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1. VOORWOORD 
Mooier kan het niet. Ons verenigingssymbool, de grutto, is 
de nationale vogel van Nederland geworden. En terecht, 
het grootste deel van de grutto-populatie broedt in 
Nederland. Ook zijn verschijning, met zijn mooie kleuren, 
lange snavel en poten en zijn mooie roep, die het 
landschap siert, draagt hier aan bij. Begin maart, wanneer 
de vogel het broedgebied weer opzoekt, krijg je het gevoel  
de lente komt er aan. De laatste eeuw heeft de grutto zich 
steeds aangepast aan het veranderende Nederlandse 
landschap. Van zeggemoerassen en heidevelden, naar 
kruidenrijke weilanden en akkers. Maar de laatste twintig 
jaar gaat het mis, het aantal grutto’s en weidevogels gaat 
drastisch achteruit. Door het alleen maar economisch 
denken van de mens is het landschap heel eenzijdig 
geworden. Het voedsel moet zo goedkoop mogelijk op het 
bord liggen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, je hebt 
drie keer daags iets van de boer nodig om te kunnen leven, 
maar het heeft wel grote impact op natuur en landschap. Dit 
heeft tot gevolg dat in de landbouw ook economisch 
gedacht wordt en dat resulteert in grote eenzijdige 
grasvlaktes zonder bloemen, vlinders, bijen en insecten. 
Hier hebben de grutto en de andere weidevogels geen 
antwoord op. Maar er is een lichtpuntje aan de horizon, 
want elders in den lande schieten andere vormen van 

landbouw als paddenstoelen uit de grond. Bij deze vormen 
van landbouw staat de ecologie weer centraal. Waar o.a. de 
weidevogels van profiteren en zo weer de kans hebben om 
hun jongen groot te brengen. Dit succes is te danken aan 
het feit dat de consument steeds meer vraagt naar 
duurzaam en fair voedsel. In Twente lopen we nog iets 
achter met duurzame landbouw waar ecologie ook weer 
centraal staat. Toch komen hier en daar in Twente nog 
plukjes grutto’s voor, die af toe nog een jong groot krijgen. 
Dit hele verhaal geldt ook voor de kievit, die uitgeroepen is 
tot vogel van het jaar. Voor die soorten wil de vereniging 
zich extra gaan inzetten met haar vrijwilligers. Het bestuur 
gaat het jaar 2016 uitroepen tot het jaar van de vrijwilliger. 
Wij willen hiermee mensen werven die zich willen inzetten 
voor de weidevogels. Het aantal vrijwilligers van onze 
vereniging loopt net zo hard terug als het aantal 
weidevogels. Ook eind vorig jaar zijn ons twee actieve 
vrijwilligers ontvallen en een aantal heeft aangegeven dat 
ze om gezondheidsredenen niet meer het veld in kunnen. 
Door het veld in te gaan, kun je zo je natuurbeleving 
prachtig vergroten door te kijken en luisteren naar de vogels 
in het landschap.  
 
Voorzitter Jan Nijmeijer.

 
 
Agrarisch natuurbeheer 
Het nieuwe stelsel agrarisch natuur-landschapsbeheer is 
per 1 januari 2016 van start gegaan. De kern van het 
nieuwe stelsel is een collectieve benadering van uit de 
streek zelf. Dit houdt in dat alle gebiedspartijen uit de streek 
er bij zijn betrokken, zoals natuurwerkgroepen, terrein 
beherende organisaties, gemeenten, de landeigenaren, de 
W.B.E., waterschap en L.T.O. Deze aanpak moet een 
duidelijke meerwaarde opleveren voor natuur – landschap 
en agrarische ondernemers. De uitvoeringskosten kan zo 
ook met de helft worden terug gebracht. Met de kennis die 
iedere partij inbrengt, kan agrarisch natuur beheer 
toegepast worden waar het kansrijk is. In Overijssel zijn nu 
drie collectieven actief, waaronder het Gebiedscollectief 
Noordoost -Twente, daar vallen de Gemeenten Tubbergen, 
Dinkelland, Oldenzaal en Losser onder. Sinds 2010 is 
N.V.W.G. De Grutto als gebiedscoördinator betrokken bij 
het agrarisch natuurbeheer, en met het afsluiten van 
beheer contracten voor weidevogel beheer. Deze activiteit 
is nu overgegaan naar het Gebiedscollectief N.O.T. Nu 
maakt N.V.W.G. De Grutto deel uit van het bestuur van het 
Gebiedscollectief N.O.T. en brengt ervaring en kennis in op 
het gebied van weidevogelbeheer en natuurkennis voor de 
droge dooradering. Noordoost -Twente is verdeeld in 
veertien werkgebieden, waar de leefgebieden van de door 
de Provincie aangewezen doelsoorten moeten worden 
vergroot en versterkt door agrarisch natuurbeheer.  
Helaas hebben we met moeite maar één weidevogel 
gebied kunnen behouden voor NO Twente, en dat ligt bij 

Albergen. Dit gebied voldoet nog aan de eisen van de 
Provincie van vijftien broedparen grutto’s en voldoende  
oppervlakte. Hoofddoel soorten voor een weidevogel-
gebied zijn grutto en tureluur, meelifters zijn kieviet en 
scholekster. Op het ogenblik wordt het gebied bij Albergen 
ingericht voor grutto’s met o.a. drasplas. Wel zijn er een 
aantal kievitgebieden aangewezen, de beheerpakketten 
zijn nog in ontwikkeling. Bij de andere dertien 
werkgebieden kunnen alleen maar beheerpakketten 
worden afgesloten voor droge dooradering. Bij deze droge 
dooradering gaat het om lijnelementen zoals houtwallen, 
houtsingels, bomenrijen, struweelhagen, hakhoutbosjes 
enz., met aan de zuidkant een minimale botanische 
hooilandrand van drie meter. Verder nog poelen en 
historische wateren, kruidenrijk grasland, kruidenrijke 
akkerranden, wintervoedselakkers enz. Het hangt af van de 
doelsoorten in dat gebied.  
Enkele gebieden met doelsoorten zijn: Mander en dal van 
de Mosbeek voor vliegend hert, gekraagde roodstaart, 
grote lijster en ringmus. Fleringen, Reutum en Ootmarsum 
voor de torenvalk, kneu, geelgors en patrijs.  
Rond Denekamp, De Lutte en Beuningen voor de 
knoflookpad, kamsalamander en boomkikker.  
Het gebiedscollectief heeft 700.000 euro te besteden, maar 
dat is nog niet allemaal weggezet. Er zijn nog 
mogelijkheden voor deelname aan agrarisch natuurbeheer.  
Voor meer informatie over agrarisch natuurbeheer kijk op 
de website  www.gebiedscollectiefnot.nl 

http://www.gebiedscollectiefnot.nl/
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2. MEDEWERKING AAN ORGANISATIES EN OVERHEIDINSTANTIES 
 
Vogelbescherming / Sovon 
Deelname aan Euro Birdwatch vanaf de telpost 
Sterrewacht Lattrop. 
Kerkuilenwerkgroep Twente 
Beschermingsactiviteiten en inventarisatie broedgevallen 
kerkuil.  
Sovon 
Deelname aan het nestkaartenproject / LSB project 
kolonievogels / Monitoring Steenuil / Atlasproject. 
Twentse Vogelwerkgroep 
Publicatie in Ficedula van artikelen. 
Media 
TC Tubantia, Op en Rond de Essen, Dinkellandvisie m.b.t. 
het aanleveren van informatie voor artikelen en 
persberichten.  
Staatsbosbeheer:  
Overleg inrichting gebied Ageler- Voltherbroek als 
weidevogelgebied 
Landschap Overijssel 
Bijeenkomsten en vergaderingen m.b.t. de coördinatie van 
het weidevogelbeheer en weidevogelbescherming in 
Twente. Deelname aan het kievitenproject.  

 
Provincie Overijssel  
Uitvoering de gebiedscoördinatie voor het collectief 
weidevogelbeheer en het botanisch beheer SNL in Twente 
en in midden Overijssel.  
Gebiedscollectief Noordoost Twente 
Bijeenkomsten, vergaderingen m.b.t. de vorming van een 
gebiedscollectief in Noordoost Twente. 
Gebiedscollectief Midden Overijssel 
Bijeenkomsten, vergaderingen m.b.t. de vorming van een 
gebiedscollectief in Midden Overijssel. 
Natuurlijk Platteland Oost 
Bijeenkomsten, vergaderingen m.b.t. onze taak als ANV 
(Agrarische Natuur Vereniging) 
Waterschap Vechtstromen 
Overleg uitvoering plas-drasgebied in Albergen 
Gemeente Tubbergen 
Overleg gebiedsplan buitengebied 
Uitvoering mitigerende maatregelen voor steenuil  
Gemeente Hengelo 
Overleg maaibeheer Bornse Maten vanwege de aanwezige 
jonge kieviten. 

 
 

 

 
3. LEDEN EN DONATEURS 
 
Leden 
Het ledenbestand telde eind 2015 totaal 156 leden. 
Donateurs 
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 2015 
was 359 donateurs. 
 

Jeugdleden 
Na een succesvolle start in 2006, bleef de animo van de 
Saasveldse basisschooljeugd voor de jeugdnatuurgroep 
onverminderd groot. De bijeenkomsten vinden, 
uitgezonderd de schoolvakanties, 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. 

In memoriam 
 
Gerrit Vreeswijk 

 
 

Op 23 december 2015 bereikte ons het droeve bericht van 
het plotselinge overlijden van Gerrit Vreeswijk op de leeftijd 
van 71 jaar. Gerrit was vanaf de oprichting in maart 1983 
lid van onze vereniging. Vooral in de beginfase van ons 
verenigingsbestaan hielp hij - het liefst op de achtergrond - 
mee bij tal van activiteiten. Zijn lokale kennis en 
enthousiasme, maar vooral zijn inzicht op velerlei vlak was 
een meer dan stimulerende factor. Binnen onze vereniging 
deed je niet vaak tevergeefs een beroep op Gerrit. Hij 
droeg de natuur dan ook een bijzonder warm hart toe en 
was gek met de vogels rond en om zijn huis. Zijn 
bijzondere aandacht ging echter vooral uit naar de vogels 
in het open veld en dan vooral de weidevogels in het 
Lemselose.  

Geboren en opgegroeid in deze omgeving en later 
woonachtig in het dorp Weerselo, bracht hij ieder voorjaar 
vele uren door in zijn beschermgebied. Hij was goed op de 
hoogte van het reilen en zeilen van de weidevogels in “zijn 
Lemselo”. Hij wist precies wanneer grutto, scholekster, 
wulp, tureluur en kievit waren teruggekeerd uit de 
overwinteringsgebieden en waar deze zich in het voorjaar 
ophielden om te gaan broeden. Als geen ander kon hij de 
nesten vinden en trof daarna ook de nodige 
beschermingsmaatregelen. Als dan de uiteindelijke 
broedresultaten tegenvielen, raakte hem dat zeer. Wij zijn 
hem voor zijn jarenlange inzet veel dank verschuldigd en 
hebben in hem een betrokken en actief verenigingslid 
verloren. 
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Hennie Kaptein. 
Op 2 december 2015 werden we opgeschrikt door het bericht van het overlijden van ons erelid Hennie Kaptein. Nog maar 
vier weken daarvoor waren de ruim 90 bezoekers van onze najaarsbijeenkomst getuige van zijn huldiging ter gelegenheid 
van zijn 25 jarig jubileum als de nestkastenmaker van onze vereniging.  
 
Als een van de eerste leden werd Hennie in 2007 benoemd 
als Lid van Verdienste. In 2012 werd hem vanwege zijn 
grote verdiensten voor de vereniging het erelidmaatschap 
verleend. Hennie was sinds 1988 lid van onze vereniging 
en hield zich in de eerste jaren vooral bezig met 
weidevogel-bescherming in Rossum. Zijn gebieden waren 
het “Menenveld” en de “Zoeker Esch” waar hij zich als 
veldwerker inzette voor de legselbescherming van kievit en 
scholekster. Ook het enige paartje wulpen in zijn 
werkgebied kon rekenen op zijn steun.  
 
Maar Hennie deed meer. Van meet af aan heeft de  
vereniging zich ook bezig gehouden met nestkasten, 
waarbij in 1990 voor het eerst melding is gemaakt van 
enige timmeractiviteit in de schuren van Hennie Kaptein. 
Wat bescheiden begon met enkele tientallen nestkasten 
voor zeldzame vogelsoorten als de kerkuil, torenvalk, 
steenuil en bosuil, groeide in de loop van de jaren uit tot 
een enorme nestkastproductie. Het handelsmerk van 
Hennie werd het nestkastmodel “Hennie Kaptein”. De 
schuur bij zijn boerderij nabij Havezate Everloo, was bij zijn 
overlijden opgeruimd en stond boordevol met nestkasten in 
alle soorten en maten. Alsof hij wist dat zijn tijd beperkt 
was. 
 
Zijn vele werk voor het vervaardigen en uitgeven van 
nestkasten leverde de vereniging veel nieuwe donateurs 
op. De vereniging had hiervan niet alleen in financieel 
opzicht veel voordeel maar hiermee creëerde Hennie 
bovendien een enorme goodwill voor de vereniging zowel 
binnen als buiten ons werkgebied. De nestkastprojecten 
binnen de vereniging waren niet mogelijk geweest zonder  

 
zijn nestkasten. Jeugdnatuurgroepen en verschillende 
basisscholen werden door hem voorzien van 
nestkastpakketjes. Zijn gedrevenheid en gastvrijheid 
maakte daarbij altijd veel indruk op de afhalers van zijn 
nestkasten. Vele honderden nestkasten werden door hem 
zelf geplaatst en als dan de plek geschikt was om de 
vereniging uit te dragen, werd er een verenigingssticker 
opgeplakt. Ook controleerde hij jaarlijks honderden 
nestkastjes in zijn woonomgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Jaarlijks controleerde Hennie honderden nestkastjes.  
 

Wanneer de plek geschikt was om de vereniging uit te dragen, werd er door Hennie een verenigingssticker op de nestkast geplakt 
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Hennie was een groot natuurliefhebber en wachtte ieder 
jaar vol spanning af wanneer zijn vogel terug kwam uit 
Afrika.  
Zijn vogel was de bonte vliegenvanger, die dankzij de vele 
nestkasten die Hennie in de omgeving ophing, zich enorm 
heeft uitgebreid. Geringde bonte vliegenvangers uit zijn 
kasten werden later uit heel Twente en soms nog verder 
teruggemeld. Hennie hield precies bij in welke nestkast op 
welk erf of in welk bos bonte vliegenvangers broedden en 
wanneer de jongen geringd moesten worden. Met zijn 
aluminium laddertje stoof hij door het bos van de ene naar 
de andere nestkast en was daarbij soms nauwelijks bij te 
houden. Hennie genoot en kwam vaak met zijn handen vol 
bonte vliegenvanger jongen weer de ladder af en de 
blijdschap was nog groter als hij riep “volle bak”, want dan 
had hij zeven en heel soms wel acht bonte vliegenvangers 
in zijn handen. 
 
Dankzij de vele nestkasten van Hennie rondom Volthe was 
de vogelstand van diverse soorten enorm hoog. Nergens in 
Nederland broedden zoveel bonte vliegenvangers, 
boomklevers, gekraagde roodstaarten en spreeuwen in zo 
hoge dichtheden als rondom zijn woonomgeving.  
Zijn meest geliefde nestkastlocatie was het Venneke, 
gelegen aan de Vogelpoelweg, een paar ha groot bos met 
middenin een vennetje. In dit nauwelijks toegankelijk en 
dicht begroeid bosje hingen veel nestkastjes en het was 
onvoorstelbaar dat Hennie elk jaar weer precies wist waar 
welke nestkast hing.  

Omdat er ontzettend veel muggen in het bos zaten, was de 
bezettingsgraad van de nestkasten enorm hoog, maar het 
controleren van nestkasten en ringen van jongen was een 
plaag, behalve voor Hennie, want die was muggenproof.  
Van computers en notitieboekjes om de administratie van 
de nestkasten bij te houden moest Hennie niets hebben. 
Op de achterkant van een kartonnetje hield hij nauwkeurig 
bij wat en waar in welke nestkast bij controle werd 
aangetroffen. Hij waagde zich niet aan het aflezen van een 
ringnummer als hij bij kastencontrole een geringde vogel 
aantrof, maar waarschuwde de ringer met de opmerking 
“moeders is geringd”. 
 
Ondanks dat Hennie de laatste jaren minder mobiel was, 
bleef hij nestkasten controleren. Hij vond een nieuwe 
locatie langs het Almelo-Nordhornkanaal waar hij honderd 
nieuwe nestkasten ophing en deze kon hij makkelijk 
controleren. In zijn vertrouwde zilvergrijze Golf reed hij over 
de zandweg langs al die nestkasten om ze te controleren. 
Menig toerist op de fiets langs het kanaal heeft hij 
enthousiast over dit project verteld.  
 
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met het verwerken 
van dit grote verlies. Met jullie zijn wij dankbaar voor alle 
mooie herinneringen aan deze bijzondere man. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “Moeders is geringd”                                                                                                           “Volle bak” bij zeven of acht jongen.          
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4. VERENIGINGSACTIVITEITEN 

Bijeenkomsten 
 
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. 
 
24 maart; voorjaarsbijeenkomst met als gastspreker 
weide-vogelspecialist en natuurfotograaf Jan van der Geld 
uit Noord Holland. De ruim 80 bezoekers waren geboeid 
door zijn presentatie “Weidevogels in een veranderend 
landschap” waarin de veranderingen in het landschap en 
het effect op de weidevogels het onderwerp waren. 
 

Beide initiatiefnemers van het Baasdamproject benoemd   
als lid van verdienste. 
 
19 mei; de jaarvergadering waarin de ruim 70 
bezoekers werden bijgepraat over de ontwikkelingen 
binnen de vereniging.  
Vanwege verhindering van onze voorzitter werd de avond 
geleid door de secretaris Johan Drop. Deze gaf een 
samenvatting van onze activiteiten het afgelopen jaar en 
een toelichting op de notulen van de jaarvergadering van 
2014. Het financiële verslag werd door onze 
penningmeester Henk Schepers doorgenomen waarna de 
kascommissie, bestaande uit Jan Kotte en Gerrit Vreeswijk 
haar goedkeuring hierover uitsprak. 
 
Hierna was de benoeming van een lid van verdienste. De 
keuze viel op 2 personen die een aantal jaren geleden een 
initiatief zijn gestart wat begon met een nestkastenproject 
in het Landgoed Baasdam in Tubbergen. Maar al snel 
vonden beiden heren dat daarin ook de jeugd moest 
worden betrokken. Er werden contacten gelegd met beide 
basisscholen in het dorp met als resultaat dat er nu jaarlijks 
voor alle leerlingen van groep 7 een bijeenkomst wordt 
georganiseerd waarin ze uitleg krijgen over nestkasten en 
vogels maar ook over andere natuurzaken. Het bestuur wil 
met deze benoeming de initiatiefnemers Gerard Bossink en 
Jan Oude Engberink in het zonnetje zetten.  
Beiden namen verrast de oorkonde in ontvangst en tevens 
werd hun een boekenbon overhandigd.  
 

Het recreatieve gedeelte van deze avond werd ingevuld 
door Robert Westerhof. Hij presenteerde voor ons een 
lezing met als onderwerp: “Passie voor vogels”. In de 
lezing nam hij ons mee naar een aantal broedvogels van 
het Springendal, de rioolwaterzuivering te Ootmarsum en 
natuurlijk de Ottershagen. Ook de trekvogels die in onze 
omgeving worden waargenomen waren in de presentatie 
opgenomen. Met zijn passie voor vogels en natuur lukte 
het hem om de bezoekers ervan te overtuigen hoe mooi de 
natuur ‘om de hoek’ kan zijn. 
 
De avond nam een onverwachte wending toen tijdens de 
pauze een bont gezelschap, onder aanvoering van 
burgemeester Mervyn Seegers van Tubbergen, de zaal 
betrad. De reden van zijn onverwachte komst was dat onze 
secretaris Johan Drop bij Koninklijk Besluit benoemd is tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende 
versierselen werden hem daarop door de burgemeester 
opgespeld. Deze benoeming voor meer dan 25 jaar 
vrijwilligerswerk, was op voordracht van NVWG De Grutto, 
de Stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland en de 
coördinator van het Boerenzwaluw Onderzoek Nederland, 
Bennie van den Brink, die hiervoor speciaal naar Weerselo 
was gekomen. Vooral zijn inzet voor NVWG “De Grutto”, 
beschermingsactiviteiten weidevogels, boerenerfvogels, 
coördinatie Kerkuilenwerkgroep Twente en het 
ringonderzoek voor de boerenzwaluw werden genoemd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Onze secretaris werd verrast door de burgemeester.    
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10 november; de najaarsbijeenkomst waarbij de ruim 90 
bezoekers bij aanvang van de bijeenkomst middels een 
PowerPoint presentatie werden bijgepraat over 
ontwikkelingen en resultaten van verschillende 
verenigingsactiviteiten. De hoofdmoot van de avond was 
weggelegd voor Roel Korbee met een boeiende lezing over 
de wolf.  
 
Overige activiteiten.  
 
Ook in 2015 hebben we uitvoering gegeven aan een 
aantal educatieve activiteiten veelal voor de jeugd.  
 
Eind maart hebben wij weer deelgenomen aan de 
uitvoering van het MOP-project (Milieu-
ontmoetingsprogramma voor de jeugd) in de gemeente 
Tubbergen. Op twee basisscholen, in zowel Fleringen als 
Vasse, hebben leerlingen nestkastjes getimmerd. Dit 
gebeurde onder leiding van onze leden: Gerard Boerrigter, 
Hein Boeve en Antoon Steggink. 
 

Groepsfoto na afloop van de presentatie.  
 
Op 20 maart 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 14 leerlingen en bij De Wiekslag 30 leerlingen. 
Om de leerlingen een indruk te geven van het nestkasten-
project, 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 en Wim Wijering de leerlingen 
een beeld te geven over de natuur en de vogelbevolking 
van het landgoed en het belang van het ophangen van 
nestkasten.  
 
In april gingen de leerlingen in navolging hiervan, mee op 
controle van de nestkasten. De Marke bezocht met 13 
leerlingen hiervoor de nestkastenlocatie van de familie 
Styver in Fleringen, terwijl 33 leerlingen van De Wiekslag 
op het landgoed de nestkasten inspecteerden.  

Hein Boeve helpt de leerlingen met het maken van de 
nestkastjes. 
 
Op 10 en 17 april hebben we op verzoek van de 
basisschool St Alphonsus in Mariaparochie vanuit de 
vereniging invulling gegeven aan 2 creatieve dagen waarbij 
leerlingen werden begeleid met nestkastjes timmeren i.c.m. 
voorlichting over nestkastbewoners. Wim Wijering gaf 
voorlichting en werd bij het nestkastjes timmeren 
bijgestaan door Gerard Boerrigter en Hein Boeve.  
 
Op woensdagmiddag 21 oktober was er een jeugd-
middag bij de Molen van Frans in Vasse georganiseerd 
door Landschap Overijssel. Kinderen konden een eigen 
nestkastje in elkaar timmeren en vetbollen maken. Net als 
in voorgaande jaren werd ons gevraagd te assisteren. 
Agonda Kemerink gaf de kinderen uitleg over de gemaakte 
nestkastjes en de vogels die hiervan gebruik maken.  

Agonda gaf de kinderen informatie over vogels en 
nestkasten. 
Op 13 september waren we tijdens de open dag ter 
gelegenheid van 600 jaar Singraven, met twee stands 
vertegenwoordigd op de infomarkt voor natuur 
gerelateerde organisaties. Het was druk. Op de ene stand 
uitleg gaven over onze vereniging en met name over 
erfvogels als boerenzwaluw en uilen, terwijl de andere 
stand was gericht op het werk van onze jeugdgroep. 
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Excursies  
 
Op zaterdag 11 april reisden we ’s ochtends vroeg met 
veertien deelnemers af naar de voormalige vloeivelden van 
de Rieselfelder bij Münster. Onderweg werden al buizerd, 
torenvalk, ooievaar, nijlgans en zwarte roodstaart 
genoteerd, evenals diverse reeën. En we zagen ook de 
eerste leuke soort; een mannetje beflijster. 
Tegen half negen arriveerden we bij de Rieselfelder, waar 
we meteen al een zingende blauwborst en een jagende 
bruine kiekendief konden waarnemen. 
Bij een vogelkijkhut werd even gestopt om aan water 
gebonden soorten te spotten. Tegelijkertijd konden we een 
kopje koffie drinken en een boterhammetje verorberen. 
Vanaf het Natuurinformatiecentrum ging de tocht te voet 
verder. Met de zon in de rug liepen we allereerst naar een 
speciaal daartoe aangelegde uitkijkheuvel. Het gekrijs van 
de kokmeeuwen galmde ons tegemoet. Hier werden 
zwartkopmeeuw en een paartje krooneend waargenomen, 
evenals pijlstaart, smient, wintertaling, slob-, tafel-, krak en 
kuifeend, dodaars, een enkele juveniele zilvermeeuw. En 
natuurlijk de bekende ganzensoorten. Met uitzondering van 
één enkele bosruiter waren hier geen steltlopers te zien.  

Terwijl we verder liepen hoorden we waterral, grutto en 
blauwborst. In één van de vele “Teiche” zwommen 
meerdere knobbelzwanen met daartussen zowaar een 
zwarte zwaan.  
Bij een wandelbrug boven een stuw kwamen, tot ieders 
verrassing, twee waterrallen uit het riet tevoorschijn 
waarvan we er één bijzonder mooi konden bekijken. 
Onderwijl hoorden we op korte afstand een zingende 
blauwborst.  
Voor we terug waren bij het biologisch station, zagen we bij 
een observatiehut de eerste en enige drie grutto’s van die 
dag. Bij de auto’s werden we verrast met een kop heerlijke 
soep, waarvoor we nogmaals vader Toon en zoon Rob 
hartelijk bedanken. Onderwijl zagen we nog vier grote 
zilverreigers overvliegen en werd een paartje staartmezen 
waargenomen.  
Na nog langs enkele kijkhutten te zijn gereden, was het 
plotsklaps gebeurd met het mooie weer en daarom 
besloten we tegen half drie huiswaarts te keren. Ons lijstje 
telde 73 vogelsoorten. 

