel van vier, die geringd zijn bij Louis Welhuis in Rossum op 3 juni 2011. In het voorjaar 

van 2013 werd de ooievaar voor het eerst teruggemeld op 17 april in Berne (4) in Duitsland. In de herfst van 

2013 is de ooievaar gaan overwinteren in Spanje, waar deze gemeld werd op 22 november 2013, zuid van 

Madrid bij Alcazar de San Juan. In het voorjaar van 2014 is zij (teruggemeld als vrouw in 2014) weer gezien in 

Huje in Sleeswijk Holstein waar de ooievaar in 2014 heeft gebroed. 

5. Ook ooievaar 1 E836, die de naam v/d Velde kreeg, was de jongste uit een nest van vier en werd geringd op 

7 juni 2013 in Rossum. Al snel na uitvliegen werd v/d Velde in Stocken bij Hannover op een stoppelakker in 

Duitsland gezien samen met vijftien andere ooievaars. 

6. Door het uitzonderlijk goede broedseizoen van steenuilen in 2014 zijn veel jongen uitgevlogen op zoek naar 

een eigen onderkomen. De meeste steenuilen vestigen zich binnen 30 km, maar er zijn uitzonderingen. 

Steenuil 376920, geringd in Tilligte samen met vijf andere pullen, trok de grens over en vloog in Giesen in 

Duitsland tegen een raam en overleefde dit helaas niet. De afstand tot de ringplaats was 202 km en dat is 

uitzonderlijk ver. 

7. En de Fransen blijven maar schieten op onze vogels. Nu werd er een spreeuw geschoten die net de 

Belgische grens was overgestoken en nauwelijks enkele kilometers in Frankrijk het slachtoffer werd van de 

plezierjacht die daar nog volop plaats vindt. 

8. In de zomer van 2014 zijn er veel rondzwervende ooievaars, soms in groepen tot wel 25 exemplaren, in onze 

regio waargenomen. Heel bijzonder was dat in 2014 ook een zwarte ooievaar werd gezien bij de landinrichting 

Vuilenhoek bij Deurningen en dat deze geringd was met een metalen ring en een opvallende kleurring. Omdat 

de zwarte ooievaar fourageerde tussen de in de plassen hoog opgeschoten vegetatie was het moeilijk de 

kleurring af te lezen. Uiteindelijk lukte het met vergroten van digitale foto’s de kleurring te ontcijferen. De 

zwarte ooievaar was geringd in 2012 als nestjong in de buurt van Frankfurt in Duitsland.  

9. Op dezelfde landinrichting Vuilenhoek werd ook een kleurring afgelezen van een ooievaar die, zoals de 

terugmelding aangaf, in Frankrijk in 2013 was geringd als nestjong. Het is wel zeer bijzonder dat een Franse 

ooievaar in zijn tweede levensjaar zover noordelijk komt overzomeren. Normaal blijven ooievaars de eerste 

zomer en soms wel langer in het zuiden van Europa,  voor zij tot broeden overgaan in het noorden.  

11. Een ooievaar die geringd was in Denekamp bij Laurens Broekhuis op 4 juni 1012 werd in Spanje 

teruggemeld. Dit exemplaar werd een tiental kilometers zuidelijker dan ooievaar 9530 uit Rossum gezien op 23 

oktober 2013. In dit gebied in Spanje overwinteren veel ooievaars; ook een ooievaar uit Losser werd uit deze 

plaats gemeld bij een vuilnisbelt.  

De ring van een  geringde zwarte ooievaar kon worden afgelezen bij de landinrichting Vuilenhoek in Deurningen 
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Ooievaarsdrama’s 

Het broedseizoen van de ooievaars startte heel 

hoopgevend met weer vijf broedparen op 

dezelfde locaties als in 2013. Door de gunstige 

weersomstandigheden en omdat zeker één 

broedpaar hier overwintert en het andere 

waarschijnlijk ook in Nederland blijft, waren de 

twee broedparen bij Louis Welhuis vroeg gestart 

met het broedproces. De ooievaars op de andere 

locaties begonnen ruim twee weken later met 

broeden. Het broedproces verliep voorspoedig en 

al op 22 mei werden bij Louis Welhuis drie jonge 

ooievaars van het hoge paalnest en drie jongen 

uit het lage fruitboomnest als eerste van 2014 in 

Nederland geringd. Op 26 mei veroorzaakten de 

weersomstandigheden echter een dramatische 

wending in het tot dusver gunstig verlopen 

broedseizoen.  Zware regenbuien overvielen 

Twente en brachten veel regen, waardoor beken 

en landerijen op sommige plekken overstroomden.   
Het ooievaarspaar in de perenboom toen alles nog goed leek te verlopen 
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Het slechte weer hield drie dagen aan en ruim 50 tot 70 mm neerslag doordrenkte het land, maar ook de 

nesten van de ooievaars met desastreuze gevolgen. De drie jonge ooievaars op het hoge paalnest, inmiddels 

goed in de veren, doorstonden de barre weersomstandigheden goed. Ook de drie jongen in het lage 

fruitboomnest zaten goed in de veren en konden de regen weerstaan, maar het boompje met het grote nest, 

na twee dagen doordrenkt van de regen, kon het zware nest niet meer dragen en in de vroege ochtend van 28 

mei viel het nest met de drie ooievaars, tijdens een zware bui met windvlagen, uit het boompje. De jongste 

van de drie pullen overleefde dit niet en was meteen dood; de andere twee pullen hadden de val overleefd,  

maar verward tussen de resten van het compleet verwoeste nest, raakten ze snel onderkoeld. Ingrijpen was 

noodzakelijk en de ooievaars werden zorgvuldig droog gewreven en weer op een snel nieuw gemaakt paalnest 

geplaatst. De oude ooievaars kwamen na een uur aarzelend weer het nieuwe nest met opgelapte pullen 

inspecteren en ook weer voeren. Het leek erop dat de reddingsactie in elk geval twee ooievaars had gered, 

maar helaas op 30 mei waren ze ook dood. Waarschijnlijk zijn ze te lang onderkoeld geweest of hebben 

noodlottige inwendige kneuzingen gekregen tijdens de val van het nest. 

De zware regenbuien kwamen voor de jonge 

ooievaars op de andere nesten op een verkeerd 

moment. Deze ooievaars hadden nog geen 

beschermend verenpak en zaten nog in het dons op 

de nesten,  waar tijdens de zware buien het water 

onvoldoende wegstroomde. De jonge ooievaars 

zaten zodoende zelfs in het water met dramatische 

gevolgen. Van de twee ooievaars op het nest van de 

Havezathe het Everloo overleefde slechts één 

exemplaar dat op 2 juni werd geringd. Met de inzet 

van de hoogwerker van de Gemeente Dinkelland 

werd de ooievaar veilig uit het nest gehaald en na 

de ringsessie weer teruggezet op het nest bovenop 

de schoorsteen van de Havezathe het Everloo. Op 

het nest van Clemens Scholten Linde aan de 

Vogelpoelweg overleefden de twee Ooievaars niet 

en ook bij Laurens Broekhuis in Denekamp werd het 

barre weer vier ooievaars noodlottig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jong van Havezate het Everlo wist in tegenstelling tot het 
tweede jong, de zware regenbuien te overleven   
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9. Bijzondere voorvallen 

Verrassing in bosuilenkast. 

Omdat er tweede broedsels van kerkuilen werden verwacht zijn de kerkuilenkasten later in het seizoen hierop 

gecontroleerd en eigenaren gevraagd op te letten of er aanwijzingen waren voor een tweede broedsel. In de 

kerkuilenkast van onze voorzitter uit Rossum waren op 13 mei al zeven pullen geringd en omdat op deze 

uitstekende locatie elk jaar kerkuilen broeden, werd begin augustus de kerkuilenkast in de kapschuur weer 

gecontroleerd. Helaas bleek de kast alleen braakballen te bevatten, maar geen jonge kerkuilen. 

Twee weken later werd de ringer door Jan gebeld met de mededeling dat er vijf kerkuilen zaten die al aardig 

groot waren. De ringer merkte op dat hij de kast zelf twee weken daarvoor had gecontroleerd en er niets in de 

kast zat. “Ja, maar ze zitten niet in de kerkuilenkast in de kapschuur, maar in de bosuilenkast buiten bij de 

kapschuur.” 

Een medewerkster van Jan had “vreemde geluiden” gehoord bij de bosuilenkast die in de boom bij de 

kapschuur hing. Toen Jan vervolgens deze kast controleerde trof hij hierin vijf jonge kerkuilen aan, die 

behoorlijk smerig waren in een drijfnatte kast. Daarop werden de kerkuilen een beetje droog gewreven en de 

kast voorzien van droog nestmateriaal en er werden ventilatiegaatjes geboord in de bodem en zijkanten van 

de kast. 

Toen de ringer de volgende dag de kast controleerde trof hij nog vier levende en al weer opgedroogde en 

redelijk uitgedoste jonge kerkuilen in de kast aan. Een jonge kerkuil had helaas het loodje gelegd. De 

bosuilenkast werd voorzien van droge houtsnippers en nog extra ventilatiegaten. Na de vier voorzien te 

hebben van een ring werden ze weer in de inmiddels opgedroogde kast geplaatst. Nog niet eerder had de 

ringer kerkuilen aangetroffen in een bosuilenkast in een boom. Vermoedelijk was het nog wat druk in de 

kerkuilenkast waarin in mei zeven jongen zaten, die nog lang in de kast bleven terwijl de oude kerkuilen aan 

een tweede legsel wilden beginnen. Door kerkuilenkastennood namen de kerkuilen maar genoegen met een 

bosuilenkast. 

 

Vervolglegsel in tweede kerkuilenkast. 

