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Voorwoord                                                              

 

Het jaarverslag over het jaar 2016 ligt weer voor U.  

Veel activiteiten van het afgelopen jaar worden 

beschreven, op het gebied van natuurbescherming, 

onderzoek, educatie, agrarisch natuurbeheer en 

genieten van de natuur bij excursies.  

Het beschermen van de natuur, en met name 

weidevogels, is wel het speerpunt van onze vereniging. 

Maar het mocht niet baten. Het einde van de 

weidevogels op gewoon boerenland is in zicht in N.O. 

Twente. Er worden bijna geen jonge weidevogels meer 

groot. De vogels zijn niet bij machte om zich aan de snel 

veranderende omstandigheden van hun leef gebied aan 

te passen. Enkel in een weidevogelreservaat is nog 

overlevingskans.  

 

In Albergen is dankzij vrijwilligers van “De Grutto”, in 

samenwerking met gebiedscollectief N.O.T., een 

weidevogelgebied aangelegd. Het gebied is 52 ha groot, 

er is plas - dras aangelegd en er is agrarische natuur 

beheer afgesloten. De resultaten van groot geworden 

kuikens over 2016 waren goed, zie verder het verslag in 

dit jaarverslag. Er wordt druk onderhandeld voor een 

tweede weidevogel gebied in Ottershagen, om daar ook 

agrarisch natuurbeheer te kunnen afsluiten. Voor 

maisakkers met meer dan vijf kievit paren kan kruidenrijk 

akkerrandenbeheer worden afgesloten, bij het 

Gebiedscollectief N.O.T. De vergoeding is fors. Deze 

akkerranden moeten voor dekking zorgen voor de kieviet 

kuikens. Verder zorgt deze akkerrand - later bloeiend - 

voor biodiversiteit, voedsel voor vlinders en bijen en een 

kleurend landschap  

 

Ook op het gebied van onderzoek was onze vereniging 

weer actief, met o.a. het Zoönosenproject en het R.A.S. 

project voor boerenzwaluwen. Kijken hoeveel adult 

geringde vogels ieder jaar weer terugkeren op hun 

broedlocatie. Er zijn insecten vallen opgezet, zowel op 

het land als in het water, als onderdeel van een 

promotieonderzoek naar de invloed van systemische 

pesticiden op vogels. Ook zijn er weer veel allerlei 

soorten vogels geringd, met interessante 

terugmeldingen. Verder zijn de nestkasten weer 

onderzocht op soorten en de bezetting. De huiszwaluw 

en de steenuil zijn weer gemonitord.  

 

Ook zijn vorig jaar educatieve projecten gestart, zoals 

red de vlinder en de bij. Er zijn akkerranden en 

braakliggende stukken grond ingezaaid met de hand, 

door kinderen van hoogste klassen van het 

basisonderwijs. Alles onder begeleiding van vrijwilligers 

van NVWG “De Grutto”. Dit om de kinderen wat meer bij 

de natuur te betrekken. Het was een groot succes.  

 

Nieuw is de vorming van een commissie “ JEUGD en 

NATUUR”, waarvoor de eerste aanzet door Gemeente 

Dinkelland is gedaan. De bedoeling is om les materiaal 

te ontwikkelen voor kinderen van het basisonderwijs in 

Gemeente Dinkelland. Zodat ieder kind tijdens de 

schooltijd op meerdere momenten in aanraking komt met 

natuur en leefomgeving aspecten. Ook binnen onze 

vereniging is er een commissie gevormd, die gaat 

bekijken wat we hier aan kunnen bijdragen.  

 

Binnen het Gebieds Collectief N.O.T., waar NVWG “De 

Grutto” een vaste bestuurszetel heeft, is het afgelopen 

jaar hard gewerkt om agrarisch natuurbeheer verder 

gestalte te geven. Het ging niet zonder slag of stoot. Af 

en toe digitale problemen met name bij de overheid. 

Desondanks hebben deelnemers een voorschot 

uitbetaling gehad over 2016. Voor 2017 is er 250 ha 

droge dooradering, 52 ha opengrasland 

(weidevogelgebied) en voor categorie water 20 ha.  

Van 250 ha droge dooradering is 23 ha kruidenrijke 

akkerrand. Twente staat er op sommige plekken 

komende zomer mooi gekleurd bij.  

 

Voor meer informatie over agrarisch natuurbeheer ga U 

naar www.gebiedscollectiefnot.nl 

 

Nu rest me nog om iedereen te bedanken die aan de 

totstandkoming van dit prachtige jaarverslag hebben 

meegewerkt. 

 

Voorzitter, 

Jan Nijmeijer 
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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. 

Media 

RTV-Oost, TC Tubantia, Op en Rond de Essen, 

Dinkellandvisie m.b.t. deelname aan TV programma’s, 

aanleveren van informatie voor artikelen en persberichten.  

Staatsbosbeheer:  

Onderhoud en beheer gebied “Zoekerveld” 

 

 

3. LEDEN EN DONATEURS 

 

Landschap Overijssel 

Bijeenkomsten en vergaderingen m.b.t. de coördinatie van 

het weidevogelbeheer en weidevogelbescherming in 

Twente. Deelname aan het kievitenproject.  

Provincie Overijssel  

Uitvoering van de gebiedscoördinatie voor het collectief 

weidevogelbeheer en het botanisch beheer SNL in NO-

Twente  

Gebiedscollectief Noordoost Twente 

Bijeenkomsten, vergaderingen m.b.t. het agrarisch 

natuurbeheer in Noordoost Twente. 

Waterschap Vechtstromen 

Overleg uitvoering plas-drasgebied in Albergen 

Gemeente Tubbergen 

Overleg gebiedsplan buitengebied 

Uitvoering mitigerende maatregelen voor steenuil en 

kerkuil 

. 

Leden 

Het ledenbestand telde eind 2016 totaal 151 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 2016 

was 354 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 

 

Harrie Kuipers

Op 5 maart 2016 is op de leeftijd van 72 jaar overleden 

Harrie Kuipers uit Saasveld. Op Harry deed je nooit 

tevergeefs een beroep wanneer de vereniging extra 

mankracht nodig had voor activiteiten in het veld, zoals het 

onderhoud van het Zoekerveld. Ook bij helpen met het 

goed laten verlopen van het parkeren bij de Weerselose 

markt, wanneer onze vereniging hierdoor extra geld kon 

verdienen om zo de kas te spekken, was Harry namens het 

kerkdorp Saasveld vrijwel altijd van de partij. Harrie was 

een opgewekte vrolijke man met veel passie voor de 

natuur. Als jager heeft hij zeker zijn steentje bijgedragen 

om de predatiedruk op de weidevogels te verminderen. Hij 

maakte in de periode toen het nog geoorloofd was om 

kraaien te vangen, kraaienvangkooien. Aan de constructie 

van deze kooi kon je zien dat hij in de bouw zat en een 

vakman was. In het Boerenbroek hebben de weidevogels 

daar veel profijt van gehad. 

 

Hennie Horsthuis 

Op 23 oktober is het Deurningse verenigingslid Hennie 

Horsthuis overleden. Een ernstig fietsongeluk eerder dat 

jaar is hem uiteindelijk toch fataal geworden. Hij werd 80 

jaar oud. Hennie was een telg van de “weidevogelfamilie” 

Horsthuis aan de Haarstraat in Rossum.  

Hij was vanaf de oprichting lid van onze vereniging. 

Voordien was hij al in de eindjaren zeventig actief bezig 

met Weidevogelbescherming in het Rossumse gebied. 

Samen met zijn inmiddels ook al overleden broers heeft hij 

hier talloze weidevogellegsels opgespoord. Toen onze 

vereniging werd opgericht was hij een van de eersten die 

lid werd en dat is hij altijd gebleven. Hennie heeft 

gedurende zijn lidmaatschap een hoofdrol gespeeld in de 

Weidevogelbescherming van de afdeling Deurningen. Door 

de oprukkende bebouwing van Hengelo en Borne en het 

daarmee verloren gaan van goede weidevogelgebieden 

was dit geen eenvoudige opgave. Hennie moest met lede 

ogen aanzien dat goede weidevogelgebieden werden 

opgeofferd aan stedelijke bebouwing. Toch liet hij zich 

hierdoor, zowel letterlijk als figuurlijk, niet uit het veld slaan. 

Maar ook buiten het weidevogelseizoen was Hennie actief 

voor de vereniging. Zo was hij vanaf 1999 samen met een 

drietal leden nestkastencontroleur in Deurningen en directe 

omgeving. Maar ook op andere wijze stak hij de handen uit 

de mouwen bij werkzaamheden binnen de vereniging. Zijn 

inzet bleef voor het bestuur niet onopgemerkt en in 2009 

werd Hennie benoemd als Lid van Verdienste binnen onze 

vereniging en ontving de daarbij behorende oorkonde.  
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Bennie Veldhuis 

Op 5 augustus 2016 werden we opgeschrikt door het droeve bericht dat Bennie Veldhuis onverwacht was overleden in het 

ziekenhuis te Enschede. Dit bericht kwam hard aan bij eenieder die hem kende. Bennie was een weidevogelbeschermer 

pursang en voor zijn tomeloze inzet en betrokkenheid met de kritische soorten werd Bennie in 2006 benoemd als Lid van 

Verdienste. 

 

Bennie is in 1951 geboren aan de rand van het Linderveld 

in Volthe en mocht helaas slechts 65 jaar worden.  

De interesse voor weidevogels was hem als kind al 

ingegeven door zijn vader, maar vooral ook door zijn oom 

met dezelfde voor- en achternaam. Bennie was vanaf het 

allereerste begin zeer actief bezig met het beschermen van 

weidevogels. Dit begin lag in de Rossumse contreien in het 

midden jaren zeventig van de vorige eeuw. De 

bescherming van weidevogellegsels met behulp van 

merkstokken werd toen via een publicatie in de Twentse 

Courant bekendgemaakt. Dit gebeurde vlak na sluiting van 

de wettelijk toegestane zoekperiode. Bennie kon bijna niet 

wachten tot de krant werd bezorgd. Na het bericht gelezen 

te hebben begon hij meteen met nesten op te sporen en te 

voorzien van merkstokken, wat hem opmerkingen 

opleverde van een grondeigenaar, die de krant nog niet 

had gelezen en niet wist waar Bennie mee bezig was.  

 

De weidevogelbeschermingswerkzaamheden bleven niet 

alleen beperkt tot Noordoost-Twente. Toen Landschap 

Overijssel ervaren veldwerkers nodig had om gespaarde 

nesten van kritische weidevogelsoorten in geheel Overijssel 

te controleren (boeren kregen toen nog 150 gulden voor 

een gespaard grutto- wulpen- en tureluursnest), werd 

Bennie door onze vereniging als een van de meest ervaren 

veldwerkers, naar voren geschoven. Deze 

controlewerkzaamheden heeft hij jarenlang met veel plezier 

uitgevoerd.  

 

Ook was zijn ervaring van harte welkom in het 

Staphorsterveld, het beste wulpengebied van West Europa. 

Vanwege een te kort aan goede veldwerkers om 

wulpennesten in dit uitgestrekte gebied op te zoeken, werd 

er vanuit dit gebied om zijn deskundigheid gevraagd. De 

laatste jaren, ook toen het al slecht ging met zijn 

gezondheid, trok hij derhalve, ieder voorjaar opnieuw hele 

dagen uit om de wulpennesten in dit ver van huis gelegen 

gebied op te zoeken.  

 

De weidevogels gingen Bennie aan het hart. Wij danken 

hem voor zijn jarenlange trouwe en tomeloze inzet. We 

hebben in hem een bevlogen natuurmens verloren!

 

Toen onze Vereniging tot Bescherming van Weidevogels in 

1983 ontstond was Bennie een van de eersten die zich 

daarvoor opgaf. In al die jaren die volgden was hij, tot aan 

zijn overlijden, in het voorjaar als geen ander actief bezig 

met opsporen en beschermen van weidevogellegsels en 

kuikens. Hij beperkte zich daartoe niet alleen tot de 

Rossumse contreien maar probeerde ook een steentje bij 

te dragen aan de bescherming van weidevogels in de 

overige gebieden van onze vereniging. Daarbij was zijn 

grote passie om met name de legsels van grutto en wulp 

op te sporen. Bennie beschouwde de wulp als de meest 

slimme vogel bij het om de tuin leiden van de mens, die op 

zoek is naar zijn legsel. En daar had hij gelijk in. 

Nauwgezet noteerde hij al zijn waarnemingen en 

resultaten. Van deze gegevens werd dankbaar gebruik 

gemaakt bij het opstellen van de jaarresultaten. Bennie had 

een bijna fotografisch geheugen voor het terugvinden van 

percelen, gebiedjes, landweggetjes etc. in de wijde 

omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bennie met een jonge grutto 
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4. VERENIGINGSACTIVITEITEN 

Bijeenkomsten 

 

15 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.  

 

22 maart; voorjaarsbijeenkomst met als gastspreker 

Wim Weenink. De bijna 100 bezoekers waren geboeid 

door zijn presentatie over twee gebieden in Gelderland, te 

weten de Veluwe (Kroondomein en Hoge Veluwe), en 

Landgoed de Poll aan de IJssel ter hoogte van de 

gemeente Voorst.  

 

17 mei; de jaarvergadering waarin de ruim 70 

bezoekers werden bijgepraat over de ontwikkelingen 

binnen de vereniging.  

Onze voorzitter gaf een samenvatting van onze activiteiten 

het afgelopen jaar en een toelichting op de notulen van de 

jaarvergadering van 2015. Het financiële verslag werd door 

onze penningmeester Henk Schepers doorgenomen 

waarna de kascommissie, bestaande uit Jan Kotte en 

Annemarie Lutke Veldhuis haar goedkeuring hierover 

uitsprak. 

 

Tijdens deze algemene ledenvergadering kreeg oud-

bestuurslid en medeoprichter van de vereniging Johan 

Groote Punt het erelidmaatschap toegewezen. Hij heeft 

deze benoeming gekregen voor zijn jarenlange bestuurlijke 

bijdrage en de grote betekenis die hij heeft gehad en nog 

steeds heeft voor de vereniging. Al in 1980 was hij samen 

met een groep van 22 vrijwilligers uit Rossum actief met de 

Weidevogelbescherming in gebieden van Beuningen, 

Volthe, Denekamp en Rossum. Mede op zijn initiatief werd 

in 1983 onze vereniging opgericht.  

Ruim twintig jaar is hij in het bestuur actief geweest op een 

wijze die respect afdwong: betrokken en enthousiast, 

degelijk, met veel kennis van de natuur, respectvol voor 

leden en bestuursleden en relativerend met een groot 

gevoel voor humor. Al die jaren heeft hij als 

penningmeester gezorgd voor een solide financieel beleid. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vanaf de oprichting coördineert Johan op zeer betrokken 

wijze de Weidevogelbescherming voor de afdeling 

Rossum. Verder was hij initiatiefnemer of betrokken bij 

verschillende projecten zoals het Grutto Project en deed hij 

de afgelopen vijf jaar onderzoek naar de uitkomst van 

vervolglegsels van de kievit op het maisland. Daarnaast 

inventariseert Johan in zijn gebied jaarlijks het aantal 

broedparen van huiszwaluw en steenuil.  

 

Kortom, een indrukwekkende staat van dienst die het 

bestuur heeft doen besluiten Johan het erelidmaatschap 

van onze vereniging aan te bieden. Tevens werd hem door 

de voorzitter het bijbehorende gruttospeldje opgespeld.  

 

Na de afhandeling van het officiële gedeelte werd een 

boeiende presentatie gegeven door de leden van de 

nestkastenprojectgroep “Landgoed Baasdam”. In deze 

presentatie werd door de projectgroep leden een beeld 

gegeven van de in de praktijk opgedane ervaringen, het 

gebruik van verschillende soorten nestkasten en de 

samenwerking met de beide basisscholen in Tubbergen. 

Vooral het belang van dit project om onze jeugd op jonge 

leeftijd actief te betrekken bij het beschermen van de flora 

en fauna in hun leefomgeving werd hierbij benadrukt. 

 

10 november; de najaarsbijeenkomst waarbij de 

ruim 80 bezoekers bij aanvang van de bijeenkomst middels 

een PowerPoint presentatie werden bijgepraat over 

ontwikkelingen en resultaten van verschillende 

verenigingsactiviteiten. Doelsoorten als weidevogels, uilen, 

zwaluwen en nestkastbewoners kwamen aan de orde. 

Tevens werd uitleg gegeven over de activiteiten in het 

kader van het Jeugdeducatieproject.  

 

Johan met het certificaat van Erelidmaatschap 

Johan initiator van verschillende projecten 
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De hoofdmoot van deze avond was de presentatie van de 

bekende Bredase topfotograaf Chris Schenk over zijn 

belevenissen op het eiland Hokkaido, het meest 

noordelijke eiland van Japan en de rijke Arctische toendra, 

de North Slope in het noorden van Alaska.

  

Overige activiteiten 

 

Op 12 maart was de uitvoering van operatie nestkastenverplaatsing Volthe – 

Albergen. Met het overlijden van Hennie Kaptein eind 2015 verloren we als 

vereniging niet alleen een noeste werker, maar ook voor de opslag van 

nestkasten moesten we op zoek naar een nieuw depot.  

De voorraad aan nestkasten die nog in opslag lag, was indrukwekkend. We 

zouden we een plek moeten zoeken waar we totaal zo’n 2000 nestkasten 

konden onderbrengen. Maar als de nood hoog is dan is ook vaak de redding 

nabij. Zo ook in dit geval. We hebben al jarenlang een goed contact met 

Johan Kleissen uit Albergen o.a. door zijn deelname aan het 

boerenzwaluwenproject. Van hem kregen we spontaan het aanbod om de 

nestkasten te stallen in zijn sinds kort leegstaande loopstal.

  

Dat was wel een opluchting want het 

vraagt nogal ruimte om een dergelijke 

hoeveelheid nestkasten op te slaan. 

Het was al met al nogal een logistieke 

operatie.  

 

Met twintig vrijwilligers waaronder acht 

chauffeurs met een aanhanger, werd 

het karwei probleemloos geklaard. Als 

eerste werden de opgeslagen 

nestkasten uit de boerderij zoveel 

mogelijk in de aanhangers vervoerd. 

De nestkasten uit de schuur werden 

op een grote tractoraanhanger gepakt 

waarna koers werd gezet richting 

Albergen.  

 

Na een pauze met koffie, broodjes en 

soep werden de nestkasten gesorteerd 

op soort, netjes opgestapeld in het 

nieuwe depot aan de Weemselerweg 

in Albergen. 

 

Dankzij de hulp van veel vrijwilligers was de klus in vijf uur geklaard. 
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Excursies 

 

Op 3 maart werd een bijeenkomst gepland voor alle 

veldwerkers ter voorbereiding op het aanstaande 

weidevogelseizoen. Hiervoor werd ook via een publicatie in 

de krant een oproep geplaatst met als doel het werven van 

nieuwe vrijwilligers. De vergrijzing van de leden begint in 

de uitvoering van het vrijwilligerswerk behoorlijk door te 

knijpen. Vooral voor de plaatsen Agelo, Deurningen, 

Reutum, Rossum en Weerselo zijn we opzoek naar 

enthousiaste vrijwilligers die in samenwerking met de 

boeren, willen helpen met het beschermen van de 

weidevogels rondom deze dorpen. Totaal heeft deze 

oproep zes nieuwe leden opgeleverd die, begeleid door de 

kerkdorpcoördinatoren, hun eerste werkzaamheden 

hebben uitgevoerd voor de bescherming van de 

weidevogels.  

 

 

 

Op vrijdag 8 april werd in het kader van het 

nestkastenproject Baasdam voorlichting gegeven aan de  

Leerlingen van groep 7 op basisschool De Wiekslag in 

Tubbergen. Om de leerlingen een indruk te geven van het 

nestkasten-project, werd door Jos Kienhuis een presentatie 

verzorgd over de vogels van het landgoed, opzet en 

verloop van het nestkastenproject. Daarnaast werd aan de 

leerlingen het informatiemateriaal en de verschillende 

soorten nestkasten getoond. Met deze voorlichting wisten 

de leden van het project aan de leerlingen een beeld te 

geven over de natuur en de vogelbevolking van het 

landgoed en het belang van het ophangen van nestkasten.  

 

Op vrijdag 3 juni gingen de leerlingen in navolging 

hiervan, mee op een nestkastenexcursie op het Landgoed. 

De Wiekslag bezocht met de leerlingen van groep 8 

hiervoor twee nestkastenlocaties voor de controle van de 

nestkasten. 

Op 16 april vertrokken we met 16 deelnemers richting 

Diepholz waar we ons verzamelden bij het Natuur-

schutzstation Dümer in Hüde. Na de eerste koffie en 

broodjes zijn we geladen met verrekijker en telescoop 

het gebied ingegaan.  

 

Het weer werkte mee en het was inmiddels droog, maar 

er stond een stevige wind. Vanuit een drie verdiepingen 

tellende houten uitkijkpost werden veel steltlopers en 

enkele eenden soorten gespot. Hieronder een 

zomertaling; voor iedere vogelaar altijd een leuke 

waarneming. Weer verder gereden viel ons oog op een 

enorme roeken kolonie. De schattingen liepen uiteen 

tussen de 300 en 350 nesten. Enkele geïnteresseerden 

maakten nog snel een tussenstop bij de renovatie van 

een oude vakwerk boerderij uit 1613. In de rietkragen 

aan de Dümersee zagen we verschillende rietsoorten 

waarvan de blauwborst en rietzanger zich heel mooi 

lieten zien en horen. Een paartje bruine kiekendief was 

druk doende met nestbouw en dook constant met 

nestmateriaal in een groot rietveld. Een heuse zeearend 

kwam ook in beeld, achterna gezeten door een groep 

van wel twintig kokmeeuwen.  

Het hoogtepunt van deze excursie was het Ochsenmoor, 

een prachtig veenweide gebied en een waar 

weidevogelparadijs. Vele stukken waren plas-dras en 

daardoor zeer aantrekkelijk voor soorten als kievit, tureluur, 

grutto en heel veel kemphanen. Sommige van die soort 

begonnen al heel mooi te verkleuren naar het zomerkleed. 

Een prachtig mooi stuk natuur waar Jan Grootelaar zelfs een 

bokje wiste te ontdekken, verscholen in het gras aan de 

slootkant. Nog geen drie meter van de auto. Helemaal 

vertrouwend op zijn schutkleur bleef hij mooi zitten, waarbij 

de camerasluiters van de fotograven raasden als een 

mitrailleur. Aangekomen bij Rehdener Geestmoor - de 

rustplaats van de kraanvogels in het najaar - zagen we een 

groep van ongeveer vijftig kraanvogels. Na een geweldig 

mooie dag ging het om half vijf weer richting huis. Onderweg 

ging het weer regenen, hoeveel geluk kun je hebben. Met 

een score van 82 soorten was het weer een prachtige 

excursie.

Ochsenmoor; een prachtig weidegebied en een waar eldorado voor weidevogels 

Eén van de vele kemphanen in het Ochsenmoor 
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Op zondagmorgen 14 mei gaan we het Landgoed 

Singraven verkennen, onder leiding van Annemarie Lutke 

Veldhuis. We komen ook op plekken die anders voor het 

publiek zijn afgesloten. Het 500 ha omvattend Landgoed 

heeft veel bos maar ook weiland en een Arboretum. Er zijn 

nog twee biologische boeren actief die de cultuurgrond in 

gebruik hebben. We vertrekken met 22 deelnemers bij de 

watermolen. Aan de waterkant van de Dinkel zien we gelijk 

een foeragerende grote gele kwikstaart. Deze vogel broedt 

daar jaarlijks aan de rand van de Dinkel. We lopen het 

wandelpad in, dat parallel met de oprijlaan loopt, naar de 

weg Denekamp - Tilligte. Onderweg zien we de groene 

specht, buizerd, boomkruiper, pimpel- en koolmees. Net 

voor de twee poorthuizen, die aan het begin van de 

oprijlaan staan, gaan we links het bos in. Lopend door een 

meer natuurlijk bos komen we bij het schuivenhuisje uit, 

waar de Dinkel het kanaal Almelo- Nordhorn passeert. We 

steken het kanaal over en komen bij de ommuurde 

begraafplaats op het Harseveld. Op de begraafplaats ligt 

een grafzerk van Willem Frederik Jan Laan, eigenaar van 

het landgoed Singraven, die in 1966 gecremeerd is en 

wiens as verspreid is over het landgoed. Lopend door het 

bos zien we glanskop, kuifmees, boomklever, zanglijster, 

merel, vink en grote bonte specht. We gaan de weg weer 

terug over het kanaal en steken via een brug de Dinkel 

over. Lopend door een weiland komen we bij het 

arboretum. Dit arboretum heeft de Heer Laan in 1923 laten 

aanleggen door de bekende tuinarchitect Leonard 

Springer. De mooiste boom is misschien wel de 

zakdoekjesboom, met helder witte bladachtige bloemen 

aan het eind van de takken. We spotten nog de middelste 

bonte specht, appelvink en matkop. Via een kleine brug 

gaan we weer de Dinkel over en komen in een kleinschalig 

landschap met weilanden, grote houtwallen met dikke 

eiken en we komen zo achter het Huis Singraven uit. 

Lopend door de beeldentuin en onder een Reigerkolonie 

door bereiken we bij de pas aangelegde vistrap. Deze is 

aangelegd om de barricade van de twee stuwen bij de 

watermolen op te heffen. Via de ommuurde moestuin - de 

groenten staan er mooi bij – en bijenstal komen we weer 

op de oprijlaan uit. We kunnen terug kijken op een mooie 

excursie. 

 

Zaterdagmorgen 28 mei zijn we, met acht deelnemers, 

tegen 7.15 uur vertrokken voor een flora en 

vlinderexcursie. Hiervoor hebben we verschillende 

kalkgraslanden in de omgeving van Tecklenburg 

(Duitsland) afgestruind. Het was soms even zoeken, maar 

uiteindelijk hebben we prachtige gebiedjes gezien met 

schitterende flora. En dankzij het mooie weer hebben we 

ook kunnen genieten van de vele, veelal kleine, vlinders 

die daar rond fladderden. Onze eerst stop was Am 

Kalkwerk in de buurt van Brochterbeck. Terwijl we het pad 

opliepen hoorden we al gelijk de spotvogel, braamsluiper 

en grasmus. In dit gebiedje groeiden o.a. de kleine 

pimpernel en gewone vleugeltjesbloem. Er fladderden veel 

hooibeestjes, een kleine dagvlinder, en ook de eerste 

aardbeivlinders hebben we hier kunnen bewonderen. We 

hebben gespeurd naar het kalkgraslanddikkopje dat erg 

moeilijk is te onderscheiden van de aardbeivlinder. De 

wielewaal liet zich nog even horen en boven het weiland 

vloog een grauwe kiekendief. Om 10.15 uur was het tijd 

voor een kleine pauze met koffie en een boterham. 

