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Voorwoord                                                              
 
We kunnen wel zeggen, dat het jaar 2018 voor de natuur een paar extreme weer periodes kende. Begin maart toen de 
eerste kievieten al terug waren, hadden we een paar zeer koude vriesdagen. De kievieten zochten de bosrand op om de 
kou te ontlopen. Een aantal heeft het dan ook niet overleefd door kou of voedselgebrek.  
 
De zomer was extreem droog en heet. Voor de weidevogels was het soms moeilijk om aan voedsel te komen.  
Voor de insecten, met name de vlinders, was het een ideale zomer. Er zijn in Twente dan ook veel soorten, maar ook veel 
van één soort, gezien; zoals kleine ijsvogel vlinder, grote weerschijnvlinder en de verschillende witjes. Of we van die 
extremen van het weer van 2018 ook dit jaar in de natuur iets terugzien is afwachten. De weidevogels hebben hier en daar 
nog enkele jongen groot gekregen, met name de kievieten, maar niet voldoende om zich in stand te houden. De grutto is het 
niet gelukt om jongen groot te krijgen. Dit gaat om gebieden buiten het weidevogelgebied in Albergen, daar waren de 
broedresultaten redelijk tot goed. Dit ook door veel inzet van de vrijwilligers.  
Dit jaar komen er twee nieuwe primaire weidevogelgebieden bij in Geesteren en in Ottershagen. Boeren kunnen daar nu 
door middel van agrarisch natuurbeheer beheersovereenkomsten afsluiten voor het beschermen van weidevogels. U kunt 
het allermaal lezen verder in het jaarverslag.  
 
Het jaar 2018 was het jaar van de huiszwaluw. In ons verenigingsgebied en de rest van Noordoost-Twente wordt al jaren 
nauwkeurig het aantal broedparen geteld. Het aantal broedparen liet de laatste jaren een lichte daling zien, maar dit jaar 
waren er 200 broedparen meer in Noordoost-Twente. Er is in het afgelopen jaar ook aan huisvesting gedacht. In Fleringen is 
met succes een huiszwaluwtil gerealiseerd.   
 
Het jaar 2019 is het jaar van de wulp, het is te hopen dat deze vogel het ook lukt om meer jongen groot te krijgen in zijn jaar. 
Het vermelden waard is dat een wulp die afgelopen jaar gebroed heeft op de Ageleres, in een perceel dat omringd was met 
een 16 m brede bloemrijke akkerrand, al zijn vier jongen heeft groot gekregen.  
Onze vereniging heeft het afgelopen jaar samen met Staatsbosbeheer het Zoekerveld bij Saasveld opnieuw ingericht. Er is 
een mobiele oeverzwaluwwand geplaatst, een boomstronk ingegraven als broedplek voor de ijsvogel en de oevers langs het 
water zijn afgeschraapt voor de steltlopers.  
Het patrijzenproject, waarvoor onze vereniging voor zes jaar subsidie heeft ontvangen van de provincie, was een succes.  
 
Nu de verwachting: wat zal het jaar 2019 ons brengen? Gaan de broedvogels met veel jongen naar hun winterverblijf, gaat 
er nog een nieuwe soort broeden in onze omgeving, zal de wolf zich vestigen in Nederland? Een mooi moment voor de 
mens om dit een kans te geven. Wel moeten we gewoon blijven genieten van de natuur in onze leefomgeving.  
 
Ook is het jaar weer hard gewerkt door de vrijwilligers om onze verenigingsactiviteiten te doen slagen, daarvoor hartelijke 
dank. Ook dank aan Johan Drop die weer gezorgd heeft dat dit mooie jaarverslag tot stand kwam. 
 
Voorzitter 
Jan Nijmeijer 
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2. SECRETARIEEL VERSLAG 
 
Medewerking aan organisaties en overheidsinstanties
 
Vogelbescherming 
Deelname aan Euro Birdwatch vanaf de telpost 
Sterrenwacht Lattrop/ Uitvoering subsidieprojecten 
Kerkuilenwerkgroep Twente  
Beschermingsactiviteiten en inventarisatie broedgevallen 
kerkuil. Coördinatie van de kerkuil werkgroepen in Twente.  
Sovon  
Deelname aan het nestkaartenproject/ LSB-project 
kolonievogels/ Monitoring huiszwaluw/ Slaapplaatstelling. 
Media 
TC Tubantia, Op en Rond de Essen, Dinkellandvisie m.b.t.  
aanleveren van informatie voor artikelen en persberichten.  
Staatsbosbeheer:  
Onderhoud en beheer natuurgebied “Zoekerveld”. 
Gemeente Tubbergen/ Dinkelland  
Overleg gebiedsplan buitengebied/ Uitvoering mitigerende 
maatregelen voor steenuil en kerkuil/ Inzaaiprojecten  

Landschap Overijssel 
Bijeenkomsten en vergaderingen m.b.t. de coördinatie van 
het weidevogelbeheer en weidevogelbescherming in 
Twente.  
Natuurmonumenten 
Overleg status weidevogelgebied Ottershagen. 
Provincie Overijssel 
Uitvoering van de gebiedscoördinatie voor het collectief 
weidevogelbeheer en het botanisch beheer SNL in NO-
Twente/ Uitvoering subsidieprojecten 
Gebiedscollectief Noordoost Twente 
Bijeenkomsten, vergaderingen m.b.t. het agrarisch 
natuurbeheer in Noordoost Twente/ Monitoring 
leefgebieden. 
Waterschap Vechtstromen 
Overleg uitvoering plas-drasgebied in Albergen/ 
Samenwerking met inzaaiprojecten  

 
 
 
Leden en donateurs 
 
Leden  
Het ledenbestand telde eind 2018 totaal 154 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 2018 
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: Jan Asbreuk  
Op 2 maart is het Albergse verenigingslid Jan Asbreuk 
overleden op de leeftijd van 84 jaar. Jan was een markant 
figuur, een echte natuurman, begaan met weidevogels 
maar ook een mens- en dierenvriend. Jan was een zeer 
aimabele man. Bescheiden maar gerespecteerd om zijn 
brede kennis van de natuur. Op de bijeenkomsten ontbrak 
Jan zelden en altijd bracht hij op rustige wijze zijn inzichten 
naar voren. Vele jaren was Jan een vaste deelnemer aan 
de weekendexcursie naar Schiermonnikoog waarbij hij 
altijd zeer gefascineerd was door de weidsheid en 
ongerepte natuur van de Noordzeekust. Wij verliezen in 
hem een plichtsgetrouw, zeer positief persoon: een 
verenigingslid waar je op kon bouwen en die altijd klaar 
stond om te helpen. We zullen Jan dan ook in meerdere 
opzichten missen. 

 
  
Bijeenkomsten 
 
14 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 
Johan Vos. Het thema van zijn presentatie was de 
bijzondere natuur van Spitsbergen. De 80 bezoekers 
konden meegenieten van zijn reis naar dit deel van wereld.  
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8 mei; De Algemene Ledenvergadering waarin de ruim 
70 bezoekers werden bijgepraat over de ontwikkelingen 
binnen de vereniging. Onze voorzitter Jan Nijmeijer gaf 
een samenvatting van onze activiteiten het afgelopen jaar. 
Hierna volgde een toelichting op de notulen van de 
jaarvergadering van 2017 door secretaris Johan Drop. Het 
financiële verslag werd door onze penningmeester Henk 
Schepers doorgenomen waarna de kascommissie, 
bestaande uit Henk Wolbers en Gerard Boerrigter, haar 
goedkeuring hierover uitsprak. 

 
Lid van verdienste 
De voorzitter valt bij de benoeming van een lid van 
verdienste direct met de deur in huis. Harry Koopman uit 
Deurningen is door het bestuur uitverkoren als lid van 
verdienste in 2018. Harry zet zich al meer dan 25 jaar in 
voor het behoud van de weidevogels in Deurningen. Harry 
was tijdens zijn speurtochten in het vroege voorjaar 
meerdere keren degene die het eerste kievitsei wist te 
vinden. Harry onderhoud goede contacten met de 
grondeigenaren om op deze wijze zoveel mogelijk jonge 
weidevogels vliegvlug te krijgen. Verder is Harry al jaren 
de coördinator voor Deurningen. Jaarlijks wordt door hem 
een verslag gemaakt van de activiteiten in Deurningen. 
Verrast nam hij de oorkonde in ontvangst en tevens werd 
hem een boekenbon overhandigd.    
 
Na de afhandeling van het officiële gedeelte werd de 
gedigitaliseerde versie van onze verenigingsfilm vertoond. 
Het was inmiddels al 25 jaar geleden dat onze 
verenigingsfilm, gemaakt door natuurfilmer en 
verenigingslid Bert Pot, zijn première beleefde. Vlak voor 
zijn overlijden in januari 2017 heeft Bert aan de vereniging 
een gedigitaliseerde versie van de film ter beschikking 
gesteld met daarbij het verzoek de film te vertonen aan 
een groter publiek op een van onze bijeenkomsten. Deze 
ledenvergadering in combinatie met het 35-jarige bestaan 
van onze vereniging leek ons een mooie gelegenheid om 
deze belofte gestand te doen en de film na 25 jaar 
nogmaals te vertonen.  

Lintjesregen 
De avond nam een onverwachte wending toen tijdens de 
laatste beelden een bont gezelschap onder aanvoering van de 
burgemeester van Dinkelland, John Joosten de zaal betrad. De 
reden van zijn onverwachte komst was de benoeming van 
twee verenigingsleden en medeoprichters van de vereniging, 
Wim Wijering en Johan Groote Punt, tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Johan was ruim twintig jaar penningmeester 
en Wim maakte 23 jaar deel uit van het bestuur. De meeste 
jaren als secretaris en later enkele jaren als voorzitter.  
Wim heeft met zijn enthousiasme, kundigheid en een nooit 
aflatende inzet in grote mate bijgedragen aan de groei van de 
vereniging. In zijn rol als voorlichter en woordvoerder was Wim 
het boegbeeld van de vereniging. Tevens heeft hij geadviseerd 
en geholpen met de oprichting van verschillende (weide) 
vogelwerkgroepen. Door zijn inzet mocht hij in 1995 als eerste 
de Vrijwilligersprijs Weidevogelbescherming Overijssel in 
ontvangst nemen. Nadat Wim in 2005 een punt zette achter 
het bestuurswerk is hij zich blijven inzetten voor de vereniging. 
Onder meer door het geven van lezingen en t.b.v. de website. 
In 2016 heeft hij met veel succes een jeugdproject ontwikkeld 
en geïntroduceerd met de gevleugelde naam “Red de Vlinder 
en de Bij”. 
Johan was een van de pioniers die de Weidevogel-
bescherming in Noordoost Twente op de kaart heeft gezet. Met 
zijn ervaring en inzet werd onze vereniging het bolwerk van 
weidevogelbescherming in NO Twente. Ruim twintig jaar is 
Johan 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 en daarmee de basis gelegd voor een financieel 
gezonde vereniging.  
 
De twee werden toegesproken door burgemeester John 
Joosten en verrast met een lintje. Namens onze vereniging 
werden beide decoranten toegesproken door secretaris Johan 
Drop. Voor zijn jarenlange inzet voor Landschap Overijssel 
werd Wim toegesproken door Annemarie Kamerling. Vanwege 
zijn verdiensten gedurende een zeer lange periode ten gunste 
van het Herenkerkkoor R.K. Plechelmusparochie Rossum, 
werd Johan toegesproken door de voorzitter van het herenkoor 
Herman Leussink. 

Harry met de oorkonde Lid van Verdienste 

Wim en Johan met echtgenotes samen met de burgemeester 
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7 november; De najaarsbijeenkomst waarbij de circa 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.  

Het recreatieve deel van de avond werd ingevuld door 
natuurfotograaf Johannes Klapwijk. Met zijn presentatie 
‘Het ritme van de vier seizoenen’ poogde hij zijn publiek te 
inspireren en te prikkelen om ook zelf lekker naar buiten te 
gaan. Zijn uitdaging om de schoonheid en veelzijdigheid in 
de natuur zo sfeervol en boeiend mogelijk vast te leggen, 
leverde bijzondere beelden op.  

 
Overige activiteiten 
 
Naast de activiteiten zoals elders vermeld in dit jaarverslag zijn vrijwilligers actief of bieden ondersteuning bij overige 
verenigingsactiviteiten van de vereniging. Hieronder een greep uit deze activiteiten.  
 
Op zaterdag 24 februari zijn de nestkasten 
schoongemaakt in de omgeving van Volthe en het Almelo 
Nordhorn kanaal. Na het overlijden van Hennie Kaptein 
eind 2015 is het door gebrek aan vrijwilligers niet mogelijk 
gebleken de vele honderden nestkastjes die Hennie 
jaarlijks controleerde allemaal onder te brengen in een 
nestkastenproject. We zijn dan ook nog steeds op zoek 
naar enkele vrijwilligers die de controles van een aantal 
nestkasten willen overnemen. Momenteel beperken we ons 
tot een jaarlijkse schoonmaakactie van deze nestkasten 
zodat deze kasten niet verloren gaan voor onze 
holenbroeders. Door nestkastcoördinator Vincent de Lenne 
werden een tiental vrijwilligers benaderd die vervolgens het 
karwei hebben geklaard.  
 
Op zaterdag 3 maart nam een 8-tal leden van deel aan 
een noodzakelijke opschoonbeurt van het Zoekerveld. Het 
was inmiddels alweer zes jaar geleden dat de 
omstandigheden gunstig waren voor het uitvoeren van 
groot onderhoud.  Om overal met het benodigde materieel 
te kunnen komen is voor de uitvoering een dikke ijsvloer 
vereist en na de koude winterperiode eind februari begin 
maart was deze dag bij uitstek geschikt om dit karwei te 
klaren. Vanwege het grote oppervlak met pitrus en het door 
de jaren heen flink uitgedijde rietveld was het nog een hele 
klus en we moesten flink aanpoten. De takken van 
knotwilgen waren inmiddels uitgegroeid op armdikte en 
moesten ook nodig worden geknot.  