 
Op zondag 31 mei zijn we met 15 
deelnemers op excursie geweest naar het 
Haaksbergerveen, één van de weinige nog 
levende hoogveengebieden van ons land. 
Laurents ten V. had wat voorwerk gedaan 
en loodste ons eerst langs het 
Niekerkerveen, waar we leuke soorten als 
spotvogel, blauwborst, tuinfluiter en 
zwartkop hoorden. De blauwborst liet zich 
gelijk goed bekijken, evenals een 
overvliegende boomvalk en enkele grauwe 
ganzen met jongen. Daarna liepen we het 
Haaksbergerveen in waar we geregeld de 
welluidende geluiden van wielewaal en 
koekoek hoorden. Eén koekoek liet zich 
prachtig zien en horen en reageerde meer 
dan enthousiast op Jan N., de 
koekoekimitator in ons midden.  
Intussen vlogen er enkele aalscholvers, Koekoek liet zich verleiden door de koekoekimitator in ons gezelschap 

 

 

Twee waterrallen kwamen tevoorschijn uit het rietveld, één hiervan liet zich mooi zien.  
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scholeksters, een wulp en een buizerd over en hoorden we 
een heikikker. We zagen een prachtig mannetje geelgors 
met de snavel vol rupsen en insecten.  
Ook kregen we hier de eerste roodborsttapuit in de kijker, 
evenals een boompieper met zijn karakteristieke 
baltsvlucht. We werden verrast door een baltsende 
watersnip, met zijn vibrerende buitenste staartpennen. Ook 
een waterral, die een verborgen leven in het riet leidt, liet 
zich nadrukkelijk horen. Gierzwaluwen scheerden laag 
over het riet, op zoek naar vliegende insecten. Natuurlijk 
zagen en hoorden we geregeld rietgorzen en 
blauwborsten. Spechten kruisten ons pad, grote bonte 

spechten en een groene specht. De mooiste specht van 
die dag was evenwel een mannetje van de zwarte specht, 
foeragerend onderaan een dode berkenstam. 
Langs de Wennewickweg konden we soorten als 
huiszwaluw, witte kwikstaart, gekraagde roodstaart en 
bonte vliegenvanger aankruisen. Het vermelden waard is 
natuurlijk de prachtige waarneming van de twee adders, 
die in het Haaksbergerveen nog voorkomen. De 
soortenlijst bleef op deze dag steken op exact 60 soorten. 
Tegen kwart over twaalf keerde het gezelschap voldaan 
huiswaarts. 

Op vrijdag 12 juni vertrokken we rond 19.30 vanuit 
Weerselo naar de schaapskooi bij Stroothuizen, voor onze 
avondexcursie in het Beuningerachterveld. Er waren 
veertien belangstellenden voor deze avondexcursie. 
Omdat bekend was, dat een broedpaar grauwe klauwieren 
in deze omgeving zat, was dit de eerste doelsoort van 
onze excursie. Al snel hadden we, vanaf de Punthuizer-
weg, het mannetje in onze kijker. Even later liet zich ook 
het vrouwtje grauwe klauwier zien. Ook soorten als de 
geelgors en de boompieper lieten zich fraai zien, evenals 
een mooie roodbruine reebok. Stroothuizen is een prachtig 
natuurgebied dat voorheen als maisland in gebruik was. 
We vervolgden onze weg naar het Beuningerachterveld, 
waar we op gemaaide weilanden o.a. een paartje patrijzen, 
vijf blauwe reigers, drie ooievaars en meerdere paartjes 
wulpen zagen, waaronder ook een vliegvlug jong. Op het 
prikkeldraad zat een mannetje roodborsttapuit en in het 
gemaaide gras een aantal veldleeuweriken.  
 

 
 

We liepen door naar Punthuizen, waar de Spaanse ruiter 
begon te bloeien en het gebied spoedig paars zou kleuren. 
Hier vloog een koekoek over, die enigszins van streek 
raakte door de imitatiegeluiden van enkele excursie-
deelnemers. We liepen terug richting Beuningerachterveld 
en zagen onderweg soorten als de tjiftjaf, roodborsttapuit 
en gele kwikstaart. Ook kwam er een houtsnip 
overgevlogen.  
Bij een weiland/korenveld was de roep van de kwartel, 
kwik-me-dit, duidelijk te horen vanuit het hoge gras. Even 
verderop liepen we het heidegebied in. Al heel snel klonk 
op afstand het gesnor van een nachtzwaluw. We postten 
een tijdje op een plek en zagen toen een nachtzwaluw 
over de heide vliegen. Een luid snorrende baltsroep klonk 
dichtbij vanuit een grove den. Op het moment dat de 
nachtzwaluw uit de boom vloog, hoorden we het luide 
geklap van de vleugels. Rond elf uur keerden we 
huiswaarts. Het was een zeer geslaagde avondexcursie 
met mooi weer en bijzondere waarnemingen. 

Het mannetje van de grauwe klauwier hadden we al snel in de kijker. 
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Op zaterdag 22 augustus reisden we met acht 
deelnemers af naar “het Lauwersmeergebied”.  
Tijdens de eerste stop vlakbij het Jaap Deensgat, met 
koffie en een boterham, zagen we al gelijk een slechtvalk, 
een grote groep lepelaars, een 12-tal casarca’s en alle in 
Nederland voorkomende zwaluwsoorten.  
Bij het roodkeelplasje hoorden we baardmannetjes, er 
vlogen rietgorzen over en sommigen zagen zelfs een snor. 
Even later ontdekten we de eerste watersnippen, 
kemphanen, een enkele bosruiter en witgatje.  
Vanuit de vogelkijkhut bij het Jaap Deensgat zagen we 
grote aantallen krakeend en wilde eend en in mindere 
mate wintertaling, smient, pijlstaart, slobeend en kuifeend. 
Van de steltlopers konden we kemphaan, goudplevier, 
kievit en kluut noteren en soorten als: zwarte ruiter, kleine 
strandloper, groenpootruiter en tureluur. Hier werden ook 
de eerste reuzensterns gezien en boven de rietvelden 
enkele bruine kiekendieven. 
In de omgeving van de Vlinderbalg zagen we futen met 
jongen, een grote groep kuifeenden en krakeenden. Wie 
omhoog keek, zag een jagende boomvalk en een 
torenvalk voorbij komen. 
Vervolgens maakten we een rondje Lauwershaven. De 
vogeloogst was hier magertjes, dus tijd om ons bij “Visser 
Vis” tegoed te doen aan zoute haring en kibbeling.  
Bij Ezumakeeg “Zuid” werden twee kleine strandlopers en 
een Temmincks strandloper ontdekt, twee niet bepaald 
alledaagse soorten. Verder noteerden we hier bos- en 
groenpootruiters, enkele watersnippen, grote groepen 
kluten, aalscholvers, knobbelzwanen, kemphanen, krak- 
en wilde eenden, pijlstaarten, wintertalingen en diverse 
ganzen. Vanaf de kijkheuvel bij Ezumakeeg “Noord” 
hebben we geruime tijd genoten van de vele soorten 
vogels in het ondiepe water. 

  Verschillende “pingende” baardmannetjes in het riet. 
 
In rietkraag zat een rietzanger en het geluid van de 
baardmannetjes was niet van de lucht. Ook het aantal 
kluten was geweldig en wat zijn het prachtige vogels om te 
zien! Op het laatst verschenen er nog twee volwassen 
zeearenden aan het firmament en een mooie excursiedag 
werd afgesloten door een jagende boomvalk. 

 
 

 
 
 
Het was ongeveer 15 graden toen we op 20 juni omstreeks 10:00 uur 
met twaalf volwassenen en twee nog jonge kinderen samen kwamen aan de 
Oude Broekweg om te speuren naar vlinders en libellen in het Voltherbroek 
en de Wiekermeden.  
Vlinders vliegen pas als ze hun lichaamstemperatuur hebben weten op te 
werken tot dertig graden en aangezien ze koudbloedig zijn hebben ze de 
warmte van wat zon nodig, en die was er niet. De excursie kreeg dan ook een 
ietwat ander karakter dan vooraf verwacht. 
Marianne vertelt eerst iets over de levensgeschiedenis van een vlinder, 
waarbij zijn uiterlijk ingrijpend verandert en nog meer wetenswaardige zaken.  
In de buurt van sporkehout vliegt een motje op, ook fladdert er een wit 
nachtvlindertje weg. Sporkehout is belangrijk voor vlinders: als waardplant om 
eitjes af te zetten en om te foerageren.  
We komen op een grote open plek. Voor sommigen bekend terrein: jaarlijks 
wordt hier samen met de jongerengroep hard gewerkt om de boel open te 
houden en met resultaat. Een greep uit wat we tegenkwamen: beenbreek, 
ronde zonnedauw, witte snavelbies, veenmos, dopheide en tormentil. 
Intussen, het lijkt wat warmer te worden, laat een gewone oeverlibel zich zien.  

Beenbreek groeit uitsluitend op zure 
bodems met niet of nauwelijks kalk. 
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Verder zagen we moeraswolfsklauw en veenbies 
(‘heidepruik’). Voor we dit veld verlaten laat Marianne ons 
waterpeper proeven. Even laat zich nog een vlinder uit de 
familie van de uiltjes zien. 
Wanneer we door een open grasveld lopen vliegen veel 
bruine zandoogjes op, een echte grasvlinder. Op de 
Wiekermedenweg gekomen, gaan we langs een slagboom 
een bosweg in. Ook hier op een open plek bruine 
zandoogjes en witte nachtvlindertjes in het gras, maar ook 
viervleklibellen. We ontdekken het vrij zeldzame liggend 
hertshooi, met zijn heldergele bloemetjes. Terug op het 
pad horen we de geelgors en zien we een atalanta. Toch 
nog een mooie vlinder voor we tevreden naar huis gaan. 
 
Op zaterdag 7 november gingen we voor onze laatste 
verenigingsexcursie dit jaar met twaalf deelnemers naar 
het Diepholzermoor e.o.  
Bij An der Dadau, onze eerste stopplaats, zien we in een 
weiland al een groep van ongeveer vijftig kraanvogels en 
meerdere groepjes komen overvliegen met hun 
karakteristieke roep. In de struiken zitten geelgorzen, 
groenlingen, koperwieken, vinken en sijsjes. 
Rijdend op de Mitteldamm en de Moorstrasse zien we links 
en rechts grote groepen kraanvogels op de akkers. Ook 
Am Moorkanal hebben we een tijdland genoten van grote 
groepen foeragerende en overvliegende kraanvogels en 
ganzen. 
 
Bij de Dümmersee leidt een smal pad ons naar een kijkhut. 
Terwijl we daar naartoe lopen vliegt een houtsnip over en 
zien we twee ijsvogels bij een brede sloot. Vanuit de hut 
hebben we een mooi zicht op een weids landschap, waar 
we een slechtvalk zien, rustend op een weidepaal. Op het 
water zien we tafeleenden, krakeenden, meerkoeten en 
dodaars en op de weilanden toendrarietganzen en 
smienten. 
 
Als we richting Ochsenmoor rijden, een extensief veen-
weide gebied, spotten we veel zilverreigers en buizerds op 
weidepalen. We bezoeken nog even het 
Naturschutzstation Ochsenmoor. 
Aan de achterkant van de Dümmersee zien we grote 
aantallen wilde eenden op het water, maar ook 
tafeleenden, wintertalingen en pijlstaarten. Andere soorten  
die we hier waarnemen zijn goudvink, staartmezen, 
rietgorzen, sijsjes, vinken pimpel- en koolmezen en  .. 
een zeearend! 
 

Een echte grasvlinder, het bruin zandoogje. 
 
Tegen de schemering gaan we naar het Rehdener 
Geestmoor. Daar zien we al snel een klapekster.  
Ondertussen komen de eerste kraanvogels binnenvallen. 
Van ver horen we de kraanvogels al aankomen, die 
uiteindelijk in het moerasgebied neerstrijken. Na ongeveer 
een uur te hebben genoten van dit schouwspel besluiten 
we huiswaarts te keren.  
 
Maar niet voordat Jan, als voorzitter, een mooie gevulde 
mand overhandigt aan Wim Wijering, die heeft 
aangegeven te stoppen als medeorganisator van het 
jaarprogramma. Jan bedankt Wim voor zijn jarenlange 
inzet en enthousiasme, waarop een spontaan applaus 
volgt voor Wim.  
De eindscore van deze dag 5.490 kraanvogels. 

Wim stopt als enthousiast organisator van het 
jaarprogramma.
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5. WEIDEVOGELS 2015 
 
Inleiding 
 
Nu het heel slecht gaat met de weidevogels in Nederland zie je dat er vanuit de politiek, natuurorganisaties en 
ook vanuit de bevolking meer activiteiten worden ondernomen om deze bijzondere en prachtige vogels die bij 
ons land behoren, te redden. Met uw steun is de grutto verkozen tot nationale vogel van Nederland.  
 
Onze vereniging zag al vroegtijdig in dat de weidevogels 
moesten worden beschermd. De grutto werd opgenomen 
in de naam en in het logo van onze vereniging. Het logo 
symboliseert tevens de leefbaarheid van de natuur op het 
platteland in Noordoost-Twente waarbij boeren en 
vrijwilligers samen optrekken om de vogels die bij dit 
gebied horen, te behouden. 
Voor wat betreft het totaal aantal broedparen weidevogels 
binnen onze kerkdorpen hebben we weer een stap moeten 
terug doen. Er zijn zeer weinig weidevogelkuikens 
vliegvlug geworden. Dit geldt niet alleen voor Noordoost-
Twente waar maar ook voor de rest van Overijssel. De 
laatste jaren zie je vooral bij de kievit en de grutto, dat 
deze soorten zich steeds meer gaan clusteren in de betere 
en geschiktere weidevogelgebieden waar ze de 
voorgaande jaren nog succesvol kuikens hebben kunnen 
grootbrengen. Helaas zijn deze gebieden door de jaren 
heen, sterk gedecimeerd. De gedachte volgens velen dat 
de weidevogels in 2015 nog met de naweeën van 
muizenplaag 2014 te maken heeft gehad, met als gevolg 
een sterke aanwas van predatoren, zou moeten betekenen 
dat we in 2016 weer een jaar krijgen met sterk verbeterde 

broedresultaten. Hopelijk wordt deze visie bewaarheid. 
Vorig jaar werd door Landschap Overijssel voor het eerst 
voorzichtig getest met een drone die ondersteuning moet 
gaan bieden aan veldwerkers en loonwerkers voor o.a. het 
opzoeken van weidevogelnesten en weidevogelkuikens. 
De bedoeling is dat de drone de gps-coördinaten in een 
databestand gaat vastleggen van bijvoorbeeld een nest en 
dat de loonwerker vervolgens deze opgeslagen 
coördinaten dan weer gaat gebruiken om het betreffende 
nest, middels een visuele en/of akoestische melding, die 
hij tijdens het maaien op zijn trekker binnen krijgt, gaat 
sparen. Hopelijk liggen er tegen de tijd dat dit systeem 
goed werkt, nog weidevogelnesten op de maisakkers of 
weilanden. 
 
Verheugd zijn we over de aanleg van 1,5 hectares plas-
dras die in het weidevogelgebied in Albergen speciaal voor 
de weidevogels in het voorjaar van 2016 gerealiseerd zal 
worden. 
Met deze broodnodige biotoopverbetering zal een 
langgekoesterde wens van onze vereniging in vervulling 
gaan. 

 
 
2016: het jaar van de kievit 
 
Door de snelle achteruitgang van het aantal broedparen kieviten is 2016 door het SOVON en het 
Vogeltrekstation uitgeroepen tot het jaar van de kievit. De kieviten zullen hierdoor de nodige aandacht krijgen 
en hopelijk heeft dit een positief effect op het voortbestaan van de kievit op het platteland. 
 
Onze vereniging gaat dit jaar met enkele gecertificeerde 
ringers proberen om zoveel mogelijk kievitskuikens te 
ringen, om deze vogels op latere leeftijd beter te kunnen 
blijven volgen. Om zodoende te onderzoeken en er aan bij 
te dragen hoe we de achteruitgang van deze ooit zo 
algemeen voorkomende weidevogel in Nederland kunnen 
stoppen. 
Om te kijken wat de overlevingskansen van jonge kieviten 
zijn, gaan onderzoekers, ringers en vrijwilligers ook op 
weidevogelrijke plekken in Nederland komend voorjaar 
vooral jonge kieviten ringen en volgen. Kieviten broeden in 
zowel grasland als op akkers en daarom kijken de 
onderzoekers in beide typen gebieden. Daarbij letten ze 
ook op de effectiviteit van beschermingsmaatregelen en 
hoeveel eieren er per gebied uitkomen. Met hulp van 
vrijwilligers gaan ze de kansen van een kuiken nauwkeurig 
vastleggen.  
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Kievit 

Het voorjaarsweer 2015 
Maart kende een normale temperatuur, was zonnig en aan 
de droge kant. Op 8 maart werden temperaturen gemeten 
van 15 tot 18 graden. Van 16 tot 18 maart kwam het weer 
tot 15-18 graden. Aan het eind van de maand waren de 
weersomstandigheden zeer wisselvallig tot onstuimig. 
April was zeer zonnig, droog en aan de koude kant. De 
start was wisselvallig en vanaf de negende werd het iets 
zachter. Vanaf 16 april koelde het af met koude en heldere 
nachten met 4 vorstdagen in de Bilt. In het oosten van ons 
land werden 17 dagen vorst aan de grond gemeten. Op 28 
april werd op Vliegbasis Twente ruim negen graden onder 
nul gemeten. 
Mei was vrij koel, vrij droog en vrij zonnig. De eerste twee 
dagen lokaal onder het vriespunt. Bij Vliegbasis Twente 
koelde het af tot min 3,7 graden. Op 5 en 11 mei kwamen 
de temperaturen op 20 en 25 graden.  
 
Het zonnige weer in het vroege voorjaar is waarschijnlijk 
ook de reden geweest dat er bij de reewildtelling binnen 
WBE Zenderen al 1 reegeit met 2 kalveren werd gespot en 
op 28 maart aan de Ootmarsumsedijk in Rossum de 

eerste eendenkuikens van 1 dag oud door Bennie 
Veldhuis werden waargenomen.  
 
Het eerste kievitsei 2015.  
Op zondag 15 maart om 17.00 uur werd het eerste 
kievitsei gevonden door Aloys Engelbertink in het bijzijn 
van zijn zoekmaatje Gerrit Vieker. Aloys vond het legsel, 
dat bestond uit 3 eieren, op het maisland van boer 
Hobbelink dicht bij Oldenzaal. Even later vond Aloys op 
dezelfde maisakker nog een kievitsnest met 1 ei. 

 
  De vinders van het eerste kievitsei gehuldigd op de  
  voorjaarsbijeenkomst 

Resultaten weidevogels per soort   
Note: De resultaten en grafieken hebben betrekking op het oorspronkelijk werkgebied van de vereniging zoals we dat al 
sinds de oprichting van onze vereniging volgen. Enkele jaren geleden hebben we onze beschermingsactiviteiten ook 
uitgebreid naar andere, relatief goede weidevogelgebieden buiten ons verenigingsgebied. Deze gebieden zijn niet 
opgenomen in de grafieken!  
 

Kievit 
Het aantal broedparen kieviten in 2015 is na een kleine 
opleving van vorig jaar weer terug op het niveau van 2013 
namelijk 277 broedparen. Daar waar we vorig jaar nog 80 
tot 100 vliegvlug geworden kievitskuikens hadden, 
moesten we het dit jaar met minder doen, namelijk 60 tot 
80 vliegvlug geworden kieviten. Tegen het aantal van 277 
broedparen kieviten kun je dit resultaat abominabel slecht 
noemen. 
In Rossum deed dit jaar weer een boer mee met het 
kievitenproject dat gesubsidieerd werd door provincie 
Overijssel. Deelname aan dit project betekende dat een 
boer geld zou krijgen wanneer deze zijn 
landbouwwerkzaamheden op een bouwland met meer 

dan 4 nesten tot een bepaalde datum zou uitstellen. Op het betreffende perceel in Rossum zaten 9 kieviten te broeden.  
Aanvankelijk zag het er ook goed uit. Bijna alle nesten kwamen succesvol uit. Helaas werden de meeste kuikens na verloop 
van tijd door kauwtjes, die hun nesten hadden in een aanliggende schuur van een andere boer, van het land gegrist en 
opgevoerd aan het nageslacht. Ondanks de medewerking en de bereidheid tot het uitstellen van landbewerkingen van deze 
deelnemende boer viel het resultaat enigszins tegen. Voor de positivo’s onder ons zou je ook kunnen zeggen dat door de 
medewerking van deze boer er toch nog 6 tot 8 kuikens vliegvlug zijn geworden. 
 
Ook in onze overige kerkdorpen waren de broedresultaten van de kieviten heel slecht. 
Benadrukt dient wel te worden, en dat geldt zeker in het geval van kievit, dat de slechte resultaten zeker niet alleen aan de 
vele landbewerkingen op de maispercelen liggen. Voor de kieviten zijn er dan vaak nog volop kansen tot broedsucces 
wanneer eenmaal de mais gepoot is. 
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Grutto 
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Scholekster 

Grutto 
Bij de grutto is het nog steeds kommer en kwel. Het aantal 
broedparen ging in 2015 weer met meer dan 10 % 
achteruit en kwam uit op een totaal van 27 broedparen. 
De meeste van onze broedparen grutto’s ( 9) zaten dit jaar 
aan de Wolfsbergweg in Agelo. Hiervan kwamen zeker 5 
nesten succesvol uit. Vanwege het ontbreken van 
voldoende dekking in dit gebied, er is geen uitgesteld 
maaibeheer aanwezig, is er van deze nesten geen enkel 
kuiken vliegvlug geworden. Dit jaar zijn van de 27 
broedparen 0 gruttokuikens vliegvlug geworden. Een 
absoluut dieptepunt binnen onze vereniging. Het vliegvlug 
krijgen van gruttokuikens in gebieden waar graspercelen 
in gebruik zijn door intensieve melkveehouders is meestal 

meer geluk dan wijsheid. Weersomstandigheden blijken meestal de redenen waarom het gras op sommige percelen net 
iets langer blijft staan dan op andere graspercelen. Juist deze graspercelen zijn dan vaak net voldoende en de redding voor 
de gruttokuikens om aan voedsel te komen en uit het zicht te blijven van sommige predatoren. 
Of het de redding wordt met deze inmiddels lage aantal aantallen broedparen (oude) grutto’s binnen ons werkgebied valt te 
bezien. Het zou goed zijn dat in die gebieden waar de grutto nog broedt, de boeren een strook gras laten staan om in ieder 
geval te proberen de overblijvende broedparen grutto’s nog de kans te geven om succesvol kuikens vliegvlug te laten 
worden.  

Scholekster 
Nog steeds zorgwekkend is de blijvende achteruitgang 
van de scholekster. Afgelopen jaar hadden we 1 
broedpaar minder dan het voorgaande jaar 2014 en 
hadden we 25 broedparen. Ondanks dat deze van 
oorsprong wadvogel een felle nestverdediger is, zijn er dit 
jaar maar tussen de 4 en 6 kuikens vliegvlug geworden. 
Nog minder dan in 2014. Deze opvallende weidevogel 
heeft zeer waarschijnlijk zwaar te lijden onder de 
predatie. Veel scholeksters beginnen pas te broeden op 
de maispercelen wanneer de mais al gepoot is. Deze 
broedvogel heeft dus geen last meer van 
landbewerkingen. En het voedselaanbod is geen 
probleem omdat de jonge pullen de eerste weken door 

hun ouders gevoerd worden. Het aantal locaties waar de scholeksters in Noordoost-Twente nog voorkomen, vaak open 
gebieden met veel maispercelen, zijn duidelijk minder geworden. 

Wulp 
Het kan soms raar lopen. Ondanks dat bij de wulpen de 
broedsuccessen al jarenlang slecht zijn, konden we 
toch een toename van 2 broedparen noteren ten 
opzichte van vorig jaar. Het aantal broedparen wulpen 
kwam uit op 25. In Agelo, Fleringen en Rossum zijn dit 
jaar gelukkig weer 11 kuikens vliegvlug geworden. 
Enkele vrijwilligers van NVWG “De Grutto”, en een lid 
van WBE Hugale hebben vele uren gestopt in de 
bescherming van zeker 3 broedparen wulpen om nog 
kuikens vliegvlug te krijgen. Deze inspanningen en het 
geduld van de lokale boeren in Weerselo hebben niet 
kunnen voorkomen dat het resultaat op een 
teleurstelling is uitgelopen. Predatie en verkeer waren 

de redenen dat hier de teller op 0 bleef steken. In Fleringen daarentegen had men meer succes. Daar wist men door goede 
medewerking van boeren en vrijwilligers maar liefst 6 jonge wulpen vliegvlug te krijgen.  
 

15

25

35

45

55

65

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

Wulp 



 
16 

0
5

10
15
20
25
30
35

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

Tureluur 

   
Tureluur 
Het aantal broedparen tureluurs bleef dit jaar gelijk aan 
het jaar ervoor, namelijk 11 broedparen. Net als de 
meeste voorgaande jaren waren Fleringen(5) en 
Rossum(6) de kerkdorpen waar je deze niet opvallende 
weidevogel nog kon signaleren als broedvogel. 
In Fleringen is met zekerheid 1 kuiken vliegvlug 
geworden. De afloop van 4 kuikens is onduidelijk 
gebleven. Het aantal vliegvlugge tureluurkuikens in 
Rossum is hooguit 6 geweest.  
In vergelijking met voorgaande jaren kunnen we stellen 
dat dit resultaat aan de magere kant is. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Resultaten gesubsidieerd weidevogelbeheer 
 
Uit de jarenlange verslaggeving van weidevogelgebieden met gesubsidieerd uitgesteld maaibeheer blijkt 
overduidelijk dat er meer nodig is dan alleen het kleinschalig verbeteren van een weidevogelbiotoop.  
Om de weidevogels in Twente te behouden is de combinatie van uitgesteld maaibeheer, de aanwezigheid van 
plas/dras én het preventief weren van predatoren een must geworden om goede broedresultaten te behalen. 
 
Resultaten begrensde weidevogelgebieden met weidevogelbeheer. 
 
Benneker (Oldenzaal):  

Ook dit jaar zaten de meeste grutto’s aanvankelijk 
weer op graspercelen waar geen gesubsidieerd 
uitgesteld maaibeheer op zat. Als gevolg van een 
veel te korte graslengte in de gesubsidieerde 
beheerpercelen half april, weken de meeste grutto’s 
uit naar een grasperceel in de nabijheid, dat wel 
voldeed aan de gewenste graslengte. 
Dit jaar waren de resultaten nog slechter dan de 
voorgaande jaren. De teller van het aantal vliegvlug 

geworden weidevogels bleef voor zowel de grutto, wulp als scholekster op nul staan. Het aantal broedparen kieviten en 
grutto’s dendert hier achteruit vanwege de jarenlange tegenvallende broedresultaten. Het afgelopen jaar werd bij de 
alarmtelling, waarbij de beheerpercelen worden betreden wederom zichtbaar, wat hiervan de oorzaak is. Loopsporen van 
vossen richting nesten waren duidelijk waar te nemen. Evenals voorgaande jaren zijn de meeste kuikens van succesvol 
uitgekomen nesten weer ten prooi gevallen aan deze nachtpredator. 
 
Wateregge (Albergen):  

Ondanks de goede medewerking van de boeren kon 
niet voorkomen worden dat 
dit gebied in 2015 niet meer werd bezocht door de 
weidevogels. Slechte broedresultaten in de 
voorafgaande jaren, als gevolg van de enorme 
predatiedruk, hebben ertoe geleid dat de 
weidevogels hun heil ergens anders hebben gezocht. 
 