Vervolgens ging het richting de Silberberg waar we vooral 

genoten van de prachtige orchideeën die daar bloeiden 

zoals de vliegenorchis, het bosvogeltje, de bergnachtorchis 

en de welriekende nachtorchis. Er bloeiden ook veel 

vleugeltjesbloemen, roze en blauw. Verderop in het bos 

hebben we nog het vogelnestje gevonden, een orchidee 

die van schaduw houdt. Verder zagen we daar mooi 

bloeiend heelkruid en een paar bonte zandoogjes.

De prachtige appelvink gespot in het arboretum 
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Tegen 13.00 uur waren we weer bij de auto’s en zijn we 

naar een gebiedje gereden in de buurt van Sudenfeld. 

Daar zijn we op zoek gegaan naar het soldaatje, een 

prachtige orchidee. Ook hier hebben we diverse 

aardbeivlinders gespot en een andere kleine vlinder: het 

bruin dikkopje. Verder nog de klaverspanner en de bruine 

daguil, een paar nachtvlinders. Op het kale pad dat door 

het gebied liep, zat een mooie libel: de plasrombout. Als 

laatste zijn we naar een groeve geweest in de buurt van de 

grote cementfabriek Dyckerhoff. Ook hier waren weer 

verschillende soorten orchideeën te bewonderen, 

waaronder de gevlekte orchis. Als afsluiter zagen we nog 

een grauwe klauwier. Na een mooie dag, met lekker warm 

weer, zijn we rond half vijf tevreden richting huis gegaan.  

 

Op vrijdag 11 juni vond onze avondexcursie naar 

Stroothuizen, het Beuningerachterveld en de 

Beuningerachterheide plaats. Het weer was goed en er 

was een goede opkomst; achttien personen waaronder 

vier dames. Vanaf het voormalige gemeentehuis in 

Weerselo vertrokken we rond 19.00 uur naar de 

schaapskooi, gelegen tegenover Stroothuizen, waar 

zich ook een aantal excursiedeelnemers hadden 

verzameld. 

 

Stroothuizen is een restant van het oorspronkelijk 

Twentse landschap en kenmerkt zich door subtiele 

verschillen in hoge, droge, lage en natte delen. We 

liepen via een pad Stroothuizen in, iets voorbij het 

Oortven. Het is een prachtig, open natuurgebied met 

heideven, veel gras en opslag van grove den en berk. 

Op een relatief klein oppervlak vind je er een grote 

verscheidenheid aan plantensoorten en vogels. 

Soorten als geelgors, wielewaal, grote lijster, boompieper, 

wulp, fitis en groene specht lieten zich fraai zien of horen. In 

een ander deel van Stroothuizen - ooit maisland – is na 

herinrichting door natuurlijke vernatting als gevolg van kwel, 

de oude vegetatie teruggekomen. Hier zagen we soorten als 

parnassia, moeraswolfsklauw, vetblad en enkele 

orchideeënsoorten. Maar ook vooral soorten als ratelaar, 

koekoeksbloem, scherpe boterbloem, kleine klaver, tormentil, 

margriet, rode klaver en bitterzoet.  

Hierna zetten we al vogelend koers richting Beuninger-

achterveld en noteerden we de grote lijster, torenvalk en 

buizerd als ook een paartje roodborsttapuiten met tenminste 

één uitgevlogen jong. Toen de avond begon te vallen liepen 

we over de Strengeveldsweg en sloegen rechtsaf een smal 

wandelpad in. Op het moment dat wij ons op een strategisch 

punt hadden opgesteld, kwam een houtsnip overvliegen, 

daarbij het kenmerkende knorrende geluid producerend.  

Al heel snel klonk op enige afstand het “geratel” van de eerste 

nachtzwaluw. Even later, maar veel dichterbij, de volgende 

nachtzwaluw. Het is opvallend hoelang de snorrende 

baltsroep, variërend in snelheid en geluidssterkte, van deze 

mysterieuze vogel kan aanhouden. Op het moment dat het 

“ratelende” geluid stopte, zagen we ineens een nachtzwaluw 

langs de boomkruinen vliegen. Tijdens het vliegen maakt de 

vogel soms een klappend geluid, dat wordt geproduceerd door 

de vleugels tegen elkaar te slaan. Dit schouwspel herhaalde 

zich nog diverse keren. Na nog even met een batdetector naar 

de overvliegend vleermuizen te hebben geluisterd vertrokken 

we inmiddels na middernacht huiswaarts. 

De wielewaal liet zich niet alleen horen maar ook heel fraai zien 

Maisland maakte plaats voor koekoeksbloem en ratelaar 
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Op zondag 17 juli staat een excursie naar het 

Buurserzand op het programma. Het grootste deel van het 

500 ha Buurserzand, bestaat uit droge heide op oud 

stuifzand, met struikheide, afgewisseld met bos, maar met 

vooral vele - soms wel honderd jaar oude – 

jeneverbessen. Op diverse plekken komen voedselarme 

vennetjes voor. Naast vochtige heide (vooral dopheide) 

zijn ook beenbreek, tormentil, knopig helmkruid, vuilboom 

(sporkehout), zonnedauw, grote klit en wolfspoot 

aanwezig. Langs het wandelpad staat zelfs een 

wespenorchis volop in bloei. Al wandelend zoeken we naar 

het gentiaanblauwtje, een zeldzaam klein blauw vlindertje 

met als waardplant de klokjesgentiaan. We vinden slechts 

één bloeiende klokjesgentiaan maar het gentiaanblauwtje 

krijgen we niet te zien. Wel zien we veel andere 

vlindersoorten, waartoe zelfs de vrij zeldzame heivlinder. 

Deze vlindersoort heeft een voorkeur voor een open, maar 

afwisselend heidelandschap. Een andere bijzondere soort 

die we zeker niet iedere dag tegenkomen, is de eikenpage. 

De eikenpage heeft eikenbomen als waardplant en 

foerageert veelal op vuilboom (sporkehout). Naast deze 

twee mooie vlindersoorten laten ook dagvlinders als 

koevinkje, geaderd witje, bont zandoogje, heideblauwtje, 

klein- en groot koolwitje, boomblauwtje, groentje, 

citroenvlinder, groot dikkopje, dagpauwoog en landkaartje 

zich mooi zien. Boven de vennetjes 

vliegen veel juffers, waartoe watersnuffel 

en lantaarntje en een aantal libellen, 

waaronder de zwarte heidelibel en de 

blauwe glazenmaker. Bij het ven springen 

voorts veel kleine (bruine) kikkertjes rond. 

Eén van de aanwezige kinderen - Timo - is 

er maar wat druk mee om er ééntje te 

vangen. Ook van z’n zusje krijgt dit 

kikkertje volop aandacht. Tussendoor 

wordt natuurlijk ook de omgeving 

afgespeurd op aanwezige vogels. Voor 

bepaalde soorten vogels, zoals 

boompieper en roodborsttapuit is het 

Buurserzand een belangrijk gebied. 

Andere soorten die we spotten zijn o.a.: 

zwarte specht, torenvalk, groene specht en 

zwartkop. Nog voor vertrek zagen we ook 

nog een appelvink. We passeren het “los 

hoes”, de Bommelas, dat deze dag is 

opengesteld voor publiek. Een vrijwilliger 

van Natuurmonumenten vertelt over de 

geschiedenis van dit inmiddels zeldzame 

type “los hoes”. Rond half een zijn we 

terug bij de auto. We kunnen terugzien op 

een mooie excursie met vooral veel 

vlinders en in mindere mate libellen. 

 

 

Op zaterdag 20 augustus reisden we met zeven 

deelnemers af naar het Lauwersmeergebied. Amper 

aanwezig werd al een slechtvalk ontdekt. Een soort die, 

aangelokt door de duizenden foeragerende en 

pleisterende vogels, hier een vaste waarde is geworden. 

Een vast gegeven is ook het grote aantal ganzen, 

voornamelijk grauwe- en brandganzen maar ook andere 

ganzensoorten als nijlgans en cascara. Tussen de 

tientallen krakeenden, bergeenden, slobeenden, 

wintertalingen en smienten, zwommen enkele pijlstaarten. 

Bij aankomst in de kijkhut vielen direct de naar kleine 

visjes ‘lepelende’ lepelaars op. Al snel werden ruim 

honderd exemplaren van deze fraaie soort geteld. In 

minder grote aantallen waren er ook steltlopers als 

groenpootruiter, zwarte ruiter, kluut, kemphaan, tureluur, 

witgat, grutto, bontbekplevier en oeverloper aanwezig. 

Watersnippen scharrelden tussen de graspollen en langs 

de rietrandvelden. Een andere bijzondere soort die aan het 

lijstje kon worden toegevoegd was de reuzenstern, 

waarvan er maar liefst elf werden geteld. Naast de vele 

vogels was er ook oog voor andere flora en fauna. Zo 

werden langs het pad naar de kijkhut plantensoorten als 

parnassia, ogentroost, citroengele honingklaver en wilde 

cichorei op naam gebracht. De aandacht voor flora werd 

snel verlegd toen zich op grote afstand een roofvogel 

aandiende. De determinatie kostte eerst nog wat moeite 

maar dichterbij gekomen kon een ware visarend aan het 

lijstje worden toegevoegd. Hierna werd via de vlinderbalg 

met veel knobbelzwanen en grote zilverreigers, koers 

gezet richting Lauwershaven.

De eikenpage heeft de zomereik als waardplant 

Bloeiende 

wespenorchis  

Duizenden foeragerende ganzen in het Lauwersmeergebied 
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Aan de andere kant van het havengebied waren 

meerdere steenlopers en visdiefjes aanwezig. Na 

het bekende visje werd via de parallelweg van de 

Bantpolder koers gezet naar de Ezumakeeg. Het 

water stond hier redelijk hoog waardoor de vele 

steltlopers mooi dichtbij zaten en goed bekeken 

konden worden. Veel soorten waren bovendien in 

grote aantallen aanwezig. Al gauw werden hele 

leuke soorten als kleine strandloper, kemphaan, 

zwarte ruiter, bosruiter, bontbekplevier, bonte 

strandloper, kluut, goudplevier en watersnip 

waargenomen. Een mooie soort die je niet vaak 

in dergelijke grote aantallen ziet was de 

krombekstrandloper. Hierna werd door enkelen 

van ons nog even het noordelijk deel van “de 

Keeg” bekeken. Leuke soorten die hier nog 

werden gezien, waren onder andere twee 

reuzensterns en enkele rosse grutto’s. Tegen vijf 

uur vond iedereen het welletjes en werd het 

baken verzet richting Twente. Onderweg werden 

nog enkele bruine kiekendieven waargenomen 

en boven de graanvelden zowaar een tweetal foeragerende grauwe 

kiekendieven. Een prachtige soort die we die dag nog niet hadden 

gezien. Het bekende vogellijstje werd op deze dag afgesloten met 

76 soorten.

  

Weekendexcursie Schiermonnikoog van 14 t/m 16 oktober.

14 oktober: Le Tréport, een van de keurig opgeknapte 

onderkomens van Teun Talsma van Kampeerboerderij De 

Kooiplaats op Schiermonnikoog is, na het uitstapje van 

vorig jaar naar Rügen, dit keer weer ons vertrouwde 

stekje. In de haven worden we door Teun, die onze 

bagage meeneemt, hartelijk verwelkomd en wij gaan per 

fiets richting boerderij. Nadat we ons hebben 

ingekwartierd, worden traditie getrouw zowel de Twentse 

als de clubvlag in de vlaggenmast gehesen. Het is mooi 

weer en al gauw stappen we op de fiets voor een eerste 

tocht. Eerst richting de veerdam en dan over de dijk en 

verder richting de Westerplas. Op een stuk bouwland zien 

we goudplevieren en watersnippen. Op het wad lopen 

enkele bonte strandlopers en op de basaltstenen van de 

dijkrand vliegen tapuiten met ons mee. Voor ons vliegt een 

groep strandleeuweriken op en in de polder spotten we 

een achttal roodhalsganzen. Dat zijn toch mooie 

waarnemingen. Bij de Westerplas horen we een roepende 

waterral. Op het water vertoeven veel soorten eenden o.a. 

veel pijlstaarten en wintertalingen en een aantal kuif- en 

tafeleenden. In het water staan zowel grote- en kleine 

zilverreigers hun veren te poetsen. Na een tijdje wordt de 

tocht voortgezet richting het dorp en onderweg zien we 

koperwieken , kramsvogels en merels, die zich te goed 

doen aan de bessen van de duindoorn. In het dorp wordt 

een bezoek gebracht aan de visboer, een traditie. Hier 

verzamelt zich de hele groep weer die onderweg uit elkaar 

is gevallen. Daarna gaan we via de Noorderduinen weer 

richting de Kooiplas. Onderweg daar naar toe worden nog 

een grote gele kwikstaart, een paar roodborsttapuiten en 

een klapekster gespot. Verder groepjes goudhaantjes, 

enkele bladkoninkjes, overvliegende appelvinken en zelfs 

een beflijster. ’s Avonds gaan we met z’n allen naar het 

dorp voor een lekkere warme maaltijd bij Van der Werff.

  

De vele soorten steltlopers in de Enzumakeeg waren goed te bekijken  

Ons verblijf Le Tréport op Schiermonnikoog 

Veel kleine zilverreigers bij de Westerplas 
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15 oktober: Ook vanmorgen gaan we 

weer richting de Westerplas, omdat 

het nu op het wad eb is. Onderweg 

zien we groepen kneutjes, vinken, 

kepen en veldleeuweriken. Op het 

wad spotten we bont strandlopers, 

steenlopers, kleine strandlopers, grote 

groepen bergeenden, tureluurs, 

wulpen, zilvermeeuwen en kleine 

mantelmeeuwen. Bij de Westerplas 

hoorden we weer de waterral. Nog 

maar net in de vogelkijkhut hoorden 

we een ijsvogel, die net voor de hut 

kwam langs vliegen. Bij de ingang van 

die kijkhut stonden wilgen waarin 

goudhaantjes foerageerden, die je 

heel dicht kon benaderen. Op de plas 

zien we nog kleine zwaan, diverse 

aalscholvers en lepelaars. We verlaten 

de Westerplas en gaan een korte 

wandeling maken op het Rif, in het 

begin begroeid met o.a. lamsoor en 

zee-aster. We spotten hier kneu, 

graspieper, rietgors, watersnip  en 

blauwe kiekendief. Na de wandeling 

gaan we terug naar de Kooiplas voor 

de lunch. In de buurt staat een 

koereiger tussen de ganzen te 

foerageren. Na de middag staat er een 

wandeling op het programma op de 

Oosterkwelder. In een lang lint fietsen 

we over het fietspad naar de 

Kobbeduinen, waar we de fietsen 

parkeren. Vandaar uit lopen we over 

een koeienpad door het hoge gras 

richting het wad. Op enkele plekken 

moet er een slenk overgestoken 

worden. Onderweg zien we groepen 

spreeuwen, kneutjes, veldleeuweriken, 

graspiepers, oeverpiepers en enkele 

watersnippen. Wat verder weg op 

paaltjes zitten enkele buizerds en een 

slechtvalk. Op het wad foerageren 

heel wat soorten vogels waaronder 

kanoet-, drieteen- en bonte 

strandloper, oeverloper, tureluur, wulp, 

kemphaan, zwarte ruiter, zilverplevier, 

bergeend en rotganzen. Op de 

terugweg zien we hopen opgedroogde 

koeienpoep met een rode gloed. De 

paddenstoelenkenner onder ons zegt 

dat dit minuscule kleine 

paddenstoelen zijn. De loep wordt 

voor de dag gehaald en bijna met de 

neus in de poep worden de prachtige 

paddenstoelen bewonderd. Dit 

gebeuren was een mooie afsluiting 

van de wandeling. ’s Avonds gaat een 

groot deel van de groep weer naar 

Van der Werff voor het diner. De 

anderen kiezen voor een eigen 

bereide maaltijd. Later op de avond 

verzorgt Wim nog een mooie 

presentatie over het uitstapje naar 

Rügen vorig jaar.  

 

16 oktober: Vanmorgen is er een 

fietstocht naar het meest oostelijke 

puntje van het eiland; zandplaat de 

Balg. Dit is een tocht voor 

doordouwers, het gaat af en toe over 

glibberige paadjes en mul zand. Al 

gauw zien we groepen koperwieken 

voedsel zoeken in de duindoorn en 

graspiepers die opvliegen. Na enkele 

kilometers fietsen worden enkele 

vogels in de top van een struik gespot. 

Het blijken roodborsttapuiten te zijn en 

iets verderop zitten rietgorzen op de 

grond voedsel te zoeken. Na tien km 

flink doortrappen, zien we het eind van 

de begroeiing met daarachter een 

grote zandvlakte. Het eiland groeit 

daar nog steeds aan. Op het eindpunt 

van het eiland aan de wadkant groeit 

een groot aantal kleine teunisbloemen 

met zelfs in de top nog bloemen. 

Onder aan de plant is het 

zaad al rijp en tientallen 

sneeuwgorzen eten hun buik hiervan 

vol. Vanaf de duintoppen hebben we 

een prachtig zicht op het neerstrijken 

van duizenden scholeksters en 

ganzen. Kijkend over de zandbank 

richting wad zien we lange rijen van 

wel duizenden pleisterende 

scholeksters, wulpen en tureluurs. 

Allemaal staand aan de rand van of 

net in het water, soort bij soort. Dat is 

het beeld wat je voor ogen hebt, 

wanneer je een Waddeneiland gaat 

bezoeken. Een pracht gezicht. Na 

gerust, gegeten en genoten te 

hebben, fietsen we dezelfde weg weer 

terug. Onderweg spotten we nog een 

blauwe kiekendief. Weer terug bij de 

boerderij is het tijd voor inpakken, 

schoonmaken en de terugreis. Bij de 

veerhaven wordt tot slot nog een 

groepje kluten gespot. Even daarvoor 

kon ook een zwarte roodstaart worden 

genoteerd. Al met al zijn er door ons 

deze dagen 106 vogelsoorten 

waargenomen. We hebben weer 

genoten van een prachtig weekend in 

de natuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kweldertocht is altijd weer een beproeving 

Sneeuwgors op de laatste dag Kanoet op dag twee 
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5. WEIDEVOGELS 2016 

 

Inleiding: 

 

Het weidevogelseizoen 2016 was voor onze vereniging een zeer bewogen seizoen met teleurstellende broedresultaten en 

een jaar waarin we afscheid moesten nemen van drie zeer ervaren weidevogelbeschermers. Leden die vanaf de oprichting 

van onze (weidevogel)vereniging een groot deel van hun vrije tijd in het voorjaar hebben opgeofferd voor de bescherming 

van weidevogels.  

 

Niet alleen de broedresultaten van het afgelopen jaar 

waren slecht, maar ook het alsmaar dalende aantal 

broedparen van kievit, grutto, wulp, tureluur en 

scholekster is zorgwekkend. Dat het aantal broedparen 

de komende jaren nog verder zal afnemen lijkt 

onafwendbaar gezien er de laatste jaren nauwelijks 

weidevogelkuikens vliegvlug zijn geworden. Zicht op 

verbeteringen van de broedresultaten zijn er niet. Zeker 

niet in graspercelen waarin al heel vroeg gemaaid wordt 

en de periodes tussen twee maaibeurten te klein zijn 

geworden om kuikens vliegvlug te krijgen. Ondanks de 

malaise waarin de weidevogels binnen ons 

verenigingsgebied al jaren verkeren, kunnen we dit jaar 

ook spreken van een mooie opsteker. Weidevogelgebied 

Albergen was hier debet aan. In dit gebied, waarbij 

boeren meedoen aan uitgesteld maaibeheer, hebben we 

het afgelopen seizoen, voor wat betreft de grutto, sinds 

járen weer goede broedresultaten geboekt. Dit was mede 

te danken aan de uitstekende medewerking van de 

boeren en de weersomstandigheden die positief 

uitpakten voor de grutto’s met hun kroost.  

 

Weersomstandigheden. 

De lente kende dit jaar een sterk wisselvallig verloop. 

Maart begon koud waarbij iedere dag de ruiten nog 

moesten worden gekrabd en lokale gladheid nog aan de 

orde van de dag was. Het midden van de maand maart 

verliep zonovergoten en droog. 

April was de natste maand sinds 2001. Na een warme 

start van april, volgde de koudste slotweek sinds 1989. 

Er viel in deze week op meerdere dagen natte sneeuw.  

Mei was een relatief warme maand en op 7 mei kon de 

eerste zomerse dag genoteerd worden. De eerste drie 

weken van mei viel er nauwelijks neerslag.  

Pas in de laatste week viel er veel regen die gepaard ging 

met zware onweersbuien. Dit zorgde op sommige plekken 

voor grote wateroverlast. 

Juni werd gekenmerkt door zware regen- en onweersbuien. 

Er is in de maand een recordhoeveelheid aan regen 

gevallen. Hierdoor konden enkele boeren in Albergen hun 

graspercelen met uitgestelde maaidatum(15 juni) niet 

maaien en kregen de hierin aanwezige gruttokuikens 

voldoende tijd om vliegvlug te worden.  

 

Het eerste kievitsei 2016  

Op dinsdag 22 maart om 09.57 uur werd het eerste kievitsei 

gevonden door Tonnie Veldhuis uit Deurningen. Ondanks 

dat het in Deurningen niet goed gaat met de weidevogels 

geven de veldwerkers uit dit kerkdorp de moed niet op en 

gaan ze door met het beschermen van de 

weidevogelnesten. Tonnie gefeliciteerd! Het eerste kievitsei 

van Nederland werd op 9-03-2016 gevonden in Sint 

Oedenrode(NB). 

 Tonnie Veldhuis krijgt als vinder van het eerste kievitsei het 

gouden ei uitgereikt  
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,

Scholekster

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 

2016 door natuurorganisaties uitgeroepen tot het jaar 

van de kievit om zo meer aandacht voor deze soort te 

vragen, heeft helaas niet kunnen bijdragen aan 

verbeterde broedresultaten. Maar dat mocht natuurlijk 

ook niet verwacht worden. We zijn ook dit jaar t.o.v. vorig 

jaar voor wat betreft het aantal broedparen, weer flink 

achteruit gegaan. Vorig jaar hadden we 277 broedparen 

tegen dit jaar 238 broedparen. Een daling van maar liefst 

bijna 15 %. De broedresultaten waren ook dit jaar weer 

bijzonder slecht. Er zijn binnen ons verenigingsgebied 

ook dit jaar weer veel te weinig kuikens vliegvlug 

geworden. Toch hebben de ringers Harry Linckens, 

Peter Bleijenberg en Leonard Rouhof nog 23 kievits-

pullen weten te ringen. Hopelijk zien we een groot  

deel van deze aanwas de komende jaren nog terug in  

     onze gebieden. 

 

 

Grutto 

Afgaand op de inventarisatielijsten binnen ons 

verenigingsgebied, zijn er in 2016 geen kuikens van de 

grutto vliegvlug geworden. Een kleine twijfel is er nog 

over het gebied Benneker bij Oldenzaal. Dit 

broedresultaat van deze prachtige weidevogel is 

werkelijk dramatisch te noemen en tevens een 

dieptepunt in ons verenigingsbestaan. Voor de zéér 

nabije toekomst is de kans groot dat er binnen onze 

werkgebieden niet of nauwelijks nog broedparen van de 

grutto zullen aantreffen. De landbouwintensiteit en de 

hóge mate van predatie, laten hiervoor geen ruimte 

meer. Dit jaar hadden we 26 broedparen grutto’s. Eén 

broedpaar minder dan vorig jaar. 

 

 

 

Scholekster 

Het blijft maar achteruit gaan met de scholekster. Ook dit 

jaar hadden we weer minder broedparen namelijk 23. 

Twee broedparen minder dan vorig jaar. Ook dit jaar is er 

waarschijnlijk geen scholeksterkuikens vliegvlug 

geworden. Twijfel was er in het werkgebied Agelo. 

Waarnemingen van vrijwilligers geven aan dat de 

broedresultaten van deze vogel in Noordoost-Twente op 

de platte daken inmiddels beter zijn dan op de grond. 

Maar daar is dan ook niet meer zoveel voor nodig! 
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Wulp

 

Wulp 

Relatief gezien doet de wulp het dit jaar iets beter dan de 

grutto. Dat wil zeggen, er zijn in ieder geval 

wulpenkuikens vliegvlug geworden. Zowel in kerkdorp 

Deurningen als in Rossum was dit het geval. 

In de overige kerkdorpen Agelo, Fleringen, Saasveld en 

Weerselo zijn geen kuikens vliegvlug geworden. 

De wulpennesten zijn zeer predatiegevoelig. Zijn felle 

verdedigingsdrang, zijn forse postuur en zijn voorzichtige 

nestbenadering kunnen niet voorkomen dat het nest vaak 

gepredeerd wordt door kraaien, steenmarter of vos.  

Het aantal broedparen wulpen nam met 8 % af en ging 

van 25 broedparen in 2015 naar 23 broedparen in 2016. 

  

 

 

Tureluur 

De tureluur, die alleen nog voorkomt in de werkgebieden 

Rossum en Fleringen, weet zich als enige weidevogel 

hier nog een klein beetje te handhaven. Ook dit jaar zijn 

er in deze beide gebieden weer kuikens vliegvlug 

geworden. Het aantal broedparen tureluurs kwam 

evenals vorig jaar uit op 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzet boeren en vrijwilligers 

Kosten noch moeite werden er ook dit jaar gespaard door 

boeren en vrijwilligers om de nesten te beschermen. Ook 

in 2016 is weer gebruik gemaakt van het plaatsen van 

plastic zakken voor het verdrijven van jongen uit percelen 

die gemaaid moesten worden. Op enkele percelen werd 

gebruik gemaakt van mobiele uitrastering met 

stroomdraad. Hieronder een wulpennest uit Fleringen 

waarbij de boer een flinke pol gras heeft laten staan, dat 

daarna door vrijwilligers volledig met stroomdraad werd 

uitgerasterd. Helaas werd het nest op ondanks deze 

inspanningen op onverklaarbare wijze, terwijl de eieren op 

uitkomen stonden, toch verlaten. 
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Weidevogelgebied Albergen 

 

Op het kaartje hiernaast ziet u het gebied 

waar de hoop van onze vereniging en van 

menig weidevogelliefhebber op is gevestigd 

namelijk het begrensde weidevogelgebied 

Albergen. De gele kleur op dit kaartje geeft 

de begrenzing aan waarbinnen boeren 

tegen een vergoeding weidevogelbeheer-

contracten kunnen afsluiten. De andere 

kleuren zijn beheercontracten die inmiddels 

zijn afgesloten. De totale oppervlakte 

waarop weidevogelbeheer is afgesloten, 

bedraagt op dit moment 52,36 hectare.  

 

 

Dit voorjaar werd in het weidevogelgebied 

Albergen in goed overleg en met 

ondersteuning van het gebiedscollectief 

Noordoost-Twente en provincie Overijssel 

een plas-dras situatie van 1,5 ha 

gerealiseerd. Een lang gekoesterde wens 

van onze vereniging werd hierbij 

werkelijkheid. Vanaf 15 februari tot 15 juni 

afgelopen jaar stond 15000 m2 weiland 

onder water.  