Dat gold ook voor de ingang van de vleermuiskelder die 
door de begroeiing voor de vleermuizen onbereikbaar 
dreigde te worden. Van een aantal bomen werden takken 
gesnoeid of ze moesten geheel worden afgezet.  
 
Tegen 09.00 uur werden de taken verdeeld en het 
materieel (motorzaag, motormaaier, handzagen, grepen, 
harken, kruiwagens) voor zover niet zelf meegebracht “op 
de man” verstrekt. Veel van deze onontbeerlijke attributen 
werden ons weer beschikbaar gesteld door Landschap 
Overijssel. Tom Damink, eigenaar van het gelijknamige 
hoveniersbedrijf stelde ons een motorzaag en bosmaaier 
ter beschikking. Met de maaiers werd zeker driekwart van 
het aanwezige riet gemaaid. De rest (overjarig riet) hebben 
we laten staan als slaapplek voor doortrekkende 
boerenzwaluwen en soorten als karekiet en rietgors. Of 
misschien zelfs de roerdomp die hier toch een aantal keren 
is aangetroffen in het rietveld. Tegen twaalven was de klus 
geklaard en was het hoog tijd voor een kop heerlijke 
erwtensoep. Na de vele inspannende uren lieten we ons 
deze goed smaken.  
 
Op dinsdagavond 27 maart ontvingen 
vertegenwoordigers van 78 organisaties uit Overijssel in 
Theater De Gashouder in Dedemsvaart middels een 
cheque de toekenningen van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Er werd voor een totaalbedrag van  
€ 234.050 uitgereikt. Ook wij hadden na onze aanvraag 
voor een financiële ondersteuning bij de aanschaf van een 
mobiele oeverzwaluwwand hiervoor een uitnodiging 
ontvangen.  

Vleermuiskelder werd vrijgemaakt van begroeiing 
 

           De takken van de knotwilgen waren inmiddels op armdikte 
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Het was voor ons een spannende avond omdat de hoogte 
van de Cultuurfondsbijdrage pas tijdens deze bijeenkomst 
bekend werd gemaakt. Het was dan ook een mooi en 
verrassend moment toen Annemarie Lutke Veldhuis 
namens onze vereniging de cheque ter waarde van  
€ 5000,- in ontvangst mocht nemen.  
 
Op woensdag 18 april kregen leerlingen van basisschool 
De Wiekslaggroep in Tubbergen natuuronderwijs in het 
kader van het Project Baasdam. Om de leerlingen van 
groep vijf een indruk te geven van het nestkastenproject, 
werd door Jos Kienhuis een presentatie verzorgd over de 
vogels van het landgoed en de opzet en verloop van het 
nestkastenproject. Met deze presentatie wist Jos samen 
met Gerard Bossink en Theo Asbreuk de leerlingen een 
beeld te geven over de natuur en de vogelbevolking van 
het landgoed en het belang van het ophangen van 
nestkasten. Behalve over zangvogels werd de kinderen 
ook alles verteld over verschillende uilensoorten. Tevens 
werd aandacht besteed aan vogelonderzoek en het ringen 
van vogels.  
 
Op vrijdag 18 mei gingen de leerlingen van groep zes 
onder begeleiding van Theo Asbreuk, Gerard Grootelaar 
en juf Jolanda v.d. Nieuwenhuizen, mee op controle van de 
nestkasten op het landgoed. Opgedeeld in verschillende 
groepen controleerden de leerlingen nestkasten van 
verschillende vogelsoorten. Gewapend met een ladder 
werd een rondwandeling gemaakt door het Baasdam en 
klommen leerlingen af en toe omhoog om de inhoud van 
verschillende nestkasten te bekijken.  

Daarbij werd uitleg gegeven over de verschillende soorten 
nestkastbewoners, nestbouw, eieren en jongen.  
 
Op 8 augustus werd voor het 16e jaar op rij het nog enige 
aanwezige heideveld in Fleringen opgeschoond van opslag 
van voornamelijk berk en grove den. Waarschijnlijk 
geholpen door de droge zomer viel het met de opslag 
alleszins mee. Voor de acht aanwezige vrijwilligers was er 
hiermee na het gedane werk nog voldoende tijd voor het 
gezellig borreluurtje.  

 
 
Op 27 oktober en 15 december werd er weer hard 
gewerkt op het gastvrije erf van Johan en Truus Kleissen in 
Albergen. De leegstaande loopstal waar we onze 
nestkasten hebben opgeslagen en waar we de nestkasten 
timmeren is ons alweer enkele jaren geleden door Johan 
belangeloos ter beschikking gesteld. Op de eerste werkdag 
hebben 9 verenigingsleden vooral gewerkt aan het 
fabriceren en schilderen van kerk- en steenuilkasten en 
aan spreeuwenkasten. In de loop van het jaar waren er 
door Frans Stopel vooraf al bosuil- en torenvalkkasten 
gemaakt die alleen nog maar geschilderd hoefden te 
worden. Op de tweede werkdag werden vooral 
spreeuwenkasten en kleine nestkasten geschilderd. 
Hiermee kunnen we weer goede broedgelegenheid 
garanderen voor soorten die bijna geheel afhankelijk zijn 
van nestkasten.   

Een verrassende ontknoping bij de subsidie uitreiking  

Zagen, timmeren, boren en schilderen op de twee werkdagen 

Leerlingen bekijken de inhoud de van nestkastjes  
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3.  EXCURSIES  
 
Het was schitterend weer op 26 mei. Het was die dag 
weer tijd voor een excursie naar de omgeving van 
Tecklenburg. Gebiedjes met mooie kalkgraslandjes waar je 
bijzondere flora en enkele vlinders hoopt te vinden die bij 
ons niet (meer) voorkomen. Met negen mensen zijn we ’s 
ochtends iets na zeven uur vertrokken uit Weerselo. Het 
was nog vrij rustig op de weg en om 8.15 uur waren we al 
op de eerste plaats van bestemming in de buurt van 
Lengerich. Nog op de parkeerplaats, waar we met een 
kopje koffie zijn begonnen, zagen we in de brandnetels, die 
langs de rand stonden, hele spinselnesten met nog kleine 
jonge rupsen. Waarschijnlijk van de dagpauwoog. We 
werden welkom geheten door de fluiter en zwartkop. Ook 
de boomkruiper en winterkoning lieten zich daar horen. 
Terwijl we over een pad langs de bosrand liepen zagen we 
wollige munt, bingelkruid, wolfspoot, en de eerste orchidee: 
de grote keverorchis. Ondertussen hoorden we de 
heggemus, tjiftjaf, roodborst en tuinfluiter. De eerste vlinder 
van die dag was een bont zandoogje. Verder vonden we 
de welriekende nachtorchis, salomonszegel, knopig 
helmkruid, dagkoekoeksbloem en muurhavikskruid. Op een 
mooi schraal graslandje ontdekten we een prachtige 
koninginnenpage.  
 

 

Hier waren nog een paar vlinders te vinden: icarusblauwtje, 
bruin dikkopje, en het klein geaderd witje. In het korte gras 
zagen we een zandhagedis rondscharrelen, die in een 
holletje schoot toen hij merkte dat hij werd bespied. Andere 
levende wezens die wij konden bekijken waren 
schorpioenvlieg, het glimmende elzenhaantje, de junikever 
en de rood-zwart gestreepte pyamawants. Door de geur 
werd het daslook ontdekt, dat iets verderop in het bos 
stond. Andere mooie plantjes die we zagen, 
waren wilde akelei, nagelkruid, lieve-
vrouwe-bedstro en gewone ereprijs. Ook 
heelkruid werd na enig nadenken 
genoteerd. Johan zag een buizerd 
overvliegen, die een zandhagedis had 
gepakt! De goede luisteraars onder ons 
hoorden de appelvink, grasmus en 
goudhaan. Na de zwarte specht, werd ook 
de zwarte mees genoteerd.  
Om 11.15 uur was het tijd voor een pauze, 
waarna we in de buurt nog een ander 
gebiedje hebben bezocht. Hier zagen we 
een klein vlindertje: het hooibeestje. Aan 
plantjes konden we o.a. tormentil, 
pimpernel, blauwe knoop, soldaatje, 
bergnachtorchis en de prachtige 
vliegenorchis noteren. Om 13.15 uur waren 
we bij de Silberberg, waar we lekker in de 
schaduw eerst onze koffie en boterhammen 
hebben verorberd. Daarna kon ieder voor 
zich tot 14.30 uur de omgeving verkennen. In tegenstelling 
tot vorig jaar stonden er niet zo veel orchideeën en er 
vlogen weinig vlinders. Het was er dan ook erg warm en 
droog. Toch hebben we nog de vliegenorchis, wit 
bosvogeltje, gevlekte orchis, grote keverorchis en de 
bergnachtorchis kunnen bewonderen. We konden weer 
genieten van de prachtige zang van de fluiter. Hierna zijn 
we naar Brochterbeck gereden waar we bij de groeve 
hebben gespeurd naar de Oehoe, maar zonder resultaat. 
Tegen half vijf was het mooi geweest en zijn we weer 
richting huis gereden.  

Leefomgeving van de oehoe; de steengroeve bij Brochterbeck 

Vliegenorchis 

                 Misschien wel de mooiste dagvlinder; de koninginnenpage 
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Zaterdag 16 juni bleven we dicht bij huis en wel in het 
Volthebroek, het Oude Broek en de Wiekermeden. Nog 
maar goed en wel op pad en we zagen al de eerste kleine 
ijsvogelvlinders fladderen, vijf exemplaren bij elkaar. Die 
dag hebben we er nog vele kunnen bewonderen, het is een 
goed jaar voor de vlinders. Waarschijnlijk heeft het warme 
voorjaar hieraan bijgedragen. Verderop langs het pad 
zagen we nog een bruin zandoogje en een groot dikkopje, 
ook dagvlinders. In het gebiedje zelf zijn we opzoek 
gegaan naar de bijzondere plantjes die hier staan: ronde 
en kleine zonnedauw, klokjesgentiaan, witte en bruine 
snavelbies. Verschillende dagvlinders fladderden voorbij: 
citroenvlinder, gehakkelde aurelia, klein geaderd witje en 
het eerste exemplaar van een landkaartje in zomervorm. 
Voor vogels is dit eveneens een mooi stukje natuur: 
boompieper, grote bonte specht, grauwe vliegenvanger en 
meerdere putters lieten zich zien.  Na een uurtje zijn we 
verder gelopen langs de Broekweg met mooie bloeiende 
planten; heksenkruid, echte valeriaan, wilde bertram, 
kattestaart, glidkruid en brunel om er maar enkele te 
noemen. Aan vlinders konden we hier de atalanta, 
dagpauwoog en de meest bijzondere van de dag: de grote 
weerschijnvlinder bewonderen. We zijn richting het kanaal 
gelopen, waar we tegen 13.00 uur waren.  

Langs het kanaal vlogen veel libellen en door een 
bliksemsnelle actie van Vincent konden we een bruine 
korenbout goed van dichtbij bekijken. Via de Laarweg zijn 
we weer teruggelopen. In de plas aan de Laarweg zagen 
we vier jonge dodaars. Om 14.45 uur waren we na een 
prachtige wandeling en veel moois weer terug bij de auto.  
 
Op vrijdag 13 juni vertrekken om 19.00 uur met 11 
personen vanuit Weerselo voor een avondexcursie richting 
de Manderheide. Hier sluiten zich 3 deelnemers bij de 
groep aan, zodat we met 14 personen beginnen aan de 
excursie. We lopen eerst een stuk over het fietspad langs 
de Uelserweg en slaan dan de Drieschichtsweg in. Het valt 
echt op dat het lange tijd niet meer heeft geregend en dit 
laat inmiddels duidelijk zijn sporen na. 

 Struiken en planten verdorren en de bomen laten bladeren 
vallen. Door het warme weer van de afgelopen tijd is het 
seizoen van het vliegend hert alweer voorbij. We lopen 
richting de Cirkels van Jannink. Op de cirkels aangekomen 
worden al snel twee jonge boomleeuweriken met hun 
kenmerkende korte staartje waargenomen. Door de 
warmte laten zich niet veel vogels zien, maar toch kunnen 
we een groep kneutjes, boompiepers, een geelgors en een 
roodborsttapuit noteren. Ook de cirkels zijn dit jaar niet 
ontkomen aan de extreme droogte. Toch kunnen we leuke 
plantensoorten waarnemen, zoals zandblauwtje, 
kaasjeskruid en jacobskruiskruid met daarop rupsen van 
de jacobsvlinder.  

Het is bijna 22.00 uur en langzaam begint de schemering 
in te vallen, tijd om ons naar het terrein van de 
nachtzwaluw te begeven. In een flits wordt nog een 
houtsnip waargenomen, maar al snel horen wij op de 
achtergrond het snorrende geluid van een nachtzwaluw. 
Uit het niets schiet een nachtzwaluw, op jacht naar 
insecten, vlak voor ons langs. Daarna volgt een tweede en 
op een gegeven moment zien wij op meerdere plekken 
nachtzwaluwen vliegen, waarbij ze zo nu en dan een 
klappend geluid met de vleugels maken. Het aantal 
paartjes wordt geschat op zes. Dat het inmiddels donker is 
geworden en ook de temperatuur behoorlijk is gedaald, zijn 
voor ons redenen om huiswaarts te keren. Wij kunnen 
terugzien op een mooie excursie. 