Op afspraak zouden de jonge kerkuilen op de kaasboerderij bij Egbert in Oldenzaal om 17.00 uur geringd 

worden en zoals ieder jaar weer  waren kennissen en vrienden uitgenodigd die de ringsessie mochten 

bijwonen. De eigenaar controleerde zelf ieder jaar de kast en wist precies wanneer de kerkuilen geringd 

konden worden. Zoals gebruikelijk was alles prima voorbereid en mocht de ringer de kerkuilen uit de eerste 

kast in de schuur halen, terwijl het publiek waaronder veel kinderen beneden in spanning afwachtte. De kast 

hing vrij hoog in de schuur en het deksel zat stevig dicht. Het duurde even voordat de ringer de inhoud van de 

kast kon bewonderen. Maar behalve veel braakballen zat er verder niets in de kast. 

Kerkuilen zorgen voor verwarring door het  tweede broedsel groot te brengen in een bosuilkast 
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Egbert, de eigenaar begreep er niets van. Toen hij vijf weken geleden de kast controleerde, waren er al kleine 

kuikens en eieren in de kast aanwezig. 

De teleurstelling onder het publiek en vooral van de kinderen was groot, want zij hadden gehoopt samen met 

een jonge kerkuil op de foto te worden gezet.  

Na overleg tussen Egbert en de ringer werd besloten de tweede kerkuilenkast die aan de andere kant in de 

schuur hing te controleren. Misschien zat er in deze kast nog wel een adulte kerkuil en konden de 

toeschouwers alsnog een kerkuil bewonderen. Na de invliegopening in de kast te hebben afgesloten, werd de 

kast gecontroleerd. En met succes, want er zaten twee adulte kerkuilen in. Onder veel belangstelling van de 

ouders met kinderen werden de kerkuilen vervolgens geringd en er werden veel foto’s gemaakt van de trotse 

kinderen met een prachtige volwassen kerkuil in de hand. 

Uit grondige inspectie van de eerste kerkuilenkast en de balken waarop deze kast was geplaatst, bleek dat 

predatie door een steenmarter had plaats gevonden. Egbert heeft vervolgens de invliegopeningen van de 

kasten met Trespa onbereikbaar gemaakt voor de steenmarters. 

In de tweede kast hebben de kerkuilen daarna een vervolglegsel geproduceerd en met succes, want half 

augustus was er een nieuwe ringsessie met toeschouwers, die toen vijf kerkuilen van zes weken oud mochten 

aanschouwen. 

 

Grote bosmuizen in nestkast 

Nestkasten, groot of klein, worden niet 

alleen door vogels gebruikt, soms worden bij 

controles ook andere bewoners in de kasten 

aangetroffen. Vaker hebben hommels, 

hoornaars, eekhoorns, bosmuizen of 

steenmarters een nestkast uitgekozen voor 

een veilig onderkomen. Soms kan men al aan 

de buitenkant van de kast aanwijzingen 

vinden dat er andere bewoners dan vogels in 

de kast zitten. Hoornaars maken de 

invliegopening van de nestkast meestal een 

beetje kleiner door deze gedeeltelijk dicht te 

maken met cellulosevezels waarmee ze ook 

de raten bouwen. Wijselijk worden dergelijk 

gevonden nestkasten verder met rust 

gelaten. Grotere kasten worden soms wel 

eens door eekhoorns uitgekozen, die de kast 

volstoppen met hooi en ander droog 

materiaal. Ook dan is het oppassen, want 

volwassen eekhoorns kunnen behoorlijk 

bijten, maar meestal springen eekhoorns of 

marters meteen uit de kast zodra het deksel 

wordt open gemaakt. 

Bij controle van nestkasten in Oldenzaal werd een hele familie muizen in de kast aangetroffen en omdat 

meteen de grote oren en ogen opvielen, werd snel een foto gemaakt van de kast met verrassende inhoud.  Na 

de tweede foto vonden de muizen het genoeg en alle muizen sprongen uit de kast en verdwenen tussen de 

struiken. 

Bij bestudering van de foto’s werd het vermoeden bevestigd dat het Grote bosmuizen waren die in de nestkast 

zaten, een soort die de laatste jaren langs de oostgrens van Nederland voorkomt en zich westwaarts heeft 

uitgebreid. Grote bosmuizen zijn iets groter dan de bosmuis en hebben opvallend grote ogen en oren met een 

prachtige kastanje bruine vacht en een witte onderzijde. 

. 

 
 

 

Zeldzame grote bosmuis aangetroffen in nestkast 



                              
                                                                     verslag 2014 
 
 

48   

10. BROEDSEIZOEN KERKUIL 2014 

De start van het broedseizoen 2014 kerkuilen was zeer verrassend. Rond half maart kwam er een bericht 

van Gert Jan Tijans uit Oud-Ootmarsum dat er jonge kerkuilen zaten in de uilenkast op hun erf in Oud 

Ootmarsum. Deze melding was het begin van een uitzonderlijk goed broedseizoen voor de kerkuil in 2014. 

In de laatste week van maart 

konden op dit adres al vier 

jonge kerkuilen worden 

geringd, maanden vroeger dan 

normaal, waarbij deze jongen 

bovendien al zeven weken oud 

bleken te zijn. Teruggerekend 

werd het eerste ei al op 3 

januari gelegd waarbij jaarlijks 

de eileg pas vanaf half april 

opgang komt, afhankelijk van de 

omstandigheden. Dat was dus 

gemiddeld bijna vier maanden 

vroeger dan normaal en 

daarmee ging dit broedsel als 

een van de vroegste in 

Nederland ooit in de boeken.  

 

Uitzonderlijk broedseizoen 2014.  
Het jaar 2014 was een uitzonderlijk goed muizenjaar en dit had een niet te missen uitwerking op het 
broedsucces van de kerkuil  en de overige muizeneters als torenvalk en steenuil. Het hoge aantal veldmuizen 
veroorzaakte in sommige delen van het land plaatselijk voor een ware veldmuizenplaag. Dit had alles te maken 
met de voorafgaande warme en droge winter waardoor veel muizen in goede conditie hebben overwinterd. 
Dit in combinatie met een heel goed mastjaar waardoor het voedselaanbod voor muizen in de vorm van eikels, 
beukennootjes en andere vruchten in overvloed aanwezig was. De muizen waren er dan ook vroeg bij 
waardoor reeds in het vroege voorjaar de muizenpopulatie tot aanzienlijke hoogte moet zijn gestegen. Het 
gros van de broedparen begon dan ook vier á zes weken eerder dan normaal met het broeden. Begin maart 
werden in sommige kasten al de eerste eieren gelegd en werd er door de uilen begonnen met broeden. Een 
gemiddeld legsel telt gewoonlijk vier tot zeven eieren. In 2014 waren er veel legsels met acht tot tien eieren.  
 

Door een warme en droge maand april nam het 

aantal muizen alleen maar toe. Het aantal 

jongen was dan ook uitzonderlijk hoog. Nesten 

met zes of zeven jongen waren meer regelmaat 

dan uitzondering. Zes broedparen zorgden elk 

voor acht uitgevlogen jongen. We hadden één 

broedsel met zelfs negen jongen echter hiervan 

heeft één jong het niet overleefd. De aanvoer 

van prooien bleef groot zodat zelfs met het 

grote aantal jongen er nog muizen opgehoopt in 

de kast lagen. Uit de eerste broedsels vlogen 

229 jongen uit, gemiddeld 5,7 jongen per 

broedsel.  

 

 

 

Muizenaanvoer was zo groot dat er zelfs bij acht jongen nog voorraad over 
bleef. 

Op de ringdatum van 26 maart bleken deze jongen al zeven weken oud te zijn 
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In de grafiek het aantal 

uitgevlogen jongen per 

broedsel van jaargang 2005 

tot en met 2014.  

Het aantal van 5,7  

uitgevlogen jongen per 

broedsel in 2014 was het 

hoogste van de afgelopen 

tien jaar. 
 

Maar hiermee was het broedseizoen 2014 nog niet ten einde. Nauwelijks werden de laatste jongen van het 

eerste broedsel geringd of er zaten alweer kerkuilen te broeden op een tweede legsel. Zelfs midden in de 

zomer was het aantal muizen nog zo groot dat 18 van de 41 broedparen begonnen aan een tweede broedsel. 

Al eind juli werden de eerste jongen van het tweede broedsel geringd. Bijzonder was dat bij enkele 

broedparen overlapping was tussen het eerste en het tweede broedsel. Nog voordat de jongen van het eerste 

broed de nestkast hadden verlaten werd al een tweede broedsel gestart in een andere nestkast op het erf. De 

muizen waren op die plek kennelijk nog zo talrijk dat het mannetje in zijn eentje zowel de jongen uit het eerste 

broedsel als het broedende vrouwtje van voedsel kon voorzien. Uit de tweede broedsels vlogen 84 jongen uit 

wat het totaal bracht op 313 uitgevlogen jongen.  

 

 

 

 

Broedparenverloop:  

Het gebied waar we als vereniging de nestkasten controleren omvat een groot deel van de gemeentes 

Tubbergen en Dinkelland, evenals enkele delen van de omringende gemeentes. De wisselende 

omstandigheden per jaar waarin de kerkuil het broedseizoen beleeft,  zijn duidelijk af te lezen uit 

onderstaande grafiek. Vanaf de jaren negentig daalde het aantal broedparen tot een dieptepunt in het 

muizenarme jaar 1997. Herstel  volgde rond en na de eeuwwisseling toen we in onze regio weer jaarlijks 30 

geregistreerde broedgevallen konden noteren. Langzamerhand liep het aantal broedgevallen op tot en met 

2008. Het jaar ervoor, het fantastische kerkuilenjaar 2007, was een uitbundig muizenjaar en daarmee in alle 

opzichten vergelijkbaar met 2014. Ook destijds was er al vroeg in het voorjaar een explosie van muizen en 

beide jaren kenmerken zich met veel broedsels, grote legsels en veel uitgevlogen jongen. Ook waren er in 

beide jaren veel tweede broedsels waarmee weer is aangetoond dat na nestgelegenheid de voedselsituatie 

bepalend is voor het broedsucces van de kerkuil. Voor volgend jaar wordt het spannend of de kerkuilen, net 

als destijds, weer een record aantal broedsels weten te produceren. De berichten uit het veld zijn wat betreft 

de muizenpopulatie op het moment van schrijven niet ongunstig en ook het kwakkelgehalte van deze winter 

tot dusver zal geen belemmering zijn. Dat geldt eveneens voor het aantal beschikbare nestkasten. 
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11.  MONITORING STEENUIL 2014  

 

Woord vooraf: 

2014 was het twaalfde jaar dat we ons bezig houden 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 acht 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  acht 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 de ringers 

Peter Bleijenberg, Harrie Linckens en Johan Drop. 