 

 

Naast het verbeteren van het biotoop, 

middels de inzet van graspercelen met 

uitgesteld maaibeheer en het aanleggen 

van een plas-dras, waren we als vereniging 

genoodzaakt om ook preventief wat aan de 

hoge predatiedruk te doen. Ieder jaar ging 

zo’n 90 % van de gruttonesten verloren 

door voornamelijk de vos. In 2015 hadden 

we al een proef gedaan met het uitrasteren 

met drie stroomdraden van 2,5 hectares 

grasland waarin grutto’s zaten te broeden. 

Dat resulteerde toen meteen al in een 

verhoogd aantal vliegvlug geworden grutto’s.  

 

Dit was voor onze vereniging een goede 

reden om in voorjaar 2016 het uitrasteren 

grootschalig aan te pakken. Samen met 

enkele deelnemende weidevogelboeren, 

vrijwilligers van onze vereniging en jagers 

van de WBE Zenderen en WBE Tubbergen 

hebben we 30 hectare aan 

graslandpercelen met uitgesteld 

maaibeheer uitgerasterd onder toeziend 

oog van een medewerker van Gallagher die 

ook op vrijwillige basis aan dit project 

deelnam. 

 

 

Het plas-dras gebied met grote groepen pleisterende weidevogels 

Met vrijwilligers werd 30 hectare beheerd grasland uitgerasterd  
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Het uitrasteren zelf was een enorm 

karwei. Maar ook het onderhoud van 

het raster gedurende het broedseizoen 

vergde veel tijd. Half mei was de 

onderste draad van het raster al niet 

meer zichtbaar vanwege de grasgroei. 

Toen in die periode het ook nog eens 

flink begon te regenen, sloegen de 

weideklokken op tilt. Het natte gras 

aan de onderste stroomdraad van het 

raster zorgde voor een dusdanige 

lekstroom waardoor er te weinig 

spanning op de overige stroomdraden 

van het raster kwam te staan en de 

weideklokken in de alarmstand 

sprongen. Om het raster goed te laten 

functioneren moest het gras onder het 

raster weggemaaid worden. Het waren 

dit keer niet de boeren maar de 

vrijwilligers die (noodgedwongen) met 

een bosmaaier in de hand, in het 

broedseizoen gingen maaien. Gelukkig 

werd op het einde van het 

broedseizoen de enorme inspanning 

van de vele vrijwilligers, maar ook de 

zeer waardevolle hulp van 

deelnemende weidevogelboeren 

uitbetaald in een flink aantal 

vliegvlugge weidevogels. Het is heel 

lang geleden dat er in dit gebied 18 

gruttokuikens vliegvlug werden 

 

Hieronder ziet u een overzicht van de broedresultaten van het weidevogelgebied Albergen: 

 

Dankzij de aanleg van de plas-dras konden we dit jaar ook 

weer de tureluur als broedpaar verwelkomen. De 

broedresultaten van deze soort waren meteen positief. 

Ondanks de algehele malaise rondom de achteruitgang 

van de weidevogels zie wij als vereniging de toekomst 

voor het weidevogelgebied Albergen voorzichtig 

rooskleurig in.  

 

 

 

6. DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 

 

Afdeling Deurningen/Hengelo  
 

Vergelijking resultaten 2016 en 2015 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Kievit 20 11 20 11 - - - - - - 

Grutto 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Scholekster 3 3 3 2 - - - - - - 

Wulp 1 1 1 0 1 - 0 - ? - 

Tureluur 0 0 0 - - - - - - - 

 

De kievit  

De stand van de kievit heeft zich enigszins hersteld in 2016. 

Door de vele wandelaars met loslopende honden in de 

Dalmeden is er slechts een klein gedeelte van dit gebied 

geschikt gebleven als broedgebied voor de kievit. Het 

aantal verstoringen bij de kievit was dit jaar gering  

De grutto / tureluur  

Net als vorig jaar zijn er in Hengelo/Deurningen geen 

broedparen van de grutto en tureluur waargenomen. 

SOORT AANTAL  

BROEDPAREN 

AANTAL  

VLIEGVLUG 

Kievit 80 35 

Grutto 18 18 

Scholekster 2 2 

Wulp 7 3 

Tureluur 2 3 

Het uitrasteren en het onderhoud van het raster was een enorm karwei 

Grasmaaien onder raster 
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.  

De wulp  

Het enige broedpaar van de wulp in Deurningen broed al 

enkele jaren achtereen in hetzelfde gebied. Het legsel werd 

in overleg met de eigenaar beschermd en hiervan zijn de 

jongen goed uitgekomen. Door de veldwerkers werden  

De scholekster 

Het aantal broedparen was met drie gelijk aan het 

voorgaande jaar. Hieronder weer een scholekster op het 

platte dak van een gebouw in Deurningen. Van de twee 

maislandbroeders werd het legsel gevonden.  

later in het seizoen jonge wulpen gezien.

 

Afdeling: Fleringen  

 

Vergelijking resultaten 2016 en 2015: 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN 

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Kievit 47 47 41 46 26 37 12 9 18 39 

Grutto 5 5 4 1 1 0 3 1 0 0 

Scholekster 4 5 4 6 0 2 3 2 0 onbekend 

Wulp 3 4 4 5 1 3 3 3 0 6 

Tureluur 5 5 3 1 2 3 1 1 5 >1 

 

De kievit 

Door het zachte winterweer bleven veel doortrekkende kieviten bij 

onze weidegronden en akkers hangen. Ze zijn dan onderweg van de 

koudere gebieden in Scandinavië en Siberië naar warmere streken in 

Zuid-Europa. De vogels hoeven niet verder te trekken omdat de 

temperaturen voor hen aangenaam zijn en er voldoende voedsel is op 

de akkers en weilanden. Onze broedvogels overwinteren in zuidelijke 

oorden en keren vanaf half februari terug in het broedgebied.  

Het aantal van 47 broedparen dat het afgelopen jaar in Fleringen 

terugkeerde was gelijk aan dat van 2015. Er werden wel een flink 

aantal legsels minder gevonden of beter gezegd opgezocht. Veel 

graslandlegsels werden bewust niet opgezocht omdat de 

werkzaamheden op deze graslanden voor het broedseizoen al waren 

uitgevoerd. De rust op deze weilanden voor de vogels heeft er niet toe 

geleid dat er veel kuikens groot werden. Het lijkt erop dat veel legsels 

op de graslanden ofwel niet uitkomen of dat jonge kuikens niet 

overleven. De meeste jonge kieviten werden gemeld vanuit de 

maislanden. Belangrijk hierbij is dat er dekking is voor de jonge 

kuikens zoals ruige slootkanten. Van de 41 gevonden legsels werden 

er 12 verstoord. Op één uitzondering na werd als oorzaak predatie 

aangegeven.  

Uiteindelijk werden er totaal 18 kievit kuikens 

geteld tussen de twee en drie weken oud. Maar 

het blijft lastig in te schatten hoeveel er 

uiteindelijk vliegvlug werden.  

 

De grutto  

De aftrap van het broedseizoen van de grutto 

begon in Fleringen op 28 maart toen de eerste 

grutto’s werden gemeld door B. Kemerink. Maar 

het broedseizoen zou teleurstellend verlopen. Er 

werden 5 broedparen geteld, gelijk aan dat van 

het jaar ervoor en verdeeld over 3 deelgebieden. 

Alle broedparen kregen te maken met predatie 

van eieren of jongen. Het eerste legsel werd 

gevonden op 14 april door B. Kemerink.  In twee 

deelgebieden met één broedpaar werd het legsel 

gepredeerd waarbij 1 broedpaar later ook niet 

meer werd aangetroffen in het gebied. Het derde 

deelgebied had een bezetting van 3 broedparen 

waarvan de legsels werden gevonden. Twee 

legsels hiervan werden na verloop van tijd 

gepredeerd terwijl het derde legsel met succes 

werd uitgebroed. Tijdens het maaien van het 

perceel vonden de kuikens dekking in het 

naastgelegen weiland maar dit mocht uiteindelijk 

niet baten. Na enige tijd werden alleen de 

broedvogels gezien maar was er van de kuikens 

geen spoor meer te ontdekken.  

 

Wulp plaatstrouw aan het broedgebied 

Meeste jonge kieviten gemeld vanuit het maisland 
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De scholekster 

Het aantal scholeksters blijft maar dalen. In 2016 

werden er slechts vier broedparen geteld; weer 

een minder dan in het voorgaande jaar. Gezien 

de slechte broedresultaten lijkt het er niet op dat 

het volgend jaar beter zal zijn. Van de vier 

gevonden legsels is de uitkomst van een legsel 

onzeker. De overige drie legsels werden alle 

verstoord. In een dorp als Tubbergen broeden 

momenteel meer scholeksters dan in het 

buitengebied van Fleringen. De vele platte 

grindaken op het industrieterrein en ook in het 

centrum zijn voor scholeksters een 

aantrekkelijke broedplek. Waar de scholekster in 

het buitengebied alleen maar in aantal afneemt, 

brengen de ouders op de platte daken meer 

jongen groot dan nodig is om de dorpse 

populatie in stand te houden.  

 

De wulp  

Samen met de kievit zijn de wulpen weer vroeg 

in het voorjaar terug op hun broedgebieden. Het 

afgelopen jaar werd het eerste koppel gemeld op 

29 februari door B. Kemerink. Uiteindelijk werden 

drie broedparen geteld en dat was een minder 

dan in 2015. Twee legsels werden vanaf afstand 

opgezocht met de telescoop. Bij een broedpaar 

deed een hoogzit als uitkijkpost goede diensten 

en kon de broedende vogel snel en 

onopgemerkt worden getraceerd. Dit heeft niet 

kunnen voorkomen dat het legsel in een later 

stadium werd gepredeerd. Het tweede 

broedpaar was hetzelfde lot beschoren. Dit paar 

ondernam hierop een tweede broedpoging in 

een verderop liggend perceel. Dit legsel werd 

gevonden tijdens het grasmaaien waarna in 

overleg met de landbouwer een flink stuk 

grasland om het legsel is blijven staan. Uit 

voorzorg werd het stuk grasland vervolgens 

afgezet met een schrikdraad afrastering. Om 

onverklaarbare reden werd het legsel enkele 

weken nadien door het broedpaar verlaten. Een 

forse tegenslag, temeer omdat de eieren op het 

punt van uitkomen stonden.  

 

 

Het legsel van het derde broedpaar werd gevonden door de oplettende 

agrariër tijdens het grasmaaien. Om dit legsel, met drie net uitgekomen 

jonge wulpen, werd vervolgens netjes heen gemaaid. Gemaaide 

percelen zijn echter vaak heel aantrekkelijk voor tal van predatoren als 

reigers, zwarte kraaien en buizerds. Als er dan geen dekking is voor de 

jonge kuikens zijn deze bij voorbaat al kansloos. Zo ook in dit geval 

waarbij al enkele dagen na het uitkomen geen spoor meer was te 

ontdekken van de wulpen met hun jongen.  

 

De tureluur  

Het aantal broedparen van de tureluur in Fleringen bleef stabiel. Net 

als in 2015 telden we vijf broedparen. Daarmee is Fleringen samen 

met Rossum een afdeling waar de tureluur zich vooralsnog weet te 

handhaven. Ieder jaar opnieuw weten enkele paartjes wel jongen 

vliegvlug te krijgen. Gelukkig lukte dat het afgelopen jaar ook weer. 

Echter niet voor het eerste legsel dat werd gevonden en gespaard met 

het grasmaaien. Hier werd een grote pol grasland niet gemaaid om het 

paar niet te verstoren. Helaas mocht dit niet baten en werd het legsel 

enige tijd later gepredeerd aangetroffen. Verder werden van twee 

broedparen geen legsels geconstateerd en ook waren er geen 

indicaties van alarmerende oudervogels. Van twee broedparen 

kwamen de legsels wel uit. Met gezamenlijke inzet van boer en 

veldwerkers werden de jongen tijdens het maaien uit de percelen 

verdreven met het plaatsen van plasticzakken. Gelukkig werkten de 

jongen die inmiddels al bijna twee weken oud waren goed mee en 

werden na de maaiwerkzaamheden totaal vijf pullen geteld. 

   

Het uiteindelijke resultaat bij de weidevogels was - 

uitgezonderd de tureluur - bedroevend. Een mooie 

opsteker het afgelopen jaar was het aantal 

succesvolle patrijzen paartjes. Gedurende de 

zomer, najaar en winter werden door verschillende 

waarnemers meerdere kluchten patrijzen 

waargenomen. Frans Stopel wist deze mooie 

groep veldhoenders vast te leggen.  

 

Alarmerende tureluur waakzaam over de jongen in het gemaaide gras 
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Afdeling: Weerselo 

 

Vergelijking resultaten 2016 en 2015 

  

Het is algemeen bekend dat een structureel te lage productie van vliegvlugge jongen ten grondslag ligt aan de dalende 

broedpopulatie van de weidevogels. Om de weidevogels te kunnen behouden voor ons nageslacht zullen we nog veel 

gerichter en specifieker moeten gaan beschermen. Voorbeelden hiervoor zijn: nesten monitoren vanaf afstand, 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 kievit 

In tegenstelling tot voorgaande broedseizoenen 

daalde het aantal broedparen van de kievit in het 

Weerselose eens een keer niet. Voor het eerst in 

een groot aantal jaren werd de dalende trend 

doorbroken en steeg het aantal in 2016 t.o.v. 2015 

met drie van 25 naar 28 broedparen. Hopelijk zet 

zich dit ook de komende jaren door. Om een indruk 

te geven van de achteruitgang van het aantal 

kievitsparen: in 2011 konden we nog 77 paartjes in 

het Weerselose registreren. De eerste kievitsnesten 

werden gevonden door Harrie Weiden en wel op 22 

maart op een weiland aan de Legtenbergstraat. Dit 

weiland had een grote aantrekkingskracht op de 

kieviten vanwege de vrij open structuur en omdat er 

vaste stalmest op werd uitgereden. Harrie vond er in 

eerste instantie drie nesten met in twee nesten drie 

eieren en in een nest vier eieren. Op latere data 

werden er op dit weiland nog meer nesten 

gevonden, te weten negen kievitsnesten en één 

gruttonest. Op 21 april werden de eerste kuikens op 

het weiland waargenomen. Net als voorgaand jaar 

bevonden zich ook weer een aantal broedparen 

kieviten op het industrieterrein De Echelpoel in 

Weerselo. Dit is een nat en open terrein met 

kruidige vegetatie, maar door bouwactiviteiten 

neemt het in omvang echter snel af. Toch zagen 

nog vier broedparen kieviten kans er te broeden en 

zelfs twee jongen groot te brengen. Een andere 

opvallende broedplek was een crossterrein voor 

motoren aan de Lemselosestraat. Helaas zonder 

succes, want de twee nesten, die Ronald Blokhuis 

hier vond, werden voortijdig verlaten. Van de 40 

gevonden legsels werden er 27 gevonden op 

maïsland, 9 op grasland en, zoals al aangegeven,  

4 op het industrieterrein. De eerste legsels worden 

nog wel eens gevonden op grasland, maar latere 

legsels zijn bijna altijd te vinden op bouwland. Het 

verstoringspercentage was in 2016 ook weer relatief hoog. In 2015 

ging 41% van de nesten verloren, in 2016 was dit 57%. 21 nesten 

gingen verloren door predatie en 2 nesten werden verlaten. De 

overige 17 gevonden en gespaarde nesten, met in totaal 57 eieren, 

kwamen wel uit. Zoals ieder jaar, was het ook dit jaar 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 wordt dit jaar geschat op achttien.  

 

De grutto  

Het aantal broedparen van de grutto kwam dit jaar uit op vijf (in 

2015 was dit nog zeven). Vier broedparen bevonden zich in de 

omgeving van de Wolfsbergweg/Legtenbergerstraat en een paartje 

aan de Zomerdijk. Op 19 april vond Henk Schepers aan de 

Zomerdijk een legsel met vier eieren. In goed overleg met de 

agrariër werd besloten een flink stuk gras te laten staan. Helaas 

zonder succes. De grutto heeft nog lange tijd gebroed, maar rond 

de uitkomstdatum was het nest verdwenen.

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Kievit 28 25 40 29 17 17 23 12 18 7 

Grutto 5 7 5 7 1 2 4 5 2 4 

Scholekster 3 3 1 3 0 2 1 1 0 2 

Wulp 5 6 4 6 2 1 2 5 2 0 

Tureluur 1 0         

Totaal 17 kievitsnesten uitgekomen in Weerselo 
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Op het terrein rond de Wolfsbergweg-

Legtenbergerstraat vond Harrie Weiden op 24 april 

het eerste legsel met vier eieren. In totaal zijn er vier 

nesten gevonden met daarin zestien eieren. Na 

verloop van tijd bleken drie nesten te zijn verdwenen. 

Het vierde nest werd met succes uitgebroed, gezien 

het feit dat op 16 mei het ouderpaar luid alarmerend 

waakte over de kuikens. De inschatting is dat hiervan 

twee jonge grutto’s vliegvlug zijn geworden.  

 

De scholekster  

Net als de kievit, gaat het ook de scholekster niet 

voor de wind. Van de scholekster werden er in 

Weerselo drie broedparen geteld in 2016; gelijk aan 

het aantal in 2015. Van twee paartjes werd geen nest 

getraceerd. Op 18 mei vond Henk Schepers van het 

derde paartje een legsel met vier eieren. Omdat dit 

nest voortijdig werd gepredeerd, werd 2016 voor de 

scholekster een teleurstellend jaar.  

 

De wulp   

Al in het vroege voorjaar, op 26 februari om precies 

te zijn, werden de eerste wulpen waargenomen in de 

omgeving van hun broedgebied. Het aantal 

broedparen wulpen was de laatste jaren vrij stabiel 

(zes paartjes), maar in 2016 bleef de teller steken op 

vijf paartjes. Ook dit jaar weer de meeste paartjes 

(drie) in de omgeving van het Zoekerveld. Het eerste 

legsel met vier eieren werd op 13 mei gevonden in 

een weiland aan de Weerselerveldweg door 

Annemarie Lutke Veldhuis. Ook de andere twee nesten werden 

door Annemarie gevonden. Van de drie gevonden nesten, met in 

totaal twaalf eieren, gingen er twee verloren door predatie. Het 

derde nest werd wel uitgebroed, maar de jongen waren al snel 

verdwenen. Waarschijnlijk was een vos hiervan de oorzaak, omdat 

deze regelmatig in deze omgeving werd gesignaleerd. 

Succesvoller was een wulpenlegsel in de omgeving van 

Gammelke. Peter Bleijenberg vond hier twee nesten, waarvan er 

een met succes werd uitgebroed. Twee jongen konden door Peter 

worden geringd en kozen uiteindelijk het luchtruim.  

 

De tureluur 

In Lemselo is een paartje tureluurs tot broeden gekomen, het nest 

werd echter niet gevonden. Gezien het alarmeren van de 

oudervogels, is het zeker dat het broedsel succesvol is 

uitgekomen en dat ook een aantal jongen vliegvlug zijn geworden.  

Afdeling: Agelo 

Vergelijking resultaten 2016 en 2015 

 

De kievit 

Het weidevogelseizoen kwam heel langzaam op gang en 

deed daarmee de vrees voeden dat het seizoen 2016 ging 

voortborduren op de slechte jaargang 2015. Het aantal 

aanwezige broedparen in het overzicht lijkt met een daling 

van twee (32 naar 30) nog mee te vallen, maar in 

werkelijkheid is ze groter. Door het in 2016 meetellen van 

enkele stukken grasland die al een aantal jaren 

beheersgebied zijn,  konden we het aantal van dertig halen. 

Zonder dat gebied, met een late maaidatum, waren we 

uitgekomen op zeven broedparen minder. In feite moeten 

we dan wel spreken van een slecht kievitenjaar. Een 

favoriete plek om te broeden was dit jaar een nat, ruig stuk 

bouwland aan de Wolfsbergweg waarop een 

groenbemester gezaaid was. Het kon pas laat bewerkt 

worden en zo kreeg een negental kievitenpaartjes de 

gelegenheid om de eieren uit te broeden. Aan de kruimelige 

schaalresten was te zien dat ze uit waren, maar een jong is 

niet waargenomen. Enkele koude natte dagen zullen samen 

met predatoren daarin wel een rol hebben gespeeld. 

Evenals in andere jaren bleek ook weer de trek van de 

kievit naar de maisvelden, waarbij de vele bewerkingen 

voor problemen zorgen.  

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Kievit 30 32 30 31 25 25 7 6 ? 10 

Grutto 6 4 2 3 2 2 4 2 ? 4 

Scholekster 5 3 3 1 3 0 ? 1 ? 3 

Wulp 5 5 2 2 2 2 ? 3 ? 3 

Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Gelukkig zijn er nog tal van boeren die hun best doen om 

de nesten te “omzeilen”. Het is echter teleurstellend dat er 

later in het seizoen nauwelijks vliegvlugge jongen werden 

waargenomen.  

 

De grutto  

Dit jaar was het aantal gruttopaartjes tot onze verrassing 

zes. Dit aantal werd niet alleen opgespoord door onze 

veldwerkers, maar ook enkele landbouwers met een hart 

voor weidevogels wisten in welke graspercelen de vogels 

volgens hen nesten hadden. Weliswaar zijn niet alle nesten 

op tijd gevonden. In enkele gevallen werd de broedplaats 

helaas pas duidelijk na het maaien. Dan liepen de 

oudervogels doelloos rond te foerageren. Aan de 

Steenmatenweg kwam een legsel uit, waarvan later nog 

twee jongen werden gezien. Aan de Wolfsbergweg lagen 

een grutto- en wulpennest niet ver van elkaar. Het 

gruttonest werd al snel verstoord, waarschijnlijk, gelet op de 

achtergebleven veren, door een vos.  

 

De scholekster  

Van de scholekster werden er vijf broedparen geteld. Bij 

drie nesten, met in totaal zeven eieren, zijn later jongen 

waargenomen. De andere nesten zijn niet opgespoord. 

Deze twee broedparen scharrelden begin juli nog steeds bij 

een perceel mais. Aangenomen wordt dat de jongen in het 

maisveld zaten. 

 

De wulp  

De wulp bleef met een aantal van vijf broedparen op het 

peil van vorig jaar. Het bleek echter moeilijk de exacte 

broedplek te vinden in het snelgroeiende gras. Op een 

weiland achter het kanaal Almelo-Nordhorn wist Leonard 

Rouhof een wulpennest met drie eieren te vinden, enkele 

dagen voor het maaien. Het lag dicht bij het hierboven 

genoemde gruttonest. Het wulpennest werd gemarkeerd en 

de boer werd van de situatie op de hoogte gebracht. Hij liet 

een strook gras staan. Om niet méér te verstoren dan echt 

nodig was, werd het nest pas een flinke tijd later weer 

geïnspecteerd. Het nest bleek toen te zijn verlaten. De drie 

eieren lagen er nog in. Het wulpenlegsel in de Ageler es is 

echter wel succesvol geweest. Grondeigenaar B. Tijink 

heeft in die omgeving later drie al grote, jonge wulpen 

waargenomen.  

 

De tureluur  

Deze soort lijkt voorgoed als broedvogel uit de Agelose 

dreven verdwenen. Geen broedpaar heeft zich de laatste 

jaren hier laten zien. 

 

Afdeling Rossum 

Vergelijking resultaten 201 en 2015 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Kievit 78 89 60 93 Ca 35 Ca 40 25 42 Ca 30 Ca 35 

Grutto 7 7 2 6 1 Ca 3 1 Ca 3 0 0 

Scholekster 3 8 2 6 1 3 1 2 0 3 

Wulp 5 6 2 4 2 2 ? 2 2 1 a 2 

Tureluur 6 6 4 4 4 3 ? ? Ca5 6 

  

De kievit 

Konden we in het jaar 2014 nog een hoopvolle stijging van 

27% melden van het aantal broedparen van de kievit, het 

jaar daarop, in 2015, daalde het aantal broedparen jammer 

genoeg alweer met ongeveer 10%. We hoopten dat het 

daarbij zou blijven, echter dit jaar, in 2016, liep het aantal 

paren verder terug van 89 naar 78, een daling van 

ongeveer 12%. Daarmee zitten we weer op het niveau van 

het jaar 2013 (77 paren). Het is nu echt te hopen dat dit de 

ondergrens is en een verdere daling achterwege blijft. Er 

werden dit jaar 60 legsels gelokaliseerd met een geschat 

aantal eieren van ongeveer 212 stuks. Dit totaal is de som 

van werkelijk opgezochte en op afstand waargenomen 

legsels van broedende kieviten.  

Broedvogel van de maislanden; de scholekster 
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Van deze 212 eieren zijn er ongeveer 130 uitgekomen, een 

uitkomstresultaat van circa 61%. Verreweg de meeste 

legsels ( 54 ) bevonden zich op maisvelden, een enkel 

paartje had gekozen voor grasland of perceel met een 

andersoortig gewas. Het aantal nestverstoringen bedroeg 

ongeveer 25, wat neerkomt op circa 41% van het totaal 

aantal gelokaliseerde legsels, een wel heel hoog 

verstoringspercentage. Volgens waarnemingen van 

veldwerkers en attente landbouwers zijn in totaal ongeveer 

30 jonge kieviten vliegvlug geworden, hopelijk zal deze 

aanwas het aantal broedparen in de komende jaren positief 

beïnvloeden. Het project “Kievit in de herkansing”, dat vijf 

jaar achtereen in het Rossumse is uitgevoerd, is met 

ingang van 2016 beëindigd. Van meet af aan was het 

echter ook de bedoeling om dit niet langer dan vijf jaar te 

doen. Bij dit project werden, NA het poten van de mais, de 

kievitlegsels, na herleg, met name gecontroleerd op 

eierreproductie, bevruchte/onbevruchte eieren, 

predatiedruk en eindresultaat. Dit alles omdat sprake was 

van late vervolglegsels, meestal in de maand mei, soms 

ook nog in juni, en broeden tussen opschietende 

maisplanten. Uiteraard zijn de verzamelde gegevens en 

resultaten van dit project ook steeds meegenomen in het 

“normale” verslag weidevogelresultaten. De conclusies van 

dit project staan in het jaarverslag 2015. 

 

De grutto  

Na een behoorlijke terugval in 2015 bleef in 2016 het aantal 

paartjes van de grutto gelijk nl. zeven broedparen. Op één 

paartje na kozen deze grutto's allemaal voor één gebied nl. 

het kerngebied “de Benneker” inclusief het aansluitende 

deel van dit gebied. Er werden slechts twee legsels 

daadwerkelijk gevonden met in totaal zeven eieren 

waarvan één legsel met vier eieren is uitgekomen. Het 

andere legsel is verstoord door onbekende oorzaak. De 

legsels van de overige broedparen zijn op afstand via 

monitoring gelokaliseerd, echter de resultaten geven weinig 

hoop voor de toekomst. Voor zover de bevindingen niet 

bedriegen zijn dit jaar, evenals in 2015, geen jonge grutto's 

vliegvlug geworden. Het is erg jammer en triest dat het zo 

slecht gaat met onze nationale weidevogel.  