Bladval bij berken door droogte 

      Vincent was een korenromp te snel af Kaasjeskruid stond mooi in bloei 

https://www.nvwgdegrutto.nl/uploads/2/6/7/3/26732913/bruine-korenbout-man-met-vleugelvlekken-16-06-2018-voltherbroek-foto-wim-wijering_orig.jpg
https://www.nvwgdegrutto.nl/uploads/2/6/7/3/26732913/groot-kaasjeskruid-bloeivorm-13-07-2018-mander-foto-wim-wijering_orig.jpg
https://www.nvwgdegrutto.nl/uploads/2/6/7/3/26732913/cirkels-van-jannink-13-07-2018-mander-foto-wim-wijering_1_orig.jpg
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Op zaterdag 20 augustus reisden we voor een 
vogelexcursie af naar het Lauwersmeergebied. Tegen 
negenen arriveerden de acht deelnemers bij onze vaste 
startplek, de toegangsweg naar de vogelkijkhut bij het Jaap 
Deensgat. Amper aanwezig konden een overvliegend 
witgatje en grote aantallen foeragerende boeren- en 
huiszwaluwen worden genoteerd. Hieronder ook enkele 
gierzwaluwen en oeverzwaluwen. Voordat we aan de 
wandeling naar de vogelkijkhut begonnen, werd alvast een 
eerste blik geworpen op een enorme hoeveelheid ganzen 
in het Jaap Deensgat. Voornamelijk waren dit grauwe- en 
brandganzen maar ook andere ganzensoorten als Nijlgans 
en casarca. Ook werd al snel een slechtvalk ontdekt. Voor 
de vogelkijkhut hadden zich zoals gebruikelijk grote 
aantallen vogels verzameld, met name de 
eerdergenoemde ganzen en eenden. Hier ook tientallen 
lepelaars waarvan de poten veelal omhangen waren met 
allerlei combinaties van kleurringen. De grote zilverreiger 
foerageerde onverstoorbaar in de plasjes tussen de 
rietvelden. Het Jaap Deensgat is ook de vaste plek voor de 
reuzenstern waarvan er ook deze keer enkele werden 
gezien. Het aantal steltlopers viel echter tegen. Wel 
scharrelden er watersnippen, een enkele oeverloper en 
kemphanen, maar daar bleef het ook wel bij. In de 
omgeving van de Vlinderbalg zagen we futen, een grote 
groep kuifeenden op het water en diverse krakeenden en 
wintertalingen langs de rietkraag. Ook zagen we hier een 
drietal foeragerende reuzensterns.  

Deze sterns vertonen een typische vlieghouding (met het 
kopje naar beneden). De massieve oranjerode snavels 
vallen daarbij goed op. Een mooie waarneming waren de 
twee subadulte zeearenden die zich door de verrekijker of 
telescoop goed lieten bekijken. Via het Nieuwe Robbengat, 
met enkele grote mantelmeeuwen, groepjes putters en 
groenlingen, ging het verder naar Lauwersmeerhaven waar 
eerst een bezoek werd gebracht aan de visboer. De 
vogeloogst in de haven was echter maar mager. 
Genoteerd werden hier slechts enkele visdiefjes, een 
groepje steenlopers en een enkele zwarte stern. De 
Bantpolder had deze keer op vogelgebied evenmin veel te 
bieden. Dat had alles te maken met de heersende droogte. 
Dit voorspelde weinig goeds voor de Enzumakeeg, wat 
gewoonlijk het klapstuk van de excursie vormt. De van 
regenwaterafhankelijke “keeg” stond dan ook voor het 
grootste deel droog. Alleen het noordelijke deel stond nog 
gedeeltelijk onder water. Vanaf de kijkheuvel op die plek 
konden we gelukkig nog enige tijd genieten van de vogels, 
die zich hier in het ondiepe water hadden verzameld. Zo 
konden groenpootruiter, bontbekplevier, oeverloper en ook 
nog twee juveniele kleine plevieren worden bijgeschreven. 
Met twee kluten, een juveniele bergeend, wintertalingen, 
wilde eend en een overvliegende ooievaar was echter ook 
hier de koek al snel op. Tegen goed 16.00 uur werd weer 
koers gezet richting Twente, en hoewel de aantallen en 
soorten wel wat tegenvielen was het bepaald geen straf om 
weer eens rond te struinen in het Lauwersmeergebied.  
 
Op vrijdag 12 oktober vertrekken we voor een 
weekendexcursie met 19 deelnemers met de boot vanuit 
de haven van Lauwersoog richting Schiermonnikoog. Daar 
aangekomen haalt Rutger, de zoon van Theun Talsma, de 
bagage op en brengt deze naar onze verblijfslocatie; de 
Kooiplaats. Al snel worden boodschappen gehaald en 
daarna wordt het eiland verkend tijdens de eerste 
oriëntatietocht. Op de Westerplas zit warempel een grauwe 
franjepoot; voor ieder van ons geen alledaagse 
waarneming. Kort daarvoor is er net buiten het dorp ook al 
een sneeuwgors tussen enkele kieviten gespot. Een aantal 
van ons heeft bij de jachthaven inmiddels een aantal 
Krombekstrandlopers waargenomen.  

Enorme hoeveelheid ganzen aanwezig in het Jaap Deensgat 

Speurend naar de slechtvalk vanaf het pad naar de kijkhut 
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Later worden daar ook kleine strandlopers gezien. Onze 
voorzitter meldt voorts 12 strandleeuweriken op een 
maïsland langs het dijkje bij de Westerplas. Samen fietsen 
we in de namiddag ook nog naar de Kobbeduinen. Daar 
worden diverse roofvogels gespot. De topper was een 
biddende ruigpootbuizerd, maar ook werden slechtvalk, 
torenvalk, havik, sperwer en blauwe kiekendief gezien. 
Tijdens het fietsen over het eiland valt op dat kamperfoelie 
en hondsroos overal nog volop in bloei staan. ’s Avonds 
brengen we met een groot deel van ons gezelschap een 
bezoek aan hotel Van der Werff. Daar genieten we van een 
heerlijk 3-gangen menu. Ook de daglijst wordt ingevuld. 
Wat blijkt: Vandaag zijn er al 84 vogelsoorten 
waargenomen. Dat gaat alvast de goede kant op.  
 
Op zaterdag 13 oktober vertrekken we rond half negen 
met een grote groep deelnemers richting wadkant. Veel 
kleine zangvogels laten zich zien, zoals grote groepen 
putters, vinken en groenlingen, maar vooral ook 
graspiepers. Uiteraard zijn er op veel plekken ook weer 
diverse ganzen, zoals: grauwe ganzen, brandganzen en 
rotganzen, te zien. Een wandeling bij het baken van de 
Kobbeduinen levert onder meer soorten op als: zwartkop, 
zanglijster, merel, winterkoning, rietgors en koolmees. 
Toon vangt hier zelfs een oververmoeide graspieper uit de 
lucht. Uiteraard krijgt deze even later de vrijheid. Een 
mooie waarneming is die van een klapekster op een topje 
van een struik en ook sperwer en havik laten zich tijdens 
het fietsen zien. Vanaf het strand bij strandpaviljoen “de 
Marlijn” wordt op de Noordzee een roodkeelduiker ontdekt, 
maar ook diverse zwarte zee-eenden en vele eidereenden. 
Velen gaan hierna fietsend richting de jachthaven in 
verband met het opkomende water. Uiteraard wordt de 
Westerplas niet overgeslagen. Hier soorten als lepelaar, 
kleine zilverreiger, de (nog aanwezige) grauwe franjepoot, 
dodaars, geoorde fuut en diverse soorten eenden en 
meeuwen. De wintertaling laat zich daarbij wel heel erg 
mooi zien. Na ons eerst weer te hebben verzameld bij de 
Kooiplaats, fietsen we gezamenlijk richting het 
vogelringstation ‘Groene Glop’. Om 10.00 uur worden we 
op deze plek welkom geheten door 2 bekende vrijwilligers 

van het Vogelringstation (VRS) Schiermonnikoog. Al vele 
jaren ringt het Vogelringstation Schiermonnikoog vogels in 
het 'Groene Glop'. Het vangterrein en veldstation ligt direct 
naast het veldlaboratorium van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Een paar vogels, waaronder een merel en 
enkele vinken, waren even tevoren uit de netten gehaald. 
Deze vogels worden in ons bijzijn geringd en gewogen. 
Ook wordt de vleugellengte gemeten en het vetgehalte 
bepaald. Daarna worden ze weer losgelaten. Dankzij 
ringonderzoek worden de trekroutes van zangvogels in 
kaart gebracht en kunnen de voedselrijke pleisterplaatsen 
op die routes worden beschermd. Na alle interessante 
informatie krijgen we een rondleiding langs de 800 meter 
netten met uitleg over de werking. Vanwege een 
gasvoorziening, kunnen we ’s avonds niet eten bij hotel 
Van der Werff en wordt een beroep gedaan op onze 
creativiteit. Enkele mannen zien kans om nét voor 
sluitingstijd allerlei ingrediënten in te slaan, waarna in de 
keuken van Le Tréport een heerlijke maaltijdsalade wordt 
bereid. Het smaakt prima. Voor de mensen die nog een 
bodempje hebben, wordt met behulp van gas uit een fles 
en gaspit nog een aantal eieren gebakken. Als afsluiting 
van deze dag verzorgt Wim een PowerPoint presentatie 
met beelden van een jaar eerder op Terschelling.  
 
Op zondag 14 oktober splitsen we ons weer op. Vandaag 
gaat een groep van 12 personen op de fiets richting De 
Balg; een zandplaat op het meest oostelijke puntje van het 
eiland. Op de heenweg fietsen we langs de kustlijn en op 
de terugweg langs de duinrand. Langs de vloedgolf van de 
Noorzeekust dribbelen drieteenstrandlopers heen en weer. 
Bijzonder is de waarneming van een zwarte zee-eend op 
zichtafstand. Ook een gewone zeehond laat zich mooi 
bewonderen. Tijdens één van de stops landt er pardoes 
een goudhaantje op het stuur van Johan. Het beestje is 
kennelijk uitgeput vanwege de oversteek over zee. Op de 
terugweg in de duinen worden o.a. drie kraanvogels 
waargenomen, evenals een bokje. Anderen struinen door 
het bos, bezoeken nogmaals de Westerplas of schieten 
mooie plaatjes op andere plekken van het eiland. Bij de 
jachthaven wordt nog een gewone grutto waargenomen. 

De weidsheid van De Balg is indrukwekkend 

Langs de vloedgolf van de Noordzee kust dribbelen drieteenstrandlopers opgewonden heen en weer 
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Onderwijl krijgen we te horen dat in de buurt van de 
Kooiplaats twee roodhalsganzen zijn gespot. Menigeen heeft 
daarna nog een poosje van deze prachtige ganzen kunnen 
genieten. Natuurlijk zijn er ook - zij het van afstand - foto’s van 
gemaakt. Omdat we op tijd terug moeten zijn om de boel op te 
ruimen en in te pakken, rest ons door dit oponthoud weinig 
tijd, temeer omdat we van zins zijn de veerboot van half vier te 
halen. Aan wal nemen we hartelijk afscheid van elkaar. Zo te 
horen heeft iedereen op zijn of haar manier weer genoten van 
dit supermooie weekend met veel zonneschijn en warme 
temperaturen. Rest de vermelding dat we onze vogellijst 
afsluiten met 112 soorten. Niet slecht voor een weekendje 
Schier!  
 
Op zaterdag 3 november gaat de laatste excursie van 
2018 naar het Diepholzermoor. Deze excursie is vooral 
gericht op de spectaculaire kraanvogelaantallen in dit 
gebied. Jaarlijks maken namelijk tienduizenden 
kraanvogels gebruik van de aanwezige rust-, slaap- en 
foerageerplekken. Ondanks dat we een afslag te vroeg 
hadden genomen, kwamen we toch op tijd aan in Vechta 
(An der Dadau). Hier zien we een groepje vinken met 
daarbij kepen, maar ook vliegen er kolganzen over. Ook 
horen en zien we de eerste kraanvogels. Wij vervolgen 
onze rit; genietend van een grote bonte specht die met ons 
mee vliegt en zien we drie groepen van pakweg 200 
kramsvogels!  

 
Zo rijden we richting Große Moor, over mooie 
landweggetjes waar we eindelijk de eerste kraanvogels 
zien. Ze zijn wel op verschillende plekken aanwezig, maar 
het aantal is minder dan dat we gewend zijn. Waarschijnlijk 
heeft dit met de voedselsituatie te maken. Ook hier is de 
grond droog door de extreem hete zomer, die we hebben 
gehad. Ondertussen wordt ons lijstje aangevuld met 
soorten als buizerd, grote zilverreiger, blauwe reiger, 
sperwer, smelleken, torenvalk, fazant, blauwe kiekendief, 
kievit, riet- en geelgorzen, als ook kepen en vinken.  

Tijd om verder te rijden richting Langenteilen. Daar hebben 
we bij een voorjaarsexcursie mooie soorten gezien. Nu 
was het er kurkdroog. In een weiland stond een grote 
zilverreiger met een roodachtige snavel. De telescopen 
brachten uitkomst. Hij had net een prooi, vermoedelijk een 
mol “ontleed”. Het topje van de snavel zat nog onder het 
bloed. Daarna richting Ochsenmoor. Bij het riviertje de 
Hunte zaten duizenden ganzen waaronder veel kolganzen 
maar ook grauwe ganzen en toendrarietganzen en op het 
water o.a. vier grote zaagbekken. We rijden door naar de 
zuidoever van de Dümmersee. Vanaf de aussichtsturm 
turen we van bovenaf mooi over het gebied met onze 
verrekijkers en telescopen. Hier wordt in het topje van een 
boom een zeearend ontdekt! Alle neuzen, ogen en 
optische appratuur gaan ogenblikkelijk dezelfde kant op. 
En dan ineens zijn het er twee, even later drie en 
uiteindelijk zelfs vier zeearenden! Waarschijnlijk een 
ouderpaar met twee uitgevlogen jongen. Dan rijden we 
richting de Moordam in het Geestesmoor. We besluiten het 
aanvliegen te bekijken vanaf de Speckendam. Zo hier en 
daar zijn wel plukjes kraanvogels te zien en te horen, maar 
het is magertjes. Halverwege parkeren we de auto’s in 
afwachting van de kraanvogels die de nacht in het “Moor” 
gaan doorbrengen. Het liefst staan ze “met de voetjes” in 
het water, maar ook hier is het bijna overal droog. 
Langzaam maar zeker komen er steeds groepjes 
kraanvogels aanvliegen; de meeste ver van ons vandaan. 
In het licht van de ondergaande zon kon je ze goed zien en 
horen, maar aangezien wij best wel de laatste jaren 
verwend zijn geweest vielen de aantallen (enkele 
honderden in plaats van duizenden) toch tegen ……. 
Tegen 17.00 uur houden we het voor gezien en op de 
terugweg kletsen we nog lang door over deze toch 
prachtige dag! 