 

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

hiervoor het onderzoeksgebied meerdere malen in de nachtelijke uren bezocht waarbij het aantal roepende 

mannetjes op kaart wordt ingetekend.  

 

De inventarisatiegegevens van 2014 

Het afgelopen seizoen deden we als steenuilwerkgroep voor het twaalfde achtereenvolgende jaar mee aan 

het Steenuil Monitoring Project. We stellen 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 

2014 106 (116) 2009 100 

2013 99 (106) 2008 104 

2012 97 (103) 2007 100 

2011 104 (111) 2006 95 

2010 101 2005 93 

 

*Tussen haakjes 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 er echter wat meer territoria 

vastgesteld dan vorig jaar. De zachte 

winter van afgelopen jaar heeft 

waarschijnlijk geleid tot minder sterfte 

onder jonge steenuilen, waardoor 

enkele nieuwe broedparen gevormd 

zijn. Veelal zoeken nieuwe 

broedpaartjes nestgelegenheid onder 

golfplaatdaken van schuren. 

 Schuren met golfplaatdaken bieden nestgelegenheid voor de steenuil. 
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Deelgebied resultaten in tabelvorm: 

Onderstaande tabel geeft een overzichtsbeeld van de telgebieden in 2014, 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. Uiteindelijk bleken alle nestkasten succesvol en konden er maar liefst 96 jonge steenuilen 

worden geringd. Van de 25 gecontroleerde kasten zijn er 108 jonge steenuilen uitgevlogen, dit houdt in dat 

per legsel gemiddeld 4,3 pullen 

vliegvlug geworden zijn. Dit betreft 

een zeer hoog percentage, wat 

mogelijk te danken is aan de goede 

conditie van de volwassen vogels in 

combinatie met zeer veel voedsel 

voor de pullen. Dit beeld werd door 

de ringers bevestigd; in een groot 

deel van de kasten was een grote 

voedselvoorraad aanwezig 

(voornamelijk muizen). Wel 

gecontroleerde, maar niet benutte 

steenuilkasten zijn in onderstaand 

overzicht niet meegenomen. 

 

 
Het muizenaanbod was zo groot dat de prooien opgehoopt in de nestkast lagen 

 

Gebied legsels Succesvol Jongen Jongen geringd uitgevlogen 

Albergen 6 6 26 17 26 

Saasveld 2 2 9 9 9 

Reutum 3 3 12 12 12 

Fleringen 2 2 8 5 8 

Weerselo   3 3 16 16 16 

Deurningen 4 4 17 17 17 

Agelo 1 1 5 5 5 

Rossum 2 2 5 5 5 

Beuningen 1 1 6 6 6 

Tilligte 1 1 4 4 4 

 

Totaal 

 

25 

 

25 

 

108 

 

96 

 

108 
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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 zeventien nestkasten buiten ons gebied werden door 

de ringers gegevens genoteerd over het broedverloop. Een deel van deze kasten valt onder IVN Almelo en SVG 

Geesteren. Uiteindelijk bleken elf nestkasten succesvol en konden er nog eens 35 jonge steenuilen worden 

geringd. Daarnaast werden twee 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 3 3 3 

Almelo 5 3 9 8 9 

Tubbergen   3 2 8 8 8 

Mander 2 1 4 4 4 

Zenderen 1 1 2 2 2 

Harbrinkhoek 2 1 3 2 2 

Geesteren 3 2 8 8 8 

 

Totaal 

 

17 

 

11 

 

37 

 

35 

 

36 

 

Tot slot:  

Ons werkgebied kan nog steeds een steenuilbolwerk worden genoemd. Door de zachte winter zijn veel 

steenuilen in goede conditie aan het broedseizoen begonnen. Daarnaast was de voedselbeschikbaarheid erg 

hoog (met name muizen) waardoor steenuil een zeer succesvol broedseizoen heeft gehad. Het is verder 

hartverwarmend om te zien hoe welkom de steenuil overal is op het platteland. We zullen ons in de nabije 

toekomst  blijven inzetten om het biotoop van de steenuil te behouden. 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. De steenuil is ook gebaat bij het 

achterwege laten van ratten- en muizenkorrels. Ook nu weer worden alle steenuilbezitters vanaf deze plaats 

hartelijk dank gezegd voor de goede zorgen het afgelopen jaar. Datzelfde geldt voor de tellers, die er weer 

heel wat avond- c.q. nachturen in hebben gestoken om de benodigde gegevens boven tafel te krijgen. Nog 

meer dan dat zijn we onze nestkastcontroleurs/ringers dank verschuldigd voor het vele werk dat zij ook dit jaar 

weer hebben verzet.  

Rommelhoekjes en oude schuurtjes op het erf zijn aantrekkelijk voor de steenuil 
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12. RAS-PROJECT BOERENZWALUW 2014 

 

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, de legselgrootte en overleving kunnen worden 

berekend. 

 

Onze deelname  

In 2014 werden in het kader van het RAS-Project adulte boerenzwaluwen gevangen en geringd op vijf 

boerderijen met een totaal van 53 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 96 broedvogels te vangen. De verdeling was 52 mannetjes en 44 

vrouwtjes. Van de 96 gevangen zwaluwen waren 45 exemplaren al in eerdere jaren geringd en staan vermeld 

in onderstaande tabel. 

 

In de tabel staat behalve het ringjaar en ringplek ook de toenmalige status aangegeven van de terugvangsten.  

 

Ringstatus Ringjaar van de gevangen zwaluwen 

 

2008 2009 2010 2011 2012 213 

Geringd als broedvogel op vanglocatie 1  2 4 7 26 

Geringd als nestjong op vanglocatie     2 2 

Geringd als nestjong op andere locatie   1    

1kj       

Totaal teruggevangen in 2013 1 0 3 4 9 28 

 

Zoals te verwachten, hadden de meeste terugvangsten betrekking op boerenzwaluwen die in 2012 en 2013 als 

nestjong of als broedvogel werden geringd. De terugvangsten uit voorgaande jaren waren gering. In 2013 

hebben we op de vijf vanglocaties 89 zwaluwen als broedvogel geringd. Het afgelopen jaar hebben we er 

hiervan 26 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 bijna 30 % van de in 2013 geringde broedvogels teruggevangen. Dit is tegenvallend wanneer men 

bedenkt dat het langjarig gemiddelde 43% bedraagt. Hiermee is 2014 het derde achtereenvolgende jaar dat 

het aantal terugvangsten van deze groep zwaluwen is tegengevallen. Misschien is dit mede een verklaring van 

het dalende aantal broedparen over de laatste drie jaar. Verder werden totaal drie als nestjong geringde 

boerenzwaluwen teruggevangen als broedvogel. Van de 371 geringde nestjongen op de vijf projectboerderijen 

werden er in 2014 zegge en schrijve slechts twee als broedvogel teruggevangen. Het blijft ieder jaar weer 

verbazingwekkend dat niet meer jongen terugkeren op de geboorteplek. 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 2014 dus minimaal zeven jaar oud. 
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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 vijf boerderijen die zowel in 2013 als in 2014 werden 

bezocht.  

 

Broedseizoen 2014. 

De eerste broedparen kwamen in de eerste en tweede week van april terug op de boerderij en in de laatste 

week van april werden de eerste eieren aangetroffen in de nesten; een week vroeger dan in 2013. Zoals ieder 

jaar komen de zwaluwen gespreid aan en kunnen er tot ver in mei nog broedparen arriveren. Ongeveer half 

mei was de helft van de broedparen begonnen aan het eerste broedsel. Uiteindelijk was het aantal 

broedparen zoals hierboven al vermeld lager dan in 2013.  
 

 
 
 

 
 

De legdatum van de eerste legsels was gemiddeld 15 mei, bijna een week vroeger dan in 2013 toen we met 

een zeer koud voorjaar geconfronteerd werden. Ook het legbegin van het tweede legsel was een week vroeger 

en lag gemiddeld rond 6 juli. Derde legsels werden niet aangetroffen. De weersomstandigheden waaronder de 

boerenzwaluwen het eerste broedsel groot brachten, waren over het algemeen gunstig waardoor er veel 

jongen uitvlogen. De 4,2 uitgevlogen jongen gemiddeld per gestart broedsel was hoger dan in de drie 

voorgaande jaren. De weersomstandigheden in augustus waren teleurstellend. Een groot deel van de maand 

was koel en winderig waarbij het bijna dagelijks regende. De gevolgen voor de tweede broedsels bleven 

gelukkig beperkt. Wel ging het gros van de twaalf mislukte broedsels verloren in augustus waaronder drie 

nesten met dode pullen. Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per gestart legsel voor de tweede broedsels 

lag op 3,1 jong waarmee totaal 369 jongen uitvlogen. Het aantal uitgevlogen jongen per broedpaar was dan 

ook hoger dan in de afgelopen jaren. Met 7,0 uitgevlogen jongen zaten we weer boven de norm van 6,8 

jongen per broedpaar. 
 

JAARGANG 2013 2014 

Broedparen: 58 53 

Nesten: 110 101 

Aantal 1e legsels 57 53 

Aantal 2e legsels 53 48 

Eieren gem. per nest 4,5 4,5 

Gem. legbegin 1e legsel 20 mei 15 mei 

Gem. legbegin 2e legsel 13 juli 6 juli 

Uitgevlogen 1e legsel 
gem. 