 

De scholekster  

Het aantal broedparen van de scholekster zit weer op het 

niveau van 2014 nl. zes. Liet het jaar 2015 nog een stijging 

zien van zes naar acht broedparen, dit jaar werd deze 

stijging weer ongedaan gemaakt. Er werden drie legsels 

gevonden met in totaal negen eieren, waarvan er zes zijn 

uitgekomen. Twee legsels werden verstoord door 

onbekende oorzaak. Van de jonge scholeksters zijn er 

slechts een paar vliegvlug geworden.  

 

De wulp  

Het aantal paartjes van een van onze slimste weidevogels, 

de wulp, liep met één paar terug nl. van zes naar vijf 

broedparen.  

Er werden slechts twee legsels gevonden, waarin in totaal 

acht eieren lagen. Deze 8 eieren kwamen wel allemaal uit, 

wat uiteindelijk resulteerde in twee vliegvlugge jongen. 

Maar dit is altijd nog meer dan niets, het wordt echter wel 

steeds moeilijker om van kwetsbare soorten als onze 

openveld- bodembroeders een goed resultaat te behalen 

voor de instandhouding van de verschillende soorten.  

 

De tureluur 

 Evenals in 2015 waren ook in 2016 zes paartjes van de 

tureluur in de Rossumse gebieden. Van deze zes paartjes 

hadden er 5 hun territorium in de uitgebreide Benneker. In 

totaal zijn vier legsels gelokaliseerd, óf daadwerkelijk 

gevonden óf op afstand waargenomen. Deze vier legsels 

kwamen wel allemaal uit, dit was duidelijk te merken aan de 

heftig alarmerende oudervogels. Er werden in totaal 

ongeveer vijf jongen vliegvlug.  

Hoop gevestigd op nieuwe aanwas van tureluur 

Aantal broedparen grutto gelijk gebleven in Rossum 



 
25 

Afdeling Saasveld 

Vergelijking resultaten 2016 en 2015 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 

LEGSELS 

UITGEKOMEN  

LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Kievit 35 39 28 30 16 18 17 23 14 15 

Grutto 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 

Scholekster 2 3 2 3 0 1 2 2 0 2 

Wulp 4 3 3 2 0 0 3 3 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 

in 2016 met 10 % teruggelopen. Met vier broedparen 

minder dan vorig jaar kwamen we dit jaar uit op 35 

broedparen. De meeste kieviten in Saasveld komen 

voornamelijk nog voor in het Westerikkerbroek en in het 

Boerenbroek. Deze van oudsher goede en open gebieden 

blijven een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de 

weidevogels. In het Boerenbroek is veel werk verzet met 

het menigmaal verplaatsen van vele mandjes op het 

maisland, met hierin het legsel van een kievit. Dit heeft 

maar deels resultaat gehad. Door de hoge predatiedruk van 

voornamelijk vos en kraai wordt het moeilijk om de kievit 

voor dit kerkdorp te behouden, ondanks de goede inzet van 

de vrijwilligers bij het opzoeken en beschermen van nesten 

en de inzet van enkele lokale jagers om de predatiedruk zo 

laag mogelijk te houden. 

 

De grutto  

Westerikkerbroek, een open gebied dat vijftien jaar geleden 

nog rijk was aan vele tientallen broedparen grutto’s is zo 

langzamerhand geworden tot een gebied waar het geluid 

van deze baltsende weidevogels in voorjaar verstomd is 

geraakt. De vele veldleeuweriken, gele kwikstaarten en 

grasmussen zijn hier al jaren niet meer als broedpaar 

waargenomen. Hiervoor in de plaats zijn vele loslopende 

katten van een lokale boer in de plaats gekomen. Het is 

geen wonder dat, mede door gebrek aan graspercelen met 

uitgesteld maaibeheer, de grutto het moeilijk heeft. De 

snelle achteruitgang van het aantal broedparen grutto’s in 

het kerkdorp Saasveld en het slechte perspectief geeft aan 

dat er geen toekomst is voor deze soort in dit gebied. Ten 

opzichte van het jaar 2015 bleef het aantal broedparen 

grutto’s op hetzelfde niveau namelijk drie broedparen. Dit 

jaar waren er wederom geen succesvolle broedresultaten 

van deze elegante vogel te melden. Geen enkel 

gruttokuiken werd vliegvlug.  

 

De scholekster  

De luidruchtige scholekster was dit jaar met één broedpaar 

minder vertegenwoordigd dan in 2015, namelijk twee 

broedparen. Beide nesten werden gevonden. Helaas waren 

de eieren uit deze nesten een week later alweer verdwenen 

als gevolg van predatie. Een vervolglegsel werd niet meer 

gevonden. Kennelijk hielden deze vogels het toen al voor 

gezien. 

 

De wulp  

Ondanks het toegenomen aantal broedparen wulpen, dit 

ging van drie in 2015 naar vier broedparen in 2016, kon er 

geen melding worden gemaakt van een broedsucces. Twee 

legsels werden er gevonden in het Westerikkerbroek en 

één nest werd gevonden in het Boerenbroek. Alle gevonden 

nesten werden gepredeerd en van één nest werd zelfs het 

broedende vrouwtje doodgebeten door vrij zeker een vos. 

Ook bij de wulp werden er geen vervolglegsels meer 

gevonden. 

 

 

 

 

 

De tureluur  

Er waren dit jaar in Saasveld geen tureluurs te melden als 

broedpaar. 

Door predatie een verloren broedseizoen voor de wulp.  
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7. 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 646 kasten 

gecontroleerd.  
 

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

In totaal hangen er 100 nestkasten op landgoed Baasdam, 

daarvan waren er 62 bezet. Een bezettingspercentage van 

62%.  

Dit was een stuk lager dan in 2015 toen 85% van de kasten 

bezet waren. Waarschijnlijk heeft het koude voorjaar hierin 

een rol gespeeld. 
 

Hieronder de resultaten in een overzicht van 2015 en 2016: 

 

 Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jaargang 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

koolmees 27 40 210 334 7,8 8,4 

bonte vliegenvanger 13 10 36 41 4,0 4,1 

pimpelmees 8 9 82 79 10,2 8,8 

boomklever 7 10 49 56 7,0 5,6 

spreeuw 6 11 19 49 3,2 4,6 

Mees Spec.  2  onbekend   

Ringmus 1  0    

Gekraagde roodstaart  1  6  6,0 

Alleen nest  2     

Totaal 62 85 396 565   

 

Toelichting: 

Op het Baasdam hebben het 

afgelopen seizoen zes 

vogelsoorten gebruik gemaakt van 

de nestkasten. Opvallend was het 

grote aantal broedparen bonte 

vliegenvangers. Uiteraard waren 

het ook dit jaar de kool- en 

pimpelmezen die met een bezetting 

van 35 % de boventoon voerden. 

Bijzonder was dit jaar dat vier 

nestkastjes waren “gekraakt” en in 

één geval door een volk hoornaars 

en in drie gevallen door eekhoorns. 

Zoals gewoonlijk vonden ook dit 

jaar de onvermijdelijke 

volgeldrama’s plaats in de strijd wie zich 

de bewoner / bezitter van een nestkastje 

mocht noemen. Vooral de koolmezen en 

de bonte vliegenvangers maakten zich 

hieraan schuldig. Er werden dan ook 

enkele nestkasten aangetroffen met 

nestmateriaal van koolmees als van 

bonte vliegenvanger. Bonte 

vliegenvangers arriveren pas in het 

broedgebied als de koolmezen al aan het 

nestelen zijn om vervolgens het 

betreffende nestkastje voor zich op te 

eisen. De koolmees had het grootste 

aandeel in het aantal bezette nestkasten. 

Er werden in twee kasten dode 

spreeuwen aangetroffen. 

 

De ringmus is met maar één bezette nestkast een zeldzame nestkastbewoner 

Verschillende nestkasten aangetroffen met 

nestmateriaal van zowel koolmees als van  

bonte vliegenvanger  
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Saasveld fam.Oude Booyink; ( Peter Bleijenberg)  

Van de 56 gecontroleerde nestkasten die rondom het huis 

van familie Oude Booyink hangen waren er 33 bezet. Dit 

komt neer op een bezettingspercentage van 59 % en dat 

was vrijwel gelijk aan 2015, toen 57% van de kasten bezet 

waren. Alle nestkasten werden minimaal twee keer 

gecontroleerd.  

 

Hieronder de resultaten in een overzicht van 2015 en 2016: 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen 

geringd 

Jaargang 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

koolmees 11 10 81 75 7,4 7,5   

bonte vliegenvanger 10 5 32 27 3.2 5,4 32 27 

pimpelmees 4 7 39 68 9.7 9,7   

boomklever 2 2 4 10 2,0 5,0 4 10 

torenvalk 1 1 0 6  6,0   

gekraagde roodstaart 2 1 10 6  6,0 10  

merel 1 1 0 4  4,0   

alleen nest 2 2       

Totaal 33 33 166 209   46 58 

 

Toelichting: 

Bonte vliegenvanger was met 10 bezette nestkasten weer 

op het oude niveau, echter het aantal uitgevlogen jongen 

viel met 32 tegen. Dit is gemiddeld 3,2 per nest terwijl het 

gemiddelde normaal gesproken rond de 5 tot 6 jongen per 

legsel ligt. Torenvalk zat dit jaar wel in de kast met 5 eieren, 

dit legsel werd echter vroegtijdig verlaten. Naast de vogels 

in de nestkasten werden ook nog 4 jonge vinken en 3 jonge 

zanglijsters geringd. 
 

Molenven, Saasveld (Jos Schabbink)                                           

In het Molenven werden dit jaar 48 nestkasten 

gecontroleerd. Hiervan waren er maar liefst 41 bezet wat 

neer komt op een bezettingspercentage van 85%. Als 

enige locatie waren in het Molenven twee nestkasten bezet 

door een boomkruiper. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezetting in 2016. 

 

Toelichting:  

Algemene soorten als koolmees, pimpelmees 

en bonte vliegenvanger waren de hoofd-

bewoners van de nestkasten. Vooral het hoge 

aantal bonte vliegenvangers in verhouding tot 

het aantal bezette kasten door mezen valt op 

bij het Molenven. 

 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jaargang 2016 

pimpelmees 8 

koolmees 15 

bonte vliegenvanger 12 

boomklever 2 

boomkruiper 2 

gekraagde roodstaart 2 

Totaal 41 

Alleen in het Molenven werd de boomkruiper aangetroffen als nestkastbewoner  
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Landgoed Herinckhave Fleringen; (Frans Stopel en Jan Peddemors). 

In 2016 zijn er op het Landgoed Herinckhave 120 nestkasten 

meerdere malen op bezetting gecontroleerd. Vijf kasten bleken 

bij de controles te zijn verdwenen. Van de 120 kasten waren er 

100 kasten bezet en daarmee is het bezettingspercentage 

uitgekomen op 83 %. Dit bezettingspercentage is iets 

lager dan in 2015 toen 87% van de nestkasten bezet 

waren. 

 

In het overzicht de resultaten van 2015 en 2016. 

 

Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen totaal Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

pimpelmees 28 28 239 238 8,5 8,5 

koolmees 34 45 245 349 7,2 7,8 

bonte vliegenvanger 21 27 99 135 4,7 5 

boomklever 7 9 39 41 5,6 4,6 

mees Spec. 10      

Totaal 100 109 622 763   

 

Toelichting:  

In totaal hebben vier vogelsoorten dit jaar op het 

landgoed gebruik gemaakt van de nestkasten. Het 

gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per soort was in 

grote mate vergelijkbaar met 2015. 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. 

 

Saasveld, dorp; (Vincent de Lenne) 

Dit was het eerste jaar dat er nestkasten zijn geplaatst 

in de omgeving van de kerktuin in Saasveld. Naast 

verschillende spreeuwen en mezenkasten is tevens 

een kast geplaatst voor een slechtvalk boven in de 

kerk. 

 

In de tabel een overzicht van de 

bezetting in 2016 

Hoewel er in de winter van 2015 en het 

voorjaar van 2016 regelmatig een 

slechtvalkenpaartje rond deze kast 

rondhing, zijn deze uiteindelijk niet 

overgegaan tot broeden.Wel heeft er een 

holenduif in de kast gebroed. Van de 35 

geplaatste kasten waren er 22 bezet, een 

bezettingspercentage van 60%. 

 

 

 

 

Toelichting:  

Het bezettingpercentage van 60% na het eerste jaar mag 

als relatief hoog beschouwd worden. Aankomend jaar wordt 

het tevens spannend om te kijken naar de activiteit rond de 

slechtvalkkast. Ook de afgelopen maanden is de kast weer 

volop in de belangstelling bij een paartje slechtvalken, 

echter ook torenvalk hangt regelmatig rond bij de kast.

  

Vogelsoort  Nestkasten 

bezet 

Jongen 

uitgevlogen 

totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jaargang 2016 2016 2016 

pimpelmees 3 28 9,3 

koolmees 8 63 7,9 

bonte vliegenvanger 2 11 5,5 

boomklever 2 13 6,5 

spreeuw 6 22 3,7 

Holenduif 1 4  

Totaal 22 141  

Iets minder nestkasten bezet door boomklever in het Herinckhave 
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Deurningen; (Ophuis, Bleijenberg) 

In Deurningen en omgeving werden op 7 locaties totaal 195 

nestkasten op hun inhoud gecontroleerd. De nestkasten op 

deze locaties zijn als volgt verdeeld, fam Stoffels 21, Fam 

Jonker/Bosscha 83, Fam mentink 34, fam. Broekhuis 23, 

fam. Borghuis 15 en 19 bij de familie Nijland (Kaamps). Alle 

nestkasten werden gedurende het broedseizoen 2 keer 

gecontroleerd. Van de 195 nestkasten waren er 111 bezet, 

wat een bezettingspercentage opleverde van 57%.  

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2015 en 2016. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

koolmees 40 37 209 245 8,4 6,6   

pimpelmees 20 22 106 201 9,6 9,1   

ringmus  1  0  0,0   

spreeuw 27 28 129 134 4,8 4,8 136 133 

huismus  6  23  3,8   

bonte vliegenvanger 7 13 31 66 5,1 5,1 39 46 

boomklever 3 4 16 30 8,0 7,5 16 8 

bosuil 1 2 4 4 2,0 2,0 4 1 

torenvalk 2 2 4 9 2,0 4,5 4  

grauwe vliegenvanger 2      2  

kasten met alleen nest 9 14       

Totaal 111 129 507 712   201 188 

 

Toelichting: 

Zoals u in het overzicht kunt zien, hebben acht 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.  

 

Broedresultaten Uilen en Torenvalk; 

 

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 26 kasten ook een broedsel werd 

aangetroffen. Totaal vlogen er 112 jongen uit wat neer komt op 

4,3 jong per kast. Dit is een gemiddeld percentage, maar wel fors 

lager dan het topjaar 2014.  

 

 

 

 

Bosuil:  

Bij de bosuilen was de bezetting van nestkasten het 

afgelopen jaar fors hoger dan in 2015.  

Van de gecontroleerde nestkasten waren er 20 bezet. 

Een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2015, ook 

waren er flink meer jongen in de kasten aanwezig ten 

opzichte van 2015. De aantallen varieerden in de kast van 

gemiddeld drie tot vier jongen tot twee kasten met zelfs 

vijf jongen. In tegenstelling tot 2015 toen in veel 

bosuilkasten een of twee jongen werden aangetroffen. Er 

zijn ca. zestig nestkasten van deze soort gecontroleerd. 

Gezien het aantal vliegvlugge jongen en broedparen heeft 

bosuil een goed broedseizoen achter de rug. 

Goed broedseizoen voor de torenvalk 

Grote broedsels in de bosuilkasten 
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Kerkuil:  

Kerkuil heeft een zeer goed broedseizoen achter de rug, 

zeker wat betreft het aantal broedparen. Met 71 bezette 

nestkasten was dit het hoogste aantal ooit voor onze 

vereniging. Ten opzichte van 2014 waren de legsels iets 

minder groot, maar met 326 uitgevlogen jongen kan 

gesteld worden dat kerkuil een zeer goed broedseizoen 

achter de rug heeft. Waarschijnljik profiteert deze soort van 

de milde winters van de afgelopen jaren en een voldoende 

groot muizenbestand. Ook voldoende nestgelegenheid 

door het ruime aantal die geplaatst zijn speelt een rol. In 

totaal zijn er ca. 150 nestkasten gecontroleerd, hiervan 

waren 71 nestkasten bezet. Het aantal uitgevlogen jongen 

bedroeg totaal 326 wat neer komt op 4,5 jongen per 

nestkast.  

 

Steenuil:  

Het aantal steenuilen dat gebruik maakte van een nestkast 

was iets hoger dan vorig jaar. Het aantal uitgevlogen 

jongen per nestkast was met 2,6 jong gelijk aan 2015. Dit 

percentage had hoger kunnen zijn, aangezien bij tien 

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 42 door steenuilen bezet waren. 

 

Overzicht broedresultaten Uilen en Torenvalk van 2014 t/m 2016; 

 

vogelsoort 

 

Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Jongen gemiddeld uitgevlogen per 

nestkast 

 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Kerkuil 71 38 41 326 91 229 4,5 2,5 5,6 

Bosuil 20 10 14 63 20 53 3,1 2,0 3,8 

Steenuil 42 39 43 113 101 145 2,6 2,6 3,4 

Torenvalk 26 24 22 112 117 126 4,3 4,9 5,7 

Totaal 160 125 150 613 369 704    

 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat de soorten een 

goede start van het broedseizoen hebben gehad. Met 

name bosuil heeft mogelijk geprofiteerd van de zachte 

winter. Het voedselaanbod voor alle soorten was goed te 

noemen wat goed terug te zien is in het aantal uitgevlogen 

jongen. Het weerverloop in het broedseizoen was 

gemiddeld te noemen hoewel het begin van het voorjaar 

wat kouder was dan normaal en we in april nog enkele 

sneeuwbuien hebben gehad.  

 

Totaal overzicht 2016:  

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 2015 als van 2016 naast 

elkaar geplaatst. Aangezien niet alle jaren dezelfde locaties 

worden gecontroleerd kunnen deze gegevens echter niet 

met elkaar vergeleken worden. De tweede kolom geeft het 

percentage bezette nestkasten aan ten opzichte van het 

totale aantal gecontroleerde nestkasten per jaar. In totaal 

werden in 2016 op alle locaties 646 nestkasten één of 

meerdere keren gecontroleerd, hiervan waren er 584 bezet 

en daarmee kwam het bezettingspercentage uit op 63.

 

Meerdere nestkasten met 5 jongen bij de steenuil 
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In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2015 als 2016. 

 

Vogelsoort Nestkasten bezet Nestkasten bezet Percentage bezet Percentage bezet 

Jaargang 2016 2015 2016 2015 

koolmees 135 182 17,3 20,0 

ringmus 1 1  0,1 

pimpelmees 70 96 9 10,5 

bonte vliegenvanger 65 73 8,3 8,0 

spreeuw 39 48 5,0 5,0 

kerkuil 71 38 10 5,7 

boomklever 23 27 3,0 2,9 

bosuil 20 10 2,9 1,1 

huismus  6  0,7 

steenuil 42 39 4,5 4,2 

torenvalk 26 24 3,3 2,6 

glanskop  1  0,1 

mees spec. 10 2 1,2 0,1 

grauwe vliegenvanger  1  0,1 

boomkruiper 2 - 0,3 - 

gekraagde roodstaart 4 2 0,6 0,1 

merel 1 1 0,1 0,1 

holenduif 3    

Kasten met alleen nest 11 18 1,3 2,0 

Bezette nestkasten 

Gecontr. nestkasten 

445 

784 

570 

918 

67% 62% 

 

Samenvatting: 

Van alle gecontroleerde nestkasten was 67% het afgelopen 

jaar bezet. Dat aantal ligt wat hoger dan in 2015. In totaal 

hebben dertien vogelsoorten gebruik gemaakt van een 

nestkast; dit was hetzelfde als in 2015. Net als in 

voorgaande jaren werden de meeste nestkasten bezet door 

kool- en pimpelmees. Van bonte vliegenvanger waren 

verhoudingsgewijs wat meer kasten bezet dan vorig jaar. 

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. Dit jaar betrof het, 

net als in 2015, slechts 1 bezette nestkast. De muizeneters 

als torenvalk, bosuil, kerkuil en steenuil beleefden allen een 

goed broedseizoen.

  

Nieuw nestkastendepot;  

Zoals u eerder in dit verslag hebt kunnen lezen is het adres van stalling en uitgifte van nestkanten verplaatst naar Albergen. 

Verenigingslid Johan Kleissen heeft hiervoor belangeloos ruimte beschikbaar gesteld. De uitgifte van deze nestkasten wordt 

gecoördineerd door Vincent de Lenne. Telefoon 06.31388906. Mail: vincentdelenne@hotmail.com  

 

Het afhaaladres is Weemselerweg 37, Albergen. Telefoon 0546-441270 Mail: jmbklei@daxis.nl 

Grote voorraad nestkasten in de nieuwe opslag in Albergen  

mailto:vincentdelenne@hotmail.com
mailto:jmbklei@daxis.nl
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8 RINGRESULTATEN 2016

In 2016 werden ruim 400 vogels minder geringd dan in 2015, maar het aantal soorten dat geringd werd, steeg van 40 naar 

46 soorten. Oorzaak van deze daling van het aantal geringde vogels is dat er geen vogels werden gevangen op de 

wintervoederplaats in Agelo en er dus veel minder koolmezen en pimpelmezen werden geringd. Bovendien kreeg het ringen 

van vogels voor bepaalde projecten meer prioriteit en bleef er minder tijd over voor het ringen van o.a. bonte vliegenvangers 

en kleine karekieten. 

 

SOORT 2015 2016 SOORT 2015 2016 

1.Ooievaar 7 11 25.Gekraagde Roodstaart 42 31 

2.Wespendief 2 0 26.Merel 26 14 

3.Sperwer 0 2 27.Zanglijster 0 3 

4.Torenvalk 131 140 28.Kleine Karekiet 174 75 

5.Scholekster 0 3 29.Zwartkop 0 2 

6.Kievit 24 23 30.Tjiftjaf 4 1 

7.Grutto 4 1 31.Goudhaan 15 16 

8.Wulp 0 3 32.Vuurgoudhaan 0 2 

9.Holenduif 6 6 33.Grauwe Vliegenvanger 8 9 

10.Houtduif 5 1 34.Bonte Vliegenvanger 394 136 

11.Turkse Tortel 6 2 35.Staartmees 2 5 

12.Koekoek 6 3 36.Glanskop 3 6 

13.Kerkuil 139 509 37.Pimpelmees 387 81 

14.Steenuil 154 195 38.Koolmees 370 63 

15.Bosuil 10 64 39.Boomklever 102 126 

16.Gierzwaluw 9 9 40.Gaai 1 1 

17.Grote Bonte Specht 0 2 41.Ekster 12 1 

18.Boerenzwaluw 699 613 42.Spreeuw 864 925 

19.Huiszwaluw 126 184 43.Huismus 36 32 

20.Grote Gele Kwikstaart 15 5 44.Ringmus 2 1 

21.Witte Kwikstaart 3 5 45.Vink 20 10 

22.Winterkoning 6 4 46.Groenling 42 30 

23.Heggenmus 14 9 47.Sijs 0 97 

24.Roodborst 15 13    

Totaal soorten 40 46 Totaal exemplaren 3902 3474 

 

Geringde vogels 

De toename van het aantal geringde 

vogelsoorten kwam doordat er meer 

soorten weidevogels werden geringd 

en 2016 weer eens een goed 

sijzenjaar was. Het was een bijzonder 

goed jaar voor de ooievaars want op 

vijf nesten was een geslaagd broedsel 

waarvan de elf jongen eind mei en 

begin juni werden geringd. Bij Welhuis 

in Rossum waren twee nesten met drie 

en één exemplaar, bij Scholten-Linde 

in Rossum één nest met drie jongen, 

bij de Havezathe Everloo één nest met 

twee jongen en bij Broekhuis in 

Denekamp één nest met twee jongen. 

Ook op Landgoed Singraven werden  

 

drie jonge ooievaars geringd maar het 

paalnest staat net binnen de grens van 

de Gemeente Losser en behoort tot 

het werkgebied van de Vogelwerk-

groep Losser.  

Ooievaars worden de laatste jaren ook 

vaker beschuldigd van de afname van 

het aantal weidevogels, maar de 

dramatische achteruitgang van het 

aantal weidevogels was al jaren 

geleden begonnen toen er in Twente 

nog geen ooievaars broedden. Slechts 

30 pullen van weidevogels werden 

geringd en wel 23 kieviten, drie  

scholeksters, drie wulpen en één 

grutto.  

Harrie Linckens bezig met het ringen van de 

jonge ooievaars 
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Het ringen van pullen van weidevogels 

is alleen nog zinvol als de pullen 

minstens twee weken oud zijn, want dan 

is de overlevingskans al aanmerkelijk 

toegenomen. Op een braakliggend 

industrieterrein bij Oldenzaal lukte het 

tien al behoorlijk grote pullen van de 

kievit te ringen, evenals op een 

plantsoen in de Dalmeden bij Hengelo. 

Het aantal geringde roofvogels en uilen 

overtrof alle verwachtingen en 

resultaten van het verleden, maar 

daarover meer informatie verderop in dit 

verslag. Ook verderop in dit verslag de 

resultaten van de geringde 

boerenzwaluwen en huiszwaluwen. Er is 

maar op een beperkt gedeelte van het 

Almelo-Nordhornkanaal gezocht naar 

nesten van kleine karekieten en daarom 

bleef het aantal geringde exemplaren 

steken op slechts 75 en bleef ook het 

aantal jonge koekoeken dat in de 

nesten van kleine karekieten werd 

geringd beperkt tot drie exemplaren.  

Het zoeken van nesten in het riet is niet 

gemakkelijk en aangenaam, want 

haagwinde en braamstruiken woekeren 

er doorheen en als het geregend heeft, 

kan men beter een dagje wachten met 

zoeken. Hopelijk lukt het in 2017, het 

Jaar van de KOEKOEK, weer beter.  

De laatste jaren is de spreeuw de meest 

geringde vogel bij ons en ook in 2016 

was de spreeuw weer koploper met 925 

geringde exemplaren.  

En zoals gebruikelijk was het in de 

eerste week van mei weer topdrukte 

met alleen op 5 mei al 350 pullen die 

geringd werden.                             