  Bebloede snavel verraadde de bezigheid van grote zilverreiger 

De eerste vluchten Kraanvogels 

Vluchten kraanvogels in de avondzon  

https://www.nvwgdegrutto.nl/uploads/2/6/7/3/26732913/8-grote-zilverreiger-met-bebloede-snavel-03-11-2018-langenteilen-duitsland-foto-wim-wijering_1_orig.jpg
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4. WEIDEVOGELS  
 
Kansen voor behoud van weidevogels bijna alleen nog mogelijk in beheergebieden 

 

De broedresultaten van 2018 en van alle voorgaande jaren laten zien dat de weidevogels niet of nauwelijks voor reproductie 
kunnen zorgen in de intensieve landbouwgebieden in Noordoost-Twente. Het aantal gebieden waar nog weidevogels 
voorkomen nemen snel af. Daar waar je 10 jaar geleden in het voorjaar maar een paar passen buiten de deur hoefde te 
zetten om weidevogels te zien of te horen, moeten we de komende jaren opzoek naar plekken waar nog weidevogels 
voorkomen. De enige kans om de weidevogels te behouden voor Noordoost-Twente is het inrichten van beheergebieden 
waar in samenwerking met de boeren rekening wordt gehouden met de weidevogels. Onze vereniging gaat het komende 
jaar en de komende jaren, in samenwerking met het gebiedscollectief Noordoost-Twente en andere buurtverenigingen, hier 
vol op inzetten. 
 
Het weer in het broedseizoen 2018.  
Het weer in 2018 kenmerkte zich vooral door extremen die 
van invloed zijn geweest op de broedresultaten van de 
weidevogels. Op 28 februari kwam het kwik overdag niet 
hoger dan -4,5 graden. We kregen in maart te maken met 
11 vorstdagen waarbij de temperatuur overdag niet hoger 
kwam dan 0 graden Celsius. Op 17 maart werd een nieuw 
koude record gemeten. Vanaf 20 maart werd het weertype 
zachter. Door deze koude maand waarbij de voedsel-
beschikbaarheid voor de al in de broedgebieden 
aanwezige kieviten dagenlang tot nul werd gereduceerd, 
stierven veel van deze weidevogels van de honger. De 
kieviten die het overleefden waren alsnog vertrokken voor 
het koudefront of vonden hun voedsel veelal in de bermen 
langs de weg of in de dichte nabijheid van boerderijen. 
De maand april was natter en zachter dan normaal. Mei 
kon worden gekenmerkt als een relatieve warme maand 
met iets minder neerslag dan normaal. Ook juni kregen we 
te maken met een voor die tijd van het jaar, warme en 
droge maand. Kortom, voor de kievit was 2018 qua 
weersomstandigheden een moeilijk jaar omdat deze vogel 
zijn voedsel zoekt net onder of aan de oppervlakte van een 
vochtig perceel. Andere weidevogels kunnen bij langere 
droogte nog overschakelen naar insecten op de aanwezige 
vegetatie. 

Het eerste kievitsei 2018 
Op woensdag 29 maart werd het eerste nest met het 
eerste kievitsei gevonden door Harry Koopman uit 
Deurningen. Dit was precies twee weken later dan vorig 
jaar. Harry van harte gefeliciteerd!  
 
Eerste kievitsei in Nederland werd gevonden op 14 maart 
in een weiland in de gemeente Giesenlanden. 

Harry bij het eerste legsel van de kievit 
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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 
De weersomstandig in maart hebben er zeker aan bij gedragen 
dat we dit jaar minder broedparen hebben dan het voorgaande 
jaar. Ten opzichte van 2017 zijn in 2018 het aantal broedparen 
kieviten met 16 paren afgenomen. Het zal geen vele jaren meer 
duren en dan staat ook de kievit genoteerd als rode lijstsoort. In 
vrijwel heel Nederland hebben we met de neerwaartse trend 
van deze weidevogel te maken. Het afgelopen jaar zijn er 
binnen het werkgebied van onze vereniging maar ongeveer 90 
jonge kieviten vliegvlug geworden. Deze zeer matige 
broedresultaten voorspellen voor de instandhouding van de 
populatie weinig goeds. In Overijssel wordt vanaf het komende 
jaar meer aandacht besteed aan de kievit door meer 

gesubsidieerd randenbeheer in te zetten in de zgn. 
‘Kievitgebieden’, waaronder het Geesterseveld (100 
ha) nabij Geesteren. In dit open gebied broeden 
jaarlijks nog een relatief groot aantal kieviten. Dit 
randenbeheer, stroken waarop geen bewerkingen 
plaatsvinden in de broedperiode, dat vooral wordt 
toegepast op de maislanden, moet ervoor zorgen dat 
wanneer de boer zijn maisland gaat bewerken de al 
aanwezige kuikens vluchtstroken en fourageerstroken 
hebben en houden om te overleven. Zeker negen 
boeren doen in 2019 mee aan uitgestelde 
bewerkingen op voornamelijk maisland. Het beheer en 
de beheercontracten worden onder 
verantwoordelijkheid van het Gebiedscollectief 
Noordoost-Twente uitgevoerd waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de expertise van onze vereniging. Ook 
wordt er in het Geesterseveld een plas-dras van 1 ha 
aangelegd om weidevogels aan te trekken uit de 
omgeving om zodoende hun overlevingskansen, door 
de uitgestelde bewerkingen, te vergroten. Het totale 
aantal hectares in dit gebied waarop 
weidevogelbeheer plaatsvindt is 15,5 ha.  
In het Geesterseveld zijn de vrijwilligers van 
Vogelwerkgroep Geesteren zeer enthousiast over de 
kansen die dit gebied vooralsnog de komende drie 
jaren krijgt en dit heeft voor veel nieuw elan gezorgd.   

 

 
 
 

 
 
 

Grutto 
Evenals vorig hadden we dit jaar 15 broedparen 
grutto’s. De meeste grutto’s komen nog voor in Agelo 
(7) gevolgd door Fleringen (4). In het ooit zo gruttorijke 
weidevogelgebied als Benneker kwamen er dit jaar 
volgens de veldwerkers maar twee broedparen 
grutto’s voor en in Weerselo ook nog twee 
broedparen. In de overige kerkdorpen is deze soort als 
broedvogel inmiddels al verdwenen. Ook in 2018 was 
de reproductie van gruttokuikens zeer teleurstellend. 
Er zijn maar twee kuikens bij deze 15 broedparen 
vliegvlug geworden. In heel Nederland zijn er dit jaar 
ongeveer 6500 gruttokuikens vliegvlug geworden. Om 
deze totale populatie grutto’s op peil te houden zijn er 
minimaal 13000 vliegvlugge jonge grutto’s nodig. 
Ondanks de miljoenen euro’s die jaarlijks ingezet 
worden om de grutto’s beter te kunnen beschermen 
lukt het niet voldoende reproductie te krijgen. Hopelijk 
komt hierin snel een kentering. 
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Scholekster 

Evenals vorig jaar telden we binnen ons 
verenigingsgebied ook dit jaar wederom 23 
broedparen. Er werden het afgelopen jaar ongeveer 
tien scholeksterkuikens vliegvlug. De populatie 
scholeksters is de laatste jaren vrij stabiel ondanks dat 
de laatste 10 jaar de broedresultaten niet best waren. 
Gelukkig kunnen scholeksters heel oud worden en 
mogen er mindere jaren bij zitten, maar dan moeten 
de betere jaren dan nu wel heel snel komen. 
Dat scholeksters heel oud kunnen worden bleek wel 
uit een waarneming van twee jaar geleden. Toen werd 
in Nederland een dode scholekster gevonden die 
geringd bleek te zijn. Onderzoek wees uit dat deze 
scholekster 46 jaar geleden de ring om had gekregen! 
Een ontzagwekkende leeftijd voor deze vogel. 

 
 

 
 
 
 

 
Wulp 

Onze grootste weidevogel de wulp, heeft het net als al onze 
andere weidevogels heel moeilijk. Dat is voor SOVON dan ook 
de reden geweest om 2019 uit te roepen tot het jaar van de 
wulp. De kwetsbaarheid van deze soort zit hem er onder andere 

in dat het een solitaire vogel is die niet, zoals de kievit 
en de grutto, in clusters broedt en onder het motto: 
“Samen sterk” zich hierdoor beter kan weren tegen de 
dagpredatoren. Ondanks dat deze soort een open 
nest heeft en vier grote eieren legt, is dat nest ook nog 
eens heel moeilijk te vinden. Wanneer je een 
broedpaar vanaf de 3e week van maart niet bijna 
dagelijks volgt, kan het zijn dat je begin april nog maar 
één wulp ziet lopen in een heel ander perceel en de 
verwachting wordt gewekt dat daar dan het vrouwtje 
wel ergens op de eieren zit. Je zult niks vinden. Want 
de wulp staat erom bekend dat deze zich vrijwel nooit 
in de directe omgeving van het nest begeeft, maar 
meestal wel op oog-afstand aanwezig is om bij gevaar 
alsnog alarm te kunnen slaan. Het aantal broedparen 
wulpen nam dit jaar ten opzichte van vorig jaar met 
één broedpaar af. In alle kerkdorpen kunnen we ieder 
voorjaar nog van zijn mooie en luidruchtige baltsvlucht 
genieten. 
Om te kunnen blijven genieten van deze vogel moeten 
er de komende jaren verbeterde broedsuccessen 
komen. Afgelopen jaar zijn er ongeveer tien wulpen 
vliegvlug geworden in Agelo, Fleringen en Weerselo. 
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Tureluur 
Zes jaar lang bleef het aantal broedparen tureluurs 
vrijwel constant op elf broedparen. Afgelopen jaar 
kwam hier in negatieve zin, verandering in. We gingen 
met vier broedparen terug naar een aantal van zeven 
broedparen tureluurs. Relatief gezien een flinke daling. 
De meeste broedparen kwamen voor in Fleringen 
(vier), daarna Benneker (twee) en Weerselo (één). 
Alleen in Fleringen werden er jonge tureluurs 
vliegvlug. Volgens de veldwerkers gingen er minimaal 
twee jonge tureluurs op de wieken. 

 
 
 

 
Weidevogelgebied Albergen 
Broedseizoen 2018 gaf een verdeeld beeld in dit beheergebied. We kenden zowel uitstekende resultaten, gematigde 
resultaten als wel tegenvallende resultaten. De tegenvallende broedresultaten kwamen van de wulp en de scholekster. 
Geen enkel broedpaar lukte het om succesvol jongen vliegvlug te krijgen. Alle eerste legsels van deze weidevogels gingen 
verloren door predatie. Van de 2e legsels ging wederom de helft verloren door predatie en van de andere helft werden de 
kuikens niet vliegvlug. Dat de kuikens (1e week juni) van de succesvol uitgekomen legsels niet vliegvlug geworden zijn, kan 
deels te maken hebben gehad met de toenemende droogte.  
 
Broedresultaten 
Hieronder ziet u een overzicht van de broedresultaten van het weidevogelgebied Albergen in 2016, 2017 en 2018: 
 

 
Kievit: De gematigde resultaten kwamen van de kieviten. 
Het in dit broedseizoen toch al sterk verminderde aantal 
broedparen kieviten in dit gebied als gevolg van de lange 
vorstperiode in maart en de omvorming van maisland naar 
grasland, kregen ook nog eens tegenvallende aantal 
kievitspullen vliegvlug. Ook hier gingen de eerste legsels 
het meest verloren. De reden voor deze gematigde 
broedresultaten is dat een groot deel van de legsels buiten 
het anti-vossenraster lagen. 
 
Grutto: Voor de grutto was 2018 een uitstekend jaar. 
Sinds de samenwerking met de boeren in dit gebied 
(2007), zijn nog nooit zoveel gruttokuikens vliegvlug 
geworden. Van de 22 aanwezige broedparen grutto’s 
kregen er 15 broedparen gemiddeld 1,5 kuiken vliegvlug. 
Omgerekend leverde dit dus 22 jonge vliegvlugge grutto’s 
op. Een topjaar dus voor de grutto.  
 

Tureluur: Het broedsucces van de tureluur was nog beter 
dan van de grutto. Alle zeven aanwezige broedparen 
kregen gemiddeld 1,5 vliegvlugge kuikens groot. Er mag 
van uitgegaan worden dat hier zo’n 12 jonge tureluurs 
vliegvlug geworden zijn. Sommige waren succesvol bij hun 
2e broedpoging.  
 
De goede broedresultaten zijn dankzij de medewerking en 
inzet van vele partijen tot stand gekomen. De waardering 
gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers die zich afgelopen 
jaar voor dit gebied ingespannen hebben. Het gaat om 
vrijwilligers van de WBE Zenderen, WBE Tubbergen, VWG 
Geesteren, Gebiedscollectief NOT, NVWG “De Grutto” en 
natuurlijk de prima medewerking van de boeren. Daarnaast 
kregen jagers in dit gebied de volledige medewerking van 
het bestuur van de WBE Zenderen die ontheffingen gaven 
om ’s nachts de weidevogellegsels te beschermen tegen 
de vos. Hopelijk kunnen wij in 2019 wederom op alle 
vrijwilligers een beroep doen. 