 

SOORT AANTAL BROEDPAREN 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Kievit 15 22 20 22 28 36 

Grutto 6 9 10 12 13 17 

Wulp 1 0 0 1    1 1 

Tureluur 4 4 4 3    9 8 

Scholekster 2 1 4 2    2 3 

SOORT AANTAL BROEDPAREN 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Kievit 0 2 5 5 7 9 

Grutto 0 1 3 1 7 7 

Wulp 0 1 1 1 1 1 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 

Scholekster  0 0 1 1 1 
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Postweg (Albergen) 
Het 2e jaar weidevogelbeheer in dit kleine begrensde gebied van ca. 40 ha 
groot, waarin in totaal 9 ha grasland ligt met uitgestelde maaidatum, zag er 
aanvankelijk goed uit. Het aantal broedparen grutto’s was gelijk gebleven aan 
het voorgaande jaar, namelijk 6 broedparen. Alleen het aantal broedparen 
kieviten was minder, waarschijnlijk als gevolg van minder maispercelen. 
Ondanks de inzet van 10 foxlights, werd er in dit gebied bijna geen enkele 
weidevogel vliegvlug. Vrijwel zeker zijn alle kuikens van de succesvol 
uitgekomen nesten opgevreten door de vos. Erg vervelend was de 
constatering dat ook de bijna 5 vliegvlugge gruttokuikens half juni ten prooi 

zijn gevallen aan de vos. Voor het tweede achtereenvolgende jaar staan we weer met lege handen. 
 
Veldhoek / Weemselerhoek (Albergen): 

Het aantal broedparen weidevogels heeft zich in zijn 
algemeenheid in dit gebied iets weten te verbeteren 
t.o.v. 2014. En dit geldt zeker voor de grutto. Het 
aantal broedparen grutto’s nam in dit gebied relatief 
met 50 % toe en kwam dit jaar op een aantal uit van 
14 broedparen. Zoals bij de verslaggeving van de 
Wateregge al vermeld stond, zijn waarschijnlijk 
grutto’s uit andere broedgebieden waar de 
broedresultaten slecht waren, naar dit broedgebied 

getrokken om het broedsucces proberen te vergroten. De grutto staat er bekend om dat deze graag broedt in clusters. Dus 
waar meerdere broedparen grutto’s hun territorium hebben. Intuïtief ervan uitgaande dat ze samen meer weerstand kunnen 
bieden aan mogelijke predatoren. Ook zal het uitrijden van ruige stalmest in dit gebied een grotere aantrekkingskracht op 
deze vogels hebben uitgeoefend. 
 

Tijdens deze opname leek het nog goed te komen in het   Rene Hesselink bezig met het aansluiten van de  
weidevogelgebied bij Albergen.      stroomafzetting. 
 
Vermeldenswaard is de proef die we dit jaar in dit gebied 
hebben gedaan met het uitrasteren (3 stroomdraden i.c.m. 
een weideapparaat) van 2 hectare grasland. De voor-
gaande jaren werden namelijk bijna alle nesten leeg-
gevreten door de vos. De bedoeling was om voor aanvang 
van het broedseizoen deze werkzaamheden af te ronden. 
Slechte weeromstandigheden zorgden ervoor dat we pas 
op 2 mei dit raster om de kern van het broedgebied konden 
plaatsen. Helaas werden twee dagen daarvoor van de 11 
nesten 8 nesten door de vos leeggevreten.  

Dit was een flinke domper. Tezamen met enkele 
vrijwilligers, Rene Hesselink (Galagher), Martin van der Aa 
(deelnemer agrarisch natuurbeheer) en Leonard Rouhof 
(weidevogelcoördinator) werden de uitrasterwerk-
zaamheden uitgevoerd. Gelukkig begonnen 5 broedparen 
grutto’s opnieuw te broeden. Vier nesten binnen het raster 
en 1 nest buiten het raster. Van deze 5 vervolglegsels zijn 
er 4 nesten succesvol uitgekomen. De opgroeifase van 
deze kuikens verliep redelijk goed. Er zijn mede dankzij de 
uitrastering zo’n 8 gruttokuikens vliegvlug geworden. 

 

SOORT AANTAL BROEDPAREN 

 2015 2014 
Kievit 17 22 
Grutto 6 6 
Wulp 1 0 
Tureluur 0 0 
Scholekster 0 0 

SOORT AANTAL BROEDPAREN 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Kievit 19 20 16 16 19 22 
Grutto 14 9 9 9 9 11 
Wulp 1 1 1 1 1 1 

Tureluur 0 0 1 0 0 0 
Scholekster 2 2 2 1 1 1 
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6. DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 
 
Afdeling: Fleringen  
 
Vergelijking resultaten 2015 en 2014: 
 
 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 
UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Kievit 47 43 46 34 37 26 9 5 39 28 
Grutto 5 4 1 2 0 onbekend 1 2 0 0 
Scholekster 5 6 6 4 2 3 2 0 onbekend onbekend 
Wulp 4 2 5 2 3 2 3 1 6 3 
Tureluur 5 4 1 - 3 4 1 - >1 onbekend 

 
De kievit 
Net als in 2014 waren er door de zachte winter in de hele 
winterperiode wel ergens kieviten te zien in onze 
omgeving. Zo werden de eerste kieviten in 2015 al op 2 
januari gemeld door B. Kemerink. Gelukkig heeft zich de 
jarenlange daling van het aantal broedparen niet doorgezet 
en werden er voor het tweede jaar op rij weer een paar 
broedparen meer geteld in Fleringen. Het aantal steeg van 
43 naar 47 broedparen waarbij ook het aantal gevonden 
legsels steeg van 34 naar 46. Verschillende van deze 
legsels werden niet daadwerkelijk opgezocht maar door 
observatie op afstand vastgesteld.  
 
Het eerste legsel werd ook al vroeg gevonden door J. 
Ophof op 24 maart. Van de gevonden legsels werden er 9 
verstoord waarvan 5 door predatie. Steeds vaker worden 
de afgelopen jaren tijdens het broedseizoen 
rondstruinende ooievaars gemeld vanuit verschillende 
gebieden rondom Fleringen. Zo zag Jan Ophof in zijn 
deelgebied hoe een ooievaar fanatiek werd aangevallen 
door vier kieviten op het moment dat er jongen liepen. Door 
de vrijwilligers werden 39 bijna vliegvlugge jonge kieviten 
geteld. Of die uiteindelijk ook allemaal op de wieken zijn 
gegaan valt moeilijk te zeggen.  
 
De grutto  
De eerste grutto’s werden in Fleringen op 22 maart gespot 
door B. Kemerink. Uiteindelijk werden vijf broedparen 
geteld, wat weer één meer was als in 2014. Het werd een 
vreemd en teleurstellend seizoen voor de grutto. Drie 
broedparen uit een deelgebied verlieten om onduidelijke 

oorzaak in de loop van april het gebied, zonder indicatie 
dat er was begonnen aan een legsel.  
In een volgend deelgebied met één broedpaar werd wel 
een legsel gevonden. Door mee te rijden op de tractor 
tijdens het maaien kon dit legsel worden gespaard. Helaas 
werd het legsel later gepredeerd waardoor de eindbalans 
voor de grutto op nul uitkwam het afgelopen jaar.  
 
De scholekster  
Het aantal scholeksters daalde het afgelopen jaar van zes 
naar vijf broedparen. De scholekster werd in slechts drie 
deelgebieden aangetroffen waarbij de eerste melding van 
scholeksters kwam op 15 maart van B. Kemerink. Van alle 
vijf broedparen werd het legsel gevonden waarin 
gezamenlijk vijftien eieren werden geteld. Scholeksters 
broedden normaal gesproken op het maisland.  
 

Zelfs in Fleringen kunnen de scholeksters het dak op. 

Het plaatsen van stokken met plasticzakken om jongen te verjagen voordat er gemaaid wordt. 
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Voor het tweede jaar op rij echter begon een broedpaar 
een legsel op een maishoop pal naast de boerderij.  
Helaas werd dit legsel later gepredeerd.  
Het broedpaar van het tweede verstoorde legsel had er 
kennelijk genoeg van en zocht het voor een vervolglegsel 
hoger op. Tijdens de controleronde van de steenuilkasten 
werd namelijk een broedende scholekster ontdekt op het 
platte dak van het KI Station Twente. Helaas is onbekend 
gebleven hoe de afloop is geweest van dit legsel. Ook in 
de overige gebieden werden er het afgelopen jaar geen 
jongen gezien waardoor het onduidelijk is gebleven of en 
hoeveel jongen er uiteindelijk groot zijn geworden.  
 
De wulp  
De wulp komt gebruikelijk al vroeg in het seizoen terug op 
de broedplek waarbij het afgelopen jaar F. Booijink de 
eerste wulpen noteerde op 4 maart. Het werd een 
succesvol broedseizoen voor de wulp waarbij om te 
beginnen het aantal broedparen verdubbelde ten opzichte 
van 2014. Nog niet eerder werden er 4 broedparen gemeld 
vanuit het werkgebied van Fleringen. Van de vier 
broedparen was één paar niet succesvol ondanks twee 
broedpogingen. Om beide legsels werd ruim heen gemaaid 
door de betrokken landbouwer, die tevens de legsels wist 
te vinden. In beide gevallen werd het legsel echter 
gepredeerd. Van het tweede broedpaar werd niet naar het 
legsel gezocht, maar kwamen de jongen al uit voor de 
maaidatum. Het paar werd later met één vliegvlug jong 
waargenomen. De timing van het derde broedpaar kon niet 
beter. Tijdens het grasmaaien ontdekten Koen Lentferink 
en Johan Drop het nest met daarin drie net uitgekomen 
jongen. Door gelijk de jongen over te zetten in een perceel 
met nog niet gemaaid gras werden de jongen veilig 
gesteld. De aanvankelijke paniek bij de ouders was 
hiermee snel verdwenen. Twee jongen hiervan werden tot 
laat in het seizoen nog regelmatig in de omgeving gezien. 
Het nest van het vierde broedpaar werd tijdens het maaien 
gevonden door Richard Hesselink van Loonwerkersbedrijf 
Tijhuis, die een ruim stuk gras om het nest liet staan. Van 
dit legsel kwamen uiteindelijk drie jongen uit. 

 
Jonge boer met de net uitgekomen jonge wulpen. 
 
 
Door stokken met plasticzaken te plaatsen in percelen die 
gemaaid moesten worden, wisten de veldwerkers de 
jongen in gemaaide percelen te houden. Ook deze drie 
jongen werden, inmiddels vliegvlug, nog lang in de 
omliggende percelen waargenomen. Uiteindelijk dus zes 
jongen vliegvlug; een prima broedresultaat waar meerdere 
partijen met voldoening op terug kunnen kijken, boeren, 
loonwerker en vrijwilligers.  
 
De tureluur  
Totaal werden vijf broedparen tureluur geteld in 2014; één 
meer dan het voorafgaande jaar. Ook in dit jaar werden 
geen legsels gezocht maar werd er wel goed uitgekeken 
tijdens het grasmaaien. Hierbij werd een broedende 
tureluur aangetroffen en vervolgens ruim om het nest heen 
gemaaid. Ook dit liep wonderwel goed af en van dit legsel 
zijn vier jongen uitgekomen. Of deze jongen vliegvlug zijn 
geworden is niet duidelijk geworden. In een tweede 
deelgebied met twee broedparen wist Gerard Timmers één 
jong over te zetten naar een ander weiland. Dit jong is 
gelukkig vliegvlug geworden en werd samen met de 
alarmerende ouders nog lang waargenomen in het gebied. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 
Drie struinende wulpenjongen op zoek 
naar voedsel onder een waakzaam oog 
van de oudervogels.  
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Afdeling: Weerselo 

Vergelijking resultaten 2015 en 2014 

 
De kievit 
Vergeleken met het broedseizoen van 2014 daalde het aantal broed-
paren van 31 naar 25 in 2015 en het aantal gevonden nesten van 34 
naar 29, een daling van ongeveer 19%. Voor het zoveelste jaar wordt 
de dalende trend voortgezet. In het jaar 2010 werd het aantal broed-
paren bijvoorbeeld nog vastgesteld op 66. Dit betekent dat het aantal 
paartjes in 5 jaar tijd is afgenomen met 44, een afname van 62%.  
Een dramatische ontwikkeling. Hopelijk komt er snel een einde aan 
deze jaarlijkse achteruitgang, want het zou toch bijzonder jammer zijn 
dat deze prachtige weidevogel volledig uit het Weerselose buiten-
gebied zou verdwijnen. Om de kievit te behouden voor ons nageslacht 
zullen we nog veel gerichter en specifieker moeten gaan beschermen. 
Voorbeelden hiervoor zijn: nesten monitoren vanaf afstand en alleen 
opzoeken/markeren indien strikt noodzakelijk en goed overleg is nodig 
met de agrariërs over te verrichten werkzaamheden op de akkers en te 
nemen maatregelen. 
 
De eerste kievitsnesten werden gevonden door Gerrit Vreeswijk en wel 
op 27 maart in Lemselo. Op een nieuw ingezaaid weiland vond Gerrit 2 
nesten met in beide nesten 4 eieren.  
Waarschijnlijk zaten deze kieviten op dat moment al enige tijd te 
broeden, want op 16 april werden de eerste kuikens op het weiland 
waargenomen. In totaal zijn op dit weiland 7 nesten gevonden en die 
zijn allemaal uitgekomen.  

Het laatste legsel werd gevonden door Henk 
Schepers. Dit legsel met 4 eieren werd helaas 
voortijdig gepredeerd.  
Opvallend was dit jaar de aanwezigheid van 5 
broedparen kieviten op het vergrote 
industrieterrein De Echelpoel in Weerselo. De 
afgelopen jaren hadden hier nooit kieviten 
gebroed, maar de omstandigheden waren dit 
jaar kennelijk ideaal. Het terrein was nat, open 
en met kruidige vegetatie. De 5 broedparen 
hebben er met succes gebroed en ook zijn er 
een aantal jongen vliegvlug geworden.  
 
Van de 29 gevonden legsels werden er 13 
gevonden op maïsland, 11 op grasland en, 
zoals al aangegeven, 5 op het industrieterrein. 
Eerste legsels worden nog wel eens gevonden 
op grasland, maar latere legsels zijn bijna altijd 
te vinden op bouwland. Het verstorings-
percentage was in 2015 ook weer relatief hoog. 
In 2014 ging 44% van de nesten verloren, in 
2015 was dit 41%. Er gingen in totaal 12 
nesten verloren, waarvan 11 door predatie. 
Een nest ging verloren door landbouw-
werkzaamheden. De overige 17 gevonden en 
gespaarde nesten, met in totaal 54 eieren, 
kwamen wel uit. Ook dit jaar was het weer 
moeilijk in te schatten hoeveel kuikens 
uiteindelijk vliegvlug zijn worden.  
De broedparen verplaatsten zich steeds met 
hun jongen en hielden zich ook vaak op tussen 
de snelgroeiende mais op de akkers. Het 
aantal vliegvlugge jonge kieviten in 2015 wordt 
geschat op zeven. 
 
De grutto 
Het aantal broedparen van de grutto kwam dit 
jaar uit op zeven paartjes (in 2014 was dit nog 
3). Zes broedparen bevonden zich in de 
omgeving van de Wolfsbergweg en een paartje 
aan de Zomerdijk.  

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Kievit 25 31 29 34 17 19 12 15 7 12 
Grutto 7 3 7 2 2 2 5 1 4 4 
Scholekster 3 5 3 5 2 2 1 3 2 3 
Wulp 6 6 6 6 1 0 5 6 0 0 
Tureluur           

Vijf broedparen nestelden op het industrieterrein 
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In het terrein rond de Wolfsbergweg vond Harrie Weiden op 9 april het 
eerste legsel met 2 eieren. In totaal zijn hier 6 nesten gevonden met 
daarin 22 eieren. Na verloop van tijd bleken 3 nesten te zijn 
gepredeerd, maar zijn ook een aantal nesten met succes uitgebroed. 
Op 15 mei werden de eerste kuikens waargenomen. Gelukkig zijn er 
van de legsels minimaal 4 jongen vliegvlug geworden. Op 10 juni vond 
Henk Schepers aan de Zomerdijk nog een laat legsel met 4 eieren. 
Omdat de boer het perceel voor de 2e keer wilde maaien, is in goed 
overleg besloten een stuk gras te laten staan. Het legsel is met succes 
uitgebroed, maar helaas waren daarna spoedig de grutto’s met hun 
jongen niet meer te traceren. 
 
De scholekster 
Van de scholekster werden er 3 broedparen geteld in 2015; in 2014 
waren dit er nog 5. Ook werd er geregeld een paartje scholeksters 
foeragerend waargenomen op het industrieterrein De Echelpoel.  
Tot een broedpoging heeft dat echter niet geleid. Net als met de kievit 
gaat het ook met de scholekster niet goed. Vijf jaar geleden konden we 
nog 9 broedparen noteren in Weerselo, in 2015 bleek daar nog maar 
1/3 van over. Op 7 mei vond Gerrit Vreeswijk het eerste legsel met drie 
eieren. Het laatste legsel met 4 eieren werd gevonden door Henk 
Schepers op 10 mei. In totaal werden drie legsels gevonden en in deze 
legsels werden 10 eieren geteld.  

 

Terwijl 2 legsels verloren gingen door predatie, 
werd een legsel met 3 eieren met succes 
uitgebroed. Twee kuikens haalden de 
eindstreep d.w.z. dat ze vliegvlug werden.  
 
De wulp 
De wulp lijkt de enige weidevogel, waarvan de 
aantallen redelijk stabiel blijven. Net als in 2014 
telden we ook in 2015 weer 6 broedparen. Ook 
dit jaar weer de meeste paartjes (4) in de 
omgeving van het Zoekerveld. Het eerste 
legsel met 4 eieren werd op 10 mei gevonden 
in een weiland aan de Weerselerveldweg door 
Annemarie Lutke Veldhuis en het laatste legsel 
op 20 mei door Gerard Oosterik, ook met 4 
eieren. Van de zes gevonden nesten, met in 
totaal 24 eieren, zijn er 5 verloren gegaan door 
predatie. Aan een nest werd dit jaar bijzondere 
aandacht besteed en zijn verschillende maat-
regelen getroffen om predatie te voorkomen. 
Zo is o.a. een zgn. foxlight geplaatst om de vos 
op afstand te houden. Dit had succes, want na 
ongeveer een maand zagen 4 kuikens het 
levenslicht. Ondanks alle moeite werd toch niet 
een van deze kuikens vliegvlug. Een paar 
weken waren de jongen goed te volgen, maar 
steeds was er weer een minder. Het laatste 
kuiken werd helaas overreden door een auto.  
 
De tureluur  
De tureluur lijkt voorgoed uit het Weerselose te 
zijn verdwenen. Een tijdlang heeft zich een 
paartje opgehouden op industrieterrein De 
Echelpoel, maar uiteindelijk zijn ze hier toch 
niet gaan broeden en zijn ze naar elders 
vertrokken. 

Afdeling: Agelo 

Vergelijking resultaten 2015 en 2014 

 
De kievit 
Het voor Agelose begrippen lage aantal 
‘kievitbroedparen’ van 29 in 2014 is gelukkig 
niet verder gedaald in 2015, al is de lichte 
stijging naar 32 geen reden om uit te gaan van 

een verdere stijging in de toekomst. Het aanzien van de Ageler Es en 
de weilanden ‘achter het kanaal’ wordt hoofdzakelijk bepaald door 
monotone grasgroei en dat levert niet het voedselaanbod van een 
weiland uit een grijs verleden.

  

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Kievit 32 29 31 49 25 35 6 12 10 12 
Grutto 4 5 3 3 2 3 2 3 4 3 
Scholekster 3 3 1 1 0 1 1 ? 3 ? 
Wulp 5 4 2 2 2 2 3 2 3 2 
Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scholekster foeragerend op het industrieterrein 
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Bovendien “rijden de broedtijd van de weidevogel en de 
groeisnelheid van het gras elkaar in de wielen”. Gelukkig 
liggen er nog stukken maisland en enkele akkers met 
wintergraan. Aan het aantal nesten aldaar is duidelijk de 
voorkeur van de kievit te zien. 
Het aantal gevonden legsels is duidelijk lager dan in 2014. 
Het monitoren op afstand zal hierbij zeker een rol spelen, 
terwijl ook het wegvallen van enkele geroutineerde 

veldwerkers duidelijk voelbaar is. De regelmatige hulp van 
mede-verenigingslid B. Kemerink is dan ook zeer welkom. 
Het aantal verstoringen is duidelijk minder dan in 
voorgaande jaren. Er zijn door de veldwerkers nauwelijks 
jonge kieviten waargenomen, maar uit waarnemingen van 
attente agrariërs blijkt dat er zeker een tiental jongen 
vliegvlug zijn geworden.

De grutto is verkozen als Nationale Vogel. 
 
De grutto 
Van de grutto, door de Nederlandse natuurliefhebbers 
gekozen tot onze Nationale Vogel, zijn in het Agelose 
een viertal broedparen waargenomen.  
Eén legsel was juist voor de maaiwerkzaamheden 
uitgekomen. Het is gelukt om de jonge vogels tijdig d.m.v. 
plastic vlaggen uit het lange gras te verjagen naar een 
aangrenzend perceel, waarin enkele koeien graasden. De 
hulp van Leonard Rouhof en Bennie Veldhuis was erg 
welkom.  
Bij een ander legsel, in de Ageler Es, is na overleg tussen 
agrariër, loonwerker en veldwerkers bij de 
maaiwerkzaamheden een nest met 4 eieren gespaard, 
maar de volgende ochtend waren de 4 eieren verdwenen. 
Van een predator geen spoor. In de omgeving van het 
gepredeerde nest bleek nóg een grutto te broeden 
waarvan later 2 jongen zijn gezien.  
Van het vierde broedsel is niet duidelijk wat er van 
geworden is.  
 
De wulp  
Van de wulp was dit jaar zelfs één broedsel meer aanwezig 
dan in 2014. Twee broedsels zijn in elk geval succesvol 
geweest. De twee stelletjes zijn later gezien met elk twee 
jongen, die al bijna vliegvlug waren. Van het andere 
aanwezige paar in het gebied is in de loop van het 
broedseizoen niets meer waargenomen.  

Enkele wulpenpaartjes lijken elk jaar trouw naar hetzelfde 
deel van het gebied te komen. Zo kiest al verschillende 
jaren een wulpenpaar voor een broedplek in een groot 
perceel wintergraan aan de Wolfsbergweg.  
 
De scholekster  
Het aantal scholeksters bleef gelijk met 3 paartjes. Hiervan 
is één legsel gevonden, maar helaas is dit waarschijnlijk 
gepredeerd door een vos. Op 22 juni werd nog één ei 
aangetroffen in een duidelijk verlaten nest.  
 
De tureluur  
Deze kritische soort is al jaren niet meer als broedvogel 
gesignaleerd in Agelo  
 
Opgemerkt 
 “Veel kraaien, reigers, hazen en buizerds, maar weinig 
vliegvlugge weidevogels”, schreef een van de veldwerkers 
op zijn telformulier om zijn frustratie kwijt te raken.  
Om aan te geven dat de Ageler Es bij 
maaiwerkzaamheden in het vroege voorjaar 
levensgevaarlijk is voor weidevogels, heeft een andere 
veldwerker het aantal predatoren geteld toen hij in de es 
over de Smitsweg fietste. Hij kwam tot 9 reigers en tot een 
totaal van 23 buizerds cirkelend boven het glooiende 
landschap.  
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Afdeling Rossum 

Vergelijking resultaten 2015 en 2014 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Kievit 89 98 93 72 Ca 40 49 42 23 Ca 35 Ca 40 
Grutto 7 10 6 6 Ca   3 3 Ca  3 3 0 4 
Scholekster 8 6 6 3 3 1 2 2 3 5 
Wulp 6 6 4 1 2 1 2 ? 1 a 2 ? 
Tureluur 6 7 4 2 3 2 ? ? 6 3 

 

De kievit 
De stijging van het aantal broedparen van de 
kievit in 2014 heeft zich in 2015 helaas niet 
doorgezet. Het aantal paren daalde van 98 in 
2014 naar 89 broedparen in 2015, een daling 
van 9 paren oftewel ongeveer 10%.  
Echter, een vergelijking met het jaar 2013 laat 
nog altijd een stijging zien van 12 broedparen. 
Hopelijk weet de kievit zich op het niveau van 
2015 te handhaven, zodat een verdere daling 
achterwege blijft.  
Er werden 93 legsels gelokaliseerd met in 
totaal naar schatting 290 eieren, dit is echter 
inclusief een aantal legsels van op afstand 
waargenomen broedende kieviten.  
Verreweg de meeste legsels ( 85 ) bevonden 
zich op maisvelden, slechts 8 legsels werden 
op grasland gevonden. Bekend is dat de kievit 
in de loop der jaren omgevormd is van 
“weilandvogel” naar “maislandvogel”. Dit zal 
voor een heel groot deel te maken hebben met 
verschil in voedselaanbod en dekkings-
mogelijkheden. Er vonden ongeveer 40 
nestverstoringen plaats waarvan naar schatting 
ongeveer 30 ten gevolge van predatie, wat 
neerkomt op 75% van de totale verstoringen. In 
totaal zijn 30 à 35 jonge kieviten vliegvlug 
geworden. In 2015 werd ook de actie “kievit in 
de herkansing” gehouden.  
 
Dit voor het vijfde achtereenvolgende jaar, 
echter dit jaar in een minder omvangrijk gebied. 
Dit jaar is het gebied beperkt tot min of meer de 
eigen “deelgebieden”.  
De actie houdt kortgezegd in dat de 
kievitlegsels opgespoord, beschermd en op 
uitkomsten gecontroleerd worden NA het poten 
van de mais, dus nadat verreweg de meeste 
grondbewerkingen gedaan zijn. De 
opgeleverde gegevens zijn verwerkt in het 
jaarresultatenoverzicht.  
 

Net uitgekomen jonge kievit op het maisland.  
 
De grutto  
Het aantal broedparen van de grutto verminderde met 3 paren nl. van 
10 paren in 2014 naar 7 in 2015.  
De verdeling was 5 paren in het kerngebied “de Benneker”, 1 paar in 
het uitgebreide deel van dit gebied en 1 paar in het Roderveld. In totaal 
werden 6 legsels geteld. Dit is inclusief op afstand waargenomen 
broedende grutto's. Door een snelle en doeltreffende actie van Benny 
Veldhuis werden tijdens landbouwwerkzaamheden 4 jongen van een 
gruttopaar door hem opgespoord en in veiligheid gebracht. Hij 
gebruikte hiervoor een speciaal kistje waarin hij de kuikens opborg. De 
oudervogels bewaakten de jongen in het kistje met luid geroep en 
geschetter. Nadat de landbouwwerkzaamheden in de nabije omgeving 
gedaan waren en de jongen door Harrie Linckens van een ring waren 
voorzien, werden ze weer in vrijheid gesteld. Een en ander gebeurde 
in nauwe samenwerking met landbouwer en loonbedrijf. In zijn totaliteit 
een prachtige actie, welke plaatsvond aan de Boschweg in Rossum. 
Voor zover na te gaan, zijn er dit jaar zeer waarschijnlijk en helaas 
geen jonge grutto's vliegvlug geworden. 
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De scholekster 
Het aantal broedparen van de scholekster herstelde zich enigszins. In 
2014 werd een teruggang gemeld van 13 naar 6 broedparen. In 2015 
steeg dit aantal weer naar 8 broedparen. Hopelijk zet deze stijging zich 
de komende jaren door. E r werden 6 legsels waargenomen, in 4 
daarvan lagen in totaal 12 eieren waarvan er 7 uitgekomen zijn.  
Naar alle waarschijnlijkheid werden 3 jonge scholeksters vliegvlug.  
 