3,5 4,2 

Uitgevlogen 2e legsel 
gem. 

3,0 3,1 

Uitgevlogen 1e legsel 174 222 

Uitgevlogen 2e legsel 134 147 

Uitgevlogen per 
broedpaar 

6,1 7,0 

Nestjongen geringd: 369 372 Meer uitgevlogen jongen per broedpaar in 2014 
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13. HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 2014 
 

Een dertigtal vrijwilligers zijn ook dit jaar weer op pad geweest in geheel Noordoost- Twente om het aantal 

bewoonde huiszwaluwnesten te inventariseren. Er zijn 1695 nesten geteld, tegenover 1756 in het 

voorgaande jaar 2013, dit zijn er 61 minder, een afname van 3,5 %.  

 

De daling die in 2010 is ingezet en die we in onderstaande tabel na 2009 kunnen overzien, maakt duidelijk dat 

de zwart-witte lentebode het in onze contreien moeilijk heeft. Het lichte herstel dat in 2013 t.o. van 2012 was 

te zien, heeft zich niet doorgezet. Het is moeilijk om precies de oorzaken hiervan aan te geven. Een combinatie 

van factoren in het broedgebied in onze eigen regio, omstandigheden tijdens de trek en in de 

overwinteringsgebieden in Afrika spelen een rol. Op de beide laatste factoren kunnen we geen directe invloed 

uitoefenen. In onze eigen woonomgeving kunnen we proberen om als vrijwilliger samen met de ‘gastheren’ er 

voor te zorgen dat er draagvlak blijft voor voldoende nestplaatsen. Het aantal bewoonde locaties kwam uit op 

241. Dat zijn er 25 minder dan vorig jaar, de grootste daling sinds jaren. Het aantal getelde nesten van de 

boerenzwaluw liet daarentegen een stijging zien van 1601 naar 1851. Dit zou kunnen betekenen dat het met 

de boerenzwaluwen wat beter gaat, maar helaas wordt in ons telgebied het aantal boerenzwaluwen nog niet 

overal geteld. Conclusies trekken over voor- of achteruitgang is daarom lastig en voorbarig.  

 

 Aantal nesten en bewoonde locaties 

Jaar Bewoonde locaties Totaal aantal nesten 

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 

2014 241 1695 

 

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 2012 2013 2014 

A 1 nest 19,9 % 21,1 % 21,4 % 

B 2 – 5 nesten 40,0 % 38,3 % 38,9 % 

C 6 – 15 nesten 33,1 % 32,3 % 28,6 % 

D 16 – 25 nesten 5,5 % 4,5 % 7,9 % 

E 26 – 50 nesten 1,1 % 3,4 % 3,2 % 

F 51 – 100 nesten 0,4 % 0,4% 0% 

 

We zien in 2014 ongeveer hetzelfde beeld als in de voorgaande jaren. Opvallend is echter wel dat geen enkele 

locatie meer bij categorie F behoort. Dit is in jaren niet meer voorgekomen.  

De E-categorie telde dit jaar net als vorig jaar 8 locaties. Bij de fam. Koekoek te Denekamp werden 26 (vorig 

jaar 27) nesten aangetroffen, bij Hartman te Rossum 26 (vorig jaar 11), bij de fam. Deterd Oude Weme te 

Deurningen 30 (30), de fam. Mensink te Rossum 35 (29), bij Keizer te Beuningen 37 (38), bij Zanderink in De 

Lutte 37 (53), terwijl de locaties bij Broenink te Langeveen met 49 (35) en Schothorst in Oldenzaal (De Lutte) 

met 50 (43) nesten de top-2 vormden.  
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Onderstaande tabel geeft de aantallen weer van de grootste locatie over de laatste 5 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 50 

 

Noordoost-Twente onderverdeeld 

In onderstaand overzicht zijn de plaatsen in ons telgebied met het aantal aldaar aanwezige locaties en nesten 

aangegeven. De paar kleine locaties in Hertme, Lonneker en Vriezenveen behoren, als je naar de huidige 

gemeentegrenzen kijkt, eigenlijk niet tot Noordoost-Twente, maar worden al jaren door ons geteld.  

 

Plaats locaties nesten Plaats locaties nesten 

 2014 2013 2014 2013  2014 2013 2014 2013 

Agelo 12 14 98 83 Mander 6 7 37 63 

Albergen 12 10 79 99 Manderveen 0 0 0 0 

Beuningen 19 21 150 160 Mariaparochie 1 1 2 3 

Brecklenkamp 1 1 12 10 N.Deurningen 4 5 16 13 

De Lutte 24 30 192 190 Nutter 5 4 12 13 

Denekamp 19 21 155 167 Oldenzaal 1 1 25 29 

Deurningen 13 15 90 97 Ootmarsum 1 1 11 8 

Enschede 0 0 0 0 Oud Ootmarsum 10 12 33 37 

Fleringen 10 10 71 68 Overdinkel 1 0 7 0 

Geesteren 20 15 113 94 Reutum 8 9 45 42 

Hengelo 0 0 0 0 Rossum 31 30 214 218 

Hertme 2 2 8 6 Saasveld 17 20 98 104 

Hezingen 1 1 10 4 Tilligte 8 7 37 43 

Langeveen 6 5 73 69 Tubbergen 1 1 1 2 

Lattrop 6 9 24 31 Vasse 1 1 1 9 

Lonneker 1 1 12 5 Vriezenveen 1 0 1 0 

Losser 4 3 18 17 Weerselo 7 9 58 72 

 

Kunstnesten 
Jaarlijks wordt gekeken hoeveel kunstnesten er 
op een locatie zijn opgehangen en hoeveel er 
daarvan bezet zijn. In 2014 werden in totaal 
867 aanwezige kunstnesten vermeld, waarvan 
er 411 door huiszwaluwen bezet waren. Het 
bezettingspercentage van de kunstnesten komt 
hiermee op 47 % (in 2012 en 2013 was dit nog 
resp. 57 en 58 %) Van de in totaal 1695 
bewoonde zwaluwnesten waren er 1284 door 
de vogels zelf gebouwd. Bijna een kwart van 
alle bezette nesten bestaat dus uit kunstnesten. 
Ze blijken ook in trek bij met name mussen. In 
15 gevallen is melding gemaakt van bezetting 
door laatstgenoemde vogelsoort. Gezien de 
daling van het bezettingspercentage van 
kunstnesten, van 58% naar 47 %, is het zaak om 
goed te kijken of plaatsing van kunstnesten echt 
wel nut heeft op een bepaalde locatie.  

 

Kunstnesten bieden de mogelijkheid voor het ringen van de jongen. 
Het afgelopen jaar werden honderd pullen geringd meer als enig jaar 
hiervoor. 
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Opgemerkt. 
 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 1851.Vorig jaar werden er 
1601 geteld. Uit de toename van 250 nesten kunnen we echter niet de conclusie trekken dat het goed 
gaat met de boerenzwaluw. Het verzoek aan de tellers om terloops ook nog even te letten op 
laatstgenoemde soort, heeft waarschijnlijk enig effect op het resultaat gehad. Het is echter wel zo dat 
op bijna alle bezochte locaties de resultaten van de boerenzwaluw ter sprake komen. 

 Tal van tellers ervaren dat de bewoner(s) van de bezochte adressen vaak komen met enthousiaste 
verhalen over de nog méér aanwezige ‘natuur’ op het erf. Samen omzien naar de natuur wordt 
positief ervaren en draagt zeker bij aan het behoud ervan. De aanwezigheid van kerk-, steen-, bosuil 
en andere soorten komen nogal eens ter sprake. 

 Bijna ieder jaar benadrukken we weer het belang van het aanleggen van een simpel modderbadje als 
er geen goed nestmateriaal voorhanden is. 

 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. 

 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 twee broedsels 
grootbrengt, verorbert gedurende het broedseizoen samen een miljoen insecten.  

 In de kern van De Lutte waren enkele jaren geleden nog elf woningen met huiszwaluwnesten aan de 
gevel. Daarmee was het een uitzondering in Noordoost-Twente. 
Dit jaar was het aantal geslonken tot twee:  één adres met één nest en één adres met vier nesten. 
Op enkele adressen proberen de bewoners de zwaluw weer te lokken door gebruik te maken van 
kunstnesten.  

 Bij de fam Wessels uit Geesteren broedt al enkele jaren een zwaluw met een witte streep over de 
vleugel. De familie kijkt elk voorjaar weer uit naar de terugkeer van deze vogel. 

 Over het algemeen waren de weersomstandigheden gunstig voor zwaluwen. 
Alleen de periode rond Hemelvaart bracht een aantal echt koude dagen. Tal van oplettende 
‘zwaluwvolgers’ merkten op, dat er daardoor opvallend veel dode jonge vogels werden aangetroffen 
onder de nesten, waarschijnlijk door een gebrek aan voedsel. Bij kou nl. zijn er minder insecten. Op 
dezelfde dagen bleek een grote open loopstal  ’s ochtends bezocht te worden door een groot aantal 
zwaluwen die binnen bleven rondvliegen om zo toch nog voldoende vliegen te vangen.  

 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. 

 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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14. JEUGDNATUURCLUB 

Al sinds de oprichting van de Jeugdnatuurclub in 2007 zijn er ongeveer 40 kinderen lid. Er zijn kinderen die 

een andere weg inslaan en het lidmaatschap opzeggen, maar de aantrekkingskracht blijft onveranderd 

groot: er komen altijd weer nieuwe enthousiaste leden bij. De doelstelling van de club is kinderen de natuur 

laten beleven, waarbij ze al hun zintuigen gebruiken en dat ze mede door die beleving op een leuke manier 

kennis op doen. Hiervoor organiseert de club jaarlijks verschillende activiteiten en uitstapjes. 