SOORT AANTAL BROEDPAREN AANTAL VLIEGVLUG 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Kievit 80 62 40 35 32 20 

Grutto 18 24 22 18 15 22 
Scholekster 2 3 3 2 1 0 
Wulp 7 5 5 3 0 0 
Tureluur 2 4 7 3 4 14 
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Ottershagen 
In januari 2018 is er een werkgroep opgericht die het proces, om van Ottershagen een begrensd weidevogelgebied te 
maken, moet vlot te trekken. Dit gebeurde onder leiding van Obe Brandsma van Provincie Overijssel. De werkgroep bestond 
uit: Natuurmonumenten, Gemeente Dinkelland, LTO Noord, gebiedscollectief Noordoost-Twente, Waterschap 
Vechtstromen, WBE Noordoost-Twente, Vogelwerkgroep Ootmarsum, NVWG “De Grutto” en Provincie Overijssel.  
 
De insteek was om niet terug te kijken naar de hoe het 
proces tussen enkele partijen tot op dat moment verlopen 
was, maar om te proberen hoe we in goed overleg dit 
gebied formeel als weidevogelgebied konden gaan 
begrenzen. Er moesten, om dit voor elkaar te krijgen, 
enkele plooien gladgestreken worden. Een hele belangrijk 
punt voor de LTO (de vertegenwoordiger van de 
grondeigenaren in dit gebied) was dat de status: 
“Zoekgebied EHS” het tegenwoordige NNN (Natuur 
Netwerk Nederland) voor een groot deel van de gebied af 
moest om te voorkomen dat deze boeren belemmerd 
werden in hun (toekomstige) bedrijfsvoering.  Voor 
Natuurmonumenten was dit een heikel punt omdat dit 
betekende dat de betreffende agrarische percelen in dit 
gebied niet meer afgewaardeerd konden worden naar 
Natuur. Gelukkig kon dit probleem na enkele nieuwe 
bijeenkomsten opgelost worden doordat LTO en 
Natuurmonumenten een duurzame samenwerking wilden 
aangaan ten gunste van de weidevogels. De begrenzing 
was een feit geworden! LTO Noord gaat zich ook inzetten 
om zoveel mogelijk grondeigenaren in dit gebied te 
bewegen om deel te nemen aan gesubsidieerd 
weidevogelbeheer. Zeker drie boeren, met een 
gezamenlijke oppervlakte van 5 ha, gaan met ingang van 
2019 meedoen aan het weidevogelbeheer in Ottershagen. 
Hopelijk volgen er meer!  

 
Plasdras 
Het gebied zal voor aanvang van het broedseizoen 2019 
heringericht worden om het biotoop voor de weidevogels te 
optimaliseren. Dit houd in dat de slenken met water gaan 
verdwijnen en hiervoor een plas-dras van 1 ha wordt 
aangelegd. Het water in deze plas-dras komt niet hoger te 
staan dan 5 cm. Dit alles om het gebied zo onaantrekkelijk 
mogelijk te maken voor de ganzen. Ook zal er een tweede 
plas-dras van 0,5 ha aangelegd worden. Verder zal er 
gewerkt worden aan de landschappelijke knelpunten en om 
het kerngebied zal een gedegen stroomraster komen om 
de invloed van de vos op de broedresultaten te beperken.       

Schenkingen 
In 2018 heeft Natuur- en vogelwerkgroep “De Grutto” 
€500,00 overgemaakt aan de actie “Red de grutto” van 
onze naburige vereniging VWG Geesteren. Onze 
vereniging steunt van harte het initiatief van deze 
vereniging die zich wil inzetten om te proberen ook de 
grutto’s voor Geesteren te behouden. De vogelwerkgroep 
Geesteren zal deze bijdrage gebruiken voor 
biotoopverbetering en de aanschaf van een drone om 
zodoende alle nesten van de weidevogels sneller en beter 
te kunnen vinden. 
 
Nieuwe vogelkijkhut weidevogelgebied Albergen  
Voor aanvang van het nieuwe broedseizoen 2019 zal bij de 
plas-dras op Erve Vleerboer een nieuwe kijkhut worden  
gebouwd. Deze kijkhut is mogelijk gemaakt door een 
schenking van €7500,00 door het SBNL-fonds. 
 

 
 
De achterliggende gedachte is om onder meer de jeugd en 
andere geïnteresseerden te betrekken bij en te laten 
genieten van de nog aanwezige vijf weidevogelsoorten: 
grutto, kievit, tureluur, wulp en scholekster. Het SBNL 
Natuurfonds beheert het “Baron en barones Van Hemert 
tot Dingshof-Coldeweij Fonds”.  
 
Hoogzit  
Plaagdierenbestrijding Twente in Saasveld (in de persoon 
van Laurens Vollenbroek, tevens al jarenlang donateur van 
onze vereniging) heeft in 2018 twee hoogzitten 
geschonken aan onze vereniging NVWG “De Grutto” voor 
het monitoren van de weidevogels in weidevogelgebied 
Albergen. Het afgelopen seizoen is hier al veelvuldig 
gebruik van gemaakt.  

De huidige slenken in het Ottershagen maken plaats voor een plas-dras inrichting 

Grutto foeragerend in een plas-dras gebied 
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5. DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 
 
Afdeling: Fleringen  
 
Vergelijking resultaten 2018 en 2017 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Kievit 56 52 49 51 26 >23 7 10 22 28 
Grutto 4 3 1 - 0 - 1 - 0 - 
Scholekster 5 7 2 7 1 4 1 2 1 6 
Wulp 3 4 3 4 1 3 2 2 4 5 
Tureluur 4 4 1 3 1 >1 0 1 ? 3 

 
De kievit 

Het was een bijzondere winter. Na een lange aanloop met 
zacht winterweer sloeg koning winter eind februari en begin 
maart alsnog toe. De Russische beer verraste de al 
aanwezige kieviten die dan ook massaal hun broedgebied 
de rug toekeerden. Pas eind maart begin april kwam er 
mondjesmaat weer leven in de weilanden en akkers. Maar 
toch werden er met 56 broedparen uiteindelijk weer enkele 
stelletjes meer geteld dan in het voorgaande jaar. De 
kieviten lijken zich steeds meer te gaan clusteren op 
slechts enkele akkers. Meer dan driekwart van de legsels 
werd gevonden op maislanden in twee deelgebieden. In 
beide deelgebieden werd door boer en vrijwilliger veel tijd 
gestoken in de bescherming van legsels en jongen. Op één 
akker met veel broedparen werd vanwege aanwezigheid 
van een grote groep zwarte kraaien het zoeken van legsels 
uitgesteld tot de eerste werkgang.  

Voor de uitkomst van de legsels was de inzet van de boer 
cruciaal. Deze wist tijdens de eerste bewerking tien legsels 
te omzeilen. Uiteindelijk werden op dit perceel veertien 
legsels gevonden. Ook in het vervolgtraject werd er bij de 
opeenvolgende bewerkingen door de landbouwers en 
vrijwilligers veel tijd gestoken in het verplaatsen van legsels 
en jongen. Om de nesten snel te kunnen verplaatsen 
tijdens bv het ploegen zijn de nesten vooraf in mandjes 
geplaatst. Om nachtelijke predatoren af te schrikken 
werden er Foxlights in de akkerrand geplaatst. Het 
inventariseren van vliegvlugge jongen is bij de kievit geen 
gemakkelijke opgave. Door de grote percelen is het lastig 
de jongen te vinden tussen de opkomende maisplanten en 
de akkerranden. Bovendien trekken jongen weg uit de 
percelen waar ze zijn geboren. De schatting van 22 
vliegvlug geworden jongen is dan ook slechts een indicatie.  
 

De grutto 

Het lijkt maar niet te willen lukken met de grutto in 
Fleringen. Al enkele jaren is het deze weidevogel niet 
gelukt jongen op de wieken te krijgen. Het afgelopen jaar 
werden vier broedparen geteld, één meer dan in 2017. Om 
verstoring te voorkomen werd in twee deelgebieden niet 
gezocht naar legsels. Nog voordat de percelen werden 
genaaid werden er geen alarmerende broedparen 
aangetroffen. Ook is niet duidelijk geworden of in deze 
percelen legsels zijn geweest. In een derde perceel met 
twee broedparen werd één legsel gevonden waar tijdens 
de grasoogst omheen is gemaaid.  

   Plaatsing van Foxlights ter voorkoming van predatie  

Veel werk verzet door boer en vrijwilliger voor behoud van kievit legsels en jongen tijdens werkzaamheden 
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Op dat moment en ook na het inhalen van het gras, was 
het legsel intact en werd normaal bebroed door het 
broedpaar. Er werden plannen gemaakt om het legsel na 
de bewerkingen af te rasteren met stroomdraad. Zover 
mocht het echter niet komen. De juiste toedracht is 
onduidelijk maar vreemd genoeg werd het legsel vertrapt 
aangetroffen. Van het tweede broedpaar werd geen legsel 
of enig teken van jongen geconstateerd. Hiermee was ook 
in 2018 de kans op jonge grutto’s verkeken.  
 

De scholekster  

Ook voor de scholekster was het een slecht broedseizoen. 
Het aantal broedparen daalde met twee naar vijf 
broedparen. Het vinden van de broedlocatie was best lastig 
door het alsmaar zwervende gedrag van enkele paartjes. 
Er werden dan ook maar twee legsels gevonden. Van de 
andere drie broedparen is het onduidelijk gebleven of het 
überhaupt wel tot een broedpoging is gekomen. Van één 
broedpaar werd het legsel gepredeerd. Het tweede legsel 
was succesvol en hiervan wist één jong vliegvlug te 
worden.  
 

De wulp 

Samen met de kievit zijn de wulpen vroeg in het voorjaar 
terug in hun broedgebieden. Maar evenals de kievit werd 
ook de wulp verrast door het late winteroffensief waardoor 
ze gedwongen waren tijdelijk uit te wijken naar mildere 
oorden. Uiteindelijk werden er drie broedparen geteld en 
dat was één minder dan in 2017. Wulpen zoeken af en toe 
het maisland op als broedplek, maar de kans dat zo’n 
legsel succesvol uitkomt is maar klein. Ook het afgelopen 
jaar hadden we weer een maislandbroeder en nadat de 
broedende wulp op afstand met de telescoop was 
opgezocht, werd alles in het werk gesteld om het broedsel 
te doen slagen. De samenwerking van boer, loonwerker en 
vrijwilliger kon echter niet voorkomen dat ook dit 
maislandlegsel mislukte. Een goed samenwerking was er 
ook bij het tweede broedsel dat net als het eerste met de 
telescoop werd gevonden op 13 april. Door de 
markeringspunten werd het legsel drie weken later met het 
maaien al snel gevonden. De jongen waren op dat moment 
al uit en er lagen vier lege doppen in het nest. De jongen 
waren echter onvindbaar en om verder geen risico te 
nemen werd door Ivo Lansink een halve hectare rond de 

broedplek niet gemaaid. Vervolgens werden stokken met 
plasticzakken geplaatst. Gelukkig wist Ivo de jongen de 
andere ochtend te vinden om ze na het maaien over te 
zetten in het aanliggende perceel. Van dit broedsel hebben 
we minimaal drie jongen tot het moment van vliegen 
kunnen volgen. Het derde legsel tenslotte werd gevonden 
tijdens het grasmaaien door Walter Heithuis. Hoewel er om 
het legsel was heen gemaaid, werd het legsel later verlaten 
aangetroffen.  

De tureluur  

Het aantal broedparen van deze kleine weidevogel 
handhaafde zich het afgelopen jaar op vier. Ook in dit jaar 
werden geen legsels gezocht maar werd er wel goed 
uitgekeken tijdens het grasmaaien. Hennie Lenferink wist 
van de twee broedparen op zijn land één legsels te 
lokaliseren waarna vervolgens ruim om het nest werd heen 
gemaaid. Er zijn in zijn perceel jongen uitgekomen maar 
we hebben helaas niet kunnen vaststellen hoeveel jongen 
uiteindelijk vliegvlug zijn geworden. In een ander 
deelgebied met ook twee broedparen werden geen legsels 
aangetroffen. Maar ook hier werden tot ver in het 
broedseizoen alarmerende broedvogels aangetroffen zodat 
mag worden aangenomen dat ook in dit deelgebied jongen 
zijn uitgevlogen. 
 

 
Afdeling Deurningen/Hengelo  

 
Vergelijking resultaten 2018 en 2017 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Kievit 20 23 27 23 56 - 8 -  - 
Grutto 0 0 - - - - - - - - 
Scholekster 2 4 2 4 2 - 0 -  - 
Wulp 1 1 1 1 1 1 0 0  2 

Jonge wulpen tijdelijk veiliggesteld in een emmer  
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De kievit  

De stand van de kievit is het afgelopen jaar teruggevallen 
van 23 naar 20 broedparen. Totaal werden 27 nesten 
gevonden, waarvan acht legsels met negentien eieren 
verloren zijn gegaan. De oorzaken waren divers; predatie, 
grondbewerkingen en verlaten legsels. De overige legsels 
leverden 56 uitgekomen jongen op. Alle legsels lagen op 
het maisland. 
 

De scholekster 

Er waren het afgelopen jaar twee broedparen die het platte 
dak als broedplaats verkozen boven het maisland.  

Beide legsels kwamen hier zonder problemen uit. Van 
maislandbroeders zijn geen gegevens bekend geworden. 
 

De wulp  

Het enige broedpaar van de wulp in Deurningen broedt al 
enkele jaren achtereen in hetzelfde gebied waarbij het 
legsel met vier eieren werd gevonden door W. Vollenbroek. 
In overleg met de boer is het legsel tijdens het maaien 
gespaard gebleven. 