De wulp  
Evenals voorgaande jaren waren er ook dit jaar in het Rossumse 
gebied 6 broedparen wulpen aanwezig. Er werden 4 legsels gevonden 
met in totaal 14 eieren waarvan er 5 uitgekomen zijn.  
Het eerste wulpenlegsel werd op 20 april gevonden door Frans 
Weusthof. In het nest lagen 2 eieren.  

Hij deed erg zijn best om dit legsel te sparen 
maar, ondanks dat, lukte dit door ongelukkige 
omstandigheden, helaas niet. Echter, het 
wulpenpaar probeerde het in de onmiddellijke 
nabijheid opnieuw, met een vol nest van 4 
eieren welke alle 4 uitgekomen zijn. Van dit 
laatste legsel is zeker 1, maar zijn waar-
schijnlijk 2 jongen vliegvlug geworden, dit ook 
mede door medewerking van de landbouwer. 
Tot ver in de maand juli alarmeerden de 
oudervogels nog heftig om hun bijna volwassen 
kroost te beschermen. Frans Weusthof verdient 
een dikke pluim voor zijn inspanningen.  
 
De tureluur  
Het aantal broedparen van de tureluur liep met 
1 terug nl. van 7 in 2014 naar 6 paartjes in 
2015. Er zijn 4 broedende paartjes 
waargenomen. Aan de hand van alarmeringen 
kon men vaststellen dat ongeveer 3 legsels zijn 
uitgekomen. Het aantal vliegvlugge jongen lag 
vrij hoog, volgens waarnemingen naar alle 
waarschijnlijkheid 6 pullen. Hopelijk zal dit de 
stand in de komende jaren ten goede komen. 

Uitgekomen vervolglegsel van de wulp.  
 
Afdeling Deurningen/Hengelo  
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Kievit 11 34 - 38  29 - 8 - +/- 8 
Grutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scholekster 3 2 2 2 - 1 - 1 - 0 
Wulp 1 0 0 - - - - - - - 
Tureluur 0 0 - - - - - - - - 

 
De kievit 
Het afgelopen jaar is het aantal broedparen van de kievit hard achteruit 
gegaan. In 2014 waren het er nog 34 maar het afgelopen jaar daalde 
het aantal broedparen naar slechts 11. Zoals wel vaker vermeld, vormt 
de oprukkende bebouwing en daarmee het verloren gaan van goede 
weidevogelgebieden het grootste probleem voor Deurningen. Tel 
daarbij overige oorzaken als herverkaveling, predatie door vossen en 
loslopende honden dan heb je alle ingrediënten waardoor een ooit zo 
rijk en gevarieerd weidevogelgebied zelfs voor de kievit geen 
perspectief meer bied. In alle deelgebieden kelderde het aantal 
broedparen en in één gebied zijn zelfs geen kieviten meer 
waargenomen.  
 
De grutto / tureluur  
Net als vorig jaar zijn er in Hengelo/Deurningen geen broedparen van 
de grutto en tureluur waargenomen.  

De scholekster  
Het aantal broedparen steeg met één naar drie 
broedparen. Hieronder weer een scholekster 
op het platte dak van een gebouw in 
Deurningen. Van de twee maislandbroeders 
werd het legsel gevonden.  
 
De wulp  
Dit jaar was er weer 1 broedpaar wulpen in 
Deurningen. Er is evenwel geen legsel 
gevonden. Of dit paar jongen heeft gehad is 
niet bekend. 
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Afdeling Saasveld 

Vergelijking resultaten 2015 en 2014 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Kievit 39 41 30 34 18 16 23 21 15 18 
Grutto 3 9 3 2 0 0 3 9 0 0 
Scholekster 3 4 3 2 1 1 2 3 2 0 
Wulp 3 4 2 2 0 0 3 4 0 0 
Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

De kievit  
De stand van het aantal broedparen kieviten in Saasveld is 
licht teruggelopen. Met 2 broedparen minder dan vorig jaar 
kwamen we dit jaar uit op 39 broedparen. De meeste 
kieviten in Saasveld komen voornamelijk nog voor in het 
Westrikkerbroek en in het Boerenbroek. Deze van oudsher 
goede en open gebieden blijven een grote 
aantrekkingskracht uitoefenen op de weidevogels. 
Dit jaar hadden we te maken met twee vormen van 
verstoringen, namelijk predatie (vos, kraai) en 
een recreatieve vorm van verstoring namelijk deltavliegers. 
Deze deltavliegers hebben tot twee keer toe de broedende 
weidevogels in het Westrikkerbroek flink verstoord. 
Meerdere deltavliegers hebben op twee verschillende 
zondagen ervoor gezorgd dat nesten van kieviten, grutto’s 
en wulpen werden verlaten. Daarnaast hadden de 
weidevogels de pech dat midden in het terrein een vos zat 
met een groot aantal jongen. Na de benodigde 
maatregelen kon er twee maanden later toch nog melding 
gemaakt worden van zeker 12 vliegvlugge jonge kieviten.  
Vele jonge kieviten konden nog worden geringd. Ook 
werden er nog 2 scholeksters vliegvlug in het 
Westrikkerbroek. In het Boerenbroek werden alleen 
kieviten vliegvlug. Vrijwel zeker 10 stuks. 
 
De grutto  
De snelle achteruitgang van het aantal broedparen grutto’s, 
waarvoor gevreesd werd vanwege het uitblijven van goede 
broedresultaten, is bewaarheid. Ten opzichte van het jaar 
2014 ging het aantal broedparen grutto’s in 2015 van 9 
naar 3 broedparen. Dit is ontzettend veel. Procentueel 
gezien een achteruitgang van meer dan 65 %. En ook dit 
jaar waren er weer geen succesvolle broedresultaten van 

deze prachtige vogel te melden. Geen enkel gruttokuiken 
werd vliegvlug. In 2015 waren alleen in het 
Westrikkerbroek nog maar 3 broedparen grutto’s aanwezig. 
Vrijwel zeker zijn al deze legsels verstoord als gevolg van 
recreatie. Betwijfeld moet worden of de grutto ook in 2016 
nog als broedpaar aanwezig zal zijn in dit voor Twentse 
begrippen grote open gebied.  
 
De scholekster  
Het zal u niet verbazen dat ook bij de scholekster een 
achteruitgang van het aantal broedparen t.o.v. 2014 te 
melden valt. De teller stond dit jaar op 3 broedparen. Eén 
broedpaar minder. In tegenstelling tot vorig jaar konden we 
eindelijk eens melding maken van 2 vliegvlugge 
scholeksters. Dit broedpaar scholeksters had bij zijn 
tweede broedpoging in het Westrikkerbroek eindelijk 
succes.  
 
De wulp  
Evenals de grutto en scholekster zijn er bij de wulp dit jaar 
geen kuikens vliegvlug geworden. De twee gevonden 
legsels werden verlaten als gevolg van een recreatieve 
verstoring. Het andere legsel werd als gevolg van 
landbouwwerkzaamheden verstoord. De wulp kwam dit 
jaar alleen in het Westerikkerbroek tot broeden. Het aantal 
broedparen daalde t.o.v. 2014 met 1 en kwam uit op 3 
broedparen wulpen.  
 
De tureluur  
Er waren dit jaar in Saasveld helaas geen tureluurs te 
melden als broedpaar.  

  
 
 
 
 
 
 
 

Jonge kievitpullen aan de wandel is Saasveld 
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7. KIEVIT IN DE HERKANSING 
 
Voor het vijfde achtereenvolgende jaar werd ook in 2015 het project “Kievit in de herkansing” uitgevoerd, dit jaar 
echter in verkleinde vorm waarbij het werkterrein min of meer beperkt bleef tot de zogenaamde “eigen 
deelgebieden”.  

Zoals bekend broeden verreweg de meeste kieviten 
in april hun eieren uit, meestal op maispercelen en 
juist in een periode dat de meest noodzakelijke 
grondbewerkingen moeten gebeuren. Het gevolg is 
dat van de eerste legsels vaak niets terechtkomt, 
ondanks inspanningen van landbouwers, loon-
bedrijven en vrijwilligers. Na het poten van de mais 
wordt het rustiger op het land zodat de kieviten 
ongestoord met vervolglegsels kunnen beginnen.  
 

Het controleren van deze late vervolglegsels op 
resultaat vormt de kern van het project. Omdat de 
scholekster nog maar in geringe mate in aantal 
voorkomt is deze soort niet meer in het project 
meegenomen, dit mede om een scheef 
uitkomstbeeld te vermijden. Daar komt bij dat de 
scholekster veel later dan de kievit met de leg 
begint, dikwijls pas nadat de mais gepoot is. Dan kan 
in die gevallen niet meer gesproken worden van 
vervolglegsels.  

  

 
 

 
Legselverdeling: 
Deze was in 2015 als volgt: 7 legsels met 4 eieren en eveneens 7 legsels met 3 eieren. Legsels met minder dan 3 eieren 
kwamen niet voor. Gemiddeld per legsel derhalve: 3,5 
 
Conclusies: 

• Na vijf jaren actie kunnen de volgende voorzichtige conclusies getrokken worden: 
• Reproductie ( aantal eieren bij vervolglegsel ) is goed te noemen. In de meeste gevallen is, gerekend  

over de gehele periode, sprake van volle legsels van 4 eieren.  
• Uitkomstpercentage van de legsels ligt hoog. Er werden weinig onbevruchte eieren aangetroffen. 
• Wellicht dankzij de snelgroeiende maisplanten worden nagenoeg geen legsels tijdens broeden verlaten. Kennelijk 

maakt de kievit graag gebruik van de dekkingsmogelijkheden van dit omhoogschietend gewas.  
• Predatie is erg laag, ondanks dat predatoren in het late weidevogel-broedseizoen veel voedsel nodig hebben voor 

hun eigen jongen. Misschien bieden maisplanten de juiste dekking aan legsels en uitgekomen jongen. 
• Verplaatsen van legsels op maisvelden is niet direct noodzakelijk omdat op bestaande trekkersporen, ontstaan bij 

het maispoten, nagenoeg nooit kievitlegsels worden gevonden en deze veelal ook gebruikt worden bij het spuiten 
van de mais. 

 

 

 

 

 Kievit 
 2015 2014 2013 2012 

Waargenomen broedende paren 20 32 37 37 
Gevonden en begeleide legsels 14 26 27 24 
Uitgekomen legsels 12 23 19 23 
Gepredeerde legsels  2 3 8 1 
Totaal eieren  49 95 100 83 
Gemiddeld per nest  3,5 3,7 3,7 3,5 
Onbevruchte eieren 0 2 1 4 

Legsels verplaatst 0 0 14 13 
Legsels niet verplaatst 14 26 13 11 
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8. NESTKASTENVERSLAG  

Inleiding: 
Ook dit broedseizoen werden op verschillende locaties weer talrijke nestkasten op hun inhoud gecontroleerd. 
Binnen ons werkgebied hangen zeer veel nestkasten, deze zijn echter niet allemaal gecontroleerd. Totaal zijn 
dit jaar 918 kasten gecontroleerd.  
 
Deurningen: ( Horsthuis, Ophuis, Velthuis, Bleijenberg) 
In Deurningen en omgeving werden op 6 locaties totaal 
203 nestkasten op hun inhoud gecontroleerd.  
De nestkasten op deze locaties zijn als volgt verdeeld: 85 
bij de fam. Jonker/Bosscha, 23 bij de fam. Broekhuis, 23 bij 
de fam. Vrielink, 15 bij de fam. Borghuis, 15 bij de fam. 

Stoffels en 34 bij de fam. Mentink. Alle nestkasten werden 
gedurende het broedseizoen 2 keer gecontroleerd. Van de 
203 nestkasten waren er 129 bezet, wat een 
bezettingspercentage opleverde van 64%.  

 
Hieronder de resultaten in een overzicht van 2014 en 2015: 
 
Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen gemiddeld uitgevlogen Geringd 

Jaargang 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
koolmees 37 46 245 376 6,6 8,2   
pimpelmees 22 24 201 223 9,1 9,6   
ringmus 1 3 0 11 0,0 3,7  5 
spreeuw 28 27 134 134 4,8 5 133 134 
Huismus 6 9 23 42 3,8 4,7   
bonte vliegenvanger 13 9 66 32 5,1 3,6 46 32 
boomklever 4 2 30 12 7,5 6 8 12 
Bosuil 2 2 4 11 2,0 5,5 1 11 
Torenvalk 2 2 9 9 4,5 4,5  9 
kauw  1  1     
Grauwe vliegenvanger  1  6     
Mees spec.  1  8     
Hoornaar  1       
Kasten met alleen nest 14 10       

Totaal 129 138 712 865    203 
 
Toelichting: 
Zoals u in het overzicht kunt zien, hebben negen 
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 dit jaar wat lager dan in 2014. De totale bezetting was 
met 64% wat hoger dan in 2014 toen 60 % van de 
nestkasten bezet was. Het aantal uitgevlogen jongen per 
nestkast lijkt wat lager te liggen dan vorig jaar, met 
uitzondering van bonte vliegenvanger en boomklever. 

 

Vrouwtje gekraagde roodstaart; er waren verschillende 
nestkasten bezet door deze mooie soort. 
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Saasveld (fam.Oude Booyink).  
Van de 58 gecontroleerde nestkasten die rondom het huis van fam. Oude Booyink hangen waren er 33 bezet.  
 
Hieronder de resultaten in een overzicht van 2014 en 2015: 
 

Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen gemiddeld uitgevlogen Geringd 

Jaargang 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
koolmees 10  75 60 7,5 7,5   

bonte vliegenvanger 5 9 27 34 5,4 3,7 27 34 
pimpelmees 7 9 68 86 9,7 9,6   
grauwe vliegenvanger 1 1 3 4 3,0 4,0 3 4 
boomklever 2 1 10 6 5,0 6,0 10 6 
glanskop 1 1 8  8,0 ..   
torenvalk 1 1 6 6 6,0 6,0  6 
bosuil 1 1 2 3 2,0 3,0 2 2 
ringmus  1       
Gekraagde roodstaart 1  6  6,0   6 
Hommel 1        
Merel 1  4  4,0   4 
Alleen nest 2 3       

Totaal 33 35 209 199   58 53 
 
Toelichting: 
Een nieuwkomer dit jaar was gekraagde roodstaart.  
Bonte vliegenvanger had opmerkelijk minder bezette nestkasten 
dan vorig jaar (5 t.o.v. 9 in 2014). Het aantal jongen per nestkast 
lag wel hoger dan vorig jaar (5,4 t.o.v. 3,7 in 2014). Verder deed 
torenvalk het weer goed op deze locatie met 6 uitgevlogen 
jongen. 
 
Kanaal  (H.Kaptein) 
Langs het kanaal werden dit jaar ongeveer 100 nestkasten 
gecontroleerd. Hiervan waren er maar liefst 95 bezet wat neer 
komt op een bezettingspercentage van 95%. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de bezetting in 2015. Algemene soorten 
als koolmees, spreeuw en bonte vliegenvanger waren de 
hoofdbewoners van de nestkasten. Het gemiddeld aantal 
uitgevlogen jongen per nestkast was ook behoorlijk hoog. 
 
 
               Grauwe vliegenvanger; een onopvallende maar 
Hieronder de resultaten in een overzicht van 2015:          bijzondere nestkastbewoner.   
 

Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen  Gemiddeld uitgevlogen  

Jaargang 2015 2015 2015 
pimpelmees 15 133 8,0 
koolmees 50 399 8,7 
bonte vliegenvanger 18 92 5,1 
boomklever 2 13 6,5 
spreeuw 9 31 3,4 

Totaal 95 668  
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Landgoed Herinckhave Fleringen: (Frans Stopel en Jan Peddemors). 
Op het Landgoed werden125 nestkasten meerdere malen 
op bezetting gecontroleerd. Hiervan waren er 109 bezet. In 
totaal hebben vier vogelsoorten dit jaar op het landgoed 
gebruik gemaakt van de nestkasten. Het gemiddeld aantal 
uitgevlogen jongen per soort is vergelijkbaar met 2014.  

Opvallend was het hoge aantal bezette nestkasten van 
bonte vliegenvanger. Van deze soort waren maar liefst 27 
nestkasten bezet. Herinckhave is dan ook een goed 
voorbeeld van hoe voldoende nestgelegenheid kan leiden 
tot hogere dichtheden van deze soort. 

 
Hieronder de resultaten in een overzicht van 2014 en 2015: 
 
Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen Gemiddeld uitgevlogen 

Jaargang 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
pimpelmees 28 35 238 283 8,5 8,5 
koolmees 45 40 349 258 7,8 7,8 
bonte vliegenvanger 27 15 135 60 5 4,3 
boomklever 9 9 41 36 4,6 5,2 
Mees Spec.  8  60  8,6 

Totaal 109 107 763 697   
 

     Landgoed Baasdam Tubbergen; 
Op het landgoed hangen 100 nestkasten, daarvan waren 
er 85 bezet. Een bezettingspercentage van 85%. Op het 
Baasdam hebben het afgelopen seizoen 6 vogelsoorten 
gebruik gemaakt van de nestkasten. De koolmees had het 
grootste aandeel in het aantal bezette nestkasten. 
Opvallend dit jaar dat er meerdere malen territoriumdrift 
tussen met name koolmees en bonte vliegenvanger werd 
vastgesteld. Deze twee soorten kraakten enkele malen 
elkaars nestkasten, ook werd een enkele maal dubbelde 
behuizing vastgesteld. Verder werd in een spreeuwenkast 
een volwassen dode spreeuw aangetroffen met 
verwondingen aan de hals en borst waarvan wordt 
vermoed dat deze is overvallen door een hermelijn. Tijdens 
de eerste controle half april werd in de meeste kasten 
alleen nog nestmateriaal aangetroffen, vermoedelijk is het 
broedseizoen wat later van start gekomen door het koude  
voorjaar.  
 

 
Hieronder de resultaten in een overzicht van 2014 en 2015: 
  

Vogelsoort Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen Gemiddeld uitgevlogen 

Jaargang 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
koolmees 40 30 334 263 8,4 8,8 
bonte vliegenvanger 10 6 41 29 4,1 4,8 
pimpelmees 9 20 79 196 8,8 9,8 
boomklever 10 5 56 26 5,6 5,2 
spreeuw 11 9 49 32 4,6 3,6 
Mees Spec. 2 13 onbekend    
Grauwe vliegenvanger  1  4   
Gekraagde roodstaart 1  6  6,0  
Alleen nest 2 14     

Totaal 85 98 565 550   

Gekraagde roodstaart; wellicht de mooiste nestkastbewoner. 
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Broedresultaten Uilen en Torenvalk; 
 
Bosuil: Bij de Bosuilen was de bezetting van 
nestkasten het afgelopen jaar iets lager dan in 2014. 
Van de gecontroleerde nestkasten waren er tien 
bezet, ook waren er flink minder jongen in de kasten 
aanwezig ten opzichte van 2014. De aantallen 
varieerden van een enkel jong tot maximaal 3 jongen, 
terwijl in 2014 in veel kasten vier jongen of zelfs vijf 
jongen werden geteld. Er zijn ca. zestig nestkasten 
van deze soort gecontroleerd. Gezien het aantal 
vliegvlugge jongen en broedparen heeft bosuil een 
matig broedseizoen achter de rug.  
 
Kerkuil: Kerkuil lijkt een gemiddeld broedzeizoen 
achter de rug te hebben wat betreft het aantal 
broedparen. Wel waren de legsels klein wat 
resulteerde in een laag aantal uitgevlogen jongen per 
gestart legsel. De aantallen vliegvlugge jongen lagen 
beduidend lager dan vorig jaar toen bijna 3 keer 
zoveel jongen uitvlogen. In totaal zijn er ca. 120 
nestkasten gecontroleerd, hiervan waren 52 
nestkasten bezet. Het aantal uitgevlogen jongen 
bedroeg totaal 131 wat neer komt op 2,5 jongen per 
nestkast.  
 
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 24 kasten ook een broedsel werd 
aangetroffen. Totaal vlogen er 117 jongen uit wat  
neerkomt op 4,6 jong per kast. Dit is een gemiddeld 
percentage. 

Torenvalk; na een aantal slechtere jaren weer een goede 
bezetting in 2015 
 
Steenuil: Het aantal steenuilen dat gebruik maakte van een 
nestkast was iets lager dan vorig jaar. Het aantal uitgevlogen 
jongen per nestkast was met 2,6 jong behoorlijk lager dan in 
2014, maar vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dit percentage 
had hoger kunnen zijn, aangezien bij zeven legsels de eieren 
niet bevrucht waren of het nest verlaten was.  
Er waren dit jaar meerdere legsels met vijf jongen. Het aantal 
gecontroleerde nestkasten bedroeg ca. honderd waarvan er 
dus 39 daadwerkelijk door steenuilen bezet waren. 

 
 

 
 

Overzicht broedresultaten Uilen en Torenvalk van 2013 t/m 2015; 
 
vogelsoort 
 

Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Gemiddeld uitgevlogen 

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
Kerkuil 52 73 31 131 391 102 2,5 5,4 3,3 
Bosuil 10 14 13 20 53 25 2,0 3,8 1,9 
Steenuil 39 43 39 101 145 95 2,6 3,4 2,4 
Torenvalk 24 22 16 117 126 73 4,9 5,7 4,6 

Totaal 125 150 99 369 704 295    
 
Samenvattend kunnen we vaststellen dat de soorten een 
gemiddelde start van het broedseizoen hebben gehad. 
Echter door het instorten van de muizenpopulatie waren de 
legsels beduidend kleiner dan vorig jaar. Dit is met name 
goed terug te zien in het aantal uitgevlogen jongen van 
kerkuil. Deze soort is grotendeels afhankelijk van muizen, 
en bij minder aanbod zijn de legsels vaak beduidend 
kleiner dan bij een jaar met veel muizen zoals vorig jaar. 

Bij een soort als steenuil zijn de legselgroottes vaak 
beduidend stabieler, deze soort is veel flexibeler aangezien 
hij veel meer soorten prooidieren eet. Bij een gebrek aan 
muizen schakelt steenuil gemakkelijker over op een andere 
voedselbron. Dit werd dit jaar ook teruggezien in de kasten, 
hier werden beduidend meer vogels als prooi gevonden 
dan in andere jaren. 
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Totaal overzicht nestkasten 2015:  
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 2014 als van 
2015 naast elkaar geplaatst. De tweede kolom geeft het percentage 
bezette nestkasten aan ten opzichte van het totale aantal 
gecontroleerde nestkasten per jaar. In totaal werden in 2015 op alle 
locaties 918 nestkasten één of meerdere keren gecontroleerd, hiervan 
waren er 584 bezet en daarmee kwam het bezettingspercentage uit op 
63. De nestkasten die in 2015 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 2014 als 2015. 
 
Vogelsoort Nestkasten bezet Nestkasten bezet Percentage bezet Percentage bezet 

Jaargang 2015 2014 2015 2014 
koolmees 182 147 20,0 16,5 
ringmus 1 4 0,1 0,4 
pimpelmees 96 100 10,5 11,2 
bonte vliegenvanger 73 47 8,0 5,3 
spreeuw 48 37 5,0 4,1 
Kerkuil 52 73 5,7 8,1 
boomklever 27 20 2,9 2,2 
Bosuil 10 14 1,1 1,6 
Huismus 6 9 0,7 1,0 
Steenuil 39 43 4,2 4,8 
Torenvalk 24 22 2,6 2,5 
Glanskop 1 1 0,1 0,1 
Mees Spec. 2 22 0,1 2,5 
Grauwe Vliegenvanger 1 3 0,1 0,3 
Kauw - 1 - 0,1 
Boomkruiper - 1 - 0,1 
Hoornaar/hommel 1 1 0,1 0,1 
Gekraagde roodstaart 2 - 0,1  
Merel 1 - 0,1  
Kasten met alleen nest 18 30 2,0 3,6 

Bezette nestkasten 
Gecontr. nestkasten 

584 
918 

553 
893 

63% 62 % 

 
Samenvatting: 
Van alle gecontroleerde nestkasten was 63% het afgelopen jaar 
bezet. Dat was vrijwel gelijk als in 2014. In totaal hebben vijftien 
vogelsoorten gebruik gemaakt van een nestkast; dit was 
hetzelfde aantal als in 2014. Net als in voorgaande jaren 
werden de meeste nestkasten bezet door kool- en pimpelmees. 
Van bonte vliegenvanger waren wat meer kasten bezet dan 
vorig jaar, ook 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 tot tien 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. Dit jaar betrof het 
dieptepunt met slechts 1 bezette kast waarvan 
uiteidenlijk geen enkel jong vliegvlug is geworden. 
Uitgedrukt in aantallen betekent dit een verlies van 
150 paartjes ringmussen in onze nestkasten. 
Torenvalk, steenuil, bosuil en kerkuil beleefden alle 
een gemiddeld broedzeizoen. 

Gevarieerd aanbod van nestkasten 
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9. RINGRESULTATEN 2015 

Voor het eerst sinds vele jaren daalde het aantal 
geringde vogels beneden de 4000 en ook het 
aantal geringde soorten was weer minder dan 
voorgaande jaren. Sommige soorten die prioriteit 
krijgen bij het ringen, zoals roofvogels, uilen, 
zwaluwen en spreeuwen werden weer veel 
geringd. Het vergt ook veel tijd omdat naast het 
ringen ook de biometrische gegevens van de 
vogels worden verzameld. 

 
 
Geringde vogels 
 

SOORT 2014 2015 SOORT 2014 2015 

1.Mandarijneend 1 0 24.Gekraagde roodstaart 17 42 
2.Ooievaar 7 7 25.Merel 20 26 
3.Wespendief 2 2 26.Zanglijster 2 0 
4.Sperwer 1 0 27.Kleine karekiet 169 174 

5.Torenvalk 124 131 28.Zwartkop 1 0 
6.Kievit xx 24 29.Tjiftjaf 8 4 
7.Grutto 0 4 30.Goudhaan 13 15 
8.Holenduif 3 6 31.Grauwe vliegenvanger 8 8 
9.Houtduif 11 5 32.Bonte vliegenvanger 450 394 
10.Turkse tortel 3 6 33.Staartmees 2 2 
11.Koekoek 8 6 34.Glanskop 10 3 
12.Kerkuil 375 139 35.Zwarte mees 10 0 

13.Steenuil 177 154 36.Pimpelmees 192 387 
14.Bosuil 54 10 37.Koolmees 230 370 
15.Gierzwaluw 6 9 38.Boomklever 134 102 
16.Grote bonte specht 4 0 39.Gaai 0 1 
17.Boerenzwaluw 594 699 40.Ekster 0 12 
18.Huiszwaluw 100 126 41.Spreeuw 1115 864 
19.Grote gele kwikstaart 12 15 42.Huismus 65 36 
20.Witte kwikstaart 6 3 43.Ringmus 58 2 

21.Winterkoning 2 6 44.Vink 29 20 
22.Heggenmus 35 14 45.Groenling 38 42 
23.Roodborst 18 15 46.Geelgors 20 17 
      

Totaal soorten 42 40 Totaal exemplaren 4377 3902 
 
Evenals vorig jaar werden er in 2015 weer 7 ooievaars 
geringd en in tegenstelling tot 2014 zijn alle 7 geringde 
ooievaars met succes groot geworden en veilig 
uitgevlogen. Bij Broekhuis in Denekamp en Scholten-Linde 
in Rossum zijn de broedsels helaas mislukt evenals in 
2014, waarschijnlijk door het koude weer en onvoldoende 
voedsel. Bij Welhuis in Rossum is op 27 mei een nest met 
3 en een nest met 2 jongen geringd.  
De ooievaars op de Havezathe Het Everloo hebben 2 
jongen groot gebracht die op 8 juni zijn geringd. Dankzij de 

gemeente Dinkelland die weer de hoogwerker ter 
beschikking had gesteld, was het mogelijk veilig bij het nest 
te komen, hoog op de schoorsteen van dit oude 
karakteristieke Twentse gebouw.  
 