 

In februari zijn we met 27 kinderen naar het museum Natura Docet in Denekamp geweest. Het heet nu Natura 

Docet Wonderryck Twente en is een belevingsmuseum en landschapscentrum waar natuur, cultuur en plezier 

samen gaan. We kregen eerst uitleg over dino’s en fossielen en daarna gingen we in groepjes op 

safarispeurtocht door het museum. Hoewel de kinderen het soms moeilijk vonden om de aandacht bij het 

dinoverhaal te houden, vonden ze het een erg leuke middag. 

 

In maart hebben we met 22 kinderen een voorjaarswandeling gemaakt langs de beken in Saasveld. Al 

struinend zagen we enkele kievieten, een haas en twee reeën. Veel kleinhoefblad stond in bloei en de eerste 

sleutelboemen kwamen voorzichtig uit de grond. De kievit hebben we in de kijker gehad, waarbij de kinderen 

zelf het kuifje ontdekten. 

 

Op vrijdag 11 april waren we te gast bij Jan 

Oldekamp op zijn prachtige boerderij op de 

Elfterheurne in de Lutte. Jan vertelde over 

de bijen, waar imkers op dat moment mee 

bezig waren. Met een zaklantaarn konden 

we een kijkje nemen in de 

vleermuizenkelder. Daarna liepen we langs 

een mooie houtwal en door een stukje bos 

naar een prachtige poel waar al spullen 

klaar stonden om op zoek te gaan naar 

waterdiertjes. In de aquariumbakken 

konden we de vangst mooi bekijken: kleine 

watersalamanders, waterschorpioenen, 

schrijvertjes, waterspinnen, libellenlarven 

en een geelgerande watertor. Het zelf doen en ontdekken vinden kinderen toch altijd nog het leukst. 

 

In mei stond de Oelermars bij Losser op het programma. Hier hebben 24 kinderen aan deelgenomen. 

Op deze locatie kwamen mensen van de Rabobank kijken en een cheque overhandigen, waarmee we diverse 

materialen voor onze activiteiten konden aanschaffen o.a. boeken en verrekijkers. 

We zijn naar de vogelkijkhut geweest en naar de Losserse zandbergen. De meeste kinderen wilden ook wel 

even de uitkijktoren beklimmen. Bij de Dinkel zagen we nog een paar prachtige judasoren (paddenstoelen) aan 

een oude vlier.  

Diverse activiteiten op en rond het erf van Jan Oldenkamp 
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In juni zijn we langs het Almelo-Nordhorn 

kanaal gefietst. Hier kregen we hulp van 

Hennie Kaptein die precies de plekken wist 

waar we de kleine karekiet konden horen. 

Met behulp van een ladder liet hij ons ook in 

een paar nestkastjes kijken van de bonte 

vliegenvanger. In een nest lagen eitjes en in 

de volgende kast konden we de jonge 

vogeltjes bewonderen.  

 

Het was prachtig weer en het water van de 

poel was onweerstaanbaar. 

 

In september zijn we de grens over gegaan. 

Met 14 kinderen kregen we bij de 

Bronstijdboerderij in Uelsen uitleg over het 

leven van onze voorouders zo’n 3000 jaar 

geleden. Dit werd verteld door een 

Nederlandse gids. Vooral het vuur maken 

met behulp van tonderzwam, piriet en mos 

vonden ze razend interessant.  

 

In oktober gingen we op zoek naar 

paddenstoelen in het Molenven. Aan de hand 

van bordjes die vooraf waren geplaatst, 

moesten de kinderen de paddenstoelen 

zoeken. Vooral de Berkenzwam hebben we in 

vele vormen en (grote) maten gezien. Er 

hebben 18 kinderen aan meegedaan. 

 

Als laatste dit jaar: in november de werkdag 

in de Wiekermeden. 

Nog nooit hebben we zulk prachtig weer 

gehad. Hier blijkt telkens weer dat de 

kinderen graag de handen uit de mouwen 

steken. Wat is er weer hard gewerkt door de 

28 deelnemertjes! Ook de volwassenen doen 

graag mee, maar moeten oppassen dat ze 

niet met de grote motorzaag de bomen 

omzagen die de kinderen zo graag met de 

hand te lijf willen gaan. 

 

Dit jaar moesten we het doen met soep en 

brood, maar voor volgend jaar hopen we 

weer op die heerlijke pizza van Jos.  
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De grote zilverreiger is oorspronkelijk 

broedvogel van oostelijke landen als 

Oostenrijk, Hongarije en Roemenië. 

Door het beschikbaar komen van 

geschikte broedgebieden doen ze het 

vanaf de jaren negentig ook in 

Nederland bijzonder goed. De 

Oostvaardersplassen vormen het 

belangrijkste bolwerk in Nederland. In 

het najaar trekt hij het binnenland in. 

Inmiddels is deze hagelwitte reiger 

ook bij ons een vertrouwde 

verschijning als overwinteraar. 

 

15. VOGELTREKTELLINGEN 

 

Inleiding: 

In 2014 stonden er drie najaarstellingen op het programma vanaf het uitkijkpunt nabij de Sterrenwacht, te 

Lattrop. De eerste telling van het seizoen vond plaats op 7 september. Er werd op deze dag geteld van 06.30 

tot 10.30 uur. Behalve dat er slechts door drie personen aan deze eerste telling werd deelgenomen, was het 

met maar weinig zichtbare vogeltrek een rustig begin van de geplande trektellingen. Er werden in totaal 697 

vogels geteld, verdeeld over 40 soorten. Bijzondere soorten waren boomvalk, ijsvogel en kleine karekiet. 

 

Op zondag 28 september was de tweede telling van 07.00 tot 13.00 uur. Hieraan namen negen personen deel. 

Met fraai najaarsweer werden bijna 3000 vogels geteld en hiermee was er duidelijk meer vogeltrek dan tijdens 

de eerste telling. Bijzondere waarnemingen onder de totaal 58 waargenomen vogelsoorten waren:  blauwe 

kiekendief, boomvalk, gekraagde roodstaart, ijsvogel, kleine bonte specht, kleine mantelmeeuw en watersnip. 

 

Op zondagmorgen 26 oktober vond de laatste telling plaats van 2014. Wederom was de tellocatie het 

uitkijkpunt bij de Sterrenwacht in Lattrop. De telperiode op deze dag was van 07.30 - 12.00 uur. Met 11352 

getelde vogels was deze teldag een echte topper waarbij van enkele soorten enorme aantallen doorkwamen. 

De houtduiven begonnen zeer enthousiast met bijna 2600 exemplaren in het eerste uur, maar konden helaas 

deze lijn niet vasthouden waarna de houtduiventrek volledig inzakte met maar enkele tientallen per uur. Maar 

ook van de kolgans en de vink kwamen het eerste uur enorme aantallen over. Samen met de spreeuw trokken 

er in het eerste uur van deze vier soorten bijna 6000 exemplaren over de telpost en was het voor de schrijver 

nauwelijks bij te houden. Bijzondere soorten deze dag waren toendrarietgans, appelvink, grote zilverreiger, 

havik, ijsvogel, watersnip en Canadese gans. 

 

Hieronder staat in afzonderlijke tabellen de top 5 van alle tellingen aangegeven.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 28 september 

1.  Spreeuw 815 

 2.  Vink 648 

3.  Kauw 240 

4.  Boerenzwaluw 217 

5.  Houtduif 140 

  

 26 oktober 

1. kolgans 3083 

 2. Houtduif 2839 

3. Vink 2821 

4. Spreeuw 1234 

5. Kauw  180 

  

 7 september 

1. Boerenzwaluw 172 

 2. Grauwe gans 84 

3. Kauw 80 

4. Zanglijster 54 

5. Huiszwaluw 38 

  

Tijdens de vogeltrektellingen werden vier foeragerende grote 
zilverreigers geteld. 
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De soortenlijst en de aantallen: 

 

Onderstaand alfabetisch overzicht maakt duidelijk wat er zoal gezien en gehoord werd tijdens drie 

vogeltrektellingen bij de Sterrenwacht te Lattrop. 

 

Soort Telling 

 

Soort Telling 

 7-9 28-9 26-10  7-9 28-9 26-10 

Aalscholver  8 11 Kneu  4 3 

Appelvink   1 Knobbelzwaan  3  

Blauwe reiger 5 12 18 Kokmeeuw 5 24 8 

Blauwe kiekendief  1  Kolgans   3083 

Boerenzwaluw 172 217  Koolmees 22 58 22 

Boomklever 2 3 3 Koperwiek   58 
Boomkruiper 2 3 2 Kuifeend 1 2 1 

Boomvalk 1 1  Matkop 3   

Buizerd 4 32 68 Meerkoet 2 4 10 

Dodaars  1  Merel 19 111 34 

Ekster  6 4 Nijlgans    

Fuut 1 3 1 Pimpelmees 19 84 33 

Gaai 21 64 26 Putter   33 

Geelgors   4 Ringmus  11 19 

Gekraagde roodstaart  1  Roodborst 3 13 8 

Glanskop 5   Sijs  5 2 

Goudhaan  2 1 Sperwer  12 27 

Goudvink   6 Spreeuw 24 815 1234 

Graspieper  1 4 Staartmees 5 7 10 

Grauwe gans 84 34 174 Steenuil   1 

Groene specht  4 2 Sijs  5 2 

Groenling 5 21 7 Tjiftjaf 26 48 3 

Grote bonte specht 3 8 2 Toendrarietgans   1 

Grote Canadese gans   8 Torenvalk  17 3 

Grote gele kwikstaart   3 Turkse tortel 3 1 3 

Grote lijster 5 5  Veldleeuwerik  2 241 

Grote zilverreiger  2 2 Vink 15 648 2821 

Havik   1 Waterhoen 3 5 2 

Heggenmus 3 9 3 Watersnip  5 4 

Holenduif 4 11 6 Wilde eend  74 16 

Houtduif 29 140 2839 Winterkoning   6 

Huismus  30  Witte kwikstaart  41 6 

Huiszwaluw 38   IJsvogel  2 4 

Kauw 80 240 180 Zanglijster 54 33 3 

Keep  6 31 Zilvermeeuw   9 

Kievit  13 172 Zwarte kraai 
Zwarte mees 

8 28  

Kleine bonte specht 2 1  Zwartkop   55 

Kleine karekiet 1   Zwarte roodstaart  1  
Kleine mantelmeeuw  2      
        

    Totaal 697 2347 11352 
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16. FALSTERBØ ZWEDEN  
 

Voor het eerst was er binnen onze Vereniging een vijfdaagse excursie opgenomen. En wel naar Falsterbø, het 

zuidelijkste puntje van Zweden waar een massale overtocht van roofvogels en veel andere vogels plaats vindt.  