 
Afdeling Agelo 
De aantallen die in de kolommen staan zijn bijeen gesprokkeld door de leden van onze natuurvereniging en door attente 
agrariërs die oog hebben voor de natuur. We zien in het “Agelose” een trend dat verenigingsleden uit o.a. Ootmarsum, 
Albergen en Rossum als veldwerker in de Ageler–es actief zijn en dat de Agelose agrariërs intensief meeleven en 
meewerken aan het beschermen van de vogels. Samenwerken is intussen toch hard nodig door het wegvallen van een 
aantal actieve leden. De laatste paar jaar zijn er helaas door overlijden en ziekte een aantal zeer actieve leden weggevallen 
en hun plaatsen werden niet ingevuld door nieuwe leden. We zien het fenomeen vergrijzing optreden. Gelukkig zijn leden 
van aangrenzende gebieden zo nodig bereid mee te komen helpen met nesten zoeken. Dat “komen helpen” was heel erg 
welkom. In je eentje een groot weiland afstruinen is een heel karwei. 
 
Vergelijking resultaten 2018 en 2017 
 

 
De kievit 

Het broedseizoen kwam op de gebruikelijke manier nogal 
traag op gang. De aantallen kieviten leken zich echter mooi 
te verspreiden over de akkers en weilanden. Op een stuk 
bouwland achter Het Kanaal bleef het gebied tussen de 
Wolfsbergweg en het Kanaal Almelo- Nordhorn nogal 
drassig. Normaal gesproken is de bodem een groot deel 
van het voorjaar te nat om het te gaan bewerken. Harrie 
Schreuder telde echter twaalf kievitsnesten met vier eieren 
en één nest met drie eieren op zijn terrein. Dit was de 
moeite waard. In overleg met voorzitter Jan Nijmeijer was 
Harrie bereid om gebruik te maken van de mogelijkheid tot 
subsidie. ‘Door van die mogelijkheid gebruik te maken, is 
het gelukt om alle eieren uit te laten komen. Gelukkig 
zagen we in 2018 daardoor in Agelo geen afname van het 
aantal kieviten. Waarschijnlijk heeft vorig jaar het scheuren 
van een groot weiland achter de klootschietersbaan en de 
aanwezigheid van enkele paartjes kieviten in een 
beheersgebied in Klein- Agelo ervoor gezorgd dat het 
aantal broedparen nog iets hoger was dan in het jaar 
ervoor. Het beheersgebied zorgde ook voor de toename 
van het aantal vliegvlugge jongen. Door een tekort aan 
voldoende veldwerkers is dit laatste een schatting. Om niet 
te veel in de natuur te verontrusten is er meestal gebruik 

gemaakt van het op afstand monitoren. Aan het monitoren 
op afstand is bovendien niet te ontkomen vanwege het 
kleiner worden van het aantal veldwerkers. Alles overziend 
kom ik steeds meer tot de conclusie dat het behoud van 
weidevogels ligt in de handen van boeren die oog hebben 
voor natuur. Veldwerkers kunnen vaak alleen een 
helpende hand reiken. 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Kievit 38 34 20 25 20 20 ? 10 ? 13 
Grutto 7 4 4 2 4 ? ? 2 ? 2 
Scholekster 5 4 4 3 4 3 ? 2 ? 4 
Wulp 4 5 3 0 3 3 ? 2 ? 12 

Beheersgebied zorgde voor toename van jonge kieviten 



 
21 

De grutto  

Begin mei waren er naar schatting zeven broedparen van 
de grutto aanwezig. Het aantal dat echt gebroed heeft in 
ons gebied wordt geschat op vier paartjes. Op drie paren is 
het zicht verdwenen. Eén van de broedparen heeft 
gebroed bij het landkruis, in de es. J. Tijink heeft ze 
gesignaleerd. Hij merkte ze weer op als halfwas vogel. Een 
ander broedpaar heeft gebroed aan de Weerselosestraat 
tegenover Stevelink in een strook ingezaaide bloemen. Het 
was een nest met vier eieren en is uitgekomen. Het derde 
gruttonest lag achter het kanaal op grond van boer 
Poppink. Met laatstgenoemde was afgesproken dat hij ons 
zou melden wanneer er gemaaid zou worden. Daags voor 
het maaien bleek dat er een predator langs gekomen was. 
Deze had het nest leeggeroofd en de oudervogel op een 
halve meter van het nest achtergelaten. Er was geen spoor 
van schade aan de vogel te zien. De broedende vogel was 
enkel en alleen van het nest gegrepen en opzij gelegd. 
Geen veertje gekrenkt. Geen druppeltje bloed. De grutto is 
door een veldwerker vervolgens maar meegenomen om te 
laten opzetten. De grote vraag blijft echter: Wie was de 
dader?  
 

 

De scholekster   

De scholekster was deze jaargang iets minder aanwezig. 
Het zijn over het algemeen vogels die graag op hun vaste 
plek terugkeren. Dit jaar zijn er in de omgeving van Agelo 
een viertal broedparen aangetroffen met elk drie jongen. 
De scholekster blijkt erg honkvast te zijn. In Agelo bij de 
manege van Kamphuis, lijkt al jaren hetzelfde duo te 
broeden.  
 

De wulp  

Het lijkt erop, dat de wulp een redelijk broedseizoen heeft 
gehad. Agrariër B. Tijink doet melding van het uitkomen 
van vier jonge wulpenkuikens in de Ageleres, richting 
landkruis. Bij Schutte is één nest uitgekomen, precies op 
de plek waar vorig jaar twee wulpennesten precies 
gelijktijdig uitkwamen. Waarschijnlijk zijn deze jongen het 
slachtoffer geworden van de heersende droogte. Bij 
aannemer Heerink aan de Smitsweg zijn vier jonge wulpen 
waargenomen. Deze zijn later nog vliegvlug gezien. In het 
weiland achter Jan Plas is hoogstwaarschijnlijk ook een 
wulpennest uitgekomen. Er zijn daar ook grote jonge 
wulpen gezien. Op 6 mei werd nog en tweetal wulpen 
aangetroffen met een koppeltje van vier jongen. Ze trokken 
in de richting van de Reutummer-es.

Afdeling: Saasveld: 
 
Vergelijking resultaten 2018 en 2017 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Kievit 24 37 20 26 9 18 11 19 10 14 

Grutto 0 0 - - - - - - - - 

Scholekster 1 1 1 1  0  0 1 1 0 0 

Wulp 3 3 2 3 0  0 3 3 0  0 

 
De kievit 

Het aantal broedparen kieviten is het afgelopen jaar enorm 
gekelderd. Bedroeg het aantal broedparen in 2017 nog 37, 
in 2018 moesten we het doen met 24 broedparen. Deze 
achteruitgang van 35% heeft deels te maken met de late 
vorstperiode, deels met het omzetten van maisland naar 
grasland en deels met de vergrijzing van de populatie. Het 

zal moeilijk worden om de kievit voor Saasveld de komende 
jaren te behouden. Er werden maar tien kuikens vliegvlug. 
Wederom veel te weinig. De achteruitgang in het 
Westrikkerbroek was het grootst. Het frustrerende is dat 
juist in potentie dit het mooiste weidevogelgebied van de 
vereniging zou kunnen zijn, mede door zijn openheid.  

   Er zijn vier paartjes scholekster gezien met elk drie jongen in Agelo 
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De grutto 

De grutto lijkt definitief verdwenen uit Saasveld. Voor het 2e 
achter opeenvolgend jaar waren er geen broedparen 
grutto’s meer aanwezig. 
 

De scholekster  

Ook de scholekster heeft het bijzonder moeilijk in Saasveld 
en lijkt hier te verdwijnen. Evenals vorig jaar hadden we ook 
dit jaar maar één broedpaar. Er werden ook dit jaar geen 
kuikens vliegvlug. Het nest werd leeg gevreten. Er werd 
geen 2e broedpoging meer ondernomen. 

De wulp 

Terwijl ik dit aan het schrijven besef ik hoe troosteloos de 
uitgangssituatie voor Saasveld geworden in tien jaar tijd. 
Want ook voor de wulp zijn er volop zorgen. Afgelopen jaar 
hadden we in Saasveld drie broedparen. Ook hier werden 
de nesten voor dat ze uitkwamen leeg gevreten. Een 
broedpaar heeft nog een 2e broedpoging ondernomen, 
helaas zonder succes. 
 

 
Afdeling: Weerselo  
 
Vergelijking resultaten 2018 en 2017 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Kievit 21 25 21 24 8 10 12 12 7 10 
Grutto 2 4 2 1 0 1 2 0 0 1 
Scholekster 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wulp 5 4 3 4 1 1 2 1 2 2 

 
De kievit 

De dalende trend, die zich al jaren laat zien in het aantal 
broedparen kieviten, werd ook in 2018 niet gekeerd. Dit 
jaar weer daalde het aantal paren met vier en kwam uit op 
21 broedparen. Naast deze daling zat ook nog het 
broedseizoen niet echt mee. Tot half februari verliep de 
winter van 2018 extreem zacht. Maar van eind februari tot 
bijna eind maart waren er, met tussenpozen, een paar fikse 
vorstperiodes. Voor de kieviten die al gearriveerd of zelfs 
niet weggeweest waren, kwam deze kou als een 
onwelkome verrassing. Kieviten trekken normaliter met de 
vorstgrens op en neer. Nu was het een kwestie van de 
vorstperiode afwachten of toch naar het zuiden vliegen. Na 
deze koude periode volgden de maanden april en mei, die 
weer bijzonder zacht waren. Net als op andere plaatsen, 
was het gevolg van deze weersomstandigheden, dat de 
eerste legsels van de kievit niet succesvol waren. De hoop 
werd daarom gevestigd op het tweede legsel. Deze latere 
legsels, allemaal op maisland en nadat alle 
werkzaamheden op het land waren voltooid, waren 
succesvoller. Van de 21 gevonden nesten werden er twaalf 
verstoord of gepredeerd, dit komt uit op 57%. Van de 
overige acht uitgekomen legsels zijn uiteindelijk zeven 
kuikens vliegvlug geworden. Een veel te laag percentage 
om de huidige kievitenstand te kunnen handhaven.  
 

De grutto 

Het aantal broedparen van de grutto kwam dit jaar uit op 
twee paartjes, een halvering t.o.v. 2017, want toen waren 
dit er nog vier. De broedparen bevonden zich in de  
 

omgeving van de Wolfsbergweg/Legtenbergstraat. De 
nesten, met in totaal 8 eieren, werden gevonden en 
gemarkeerd. Helaas werden de nesten voortijdig 
gepredeerd.  
 

De scholekster  

Van de scholekster bleef het aantal broedparen, twee 
stuks, gelijk aan voorgaand jaar. Weerselo heeft veel 
betere tijden gekend wat betreft het aantal paartjes. Vijf 
jaar geleden konden we nog tien broedparen in Weerselo 
melden. Ook op landelijk niveau laten de aantallen 
scholeksters verontrustende cijfers zien. Er zijn 
onderzoeken gaande naar de oorzaken van de 
achteruitgang.  Met name in landbouwgebieden is de 
achteruitgang van de scholekster dramatisch.  

Nesten van de grutto helaas gepredeerd in Weerselo 
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Daar komt bij dat het broedsucces van de scholekster 
de laatste jaren zorgwekkend is te noemen. Ook in 
2018 kwamen de Weerselose scholeksterparen niet tot 
broeden of werden de broedsels al in een zeer vroeg 
stadium om zeep geholpen.  
 

De wulp  

Op het moment dat je weer voor het eerst het 
jodelende geluid van de wulp hoort, klinkt dat als 
muziek in je oren en krijg je echt het gevoel dat de 
lente aanbreekt. Ook dit jaar weer werden in het 
vroege voorjaar, zo rond midden februari, de eerste 
wulpen gehoord en waargenomen. Aanvankelijk 
hielden ze zich vooral op in de omgeving van het 
Zoekerveld, maar later trokken ze naar hun 
broedgebied. Na een dip in het aantal broedparen in 
2017 (vier paartjes) herstelde zich dit jaar het aantal in 
Weerselo weer lichtelijk naar vijf wulpenparen. Twee 
paartjes zochten hun broedgeluk in de omgeving van 
Gammelke, een paartje in de buurt van de  

 
Wolfsbergweg en twee paartjes in de directe omgeving van het  
Zoekerveld. Er werden drie legsels gevonden, waarvan er drie 
werden gepredeerd.  Uit het andere legsel kwam een vliegvlug 
jong voort en ook uit een niet gevonden nest werd een jong 
vliegvlug. 

 

Afdeling Rossum 

Vergelijking resultaten 2018 en 2017 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Kievit 68 84 63 71 31 Ca. 38 24 34 Ca. 25 Ca. 30 
Grutto 2 5 1 1 1 0 0 1 0 0 
Scholekster 4 5 3 4 1 1 2 3 0 1 
Wulp 5 6 7 3 3 2 4 2 4 Ca. 4 
Tureluur 2 7 2 3 2 2 0 ? 0 2 

  

De kievit 

De stijging van het aantal broedparen kieviten in het jaar 
2017 werd in 2018 weer helemaal tenietgedaan. Het aantal 
paren liep nl. terug van 84 in 2017 naar “slechts” 68 paren 
in 2018, een daling van maar liefst 16 paren ofwel bijna 
20%, iets minder dan een vijfde deel. Duidelijke oorzaken 
van deze daling zijn moeilijk te bepalen, hopelijk is het 
geen trend voor de komende jaren. Dat onze weidevogels, 
dus ook de kievit, het steeds moeilijker krijgen om zich 
succesvol voort te planten is algemeen bekend. Dreigende 
gevaren vanuit de lucht en vanaf de grond nemen eerder 
toe dan af, maar dat de teruggang zo hard zou gaan was 
niet te verwachten. Het aantal gelokaliseerde legsels 
bedroeg 63 waarvan 31 legsels succesvol zijn uitgekomen, 
een uitkomstpercentage van bijna 50%. Nagenoeg alle 
legsels bevonden zich op maisvelden, slechts zes paartjes 
kieviten kozen voor een andersoortig broedterrein. Het 
totaal aantal verstoringen bedroeg ongeveer 24 waaronder 
ook meerdere legsels van één of enkele eieren welke door 
verschillende oorzaken werden verstoord.  