Tijdens het ringen van spreeuwen bij 

“WILD Bijzonder Vissen” in Reutum 

deden de ringers een bijzondere 

ontdekking. Toen kastnummer 29 werd 

geopend, stak er een roodbruine 

langharige staart uit de nestkast. Wat 

was er aan de hand? Een eekhoorn had 

in de kast een goede warme plek 

gevonden voor de winter, maar had de 

winter niet overleefd. En een paartje 

spreeuwen had er geen moeite mee om 

bovenop de dode eekhoorn te gaan 

nestelen. Wie al eens in een 

spreeuwenkast heeft gekeken, begrijpt 

dat spreeuwen niet kieskeurig zijn!  

Vanaf half februari arriveerden de eerste 

groepjes sijzen die gretig op de 

pindanetjes doken, die in veel tuinen 

hingen. Tot begin april zwierven deze 

rond door de omgeving waarvan er in 

Hengelo en Oldenzaal 98 exemplaren in 

de handen van de ringers belandden. 

Hiervan kregen er 97 een ring en één 

sijs was al geringd en waar die vandaan 

kwam kan men lezen bij de 

terugmeldingen uit Europa. Tijdens 

de herfsttrek werd Nederland en 

dan vooral de kuststreek 

overspoeld met veel goudhanen. 

Maar ook in Twente waren 

opmerkelijk veel goudhanen en in 

Hengelo werden er 97 gevangen 

tijdens het ringwerk voor het Ring-

Musproject. De andere 

vogelsoorten die tijdens dit project 

werden gevangen, bleven achter bij 

de verwachtingen. Vooral het aantal 

mezen was laag, maar ook soorten 

als merel, vink en groenling werden 

weinig gevangen en geringd. Het 

jaar 2016 was geen goed jaar voor 

de kleine zangvogels, maar zal 

herinnerd worden als een 

uitstekend jaar voor de muizen-

eters. 

 

Roofvogels en uilen 

 

SOORT 2012 2013 2014 2015 2016 

Wespendief 1 1 2 2 0 

Sperwer 0 0 1 0 2 

Torenvalk 73 71 124 131 140 

Kerkuil 166 104 375 139 509 

Steenuil 142 128 177 154 195 

Bosuil 53 27 54 10 64 

Totaal 433 331 735 436 910 

 

Nog niet eerder in het bestaan van onze 

Vereniging werden er in een jaar zoveel 

kerkuilen en steenuilen geringd.  

De jaren 2007 en 2014 met 

respectievelijk 339 en 375 geringde 

kerkuilen waren ook heel goede 

kerkuilenjaren, maar 2016 was een zeer 

uitzonderlijk goed jaar voor de 

kerkuilen, die optimaal hebben 

gereageerd op de goede 

muizenstand.  

Peter Bleijenberg controleert 

de nestkasten langs de 

vijvers bij WILD Bijzonder 

Vissen in Reutum 

Verrassende ontdekking in 

nestkast; een dode eekhoorn 
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Er waren enkele kerkuilenkasten 

waarin acht jongen zaten en 

bovendien broedden er kerkuilen op 

nieuwe locaties.  

Met zulke goede broedresultaten van 

kerkuilen zou men verwachten dat er 

tweede broedsels waren, maar die 

waren er niet omdat de muizenstand 

behoorlijk verminderd was. Ook de 

steenuil brak een record met 195 

geringde exemplaren; dit waren niet 

alleen jonge steenuilen, maar ook een 

tiental oude steenuilen die bij controle 

in de kasten werden aangetroffen. In 

enkele kasten werden zelfs zes jonge 

steenuilen aangetroffen en dat geeft 

wel aan hoe goed de broedresultaten 

waren. Bij de controle van de eerste 

bosuilenkast in Gammelke werd 

duidelijk dat er veel exemplaren 

geringd zouden worden in 2016, want 

in de kast zaten zelfs vijf jonge 

bosuilen, waarvan de jongste nog niet 

geringd kon worden. Er werd nog één 

kast met vijf exemplaren aangetroffen 

in Weerselo en er waren nog vijf 

kasten met vier pullen. In Agelo kwam 

bij controle een grote pull de kast 

uitvliegen, maar die was nog niet 

vliegbekwaam en landde op het gazon 

en kon alsnog worden geringd. 

Vermoedelijk hadden de oudere pullen 

de kast al eerder verlaten. Alleen in 

1980 werden er meer bosuilen geringd 

met 80 exemplaren. De trend voor 

2016 met prima broedresultaten was al 

gezet door de bosuilen en steenuilen. 

Ook de torenvalken stelden niet teleur, 

want er waren grote broedsels; zelfs 

één broedsel met zeven jonge 

torenvalken en negen broedsel met 

zes. Helaas ging het mis met één 

broedsel in Rossum. De 

torenvalkenkast die in het open veld 

aan een paal hing was met inhoud 

naar beneden gestort. De valkjes 

zaten op dat moment nog niet in de 

veren en hebben het op de koude 

grond zonder beschutting niet 

overleefd. Er werden twee sperwers 

geringd en wel één in Hengelo waar 

een mannetje sperwer achter de sijzen 

aan zat en prompt werd gevangen en 

in Weerselo werd ook een mannetje 

sperwer geringd, die achter de 

boerenzwaluwen aan de stal in dook 

en niet meer zelfstandig de uitgang 

vond. 

 

Boerenzwaluw en huiszwaluw 

 

Het aantal geringde boerenzwaluwen 

op de vaste ringadressen is in 2016 

aanzienlijk minder dan in 2015, maar 

in vergelijk met de laatste vijf jaren is 

het aantal stabiel en zijn er slechts 

kleine verschillen tussen deze jaren. 

Ook huiszwaluwen die in kunstnesten 

broeden, worden jaarlijks op enkele 

vaste locaties geringd en dat waren er 

in 2016 heel wat meer dan in 

voorgaande jaren. Op enkele plekken 

werd het aantal kunstnesten 

uitgebreid. Ook bouwden enkele 

huiszwaluwen een eigen nest tegen 

een kunstnest aan, waardoor het 

kunstnest niet meer los gemaakt kon 

worden en de pullen niet geringd 

werden.

 

Terugmeldingen 

In 2016 zijn van veertien vogels die in 

ons werkgebied zijn geringd, 

terugmeldingen ontvangen van een 

buitenlandse ringcentrale en slechts 

één vogel die in het buitenland werd 

geringd, is in ons gebied gemeld.  

Er werden 32 terugmeldingen 

ontvangen van kerkuilen, ook 

terugmeldingen van steenuilen waren 

er veel, maar die waren meestal van 

steenuilen die in eigen kasten zaten 

tijdens de kastcontroles. Ook in de 

Duitse grenstreek broeden heel wat 

kerkuilen en steenuilen en ongetwijfeld 

zullen ook onze vogels daar terecht 

komen, maar helaas wordt daar alleen 

maar gecontroleerd of er in de kast 

gebroed wordt en worden geen vogels 

gecontroleerd op ringen of adulte of 

jonge vogels geringd. In de tabel van 

de terugmeldingen uit de Benelux 

staat tweemaal nummer 8 vermeld 

omdat beide locaties zich in de 

kaartjes heel dicht bij elkaar bevinden. 

Voor de duidelijkheid van de kaartjes 

zijn de terugmeldingen opgesplitst in 

meldingen uit de Benelux en 

meldingen uit Europa. 

Soort 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Boerenzwaluw 338 493 579 535 613 594 699 613 

Huiszwaluw 33 70 79 71 72 100 126 184 

Bijna gevlogen bosuilpull nog 

net kunnen ringen in Agelo 

Huiszwaluwpullen ringen mogelijk 

door gebruik van kunstnesten 



 
35 

Terugmeldingen uit de Benelux 

 

 

1.Kerkuil Arnhem 5522215. Als er 

veel kerkuilen worden geringd, dan 

worden er ook veel kerkuilen 

teruggemeld en helaas worden veel 

kerkuilen dood teruggemeld als 

verkeersslachtoffer. Deze kerkuil was 

vanuit Vasse richting Friesland 

gevlogen en bij het plaatsje 

Wommels op de provinciale weg 

N359 door een auto geraakt.  

 

2.Kerkuil Arnhem 5487778. Ook 

deze kerkuil werd als verkeers-

slachtoffer gemeld op Rijksweg N34 

bij Annen in Drenthe.  

 

3.Kerkuil Arnhem 5527466. En nog 

een kerkuil die naar het noorden was 

getrokken, die ziek of gewond werd 

teruggemeld. Als oorzaak werd 

vermeld dat de kerkuil door een 

onbekende roofvogel was gepakt, 

maar hoe het verder is verlopen werd 

niet vermeld. 

 

4.Steenuil Arnhem 3713484. Een 

mooie terugmelding van een steenuil 

die levend werd aangetroffen in een 

nestkast in Nieuwleusen. De steenuil 

was in 2012 geringd als nestjong in 

Deurningen. De foto op Google Maps 

waar de steenuil werd gemeld, laat 

een optimaal habitat zien voor de 

steenuil. 

 

5.Kerkuil Arnhem 5522168. Kerkuilen 

worden uit alle richtingen teruggemeld. 

Deze kerkuil was in westelijke richting 

vertrokken en uiteindelijk in Zuid-

Flevoland terecht gekomen. Helaas 

werd de vogel hier slachtoffer van het 

drukke verkeer nabij Zeewolde. 

VOGELSOORT 

RINGNUMMER 

RINGDATUM 

RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 

VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/TIJD BIJZONDERHEDEN 

1.Kerkuil 

Arnhem 5522215 

17-06-2016 

Vasse 

21-09-2016 

Wommels, Friesland 

113km 

96dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

2.Kerkuil 

Arnhem 5487778 

22-05-2014 

Reutum 

04-10-2016 

Annen Drenthe 

74km 

865dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

3.Kerkuil 

Arnhem 5527466 

22-06-2016 

Albergen 

24-12-2016 

Onstwedde 

78km 

185dg 

Ziek, gewond door 

roofdier 

4.Steenuil 

Arnhem 3713484 

05-06-2012 

Deurningen 

28-04-2016 

Nieuwleusen 

49km 

1422dg 

Levend in nestkast 

5.Kerkuil 

Arnhem 5522168 

14-06-2016 

Vriezenveen 

24-11-2016 

Zeewolde 

87km 

163dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

6.Steenuil 

Arnhem 3752130 

12-06-2012 

Rossum 

23-04-2016 

Borkeld, Rijssen 

32km 

1410dg 

Levend in nestkast 

7.Boerenzwaluw 

Arnhem AN75880 

24-06-2008 

Albergen 

02-08-2016 

Albergen 

0km 

2961dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

8.Bosuil 

Arnhem 6089405 

19-04-1999 

Agelo 

06-12-2016 

Tubbergen 

7km 

6441dg 

Dood 

8.Bonte vl. vanger 

 Arnhem AT29629 

04-06-2010 

Rossum 

20-05-2016 

Agelo 

3km 

2176dg 

Levend in nestkast 

9.Steenuil 

Arnhem 3672792 

29-05-2010 

Berghum, Denekamp 

03-04-2016 

Radewijk 

28km 

2135dg 

Levend, binnen-

gevlogen in schuur 

10.Kleine Karekiet 

Arnhem BC67486 

24-06-2015 

Kanaal A/N Fleringen 

19-08-2015 

Hoeselt, België 

194km 

55dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

11.Kleine Karekiet 

Arnhem BC67597 

04-07-2015 

Kanaal A/N Fleringen 

29-08-2015 

Mechelen, België 

220km 

55dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

12.Kerkuil 

Arnhem 5495254 

02-07-2015 

Geesteren 

04-01-2016 

Bornem, België 

224km 

185dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 
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6.Steenuil Arnhem 3752130. Ook deze steenuil is in een 

zeer geschikte omgeving terecht gekomen, waar ook een 

actieve groep “De Katoelenkiekers” zich inzet voor de 

belangenbehartiging van natuur en landschap. De steenuil 

werd teruggemeld door Ben Nijeboer, die door het bestuur 

van STONE werd uitgeroepen tot de steenuilvrijwilliger van 

2016. 

 

7.Boerenzwaluw Arnhem AN75880. Dit is de meest tot de 

verbeelding sprekende terugmelding van 2016. Deze 

boerenzwaluw werd geringd als nestjong in 2008 en heeft 

al acht keer een retourtje overwintering in Afrika gemaakt 

en alle gevaren van deze risicovolle trektochten overleefd. 

Het is nog niet de oudste geringde boerenzwaluw, want dat 

is een boerenzwaluw uit Engeland die te boek staat met 

negen jaar en negen maanden. 

 

8.Bosuil Arnhem 6089405. Bosuilen zijn echte 

standvogels en als ze eenmaal een goede broedplaats 

hebben gevonden, zullen ze daar voor de rest van hun 

leven blijven en ze kunnen behoorlijk oud worden. In Agelo 

geringd in 1999 vond deze bosuil een goed onderkomen bij 

de Eeshof in Tubbergen en bereikte de leeftijd van ruim 18 

jaar.  

 

8.Bonte vliegenvanger Arnhem AT29629. Ieder jaar 

worden wel enkele geringde bonte vliegenvangers in 

nestkasten gecontroleerd en de oudste gecontroleerde 

bonte vliegenvanger werd in Agelo in een nestkast 

aangetroffen en was zes jaar eerder geringd in Rossum.  

 

9.Steenuil Arnhem 3672792. Terugmeldingen zijn niet 

altijd duidelijk over de omstandigheden van de 

teruggemelde vogel. Zoals bij deze steenuil waar wordt 

vermeld dat de steenuil binnengevlogen is in een schuur of 

huis en werd losgelaten door een niet-ringer. De steenuil 

was al zes jaar en is zeer waarschijnlijk een broedvogel in 

de directe omgeving en misschien wel in dezelfde schuur.  

 

10.Kleine karekiet Arnhem BC67486. Ook in 2016 vingen 

vogelringers in België weer kleine karekieten die als 

nestjong bij het Almelo-Nordhornkanaal werden geringd. 

De nestjongen worden meestal geringd als ze zes tot tien 

dagen oud zijn. Ze blijven dan nog enkele weken tot ze 

volledig uitgegroeid zijn en in goede conditie en gaan dan 

op trek. 55 Dagen na het ringen in Fleringen werd de kleine 

karekiet gevangen en gecontroleerd.  

 

11.Kleine karekiet Arnhem BC67597. Ook deze kleine 

karekiet werd precies 55 dagen na ringdatum terug-

gevangen in België en ook de afstand was vergelijkbaar. 

12.Kerkuil Arnhem 5495254. Zelden worden er kerkuilen 

die bij ons zijn geringd uit België teruggemeld. Met een 

afstand tot de ringplek in Geesteren van 224 km is het de 

verst teruggemelde kerkuil van de laatste jaren. 

 

 

Terugmeldingen Europa 

 

VOGELSOORT 

RINGNUMMER 

RINGDATUM 

RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 

VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/TIJD BIJZONDERHEDEN 

1.Sijs 

Stavanger 7H76570 

06-06-2015 

Borhaug, Noorwegen 

20-02-2016 

Hengelo 

647km 

259dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

2.Ooievaar 

Arnhem 9530 

03-06-2011 

Rossum 

09-03-2016 

Vaale Ristow, Duitsland 

243km 

1741dg 

Broedvogel in 2015 en 

2016 in Vaale, Duitsl. 

3.Kerkuil 

Arnhem 5487770 

22-05-2014 

Agelo 

28-07-2016 

Cloppenburg, Duitsland 

93km 

797dg 

Dood 

4.Ooievaar 

Arnhem 3E..349 

08-06-2015 

Havezathe, Rossum 

18-06-2016 

Gronau, Duitsland 

15km 

375dg 

Levend, ring afgelezen 

in het veld 

5.Ooievaar 

Arnhem 3E..342 

27-05-2015 

Rossum 

15-08-2016 

Gronau, Duitsland 

17km 

445dg 

Levend, ring afgelezen 

in het veld 

6.Spreeuw 

Arnhem L432716 

06-05-2015 

Deurningen 

02-11-2015 

Rochester, Engeland 

450km 

179dg 

Dood, gepakt door 

sperwer 

7.Ooievaar 

Arnhem 3E..764 

06-06-2016 

Rossum 

20-08-2016 

Pliboux, Frankrijk 

849km 

75dg 

Gewond, tegen draad of 

mast gevlogen 

8.Ooievaar 

Arnhem 3E..764 

06-06-2016 

Rossum 

13-09 en 01-10-2016 

Poitou-Charentes, Fr. 

839km 

99dg en 117dg 

Levend 

9.Boerenzwaluw 

Arnhem AU33520 

09-08-2013 

Weerselo 

03-05-2016 

Leucate, Frankrijk 

1084km 

998dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

10.Ooievaar 

Arnhem 3E..349 

08-06-2015 

Rossum 

27-10-2016 

Almagro, Spanje 

1705km 

506dg 

Levend, ring afgelezen 

in het veld 



 
37 

1.Sijs Stavanger 7H6570. In het begin 

van het jaar waren er opeens weer 

veel sijzen die gretig op de pindanetjes 

doken die door veel vogelliefhebbers 

in de tuin werden opgehangen. Het is 

prachtig om te zien hoe soms 

meerdere sijzen op een pindanetje 

hangen terwijl er nog enkele in de 

buurt wachten om ook van de lekkere 

pinda’s te snoepen. Sijzen zijn dan 

makkelijk te vangen en heel soms 

wordt er wel eens een geringde sijs 

van elders teruggevangen. Dat geluk 

had Peter Bleijenberg in Hengelo die 

een honderdtal sijzen ving in zijn tuin 

en een sijs met ring van de Noorse 

ringcentrale in Stavanger. Deze sijs 

was begin juni geringd in Borhaug in 

het zuiden van Noorwegen.  

 

2.Ooievaar Arnhem 9530. Voor het 

tweede opeenvolgende jaar heeft deze 

ooievaar met succes gebroed in Vaale 

Ristow in Noord-Duitsland. Op 9-03-

2016 keerde de vogel vermoedelijk 

terug uit Spanje, waar al eerder werd 

overwinterd, op het bekende nest en is 

daarna al vrij snel met broeden 

begonnen, want op 28 april werd al de 

eerste voedsel-overdracht 

waargenomen. Evenals in 2015 

werden in 2016 met succes vier pullen 

groot gebracht.  

 

3.Kerkuil Arnhem 5487770. Er 

worden maar weinig terugmeldingen 

ontvangen van kerkuilen uit Duitsland, 

maar ook van andere vogelsoorten 

zoals steenuil en torenvalk. De 

dispersie van kerkuilen gaat in alle 

richtingen, dus zou men meer 

terugmeldingen uit Duitsland mogen 

verwachten. De reden hiervan is niet 

duidelijk, maar wel is bekend dat in 

Duitsland minder vogelaars actief zijn. 

Maar hier is dan een terugmelding van 

een kerkuil die dood werd gevonden in 

Cloppenburg.  

 

4.Ooievaar Arnhem 3E..349. Al in zijn 

tweede levensjaar keerde deze 

ooievaar terug in Nederland en 

verbleef een groot deel van de 

nazomer van 2016 in de omgeving van 

de Dinkel nabij Overdinkel en Gronau. 

In deze periode is de ooievaar diverse 

malen gezien in een grotere groep, die 

overnachtte in een grote kale boom bij 

de Dinkel. Verderop in dit overzicht 

wordt deze ooievaar nogmaals 

gemeld, maar nu uit zijn 

overwinteringsgebied.  

 

5.Ooievaar Arnhem 3E..342. Ook 

deze ooievaar, die geringd werd in 

2015 in Rossum, was in zijn 

tweede levensjaar al weer terug en 

zwierf wekenlang rond nabij de 

Dinkel. De laatste terugmelding 

kwam uit Gronau waar de ooievaar 

op 15 augustus voor het laatst 

werd gezien.  

 

6.Spreeuw Arnhem L432716. Ook 

dit jaar is er weer een spreeuw 

gemeld die in Engeland overwinterde. 

De melder was een kenner, want bij de 

“Opmerkingen” stond vermeld: een 

sperwer liet de Spreeuw vallen toen 

die door kraaien werd lastig gevallen.  

 

7.Ooievaar Arnhem 3E..764. Deze 

ooievaar, de jongste pull uit een nest 

van drie aan de Vogelpoelweg in 

Rossum, is in augustus diverse malen 

gezien en teruggemeld in de omgeving 

van de Dinkel nabij Losser en Glane, 

waar in de maand augustus een groep 

van soms wel 25 ooievaars verbleef. 

Op 5 augustus is de laatste melding uit 

deze omgeving. Op 20 augustus is 

deze ooievaar tijdens de trek naar het 

zuiden in Frankrijk tegen een draad 

gevlogen en ziek of gewond 

teruggemeld. Vermoedelijk is de 

ooievaar tegen een draad van een 

hoogspanningsmast gevlogen, want  

 

 

 

 

deze draden zijn in Frankrijk vaak niet 

gemarkeerd en dat kost elk jaar veel 

ooievaars het leven.  

 

8.Ooievaar Arnhem 3E..764. Na de 

aanvaring met de hoogspanningsmast 

is onze ooievaar even uit beeld, maar 

op 13 september en op 1 oktober 

wordt de ooievaar weer levend 

teruggemeld uit Poitou-Charentes 90 

km NW van de aanvaringsplaats. Of 

de vogel eerst is opgevangen en na 

revalidatie weer vrij is gelaten en waar, 

is helaas niet vermeld.  

 

9.Boerenzwaluw Arnhem AU33520. 

Ondanks de vele boerenzwaluwen die 

worden geringd, is het aantal dat wordt 

teruggemeld uit het buitenland 

extreem laag. Begin mei ving een 

Franse ringer bij een zoetwaterbekken 

nabij de Middellandse Zee deze 

boerenzwaluw die op trek was terug 

richting broedplaats in Weerselo.  

 

10.Ooievaar 3E..349. Na over-

zomering in Nederland en toen diverse 

malen gemeld bij de Dinkel in Gronau 

en Overdinkel werd de ooievaar op 

27oktober gemeld uit Spanje bij de 

plaats Almagro 200 km ten zuiden van 

Madrid. Tegenwoordig overwinteren al 

heel wat ooievaars in Spanje in de 

buurt van vuilnisstortplaatsen en 

trekken niet verder door naar Afrika.

Sijzen in de wachtrij voor de pindanetjes 
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Zoönosenproject  

 

Vogels kunnen ziekteverwekkers, die ook bij mensen ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken, over grote afstand 

verspreiden. Zulke ziekteverwerkers die van dier op mens kunnen worden overgedragen heten zoönosen. Vrijwel altijd 

betreft het zogenaamde arbovirussen die door geleedpotigen, bijvoorbeeld muggen, kunnen worden overgebracht op zowel 

mens als dier.  

 

Achtergrond en doelstelling 

In dit project kijken we specifiek of 

vogels arbovirussen kunnen 

verspreiden van hun 

overwinteringsgebied (bv Afrika) naar 

Nederland. Ze kunnen ziekten 

veroorzaken als West-Nijlvirus, 

Japanse encefalitis en Kokkelkoorts. 

Besmetting van de mens vindt in veel 

gevallen plaats door de steek van een 

geïnfecteerde mug. In gebieden waar 

de arbovirussen van nature 

voorkomen (bijvoorbeeld Afrika, Azië) 

behoren vogels tot de belangrijkste 

gastheren voor de virussen. 

 

Het is op dit moment niet bekend of 

arbovirussen voorkomen bij vogels in 

Nederland. De doelstelling van het 

project is om te onderzoeken of vogels 

geïnfecteerd zijn met arbovirussen (en 

zo ja welke soorten), wanneer het 

virus aangetroffen wordt, en of het 

virus beperkt is tot (trek)vogels die de 

virussen uit hun overwinterings-

gebieden meenemen of dat ook 

standvogels het virus kunnen dragen. 

Dit project moet op deze vragen een 

antwoord geven. De resultaten van dit 

onderzoek kunnen helpen bij het 

opstellen van een monitorings-

programma voor de volksgezondheid. 

 

Werkwijze 

In dit project worden gedurende vijf 

jaren maximaal 5000 wilde vogels per 

jaar bemonsterd. Het gaat daarbij om 

vogels die sowieso worden gevangen, 

geringd en vrijgelaten ten behoeve van 

de jaarlijkse monitoring van geboorte, 

sterfte en trek van vogels. Het totale 

aantal vogels is relatief hoog, omdat 

nu nog onduidelijk is hoe frequent 

arbovirussen bij vogels voorkomen. Zo 

kunnen ook de minder vaak 

voorkomende virussen worden 

gedetecteerd. Gevangen vogels 

worden ter plaatse weer vrijgelaten.  

 

Van alle vogels wordt met een steriele 

naald een bloedmonster genomen uit 

de vleugelader. De opwellende 

bloeddruppel wordt vervolgens op een 

FTA kaart gedrukt, net als bij de 

hielprik van een pasgeboren baby. 

Door gebruik te maken van zeer 

gevoelige analysemethoden hoeft er 

maar een klein bloedmonster te 

worden genomen. Bij sommige vogels 

wordt ook een uitstrijkje uit de keel 

genomen, en bij grotere vogels tevens 

een uitstrijkje uit de cloaca. Ook 

worden eventuele teken die de vogels 

bij zich hebben verzameld. Alle 

monsters worden genomen door 

ervaren gecertificeerde vogelringers 

aangesloten bij het Vogeltrekstation. 

Alle deelnemende vogelringers zijn 

vooraf extra getraind in het nemen van 

de monsters om het welzijn van de 

vogels zo min mogelijk te belasten. 

Alle verzamelde monsters worden 

geanalyseerd op het Erasmus Medisch 

Centrum te Rotterdam.  

 

Proefjaar 2016  

Afgelopen jaar zijn er in totaal 949 

vogels bemonsterd, van 47 

verschillende vogelsoorten. Het meest 

werden de merel (186), kleine karekiet 

(119), zwartkop (119), tuinfluiter (63) 

en bosrietzanger (48) bemonsterd. Het 

aantal merels is het hoogst, omdat 

deze soort ook extra bemonsterd is 

tijdens de USUTU uitbraak. Voor deze 

extra bemonstering van merels werd 

met een kleine steriele injectiespuit 

een klein bloedmonster uit de 

vleugelader genomen. Deze USUTU 

uitbraak was goed te zien in de 

bemonsterde vogels. De aanwezigheid 

van USUTU was al te zien in 

bemonsterde vogels in april (nota bene 

bij een vogel die bemonsterd werd 

tijdens de zoönosecursus). Daarna 

werd een positieve grasmus in mei 

bemonsterd. Pas in september werden 

in Nederland veel dode merels gemeld 

en werden ook meer positieve merels 

bemonsterd. Komend jaar gaat het 

zoönoseproject waarschijnlijk weer 

door.  

 

Bemonsterde vogels: 

Op het Ringstation in Overdinkel zijn 

door Leo Hassing, Peter Bleijenberg 

en Harrie Linckens 132 vogels 

bemonsterd: gekraagde roodstaart 5, 

merel 58, zanglijster 10, bosrietzanger 

3, kleine karekiet 10, spotvogel 1, 

tuinfluiter 10, braamsluiper 3, grasmus 

6, zwartkop 10, fitis 1, bonte 

vliegenvanger 2 en huismus 13. In 

Deurningen zijn in nestkasten nog 8 

broedende bonte vliegenvangers 

bemonsterd.