Voor het ringen van de wespendieven was ook bijstand 
nodig om het nest te bereiken en die werd ook dit jaar weer 
vereend door Bart Klaassen die na een flinke klimpartij 2 
jonge wespendieven veilig naar beneden loodste en na de 
ringsessie weer terug plaatste op de horst.  

Benodigde atributen en hulpmiddelen voor het ringen en het 
verzamelen van biometrische gegevens van kerkuilen.  
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Nog niet eerder werden er in een jaar 131 torenvalken 
geringd, die hoofdzakelijk in nestkasten in bomen broeden, 
maar ook enkele in nestkasten in een schuur of huis. De 
meest bijzondere locatie is boven in de molen van 
Westerveld aan de Frensdorferweg in Tilligte. De ringer 
heeft er ieder jaar wel een flinke klauterpartij voor over. 
Het ringen van pullen van weidevogels bleef beperkt tot 
een nest van 4 grutto’s en 24 kievitpullen.  
Boven in de gevel van een woonhuis in Oldenzaal heeft 
een vogelliefhebber enkele openingen gemaakt voor 
gierzwaluwen. Vanop de zolder kan men in de nesten 
kijken en kunnen de jongen geringd worden. Met een 
webcam op een nest gericht, kan beneden in de 
woonkamer de ontwikkeling van het broedproces gevolgd 
worden. In 2009 werden de eerste jonge gierzwaluwen 
geringd en in 2015 is de kolonie uitgebreid tot 4 bewoonde 
nesten. Meestal worden de gierzwaluwen eind juni-begin 
juli geringd en begin augustus zijn de meeste 
gierzwaluwen al weer vertrokken. Zelden ziet men na 10 
augustus nog gierzwaluwen boven Oldenzaal vliegen. In 
2015 waren er echter 2 zeer late broedsels en werden de 
jongen pas geringd op 4 augustus. Uit een nest vloog 
meteen een jong uit zonder ring en het tweede exemplaar 
vloog na te zijn gewogen, gemeten en geringd direct uit. In 
het laatste nest werden 2 pullen geringd die nog lang niet 
volgroeid waren, en pas eind augustus uitgevlogen. 
Langs het A-N Kanaal werden tussen de Dubbele Sluis bij 
Reutum en de Putmansbrug bij Fleringen 174 kleine 
karekieten en 5 koekoeken geringd en dat was een 
vergelijkbaar aantal als in 2014.  
 

Nog een koekoek werd er geringd in Albergen die in een 
nestje van een witte kwikstaart werd groot gebracht. De 
alerte bewoonster Angeniet Oude Geerdink had het nestje 
ontdekt onder een dakpan op het planttafeltje op het erf. 
Het hele broedproces werd gevolgd en vastgelegd op 
foto’s met een mooi verslag en is te lezen op onze website. 
De spreeuwen hadden weer een succesvol broedseizoen 
met 864 geringde pullen rond de vaste ringdatum van 
spreeuwen op 10 mei. Het waren er wel 250 minder dan in 
2014, maar in dat zeer uitzonderlijke jaar en ook nog het 
“Jaar van de Spreeuw” broedden veel spreeuwen voor een 
tweede maal. 
Het aantal geringde pullen van de nestkastbewoners zoals 
bonte vliegenvanger en boomklever daalde ook dit jaar 
weer doordat er steeds minder nestkasten worden 
gecontroleerd. Steeds minder personen hebben interesse 
of tijd om nestkasten te controleren. Van pimpelmees en 
koolmees, ook echte liefhebbers van nestkasten, werden 
weer meer exemplaren geringd, maar dat waren alle 
volgroeide vogels die werden gevangen in de herfst voor 
het ring-MUS project. Meestal worden er meer koolmezen 
geringd dan pimpelmezen, maar dit jaar was de 
pimpelmees koploper omdat in de herfst een invasie van 
deze kleine mezen afkomstig uit het NO plaats vond. 
In Agelo werden eind februari weer vogels gevangen en 
geringd op de wintervoederplaats. Het aantal geringde 
vogels was met 133 exemplaren precies gelijk aan het 
aantal geringde vogels in 2014. Er werden ook nog 24 
reeds eerder in Agelo geringde vogels teruggevangen, 
behalve een pimpelmees die in Zwolle was geringd. 

Een invasie van pimpelmezen zorgde voor veel vangsten in het ring-MUS project, gericht op soorten in het stedelijke milieu.  

Een recordaantal jonge torenvalken geringd in 2015. 
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Roofvogels en uilen 
 

SOORT 2011 2012 2013 2014 2015 

Wespendief 0 1 1 2 2 
Sperwer 1 0 0 1 0 
Torenvalk 88 73 71 124 131 
Kerkuil 87 166 104 375 139 
Steenuil 107 142 128 177 154 
Bosuil 24 53 27 54 10 
Totaal 307 433 331 734 436 

 
Na het zeer succesvolle broedseizoen van 
roofvogels en uilen in 2014, als gevolg van de 
enorm hoge muizenpopulatie, daalde het 
aantal geringde roofvogels en uilen weer naar 
de gebruikelijke jaarlijkse aantallen met enkele 
kleinere afwijkingen. De wespendief in 
Fleringen heeft voor het tweede 
opeenvolgende jaar met succes twee jongen 
groot gebracht en is inmiddels een vaste klant 
geworden in dit overzicht. 
De torenvalken hadden een succesvol 
broedseizoen met 131 geringde pullen, 
ondanks dat de muizenpopulatie niet hoog 
was. Het gemiddeld aantal jongen in de kasten 
was wel lager, maar er waren meer nestkasten 
met geslaagde broedsels. Door een goed 
aanbod van nestkasten op geschikte locaties is 
het aantal broedparen toegenomen. Bij één 
nestkast waren de jongen al uitgevlogen toen 
de nestkast werd gecontroleerd. Op een 
andere locatie was geen geschikte ladder 
beschikbaar om de jonge torenvalken in de 
kast te ringen en ook de verenigingsladder 
bood geen uitkomst want die was spoorloos. 
Er waren in 2014 veel jonge kerkuilen 
uitgevlogen en daarom waren de 
verwachtingen in 2015 hoog gespannen. Maar 
omdat de muizenpopulatie in 2015 aanzienlijk 
was afgenomen, bleef het broedsucces bij de 

kerkuilen duidelijk achter. Er waren wel veel nestkasten bezet, maar 
lang niet alle kerkuilen zijn gaan broeden. Ook in de nestkasten waar 
wel gebroed werd, was het aantal jongen laag. Het aantal geringde 
exemplaren in 2015 bleef beperkt tot 139. Het is bekend dat het 
broedsucces van kerkuilen sterk kan variëren in de loop van de jaren. 
In de meeste kasten werden maar 2 tot 3 kerkuilen groot; er was 
slechts één kast in Oldenzaal waarin 6 grote kerkuilpullen zaten.  
Hoewel het aantal jonge steenuilen per broedsel lager was dan in het 
topjaar 2014, werden er veel jongen geringd en ook weer enkele oude 
steenuilen die tijdens de kastcontrole broedend werden aangetroffen.  
Evenals de kerkuilen zijn veel bosuilen in 2015 niet gaan broeden en 
als er al gebroed werd, bleef het aantal jongen laag. Uiteindelijk 
werden slechts 10 bosuilpullen geringd, het laagste aantal sinds jaren. 

 
Boerenzwaluw en huiszwaluw 

 
Nieuw in dit overzicht van geringde vogels is de 
tabel met het geringde aantal boerenzwaluwen 
en huiszwaluwen, die het verloop van de 
laatste 8 jaar weergeeft. In 2015 werden ruim 
100 boerenzwaluwen meer geringd en ook het 
geringde aantal huiszwaluwen zat in de lift. 
Enkele kunstnesten voor huiszwaluwen op 
nieuwe locaties werden meteen bezet. 

De tabel vanaf 2008 laat een flinke stijging zien van het aantal geringde 
zwaluwen. Dit heeft alles te maken met het meer projectmatig ringen en 
is helaas geen afspiegeling van de aantalsontwikkeling van zwaluwen. 
Vooral het aantal huiszwaluwen laat een dalende trend zien, terwijl de 
populatie boerenzwaluw redelijk stabiel blijft in onze regio. Om een beter 
inzicht in deze ontwikkeling te krijgen, worden bij voorkeur zoveel 
mogelijk zwaluwen geringd op diverse vaste boerderijen. Meer over de 
ontwikkeling van de zwaluwen elders in dit jaarverslag. 

Soort 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Boerenzwaluw 359 338 493 579 535 613 594 699 
Huiszwaluw 27 33 70 79 71 72 100 126 

Bosuil in een natuurlijke nestholte van een beuk in Hertme. 
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Terugmeldingen 
Uit het grote aantal terugmeldingen dat in 2015 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.  
 
Terugmeldingen uit de Benelux 
 

VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/TIJD BIJZONDERHEDEN 

1.Torenvalk 
Arnhem 3768792 

08-06-2015 
Agelo 

05-12-2015 
Aduard 

102km 
179dg 

Dood door auto 

2.Torenvalk 
Arnhem 3777975 

25-06-2015 
Rossum 

05-08-2015 
Froombosch 

93km 
41dg 

Dood 

3.Kerkuil 
Arnhem 5484890 

02-07-2014 
Deurningen 

22-06-2015 
Mastenbroek 

64km 
355dg 

Levend door ringer 
gecontroleerd 

4.Pimpelmees 
Arnhem BD01317 

25-02-2015 
Zwolle 

28-02-2015 
Agelo 

56km 
2dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

5.Kerkuil 
Arnhem 5484868 

19-05-2014 
Lattrop-Breklenkamp 

05-06-2015 
Lelystad 

102km 
381dg 

Levend in nestkast 

6.Steenuil 
Arnhem 3771485 

03-06-2014 
Geesteren 

20-05-2015 
Putten 

79km 
350dg 

Levend in nestkast 

7.Boerenzwaluw 
Arnhem AR77604 

18-06-2010 
Hertme 

16-07-2015 
Albergen 

3km 
1854dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

7.Boerenzwaluw 
Arnhem AN75880 

24-06-2008 
Albergen 

16-07-2015 
Albergen 

0km 
2578dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

8.Winterkoning 
Arnhem AAT424 

16-11-2013 
Hengelo 

22-02-2015 
Judithhoeve Losser 

9 km 
462dg 

Dood 

9.Goudhaan 
Arnhem AFV496 

02-10-2015 
Ringstation Overdinkel 

09-10-2015 
Hengelo 

14km 
7dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

10.Ooievaar 
Arnhem 3 E 002 

31-05-2014 
Senneke Gorssel 

08-06-2015 
Rossum 

55km 
373dg 

Levend foeragerend 
met 5 ooievaars 

11.Steenuil 
Arnhem 3752955 

10-06-2013 
Zenderen 

13-10-2015 
Brummen 

48km 
855dg 

Levend in nestkast 

12.Ringmus 
Arnhem V498783 

12-07-2011 
Rossum 

09-11-2014 
Doesburg 

68 km 
1216dg 

Levend, gevangen en 
gecontroleerd 

13.Kleine karekiet 
Arnhem AX98810 

04-07-2015 
Kanaal A/N Fleringen 

29-08-2015 
Wortegem, België 

284km 
55dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

14.Kleine karekiet 
Arnhem AT29838 

25-06-2010 
Kanaal A/N Reutum 

02-08-2015 
Tongeren, België 

199km 
1863dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

15.Kleine karekiet 
Arnhem AT29896 

26-06-2010 
Kanaal A/N Rossum 

29-08-2015 
Beaufays, België 

220km 
1889dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

 

1. In Aduard in Groningen werd deze torenvalk dood onder 
de motorkap van de auto gevonden. Als doodsoorzaak 
werd dood door een machine gemeld, maar zeer 
waarschijnlijk heeft de torenvalk een botsing met de auto 
niet overleefd en is bij de botsing onder de motorkap 
terecht gekomen. Bij de opmerkingen stond vermeld dat 
deze torenvalk vermoedelijk al een aantal jaren succesvol 
broedde in de directe omgeving van de melder. Maar deze  

2. Er werd nog een torenvalk dood teruggemeld uit 
Groningen en nu uit de plaats Froombosch. De melder 
stuurde enkele foto’s mee waarop een persoon de dode 
torenvalk bij een villa aan de rand van een zwembad 
toonde. De doodsoorzaak was onbekend en verder stond 
vermeld dat de onbekende roofvogel dood, maar volledig 
intact, langs de beukenhaag was gevonden. 

torenvalk was degelijk wel afkomstig uit Agelo. 
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3. Deze kerkuil, de oudste uit een nest van 7, was op 2 juli 
2014 geringd in Deurningen. In 2015 werd de kerkuil als 
broedvogel levend gemeld uit de Mastenbroekpolder bij 
Kampen. Niet alle jonge kerkuilen uit deze nestkast in 
Deurningen verging het zo voorspoedig, want op 24 juli 
2015 toen er 2 jongen werden geringd en de kast grondig 
werd schoon gemaakt bleken 3 jonge kerkuilen van 2014 
niet te zijn uitgevlogen, maar werden de restanten tussen 
de rommel in de nestkast gevonden. 
 
4. Op de wintervoederplaats werd tijdens de jaarlijkse 
ringsessie in Agelo een geringde pimpelmees gevangen 
die elders in Nederland was geringd. De terugmelding die 
later werd ontvangen, vermeldde dat deze pimpelmees 
slechts 3 dagen daarvoor was geringd in Zwolle. 
 
5. Deze kerkuil was geringd in 2014 in een nestkast in 
Breklenkamp samen met nog 6 kerkuilpullen. Na het 
uitvliegen heeft deze kerkuil op ruime afstand wel een 
bijzondere plaats gevonden om zich te vestigen. Na ruim 
100 km vond de kerkuil een geschikt onderkomen in een 
nestkast in Natuurpark Lelystad.  
 
6. Steenuilen hadden in 2014 een heel goed broedseizoen 
met veel uitgevlogen jongen. Een jonge steenuil die was 
geringd in Geesteren werd op 20 mei 2015 broedend 
aangetroffen in een nestkast in Putten. De afstand waarop 
deze jonge steenuil een geschikte nestkast vond van 79 
km is wel heel groot, want de meeste steenuilen vestigen 
zich binnen de 30 km. Het steenuilenbestand in Twente is 
heel goed en de jonge steenuilen moeten daarom 
waarschijnlijk verder weg een nieuw onderkomen zoeken.   
 

  Kaartje met de terugmeldingen uit de Benelux. 
 
7/8. Bij Johan Kleissen in Albergen voelen 
boerenzwaluwen zich echt thuis; ze zijn er dan ook van 
harte welkom. Niet alleen worden hier door Johan Drop 
ieder jaar veel nestjongen geringd, maar ook alle oude 
vogels worden gevangen en gecontroleerd en dat levert 
veel informatie op. Deze informatie draagt weer bij aan de 
wetenschap en uiteindelijk ook aan de bescherming van 
boerenzwaluwen. Op 16 juli 2015 was Johan weer zeer 
vroeg in de ochtend, het schemerde nog, bezig 
boerenzwaluwen, die in de stal overnachten, te vangen. En 
dat lukte bijzonder goed deze keer. Bij de geringde oude 
boerenzwaluwen trof Johan een boerenzwaluw aan die hij 
in 2010 had geringd 3 km verderop in Hertme. Nog fraaier 
was de terugvangst van een boerenzwaluw die met recht 
een taaie rakker genoemd mag worden, want deze 
boerenzwaluw was al in 2008 in dezelfde stal geringd. De 
leeftijd van 8 jaar spreekt wel tot de verbeelding. Het 
betekent dat deze boerenzwaluw al 7 keer de risicovolle 
trek naar Afrika en weer terug met succes heeft volbracht. 
Dit is een afstand die vergelijkbaar is met 3 maal de aarde 
rond!  
 
9. Op 9 oktober 2015 ving Peter Bleijenberg in Hengelo 
weer een geringde goudhaan, nu met een Arnhemring, die 
hij niet zelf had geringd. Er was in oktober sprake van een 
invasie van goudhanen en Peter had al een tiental 
exemplaren geringd. Wat Peter al vermoedde, werd door 
de terugmelding enkele dagen later bevestigd. De 
goudhaan bleek een week eerder geringd te zijn door Leo 
Hassing op het ringstation in Overdinkel. 
 
 
 
 

Een reislustige jonge steenuil vindt een broedplek op 
een afstand van 79 km. Het liefst vestigen jonge 
steenuilen zich zo dicht mogelijk bij de geboorteplek. 
Slechts 1 % wordt verder teruggemeld dan 25 km.   
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10. In de zomer zwerven in ons gebied regelmatig 
ooievaars rond en als ergens het gras gemaaid wordt, kan 
men er op wachten tot de eerste ooievaars arriveren en 
driftig rondlopen op zoek naar insecten, pieren, mollen en 
dergelijke. Op 8 juni was een perceel gras gemaaid aan de 
Linderdijk in Rossum en een groep van 12 ooievaars liep 
druk foeragerend rond. Er worden tegenwoordig veel 
ooievaars geringd en dus ook in deze groep liepen enkele 
geringde exemplaren. De eerste ring was snel afgelezen, 
maar voordat de telescoop op de volgende geringde 
ooievaar kon worden gericht, vloog de groep ooievaars 
verschrikt op. Een toerist die een foto wilde maken van 
dichtbij, was over het draad gestapt en ja, toen vlogen de 
ooievaars natuurlijk weg. De ooievaar waarvan wel het 
ringnummer was afgelezen was op 31 mei 2014 geringd in 
Gorssel. Het is laatste jaren opvallend dat veel jonge 
ooievaars na overwintering al weer in Nederland 
overzomeren. Voorheen bleven de meeste jonge ooievaars 
de eerste twee jaar meestal in Afrika of Spanje voordat ze 
terugkeerden in Nederland.  
 
11. Er worden de laatste jaren veel steenuilen geringd en 
dat levert veel informatie op over leeftijd, broedsucces, 
doodsoorzaken e.d. Het lijkt er ook op dat steenuilen 
tegenwoordig vaak verder weg trekken op zoek naar 
geschikte nestgelegenheid. Ook deze steenuil was verder 
getrokken dan gebruikelijk, van Zenderen naar Brummen in 
Gelderland. 
 
12. De terugmelding van deze ringmus, geringd in 
Rossum, roept wat vragen op omdat de vogel werd 
teruggemeld als huismus, teruggevangen in Doesburg. Als 
het een ringmus is geweest dan was de terugvangst in 
Doesburg normaal, want veel ringmussen trekken in de  
herfst naar het ZW.  
 

Gemaaide graspercelen aantrekkelijk voor ooievaars. 
 
Terugvangsten in België bevestigen dit. Als het een 
huismus is geweest, en daar lijkt het wel op, want de ringer 
die de vogel terugving is wel een kenner, dan is het wel 
uitzonderlijk omdat huismussen standvogels zijn en in de 
herfst niet wegtrekken.  
 
13. Er zijn 5 kleine karekieten teruggemeld uit België. Deze 
kleine karekiet werd, 55 dagen na als nestjong te zijn 
geringd aan het Kanaal A/N, teruggevangen in Wortegem 
in het ZW van België. 
 
14. Deze kleine karekiet werd ook teruggevangen in België 
bij de plaats Tongeren, maar was al in 2010 geringd als 
nestjong aan het Kanaal A/N in Reutum en dus al 5 maal 
naar Afrika geweest. 
 
15. Nog een kleine karekiet werd teruggemeld uit België 
die 5 maal naar Afrika trok voor overwintering. En ook deze 
vogel was als nestjong geringd aan het zelfde kanaal, maar 
nu op Rossums grondgebied. 
 

Terugmeldingen uit Europa 
 

VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/TIJD BIJZONDERHEDEN 

1.Goudhaan 
Kaunas XE14601 

09-10-2013 
Ventes Ragas Litouwen 

12-11-2014 
Hengelo 

1003km 
399dg 

Levend gevangen en 
gecontroleerd 

2.Ooievaar 
Arnhem 9530 

03-06-2011 
Rossum 

08-04-2015 
Vaale, Duitsland 

243km 
1403dg 

Broedend, Vaale 
Pistow Duitsland 

3.Kerkuil 
Arnhem 5492137 

26-08-2014 
Geesteren 

29-12-2014 
Emden, Duitsland 

105km 
123dg 

Ziek, gewond 
verkeersslachtoffer 

4.Torenvalk 
Arnhem 3706677 

04-06-2011 
Agelo 

14-12-2014 
Goch, Duitsland 

90km 
1287dg 

Dood, geen 
verwondingen 

5.Spreeuw 
Arnhem L411974 

01-05-2014 
Weerselo 

28-12-2014 
Estrée, Frankrijk 

406 km 
240 dg 

Dood, geschoten 

6.Ooievaar 
Arnhem 2 E 669 

22-05-2014 
Rossum 

25-08-2014 
Henry Cher, Frankrijk 

640km 
93dg 

Levend ring afgelezen 
in veld 

7.Ooievaar 
Arnhem 9954 

04-06-2012 
Denekamp 

28-11-2013 
Almagro, Spanje 

1712km 
540dg 

Levend ring afgelezen 
in veld 
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1. Bij de controle van het mistnet bij het ring-MUSprojekt 
trof Peter Bleijenberg ook een geringde goudhaan aan met 
een ringentje van een buitenlandse ringcentrale. Met 
behulp van een vergrootglas werd snel duidelijk dat het 
vogeltje geringd was ergens in Litouwen. Op de 
terugmelding die later werd ontvangen stond vermeld dat 
de goudhaan was geringd in Ventes Ragas, een groot 
ringstation in Litouwen en dat de afstand tot Hengelo ruim 
1000 km bedraagt. Voor een goudhaan, de kleinste 
broedvogel in Europa met een gewicht van slechts 5 gram, 
is dit een flinke prestatie. Jaarlijks komen er veel 
goudhanen uit NO-Europa in West-Europa overwinteren, 
zo ook in het najaar van 2015 toen er een ware invasie van 
goudhanen plaats vond. 
 
2. Ooievaar 9530 is inmiddels een vaste klant van deze 
rubriek geworden. Uit de terugmeldingen en informatie op 
een Duitse website over ooievaars in Schleswig Holstein is 
nu bekend dat 9530 tot het vrouwelijke geslacht behoort en 
dat na een mislukte broedpoging in 2014 het afgelopen 
jaar met succes is gebroed. Op 17-03-2015 is 9530 
teruggekeerd uit het overwinteringsgebied in Spanje en op 
8-04-2015 gemeld, broedend op een nest in Vaale Pistow. 
Op 10-06-2015 zijn er 4 jonge ooievaars zijn geringd, die 
op 7-08-2015 op trek zijn gegaan. 
 
3. In 2015 zijn 3 kerkuilen teruggemeld uit het buitenland; 
een exemplaar werd dood teruggemeld uit Lingen zonder 
vermelding van de doodsoorzaak, een tweede exemplaar 
werd als verkeersslachtoffer gemeld uit Emsdetten en 
5492137 werd gewond door het verkeer op de kade in 
Emden gevonden. Er is daarna geen bericht meer 
ontvangen of de kerkuil naar een dierenopvang is gebracht 
en of de kerkuil het ongeluk heeft overleefd. 
 
4. Uit Goch in Duitsland werd een torenvalk teruggemeld 
die dood was gevonden bij een afgelegen groot 
dennenbos. Met deutsche Gründlichkeit werd op de 
terugmelding lengte en gewicht van de dode torenvalk 
vermeld en ook dat de er geen verwondingen waren en 
dood korter dan een week. De doodsoorzaak was 
onbekend. Het gewicht van de vogel was normaal en dat 
maakt dat er toch een verdachte doodsoorzaak is. Een 
röntgenfoto had wellicht uitsluitsel gegeven. 

Een kaartje met terugmeldingen uit Europa. 
 
5. Als er een spreeuw wordt gemeld uit België of Frankrijk 
hoeft men niet naar de conditie en de omstandigheden op 
het terugmeldingsformulier te kijken, want die zijn altijd: 
dood en geschoten. 
Deze spreeuw was al op 1 mei geringd in Weerselo en in 
de periode tussen kerst en oud en nieuw geschoten. In 
deze periode zijn er natuurlijk veel mensen vrij en wat ga je 
dan doen als je jager bent? Je pakt de buks en gaat lekker 
een dagje schieten! 
 
6. De grote ringen van ooievaars zijn gemakkelijk af te 
lezen en daarom worden er elk jaar wel ooievaars, die in 
Rossum of Denekamp zijn geringd, teruggemeld. Een 
nestjong dat op 22 mei werd geringd bij Louis Welhuis in 
Rossum, was op 25 augustus al een eind opgeschoten 
naar de overwintering in Spanje. De ooievaar werd samen 
met een ooievaar uit Losser in een groep gemeld uit 
midden Frankrijk. 
 
7. Uit het overwinteringsgebied in Spanje werd een 
ooievaar van Laurens Broekhuis uit Denekamp gemeld. De 
vogel werd ten zuiden van Madrid op een afstand van 1712 
km gemeld, terwijl die overwinterde bij een afval opslag en 
-verwerking, die nog niet zijn afgedekt zoals in Nederland. 
Spanje heeft wel het voornemen om in de toekomst 
dergelijk locaties af te dekken, waardoor deze minder 
aantrekkelijk worden voor vogels. Als dat inderdaad gaat 
gebeuren, trekken onze ooievaars in de toekomst 
misschien wel weer naar Afrika om te overwinteren. 
 