 
Ondanks een tegenvallend aantal broedparen werd, 
volgens diverse waarnemingen, toch nog een behoorlijk 
aantal jonge kieviten vliegvlug. Hopelijk biedt dit kansen 
voor komende jaren.  

Jodelende wulp geeft menigeen een voorjaarsgevoel 

Jonge kieviten geven hoop voor de komende jaren 
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De grutto  

Deze pur sang weidevogel is de laatste jaren in een vrije 
val geraakt. Waren er in het Rossumse gebied in 2016 nog 
zeven broedparen, in 2017 was dat aantal gedaald naar vijf 
en dit jaar, dus 2018, waren slechts twee broedparen in het 
broedgebied teruggekeerd. Slechts één legsel werd 
gevonden, vier eieren zijn zeer waarschijnlijk wel 
uitgekomen doch voor zover waargenomen zijn geen jonge 
grutto's vliegvlug geworden. Helaas! Samen met de 
tureluur is de grutto een pur sang weidevogel, beide 
soorten broeden ook nagenoeg alleen op graslanden, 
hoewel de grutto de laatste jaren ook wel kiest voor een 
maisland met groenbemesting, omdat zo'n maisland wel 
heel erg veel lijkt op een grasland. Wel heel erg jammer 
dat deze echte weidevogelsoorten uit ons landschap aan 
het verdwijnen zijn. De andere soorten hebben het ook erg 
moeilijk maar zijn van oudsher geen “echte” 
weidevogelsoorten. De kievit is een plevierachtige, die 
thans bijna uitsluitend op niet-grasland broedt. De wulp is 
van oorsprong een duin- en heidebroeder en de 
scholekster is oorspronkelijk een strandvogel. Ook broedt 
deze soort in onze regio zelfs op platte daken waarop 
steengruis ligt en regenwater blijft staan, zodat het net een 
strandgebiedje lijkt. Laten we hopen dat het tij zich ten 
gunste keert en al deze soorten nog tot in lengte van jaren 
in onze contreien mogen broeden en de prachtige 
voorjaarsgeluiden mogen laten horen.  
 

De scholekster 

 Ook het aantal broedparen van de scholekster loopt 
gestaag terug. In 2016 nog zes broedparen, een jaar later 
nog vijf paren en dit jaar, in 2018, nog slechts vier paartjes, 
dus weer één paar minder. Het lijkt erop dat de snelle 
opkomst van de scholekster in de tweede helft van de 
vorige eeuw, thans met eenzelfde snelheid weer aan het 
dalen is. Jammer van deze mooi gekleurde en goed 
hoorbare vogel. Van één paar werd tweemaal een legsel 
gepredeerd zodat van herleg geen sprake meer was en 
één legsel is succesvol uitgekomen. Voorzover bekend zijn 
geen jonge scholeksters vliegvlug geworden.  

De wulp 

 Ook de wulp moest een veer laten, het aantal broedparen 
daalde van 6 in 2017 naar 5 broedparen in 2018. Toch 
biedt deze mooie grote “weidevogel” met zijn prachtige 
voorjaarsroep hoop voor de toekomst. Veel agrariërs  
vinden deze vogel bij het horen van de jodelende roep, de 
aankondiger bij uitstek van het voorjaar. Er werden in totaal 
7 legsels van de wulp gevonden waarvan in Volthe 3 
legsels van één en hetzelfde ouderpaar. Dit lijkt 
uitzonderlijk. Een eerste legsel van 4 eieren van dit paar 
werd gepredeerd, een volgend legsel, een paar percelen 
verder, met 1 ei werd ook gepredeerd en het 3e legsel,  
weer enkele percelen verder met 4 eieren is succesvol 
uitgekomen. Het lijkt niet vaak te gebeuren dat eenzelfde 
wulpenpaar in één seizoen totaal 9 eieren produceert. Niet 
bekend is of de jongen van dit paar vliegvlug zijn 
geworden. Op een andere plek in Volthe werden 2 legsels 
van een wulp gepredeerd ondanks dat door enkele leden 
van onze vereniging schrikdraden rondom het tweede 
legsel waren gespannen, juist om predatoren op afstand te 
houden. Een legsel van een derde wulpenpaar in Lemselo 
werd succesvol uitgebroed. Een legsel van een vierde paar 
wulpen, ook in Lemselo, werd gevonden in een perceel 
gerst door de eigenaar van dit perceel. In goed overleg met 
deze eigenaar werd besloten dit legsel enkele weken niet 
te controleren om sporen naar het nest te voorkomen met 
als doel predatie tegen te gaan. Dit legsel is uiteindelijk 
succesvol uitgekomen. Een aantal weken volgde zonder 
verdere waarnemingen totdat een lid van onze vereniging 
medio juni op een aangrenzend perceel zijn hond opleiding 
gaf en plotseling een zestal wulpen tegelijk de lucht in zag 
vliegen. De vraag rees of wulpen zich op dat tijdstip al aan 
het verzamelen waren voor de trek of dat de vier op het 
aangrenzend perceel uitgekomen jonge wulpen allemaal 
vliegvlug zijn geworden. Dit is te mooi om waar te zijn maar 
theoretisch niet onmogelijk. We wachten af wat volgende 
seizoenen ons zal brengen.  
 

 

De tureluur 

Net als de grutto geraakte ook de andere 
echte weidevogel, de tureluur, in een vrije 
val. Konden we in 2016 en 2017 nog 
spreken van een aanwas van zes naar 
zeven paren, in 2018 volgde de vrije val 
naar nog slechts twee paartjes. De legsels 
van beide paartjes zijn gelokaliseerd in het 
gebied de Benneker en aangrenzend gebied 
en zijn succesvol uitgekomen. Niet bekend 
is of er jonge tureluurs vliegvlug zijn 
geworden. Laten we hopen dat de tureluur 
niet helemaal uit ons weidevogelgebied 
verdwijnt, in een aantal deelgebieden is 
deze vogel helaas al verdwenen. 
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6. 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. Met name door het wegvallen van 
Hennie Kaptein worden een groot aantal kasten in en rond Volthe niet meer gecontroleerd. Wel worden deze kasten jaarlijks 
schoongemaakt zodat deze wel als broedlocatie kunnen blijven dienen. Totaal zijn dit jaar 952 kasten gecontroleerd. 
 
Saasveld fam. Oude Booyink; (Peter Bleijenberg)  

Van de 56 gecontroleerde nestkasten die rondom het huis 
van fam. Oude Booyink hangen waren er 38 bezet. Dit 
komt neer op een bezettingspercentage van 68 %; wat 
hoger als in 2017 toen 56% van de kasten bezet waren. 

Alle nestkasten werden minimaal twee keer gecontroleerd. 
Het aantal van 257 uitgevlogen jongen is fors hoger dan in 
2017 toen 166 jongen uitvlogen. 

 
In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2018 en 2017. 
 

Vogelsoort  Nestkasten 
 bezet 

Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per 
nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Bonte vliegenvanger 10 9 48 29 4,8 3,2 48 + 5ad 29 
Koolmees 14 7 113 56 8,1 8,0  - 
Pimpelmees 7 7 73 65 10,4 9,3  - 
Boomklever 1 1 5 0 5 - 5 - 
Bosuil 1 1 3 3 3 3 3 2 
Gekraagde roodstaart 1 1 7 7 7 7,0 7 7 
Merel 1  4  4 -  - 
Torenvalk 1  4  4  4  
Vleermuis 1        

Totaal 38 30 257 166   67 + 5ad 44 

 
Toelichting: 
Bonte vliegenvanger was met tien bezette nestkasten weer 
goed vertegenwoordigd, ook het aantal uitgevlogen jongen 
bleek hoog, slechts één legsel werd in de eifase verlaten. 
Bosuil en torenvalk waren dit jaar weer aanwezig, merel 

had dit jaar een legsel in een halfopen kast.  Opvallend 
was een vleermuis die in een nestkast aanwezig was, geen 
alledaagse bewoner.

Inmiddels een zeldzame nestkastbewoner; de ringmus 
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Molenven, Saasveld (Jos Schabbink)       

Op de locatie het Molenven in Saasveld werden dit jaar 48 
kasten gecontroleerd. Hiervan waren er 36 bezet wat neer 

komt op een bezettingspercentage van 75%. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van de bezetting in 2017 en 2018. 

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2018 en 2017 
 

Vogelsoort  Nestkasten 
 bezet 

Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Koolmees 12 15 82 103 6,8 6,9 
Bonte vliegenvanger 11 11 59 44 5,4 4,0 
Pimpelmees 8 8 53 59 6,6 7,4 
Boomklever 3 4 19 20 6,3 5,0 
Gekraagde roodstaart 2 - 7 - 3,5  

Totaal 36 40 220 231   

 
Toelichting:  
Algemene soorten als koolmees, pimpelmees en bonte 
vliegenvanger waren de hoofdbewoners van de nestkasten. 
Met name het hoge aantal bonte vliegenvangers in 
verhouding tot het aantal bezette kasten door mezen valt op 
bij het molenven. Daarnaast waren dit jaar ook twee kasten 
bezet met gekraagde roodstaart, afwezige dit jaar was 
boomkruiper. Tijdens het controleren van de kasten werd 
tevens een kleine bonte specht en fluiter gehoord, ook werd 
een buizerdhorst aangetroffen met drie jongen.

Baasdam; (Gerard Bossink, Theo Asbreuk, Gerard 

Grootelaar, Jos Kienhuis). 

De nestkastjes hangen verdeeld over de volgende locaties: 
Landgoed Baasdam, Oude Engberink ’t Lädderken, Stuyver 
Fleringen en Venhuis te Haarle.  
 
In de tabel een overzicht van de bezetting in 2018 en 2017  
 

Vogelsoort  Nestkasten 
 bezet 

Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per 
nestkast  

Jaargang 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Koolmees 34 40 295 318 8,7 7,9 
Bonte vliegenvanger 15 13 93 59 6,2 4,5 
Pimpelmees 20 12 161 104 8,1 8,7 
Boomklever 4 5 29 25 7,2 5,0 
Spreeuw 4 8 16 27 4,0 3,4 
Eekhoorn 3      

Totaal 80 79 624 538   

 
Toelichting: 

In totaal werden er 110 nestkasten gecontroleerd waarvan 
er 80 bezet waren. Een bezettingspercentage van 72%. Dit 
was hoger dan in 2017 toen 68% van de kasten bezet 
waren. Hierbij hebben het afgelopen seizoen vijf 

vogelsoorten gebruik gemaakt van de nestkasten. De 
koolmees had met 34 bezette kasten weer het grootste 
aandeel net als voorgaande jaren. Opvallend was dat in 
maar liefst drie nestkasten eekhoorns werden aangetroffen.  

 

Twee paartjes gekraagde roodstaart in het Molenven 
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Landgoed Herinckhave Fleringen; (Frans Stopel en Jan Peddemors). 

In 2018 zijn er op het Landgoed Herinckhave 125 
nestkasten meerdere malen op bezetting gecontroleerd. 
Van de 125 kasten waren maar liefs 106 kasten bezet. 

Daarmee is het bezettingspercentage uitgekomen op 85%. 
Dit bezettingspercentage is iets lager dan in 2017 toen 88% 
van de nestkasten bezet waren.   

 
In de tabel een overzicht van de bezetting in 2018 en 2017 
 

Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen totaal Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Koolmees 37 44 314 316 8,4 7,2 

Pimpelmees 26 32 241 233 9,3 7,3 

Bonte vliegenvanger 20 23 119 120 6 5,2 

Boomklever 8 10 49 58 6,1 5,8 

Mees Spec. 15 2 - -  - 

Totaal 106 111 723 727   

 
Toelichting:  
In totaal hebben vier vogelsoorten dit jaar op het landgoed 
gebruik gemaakt van de nestkasten. Het gemiddeld aantal 
uitgevlogen jongen per soort was wat hoger dan in 2017. 
Met name pimpelmees deed het goed, het is bekend dat 
deze soort veel jongen kan hebben, in een kast vlogen 
zelfs 14 jongen uit. Ook bonte vliegenvanger was weer 
goed vertegenwoordigd met 20 bezette kasten, deze soort 
broedt vrijwel uitsluitend in nestkasten en mede door het 
grote aantal nestkasten in ons verenigingsgebied hebben 
we veel broedparen van deze echte nestkastbroeder. 
Waarschijnlijk behoort ons werkgebied tot het gebied met 
een van de hoogste dichtheden van deze soort in 
Nederland.  
 

Saasveld, dorp; (Vincent de Lenne) 

Naast verschillende spreeuwen en mezenkasten is tevens 
een kast geplaatst voor een slechtvalk boven in de kerk. 
Hoewel er in de winter weer regelmatig een 
slechtvalkenpaartje bij deze kast rondhing, is dit uiteindelijk 
niet overgegaan tot broeden. Wel heeft er weer  
 

 
een paartje torenvalken in deze kast gebroed. Tijdens het 
controleren van deze kast werden er ook nog vier 
grootoorvleermuizen en een laatvlieger op de kerkzolder 
aangetroffen. Van de 35 geplaatste kasten waren er 27 
bezet, een bezettingspercentage van 77%. 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2018 en 2017  
 

Vogelsoort  Nestkasten 
 bezet 

Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Koolmees 9 10 70 71 7,8 7,1 
Bonte vliegenvanger 3 3 14 12 4,7 4,0 
Pimpelmees 6 5 54 46 9,0 9,2 
Boomklever 2 2 10 11 5 5,5 
Spreeuw 6 5 25 20 4,2 4,0 
Torenvalk 1 1 4 3 4,0 3,0 

Totaal 27 27  167   

Nestkast pimpelmees vaak propvol met jongen 
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Toelichting:  
Het aantal bezette kasten was hetzelfde als in 2017, ook de 
soortensamenstelling week vrij weinig af van voorgaande jaren. 
Leuke soorten die tijdens het controleren werden waargenomen 

waren ijsvogel, grote gele kwikstaart en enkele 
broedende putters en middelste en kleine bonte 
specht.