Op woensdagochtend 17 september vertrekken we met z’n twaalven om 7.00 uur vanuit Weerselo. We reizen 

met een busje voor negen personen en een auto waar drie mensen in zitten. Het is ruim 700 km rijden naar 

Falsterbø. De reis verloopt voorspoedig. 

Onderweg zijn er maar weinig vogels te 

zien, een enkele buizerd op een paaltje. 

Tijdens de pauze kunnen we buiten 

picknicken, er is volop zon en de 

temperatuur loopt snel op naar 20 °C. We 

vervolgen onze reis naar Putgarden, waar 

we met de boot de oversteek maken naar 

Rodby in Denemarken. De boottocht duurt 

45 minuten. Een kleine roofvogel die over 

het water scheert, blijkt een smelleken te 

zijn. Van Rodby rijden we richting 

Kopenhagen. Op Deens grondgebied zien 

we meteen overal bonte kraaien, een 

soort die we in onze contreien volledig 

kwijt zijn geraakt. Vervolgens maken we 

de oversteek van Kopenhagen naar het 

Zweedse Malmö. Om kwart voor vier zijn we in Höllviken, waar we op een vakantiepark twee huisjes hebben 

gehuurd. Meteen als we uitstappen, zien we boven ons een rode wouw vliegen, mooi cirkelend op thermiek. 

Kort daarna volgen twee overvliegende sperwers en een langs trekkende havik. Met de andere genoemde 

soorten erbij zijn dat voor vandaag al 6 verschillende roofvogelsoorten! Het begint goed.  

Om half zeven is de maaltijd klaar en we schuiven buiten wat tafels aan elkaar en laten ons het eten heerlijk 

smaken. We gaan op tijd slapen, want voor de vogeltrek moet je vroeg uit de veren.  

 

Donderdag 18 september.  

Om 05.00 uur rinkelt de wekker, even opfrissen, 

ontbijt- en lunchpakketjes mee en dan met de auto 

naar Nabben (golfterrein Falsterbø) om van daaraf 

de vogeltrek te bekijken. Het is intussen al iets licht 

aan het worden. Na de eerste gele kwikken, 

sperwers en graspiepers te hebben gespot, begint 

het echte telwerk. Maar eerst kunnen we nog 

genieten van een prachtige zonsopkomst. We 

houden telformulieren bij en hebben hier 64 

soorten genoteerd. Het zijn er teveel om hier te 

vermelden. Opvallend is een groep van circa 2400 

(!) vissende aalscholvers. Natuurlijk is het zien van 

de eerste zeearend ook een bijzonder moment. 

We besluiten tegen 10.00 uur naar het 

nabijgelegen heideveld bij Falsterbø te gaan, waar 

je kunt genieten van de roofvogeltrek, die dan via thermiek op gang komt. Als we teruglopen naar de auto’s 

vliegt er tot twee keer toe een notenkraker over. Amper aangekomen bij het heideveld vliegen er al twee 

wespendieven en enkele sperwers over ons heen. Al met al trekken er in twee en een half uur tijd heel wat 

roofvogels over, te weten: buizerd (35), sperwer (34), torenvalk (10), bruine kiekendief (6), rode wouw (5), 

boomvalk (5), ruigpootbuizerd (2) en zeearend (2). De twee “vliegende” deuren, zoals de zeearend ook wel 

wordt genoemd, is aanwezig met een adult en een juveniel exemplaar.  

 

Meteen bij aankomst zien we al de nodige roofvogels zoals twee  sperwers 

Prachtige zonsopkomsten op de telplek 
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Tegen 12.30 uur breken we ook hier weer op en 

rijden in circa drie kwartier naar Havgard, waar twee 

interessante meren liggen. Bij het grote meer 

aangekomen, zien we vrijwel direct een visarend en 

een zeearend. Ook zitten hier beduidend meer rode 

wouwen. Vermeldenswaard is een groep van zo’n 

zeventig kraanvogels die met hun karakteristieke 

geluid overvliegen.  

Als we denken het hier ook wel gezien te hebben, 

rijden we door naar Grönaland. Daar is enkele jaren 

geleden een leuk wetlandje aangelegd. Ons oog valt 

meteen op een paartje roodhalsfuten met 3 halfwas 

jongen. Nadat we boven een aangrenzend akkerland 

nog een vijftal rode wouwen hebben ontdekt, rijden 

we door in de richting van Sörby. De weg er naartoe 

staat bekend als de rode wouwenroute. Als we een 

groepje van deze vogels ontdekken, staan we even 

stil en noteren hier een groep van negen. We zitten 

inmiddels al ver in de namiddag, waarna we koers 

zetten richting “thuishaven”.  Behalve de nodige vogels, hebben we vandaag ook gewone en grijze zeehonden 

gezien. En vanwege het mooie weer zijn de waarnemingen van diverse atalanta’s en een kleine vuurvlinder 

niet vreemd.  

De vogelteller staat vandaag al op 106 soorten. Dat zijn er 56 meer dan een dag eerder.  

Hannie heeft intussen weer alles in gereedheid gebracht voor een heerlijke maaltijd in de buitenlucht. Alles 

gaat dan ook “schoon“ op. Verschillende mensen hebben meegeholpen met het snijden van de vele soorten 

groentes, de afwas etc. maar Hannie verdient evenwel de meeste hulde.  

 

Vrijdag 19 september  

Vanmorgen zijn we opnieuw om 05.00 

uur uit de veren. De boterhammen zijn 

de avond tevoren al gesmeerd. Drie 

kwartier later rijden we weer naar de 

bekende vogeltreklocatie bij het 

golfterrein. Er is in de vroege ochtend 

behoorlijk wat sperwertrek (58). Ook 

vliegen er drie torenvalken over en een 

rode wouw. Nieuwe soorten op ons 

gestaag groeiende vogellijstje zijn onder 

meer: grauwe klauwier, grote gele 

kwikstaart, parelduiker, ijsgors, kleine 

jager, Noordse stern, middelste 

zaagbek, baardman en raaf. Verder 

genieten we van de totaal verschillende 

jachttechnieken van een drietal zeearenden, een tweetal visarenden en een smelleken. We hebben niet alleen 

oog voor vogels, maar vanwege het mooie weer kunnen we ook genieten van een aantal vlinders. Zelfs van 

soorten die bij ons zeldzaam zijn zoals argusvlinder, duinparelmoervlinder en rouwmantel. Ook nemen we zo 

nu en dan de tijd om wat plantjes in het duingebied te bekijken. ’s Middags staat een zoektocht op het 

programma naar de steenarend in het dal bij Fyledalen. Vincent en Leonard willen liever tot zonsondergang op 

het heideveldje blijven om de roofvogels te tellen. We zien al snel dat Fyledalen landschappelijk meer dan de 

moeite waard is. Als de telescopen zijn opgesteld, duurt het niet lang voordat we in de verte meerdere rode 

wouwen zien zweven. En dan ineens verschijnt er een grote roofvogel aan het firmament. Het is onmiskenbaar 

een steenarend. Genoteerd worden nog eens 25 rode wouwen, zeker 12 raven, diverse groepjes kruisbekken, 

een grote gele kwikstaart. Ook hier zien we prachtige vlinders en is de flora de moeite waard.  

Veel rode wouwen in de omgeving van Havgard 

In het struweel van het golfterrein werd een grauwe klauwier gespot 
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Als we tegen 17.15 uur het gebied verlaten, zien we nog een grote roedel damherten (zeker 40 exemplaren). 

Tegen 19.00 uur worden Vincent en Leonard weer opgehaald. De roofvogeloogst bestond op deze dag uit 

maar liefst: 225 rode wouwen, 189 sperwers, 184 buizerds, 6 torenvalken, 5 zeearenden (3 juv. + 2 subadulte 

vogels), 4 boomvalken, 3 bruine 

kiekendieven, 2 haviken, 2 wespendieven, 1 

ruigpootbuizerd en als klap op de vuurpijl 1 

juveniele steppenkiekendief.  

Rond 20.00 uur zitten we weer heerlijk aan 

tafel te eten. Buitenlucht maakt hongerig en 

dat is goed te merken. Ook nu weer gaat 

“alles schoon op”. Er valt heel wat na en bij 

te praten over deze dag. Met het bekende 

borreltje erbij komen de tongriemen flink los 

en gezelligheid is troef. Tegen 23.00 uur 

heeft iedereen de knollen op en gaan we 

slapen. Ook morgen willen we weer vroeg 

op. Onze soortenlijst eindigt vandaag op 123 

soorten.  

 

Zaterdag 20 september  

Als we wederom tegen vijven opstaan, merken we dat het (mist)roostig weer is. We doen het deze keer dan 

ook wat kalmer aan en zijn tegen kwart over zes op “de punt” (natuurreservaat Flommen), maar vanwege de 

grauwe weersomstandigheden valt er weinig te zien. 

Langzaam maar zeker wordt het weer beter en trekt de grauwsluier op. We besluiten ons geluk te beproeven 

in het bos bij Falsterbø en Skanör. Net als we onze auto’s op de parkeerplaats hebben neergezet, komt er een 

prachtige zeearend aangevlogen. Met trage vleugelslagen vliegt deze knoeperd vlak langs ons heen.  