 

 

 

De goudhaan is een zangvogeltje dat vooral te 
vinden is in naaldbossen met lariksen en sparren.  
Ze leven in groepjes en trekken vaak op met mezen. 
Goudhaantjes moeten bijna de hele dag door 
voedsel zoeken om de nacht daarop te overleven of 
om wéér een etappe trekkend af te leggen. 
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10.  MONITORING STEENUIL 2015  
 
Woord vooraf: 
2015 was al weer het dertiende 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 190 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 en Wim 
Wijering. De informatie van de nestkastcontroles werd ook dit jaar 
weer aangedragen door de ringers Peter Bleijenberg, Harrie Linckens, 
Friso Koop 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 2015 
Het afgelopen seizoen deden we als 
steenuilwerkgroep voor het dertiende 
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 

2015 96 (106) 2010 101 
2014 106 (116) 2009 100 
2013 99 (106) 2008 104 
2012 97 (103) 2007 100 
2011 104 (111) 2006 95 

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

 
Zoals aan de territoria-aantallen te zien, is het 
aantal broedparen de laatste jaren behoorlijk 
stabiel. Het fluctueert rond de 100 territoria. Dit 
jaar zijn er wat minder territoria vastgesteld dan 
vorig jaar. De oorzaak hiervan is niet helemaal 
duidelijk. De zachte winter van afgelopen jaar 
heeft waarschijnlijk niet geleid tot meer sterfte 
onder jonge steenuilen, tevens waren er vorig 
jaar veel jonge uilen vliegvlug geworden. 
Mogelijk heeft het koude voorjaar er voor 
gezorgd dat veel jonge uilen niet tot broeden 
over zijn gegaan, tevens is het mogelijk dat 
deze uilen minder territoriaal waren waardoor 
enkele broedparen gemist zijn tijdens de 
inventarisatieronde. 
 
 

Niet alle broedparen zijn een broedsel gestart in 2015 
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Hier is mooi te zien dat de steenuilen zich aanpassen aan 
de voedselbeschikbaarheid. In deze kast veel prooiresten 
van meikevers en vogels. Vogels verschalkt hij vooral in 
jaren dat er weinig muizen zijn. Het gaat meestal om nog 
niet vliegvlugge jongen van algemene soorten als mus, 
merel en spreeuw. 

Deelgebied resultaten in tabelvorm: 
Onderstaande tabel geeft een overzichtsbeeld van de telgebieden in 2015, het gebied, de grootte en de inventariseerders 
van ons onderzoeksgebied.  
 
Gebied Territoria. Oppervlakte Plaats Inventariseerder 

1 19 23,5 km ² Weerselo, Agelo, Reutum Albergen Wim Wijering   
2 20 26 km ² Rossum, Agelo Jan Nijmeijer 
3 10 23 km ² Volthe, Beuningen, Lemselo Johan Groote Punt 
4 7 9 km ² Gammelke, Lemselo en Dolland Christian Mensink 
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 10 13,5 km² Albergen deels Johan Drop 
 
Totaal 

 
106 

 
144 km² 

  

 
Nestkast- en ringresultaten binnen ons eigen telgebied:  
Van 29 bezette nestkasten binnen ons eigen telgebied 
werden door de ringers gegevens genoteerd over het 
broedverloop. Uiteindelijk bleken 23 nestkasten 
succesvol en konden er 75 jonge steenuilen worden 
geringd.  
Per gestart legsel zijn gemiddeld 2,6 pullen vliegvlug 
geworden zijn. Dit percentage ligt iets onder het 
gemiddelde en vors onder het percentage van vorig jaar. 
Toen werden er maar liefst 4,3 jongen per gestart legsel 
vliegvlug. Oorzaak van het lagere gemiddelde is 
vermoedelijk het instorten van de muizenstand door het 
koude natte voorjaar. Dit beeld werd door de ringers 
bevestigd, er werden weinig muizen in de kasten 
aangetroffen. Wel werden er dit jaar meer vogels in de 
kasten aangetroffen dan gebruikelijk. Door gebrek aan 
muizen zijn waarschijnlijk veel uilen overgegaan op het 
prederen van vogels. 
 
In onderstaand overzicht is het aantal broedsels per 
gebied weergegeven. Gecontroleerde maar niet benutte 
steenuilkasten zijn niet meegenomen in het overzicht. 
 
 
Gebied Broedsels Succesvol Jongen Jongen geringd uitgevlogen 

Albergen 7 4 10 10 10 

Saasveld 1 1 3 3 3 

Reutum 2 2 7 7 7 

Fleringen 1 1 4 4 4 

Weerselo   3 3 11 11 11 

Deurningen 5 4 18 18 18 

Agelo 2 1 3 3 3 

Rossum 5 4 18 14 14 

Beuningen 1 0 0 0 0 

Lemselo 1 1 2 2 2 

Oldenzaal 1 1 3 3 3 

Totaal 29 22 79 75 75 



 
41 

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 
28 nestkasten buiten ons gebied werden door de ringers 
gegevens genoteerd over het broedverloop.  

Uiteindelijk bleken 24 nestkasten succesvol en konden 60 
jonge steenuilen worden geringd. 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 2 2 2 

Almelo 3 3 8 8 8 

Tubbergen 2 1 5 5 5 

Mander 1 1 1 1 0 

Zenderen 1 1 4 4 4 

Harbrinkhoek 2 2 5 4 4 

Tilligte 5 2 6 6 5 

Lattrop 1 1 2 2 2 

Geesteren 10 10 28 28 28 

Hertme 1 0 0 0 0 

Hengelo 1 1 3 0 3 

Totaal 27 24 64 60 61 

 
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. In het voorjaar stortte de muizenpopulatie 
echter in waardoor uiteindelijk waarschijnlijk minder 
steenuilen aan het broedseizoen zijn begonnen en minder 
kuikens vliegvlug zijn geworden dan vorig jaar. Toch kan 
2015 als een redelijk gemiddeld jaar worden beschouwd 
voor steenuil, zowel qua broedparen als aantallen 
vliegvlugge jongen.  
De aantallen lagen iets lager dan het gemiddelde. We 
zullen ons in de 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.  
 
Krakers in de kast 
Steenuilkasten zijn niet alleen geliefd bij de steenuil maar 
er zijn ook andere kapers op de kust. Zo worden de 
nestkasten nogal eens gebruikt door spreeuwen en zijn er 
koolmezen aangetroffen in de nestkast.  
Kauwtjes en holenduiven proberen de kast te kraken maar 
die pogingen zijn kansloos gemaakt met een goed 
geplaatst tussenschotje in het voorportaal van de nestkast. 
Dat de eekhoorn deze hindernis letterlijk en figuurlijk weet 
te omzeilen bleek wel in Geesteren. Bij het openen van de 
kast werd onderstaand tafereel aangetroffen. 
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In de grafiek het aantal uitgevlogen jongen 
per broedsel van jaargang 2005 tot en met 
2015. Het aantal van 2,5 uitgevlogen jong 
per gestart broedsel in 2015 was samen 
met 2009 het laagste van de afgelopen 
tien jaar. 
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11. BROEDSEIZOEN KERKUIL 2015 

Na het geweldige broedseizoen 2014 met een record aantal uitgevlogen jongen en de daaropvolgende zachte 
winter waren de verwachtingen voor 2015 hoog gespannen. Het recordaantal uitgevlogen jongen zou een flinke 
boost moeten geven aan de broedpopulatie. Maar de natuur is soms onvoorspelbaar en het waren de muizen of 
liever gezegd de afwezigheid van muizen die het broedseizoen 2015 zouden bepalen.  

Allereerst is de muizenstand bepalend voor start van broedseizoen. Anders dan bij de meeste uilen, wordt het begin van het 
broedseizoen bij kerkuilen niet door de kalender of een vroeg voorjaar bepaald, maar is de voedselsituatie de bepalende 
factor. Kerkuilen zijn voedsel-specialisten en muizen prijken torenhoog op het menu waarbij de beschikbaarheid dan ook 
bepalend is voor de aanvang en het verloop van het broedseizoen.  
 
De voortekenen in de winter en het hele vroege voorjaar wezen hier niet op, maar een koud voorjaar heeft waarschijnlijk een 
grote wissel getrokken op de muizenstand. In Twente werd in april op 17 dagen vorst aan de grond gemeten met op 28 april 
ruim negen graden onder nul. Ook mei verliep koel terwijl in juni op negen dagen vorst werd gemeten. Welllicht dat door de 
langdurige kou het muizenbestand zich niet heeft kunnen ontwikkelen en de gevolgen hiervan vonden wij dan ook weer 
terug in de broedgevallen van de kerkuil. 
 
Broedseizoen 2015: 

 
 
 

Zoals vermeld waren de verwachtingen 
aanvankelijk hoog gespannen. Naast de 
aanwezige broedparen moest het record aantal 
aan jongen dat in 2014 was uitgevlogen ook een 
nestkast vinden om zelf een broedsel te starten. 
Gaandeweg het voorjaar rees echter het 
vermoeden dat de enorme muizenpopulatie uit 
2014 was gedecimeerd. Het is een bekend 
gegeven dat na een uitzonderlijk goed 
muizenjaar het jaar erop de stand behoorlijk kan 
inzakken. De kerkuil past zich hierop aan door 
minder eieren te leggen of zelfs helemaal niet 
overgaan tot de eileg.  
 
Bij veel kasthouders was er twijfel of de nestkast 
wel bezet was en de eerste controles begin juni 
waren niet bemoedigend. Verschillende kasten 
waren leeg of we troffen wel een broedpaar maar 
geen broedsel aan. In de kasten met een 
broedsel zaten de uilen nog te broeden of er 
waren nog kleine jongen. Slechts in enkele 
kasten zaten ringbare jongen. Om de broedende 
kerkuilen niet onnodig te storen werden verdere 
controles twee weken uitgesteld.  
De eerste jongen werden half juni geringd waarbij 
de jongen zes weken oud bleken te zijn.  
Teruggerekend begonnen de eerste kerkuilen 
begin april een broedsel.  

De laatste broedsels werden in augustus geringd waarbij de start 
van het legsel begin juni was.  
Dat geeft aan dat het tijdstip en daarmee de omstandigheden om 
een legsel te beginnen per broedplek verschillend waren. Uiteindelijk 
waren van de circa 150 nestkasten er 38 bezet. Van vrijwel alle 
broedsels waren legsels klein en dat is vaak al een eerste indicatie 
voor een minder goed seizoen. Vervolgens waren er vijf broedparen 
die door voedselgebrek de broedperiode niet hebben afgemaakt en 
het legsel hebben verlaten. Bij de broedparen die de broedperiode 
wel hebben afgemaakt, was het aantal jongen gering. Nesten met 
drie uitgevlogen jongen waren in de meerderheid en het hoogste 
aantal jongen waren de broedsels met vier jongen. Het aantal 
uitgevlogen jongen was fors lager in vergelijking met 2014 maar ook 
in vergelijking met alle voorgaande jaren. 
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Broedparen

De conditie van de jongen is te 
bepalen door de vleugellengte af te 
zetten tegen het gewicht. Dit jong op 
de weegschaal is een van de drie 
jongen uit de kerkuilkast van de fam. 
Bouhuis in Albergen. Alle drie jongen 
waren uitzonderlijk zwaar en dit jong 
woog 454 gram, meer dan 100 gram 
boven de norm. 
 

Opmerkelijk: 
Hoewel de broedsels klein waren, was de conditie van deze jongen in veel 
kasten opmerkelijk goed, zelfs vaak boven gemiddeld. Aan muizen was er, op 
dat moment althans kennelijk geen gebrek. In de hiernaast afgebeelde grafiek 
is het gemiddeld aantal jongen van de laatste 16 jaar weergegeven.  
 

 
 
 
 

Het gemiddelde van 2,5 uitgevlogen jong 
per gestart broedsel was samen met 
2009 het laagste dat we tot heden 
hebben gehad. Maar op zich is het een 
natuurlijk ritme van goede en slechtere 
jaren en gezien over een lange reeks van 
jaren is het aantal jongen, met 
uitschieters naar boven en beneden, 
redelijk constant. Uit de 36 van de 38 
broedsels vlogen totaal 91 jongen uit. 
Twee legsels konden niet op uitkomst 
worden gecontroleerd. Broedparen met 
een tweede broedsel hebben we in 
tegenstelling tot 2014 niet gehad.

 
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 met een record aantal 
uitgevlogen jongen en daarmee in alle opzichten 
vergelijkbaar met 2014. Helaas werd 2015 niet een kopie 
van 2008 zoals we hadden gehoopt maar met 38 
broedparen mogen we gezien het verloop over een lange 
reeks van jaren best tevreden zijn. In jaren met strenge 
winters in combinatie met veel sneeuw zoals in 2011 zien 
we dat de kerkuilenpopulatie door uitval van broedparen 
sterk terug terugloopt. 
 

 

Bovenstaande grafiek met het aantal broedparen geeft aan dat de omstandigheden per broedseizoen sterk wisselen.  
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De oudste teruggevangen zwaluw werd in 2008 
geringd als nestjong bij Johan Kleissen in Albergen. 
Dit mannetje werd hier alle jaren achtereen 
teruggevangen en was in 2015 dus zeven jaar oud. 
Voor de jaarlijkse trektocht naar en terug uit het 
overwinteringsgebied in Afrika heeft deze vogel al 
ruim 100.000 km gevlogen. 
 

12. RAS-PROJECT BOERENZWALUW 2015 
 
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 

Onze deelname In 2015 werden in het kader van het RAS-Project 
adulte boerenzwaluwen gevangen en geringd op zes boerderijen; 
één meer dan in 2014. De bezetting van deze zes boerderijen was 
totaal van 67 broedparen. Gerekend naar de vijf boerderijen in 2015 
was dit een toename van drie broedparen. Op alle zes boerderijen 
werden ook alle nestjongen geringd. Het vangen van de broedvogels 
doen we in de vroege ochtenduren. Omdat nagenoeg alle 
broedvogels overnachten in de broedruimte, worden voor 
zonsopgang hierin de netten opgesteld waarbij de in- en 
uitvliegopeningen worden afgesloten. Op deze wijze is het gelukt om 
122 broedvogels te vangen. De man/vrouw verhouding was precies 
gelijk verdeeld in 61 mannetjes en 61 vrouwtjes. Van de 122 
gevangen zwaluwen waren 55 exemplaren al in eerdere jaren 
geringd en de ringgegevens staan vermeld in onderstaande tabel.  

berekend. 
 
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 2014 
Geringd als broedvogel op vanglocatie    2 5 21 21 
Geringd als nestjong op vanglocatie 1     1 3 
Geringd als nestjong op andere locatie   1     

Totaal teruggevangen in 2015 1  1 2 5 22 24 

 
Zoals te verwachten, hadden de meeste terugvangsten 
betrekking op boerenzwaluwen die in 2013 en 2014 als 
nestjong of als broedvogel werden geringd.  
De terugvangsten uit voorgaande jaren waren gering. In 
2014 hebben we op de toen vijf vanglocaties 55 zwaluwen 
als broedvogel geringd. Het afgelopen jaar hebben we er 
hiervan 21 teruggevangen, alle 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 hebben we 38 % van de in 2014 geringde 
broedvogels teruggevangen.  
Hiermee is 2015 het vierde achtereenvolgende jaar dat het 
aantal terugvangsten van deze groep zwaluwen is 
tegengevallen, wanneer men bedenkt dat het langjarig 
gemiddelde 43% bedraagt. Verder werden totaal drie als 
nestjong geringde boerenzwaluwen teruggevangen als 
broedvogel. Van de 372 geringde nestjongen op de vijf 
projectboerderijen in 2014 werden er het afgelopen jaar 
zegge en schrijve slechts drie als broedvogel 

teruggevangen. Het blijft ieder jaar weer een mysterie dat 
niet meer jongen terugkeren op de geboorteplek.
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Broedseizoen 2015. 
De eerste broedparen kwamen in de eerste en tweede week 
van april terug op de boerderij en in de laatste 10 dagen van 
april werden de eerste eieren aangetroffen in de nesten; Dit is 
vergelijkbaar met 2014.  
Zoals ieder jaar komen de zwaluwen gespreid aan en kunnen 
er tot ver in mei nog broedparen arriveren. Ongeveer half mei 
was tweederde van de van de broedparen begonnen aan het 
eerste broedsel. Uiteindelijk was het aantal broedparen zoals 
hierboven al vermeld iets hoger dan in 2014.  
Ondanks het koude voorjaar was de gemiddelde legdatum 
van de eerste legsels vergelijkbaar met 2014. Het legbegin 
van het tweede legsel was een week vroeger en lag 
gemiddeld rond 30 juni. Derde legsels konden niet met 
zekerheid worden aangetoond. De weersomstandigheden 
waaronder de boerenzwaluwen het eerste broedsel groot 
brachten, waren over het algemeen gunstig waardoor er veel 
jongen uitvlogen. De 4,6 uitgevlogen jongen gemiddeld per 
gestart broedsel was duidelijk hoger dan in de drie 
voorgaande jaren.  
Het aantal broedsels met 5 of 6 uitgevlogen jongen lag dan 
ook een stuk hoger dan in de voorgaande jaren, waarbij ook 
slechts twee broedsels mislukten. Ook bij de tweede 
broedsels waren er veel nesten met 5 uitgevlogen jongen. 
Doordat hier echter elf broedsels mislukten, vlogen er 
nauwelijks meer jongen uit als in eerdere jaren. Het 
gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per gestart legsel voor  

 
de tweede broedsels lag op 3,1 jong, waarmee totaal 
421 jongen uitvlogen. Het aantal uitgevlogen jongen per 
broedpaar was dan ook hoger dan in de afgelopen jaren. 
Met 7,3 uitgevlogen jongen zaten we weer ruim boven 
de norm van 6,8 jongen per broedpaar. 

 
 

 
 
 

JAARGANG 2013 2014 2015 

Broedparen: 58 53 56 

Legbegin 1e legsel gem. 20 mei 15 mei 13 mei 

Legbegin 2e legsel gem. 13 juli 6 juli 30 juni 

Aantal legsels: 110 101 110 

Eieren gem. per nest 4,4 4,5 4,7 

Uitgevlogen 1e legsel gem. 3,6 4,2 4,6 

Uitgevlogen 2e legsel gem. 3,0 3,1 3,2 

Uitgevlogen gem. per nest 3,3 3,7 3,8 

Uitgevlogen totaal 366 369 421 

Uitgevlogen per broedpaar 6,3 7,0 7,3 

Nestjongen geringd: 369 372 407 

Uitgevlogen jonge boerenzwaluwen worden door beide ouders nog ongeveer een week bijgevoerd. 
De jonge zwaluwen zitten dan netjes naast elkaar op de dakgoot of op de pannen of zoals hier op 
een hek. Na 1 week stoppen de ouders geleidelijk met bijvoeren en wordt het toch tijd om de 
vertrouwde omgeving van de stal te verlaten. Dan staan ze meteen voor de gevaarlijkste tijd van 
hun leven. Ze moeten leren omgaan met tal van gevaren zoals slecht weer condities, roofvogels, 
huiskatten, verkeer enz. Uit een Zwitsers onderzoek met gezenderde jonge boerenzwaluwen bleek 
dat slechts de helft van de jongen de eerste maand overleeft. 
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13. HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE  2015 
 
Al jaren doen vrijwilligers in Noordoost-Twente hun ronde langs de vaste adressen waar nog huiszwaluwen 
broeden. En als dit inventarisatiewerk valt in de tweede helft van augustus dan treffen ze bij menig boerenerf 
druk af en aan vliegende zwaluwen die de over de rand van het nest kijkende jongen voedsel brengen. Het kan 
ook zijn dat zich al groepen vormen voor de grote trek naar de overwinteringsgebieden in Afrika. Door al die 
activiteit krijg je het idee dat het met de aantallen huiszwaluwen weer de goede kant op gaat.  
 
Maar uit de cijfers van 2015 blijkt dat dit niet het geval is. 
Het aantal bewoonde locaties kwam uit op 223. Dat zijn 
er 18 minder dan vorig jaar. We zien dat de daling al een 
aantal jaren aan de gang is. Waarschijnlijk speelt de wijze 
van bouwen (moderne woningen en stallen) op het 
platteland hierin een grote rol. Bij het aantal getelde nesten 
zien we dezelfde trend: In 2009 werden nog 2109 
huiszwaluwnesten geteld.  
 

Het afgelopen jaar 2015 nog maar 1590. 
Bij de boerenzwaluw liet daarentegen het jaar 2015 een 
stijging zien van 1851 naar 1890 bewoonde nesten. Deze 
laatstgenoemde soort is door meerdere tellers de 
afgelopen jaren nauwkeuriger in beeld gebracht, waardoor 
de toename verklaard zou kunnen worden. Conclusies 
trekken over voor- of achteruitgang is daarom voorbarig. 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van het aantal 
huiszwaluwnesten over de afgelopen 10 jaar.

 
 Aantal nesten en bewoonde locaties van huiszwaluwen 

Jaar Bewoonde locaties Totaal aantal nesten 

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 
2015 223 1590 

 
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 2015 2014 2013 

A 1 nest 18,3% 21,4 % 21,1 % 
B 2 – 5 nesten 40,3% 38,9 % 38,3 % 
C 6 – 15 nesten 31,3% 28,6 % 32,3 % 
D 16 – 25 nesten 4,5% 7,9 % 4,5 % 
E 26 – 50 nesten 5,6%  3,2 % 3,4 % 
F 51 – 100 nesten 0% 0% 0,4% 

 
Evenals vorig jaar zijn er geen categorie F locaties meer in 
Noordoost-Twente. In 2007 en 2008 hadden we nog enkele 
locaties van meer dan 70 nesten, met als hoogste aantal 82 
nesten. Deze aantallen zullen wel voorgoed verleden tijd 
zijn. Vanaf deze jaren is wat betreft categorie F een 
geleidelijke daling ingezet. De grootste locatie telde dit jaar 
38 nesten, toch een groot verschil met de 82. De E-
categorie telde dit jaar 13 locaties. Bij de fam. Bartels te 
Oldenzaal (Deurningen) werden 26 (vorig jaar 25) nesten 

aangetroffen, bij Grote Beverborg in De Lutte 26 (16), bij 
Morsink te Beuningen 28 (13), Broenink, te Langeveen, 29 
(49), de fam. Deterd Oude Weme te Deurningen 29 (30),  
de fam. Zanderink in De Lutte 30 (37), de fam. Droste te 
Fleringen 31 (24), Veldhuis te Agelo 32 (21), Mensink te 
Rossum 32 (35), Reuver te Deurningen 33 (12), Kemna te 
Saasveld 35 (24) terwijl de locaties bij Bonnes in Oud-
Ootmarsum met 37 (17) en Schothorst in Oldenzaal (De 
Lutte) met 38 (50) nesten de top-2 vormden.  
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Onderstaande tabel geeft de aantallen bebroede nesten aan van de grootste locatie in de laatste 5 jaar. Het laat een fikse 
daling, ongeveer een halvering, zien. Hopelijk zet deze trend niet door. 
 

Jaargang 2015 2014 2013 2012 2011 

Aantal nesten 38 50 53 59 77 
 
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 

 2015 2014 2015 2014  2015 2014 2015 2014 
Agelo 14 12 99 98 Mander 5 6 21 37 
Albergen 9 12 59 79 Manderveen 0 0 0 0 
Beuningen 18 19 112 150 Mariaparochie 1 1 4 2 
Brecklenkamp 1 1 11 12 N.Deurningen 3 4 11 16 
De Lutte 20 24 178 192 Nutter 5 5 16 12 
Denekamp 18 19 114 155 Oldenzaal 1 1 26 25 
Deurningen 11 13 118 90 Ootmarsum 1 1 11 11 
Enschede 0 0 0 0 Oud Ootmarsum 6 10 55 33 
Fleringen 10 10 77 71 Overdinkel 1 1 6 7 
Geesteren 18 20 103 113 Reutum 5 8 41 45 
Hengelo 0 0 0 0 Rossum 24 31 171 214 
Hertme 1 2 11 8 Saasveld 17 17 106 98 
Hezingen 1 1 6 10 Tilligte 7 8 41 37 
Langeveen 4 6 54 73 Tubbergen 1 1 2 1 
Lattrop 7 6 24 24 Vasse 1 1 11 1 
Lonneker 1 1 10 12 Vriezenveen 0 1 0 1 
Losser 3 4 10 18 Weerselo 11 7 73 58 

 
Kunstnesten 
Als er in de omgeving niet veel goed 
nestmateriaal aanwezig is, dan kunnen 
kunstnesten een uitkomst zijn. 
In 2015 waren er in totaal 788 aanwezig. Hiervan 
waren er 411 bezet door huiszwaluwen. Dit geeft 
een bezettingspercentage van 52%. De 
genoemde 411 in gebruik genomen kunstnesten 
vormen dus 25,8 % van alle huiszwaluwnesten.  
 
Huiszwaluwtillen  
Om huiszwaluwen aan extra nestgelegenheid te 
helpen zijn in Nederland vanaf 2008 inmiddels 
139 huiszwaluwtillen geplaatst. Louis Welhuis in 
Rossum had waarschijnlijk de landelijke primeur 
want reeds in 2004 plaatste hij bij zijn bedrijf een 
huiszwaluwtil. Jaarlijks wordt de bezetting van 
deze tillen gemonitord. In 2015 hebben in 21 
tillen huiszwaluwen gebroed waarvan 6 voor de 
eerste keer. De bezetting neemt jaarlijks iets toe 
van 2,7% in 2010 naar 15,1% in 2015.  
De aanwezigheid van nestelende huiszwaluwen  
  

 
in de nabijheid blijft de belangrijkste voorwaarde voor succes. 
Helaas heeft de til van Louis aan de Everlostraat tot heden geen 
bezetting gehad van huiszwaluwen. 

De eerste huiszwaluwtil van Nederland staat in Rossum 
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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 1890. Vorig jaar werden er 1851 geteld. Uit 
de toename van 39 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.  
 
In de kern van De Lutte is een bouwsel van zwaluwen in beslag 
genomen door een paartje duiven. Dit is dan wel behelpen geweest 
voor deze beestjes. Er zal nog wel enig breekwerk aan te pas zijn 
gekomen. 
 
Dorp De Lutte is lang in trek geweest bij de huiszwaluw. Het aantal 
‘huiszwaluwadressen’ neemt er ondanks alle ‘lokpogingen’ helaas toch 
af. Het terrein van de plaatselijke loonwerker biedt er blijkbaar nog de 
beste nestplekken. 
 
Zwaluwen zoeken graag de nabijheid van paarden. Vooral de 
boerenzwaluw zoekt de beschutting van een paardenstal. 
 
Enkele tellers stellen vast dat zomerse weidegang van het vee een 
gunstige invloed heeft op het aantal zwaluwen. 
 
Veehouders merken op dat bij koud weer, vooral ’s ochtends de grote 
loopstallen bij zwaluwen in trek zijn om vliegen te vangen. 
 

In Saasveld (bij Brunnekreef) verliet een 
boerenzwaluwjong vroegtijdig het nest en zag 
nog net kans om in een ander nest met 5 
jongen te kruipen. Het jong werd gewoon 
verder gevoerd en het zestal is later samen 
uitgevlogen. 
 
Onderstaande oplossing verdient navolging:  
Aan een ‘giga’ open melkveestal te Deurningen 
zag een onzer tellers dat aan de buitenkant van 
de stal tientallen plankjes waren aangebracht 
om te voorkomen dat de zwaluwen de katrollen 
van de nacht- en weergordijnen onbruikbaar 
maken. Boven op de plankjes zijn vele nesten 
gebouwd, vele met succes. 
 