 

 

 

Onderzoek naar besmetting van arbovirissen bij vogels 
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9.  MONITORING STEENUIL 2016  

 

Woord vooraf: 

Ook in 2016 hebben we ons weer bezig gehouden 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:  

Het afgelopen seizoen deden we als steenuilwerkgroep 

voor het veertiende 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 

2016 90 (99) 2011 104 (111) 

2015 96 (106) 2010 101 

2014 106 (116) 2009 100 

2013 99 (106) 2008 104 

2012 97 (103) 2007 100 

 

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

 

Zoals aan de territoria-aantallen te zien, zijn de broedpaar 

aantallen de laatste jaren behoorlijk stabiel, al lijkt het 

aantal broedparen sinds de piek in 2014 lichtelijk af te 

nemen. De oorzaak hiervan is niet helemaal duidelijk.  

De zachte winters van de afgelopen jaren hebben 

waarschijnlijk niet geleid tot meer sterfte onder jonge 

steenuilen, tevens zijn er de afgelopen jaren redelijk veel 

jonge uilen vliegvlug geworden. Mogelijk zijn enkele 

territoria gemist ten opzichte van voorgaande jaren. 

Steenuil op zijn favoriete uitkijkpost 
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Deelgebied resultaten in tabelvorm: 

Onderstaande tabel geeft een overzichtsbeeld van de telgebieden in 2016, het gebied, de grootte en de inventariseerders 

van ons onderzoeksgebied.  

 

Gebied Territoria. Oppervlakte Plaats Inventariseerder 

1 18 23,5 km ² Weerselo, Agelo, Reutum Albergen Wim Wijering   

2 18 26 km ² Rossum, Agelo Jan Nijmeijer 

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

4 7 9 km ² Gammelke en Lemselo  Christian Mensink 

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

6 16 19 km ² Saasveld, Borne, Deurningen  Gerard Spit 

7 7 13,5 km² Fleringen Jan Peddemors 

8 9 13,5 km² Albergen deels Johan Drop 

 

Totaal 

 

99 

 

144 km² 

  

 

  Nestkast- en ringresultaten binnen ons eigen telgebied:  

Van 32 bezette nestkasten binnen ons eigen 

telgebied werden door de ringers gegevens 

genoteerd over het broedverloop. Uiteindelijk 

bleken 23 nestkasten succesvol en konden 

er 74 jonge steenuilen worden geringd. Wel 

gecontroleerde, maar niet benutte steenuil-

kasten zijn in onderstaand overzicht niet 

meegenomen. Per succesvol broedsel zijn er 

gemiddeld 3,6 jongen uitgevlogen. Er waren 

dan ook verschillende broedsels met 4 of 5 

uitgevlogen jongen. Uit één nestkast vlogen 

zelfs zes jongen uit. Toch mislukten er ook 

veel broedsels. Van de 35 broedpogingen 

mislukten er 12; voornamelijk doordat legsels 

werden verlaten of eieren onbevrucht bleken. 

Door deze mislukte broedgevallen zijn er per 

gestart legsel gemiddeld 2,5 pullen vliegvlug 

geworden. Dit percentage ligt iets onder het 

gemiddelde van vorig jaar.  

 

Gebied legsels Succesvol Jongen Jongen geringd Uitgevlogen 

Albergen 9 6 23 19 23 

Saasveld 1 1 1 1 1 

Reutum 3 2 3 3 3 

Fleringen 1 0 0 0 0 

Weerselo   5 3 14 14 14 

Deurningen 5 5 18 18 18 

Agelo 4 2 8 4 8 

Rossum 3 2 8 8 8 

Hertme 1 0 0 0 0 

Lemselo 1 0 0 0 0 

Oldenzaal 1 1 5 5 5 

Volthe 1 1 3 3 3 

 

Totaal 

 

35 

 

23 

 

83 

 

74 

 

83 

In veel nestkasten werden broedsels met 5 jongen aangetroffen  
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Nestkast- en ringresultaten buiten ons eigen telgebied:  

Buiten het monitoringsgebied hangen tevens tientallen 

kasten waaronder ook nestkasten van SVG Geesteren. 

Voor zover het onze eigen kasten betreft worden deze 

tijdens het broedseizoen door onze ringers gecontroleerd. 

De nestkasten van SVG Geesteren worden door de 

werkgroep zelf gecontroleerd waarna de jongen door onze 

ringers worden geringd.  

Van 32 nestkasten buiten ons gebied werden gegevens 

genoteerd over het broedverloop. Uiteindelijk bleken 23 

nestkasten succesvol en konden 73 jongen 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 3 3 3 

Almelo 6 5 15 10 14 

Tubbergen 4 2 8 8 8 

Mander 1 0 0 0 0 

Zenderen 1 1 4 4 4 

Harbrinkhoek 2 2 9 9 9 

Tilligte 7 3 14 14 14 

Lattrop 2 2 6 6 6 

Geesteren 5 5 13 11 13 

Langeveen 1 1 4 4 4 

Mander 2 1 4 4 4 

Totaal 32 23 80 73 79 

 

 

Biotoop: 

Ondanks het plaatsen van de vele nestkasten 

zullen we ons ook in de toekomst blijven inzetten 

om het biotoop van de steenuil te behouden. Niet 

alleen nestgelegenheid is van belang, maar ook 

geschikt biotoop waarin voldoende voedsel is te 

vinden. Niet zelden moeten we met lede ogen 

aanzien dat tal van rommelhoekjes en oude 

schuurtjes – het biotoop van de steenuil – 

voorgoed verdwijnen. Er zal op en rondom het erf 

voldoende voedsel en nestgelegenheid voor de 

steenuil moeten overblijven om ook in de 

toekomst van deze soort te kunnen blijven 

genieten. Verruiging op geschikte plekken en het 

plaatsen van takkenbossen zijn goede 

alternatieven. De steenuil is ook gebaat bij het 

achterwege laten van ratten- en muizenkorrels.  

 

 

Tot slot:  

Hoewel er wat minder territoria dan vorig jaar vastgesteld 

zijn, hebben de steenuilen een gemiddeld broedseizoen 

achter de rug. Met een gemiddelde van 3,2 uitgevlogen 

jonge steenuilen per succesvol legsel en 2,5 uitgevlogen 

jong per gestart legsel zijn de resultaten redelijk goed te 

noemen. Vermeldingswaardig is dat steeds meer 

steenuilwerkgroepen in geheel Overijssel zich inzetten 

voor onze kleinste uilensoort. Ondertussen zijn er in 

geheel Overijssel maar liefst 23 vogelwerkgroepen die 

zich inzetten voor de soort. Grofweg wordt geschat dat 

totaal in Overijssel circa 1150 broedparen steenuilen 

aanwezig zijn, waarbij het zwaartepunt zich vooral in 

Twente bevindt. In totaal zijn in geheel Overijssel bijna 

2000 nestkasten geplaatst, waarvan er ongeveer 550 in 

2016 bezet waren. Ter vergelijking, pakweg tien jaar 

geleden hingen er slecht 440 nestkasten waarvan er 

destijds 84 bezet waren. 

Verruiging op geschikte plekken zoals hier in een 

boomgaard zijn noodzakelijk voor behoud van de steenuil 
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Kerkuilvrouwtje met kleine jongen en een aantal nog niet uitgekomen 

eieren. Tot op een leeftijd van ongeveer 2 weken blijft het vrouwtje bij 

de jongen en verlaat zij nauwelijks de nestkast. Zij voert de jongen 

met kleine stukjes muis. Het voeren van de jongen is een vaardigheid 

wat alleen het vrouwtje machtig is. 

 

10. BROEDSEIZOEN KERKUIL 2016 

Jaarlijks worden er rond de honderdvijftig nestkasten gecontroleerd door vrijwilligers en ringers in ons controlegebied. Het 

aantal kasten met een broedsel schommelt hierbij al jaren net iets boven of onder de veertig. Een uitschieter zoals in 2008 

met 66 bezette nestkasten is er nadien niet meer geweest. Zeker niet in het teleurstellend seizoen 2015 waarin we – door 

het hoge aantal uitgevlogen jongen in het jaar ervoor – wel hadden gehoopt op een flinke stijging van het aantal broedparen. 

Maar de afwezigheid van muizen haalde toen een vette streep door de rekening. Door het sterk wisselende weer in het 

voorjaar waren er ook het afgelopen voorjaar de nodige twijfels. Het broedseizoen van 2016 overtroefde echter alle 

verwachtingen.  

 

Weersomstandigheden: 

Een eerste aanzet voor deze kentering was de zachte 

winter. Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 6,3 

°C was de winter van 2015-16 de op één na zachtste sinds 

het begin van de temperatuurmetingen in 1706. Hierdoor 

heeft de overleving van muizen in deze winter – en hiermee 

ook voor muizeneters als de kerkuil – kennelijk geen 

problemen opgeleverd. Ook de soms sterk wisselende 

weercondities in het voorjaar met extreem veel neerslag op 

enkele dagen in mei hebben in ons werkgebied geen 

invloed gehad op de muizenpopulatie. Verdeeld over ons 

gehele werkgebied was de muizenstand goed tot zeer goed 

waardoor we nu wel een recordaantal broedsels konden 

noteren. Onze ringers, die ook de overige vogelwerk-

groepen in Noordoost Twente bedienen, maakten de 

afgelopen zomer dan ook overuren.  

 

Broedseizoen 2016:  

Bij de eerste steekproefsgewijze controles eind mei bleek al 

dat de kasten goed bezet waren, maar ook werd gelijk 

duidelijk dat de controles op dat moment nog te vroeg 

waren. De kerkuilen zaten nog te broeden of er waren 

kleine jongen. De jongen in enkele kasten die wel geringd 

konden worden waren tussen de twee en drie weken oud. 

Om de broedende kerkuilen niet onnodig te storen werden 

verdere controles uitgesteld tot de tweede week van juni.  

 

  

 

 

Van de jongen in veel broedsels werd de vleugellengte 

en het gewicht genoteerd.  

Aan de hand van deze gegevens is nauwkeurig de leeftijd 

van de jongen en het legbegin te berekenen. Negen 

broedparen begonnen eind maart met de eileg met als de 

eerste legdatum 21 maart van een broedpaar in Reutum. 

Een groot deel van de resterende broedparen – ruim 70 % 

– zat in de eerste helft van april op eieren en slechts zeven 

broedparen stelden de start van het broedseizoen uit tot 

mei. Een onverwachte bonus was een melding van laat 

broedsel waarvan de jongen op 3 oktober werden geringd.  

 

De controle van de circa 150 nestkasten is ieder jaar weer 

spannend. Hoeveel kasten zijn er bezet en uit hoeveel 

jongen bestaat het broedsel. In het afgelopen jaar waren de 

controles bepaald geen straf. De bezetting was ongekend 

hoog maar ook het aantal jongen was bijzonder groot. 

Totaal waren er 71 nestkasten bezet; het hoogste aantal 

ooit! Vrijwel alle broedsels waren groot en in maar liefst 50 

nestkasten troffen we vijf of meer jongen aan; in drie kasten 

zelfs acht jongen. Beide ouders hebben het dan erg druk 

om voldoende prooien te vangen. Voor een normale groei 

heeft een kerkuilenjong gemiddeld vijf muizen per nacht 

nodig. Met acht jongen betekent dat dus veertig muizen per 

etmaal alleen al voor de jongen. En de volwassen vogels 

moet uiteraard zelf ook nog eten! Door de korte nachten in 

de broedperiode is de jaagperiode kort en begint pas rond 

23 uur en stopt al om 5 uur. Een hele uitdaging. Samen met 

het hoge aantal bezette nestkasten betekent dit dat de 

muizenstand in ons hele werkgebied erg goed was het 

afgelopen broedseizoen. Van vier broedparen ging het 

broedsel door uiteenlopende oorzaken verloren. Hiervan 

bracht één broedpaar bij een tweede broedpoging jongen 

groot.  

Bepaling van de vleugellengte door Johan Drop 
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Broedparen

Aantal uitgevlogen jongen:  

Het aantal uitgevlogen jongen was bijzonder hoog zeker in 

vergelijking met 2015, maar ook in vergelijking met voorgaande 

jaren. In de grafiek is het gemiddeld aantal jongen van de 

laatste 10 jaar weergegeven. 

 

Het gemiddelde van 4,6 uitgevlogen jong per gestart broedsel 

is boven het langjarig gemiddelde en lag iets onder de twee 

recordjaren van 2007 en 2014. Uit de 72 broedsels totaal 

vlogen totaal 326 jongen uit.  

 

 

Bij het gros van de jongen lag het gewicht boven en soms zelfs 

ver boven de norm. Slechts in enkele nesten was een klein deel 

van de jongen laag in gewicht waarbij het dan vaak de kleinste 

jongen betrof. Een tijdelijke weersverslechtering kan zomaar 

zorgen voor stagnatie in het voedselaanbod, vooral regenachtig 

en winderig weer bemoeilijkt het jagen voor de kerkuil. 

Voornamelijk de hongerige kroost van grote broedsels wordt dan 

niet voldoende gevoerd waarbij dan vooral de kleine jongen in 

het nadeel zijn. Ook kunnen jongen op voedermomenten dan 

elkaar verdringen bij de invliegopening. Hierdoor lopen ze het 

risico naar beneden te kukelen en in sommige gevallen via de 

zolder op de begane grond te belanden. Met als gevolg dat ze 

niet meer worden gevoerd. Dit was op enkele broedlocaties ook 

het geval. Een voorbeeld is het hiernaast afgebeelde jong dat 

sterk vermagerd werd aangetroffen op een tractor. 

 

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. 

Zoals te zien in de grafiek daalde het aantal broedparen vanaf de 

jaren negentig met als dieptepunt 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. In 2014 hadden we een gemiddeld aantal broedparen 

maar wel met een record aantal uitgevlogen jongen. Wellicht dat 

veel van deze jongen in het broedseizoen 2015 – door een zeer 

slecht muizenjaar – niet actief zijn geweest en het afgelopen jaar 

een inhaalslag hebben gemaakt.  

Het kerkuilenjaar 2016 was dan ook een topjaar wat 

betreft het aantal broedparen. Nooit eerder waren er 

71 geregistreerde eerste broedpogingen in ons 

werkgebied. Op moment van schrijven ligt er een 

laagje sneeuw met lichte vorst. Voor de kerkuil is het 

te hopen dat het geen strenge winter wordt in 

combinatie met veel sneeuw zoals in 2011 want dan 

zien we dat de kerkuilenpopulatie door uitval van 

broedparen weer sterk terug zal lopen. 

Bovenstaande grafiek met het aantal broedparen geeft aan dat de omstandigheden per broedseizoen sterk wisselen.  
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Verspreiding in Twente. 

De kerkuil komt verspreidt voor over geheel Twente.  

De hoogste dichtheden van de kerkuil worden aangetroffen in 

Noordoost Twente. Met name ons werkgebied herbergt een 

grote populatie kerkuilen met de hoogste aantallen in de 

gemeentes Tubbergen en Dinkelland. De laagste aantallen 

komen voor in de stedenband Enschede, Hengelo en Almelo. 

In het afgelopen jaar - met een uitzonderlijke hoge bezetting - 

werden de hoogste dichtheden bereikt rondom Geesteren en 

Tubbergen met 13 broedparen per atlasblok van 5 x 5 km. 

Hoge dichtheden met 9 tot 12 broedparen per atlasblok 

kwamen voor in de lijn Albergen, Weerselo en Rossum. 

Dichtheden van 6 tot 8 broedparen waren er rondom 

Ootmarsum, Vasse, Denekamp, Saasveld en rond Bentelo en 

Hengevelde. In muizenrijke omstandigheden kunnen 

kerkuilen genoeg hebben aan een leefgebied van 500 meter 

rond de broedplaats (circa 75 ha). Op het kaartje hiernaast is 

het aantal territoria per atlasblok weergegeven van 2016. 

 

 

Bijzondere broedgevallen: 

 Kerkuilen in RK Kerk Vasse 

De naam kerkuil heeft hij gekregen 

omdat hij in het verleden een geschikte 

broedplaats vond in kerken. Daar 

konden ze via de galmgaten naar 

binnen. Helaas zijn deze bij bijna alle 

kerken dichtgemaakt, omdat men veel 

last had van kraaiachtigen en duiven. 

Maar ook omdat men angst had voor 

overlast van vleermuizen, want 

kerkzolders en kerktorens zijn ook heel 

geschikt als zomerverblijf voor 

vleermuizen. Het gevolg was dat de 

kerkuil noodgedwongen de kerk moest 

ontvluchten. Op deze manier heeft de 

“ontkerkelijking” ook toegeslagen onder 

de kerkuilen en moesten ze hun heil 

elders zoeken.  

 

Echter niet in de H.H. Joseph- en 

Pancratius kerk van Vasse. Hier werd, 

achter een dakkapel op de zolder van de 

RK Kerk, een kerkuilkast geplaatst. 

Afgelopen jaar hebben kerkuilen hier een 

prachtig nest met zeven jongen 

grootgebracht! Henk Paalhaar verzorgt 

en controleert de kasten in het gebied 

rondom Vasse en zodoende kon - in 

overleg met het kerkbestuur - Johan 

Drop alle zeven jongen op 2 juni van een 

ring voorzien. Een unicum, zeker voor de 

ringer. Voor zover bekend, is de RK Kerk 

in Vasse de enige kerk in Twente waar 

kerkuilen hun naam waar maken en er 

een gastvrij onderdak vinden.  

Drama bij kerkuilen Baasdam.  

Op 10 september kwam er een melding 

van Gerard Bossink dat in een schuur 

op het Landgoed Baasdam twee dode 

kerkuilen waren gevonden en beide 

kerkuilen bleken geringd.  

 

Wat was er gebeurd? In de uilenkast, 

opgehangen op de zolder van deze 

schuur, broedde afgelopen jaar voor het 

eerst sinds jaren een kerkuilenpaar. 

Resultaat vijf jongen welke op een 

leeftijd van rond de zes weken werden 

geringd. Tijdens vliegoefeningen op de 

zolder belandde een van deze jongen, 

via een smalle opening op de begane 

grond en wist niet de weg terug te 

vinden naar de zolderverdieping. 

Kennelijk op signalen afgaand van het 

jong kwam ook pa-uil naar beneden en 

ook hij wist niet terug te komen naar de 

zolderverdieping. De begane grond van 

de schuur was in zijn geheel afgesloten 

waardoor de kerkuilen ook niet naar 

buiten konden en beide vogels de 

hongerdood zijn gestorven.  

 

Uit ringgegevens bleek dat het mannetje 

in 2015 als nestjong was geringd op het 

erf van de familie Lenferink in Fleringen. 

Bijzonder jammer dat hij de zorg voor 

zijn eerste broedsel met de dood moest 

bekopen. 

   Gastvrij onderdak voor de kerkuil in de  

  RK Kerk van Vasse 

Twee van de zeven jongen tegen een 

achtergrond van de kerkramen 
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11. RAS-PROJECT BOERENZWALUW 2016 

 

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 de biometrische gegevens genoteerd.  

 

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, leeftijds-

opbouw en dispersie. Tevens worden op de vanglocaties 

alle nesten gevolgd en de jongen geringd. De nestgegevens 

worden verwerkt in het nestkaarten programma van SOVON 

waardoor het jaarlijkse broedsucces, de legselgrootte en 

overleving kunnen worden berekend.  

 

Onze deelname:  

In 2016 werden, net als in 2015, in het kader van het RAS-

Project adulte boerenzwaluwen gevangen en geringd op 

zes boerderijen. De bezetting van deze zes boerderijen was 

totaal 74 broedparen; een toename van zeven broedparen. 

Op deze 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 120 broedvogels te vangen. Dat komt overeen 

met 81 % van de broedvogels en dat was toch lager dan in 

andere jaren waar we ruim 90 % van de broedvogels 

hebben gevangen. Door het late tijdstip van vangen op 

enkele locaties hebben we toch een aantal broedvogels 

gemist. De man/vrouw verhouding was verdeeld in 57 

mannetjes en 63 vrouwtjes. Van de 120 gevangen 

zwaluwen waren 67 exemplaren al in eerdere jaren geringd 

en de ringgegevens staan vermeld in onderstaande tabel.  

In de tabel staat behalve het ringjaar en ringplek ook de toenmalige status aangegeven van de 67 terugvangsten.  

 

Ringstatus Ringjaar van de teruggevangen boerenzwaluwen in 2016 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Geringd als broedvogel op vanglocatie    1 3 6 14 34 

Geringd als nestjong op vanglocatie 1     1 2  

Geringd als nestjong op andere locatie   1     4 

Totaal teruggevangen in 2015 1  1 1 3 7 16 38 

 

Toelichting: 

In de tabel is mooi te zien dat zwaluwen doorgaans geen 

lang leven is beschoren. De broedvogels die per jaargang 

worden teruggevangen nemen snel af. Van de 77 geringde 

broedvogels in 2011 werd er vijf jaar later slecht 1 

teruggevangen. Zoals te verwachten, hadden de meeste 

terugvangsten betrekking op boerenzwaluwen die in 2014 

en 2015 als broedvogel werden geringd. In 2015 werden 67 

zwaluwen als broedvogel geringd. Het afgelopen jaar zijn er 

hiervan 34 teruggevangen; allen op dezelfde locatie.  

Daarmee is het de helft van deze broedvogels gelukt na 

overwintering terug te keren op de broedplek. De overleving 

lijkt daarmee een stuk hoger dan in de voorgaande jaren. 

Verder is het heel opmerkelijk dat van de 487 geringde 

nestjongen in 2015, er in 2016 geen enkel nestjong is 

teruggevangen. Het blijft ieder jaar weer een mysterie dat 

niet meer jongen terugkeren op de geboorteplek. Over de 

meest bijzondere terugvangst uit deze tabel – het nestjong 

uit 2008 – hierna meer bijzonderheden.
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Bijzondere terugmeldingen: 

Tijdens het vangen bij Johan Kleissen waren we heel 

benieuwd of we het mannetje, in 2008 als nestjong geringd 

op deze boerderij, ook dit jaar weer zouden terugvangen. 

Vanaf 2008 was dat zonder uitzondering gelukt. Het was 

een mooi moment om te zien dat het deze zwaluw ook in 

2016 weer gelukt is om heelhuids terug te keren uit zijn 

overwinteringsplek in Afrika. Op moment van vangen was 

deze overlevingskampioen hiermee iets meer dan acht jaar 

oud en daarmee waarschijnlijk de op één na oudste 

terugmelding van een boerenzwaluw in Nederland.  

 

Trekroute overwinteringsgebied: 

Door onze deelname aan het geolocator project in 2011 en 

2012 zijn we veel te weten gekomen over de trekroute die 

boerenzwaluwen volgen op hun reis van en naar hun 

overwinteringsgebied in Afrika. Om een voorbeeld te 

kunnen geven van de reis – zoals het bovengenoemde 

mannetje inmiddels al acht keer heeft gemaakt – zijn 

hieronder de reisroute en bijzonderheden weergegeven 

van een boerenzwaluw uit het geolocator project. Ook deze 

zwaluw broedde in de stal van Johan Kleissen.  

 

Vertrek naar Afrika:  

Deze zwaluw - met op zijn rug een minuscule geolocator - 

vertrok op 29 september uit Albergen voor een lange reis 

naar Afrika. Hij had waarschijnlijk twee nestjes met jongen 

groot gebracht en het hiermee was het broedseizoen ten 

einde. Hij vloog via Frankrijk en de oostkust van Spanje 

naar Marokko en had in Noord-Spanje een tussenstop van 

enkele dagen om op krachten te komen. Hij passeert de 

Middellandse Zee en vliegt gelijk door over de Sahara naar 

West-Afrika. Hier stopt hij voor de tweede keer voor een 

aantal dagen om vervolgens naar zijn overwinteringsgebied 

in Kameroen te vliegen. Aankomst in Kameroen op 24 

oktober, afstand: 6890 km. Deze boerenzwaluw verbleef 

totaal 153 dagen in Kameroen.  

 

Terugreis naar Albergen: Op 25 maart gaat deze 

boerenzwaluw weer op reis naar zijn broedplek in Albergen. 

Vanuit Kameroen gaat hij naar West Afrika waar hij dicht bij 

elkaar twee stopplaatsen heeft en waar hij voor langere tijd 

verblijft. Vanuit de tweede plek steekt hij vervolgens de 

Sahara over naar een derde tussenstop in Marokko. Na de 

oversteek van de Middellandse Zee is hij vanuit Zuid-

Frankrijk rechtstreeks naar zijn broedplaats gevlogen. Op 

12 mei komt hij dan aan in Albergen. Hij heeft er dan met 

47 dagen opmerkelijk lang over gedaan; drie weken langer 

dan in het najaar. Dat hij pas op 12 mei aankomt, is erg 

laat. De eerste zwaluwen arriveren al begin april en het 

eerste nestje met eieren in dat jaar, was er al op 10 mei.

 

Hieronder de route en de details van zijn tocht naar het overwinteringsgebied en vervolgens weer terug naar Albergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najaarstrek   

- Vertrek uit Albergen: 29 september 

- Aankomst Kameroen: 24 oktober 

- Aantal reisdagen: 18 

- Aantal rustdagen: 7 

- Totale duur: 25 dagen 

- Totale afstand: 6890 km 

- Vliegafstand gemiddeld: 280 km/dag 

- Vliegafstand op reisdagen: 383 km/dag 

 

Winter:  

Overwinterde in Kameroen, waar hij in totaal 153 dagen verbleef. 

 

Voorjaarstrek:  

- Verliet Kameroen op 25 maart 

- Aankomst in Albergen: 12 mei 

- Aantal reisdagen: 16 

- Aantal rustdagen: 31 

- Totale reisduur: 47 dagen 

- Totale afstand: 7580 km 

- Vliegafstand gemiddeld: 161 km/dag 

 -Vliegafstand op reisdagen: 474 km /dag 

Nestjong uit 2008 inmiddels acht jaar teruggevangen 
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Broedseizoen 2016.  

De eerste broedparen kwamen 

eind maart begin april terug op de 

boerderijen. Vier paartjes lieten er 

geen gras over groeien en 

begonnen eind april aan het eerste 

broedsel met een eerste eileg op 

20 april. Zoals ieder jaar komen de 

zwaluwen gespreid aan en kunnen 

er tot ver in mei nog broedparen 

arriveren. Ongeveer half mei waren 

iets meer dan de helft van de 

broedparen begonnen aan het 

eerste broedsel. Uiteindelijk was 

het aantal broedparen zoals 

hierboven al vermeld hoger dan in 

2015.  

 

Helaas betekende dit niet dat daarmee ook 

meer jongen uitvlogen. De 

weersomstandigheden waren niet altijd 

optimaal voor de zwaluwen. Periodes met 

koud weer en veel neerslag maakten dat er 

gemiddeld minder jongen per nest zijn 

uitgevlogen. Vooral uit de eerste broedsels 

vlogen t.o.v. 2015 minder jongen uit. Er 

mislukten twintig broedsels waarvan 

dertien in de eifase. In de mislukte 

broedsels met jongen werden de jongen 

meestal dood in het nest aangetroffen. 