Wat later bij het heideveldje, we zijn inmiddels gestopt met het turven van de aantallen, blijven we vol 

verwondering kijken naar de “bellen 

roofvogels” die bij tijd en wijle aan het 

firmament verschijnen. Deze “bellen” 

bestaan soms wel uit 70 tot 80 op thermiek 

rondcirkelende roofvogels. Het zijn vooral 

rode wouwen, en buizerds.  

Tegen half vier besluiten we nog wat rond te 

wandelen op het vakantiepark tot aan de 

kust. Omdat de laatste actieve dag vrijwel ten 

einde is, nemen we enkele aperitiefjes vooraf 

en wordt de maaltijd geprepareerd. Het eten 

smaakt wederom voortreffelijk en we sluiten 

de avond af met een drankje. Het is als steeds 

gezellig en we gaan wat later slapen dan de 

dagen ervoor. We spreken af dat we morgen 

samen om 07.00 gaan ontbijten, rond 07.30 

uur de schoonmaak doen en tegen 08.00 uur 

aan de lange terugreis beginnen. De eindscore komt vooralsnog uit op 131 vogelsoorten.  

 

Zondag 21 september  

Om 06.30 uur staan we op en om 07.00 ontbijten we buiten! Het is te merken dat het weer aan het 

veranderen is. Weg zijn de mooie zonnige dagen. Om exact 08.00 uur laten we onze vakantiehuisjes schoon 

achter. Het is inmiddels een beetje gaan miezeren. In de haven van Rodby worden vanaf de boot diverse 

eiders gezien en warempel ook nog 2 toppereenden. Dat is soort 132. Een enerverende reis zit er op. We 

hebben veel beleefd en gezien en ook de eindscore van 132 soorten mag er zijn. Met z’n allen bedanken we 

vooral Hannie en Jan voor de uitstekende organisatie.  

Hannie bij het bereiden van de maaltijd voor de twaalf deelnemers  

Veel buizerds trekken in grote groepen over. 
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17. DE GEHEIMZINNIGE WERELD VAN DE PADDENSTOELEN  

 

Judasoor, boompuist, dodemansvinger, varkensoor, 

aardappelbovist: zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal 

namen die de variatie in het uiterlijk van de paddenstoelen 

aangeven. Naar het uiterlijk kun je ze ook groeperen in 

zwammen met plaatjes (lamellen), buisjes en gaatjes, stekels 

en buikzwammen. Daarnaast zijn er ook nog bijzondere 

vormen. Vroeger hing er een waas van geheimzinnigheid 

rond paddenstoelen, die is terug te vinden in namen zoals 

elfenbankje, heksenboleet, duivelsei en heksenkring. Wie in 

een heksenkring ging staan, zou ongeluk over zich afroepen.  

 

 

Hoe ontstaat een heksenkring en wat is eigenlijk een 

paddenstoel?  

Onder de grond zitten draden, de zwamvlok, ook wel mycelium genoemd. Deze zwamvlok is altijd aanwezig, 

maar je ziet hem niet. Pas wanneer de omstandigheden goed zijn, komen de vruchtlichamen, de 

paddenstoelen, tevoorschijn. De meeste paddenstoelen zie je in de herfst als het lekker vochtig is en nog niet 

te koud. Soms kunnen die zwamdraden zich ongehinderd in alle richtingen uitbreiden en komen de 

paddenstoelen in een cirkel naar boven en vormen dan een heksenkring.  

 

Het belang van paddenstoelen in de natuur  

Paddenstoelen zijn zeer divers en prachtig om te zien, maar in de natuur heeft alles een functie. De eerste en 

tevens grootste groep zijn de saprofieten, de opruimers. Je vindt ze op dode bomen, takken, bladeren en 

ander organisch materiaal dat ze afbreken en weer tot humus vormen. Veel van deze soorten kun je het hele 

jaar door vinden, zoals de echte tonderzwam die vroeger werd gebruikt om vuur te maken.  

 

Dan zijn er die in symbiose leven met 

struiken, loof- en naaldbomen, ook wel 

mycorrhiza paddenstoelen genoemd. 

Eekhoorntjesbrood en vliegenzwam, om 

er enkele te noemen, behoren tot die 

groep met hun eigen gastheren. Deze 

paddenstoelen zijn onmisbaar voor 

bomen, omdat hun schimmeldraden 

(mycelium) verbonden zijn met de 

haarwortels van de bomen, die daardoor 

veel beter water en mineralen kunnen 

opnemen. De paddenstoelen hebben de 

bomen nodig om suikers te krijgen, die ze 

niet zelf kunnen aanmaken wegens 

gebrek aan bladgroen.  

 

 

 

De saprofieten halen koolhydraten uit dode plantenresten, bijvoorbeeld elfenbankjes en zwavelkopjes die 

dode boomstronken verteren.  

 

Een derde groep zijn de parasieten, die levende organismen aantasten. Een naam als dennen-moorder spreekt 

voor zich. Een veel voorkomende soort is de honingzwam, die met dikke mycelium-strengen ondergronds nog 

gezonde bomen opzoekt. Een bekende boom, De Kroeseboom in Fleringen, is aangetast en van binnen 

opgevreten door de zwavelzwam. Het vruchtlichaam is niet altijd te zien, maar het mycelium gaat door met de 

afbraak.  

Echt Judasoor (Auricularia auricula-judae)  
 

 
Vliegenzwam (Amanita muscaria) 
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Paddenstoelen in het meetnet  

Het paddenstoelenmeetnet omvat een groot aantal meetpunten in bossen en lanen in Nederland.  

Op deze punten worden jaarlijks meerdere keren de aantallen vruchtlichamen geteld van een bepaald aantal 

paddenstoelen: 112 geselecteerde soorten.  

De paddenstoelenmonitoring wordt georganiseerd door de Nederlandse Mycologische Vereniging in 

samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hierdoor wordt in de loop der jaren een beeld 

verkregen van het wel en wee van de Nederlandse paddenstoelen. Veel soorten verschaffen tevens informatie 

over de toestand van het milieu, bijvoorbeeld over verzuring en vermesting. De laatste decennia is er veel 

studie en onderzoek verricht naar het voorkomen van paddenstoelen en daardoor zijn er nu ongeveer 

vijfduizend! soorten bekend in Nederland.  

Wil je meer weten over paddenstoelen, ga dan naar www.allesoverpaddenstoelen.nl 

 

Paddenstoelenwerkgroep Twente  

Deze werkgroep houdt zich bezig met het 

inventariseren van paddenstoelen in Twente en 

wordt gevormd door zeven personen. In februari 

2014 konden we nog volop paddenstoelen vinden, 

die je normaal in het najaar ziet. “Het lijkt wel 

herfst” was dan ook een veel gehoorde opmerking. 

De eerste keer dat we dit jaar gezamenlijk op stap 

gingen was in maart op zoek naar de Ceder-

grondbekerzwam, die we in Hengelo in behoorlijke 

aantallen hebben gevonden. In maart en april kun je 

deze zeldzame grote bekerzwam vinden bij oude 

cederbomen.  

Op 13 april zag ik, notabene tijdens het lopen van de 

vlinderroute, in het Roderveld het mooie 

Beekmijtertje massaal met de voeten in het water 

staan. Ook een voorjaarssoort. Hoewel het seizoen 

voor het Paddenstoelen Meetnet pas op 1 juli 

begint, werd dit jaar de Hanenkam reeds in mei 

waargenomen. Juni en juli waren droge en warme 

maanden, maar in augustus viel er veel regen.  

 

Een soort die normaal in oktober te voorschijn komt, was 

dit jaar een maand te vroeg en op verschillende plaatsen 

was de Violette Gordijnzwam al in september te 

bewonderen. In de maanden september, oktober en zelfs in 

november gingen we wekelijks op onderzoek uit, waarbij 

we verschillende leuke maar soms ook zeldzame soorten 

hebben ontdekt. Zo zagen we in november in het 

Hazelbekke bij Nutter een wit Echt Judasoor tussen zijn 

bruine soortgenoten. Een van de werkgroepleden heeft 

daar een satijnzwam meegenomen om thuis microscopisch 

te onderzoeken en kwam zo tot de ontdekking dat het de 

zeldzame Kubusspoorsatijnzwam was, in Nederland nog 

maar op negen plaatsen gevonden. Andere mooie gebieden 

waar we hebben rond gestruind zijn o.a. Landgoed Twickel, 

Lonnekerberg, het Holthuis, Duivelshof, Arboretum Poort 

Bulten en Egheria. Eind november werd de eerste 

nachtvorst aangekondigd en dat was dan tevens het einde 

van het paddenstoelenseizoen.  

 

Cedergrondbekerzwam (Geopora sumneriana)  
 

Violette gordijnzwam (Cortinarius violaceus)  
 

http://www.allesoverpaddenstoelen.nl/
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18. BEEKHERSTEL IN TWENTE 

 

In Twente worden diverse beeklopen met omliggende gronden weer natuurlijk ingericht. Hoofddoel bij deze 

herinrichtingen is om bij piekafvoeren van water meer water te kunnen vast houden en verdroging tegen te 

gaan. Tevens moeten de beken weer natuurlijk functioneren. Hier hoort een natuurlijk functionerend 

beeksysteem met hogere grondwaterstanden en periodieke overstromingen bij.  

 

Binnen ons verenigingsgebied zijn o.a. (delen van) de Saasvelderbeek, Lemselerbeek, Deurningerbeek en 

Gammelkebeek heringericht. De natuurlijke beeklopen zijn hersteld, waarbij het doel is de bestaande 

broekbossen te handhaven en de beekbegeleidende beplanting te herstellen. Ook zijn de gronden rondom 

deze beken aangewezen als ecologische hoofdstructuur en zijn deze ingericht als ecologische verbindingszone. 

Er wordt gestreefd naar waterhuishoudkundige duurzaam te ontwikkelen gebieden. 