 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. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zwaluwen bouwden onverstoorbaar verder.  
Dit ontdekte een oplettende natuurliefhebber 
toen hij iets vreemds zag aan een 
huiszwaluwnest. Bij nadere inspectie zag hij 
een volwassen dode huiszwaluw ingemetseld in 
de zijwand van het nest.  
Er bleek dat tijdens de bouw van het nest een 
nogal heftige ruzie was geweest tussen een 
aantal zwaluwen. Waarschijnlijk is een 
gewonde of dode vogel door de overwinnaars 
gewoon ingemetseld. Naderhand zijn er uit dit 
nest gewoon jongen uitgevlogen. 
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14. ACTIVITEITEN JEUGDGROEP 2015 
 
In 2006 is de Jeugdnatuurclub opgericht en vanaf de start zijn zo’n 40 kinderen lid geweest. Het afgelopen jaar 
waren er minder deelnemers dan de jaren ervoor. Een mogelijke verklaring voor de terugval van het aantal 
kinderen dat meedoet, is de invoering van het continurooster op de basisschool. De doelstelling van de club is 
kinderen de natuur te laten beleven, waarbij ze al hun zintuigen gebruiken en dat ze door die beleving op een 
leuke manier kennis op doen. Hiervoor organiseert de club jaarlijks activiteiten en uitstapjes. 
 
Op woensdagmiddag 21 januari hebben we met de 
kinderen insectenhotels gemaakt. Wij konden hiervoor 
terecht bij Agonda Kemerink. In eerste instantie hadden 
zich twaalf kinderen aangemeld, maar uiteindelijk waren er 
vijfentwintig! deelnemertjes. Agonda en haar man Gerard 
hadden veel voorbereidingen getroffen en door de late extra 
aanmeldingen was het nog wel even aanpoten om alles op 
tijd klaar te krijgen. Nadat iedereen door Agonda welkom 
werd geheten, heeft zij iets verteld over insecten en het nut 
van een insectenhotel. Bovendien was er voor ieder een 
zoekkaart, zodat ze konden kijken welke beestjes er 
gebruik van maken. Elk kind kreeg een vooraf in elkaar 
gezet frame en kon dit vullen met o.a. holle stengels, 
dennenappels en uitgebloeide hortensiabloemen, waarna 
Gerard het afmaakte door er een stukje gaas op te nieten.  
 
Tijdens de avondexcursie op 20 februari zijn er 21 
kinderen en 7 begeleiders naar de sterrenwacht “Cosmos” 
in Lattrop geweest. We kregen daar eerst een film te zien 
over hoe een raket de ruimte in gaat en tussendoor zag je 
wat over de sterren en planeten. Na de film kregen de kids 
ranja en wij een kop koffie of thee. Toen werd de groep in 
tweeën gesplitst. De ene groep ging naar boven voor de 
telescoop uitleg. Helaas regende het, dus we zagen geen 
sterren. De andere groep ging naar de koepel voor een 
uitleg met beeld waar de sterren zijn, de planeten, maan en 
de zon. Ook konden ze alles uitvergroten, zodat je het nog 
beter zag. We zagen ook vele sterrenbeelden voorbij 
komen. Daarna werden de groepen gewisseld. De kinderen 
waren erg enthousiast. De kosten waren € 5.00 per kind. 
 
Woensdag 1 april zouden we met de kinderen bloemen 
gaan zaaien langs het fietspad van de Gammelkerbeek. 
Helaas was het weer die dag spelbreker vanwege de 
stormachtige wind, zodat we het even moesten uitstellen. 
Maar tien dagen later was het prachtig voorjaarsweer en 
konden we heerlijk naar buiten. Gewapend met harken en 
verschillende soorten bloemenzaad gingen we met achttien 
kinderen aan de slag.  

Als je er nu zomers langs fietst, hopen we dat je kunt 
genieten van vlasbekjes, knoopkruid, wilde bertram, blauwe 
knoop of grasklokjes. 
Daarna zijn we nog even naar de nieuw aangelegde 
Deurningerbeek gelopen. 

In de wei lagen grote omgezaagde populieren, waar je 
lekker even over kunt lopen. 
 

 
 
Ondanks de laarzen toch nog natte voeten.  
 

Heerlijke soep na een dagje hard werken in de Wiekermeden 
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Op 23 april om 18.00 uur waren negen kinderen present op 
het kerkplein om samen vogels te luisteren in het Kerkebos 
te Saasveld. Het was prachtig weer dus ideale 
omstandigheden om vogels te bewonderen. We zijn in 
kleine groepjes het bos door gestruind na een uitleg van 
Agonda over verschillende vogels en hun geluid. Toch blijft 
het moeilijk voor kinderen om stil te zijn en te luisteren. Ook 
kijken met de verrekijker is een lastig ding. 
 
Op 20 mei stond het Molenven op het programma. Hier 
hangen vele nestkastjes, deze waren eerst opgehangen in 
het kerkebos maar daar werden ze al snel vernield. Hier in 
het Molenven gaat het beter. Jos Schabbink ging voorop en 
liet ons de kastjes zien. Velen waren bezet door 
verschillende vogels. In het ene nest lagen de eitjes waar 
de vogel aan het broeden was, bij een andere waren de 
eieren al uitgekomen. We zagen jonge vogels in 
verschillende stadia. Erg leuk voor de kinderen om te zien. 
Er waren deze dag vijf kinderen aanwezig, terwijl er zich 
zeven hadden aangemeld. Nadat we de kasten hadden 
bewonderd, ging Jos ons voor naar een vossenhol midden 
op een eiland in een plas van het ven. Een ware struintocht 
door het bos. Dit blijft voor jong en oud altijd leuk. Jos 
hartelijk bedankt voor deze middag. 
 
Op 10 juni zijn we ’s middags het Zoekerveld in geweest. 
Het was lekker weer en gewapend met een vlindernet en 
een potje zijn we op zoek gegaan naar vlinders. Behalve 
witjes hebben we ook een prachtig hooibeestje gevangen 
dat we in het potje mooi van dichtbij konden bekijken. Maar 
ook de plantjes en natuurlijk de kikkers kregen de volle 
aandacht. Onderweg in het veld was er even tijd voor een 
sapje en een versnapering.  
 
Op 8 september, na een lange zomervakantie, hebben we 
de draad weer opgepakt en zijn met tien kinderen de natuur 
in geweest. Het was lekker weer en we zijn op 
ontdekkingstocht geweest in het bos bij Hertme en verder 
hebben we langs de Bornsebeek gestruind. Mick Geerdink 
liep voorop, hij was onze gids vandaag. In het bos is veel 
opslag van Amerikaanse eik en een van de kinderen vond 
een jong boompje met de eikel er nog aan, zodat je mooi 
kon zien hoe een boom ontkiemt.  

In deze tijd van het jaar kun je al prachtige exemplaren van 
de grote stinkzwam vinden en als je even zoekt, vind je met 
een beetje geluk een duivelsei. Als ze deze doormidden 
snijdt, kun je de top met sporen van de paddenstoel mooi 
zien. De stoere meiden hebben ook een stukje geproefd 
van de harde kern, die naar knollen smaakt. 
Na de wandeling waren we door Mick en zijn moeder 
uitgenodigd om ranja met een koekje te komen nuttigen bij 
hun thuis. Dank je wel, iedereen was erg enthousiast. 
 

Bijzondere vondst: ”slapende boleten”. 
 
Dinsdagmiddag 13 oktober stond een padden-
stoelenexcursie op het programma. We zijn de struintocht 
om 15.00 uur begonnen bij Havezathe Het Everlo en 
vervolgens door het Roderveld gelopen. Voor de kinderen 
hadden we spiegeltjes mee om de onderkant van de 
paddenstoelen te kunnen bekijken. Het was een koude 
oktober dag, maar na afloop was er lekkere warme 
chocolade melk met eigengebakken paddenstoelen 
koekjes. Vandaag waren er negen geïnteresseerde 
kinderen. Naast 28 algemene en bijzondere paddenstoelen, 
hadden we een wel heel bijzondere vondst: ”slapende 
boleten”. 
 
Op zondag 8 november was weer onze jaarlijkse werkdag 
in de Wiekermeden. In dit gebied ligt een heideveldje waar 
nog bijzondere plantjes groeien. Voor de kinderen arriveren, 
zijn een paar mannen van de Heemkunde Weerselo al druk 
in de weer geweest met hun bosmaaier.  
Als alle kinderen aanwezig zijn, wordt er eerst uitleg 
gegeven over het gebiedje en wat er moet gebeuren om de 
plantjes te beschermen, zoals klokjes gentiaan en 
beenbreek. 
Met hark en kruiwagen wordt het maaisel bijeen gebracht 
om het dan op de grote wagen te gooien, zodat het 
afgevoerd kan worden. Na het werk heeft iedereen wel trek 
in een heerlijke kop soep. (zie foto kop van dit artikel)

 
     Het ontkiemen van een eikenboom. 
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15.  WESPENDIEF VOOR HET VIJFDE JAAR SUCCESVOL. 
 
De wespendieven verblijven al enige maanden in Afrika en zullen binnenkort hun Europese broedgebieden 
weer opzoeken. In 2015 zijn op dezelfde nestplaats in ons verenigingsgebied voor het vijfde jaar op rij jonge 
wespendieven uitgevlogen. Voor een wespendief is het niet gebruikelijk dat zoveel jaren achterheen hetzelfde 
nest wordt gebruikt om een broedsel te beginnen. 
 
Buitenbeentje. 
De wespendief is een buitenbeentje binnen de roofvogels in 
Nederland. Alles aan een wespendief is eigenlijk speciaal. 
Het gele oog in de kleine duifachtige kop, het spleetvormige 
neusgat, de slanke hals, de stevige poten, de vlinderende 
baltsvlucht,  het onopvallende gedrag op de broedplaats, de 
gelijke taakverdeling tussen man en vrouw wat betreft het 
bebroeden van de eieren en het warm houden van de 
jongen, de voedselkeus. Het aantal broedparen van deze 
bosbewoner wordt in Nederland geschat op 500 – 650 paar, 
waarvan de grootste populatie op de Veluwe.  De 
wespendief is een middelgrote roofvogel met het formaat 
van een buizerd met wie hij dan ook vaak wordt verwisseld. 
De wespendief is echter sierlijker en houdt de vleugels 
geheel vlak tijdens het zweven. (buizerd V-vormig) Adulte 
mannetjes hebben een grijze kop en een gebandeerde 
staart met zwarte eindband.  
Vrouwtjes zijn bruiner en donkerder. Het is een trekvogel 
die de helft van zijn leven in Afrika doorbrengt. De naam 
wespendief verraadt al de voedselvoorkeur van deze 
bijzondere roofvogel.  
 
Mannetje met kenmerkende gebandeerde staart. 

 
 
Voor hun voedsel zijn ze voor een groot deel aangewezen 
op de larven van grondwespen. Ze komen echter eind april, 
begin mei terug in de broedgebieden voordat de 
wespenvolkeren zich zodanig hebben ontwikkeld dat ze 
voor Wespendieven een lucratieve voedselbron kunnen 
vormen. Waarschijnlijk eten Wespendieven in deze periode 
vooral kikkers en vogels. Zodra er geen wespenlarven meer 
zijn, ongeveer eind augustus, vertrekken de oude vogels 
weer net zo stil als ze kwamen naar Afrika. De jonge vogels 
vertrekken één of twee weken later.  
 
Bijzondere jachtstrategie.  
Door hun bijzondere jachtstrategie worden wespendieven 
weinig gezien. Voor het grootste deel van de dag zitten ze, 
voor zover niet broedend, op een tak langs bosranden om 
zich heen te kijken tot ze een wesp voorbij zien vliegen. Die 
proberen ze te volgen waarna ze opnieuw geduldig gaan 
posten. Op die manier komen ze stapje voor stapje dichter 
bij de plek waar de wespen naar toe vliegen: het 
wespennest. Als ze dat ontdekt hebben gaan ze aan het 
werk.  
Vrouwtje wespendief speurend naar vliegende wespen 
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Met de korte stevige graafpoten, die meer lijken op 
scharrelpoten van een kip dan op roofvogelklauwen, graven 
ze het nest uit. De wespensteken ervaren ze wel als 
hinderlijk maar ook niet meer dan dat. Het neusgat is smal 
en spleetvorming en de snavelbasis is breed, met korte 
borstelige veertjes waar geen wesp doorheen kan prikken.  
Als het nest is uitgegraven snoept de wespendief een voor 
een de wespen en larven eruit en ook de raten worden 
opgegeten. Ook het menu van de jongen bestaat 
voornamelijk uit wespenbroed maar ook worden kikkers als 
prooi aangevoerd. Voor hun voedselvluchten worden grote 
afstanden van meer als 5 km afgelegd. Uit onderzoek van 
gezenderde broedvogels bleek dat vooral de vrouwen een 
groot gebied bestrijken tot soms meer dan 10 km rond de 
nestplaats.  
 
Broedseizoen.  
Wespendieven komen eind april begin mei terug uit hun 
overwinteringsgebied in West-Afrika. Door hun heimelijke 
levenswijze vindt dat ongemerkt plaats. Het afgelopen jaar 
werd op 15 mei het vrouwtje voor de eerste keer gezien op 
de nestrand. Het is niet bekend of de vogels gepaard 
aankomen of dat de partners onafhankelijk van elkaar de 
broedplek weer opzoeken. Baltsactiviteiten voorafgaand 
aan het broedseizoen zijn tot heden niet waargenomen. 
Zoals gebruikelijk bij de wespendief worden de nesten 
uitbundig bekleed met vers loof. Hoewel het voorjaar 
jaarlijks zeer verschillend verloopt wat betreft temperatuur 
en neerslag, is er maar weinig variatie in het begin van de 
eileg. De eileg van alle vijf broedsels viel in de periode van 
19 tot en met 26 mei. Het legbegin is berekend aan de hand 
van de leeftijd van het oudste jong tijdens het ringen van de 
jongen. Doorgaans bestaat een wespendief-legsel uit 2 
eieren die met een leginterval van 2-3 dagen worden 
gelegd en 34 dagen worden bebroed. Uit de legsels van 
2011-2014-2015 werden twee jongen geboren. De 
broedsels van 2012 en 2013 hadden elk één jong. In het 
nest van 2013 werd behalve het jong tevens een niet 
uitgekomen ei aangetroffen.  
 
Dankzij het kundige klimwerk van Bart Klaassen konden de 
jongen worden geringd. De leeftijd waarop de jongen 
werden geringd varieerde van 18 tot 25 dagen.  

Tijdens het ringen werd de vleugel van de jongen gemeten 
(vleugellengte), de kropinhoud geschat en werden de 
jongen gewogen. De geringde jongen van 2015 bleken 22 
en 24 dagen oud te zijn en waren met een gewicht van 
respectievelijk 745 en 797 gram in een prima conditie. 
Gezien de volle krop van beide pullen en de hoeveelheid 
leeggegeten raat op het nest was er aan wespenbroed 
kennelijk geen gebrek.  

Twee goed doorvoede jongen met een volle krop  
Veertien dagen na het ringen stonden de jongen soms 
duidelijk op het nest en hadden al een volledig bruin 
verenkleed. Al snel daarna verlaten de jongen voor korte 
tijd het nest en zitten dan vaak op een tak naast het nest. 
Met korte vluchtjes in de nestboom trainen ze hun 
vliegvermogen. Geleidelijk verplaatsen ze zich steeds 
verder van het nest. Eenmaal uitgevlogen jongen keren nog 
geruime tijd terug naar het nest om te slapen en worden 
door hun ouders van voedsel voorzien. De afgifte van het 
voedsel op het nest gaat in een vloek en een zucht waarbij 
de jongen nauwelijks vleugelwieken en een slechts zacht 
klinkend bedelgeluid maken. Dit alles onder het motto: niet 
opvallen doet overleven, vooral ook omdat de jongen van 
de wespendief nogal eens worden gepredeerd door havik. 
Met vijf succesvolle broedsels op rij en een haviksnest op 
betrekkelijk korte afstand, lijkt deze strategie voor deze 
wespendieven al die jaren goed te hebben uitgepakt.  
 

 

 

Gewoonlijk verlaten de jongen het nest na ongeveer 42 
dagen. Met korte vluchtjes in de nestboom trainen ze hun 
vliegvermogen 
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16. EEN KOEKOEK BIJ ONS OP HET ERF.  
 
Het erf van natuur- en vogelliefhebster Angeniet Oude Geerdink uit Albergen is een vogelrijk erf waar vele 
soorten een nestplek of foerageerplek vinden. Soorten als hout- en holenduif broedden er evenals de grote 
bonte specht, grauwe vliegenvanger, gekraagde roodstaart en nog veel andere vogelsoorten als merel, huismus 
etc. Maar een koekoek op het erf werd er nog nooit gezien. 

 

Witte kwikstaart zoekt nestplaats onder een nokvorst. 
 
Nestje witte kwikstaart 
Ik loop graag wat te rommelen op het erf en hou daarbij 
vooral de vogeltjes goed in de gaten, ik praat ook met ze, 
zodat de meeste wel blijven zitten als ik langs loop. Op het 
erf loopt een kwikstaartje, ik zie hem wel vaker de laatste 
tijd, en weet dan dat hun nest ook ergens in de buurt is. Ik 
volg hem een tijdje, hij loopt wat heen en weer en vliegt dan 
op mijn planttafeltje dat tegen de schuur aan staat. Daar 
duikt hij onder een nokvorst dakpan die daar nog ligt, omdat 
die nog op het kippenhok geplaatst moet worden.  
Ja, er steken allemaal hooisprietjes onderuit. Haha daar is 
dus zijn nest. Ik kijk even onder de dakpan, omdat de 
kwikstaart weer weg gaat, 2 eitjes. Het is 16 juni 2015. Dat 
is mooi maar het nest is nog lang niet compleet. Op 18 juni 
kijk ik weer, van een afstandje kan ik zien of ze op het nest 
zit, en omdat er niets te zien is besluit ik om weer even te 
kijken. Ik zie dat er nu 5 eitjes in liggen. Ik doe gewoon mijn 
ding op het erf en hou het zo de komende tijd een beetje in 
de gaten. Op 29 juni is er een jong uit het ei gekropen, 
hoera. Maar de volgende dag geen 2e jong, die komt pas op 
1 juli uit, raar. De volgende dag kijk ik weer en zie dat er 
weliswaar nog 2 jongen zijn maar het hele spul hangt over 
de rand van het nest, behalve het eerste jong. Dat is ook 
aanmerkelijk groter dan de rest en ook al veel donkerder 
van kleur.  
 

Ik leg alles terug in het nest en vertel thuis wat ik had 
gezien en zeg nog gekscherend “het lijkt wel een koekoek” 
maar ja, die komt bij ons niet voor, anders hadden we hem 
vast wel een keer gehoord. Toch niet helemaal gerust ga ik 
de volgende morgen vroeg toch maar een extra keer kijken, 
en ja, alles hangt weer op de rand of ligt er helemaal uit, 
behalve de grootste. Ze leven nog wel. Weer leg ik alles 
terug in het nest en ik weet het nu zeker. 
 
Het is een koekoek. 
Ik besluit Johan Drop te bellen, en deze staat met een uur 
op ons pad. Ja, heel bijzonder hoor, zeg hij. De andere 
kuikens leven ook nog. Nu moet ik kiezen. Omdat het best 
bijzonder is, laat ik de koekoek zitten en leg de jonge 
kwikstaartjes in het nest bij de mussen, die hadden ook 
toevallig net jongen en misschien lukt het wel. Helaas de 
volgende dag waren de jonge kwikstaartjes allemaal dood.  
De kwikstaarten vliegen af en aan en elke dag kijk ik even 
hoe het gaat met de koekoek, hij groeit gestaag. Op 6 juli 
gaan zijn oogjes open en heeft hij ook al stoppels op zijn 
vleugels, 2 dagen later ook op zijn staart. Hij begint ook te 
reageren als ik kom kijken, en af en toe breng ik hem een 
hapje mee, als ik net een bromvlieg heb gevangen.  

 
Op 10 juli, bij het kijken merk ik dat hij boos begint te 
worden, en zijn stoppeltjes en kleine veertjes gaan recht op 
staan, en hij begint naar mij te happen. Hij of zij is er niet 
meer van gediend dat ik hem bekijk. Op zaterdag 11 juli 
wordt hij geringd, maar dat blijkt toch nog iets te vroeg en 
we spreken af dat Johan maandag terug komt. Wel heeft hij 
een vies oogje en dat maak ik schoon. Op maandag wordt 
hij dan echt geringd, en weer heeft hij een vies oogje, en 
dat maak ik weer schoon, vanaf nu staat hij geregistreerd. 
Ook heeft hij al heel wat veertjes nu, en hij wordt nog 
steeds groter, vooral als hij boos is.  

Koekoeksjong groeit als kool.  

Koekoeksjong duidelijk groter en donkerder. 
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17 juli hoor ik hem voor het eerst piepen om eten, het 
gaat hem niet snel genoeg meer. Arme kwikstaartjes 
ze rennen de pootjes uit hun lijf vandaan, hun jong 
blijkt een bodemloze put. Nog een keer maak ik zijn 
oogje schoon, dat vol pus en stof zit. Zo rond 20 juli is 
hij zo groot dat hij echt begint te pikken op mij, en te 
slaan met zijn vleugels. Hij heeft groot gelijk, ook piept 
hij veelvuldig maar dat is een piepje dat bij een klein 
vogeltje hoort en niet bij dit monster. Ik kan ook alleen 
nog maar kijken als ik eerst even met hem praat en 
dan eerst mijn hand onder de dakpan doe voordat ik 
die omhoog doe, ik ben bang dat hij anders vroegtijdig 
het nest verlaat, en dat wil ik niet. 
 

Uit het nest. 
Op donderdag 23 juli komt hij voor het eerst te voorschijn onder 
de dakpan vandaan, en gaat er dan bovenop zitten. Later tegen 
de avond kruipt hij er weer veilig onder. De volgende dag werd hij 
alleen nog buiten gevoerd, maar slapen doet hij nog onder de 
dakpan. Daarna hebben we hem alleen nog in de tuin gezien, en 
werd hij gevoerd door de kwikstaarten. Hij is erg schuw, en als hij 
merkt dat je in de buurt komt is hij gevlogen. Op zaterdag 1 
augustus regent het en zit hij ineens weer op het tafeltje. Hij wil 
schuilen onder de dakpan, maar ik had het nest opgeruimd en de 
dakpan stond nog op de grond. Beteuterd blijft hij in de regen 
zitten op het tafeltje, en laat zich een tijdje nat regenen, daarna 
vliegt hij weg om zich niet meer te laten zien of horen. 

 
 
17.  REPTIELEN EN AMFIBIEËN 
 
Reptielen en amfibieën worden vaak in een adem genoemd, hoewel het toch heel verschillende groepen dieren 
zijn. Amfibieën hebben een huid zonder schubben en kennen een larvestadium. 
De huid van reptielen is bedekt met schubben en ze hebben geen larven. Wat ze wel gemeen hebben, is hun 
verborgen leefwijze. 
 
Watersalamanders  
Watersalamanders zijn amfibieën, dat wil zeggen dat het dieren zijn die leven in het water en op het land. Ze hebben het 
water nodig om zich voort te planten. Amfibieën zijn meestal alleen ’s nachts actief, maar in de voortplantingstijd zijn ze zeer 
actief en is de kans om ze te zien aanmerkelijk groter. Dan kun je de baltsende watersalamanders aantreffen zoals de 
kamsalamander, die een echt baltsritueel heeft. De meeste kans om ze waar te nemen is dan ook ’s avonds in het voorjaar. 
In de zomer zijn ze ook te vinden op het land onder bijvoorbeeld stenen of stukken hout. 
 
De meest voorkomende en algemene 
watersalamander is de kleine water-
salamander, die leeft in allerlei soorten 
wateren, zoals poelen, sloten, (tuin)-
vijvers en plassen waar waterplanten 
groeien, die niet te diep zijn en zonnig 
gelegen. Hij is ongeveer 11 cm. lang, 
bruin tot olijfbruin gekleurd met een gele 
of oranje buik. In de voortplantingstijd 
heeft het mannetje een kam die helemaal 
doorloopt van z’n kop tot zijn staart. De 
kleuren en ronde zwarte vlekken worden 
later fletser. In het wild levende dieren 
kunnen 6-8 jaar worden.  

Mannetje kleine watersalamander 

Het jong blijkt een bodemloze put te zijn. 
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De kamsalamander is vrij zeldzaam en wordt gezien als 
een kwetsbare soort, die in het kleinschalige landschap van 
Twente in redelijke aantallen voorkomt. De poelen waarin 
hij zich voortplant moeten op een zonnige plaats liggen en 
mogen niet droog vallen voor het einde van de zomer. De 
kwaliteit van het water is belangrijk, eieren beschimmelen 
wanneer het water te zuur is.  
De kamsalamander kan tot maximaal 20 cm. groot worden, 
de mannetjes zijn iets kleiner dan de vrouwtjes. Ze zijn 
donker gekleurd met een oranje of gele buik met zwarte 
vlekken. De individuele dieren zijn aan het patroon van de 
vlekken te herkennen. In het voorjaar hebben de mannetjes 
een grote kam die een onderbreking heeft bij het begin van 
de staart. Later in het jaar is die kam minder goed te zien, 
dan zijn de mannetjes duidelijk te herkennen aan een lichte, 
parelmoerachtige, lengtestreep in de staart. 

 

Mannetje kamsalamander met de kenmerkende  
onderbreking in de kam bij begin van de staart. 
Bij de vrouwtjes loopt de oranje/gele kleur van de buik door 
tot onder het puntje van de staart. Na de bevruchting kan 
het vrouwtje ruim 200 eitjes afzetten. Deze zet ze een voor 
een af op blaadjes van waterplanten, die ze daarna 
dubbelvouwt. De kamsalamander kan 15 jaar oud worden. 
 
Inventariseren 
Het inventariseren van salamanders kan op verschillende 
manieren en tijdstippen. In het voorjaar: door tijdens de 
voortplantingsactiviteiten in maart en april ’s avonds met 
een sterke zaklamp te zoeken naar baltsende 
(kam)salamanders. Ze zijn in de ondiepe delen en aan de 
oppervlakte van het water te vinden. En door overdag te 
zoeken naar vers afgezette eitjes op omgevouwen blaadjes 
van waterplanten. Volwassen dieren kunnen ook op de 
oever worden aangetroffen onder stenen of takken en 
boomstronken. In de zomer: door in mei-juli te kijken naar 

larven en juvenielen. Voor het jaarlijks monitoren van 
verschillende poelen wordt gebruik gemaakt van fuiken. 
Deze worden ’s avonds in het water geplaatst en wel 
zodanig dat de salamanders naar de oppervlakte kunnen 
om adem te halen. De volgende ochtend worden de fuiken 
gecontroleerd en nadat de aantallen zijn genoteerd worden 
de salamanders weer teruggezet.  

Het leefgebied van de kamsalamander in Twente 
De laatste jaren is er hard gewerkt aan de kwaliteits-
verbetering van het water wat ook de kamsalamander ten 
goede komt. Door natuurorganisaties als Natuur-
monumenten en Landschap Overijssel zijn extra poelen 
aangelegd om het leefgebied te vergroten, zodat er 
uitwisseling tussen de populaties kan plaatsvinden. Van 
belang is dat de voorplantingswateren gelegen zijn in de 
nabijheid van bosjes of houtwallen en structuurrijke ruigten. 
Omdat de kamsalamander een beschermde soort is, zijn de 
landeigenaren verplicht de poelen en het leefgebied van 
deze dieren zo goed mogelijk te onderhouden.  
 