Daarbij kwam dat er ook beduidend minder 

broedvogels een tweede broedsel 

begonnen. Al met al vloog er één jong per 

broedpaar minder uit dan in 2015.  

 

Onderzoek Radboud Universiteit 

Per 1 juli 2016 doet Anne Kwak vanuit de Radboud Universiteit te Nijmegen promotieonderzoek naar de effecten van 

systemische pesticiden op vogelpopulaties. Eind 2015 kregen wij het verzoek om haar hierin - vanuit het 

boerenzwaluwproject - te assisteren.

  

Onderzoeksvraag 

Het onderzoek moet de vraag 

beantwoorden of er een link bestaat 

tussen deze pesticiden, insecten-

aanbod en vogels. Eén hypothese is 

dat deze systemische pesticiden 

ervoor zorgen dat insectenetende 

vogels onvoldoende voedsel of 

voedsel van mindere kwaliteit hebben 

om hun jongen groot te brengen. Het 

effect van uitspoeling van het gif in 

sloten op het insectenleven wordt 

hierbij ook betrokken.  

 

Voor dit onderzoek wordt gebruik 

gemaakt van bestaande datasets over 

vogeldemografie en in het veld worden 

metingen verricht. De vogelsoorten die 

ze voor dit onderzoek geselecteerd 

heeft, zijn spreeuw, kleine karekiet en 

boerenzwaluw. Daarvoor heeft ze de 

hulp van ringers in Nederland 

ingeroepen.  

 

 

Onderzoeksregio’s voor het 

boerenzwaluwonderzoek zijn 

Friesland, Noord Veluwe, Betuwe, 

Noord-Holland en Twente. In ons 

gebied wordt het onderzoek uitgevoerd 

op drie boerderijen. Het veldwerk 

bestaat uit drie onderdelen:  

 

Nestjongen  

Behalve het ringen van de jongen 

worden van alle nestjongen de leeftijd 

bepaald en het gewicht waarbij van 

alle nesten nestkaarten worden 

gemaakt in het nestkaartenprogramma 

van SOVON  

 

Dieet van nestjongen 

Naast het vangen van insecten werden 

ook proeven gedaan naar het dieet 

van de nestjongen. Van vijf nesten per 

locatie werden bij de pullen – voor een 

tijdvak van 1 uur – de door de  

 

 

 

oudervogels aangesleepte prooien 

afgenomen en in een potje met alcohol 

gestopt voor verder onderzoek.  

 

Voedselfrequentie  

Met behulp van camera’s werd het 

aantal voermomenten gemeten. 

Hiervoor werden per locatie vijf nesten 

aangewezen waar gedurende twee uur 

filmopnamen werden gemaakt. 

Insectenvallen. Speciale insecten-

vallen voor insecten op het water en 

boven land moesten periodiek worden 

geplaatst. Daarnaast werd op elke 

locatie ook een permanente 

insectenval geplaatst om daarmee 

gedurende het hele seizoen langs 

vliegende insecten te bemachtigen. De 

potten waarin de insecten werden 

gevangen moesten wekelijks worden 

geleegd en ververst. Alle potten 

werden voorzien van labels en gingen 

periodiek richting laboratorium. 

Hieronder de drie types gebruikte insectenvallen voor respectievelijk vliegende- bodem en waterinsecten  

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARGANG 2015 2016 

Broedparen: 67 74 

Legbegin 1e legsel gem. 11 mei 16 mei 

Aantal 1e legsels 64 74 

Aantal 2e legsels 66 59 

Uitgevlogen 1e legsel gem. 4,5 4,0 

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

Uitgevlogen gem. per nest 3,9 3,7 

Uitgevlogen totaal 511 490 

Uitgevlogen per broedpaar 7,6 6,6 

Nestjongen geringd: 487 473 
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12. HUISZWALUWENINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 2016 

 

De terugkeer van de zwaluwen uit het verre Afrika wordt van oudsher nog vaak gezien als het begin van de lente, het wordt 

geassocieerd met mooi weer. Bij ‘zwaluwboerderij’ Broenink in Langeveen werd in 2016 de eerste huiszwaluw al 

gesignaleerd op 26 maart. Dit was wel een erg vroeg exemplaar. Misschien was het ‘getwitter’ van deze wel de voorbode 

van de 48 stelletjes die daarna in de zomer het erf als broedplaats kozen. Daarmee was de locatie in Langeveen dit jaar de 

grootste in Noordoost-Twente. De vroege aankomst van bovengenoemde zwaluw bleek achteraf echter nog geen garantie 

voor een geweldig broedseizoen in de gehele regio. 

 

Zoals blijkt uit onderstaand overzicht bleef het aantal 

bebroede nesten in 2016 steken op 1517, het laagste 

aantal sinds het beginjaar van de tellingen in 1997.  

De daling die zich duidelijk heeft ingezet vanaf 2011 heeft 

zich zelfs nog doorgezet. Ook het aantal bewoonde locaties 

nam af en daalde van 223 in 2015 naar 212 in dit 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 

2016 212 1517 

 

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 vier 

jaargangen).  

 

Categorie Locatiegrootte 2016 2015 2014 2013 

A 1 nest 16 % 18,3% 21,4 % 21,1 % 

B 2 – 5 nesten 42,5 % 40,3% 38,9 % 38,3 % 

C 6 – 15 nesten  31,1 %  31,3% 28,6 % 32,3 % 

D 16 – 25 nesten 5,7 % 4,5% 7,9 % 4,5 % 

E 26 – 50 nesten 4,7 % 5,6%  3,2 % 3,4 % 

F 51 – 100 nesten 0 % 0% 0% 0,4% 
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De laatste drie jaar hebben we geen F-locaties meer 

aangetroffen. Enkele jaren geleden haalden we nog een 

top van 82 nesten bij Zanderink in De Lutte. De grootste 

schommelingen in aantallen nesten zien we bij 

grootscheepse bouwactiviteiten op het boerenbedrijf. De 

nestgelegenheid neemt dan vaak dramatisch af. Door het 

plaatsen van plankjes en kunstnesten op geschikte plekken 

kan nog wel eens voor enige opleving worden gezorgd.  

Tot de categorie E behoorden dit jaar de familie Bartels te 

Oldenzaal (Deurningen) met 25 nesten (vorig jaar 26), de 

fam. Lohuis te Geesteren met 28 (17) nesten, Mensink te 

Rossum met 29 (32), Droste te Fleringen 29 (31), Reuver te 

Deurningen 30 (33), Zanderink in De Lutte 30 (30), 

Veldhuis te Agelo 33 (32), Schothorst in De Lutte 38 (38) 

terwijl Broenink te Langeveen met 48 nesten (29) de 

koploper was. (tussen haakjes het aantal van 2015)  

 

Onderstaande tabel geeft de aantallen bebroede nesten aan van de grootste locatie in de laatste 5 jaar. In 2011 was het 

grootste aantal nog 77. Zoals de tabel aangeeft had de grootste locatie dit jaar 48 nesten. Hierbij was geen enkel kunstnest.  

 

Jaargang 2016 2015 2014 2013 2012 

Aantal nesten 48 38 50 53 59 

 

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 

 2016 2015 2016 2015  2016 2015 2016 2015 

Agelo 13 14 104 99 Mander 3 5 26 21 

Albergen 9 9 54 59 Manderveen 0 0 0 0 

Beuningen 17 18 90 112 Mariaparochie 1 1 10 4 

Brecklenkamp 3 1 27 11 Nrd.Deurningen 5 3 20 11 

De Lutte 15 20 124 178 Nutter 3 5 14 16 

Denekamp 21 18 115 114 Oldenzaal 3 1 64* 26 

Deurningen 6 11 81 118 Ootmarsum 1 1 12 11 

Enschede 0 0 0 0 Oud Ootmarsum 8 6 42 55 

Fleringen 12 10 77 77 Overdinkel 1 1 3 6 

Geesteren 15 18 124 103 Reutum 5 5 31 41 

Hengelo 0 0 0 0 Rossum 23 24 165 171 

Hertme 1 1 10 11 Saasveld 14 17 103 106 

Hezingen 1 1 5 6 Tilligte 7 7 41 41 

Langeveen 4 4 71 54 Tubbergen 1 1 1 2 

Lattrop 3 7 13 24 Vasse 1 1 3 11 

Lonneker 1 1 5 10 Vriezenveen 0 0 0 0 

Losser 4 3 25 10 Weerselo 7 11 57 73 

 

 

 

 

 

 

 

Grote locaties van meer dan 50 nesten 

worden niet meer aangetroffen 
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Kunstnesten 

Als er in de omgeving niet voldoende 

goed nestmateriaal beschikbaar is, 

kunnen kunstnesten een uitkomst zijn. Bij 

de familie Lohuis te Geesteren waren 28 

van de 30 kunstnesten bezet, zo zijn er 

meerdere locaties waar het aantal bezette 

kunstnesten duidelijk een positieve 

invloed heeft op het totaal. In 2016 waren 

er 704 kunstnesten aanwezig. Hiervan 

waren er 430 bezet. Het bezettings-

percentage was daarmee 61 %. Van de in 

totaal 1517 bezette nesten kwamen er 

430 voor rekening van kunstnesten. 

Daarmee kwam het aandeel van 

kunstnesten op 28 % van het totale aantal 

nesten.  

 

 

Opgemerkt 

Het aantal nesten dat vermeld staat 

bij Oldenzaal is beduidend hoger 

dan in het jaar 2015. Dit heeft te 

maken met een verandering van 

gemeentegrenzen. Een goede 

huiszwaluwenlocatie staat nu 

vermeld onder Oldenzaal en niet 

meer onder Deurningen. Een locatie 

uit De Lutte is om eenzelfde reden 

dit jaar ook bij Oldenzaal geteld.  

 

Bij de start van de tellingen in 

geheel Noordoost-Twente ging de 

aandacht vooral uit naar de 

huiszwaluw. Na en aantal jaren 

werden ‘in de kantlijn’ door de tellers 

ook dikwijls nog het aantal 

aanwezige broedparen van de 

boerenzwaluw genoteerd. Op bijna 

elke locatie waar nu 

geïnventariseerd wordt, komt het 

gesprek al gauw ook op de 

boerenzwaluw. Met zekere 

regelmaat moet de teller nog even 

weer de verschillen uitleggen tussen 

de huis- en de boerenzwaluw.  

 

De onderstaande aantallen 

boerenzwaluwen geven het wel en 

wee van de boerenzwaluw weer in 

de afgelopen twee jaar. Werden er 

in 2015 nog 1890 broedparen van 

de boerenzwaluw geteld, in 2016 

was het aantal 1950. Een toename 

van 60. De stijging van het aantal 

broedparen van de boerenzwaluw is 

deels te verklaren uit een ‘bredere’ 

telling, maar ook zien onze tellers 

locaties waar in de loop der jaren de 

huiszwaluw verdwenen is en de 

boerenzwaluw nog wel aanwezig is. 

Bovendien wordt regelmatig 

opgemerkt dat boerenzwaluwen en 

paarden een goede combinatie 

vormen.  

 

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 merendeel is al 

vanaf de start van de tellingen 

actief. 

 

Helaas is ons dit jaar Gerrit 

Vreeswijk, lid van De Grutto te 

Weerselo, plotseling ontvallen. 

Vanaf het beginjaar ging hij jaarlijks 

op pad in zijn telgebied Lemselo. Wij 

verliezen in hem een vrijwilliger 

waarop we konden bouwen, je kon 

altijd een beroep op hem doen.  

 

 

Modder 

Modder is een onmisbaar bouwmateriaal voor de 

huiszwaluw. De kwaliteit van deze ‘metselspecie’ en 

de afstand tot nestlocatie zijn van groot belang. Het 

nest van de huiszwaluw bestaat uit 1000 balletjes van 

modder vermengd met speeksel. De bolletjes worden 

verstevigd met strootjes en gras als ‘bewapening’. Het 

nest moet een hele familie huiszwaluw herbergen. Dat 

stelt eisen aan de stevigheid. Modder met een hoog 

leem of kleigehalte is dan ook een vereiste 
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13. ACTIVITEITEN JEUGDGROEP 2016 

 

In 2006 is de Jeugdnatuurgroep opgericht met als belangrijkste doelstelling kinderen de natuur te laten beleven. Door die 

beleving, waarbij ze al hun zintuigen gebruiken, doen ze op een leuke manier kennis op en leren ze de natuur te waarderen 

en respecteren. Hieronder een aantal van de activiteiten en uitstapjes die het afgelopen jaar zijn georganiseerd door de 

club. 

 

Maandag 7 maart zijn we om 15.00 uur vertrokken vanaf 

het Kerkplein in Saasveld voor de Voorjaarswandeling door 

het Kerkebos. Hoewel de lucht er steeds een beetje 

dreigend uitzag, was het toch lekker weer om door het bos 

te struinen. Bij de boerderij hebben we eerst gekeken naar 

de uilenkast in de schuur, waar nog een paar braakballen 

op de grond lagen. 

Daarna zijn we langs de beek gelopen, die wel erg hard 

stroomde. Het water stond dan ook hoog en het was overal 

erg nat. Onderweg hebben we verschillende keren stil 

gestaan om te luisteren naar de vogels. De grote lijster liet 

zich mooi horen. Verder hebben we kunnen genieten van 

de zang van o.a. de zanglijster, de boomklever, de 

boomkruiper en het roodborstje. Omdat we met een klein 

groepje waren en alle kinderen een verrekijker hadden, 

konden we met z’n allen een appelvink bekijken die we 

ontdekten boven in een boom. Toch wel een bijzondere 

waarneming.  

 

Op woensdagmiddag 20 april zijn we met dertien kinderen 

naar het Holthuis in Deurningen geweest. Onze gastheer 

was Martin Degen van Landschap Overijssel, die met ons 

meeging naar een paar poelen. De kinderen hadden hun 

schepnetjes mee en Martin had een flink schepnet om te 

kijken welke waterbeestjes er in de poelen leven. Op de 

zoekkaarten konden we kijken wat er was gevangen. Voor 

de vele kikkervisjes hadden we geen schepnet nodig, op 

sommige plekken zag het zwart van de dikkopjes. Maar 

naast de bootsmannetjes, geel gerande watertor, een 

kleine groene kikker, bloedzuigers en een paar mooie 

kokerjuffers, waren het toch vooral de kleine 

watersalamanders die de meeste aandacht kregen. Na het 

onderzoek bij de poelen zijn we nog even gaan kijken bij de 

Deurningerbeek, die voor een deel weer haar natuurlijke 

loop heeft teruggekregen. In de beek heeft Martin nog een 

mooie vis gevangen: een bermpje. De tijd vloog voorbij en 

nadat we Martin hebben bedankt voor de mooie middag 

zijn we weer richting Saasveld gereden.  

 

Op dinsdag 28 juni zijn we naar de boerderij geweest van 

Jan Oldekamp in De Lutte. Jan wist van alles te vertellen 

over de omgeving rond zijn boerderij: van het grint dat er 

ligt, de uilen die er wonen, de bijen die in de kasten zitten 

en nectar verzamelen, tot de plantjes die er bloeien en over 

de waterbeestjes in de poel. Ook mochten we een kijkje 

nemen in de toch altijd geheimzinnige vleermuizenkelder. 

We kregen nog even een demonstratie van het hameren 

van een zeis om hem scherp te houden. Geen alledaagse 

bezigheid en sommige kinderen wisten  

 

 

dan ook niet wat een zeis was. In het hooilandje achter de 

boerderij waren de orchideeën nog wel te vinden, maar 

grotendeels uitgebloeid. Verder zagen we veel grote 

ratelaar, rolklaver, rode klaver en veldrus om er maar een 

paar te noemen. Teus had zijn schepnet meegenomen en 

wist nog een bruin zandoogje en een koevinkje te vangen, 

twee typische grasland vlinders. Als laatste gingen we met 

de schepnetjes naar de poel om waterbeestjes te vangen, 

waaronder een paar prachtige larven van de 

kamsalamander. De laarzen waren weer niet hoog genoeg 

en dus werden er natte voeten gehaald. Maar lekker in het 

zonnetje met iets te drinken en een plakje cake was het 

toch dik genieten. 

Met z’n allen turen naar de bijzondere appelvink 

Heerlijk genieten van de zon, drinken en cake 
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Op 8 september zijn we met veertien kinderen naar het 

Singraven gereden. We mochten via de grote 

toegangspoort naar binnen. Dat maakte al de nodigde 

indruk op de kinderen. Onze gastheer Daan, de beheerder 

van het landgoed wachtte ons op, om ons binnen te laten 

in het kasteel. Hij vertelde over de bewoners van het huis 

en hoe alles bewaard is gebleven, zodat we nu nog 

konden zien hoe mensen leefden in al die 600 jaar dat het 

huis oud is. Vooral de laatste bewoner, de heer Laan, was 

een echte verzamelaar van mooie spullen overal vandaan. 

Bij het kasteel hoort een mooi park, waar de Dinkel zo 

prachtig door heen slingert. Nog niet zo lang geleden 

hebben ze er een vistrap aangebracht. De kinderen zagen 

nog een grote kreeft weg schieten in de vijver. Natuurlijk 

waren er veel kleine kikkers om te vangen en weer terug 

te zetten in het water.  

 

Donderdagmiddag 13 oktober zijn we op stap geweest 

in het buitengebied van Saasveld. Een rondje “Brook’’ bij 

Teus en Guus Tijink. Aan de Loodijk werden we hartelijk 

ontvangen met sap en koffie met heerlijke eigengebakken 

perenflappen. Teus, een van de kinderen, was die middag 

onze gastheer en gids.  

 

Langs de rand van een akker stond een flink aantal uit de 

kluiten gewassen Eekhoorntjesbrood, een paddenstoel 

met buisjes aan de onderkant van de hoed. Iets verderop 

vonden we een Grofplaatrussula. De onderkant van de 

hoed heeft plaatjes, die toch even iets nauwkeuriger 

bekeken moesten worden. Deze tocht ging niet over 

gebaande paden. Onderweg werden we door de heer Ter 

Horst uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in zijn 

tuin waar hij een prachtig bijenhotel had gemaakt. Van de 

grondeigenaren was er toestemming om dwars door het 

veld te gaan en dan kom je wel eens obstakels tegen. Bij 

een stuw in de beek werd door Teus vakkundig uitleg 

gegeven. 

 

 

 

Er is zondag 6 november weer hard gewerkt in de mooie 

natuur van de Wiekermeden. Er was een goede opkomst 

van zowel kinderen als volwassenen en er is dan ook veel 

werk verzet. Een flink deel is gemaaid door de mannen 

van de Heemkunde Weerselo. Daarna konden de 

kinderen aan de slag: het maaisel bijeen harken en met 

kruiwagens naar een grote wagen rijden, waarmee het 

later werd afgevoerd.  

 

Na de pauze begon het grote werk: snoeien en zagen. 

Hiermee konden de kinderen zich helemaal uitleven. 

Natuurlijk was er weer koffie met heerlijke zelfgebakken 

cake. Rond het middaguur kwamen Jos en Marietje 

Schabbink met lekkere pizza die met smaak werd 

opgegeten. Ook de smakelijke soep van Jan ontbrak niet 

en er was zelfs nog ruimte voor een toetje: yoghurt met 

muesli! De weergoden waren ons goed gezind en we 

gingen dan ook letterlijk en figuurlijk met een voldaan 

gevoel naar huis. Het gereedschap was ons weer ter 

beschikking gesteld door Landschap Overijssel. 

 

 

Teus geeft bij een stuw uitleg aan een aandachtig gehoor 

Bij een prachtige oude eik was er even tijd om te spelen. 

De harde werkers in beeld.   
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14. Scholenproject “Red de vlinder en de bij”  

 

De gemeente Dinkelland is begin maart 2016 een plan de campagne gestart met als doel meerdere organisaties / 

werkgroepen te interesseren en enthousiasmeren voor samenwerking op het gebied van jeugd en natuur. De jongeren zijn 

immers de vrijwilligers en de beleidsbepalers van de toekomst. Zij zijn het ook, die ons werk ten behoeve van de natuur in 

de toekomst voort moeten zetten. Uit dit alles is een werkgroep voortgekomen, bestaande uit vertegenwoordigers van onder 

meer de gemeente Dinkelland, het Wonderryck (v.m. Natura Docet), de LTO, plaatselijke Wildbeheereenheden, Heemkunde 

Denekamp, Vogelwerkgroep Heemkunde Ootmarsum, Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum, Jeugdnatuurgroep Vasse, 

Mander en Hezingen en onze eigen Vereniging. Na een eerste praatsessie met onze voorzitter heeft het bestuur Wim 

Wijering gevraagd om in deze werkgroep als representant van onze Vereniging op te treden. 

 

Red de vlinder en de bij:  

Na hiermee akkoord te zijn gegaan, ontstond bij 

samensteller dezes spontaan het idee om 

vooruitlopend op alle toekomstige plannen een eerste 

scholenproject op te zetten, met als actueel onderwerp: 

“Red de vlinder en de bij”. De reden voor dit alles is de 

sterke achteruitgang van wilde bijen, het verdwijnen 

van steeds meer veld- en akkerbloemen en de 

teloorgang van tal van weide- en akkervogels. Om 

hieraan in eigen omgeving tegemoet te komen werd 

het plan opgevat om in het voorjaar van 2016 meteen 

al met diverse schoolkinderen een aantal "geschikte" 

bermen, akkerranden, stroken langs wandel- en 

fietspaden, braak liggende stroken op 

industrieterreinen e.d. in te zaaien en bloemrijk te 

maken. Het doel voor het opzetten van dit scholen-

project was tweeledig, namelijk a. om de jeugd via 

basisscholen weer vaker in contact te brengen met de 

natuur en b. de natuur in eigen omgeving een extra 

steuntje in de rug te geven.  

 

De aanpak:  

Van meet af aan was er veel medewerking van de gemeente 

Dinkelland, met name van Alfons Hottenhuis van Naoberkracht 

Dinkelland / Tubbergen. Ook met Landschap Overijssel in de 

persoon van Leonie Rouwenhorst werd nauw samen gewerkt. 

Er werden contacten gelegd met een aantal bereidwillige 

basisscholen om de kinderen bij het project te betrekken. Om 

de scholieren en andere betrokkenen goed te informeren en 

instrueren heeft ondergetekende, samen met Laurents ten 

Voorde enkele boeiende PowerPointpresentaties 

samengesteld. Voor het werven van vrijwilligers werd een 

informatieavond belegd, waarbij verschillende leden en 

donateurs van onze Vereniging zijn bijgepraat over de plannen. 

De gemeente Dinkelland bleek daarnaast bereid om veel van 

de stroken “zaaiklaar” te maken en de kosten voor het 

zaaigoed voor haar rekening te nemen. Dat laatste gold ook 

voor Landschap Overijssel, die ons eveneens spontaan een 

behoorlijke hoeveelheid bloemen- en graanmengsels ter 

beschikking stelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Akkerranden tegen de teloorgang van bijen en vlinders Wim geeft uitleg op de Aloysiusschool   
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De praktische uitvoering:  

Op 18 april kregen 70 kinderen van de Aloysiusschool een 

presentatie te zien over het belang van het scholenproject: 

“Red de vlinder en de bij”. Alle kinderen weten nu wat 

biodiversiteit is, dat het slecht gaat met de vlinders en de 

bijen, dat deze insecten nodig zijn voor de bestuiving en 

bevruchting van planten, struiken en bomen en dat een 

hommel ook gewoon een wilde bij is.  

 

 

Samen met 10 vrijwilligers van onze Vereniging en 2 leden 

van de Heemkunde Denekamp beten zij op dezelfde dag 

op het industrieterrein Echelpoel, te Weerselo als eerste de 

spits af en zaaiden en harkten de eerste twee 

bloemstroken (circa 900 m²) in. De wethouders Eric 

Kleissen en Alfons Steggink gaven op genoemde datum 

het startsein voor deze spontaan opgezette actie. Dit alles 

onder het toeziend oog van een afgevaardigde van 

Landschap Overijssel met ervaring bij dergelijke projecten.  

 

Op 20 april daaraanvolgend hebben, na wederom een 

visuele inleiding op school, 20 kinderen van de 

Bernardusschool in Saasveld een strook van circa 400 m² 

ingezaaid bij de hr. Loohuis aan de Broekhuisweg te 

Saasveld. Deze laatste stelde hiervoor spontaan zijn grond 

beschikbaar. Ook hierbij waren meerdere vrijwilligers van 

onze Vereniging als “inzaaicoach” aanwezig. De kinderen 

gedroegen zich voorbeeldig en waren oprecht 

geïnteresseerd. Net als in Weerselo werd met hen de 

afspraak gemaakt dat we in de bloeitijd samen de 

resultaten zouden gaan bekijken.  

 

 

Op 25 april stond de 3e schooljeugdactie (dit keer in 

Rossum) op het programma. Hiervoor had de 

Scoutinggroep Weerselo zich spontaan aangemeld en 

gaven 15 kinderen op die dag - ondanks het koude en 

miezerige weer - acte de préséance. Als steeds kregen ze 

in hun eigen blokhut eerst een presentatie te zien over het 

hoe en waarom van het project. Ook zij begrijpen nu wat 

biodiversiteit betekent en hoe belangrijk het is om de bijen 

en vlinders te helpen. “Gewapend” met allerlei harken, 

zaaibakjes en een grote hoeveelheid zaaigoed togen we 

vervolgens naar de Ootmarsumsedijk te Rossum, waar 

langs de schoolroute circa 1000 m² grond werd ingezaaid 

met een mooi bijen- en vlindermengsel. Een 8-tal leden 

van onze Vereniging was hierbij van de partij, evenals 

enkele begeleiders van de Scouting. Michael Kleissen, die 

de grond voor het goede doel beschikbaar stelde, was nog 

net op tijd om samen met het hele gezelschap op de 

gevoelige plaat te kunnen worden vastgelegd.  

 

 

Het waarom:  

Meer dan de helft van onze inheemse wilde bijen wordt 

met uitsterven bedreigd. Verder leven er nog 53 soorten 

dagvlinders in ons land. Het waren er ooit eens 70. Dertig 

andere soorten staan op de Rode lijst. We hebben 

derhalve nog maar 23 algemene tot vrij algemene 

dagvlinders over!  

 

Enthousiast inzaaien en harken in Saasveld 

Het hele gezelschap in Rossum op de gevoelige plaat 

Argusvlinder 98 % uit boerenland verdwenen 
Jan Loohuis plaatst het biodiversiteitsbordje bij de ingezaaide 

strook 
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Van onze traditionele veldbloemen zien we steeds minder 

soorten, vooral in de intensief beheerde weilanden.  

Zestien typische akkerplanten zijn intussen uitgestorven. 