 

Natuurwaarden 

Natuur- en vogelwerkgroep de Grutto inventariseert al jaren de flora en fauna binnen het plangebied. Van met 

name broedvogels is een goed beeld. Daarnaast is het plangebied dit jaar (2014) verschillende keren bezocht 

om een beeld van de lokale flora en fauna te verkrijgen en om de ontwikkelingen van de flora en fauna 

rondom deze beken te volgen. 

 

Vogels 

Het gebied rondom de beken is belangrijk voor karakteristieke erfgebonden soorten en soorten uit het 

kleinschalig cultuurlandschap. Het boerenlandschap is nog redelijk kleinschalig waardoor er nog relatief veel 

“erfgebonden soorten” en soorten van het kleinschalig cultuurlandschap aanwezig zijn. Op veel erven broeden 

steenuil, kerkuil en torenvalk waarvoor op geschikte locaties diverse nestkasten zijn geplaatst. Daarnaast 

komen op veel erven in en direct rondom het plangebied soorten als ringmus, boerenzwaluw, huiszwaluw, 

holenduif, zwarte roodstaart en witte 

kwikstaart voor.  

Kenmerkende soorten van het weide en 

akkergebied zijn patrijs, geelgors, gele 

kwikstaart en kneu. Met name in het 

gebied rondom de Withagsmeden en 

Deurningerveld komen nog redelijke 

aantallen broedparen van geelgors en 

patrijs voor. De dichtheden van 

weidevogels zijn relatief laag. Kievit komt 

nog in redelijke aantallen voor, al laat de 

soort wel een dalende trend zien. 

Daarnaast broed wulp en scholekster in 

lage dichtheden in het gebied. Door de 

herinrichting heeft ook een soort als 

tureluur en kleine plevier dit jaar weer 

rondom de beken gebroed. Door de 

kleinschaligheid heeft het gebied echter weinig potentie voor weidevogels. Door de herstelmaatregelen is dit 

jaar een toename van het aantal geelgorzen geconstateerd. Ook overige soorten uit het kleinschalig agrarisch 

cultuurlandschap lijken al te profiteren van de genomen maatregelen, er ontbreken echter voldoende 

gedetailleerde trendgegevens om dit met zekerheid te stellen. 

 

Vleermuizen 

Het gebied is erg belangrijk voor vleermuizen. In de maanden mei en juni 2014 is het gebied enkele malen 

onderzocht op vleermuizen door Vincent de Lenne. Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied erg 

waardevol is voor vleermuizen. Er zijn maar liefs 6 soorten vastgesteld in het plangebied. De volgende soorten 

zijn vastgesteld: Rosse vleermuis, laatvlieger, watervleermuis, gewone grootoorvleermuis, gewone 

dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Laatvlieger en gewone dwergvleermuis zijn de algemeenste 

vleermuissoorten binnen het plangebied en komen in hoge dichtheden voor.  

Kenmerkende soort voor weide en akkergebied; de gele kwikstaart 
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Beide soorten hebben hun verblijfplaatsen in 

bebouwing op de omliggende erven, en foerageren 

in het plangebied. Hierbij maken ze gebruik van de 

verschillende lijnvormige structuren door het 

plangebied als vliegroute. Ook Rosse en 

watervleermuis foerageren binnen het plangebied. 

Watervleermuis maakt vooral gebruik van de 

waterstructuren als vliegroute en foerageert boven 

het water, het gaat om relatief lage aantallen. 

Vermoedelijk heeft deze soort verblijfplaatsen in de 

oudere loofbossen in en rondom het plangebied. 

Rosse vleermuis foerageert overal in lage 

dichtheden in het plangebied en heeft verschillende 

verblijfplaatsen in de oudere bomen in en rondom 

het plangebied. Deze grote vleermuissoort maakt 

geen gebruik van lijnvormige elementen als 

vliegroute. Ruige dwergvleermuis en gewone 

grootoorvleermuis zijn in zeer lage dichtheden 

waargenomen op plekken in het plangebied met 

dichte groenstructuren, Het is niet duidelijk waar 

deze soorten een verblijfplaats hebben. Beide 

soorten hebben hun verblijfplaats in zowel 

bebouwing als bomen. De herinrichtingmaatregelen 

hebben waarschijnlijk een positief effect op 

vleermuizen door een toename aan insecten. 

Overige zoogdieren 

Algemene en weinig kritische zoogdieren als haas, ree en verschillende muizensoorten komen overal in het 

plangebied voor. Tijdens  de avondronden zijn tevens waarnemingen gedaan van bunzing, steenmarter en das. 

Met name de waarneming van das is bijzonder, deze soort is nog niet eerdere door NVWG in het gebied 

waargenomen. Het is niet bekend of das ook een burcht heeft binnen het plangebied. Mogelijk betreft het een 

exemplaar die een burcht heeft rondom het Hulsbeek in Oldenzaal. 

 

Amfibieën 

Door de vernattingmaatregelen zijn het aantal amfibieën toegenomen (bevindingen NVWG). Algemene 

soorten als bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander komen algemeen voor 

rondom de beken. Het gebied heeft tevens potentie voor kritischere soorten als kamsalamander en poelkikker, 

het is niet bekend of deze soorten voorkomen binnen het plangebied. De toename van amfibieën (en kleine 

zoogdieren als muizen) is niet onopgemerkt gebleven bij vogels. Zo zijn er dit jaar groepen tot wel 15 ooievaars 

foeragerend in het plangebied aangetroffen. Bijzonder was ook dat in de maanden juni, juli en augustus 

meerdere zwarte ooievaars in en rondom de heringerichte beken zijn waargenomen. Zwarte ooievaars (tot 

drie exemplaren!) eten voornamelijk amfibieën en vis. De lange aanwezigheid van deze zwarte ooievaars geeft 

aan dat er voldoende voedsel dus veel vis en amfibieën aanwezig waren/zijn. 

Grootoorvleermuis op enkele plekken waargenomen in het 
plangebied 

Kleine watersalamander is een algemeen voorkomende soort rondom de beken. 
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Flora 

Door de vernattingmaatregelen en het afgraven van de voedselrijke toplaag is de diversiteit in flora 

toegenomen. Op de afgegraven stukken zijn voornamelijk veel akkerkruiden en kruiden van matig voedselrijke 

natte graslanden aangetroffen. Op de afgegraven zand en leemgronden direct langs de waterlopen 

ontwikkelen zich kruidenrijke vegetaties met kenmerkende soorten als gewone waterbies, watermunt, 

moerasrolklaver, gewone brunel, kale jonker en echte koekoeksbloem. Op de hoger droger afgegraven 

gronden zijn bloemrijke graslanden met klaver, boterbloem, ereprijs, smalle weegbree, margriet, akker-  en 

speerdistel aanwezig. Op de recent afgegraven stukken (voornamelijk zandgrond) zijn veel akkeronkruiden als 

gewone raket, moeraskers, veldkers, klaproos, vlasbekje, ganzevoet, veldzuring, sint janskruid, reigersbek en 

robertskruid aanwezig. Langs enkele hogere zandgronden waar graan wordt verbouwd, staan langs de randen 

karakteristieke soorten als klaproos, kamille, biggenkruid, duizendblad en schapenzuring.  

Op enkele locaties met kwel liggen ook kansen voor waardevollere vegetatietypen. In de omliggende 

bosgebieden bevinden zich waardevolle zeggevegetaties. Op een aantal locaties zijn waardevolle plekken 

aanwezig met kenmerkende beekbegeleidende flora als slanke sleutelbloem, kleine zonnedauw, 

moeraswolfsklauw, gewone dotterbloem en verspreidbladig goudveil. 

 

Overige soorten 

Door de meer natuurlijke beekloop en toename van 

oever - en watervegetatie zijn overal langs de beken 

weer in grote aantallen weidebeekjuffers 

aangetroffen. Deze soort werd voor de herinrichting 

slechts sporadisch en pleksgewijs gezien. De toename 

van bloeiende planten en meer diversiteit in soorten is 

ook positief voor verschillende libelsoorten en 

dagvlinders. Kwetsbare soorten dagvlindersoorten die 

zijn aangetroffen zijn groot dikkopje, 

zwartsprietdikkopje, kleine vuurvlinder en oranje 

luzernevlinder. De toename van bloeiende 

akkeronkruiden heeft een positieve invloed op deze 

soorten. In de omliggende bosjes is tevens op 

verschillende plekken kleine ijsvogelvlinder 

waargenomen. Deze relatief zeldzame soort komt op 

meerdere locaties in Twente voor in bossen met veel 

kamperfoelie. 

 

 

Bevindingen herinrichting 

De herinrichting heeft al een positief effect op een groot aantal soorten. Door de vernattingmaatregelen, het 

plaatselijk afgraven van de voedselrijke toplaag, en door een meer natuurlijke beekloop is het gebied diverser 

en soortenrijker geworden. 

 

 

 

 
 

Meer bloeiende akkerkruiden zijn goed voor vlinders zoals de 
luzernevlinder.  

http://www.bekhuis-advies.nl/


                              
                                                                     verslag 2014 
 
 

70   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                 

 
 Voorzitter: 

 
J. Nijmeijer  

 Haarstraat 55 
 7596 LM Rossum 
 Tel. 0541-626341 
  
 Secretariaat: J.Drop 
 Ootmarsumseweg 219a 
 7666 NB Fleringen 
 Tel. 0546-442013 
  
 Penningmeester: H. Schepers 
 Akkerhuisweg 3 
 7595 KJ Weerselo 
 Tel. 0541-661255 
  
 Rekeningnummer:  RABO: 144701332 
  
 Rekeningnummer:  GIRO: 4809659 
  
 Website: www.nvwgde grutto.nl 
  
 E-mailvereniging algemeen: secretariaat@nvwgdegrutto.nl 
  
 E-mail leden en donateurs administratie: 
 

leonard.rouhof@ziggo.nl 


	Voorblad JV 2014
	JAARVERSLAG 2014 kleur bcd