Amfibieën en Agrarisch natuurbeheer  
Agrarisch natuurbeheer is vanaf 2016 alleen mogelijk i.s.m. 
het Gebiedscollectief Noordoost Twente. Er zijn een paar 
gebieden geselecteerd die kansen bieden voor 
zogenaamde doelsoorten; voor amfibieën, waaronder 
knoflookpad in Losser Noord en Beuningen-Beuninger 
Achterheide. In het gebied Volthe-Singraven zijn kansen 
voor knoflookpad, boomkikker en kamsalamander. In dit 
gebied liggen al diverse poelen. Bij begrazing met runderen 
kan het gunstig zijn poelen uit te rasteren om te voorkomen 
dat het water te voedselrijk wordt door de mest van de 
koeien. Van vroeger uit lagen in agrarisch gebied in de 
lagere delen al poelen, de zgn. “zoepkoel’n” die dienden om 
het vee van water te voorzien.  

Marianne bezig met de monitoring van een poel met behulp van 
fuiken. De gegevens worden doorgegeven aan de stichting 
RAVON, Reptielen, Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland.  
Uit onderzoek door de Ravon is gebleken dat 
watersalamanders rond nieuwe maan het meest actief zijn. 
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18. DE TERUGKEER VAN DE OTTER 
 

De otterpopulatie breidt zich verder uit.  
 
De otter is in Nederland bezig met een heuse comeback. 
Dit is te danken aan herintroducties vanaf 2002 in de 
laagveenmoerassen in de Kop van Overijssel en Zuidoost-
Friesland. Momenteel is er sprake van een groeiende 
populatie die oprukt vanuit het noorden naar de 
Nieuwkoopse plassen, Gelderland en Overijssel.  
Maar ook bij onze oosterburen is de otter met een 
comeback bezig, vanaf de jaren negentig breidt de otter 
zich weer behoorlijk uit in Duitsland. De otter profiteert met 
name van de waterkwaliteit en de visstand die de 
afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd zijn. Veel 
uiterwaarden zijn omgevormd tot gevarieerde 
natuurgebieden, barrières voor vismigratie zijn geslecht 
door de aanleg van vistrappen en in het kader van de 
verbetering van de veiligheid zijn en worden vele 
hoogwater- en nevengeulen aangelegd langs de rivieren. 
Ook in Twente zijn recentelijk weer veel beken en 
watergangen natuurlijk ingericht. Tevens hebben ze meer 
ruimte gekregen waardoor natuurlijke processen weer 
meer kans krijgen en de visstand weer toeneemt.  

In Twente zijn de laatste otters waarschijnlijk al in de jaren 
veertig van de vorige eeuw verdwenen, in de kop van 
Overijssel hield de otter langer stand maar ook daar zijn ze 
in de jaren zestig verdwenen.  
Na een afwezigheid van vermoedelijk bijna 75 jaar is de 
otter echter weer terug in Twente. Sinds 2014 worden er 
weer otters gezien in Twente voornamelijk in het gebied in 
en rondom de Dinkel ter hoogte van Losser/De Lutte en in 
omliggende watergangen als de Puntbeek, Snoeijinksbeek 
en het Omleidingskanaal. In eerste instantie ging het 
voornamelijk om sporen en exemplaren op fotovallen die in 
deze regio zijn geplaatst.  
 
 In januari 2015 werd de eerste ‘’tastbare’’ otter van Twente 
-hoe tragisch ook- dood gevonden aan de Ottershagenweg 
ter hoogte van Lattrop. Helaas worden er veel dode otters 
gevonden, belangrijkste knelpunt van de opmars van de 
otter ligt ook op het vlak van onze dichte infrastructuur. 
Otters lopen als oeverbewonend zoogdier een groot risico 
om in het verkeer te sneuvelen. Ook in Noordwest 
Overijssel waar nu een behoorlijke populatie otters leeft, 
wordt jaarlijks een groot deel van de populatie 
doodgereden waardoor de uitbreiding enigszins geremd 
wordt. 

Het verkeer is een grote bedreiging voor otterpopulatie.  
 
Vrij recentelijk (november 2015) is een tweede 
verkeersslachtoffer gevonden langs het Almelo-
Nordhornkanaal ter hoogte van het Singraven in 
Denekamp.  
Desalniettemin is de otter na een afwezigheid van 
misschien wel 75 jaar weer terug in Twente. Dit is een 
kroon op het werk van de inspanningen die geleverd zijn 
ten aanzien van het ecologisch herstel van onze 
watergangen en waterkwaliteit. Het verkeer is echter nog 
wel een uitdaging voor de soort en remt op dit moment de 
opmars van de otter. 

Barrières voor vismigratie zijn geslecht door de aanleg  
van vistrappen zoals hier in het Landgoed Herinckhave. 
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19. GESLAAGDE REDDINGSACTIE VAN GRUTTOKUIKENS. 
 
Omdat op maandagmiddag 11 mei 2015 het gras gemaaid zou worden op een groot perceel in Rossum, 
ondernamen Leonard Rouhof, Benny Veldhuis en Johan Groote Punt al een dag ervoor op 10 mei een poging 
een gruttolegsel op te sporen in het lange gras. Leonard, die op afstand werd gemonitord door Benny en Johan, 
zocht echter tevergeefs het nest omdat de broedende grutto het nest niet verliet. Er werd vervolgens 
afgesproken om de volgende ochtend een nieuwe poging te wagen om het legsel alsnog op te sporen. 
 
Maandagmorgen belde de fam.Bosch, eigenaar 
van het perceel grasland, echter al heel vroeg dat 
het gras niet s ’middags, maar nog deze ochtend 
gemaaid zou worden. Na een snelle telefonische 
actie ondernamen onze ervaren 
weidevogelbeschermers meteen een nieuwe 
reddingspoging. In het lange gras liepen 
gruttokuikens en in het nest bevond zich nog één 
ei dat nog moest uitkomen. Dit verklaarde ook 
waarom de grutto zondagavond niet het nest 
verliet, want de eieren waren aan het uitkomen. 
Met stokken werd een strook gras waarin de 
kuikens liepen en zich het nest bevond 
gemarkeerd. In de directe omgeving van het 
gruttonest vond Leonard ook nog een legsel van 
een tureluur. Het gras werd vervolgens gemaaid 
en de gruttokuikens en het gruttonest met nog één 
niet uitgekomen ei en tureluurnest werden 
gespaard. 
 

 
Een kistje voor de jonge grutto’s bracht uitkomst. 

Jonge grutto’s met duidelijke eitand en dus net uit het ei. 
 
De volgende dag, 12 mei, werd het gras geoogst. Benny was al 
tijdig aanwezig en spoorde, voordat de oogstmachines in de buurt 
kwamen, de gruttokuikens op. Ervaren als hij was, vond hij de 4 
gruttokuikens snel en stopte de piepende kleine grutto’s in een 
klein van tralies voorzien hokje en plaatste het met de 4 jonge 
grutto’s in de gemarkeerde en nog niet gemaaide grasstrook. De 
strook gras met gruttokuikens werd door luid alarmerende oude 
grutto’s verder bewaakt.  
Vogelringer Harrie Linckens werd opgeroepen om de grutto’s te 
ringen. Hij was snel ter plaatse, want een voltallig gruttolegsel 
ringen is tegenwoordig helaas zeldzaam en hij liet deze kans niet 
lopen. Harrie maakte ook nog snel enkele foto’s van Benny met 
kooitje met gruttokuikens om deze zeer bijzondere reddingactie 
vast te leggen. 
Nadat het gras in de directe nabijheid door de oogstmachines was 
verzameld en de omgeving weer veilig was, werden de 
gruttokuikens in grasstrook, die hiervoor niet was gemaaid, weer 
vrij gelaten. Al snel was de hele gruttofamilie weer herenigd en de 
rust enigszins hersteld. 
Dankzij de medewerking van de fam. Bosch en loonbedrijf Oude 
Lashof was deze reddingsactie mogelijk. 
Het was een prachtige en geslaagde reddingsactie door onze beste 
weidevogelbeschermers waarvoor alle respect.  
Met name Benny Veldhuis verdient een dikke pluim voor zijn inzet 
en geniale oplossing met het kooitje waarin de kuikens tijdelijk 
werden bewaard. 
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20. VOGELTREKTELLINGEN 
 
In 2015 stonden er drie najaarstellingen op het programma vanaf het uitkijkpunt nabij de Sterrenwacht, te 
Lattrop.  
 
De eerste telling van het seizoen vond plaats op 5 
september. Er werd op deze dag gestart op 06.45 uur. 
Behalve dat er slechts door twee personen aan deze 
eerste telling werd deelgenomen, begon het na 09.00 uur 
zodanig te regenen dat de telling een kwartier later werd 
afgebroken. Toch werden in totaal nog 1217 vogels geteld, 
verdeeld over 42 soorten.  
Leuke soorten waren sperwer, ijsvogel en groene specht. 
Doortrek was er op deze telochtend te zien van soorten 
als: boerenzwaluw en huiszwaluw. Vooral de 
boerenzwaluwen dromden soms in grote aantallen samen 
om daarna door te vliegen.  
 
Op zondag 3 oktober werd er geteld in het kader van 
EuroBirdwatch. Op zo'n 170 plekken in ons land werden 
vogels geteld. Ook in 41 andere Europese landen werden 
(trek)vogels geteld. Op onze telplek werd er van 07.30 tot 
16.00 uur geteld. Hieraan namen tien personen deel.  
Het weer was met 18 °C en nauwelijks wind eigenlijk te 
goed. Bovendien hadden de trekvogels al bijna een week 
lang rugwind waardoor ze veelal op grote vlieghoogte en 
dus ongemerkt overvlogen. Aan de andere kant was het 
geen straf om buiten te zijn. Uiteindelijk werden 1806 
vogels geteld en 53 soorten.  
Onze trektelplek leent zich uitstekend om langs trekkende 
tjiftjafs en mezen te tellen.  

Dat was ook deze keer het geval. We telden al met al 37 
tjiftjafs, 44 koolmezen, 5 staartmezen, 3 matkoppen, 2 
glanskoppen en maar liefst 74 pimpelmezen.  
De watervogels en de ganzen lieten het behoorlijk afweten. 
Waarschijnlijk zijn veel van deze soorten al de dagen 
voorafgaande aan Eurobirdwatch overgetrokken. 
Bijzondere waarnemingen waren: rode wouw, watersnip, 
kramsvogel, ijsvogel en grote gele kwikstaart. 
 
Op zondagmorgen 25 oktober vond de laatste telling plaats 
van 2015. De telperiode op deze dag was van 07.30 - 
13.00 uur. Met 7873 getelde vogels was deze teldag een 
echte topper, waarbij enkele soorten in grote aantallen 
doorkwamen. Alleen al in de eerste twee uur trokken er 
bijna 4000 vogels over, waarvan bijna 1000 kolganzen en 
spreeuwen en nog eens ruim 600 niet gedetermineerde 
ganzen.  
De vinken begonnen redelijk met bijna 380 exemplaren in 
het eerste uur, waarna echter de trek van deze soort, maar 
ook die van de houtduitduif, volledig inzakte.  
Ook de roofvogels lieten zich in deze telling goed zien met 
maar liefst 67 buizerds, 11 sperwers, 1 torenvalk en 1 
boomvalk. Totaal werden 7873 vogels geteld, verdeeld 
over 50 vogelsoorten. Mooie soorten: boomvalk, grote gele 
kwikstaart en grote zilverreiger. 

    
Hieronder staat in afzonderlijke tabellen de top 5 van de drie tellingen aangegeven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 oktober 

1. Spreeuw 509 
2. Kievit 170 
3. Vink 139 
4. Houtduif 125 
5. Kolgans 98 

  

 25 oktober 

1. Kolgans 3271 
2. Spreeuw 1759 
3. Gans spec. 847 
4. Kauw 427 
5. Vink 389 

  

 5 september 

1. Boerenzwaluw 307 
2. Spreeuw 249 
3. Kauw 214 
4. Houtduif 55 
5. Huiszwaluw 43 

  

Totaal werden 67 overvliegende buizerds 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 

 5-9 3-10 25-10  5-9 3-10 25-10 

Aalscholver 11 25 1 Koolmees 18 44 19 
Blauwe reiger 7 7 8 Koperwiek   51 
Boerenzwaluw 307   Kramsvogel  1  
Boomklever 2 7 1 Matkop  3  
Boomkruiper  1  Meerkoet 7 2 5 
Boomleeuwerik  3  Merel 22 48 10 
Boomvalk   1 Nijlgans 5 6  
Buizerd 7 15 67 Pimpelmees 27 74 38 
Ekster 1 1 2 Putter  1 3 
Fitis 2 2  Pijlstaart  1  
Fuut  1 1 Ringmus  13 3 
Gaai 7 37 19 Rode wouw  1  
Gans spec  30 847 Roodborst 1 23 13 
Geelgors  1 4 Roek   1 
Glanskop  2  Sijs  3  
Goudhaan 2 11  Sperwer 3 6 11 
Goudvink  3 3 Spreeuw 249 509 1759 
Graspieper 1 2  Staartmees  5 16 
Grauwe gans 23 56 235 Sijs   12 
Groene specht 5 5 4 Tjiftjaf 24 37 31 
Groenling  9 19 Toendrarietgans  47 126 
Grote bonte specht  10 5 Torenvalk 1 1 1 
Grote gele kwikstaart  1 1 Turkse tortel 6 3 2 
Grote lijster 2 27 14 Veldleeuwerik  8 19 
Grote zilverreiger   1 Vink 22 139 389 
Heggenmus 4 5 5 Waterhoen 4 2  
Holenduif 30 10 17 Watersnip  8  
Houtduif 55 125 233 Wilde eend 9 30 5 
Huiszwaluw 43   Winterkoning 3 4 7 
Kauw 214 76 427 Witte kwikstaart 20 25 1 
Keep   6 IJsvogel 4 1  
Kievit 39 170 78 Zanglijster 5 22  
Kneu 3   Zilvermeeuw 2  9 
Knobbelzwaan   2 Zwarte kraai 

  
14 12 30 

Kokmeeuw 15  12 Zwartkop 1   

Kolgans  98 3271 Zwarte roodstaart  1  

    Totaal 1217 1806 7873 
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21. REISVERSLAG RÜGEN 2015. 
 
In 2006 hebben wij voor het eerst een meerdaagse excursie georganiseerd naar het Noordduitse eiland Rügen. 
Van woensdag 16 tot en met zondag 20 september 2015 hebben we opnieuw dit vogelrijke eiland bezocht. 
Rügen staat bekend om de grote aantallen kraanvogels, die zich hier rond deze tijd massaal verzamelen.  
  

 
De deelnemers zijn klaar voor vertrek. 
 
Woensdag 16 september om 7.00 uur gaan acht auto’s 
met uiteindelijk zevenentwintig deelnemers van start.  
 
Gedurende de lange reis van circa 7 uur is het speuren 
naar vogels een leuk tijdverdrijf. Onderweg zien we o.a. 
drie rode wouwen, een vijftal buizerds en een vrouwtje 
blauwe kiekendief. Niet veel later wordt op een akker de 
eerste grote groep kraanvogels gesignaleerd. We zien 
eveneens diverse reeën en een vos.  
 
We nemen onderweg contact op met de huismeester van 
ons verblijfadres: Feriënresidenz am Nationalpark Ummanz 
in Volsvitz. Hij is gelijktijdig met ons tegen kwart voor drie 
ter plekke.  
Nadat iedereen zijn intrek heeft genomen in een van de 
huisjes, is het tijd om de directe omgeving te verkennen. 
Dat levert al gauw massa’s boerenzwaluwen, 
goudplevieren, kraanvogels, knobbelzwanen en spreeuwen 
op. Verder wat watersnippen, een smelleken en zelfs al de 
eerste twee zeearenden. Op een akker foerageren 
honderden kwikstaarten met daartussen geelgorzen, 
ringmussen en vinken. Op ons “thuishonk” zijn tapuit en 
zwarte roodstaart present.  
 
De komende dagen gaan we in twee groepjes op pad om 
het eiland Rügen en het omliggende vaste land te 
verkennen. Hieronder een korte samenvatting van wat er 
door beide groepen zo al is gezien op de drie vooraf 
uitgestippelde routes.  
 
Route kriskras over eiland: 
Deze route voert kriskras over het eiland waarbij we ook 
een aantal bezienswaardige plekken op dit prachtige 
schiereiland aandoen. Als eerste een bezoek aan de 
Nonnensee bij Bergen waar de zeearend en bruine 
kiekendief de aandacht trekken.  

Mooie waarneming van een vrouwtje grauwe klauwier. 
 
In de kijkhut genieten we van de vliegkunsten van enkele 
torenvalken, zien we grote zilverreigers, tafel, kuif- en 
krakeend, dodaars en futen. Een enerverende ervaring 
was moederzeearend, die in een rustig tempo op en over 
de kijkhut kwam aangevlogen. Bijzonder was een vrouwtje 
grauwe klauwier in wat rietstengels.  
Vervolgens gaat het richting Königsstuhl bij Sassnitz. Na 
een kilometers lange klimtocht, met als vogels zwarte 
specht, zwarte mees, boomklever, boomkruiper en 
glanskop, volgt een afdaling via een steile houten trap. 
Uiteindelijk kunnen we volop genieten van een prachtig 
uitzicht over de zee en de krijtrotsen achter ons.  
We reizen daarna door naar Neu Mukran waar onze hoop 
gevestigd is op een soort als de parelduiker, die we helaas 
niet zien. Wel laten drie roodhalsfuten zich mooi bekijken. 
Als bezienswaardigheid bezoeken we vervolgens het 
enorme hotelcomplex Prora uit de tweede wereldoorlog.  
Tegen zessen maken we ons op voor het laatste deel van 
het programma, namelijk de trek van de kraanvogels naar 
de overnachtingsplek op het nabijgelegen en 20 km² grote 
eiland Mursewiek – Ummanz. Wachtend op de 
kraanvogels zien we leuke soorten als groenpoot- en 
zwarte ruiter, wulp, bontbekplevier, twee zeearenden en 
zelfs een ijsvogel. Terwijl de zon langzaam ondergaat, zien 
we ze komen. Iets te ver weg strijken lange slierten 
kraanvogels neer.  

Aanvliegende kraanvogels in de avondzon. 
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Route naar het eiland Hiddensee 
Deze route voert ons via Gingst naar Schaprode vanwaar 
we met de boot van 10.25 uur de overtocht naar 
Hiddensee maken. In de haven van Schaprode noteren we 
alvast soorten als: goudplevier, oeverloper, huiszwaluw, 
aalscholver en grote mantelmeeuw.  
Aangekomen op Hiddensee gaan we per fiets in 
verschillende groepjes op verkenning over het eiland. Zo 
konden we genieten van een fraai stukje heidelandschap 
waar echter, met uitzondering van een overvliegende 
sperwer, op vogelgebied weinig te beleven was. Op het 
fietspad troffen we een overstekende en snel in de 
begroeiing verdwijnende adder. In het haventje van het 
dorpje Vitte zagen we twee foeragerende grote sterns, 
zilvermeeuw en bonte kraai. Daarna richting het dorpje 
Kloster. Links en rechts vliegen watersnippen en 
veldleeuweriken en zien we op verschillende plekken bonte 
kraaien, Canadese ganzen. In de slenken en plasjes 
zwarte ruiter, tureluur en een groep van circa 800 
goudplevieren. In de nabijheid zien we meerdere 
vlindersoorten, waartoe kleine vos, distelvlinder, kleine 
vuurvlinder, hooibeestje, atalanta en geaderd witje. Een 
bezoek aan de vuurtoren en omringde duinen leverden 
onder andere zwarte toorts, steenanjer, rode ogentroost, 
strand- duizendguldenkruid en zelfs nog grasklokjes in 
bloei op. Sommigen hebben het geluk een boomvalk te 
treffen die op circa 5 tot 10 meter afstand een libel zit op te 
peuzelen.  
Een ander deel van de groep gaat tot helemaal het 
noordelijkste puntje van het eiland waar op de Oostzee nog 
enkele leuke soorten als roodhalsfuut, eidereend en 
middelste zaagbek worden gezien. 
In Neuendorf treffen we elkaar weer waarna we terug 
varen naar de vaste wal.  

Route over het eiland naar het vaste land 
Allereerst gaan we richting Gross Schoritz en onze eerste 
stop is bij de Garzersee, een binnenwater waar een groot 
aantal watervogels dobbert, waartoe vooral veel wilde 
eenden, maar ook soorten als tafel-, kuif- en krakeend, 
brilduiker en pijlstaart. Ook worden de eerste dodaarsjes 
ontdekt. Een waterral laat zich horen en er vliegen 
groepjes kraanvogels over. Over het weer hebben we niet 
te klagen. Er is slechts lichte bewolking en vooral veel zon. 
 
We rijden vervolgens het schiereiland Zudar op en stoppen 
op een open plek bij de Schoritzerwiek. Op circa honderd 
meter afstand staat een groep kieviten in het water met 
daartussen een 12-tal bonte strandlopers. Niet veel later 
schuiven ook een 15-tal zwarte ruiters aan, tureluur, 
groenpootruiter en twee zilverplevieren. Boven het 
aangrenzende bos Pritzwald vliegen twee raven en overal 
staan paddenstoelen en ook bloeit er nog menig plantje 
waarop vlinders worden gezien als gehakkelde Aurelia en 
de distelvlinder. We maken een fikse tocht naar het vaste 
land waar we onder meer een bezoek brengen aan de 
bekende kraanvogelslaapplaats in de Bockregio.  
We houden een korte lunchpauze bij het haventje van 
Bahrhöft en zien al gauw een reuzenstern, grote mantel- 
zilver en stormmeeuwen en ook enkele wintertalingen. 
Uitkijkend over het water van de Kubitzer Bodden, zien we 
naast meerdere buizerds, rode wouwen, bruine kiekendief 
en maar liefst vijf zeearenden!  
Via Gross Mohrdorf, waar we het kraanvogelinformatie-
centrum bezoeken, rijden we naar het Beobachtungspunkt 
Günzer See waar we behalve veel kraanvogels ook een 
juveniele blauwe kiekendief kunnen spotten. Helaas is het 
weer intussen verslechterd en begint het te miezeren. Het 
gaat verder naar de Beobachtungshütte bij Grosser 
Werderinsel, van hieruit heb je zicht op de grootste 
kraanvogelslaapplaats in de regio. We zien daar 
honderden boerenzwaluwen foerageren boven het water, 
en in de meidoornstruiken op een eilandje ontdekken we 
groenling, grasmus, tjiftjaf en putter. Op het eiland aan de 
overkant, Grosser Werder, zien we een 15-tal edelhert 
hindes onder begeleiding van een volwassen bok met zijn 
kolossale gewei. Tegen de schemer komt de ene na de 
andere groep kraanvogels uit allerlei richtingen 
aangevlogen. We telden er zeker 8000 en met hun 
karakteristieke geluid was het een indrukwekkend slot van 
deze route. 
 
Grote sterns in de haven van Vitte. 

Meerdere groepen foeragerende kraanvogels in de Bockregio 



 
62 

Tot zover een beknopt verslag van deze excursie. Het volledige verslag is terug te lezen op onze site www.nvwgdegrutto.nl 
Hier zijn ook de volledige verslagen te lezen van de overige verenigingsexcursies. Tot slot hieronder de soortenlijst van onze 
trip in 2015 met daarbij te vergelijking ook de waarnemingen van deze excursie in 2006.
 

Soort 15 06 Soort 15 06 Soort 15 

 

06 
Aalscholver  X X Grote zaagbek   X Roodkeelduiker   X 
Baardmees  X X Grote zilverreiger X X Ruigpootbuizerd   X 
Barmsijs   X Grote Mantelmeeuw  X X Reuzenstern X  
Bergeend   X Havik  X  Sijs  X X 
Blauwe kiekendief  X  Heggenmus  X X Slechtvalk   X 
Blauwe reiger  X X Holenduif  X X Slobeend  X X 
Boerenzwaluw  X X Houtduif  X X Smelleken  X  
Bontbekplevier  X  Huismus  X X Smient  X X 
Bonte kraai  X X Huiszwaluw  X X Sneeuwgors   X 
Bonte strandloper  X X IJsvogel  X  Sperwer  X X 
Bonte vliegenvanger  X  Kanoet X  Spreeuw  X X 
Boomklever  X X Kauw  X X Staartmees  X X 
Boomkruiper  X X Keep  X X Stormmeeuw  X X 
Boomvalk X  Kemphaan   X Tafeleend  X X 
Bosruiter   X Kievit  X X Tapuit  X X 
Bosuil  X  Kleine bonte specht   X Tjiftjaf  X X 
Braamsluiper  X X Kleine karekiet   X Toendra rietgans   X 
Brandgans   X Kleine mantelmeeuw  X X Torenvalk  X X 
Brilduiker  X X Kneu  X X Tureluur  X X 
Bruine kiekendief X X Knobbelzwaan  X X Turkse tortel  X X 
Buizerd  X X Kokmeeuw  X X Veldleeuwerik  X X 
Dodaars  X X Kolgans   X Vink  X X 
Drieteenstrandloper  X X Koolmees  X X Visarend   X 
Dwergstern   X Kortsnavelboomkruiper X  Visdiefje   X 
Eidereend  X X Kraanvogel  X X Vuurgoudhaan  X 
Ekster  X X Krakeend  X X Waterhoen  X X 
Fazant   X Kruisbek   X Waterpieper   X 
Frater   X Kuifduiker  X Waterral  X  
Fuut  X X Kuifeend  X X Watersnip  X X 
Gaai X X Kuifmees   X Wespendief   X 
Geelgors  X X Matkop X  Wilde eend  X X 
Gekraagde roodstaart  X X Meerkoet  X X Winterkoning  X X 
Gele kwikstaart  X X Merel  X X Wintertaling  X X 
Glanskop X X Middelste zaagbek  X X Witoogeend  X X 
Goudhaantje  X X Oeverloper  X  Witte kwikstaart  X X 
Goudplevier  X X Oeverzwaluw  X X Wulp  X X 
Goudvink  X X Paapje  X  Zanglijster   X 
Grasmus  X  Parelduiker   X Zeearend  X X 
Graspieper  X X Pijlstaart X X Zilvermeeuw  X X 
Grauwe gans  X X Pimpelmees  X X Zilverplevier  X X 
Grauwe gors   X Putter  X X Zomertaling  X X 
Grauwe klauwier  X X Raaf  X X Zwarte kraai  X X 
Grauwe vliegenvanger  X X Regenwulp  X  Zwarte mees  X  
Groene specht   X Reuzenstern  X X Zwarte roodstaart  X X 
Groenling  X X Rietgors  X X Zwarte ruiter  X X 
Groenpootruiter  X X Ringmus  X X Zwarte specht  X X 
Grote bonte specht  X X Rode wouw  X X Zwarte wouw  X 
Grote Canadese gans  X X Roek  X X Zwartkop  X X 
Grote gele kwikstaart   X Roodborst  X X   X 
Grote stern  X X Roodhalsfuut  X X   X 
      Totaal 117 130 

http://www.nvwgdegrutto.nl/
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