Van de nog resterende veldplanten in Nederland worden er 

maar liefst 75 bedreigd. Rond 1960 kwamen er nog zo'n 

120 plantensoorten regelmatig voor op de akkers in 

Nederland. Tegenwoordig zijn dat er nog maar 20! En wat 

te denken van onze weide- en akkervogels. Veldleeuwerik, 

grutto, patrijs, geelgors en zelfs kievit en ringmus gaan 

schrikbarend in aantal achteruit. Ook bij de gewone 

"boerenlandvogels” zijn de aantallen de afgelopen 30 jaar 

met maar liefst 30 % afgenomen en het eind is nog lang 

niet in zicht.  

 

Het resultaat in 2016:  

Op 05 juli 2016 was het dan zo ver dat we gezamenlijk de 

resultaten konden bekijken. De kinderen van meester Jan 

en juf Annerieke (Aloysiusschool) vonden op het Echelpoel 

vooral de roodwitblauwe kleuren van klaproos, kamille en 

korenbloem het mooist. Aan de hand van een speciaal 

voor dit doel ontworpen opdracht en met de hulp van 

meerdere leden van onze Vereniging duurde het niet lang 

voordat ook andere plantensoorten en zelfs een aantal 

graansoorten op naam konden worden gebracht. Natuurlijk 

werd er ook gekeken naar het insectenrijkdom. Jammer 

genoeg was het op die dag te donker en net niet warm 

genoeg voor een grote verscheidenheid aan insecten. Wel 

werden verschillende zweefvliegen, honingbijen, cicades 

en enkele vlinders ontdekt. Een paar meisjes proefde zelfs 

eetbare bloemblaadjes wat ze best lekker vonden. Een 

geelgors gaf met zijn zang meer dan duidelijk blijk van zijn 

tevredenheid met deze nieuwe voedsellocatie. Alle 

kinderen gingen na afloop goed gemutst weer naar school, 

nadat ze als symbolisch geschenk een appel hadden 

gekregen. De groepen met de beste resultaten kregen 

nadien zelfs een heus nestkastje mee naar huis.  

Aansluitend reden we spoorslags door naar Saasveld waar 

de kinderen van juf Charinda met haar assistente Saskia 

(Bernardussschool) ook de resultaten van hun inzaailocatie 

(bij Jan Loohuis) mochten bekijken. Helaas was de bloei 

hier iets minder uitbundig als op het Echelpoel.  

 

Toch waren de Saasveldse scholieren zeer enthousiast 

over hun inzaairesultaat. Ook zij begonnen ijverig met het 

beantwoorden van de opdrachtvragen en vroegen van 

alles en nog wat om hun lijstje zo goed mogelijk ingevuld te 

krijgen. Zij ontdekten niet alleen heel veel verschillende 

akkerkruiden, maar vooral ook veel vliegende insecten. 

Eén van hen had zelfs zoveel interesse dat hij bijna te laat 

kwam voor de in het vooruitzicht gestelde pannenkoeken. 

Jammer genoeg begon het daarna te miezeren. De 

kinderen lieten zich de pannenkoeken (met dank aan 

Miriam) evenwel goed smaken. Ook zij kregen als toetje de 

symbolische appel (het product van de bestuiving) mee. Na 

afloop werden zij, net als alle leerkrachten en de vorige 

groepen, hartelijk dank gezegd voor hun spontane 

medewerking.  

 

Vanwege de op handen staande schoolvakanties heeft de 

nacontrole met de scoutinggroep aan de Ootmarsumsedijk 

helaas niet meer kunnen plaats vinden. Deze grote 

akkerstrook ontwikkelde zich het afgelopen jaar tot één 

lang bloemenlint langs een schoolroute. Deze strook werd 

door heel veel vliegende insecten, waaronder veel (wilde) 

bijen en vlinders gedurende de bloeitijd bezocht. Degenen, 

die hun oren te luisteren legden, vingen meer dan eens op 

hoe mooi men de aanblik van deze kleurrijke akkerrand 

vond. Veel dank zijn we hierbij verschuldigd aan Michael 

Kleissen. 

  

Geelgors sterk in aantal sterk afgenomen  

De kinderen deden serieus hun best in Saasveld  

Zo zag de bloemstrook eruit op het industrieterrein Echelpoel 
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Verheugend was verder dat ook collega-leden van de 

projectgroep, zowel in Ootmarsum als Denekamp er ook 

geen gras over lieten groeien om scholieren te betrekken 

bij meerdere inzaailocaties. In totaal werden er dan ook 

op zeker 25 verschillende locaties bloemrijke stroken 

aangelegd / gecreëerd, zowel in de gemeente Dinkelland, 

als in de gemeente Tubbergen. Al met al hebben binnen 

onze Vereniging ruim 110 schoolkinderen dit jaar mogen 

meedoen aan het scholenproject “Red de vlinder en de 

bij”. Met de kinderen in Ootmarsum en Denekamp erbij 

zal dit aantal ongetwijfeld nog veel groter zijn geweest. 

Eenieder was het er nadien over eens dat de schooljeugd 

op een leuke en leerzame manier kennis heeft gemaakt 

met een deel van de natuur, welke momenteel behoorlijk 

onder druk staat. Een visueel ritje door Noordoost Twente 

leverde nadien ook in Losser en Oldenzaal eveneens 

meerdere bloemrijke stroken op, waar veel (wilde) bijen 

en vlinders ongetwijfeld baat bij zullen hebben gehad.  

 

Motto:  

Met het inzaaien van wilde bloemen leveren we niet 

alleen een bijdrage aan een betere leefomgeving voor 

allerlei insecten en andere dieren, maar vooral ook voor 

onszelf. Kleurrijke bermen en groenstroken dragen 

namelijk, naast het voedselaanbod (groenten en fruit), 

ook bij aan ons eigen welzijn.  

 

 

 

 

Goed om te weten:  

Kennismaken met de veelzijdigheid van de natuur en 

leefomgeving is niet alleen goed, maar vooral ook leuk 

voor kinderen. Ze krijgen hierdoor ruimtelijk inzicht, leren 

omgaan met planten en dieren, hun motoriek wordt 

ontwikkeld en bovenal is het vertoeven in de buitenlucht 

gezond. Natuur en natuurbeleving zijn dan ook 

onmisbare schakels in de opvoeding en ontwikkeling van 

kinderen. Ervaringen op dit vlak zijn in de opgroeifase 

bovendien belangrijk voor hun lichamelijke en geestelijke 

gezondheid. 

 

Om die reden worden in ons land meer en meer 

initiatieven ontwikkeld om vooral natuurbeleving voor de 

jeugd weer op de kaart te krijgen. Door een gerichte 

educatieve aanpak krijgen kinderen kennis en inzichten 

mee, die zij later als volwassenen kunnen gebruiken voor 

verschillende natuurbeschermingsdoeleinden. De 

kinderen van nu zijn immers de beleidsmakers van de 

toekomst en mogelijk ook de opvoeders van een nieuwe 

generatie natuurliefhebbers. Juist nu in deze digitale tijd 

is het belangrijk dat kinderen veel vaker naar buiten gaan 

om positieve, motiverende en inspirerende ervaringen op 

te doen in de natuur.  

 

 

 

 

 

 

Hoe verder:  

Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen, die opgroeien zonder ervaringen in en met de natuur en daarnaast onvoldoende in 

aanraking komen met de buitenlucht, te maken kunnen krijgen met concentratiestoornissen, toename van overgewicht en zelfs 

depressies.  

 

Uitbundig bloeiende akkerrand; optisch aantrekkelijk en goed voor bijen en vlinders maar minder geschikt voor patrijs  
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Uiteraard zetten we ook in 2017 opnieuw de schouders 

onder het scholenproject “Red de vlinder en de bij””, 

waarmee we in korte tijd veel goodwill hebben bereikt. 

Ook de SNMO in Ootmarsum en de Heemkundegroep in 

Denekamp hebben toegezegd om het komende seizoen 

weer mee te zullen doen. Inmiddels weten we dat zowel 

in Dinkelland als Tubbergen moties zijn ingediend en 

aangenomen om de massale sterfte van bestuivende 

insecten een halt toe te roepen. Binnen onze gelederen 

willen we met dit onderwerp - ook in de andere delen van 

ons Verenigingsgebied – het komende jaar voortvarend 

aan de slag.  

 

Daartoe zal komend voorjaar onder meer een 

informatiebijeenkomst worden georganiseerd, waar 

hopelijk velen van u bij aanwezig zullen zijn. Op deze 

bijeenkomst zal gevraagd worden om mee te denken, 

maar vooral te doen om onze toekomstplannen te 

verwezenlijken. We zijn niet alleen op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers, maar ook naar geschikte 

stroken en akkerranden waar weer bloemen en granen in 

al hun verscheidenheid tot wasdom mogen komen.  

 

Ondergetekende maakt - zoals gezegd - verder namens 

onze Vereniging deel uit van de huidige projectgroep 

“Natuureducatie op Locatie”. De voltallige projectgroep 

heeft zich kort geleden bereid verklaard om de 

schooljeugd in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen 

gaandeweg met nog meer natuuraspecten in contact te 

laten komen. Zeg maar de terugkeer van de biologieles 

op of liever gezegd buiten school. Een plan de campagne 

daartoe is enkele maanden geleden bij de Provincie 

Overijssel ingediend en sinds kort gehonoreerd. Gelet op 

de vergrijzing binnen de meeste natuurbeschermings-

groepen en de steeds grotere druk op de natuur zijn deze 

initiatieven meer dan gewenst.  

 

Onderwerpen waarmee we binnen onze eigen Vereniging 

naar de toekomst toe aan de slag willen gaan, zijn onder 

meer: het timmeren en ophangen van nestkastjes, het 

uitpluizen van uilenballen, paddenstoelen (onder)zoeken, 

waterdiertjes bekijken in plas en sloot, maar ook aan een 

eenvoudige natuurcursus voor (groot) ouders en 

bereidwillige leden en donateurs wordt gedacht. Wij zijn 

tevens voornemens om in het najaar op een aantal 

nieuwe scholen nestkastjes te gaan maken en op 

geschikte plaatsen op te hangen.  

 

 

 

Het project Baasdam, waar dit laatste met inbegrip van 

de controles al jaren plaats vindt, zal op een aantal 

scholen in Tubbergen eveneens worden voortgezet. En 

natuurlijk is er de eigen jeugdnatuurgroep die voor het 

vergroten van de natuurkennis ook in het komende jaar 

weer mag rekenen op de begeleiding van meerdere 

leden van onze Vereniging en de heemkundevereniging 

in Weerselo.  

 

Medewerking vereist:  

Om dit alles te bewerkstelligen zal veel afhangen van 

de bereidwilligheid van velen, omdat voor dit alles 

mu eenmaal veel behulpzame vrijwilligers 

noodzakelijk zijn; kortom mensen, die de natuur een 

warm hart toedragen, bereid zijn wat uurtjes van hun 

vrije tijd op te offeren en zo mogelijk goed met 

kinderen, vooralsnog in de leeftijd van 6 – 12 jaar, 

kunnen omgaan. Het is leuk om te doen en hoeft echt 

niet al teveel tijd te kosten. Ook zijn we naarstig op 

zoek naar geschikte stroken grond / akkerranden in 

zowel Dinkelland als Tubbergen, waar we meerdere 

jaren achtereen mooie bloem- en graanmengsels 

willen gaan inzaaien. Kortom, wie doet er mee, heeft 

suggesties en biedt grond aan? Opgave graag op 

korte termijn bij ondergetekende dan wel bij het 

secretariaat van onze Vereniging.   

 

Woord van dank:  

Met wilde bloemen in het openbare groen, in de tuin of op 

andere plaatsen zal de leefomgeving er veel mooier en 

beter uitzien. De belangrijkste doelstelling is evenwel dat 

je met wilde bloemen volgende generaties inspireert om 

te zorgen dat niet nog meer diersoorten uitsterven door 

toedoen van de mens. Door de jeugd bij dit project te 

betrekken, komen ze, net als wij vroeger, in aanraking 

met de natuur en gaan er wellicht van houden. En waar je 

van houdt. . . . . !  

 

Rest mij eenieder, die tot dusverre op welke wijze en 

welke hoedanigheid dan ook aan het succesvolle 

scholenproject “Red de vlinder en de bij” hebben 

deelgenomen, hartelijk dank te zeggen voor ieders 

spontane medewerking.  

 

Hebt u vragen of wilt u bijdrage leveren aan dit 

project kunt u contact opnemen met; Wim Wijering, 

Bijenlaan 48, 7595 BE Weerselo Tel 0541-661988 / 

06.46202123 E-mail: wimwijering@hotmail.com 

          Onderwerpen waar we mee aan de slag willen zijn onder meer: nestkastjes timmeren,           

         paddenstoelenonderzoek en waterdiertjes bekijken 
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15. Terugkeer van de Wolf  

 

In heel Europa is de wolf aan een opmars bezig. Na eeuwen van vervolging keert de wolf langzaam terug, mede dankzij een 

Europese afspraak om wolven te beschermen. Tevens profiteert het dier ook van de ontvolking van grote delen van het 

Europese platteland.  

Opmars 

Inmiddels zijn er al zo’n 44 roedels in Duitsland met een 

jaarlijkse groei van zo’n 20%. Hoewel het overgrote deel 

van deze roedels zich rond de regio Lausitz in Oost-

Duitsland bevindt, schuiven deze roedels steeds meer op 

richting het westen. Er bevindt zich al een roedel op de 

Lüneburger Heide, tussen Hamburg en Hannover, zo'n 

tweehonderd kilometer van Enschede. In de buurt van 

Gedinne in de Belgische Ardennen, even ten zuiden van 

Namen, werd afgelopen zomer een wolf gefilmd door een 

Belgische cameraploeg - hemelsbreed honderdtwintig 

kilometer van Maastricht. Dit soort afstanden zijn door 

wolven in enkele nachten te overbruggen. Individuele 

zwervers zijn zelfs al tot ver in het westen van Duitsland, 

dichtbij de Nederlandse grens waargenomen.  

 

Ook zijn in Nederland inmiddels de eerste waarnemingen 

van wolven gedaan. In maart en april van 2015 is er tot 

tweemaal toe een levende wolf waargenomen in Drenthe. 

Ook in onze regio komen de laatste tijd steeds meer 

meldingen van mogelijke wolven binnen. Onder andere 

vanuit Beuningen nabij het Beuninger Achterveld kwamen 

in september 2016 meldingen van een wolf binnen.  

Van dit exemplaar kon via uitwerpselen DNA verzameld 

worden, waarna door Alterra met zekerheid bevestigd kon 

worden dat het om een wolf ging.  

 

De eerst wolf van Twente in ruim 150 jaar  

Mogelijk gaat het bij deze wolf om het exemplaar van het 

militaire oefenterrein Nordhorn Range bij Klausheide. 

Deze wolf, een volwassen exemplaar, is door Duitse 

wolvenexperts in dezelfde periode gezien. Het is zo goed 

als zeker dat we de komende jaren meer van dit soort 

'bewijzen' van de aanwezigheid van wolven in Nederland 

zullen tegenkomen, vooral in het beboste grensgebied van 

Nederland waar ook onze regio deel van uitmaakt. Jonge 

wolven verlaten het nest als ze één tot twee jaar zijn, en 

gaan dan op zoek naar geschikt gebied om een eigen 

territorium te vestigen. Bij dergelijke verkenningstochten 

kunnen ze honderden kilometers afleggen. Op die manier 

hebben de Duitse wolven zich in het afgelopen decennium 

verspreid.  

 

Toch wordt de opmars van de wolf met dubbele gevoelens 

door mensen en overheden gadegeslagen. Allereerst is 

daar natuurlijk de vreugde van de natuurliefhebbers, die 

de terugkeer van dit prachtige wilde dier willen vieren. Aan 

de andere kant staan de boeren en mensen die de wolf 

als gevaarlijk roofdier beschouwen. De eerste groep is 

bang, dat de wolven hun vee gaan bejagen, de tweede 

groep is kritisch vanwege de mogelijke gevaren voor 

wolven. Voor wat betreft de bezwaren van de boeren, 

zullen er goede afspraken met de boeren moeten worden 

gemaakt, door overheden of natuurorganisaties, over 

eventuele schadevergoedingen. Ook vee staat op het 

menu van de wolf, met name makkelijk te bemachtigen 

prooien als schapen. Aan de andere kant staat er steeds 

minder vee in de wei, waardoor de risico's kleiner worden. 

In de regio Lausitz leert men inmiddels langzaam te leven 

met de teruggekeerde wolf. Hier worden bij steeds meer 

veeteeltbedrijven (met name schapenhouders) weer 

honden aangeschaft (veelal Pyreneese berghonden) die 

de kuddes tegen wolven moeten bewaken. Deze 

eeuwenoude technieken die met name nog in Oost en 

Zuid-Europa worden toegepast, waren hier veelal niet 

meer in gebruik.  

 

Kunnen wij in de naaste toekomst in onze Twentse 

bossen ook in het echt wilde wolven zien? Het ziet er 

wel naar uit, hoewel de kans om een wolf te zien 

natuurlijk zeer klein blijft. Of wolven zich echt 

definitief zullen vestigen in ons drukbevolkte land dat 

blijft een vraagteken. Echter uit waarnemingen uit 

Duitsland blijkt dat de wolf zich ook prima thuis voelt 

in het cultuurlandschap en drukker bevolkte gebieden 

niet bij voorbaat mijdt, uitgesloten is het dus zeker 

niet. 
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16. VOGELTREKTELLINGEN 

 

In 2016 stonden er drie najaarstellingen op het programma waarvan de eerste en de derde vanaf een nieuwe telplek op de 

Volther-Esch. De tweede telling vond plaats vanaf het uitkijkpunt nabij de Sterrenwacht, te Lattrop.  

 

 

 

Op 11 september vond de eerste telling van het seizoen 

plaats. Deze keer niet vanaf de uitkijkheuvel bij de 

sterrenwacht in Lattrop maar vanaf een nieuwe telplek op 

de Volther-Esch. De reden van de wisseling was dat de 

plek bij de sterrenwacht nogal rumoerig was door 

verkeerslawaai, en de beperkte ruimte die er is voor de 

deelnemers op de uitkijkheuvel. De nieuwe locatie is 

uitgezocht op basis van de gunstige ligging ten opzichte 

van de trekbaan van veel vogels langs het Voltherbroek. 

In tegenstelling tot de plek in Lattrop is het hier heel rustig 

waardoor het geluid van de doortrekkende vogels ver 

draagt. Bovendien is er ruimte voor de tellers in 

overvloed. Het aanvangstijdstip was om 07.00 uur. De 

aanvangstemperatuur schommelde rond de 14 °C. 

Aanvankelijk was het licht bewolkt maar gaande weg de 

ochtend kwamen er steeds grotere gaten in de bewolking 

en werd het ruim 20 °C.  

 

Voor deze telling kwamen er 10 liefhebbers opdagen 

waarbij het voor sommigen nog een tour was om de 

telplek te vinden. We waren benieuwd wat deze nieuwe 

plek voor ons zou brengen maar de voortekenen waren 

op voorhand niet gunstig. Het langdurige mooie weer en 

een gunstige wind maakte dat de vogeltrek geen 

stagnatie kende en zich op grote hoogte grotendeels 

onttrok aan het oog van de waarnemer.  

 

De enige soort die massaal werd gezien was de 

boerenzwaluw. De telplek leek wel een verzamelpunt 

waar tientallen en soms honderden zwaluwen jacht 

maakten op insecten om daarna als een grote groep hun 

trektocht naar het zuiden te vervolgen. Dat dit ook de 

aandacht trok van een andere doortrekker, de boomvalk 

laat zich raden. Totaal 3 boomvalken passeerden deze 

morgen de telplek waarbij er meerdere vergeefse 

uitvallen werden gedaan op de boerenzwaluwen. Ook 

werden 2 sperwers, 5 buizerds en ook nog eens 2 

wespendieven gezien op doortrek naar Afrika. De 

doortrek van de zangvogels was zeer gering. Zo werden 

er slechts 48 spreeuwen geteld en ook de vinken en 

mezensoorten werden in kleine aantallen waargenomen. 

Van de grote zilverreigers die inmiddels waren 

teruggekeerd uit de broedgebieden om hier te 

overwinteren hebben we 1 exemplaar gezien. Totaal 

werden er 918 vogels geteld verdeeld over 32 soorten. 

 

Op zaterdag 1 oktober werd er geteld in het kader van 

EuroBirdwatch. Op zo'n 150 plekken in ons land werden 

vogels geteld. Ook in 41 andere Europese landen werden 

(trek)vogels geteld. Als telplek voor deze telling hebben 

we gekozen voor de kijkheuvel bij de Sterrenwacht in 

Lattrop. Deze telpost leent zich - meer als de Volthe-Esch 

- voor langstrekkende kleine zangvogels door de 

aanwezige struiken en bomen. Dit bleek ook door de 

grote aantallen langstrekkende tjiftjafs, groenlingen, 

pimpelmezen en groepjes staartmezen 

 

We begonnen in eerste instantie met vijf personen, maar 

later breidde de groep zich uit naar tien tellers. We 

hebben geteld van 07.30 uur tot 15.00 uur. Het weer was 

voor ons als tellers prima.  

 

                    Ruimte genoeg voor de tellers op de Volthe-Esch 

 

Staartmees; één van de doortrekkende kleine zangvogels 

Wespendief op doortrek naar het overwinteringsgebied in Afrika 
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Van alle passerende vogels kon de graspieper landelijk 

als talrijkste worden genoteerd, maar op onze telpost 

konden slechts 26 piepers op onze tellijst worden 

aangevinkt. De oorzaak moet waarschijnlijk worden 

gezocht in het feit dat de graspieper een trekroute 

verkiest over meer open terrein. Zoals gebruikelijk is de 

trek in de eerste uren weer het grootst, vooral de trek van 

het grote aantal vinken viel op. Een leuke waarneming 

was een overtrekkend groepje van zes appelvinken; geen 

alledaagse kost. Aanvankelijk viel het aantal roofvogels 

tegen, maar doordat de temperatuur in de loop van de 

dag toenam, konden we ook steeds meer doortrekkende 

buizerds (64) en sperwers (9) waarnemen. Leuke soorten 

die overkwamen waren: watersnip, grote gele kwikstaart, 

grote groepen staartmezen, baardman en 

boomleeuwerik.  

 

Op zondagmorgen 30 oktober vond de laatste telling 

plaats van 2016 op de nieuwe dit jaar gekozen locatie de 

Volthe-Esch. De tel locatie ligt dicht tegen de zuid kant 

van het Volthebroek aan. Staande met de rug tegen een 

smalle bosrand aan en naar het noordoosten, kwamen de 

vogels over je heen. Niet zo ideaal om te tellen. Wel een 

mooi uitzicht naar het zuidwesten over de Volthe-Esch, 

de vogels konden goed gevolgd worden. We begonnen 

met 2 personen, wat zich later op ochtend verdubbelde 

tot 4 personen. De telperiode op deze dag was van 07.30 

- 13.00 uur. Met 5755 getelde vogels was het een goede 

teldag, waarbij vooral houtduiven, kolgans en 

kramsvogels in grote aantallen doorkwamen. Alleen al in 

de eerste twee uur trokken er bijna 3500 vogels over, 

waarvan bijna 1300 houtduiven en 700 kolganzen. De 

ganzentrek was op deze ochtend groot. We telden alleen 

al 1003 kolganzen, 111 niet gedetermineerde ganzen, 

369 grauwe ganzen en 15 toendrarietganzen. Ook de 

kramsvogel, de koperwiek en vink deden die morgen 

eveneens goed mee. Het aantal roofvogels viel tegen. 

We kregen maar zeven buizerds, drie sperwers en één 

torenvalk te zien. Zoals vermeld werden deze dag het 

groot aantal van 5755 vogels geteld, verdeeld over 50 

soorten. Dat waren aanzienlijk meer vogels dan de twee 

voorafgaande teldagen in september en begin oktober, zij 

het met iets minder diversiteit. Leuke soorten waren 

goudvink, ijsvogel en grote zilverreiger. 

  

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

 

 

 

 1 oktober 

1. Vink 1049 

2. Spreeuw 725 

3. Kauw 147 

4. Boerenzwaluw 135 

5. Tjiftjaf 127 

  

 30 oktober 

1. Houtduif 1651 

2. Kolgans 1003 

3. Kramsvogel 998 

4. Vink 676 

5. Grauwe gans 369 

  

 11 september 

1. Boerenzwaluw 623 

2. Houtduif 51 

3. Spreeuw 48 

4. Grauwe gans 37 

5. Huiszwaluw 13 

  

Graspieper; landelijk de meest getelde soort 

Doortrekkende grauwe ganzen. De ganzentrek was bijzonder groot op de laatste telochtend 
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De soortenlijst en de aantallen: 

 

Onderstaand alfabetisch overzicht maakt duidelijk wat er zoal gezien en gehoord werd tijdens drie vogeltrektellingen. 

 

 

Soort Telling 

 

Soort Telling 

 11-9 1-10 30-10  11-9 1-10 30-10 

Aalscholver 2 4 27 Kneu  20  

Appelvink  6  Knobbelzwaan   2 

Baardman  1  Kokmeeuw  23 6 

Blauwe reiger 13 3 9 Kolgans   1003 

Boerenzwaluw 623 135  Koolmees  34 9 

Boomklever 3 7 6 Koperwiek   339 

Boomkruiper 1 1 5 Kramsvogel   998 

Boomleeuwerik  1  Meerkoet  11  

Boomvalk 3  1 Merel 5  24 

Buizerd 8 64 6 Middelste bonte specht   2 

Dodaars  1  Nijlgans  2 1 

Ekster  10 3 Pimpelmees 8 49 9 

Fuut  1 1 Putter  1 9 

Gaai 11 22 18 Rietgors  2  

Gans spec.   111 Roodborst 3 6 8 

Geelgors  3  Sperwer 2 9 3 

Gele kwikstaart 1   Spreeuw 48 725 201 

Glanskop 1 2 1 Staartmees  35 6 

Goudhaan   4 Sijs  8 8 

Goudvink   5 Tjiftjaf 3 127 1 

Graspieper  26  Toendrarietgans   15 

Grauwe gans 37 11 369 Torenvalk  3 1 

Groene specht  2 4 Turkse tortel  1 1 

Groenling  70 2 Veldleeuwerik   2 

Grote bonte specht 5 5 1 Vink 13 1049 676 

Grote gele kwikstaart  3 1 Waterhoen  1  

Grote lijster 1 12 3 Watersnip 1 1  

Grote zilverreiger 1 1 2 Wilde eend  49  

Havik   1 Winterkoning 3 7 6 

Heggenmus  12 1 Witte kwikstaart 12 28 2 

Holenduif 18 27 42 IJsvogel  3 1 

Houtduif 51 116 1651 Zanglijster  23  

Huiszwaluw 18   Zilvermeeuw   2 

Kauw 10 147 89 Zwarte kraai 

Zwarte mees 

3 31 14 

Keep  1 17 Zwartkop 5 5  

Kievit  68 11     

    Totaal 918 3124 5755 
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