 
Deurningen (Peter Bleijenberg) 

In Deurningen en omgeving werden door Peter Bleijenberg op 
vier locaties totaal 141 nestkasten op hun inhoud 
gecontroleerd. Deze kasten hangen op en rond de erven bij 

Fam. Stoffels (23), Fam. Jonker/Bosscha (84) en Fam. 
Mentink (34).

 
In de tabel een overzicht van de bezetting in 2018 en 2017  
 

Vogelsoort  Nestkasten 
 bezet 

Jongen 
uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 
uitgevlogen per 
nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2018 2017 2018 2017 2017 2018 2018 2017 
Koolmees 27 18 204 135 7,5 7,6  - 
Pimpelmees 13 13 125 125 9,6 9,6  - 
Spreeuw 22 24 99 118 4,9 4,5 99 107 
Bonte vliegenvanger 6 9 37 51 5,7 6,2 37+9 ad 51+9 ad 
Boomklever 3 2 22 16 8,0 7,3 22 16 
Bosuil 1 1 2 2 2,0 2,0 2 2 
Holenduif 2 2 2 4 2,0 1,0  2 
Torenvalk 1  5 5  5,0 5  
Boomkruiper 1   0     

Totaal 76 76 496 451    117+9ad 

 
Toelichting: 
Zoals u in het overzicht kunt zien, hebben maar liefst negen 
vogelsoorten op deze locaties in Deurningen gebruik gemaakt 
van één of meerdere nestkasten. De aantallen weken niet heel 

erg af van 2017, bonte vliegenvanger had op deze 
locaties wat minder bezette nesten. 

 
Overige locaties Deurningen 

Op de overige locaties in Deurningen werden nog eens 77 
nestkasten gecontroleerd. Resultaten zijn vermeld in de tabel 
hieronder. Er waren er 47 bezet, wat een bezettingspercentage 
opleverde van 61%. De nestkasten hangen bij de fam. 
Broekhuis, fam. Borghuis, fam. Nijland (Kaamps) en fam. 
Franke. Alle nestkasten werden gedurende het broedseizoen 
twee keer gecontroleerd. 
 
In de tabel een overzicht van de bezetting in 2018 en 2017  

Vogelsoort  Nestkasten 
 bezet 

Nestkasten 
 bezet 

Jaargang 2018 2017 
Koolmees 16 21 
Pimpelmees 8 11 
Bonte vliegenvanger 1 2 
Ringmus 3  

Mees spec. 18  

Boomklever 1  

Totaal 47 34 

Koolmees koploper in Deurningen 
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Broedresultaten Uilen en Torenvalk; 
 

Bosuil: Bij de bosuilen was de bezetting van 
nestkasten wat hoger dan in 2017. Van de 
gecontroleerde nestkasten waren er 18 bezet.  Het 
aantal jongen varieerde van meestal twee tot drie en 
een enkel keer vier jongen. Dit zijn redelijk normale 
aantallen voor bosuil die vrijwel nooit meer dan vier 
jongen hebben. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met 
2017. Er zijn ca. zestig nestkasten van deze soort 
gecontroleerd. Gezien het aantal vliegvlugge jongen 
en broedparen heeft bosuil een gemiddeld 
broedseizoen achter de rug. 
 
Kerkuil: kerkuil heeft een wat minder broedseizoen 
achter de rug wat betreft het aantal broedparen.  
Mogelijk heeft het koude weer van eind februari 
ervoor gezorgd dat er wat minder broedparen zijn 
overgegaan tot broeden. Met gemiddeld 4,5 vliegvlug 
jong per legsel zijn het aantal vliegvlugge jongen per 
legsel wel relatief hoog. Kerkuilen kunnen bij zeer 
veel voedselaanbod zeer grote legsels hebben met 
soms wel zeven jongen. Dit jaar bestonden veel 
legsels uit vier, vijf of zes jongen en zelf een enkel 
keer zeven jongen. Al met al kan geconcludeerd 
worden dat kerkuil een goed jaar achter de rug heeft. 
Waarschijnlijk profiteert deze soort van de milde 
winters van de afgelopen jaren en een voldoende 
groot muizenbestand. Ook voldoende 
nestgelegenheid door het ruime aantal kasten die 
geplaatst zijn speelt een rol. In totaal zijn er ca. 150 
nestkasten gecontroleerd. 
 
Steenuil: Het aantal steenuilen dat gebruik maakte 
van een nestkast was behoorlijk hoger dan in 2017. 
Hierbij moet wel gezegd worden dat een aantal extra 
kasten door Friso Koop in de omgeving 
Lattrop/Tilligte zijn meegenomen die eerder niet 
geteld werden. Het aantal uitgevlogen jongen per 
nestkast was met 3,1 jongen per legsel behoorlijk 

hoog, waardoor er veel jonge steenuilen uitgevlogen zijn. Het 
aantal gecontroleerde nestkasten bedroeg ca. honderd waarvan 
er dus 53 daadwerkelijk door steenuilen bezet waren. De 
steenuilpopulatie in ons werkgebied lijkt redelijk stabiel, gezien de 
cijfers van de afgelopen jaren. Feit blijft natuurlijk wel dat er alleen 
gegevens verzameld worden van de steenuilen die in kasten 
broeden. In ons werkgebied broedt meer dan de helft van de 
steenuilen op ‘’natuurlijke’’ plaatsen. Het gaat hierbij meestal om 
oudere schuurtjes waar ze onder het dak broeden. Met het 
opruimen van deze schuurtjes of het vervangen van 
(asbest)daken verdwijnt er nogal eens een geschikte broedplek 
voor de soort. Een kast kan in dat geval een goed alternatief zijn 
als broedlocatie. 

Torenvalk: Het aantal bezette nestkasten van de torenvalk ligt 
ongeveer op een gemiddeld niveau. Er werden in totaal ca. 50 
nestkasten gecontroleerd waarbij er in 24 kasten een broedsel 
werd aangetroffen, hetzelfde aantal als vorig jaar. Totaal vlogen 
er 119 jongen uit wat neer komt op 4,9 jong per kast. Dit is een 
wat hoger percentage, dan in de afgelopen twee jaren. 

Broedseizoen bosuil had een normaal verloop in 2018 

Er waren 24 nestkasten bezet door de torenvalk in 2018 
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Overzicht broedresultaten Uilen en Torenvalk van 2016 t/m 2018; 
 

Vogelsoort 
 

Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Jongen gemiddeld uitgevlogen per 
nestkast 

 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 
Kerkuil 50 63 79 247 206 355 4,5 3,2 4,5 
Bosuil 18 14 20 43 30 63 2,4 2,1 3,1 
Steenuil 53 39 35 167 113 83 3,1 2,9 2,4 
Torenvalk 24 24 26 119 107 112 4,9 4,5 4,3 

Totaal 145 139 160 576 456 613    

 
Samenvatting: 
Samenvattend kunnen we vaststellen dat de muizeneter- soorten een goed broedseizoen hebben gehad. Zowel wat betreft 
aantal broedparen als vliegvlugge jongen waren de aantallen vrij hoog gezien de afgelopen jaren. Kerkuil vormt hier een 
kleine uitzondering op met wat minder broedparen maar wel veel vliegvlugge jongen.
 
Totaaloverzicht nestkasten 2018:  
Van alle binnengekomen gegevens is hieronder een totaaloverzicht gemaakt 
van zowel 2017 als van 2018.  De tweede kolom geeft het percentage bezette 
nestkasten aan ten opzichte van het totale aantal gecontroleerde nestkasten 
per jaar. Aangezien niet alle jaren dezelfde locaties worden gecontroleerd, 
kunnen deze gegevens echter niet met elkaar vergeleken worden. Van alle 
gecontroleerde nestkasten was 53,7% het afgelopen jaar bezet. Dat aantal ligt 
wat lager dan in 2017. In totaal hebben 14 vogelsoorten gebruik gemaakt van 
een nestkast; hetzelfde aantal als in 2018. Net als in voorgaande jaren werden 
de meeste nestkasten bezet door kool- en pimpelmees. Van spreeuw waren 
verhoudingsgewijs wat minder kasten bezet dan vorig jaar. Torenvalk, bosuil, 
steenuil en kerkuil beleefden alle een normaal broedseizoen, met wat minder 
broedparen van kerkuil. 
 

Vogelsoort Nestkasten Bezet Nestkasten bezet Percentage bezet Percentage Bezet 

Jaargang 2018 2017 2018 2017 

Koolmees 149 166 15,7 17,3 

Pimpelmees 88 97 9,2 10,1 

Bonte vliegenvanger 66 71 6,9 7,4 

Spreeuw 32 42 3,4 4,4 

Kerkuil 50 64 5,8 6,7 

Boomklever 30 27 3,2 2,8 

Bosuil 18 14 1,9 1,6 

Steenuil 53 39 5,6 4,1 

Torenvalk 24 24 2,5 2,5 

Mees Spec. 33 2 3,6 0,2 

Boomkruiper 1 1 0,1 0,1 

Gekraagde roodstaart 3 1 0,2 0,1 

Merel 1  0,1  

Holenduif 2 2 0,1 0,2 

Eekhoorn 3  0,2  

Ringmus 3  0,2  

Bezette nestkasten 

Gecontr. nestkasten 

506 

952 

558 

959 

53,7% 58% 
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7. RINGRESULTATEN 2018 

Het accent bij het ringen van vogels is de laatste jaren veranderd. Sommige soorten worden helemaal niet 
meer geringd, omdat ze hard in aantal zijn afgenomen, denk aan de weidevogels, en er worden minder 
nestkasten gecontroleerd of nesten gezocht en dus minder pullen van zangvogels geringd.  
 
Er wordt meer tijd besteed aan het projectmatig ringen van 
bepaalde soorten, zoals Boerenzwaluw en Huiszwaluw. In 
2018, het Jaar van de Huiszwaluw, is extra tijd besteed aan 
het ringen van deze soort en verder is het RAS-Project 
Boerenzwaluw belangrijk en vraagt veel tijd van de ringers 
om alle nestjongen te ringen en de broedvogels te vangen 
en controleren. Ook krijgen de roofvogels, zoals de 
Torenvalk en de Uilen prioriteit bij het ringen. Verder 
worden de ontwikkelingen van het bestand aan Ooievaars 
nauwlettend gevolgd en worden zoveel mogelijk jongen 
geringd. Verdere uitbreiding van broedparen zal tot gevolg 
hebben dat minder nestjongen groot worden, zoals nu al te 
zien is. 
 
Geringde vogels 
In de tabel met geringde aantallen en soorten vogels in de 
jaren 2017 en 2018 valt meteen op dat het aantal 
vogelsoorten dat geringd werd, aanzienlijk minder was.  
De grootste tegenvaller is dat slechts één weidevogel, een 
Scholekster, werd geringd. Het is het eerste jaar in het 
bestaan van onze vereniging dat er geen enkele pul van de 
Kievit door een ringer van een ringetje werd voorzien. Een 
Kievit pul is een van de mooiste jonge vogels om te ringen 
en het is prachtig om te zien hoe de jonge Kieviten na het 
ringen weer de vrijheid opzoeken en door de oude Kieviten 
worden opgewacht. 

Een opvallende en nieuwe vogelsoort in de tabel is de 
Nachtegaal, waarvan op 14 juni vier nestjongen werden 
geringd in Oldenzaal. Deze Nachtegaal zong dag en nacht 
en wekenlang. Toen duidelijk werd dat er sprake was van 
een broedgeval werd bij toeval het nest ontdekt. Tijdens het 
ringen van de pullen zat een van de ouders druk 
alarmerend op nauwelijks één meter afstand. Op nog geen 
kilometer afstand van dit nest, heeft vermoedelijk nog een 
Nachtegaal gebroed, maar deze locatie was door de 
drassige ondergrond en dichte begroeiing niet toegankelijk. 

Langs het Almelo-Nordhorn kanaal bij Fleringen werd 
slechts een gedeelte van de rietkraag afgezocht naar 
nesten van Kleine Karekiet omdat de rietkragen verruigen 
en het jaarlijks moeilijker wordt nesten op te sporen.  Het 
aantal geringde kleine Karekieten bleef daardoor beperkt 
tot 58 exemplaren en jawel ook nog drie Koekoeken. 
 
De invasie van Grote Barmsijzen en incidenteel vergezeld 
van Kleine Barmsijzen, die eind 2017 was begonnen, hield 
nog aan tot in februari. Het was alweer 10 jaar geleden dat 
er zoveel Grote Barmsijzen zover naar het Zuiden kwamen 
overwinteren.  
Sijzen daarentegen worden vaker tegen het eind van de 
winter bij ons waargenomen en kunnen tot in april in 
Berken en Elzen worden waargenomen. In 2018 
foerageerden van half maart tot half april soms grote 
groepen Sijzen op de Hasseler Es en er werden 31 
exemplaren gevangen en geringd. 
 
Van de vier paartjes Gierzwaluwen op een vast ringadres in 
Oldenzaal mislukte een legsel al in een vroeg stadium. 
Legsel twee met twee grote pullen werd op 14 juli geringd 
en van legsel drie waren de twee pullen al te groot om te 
ringen en het laatste paartje Gierzwaluwen was nieuw en 
had nog geen legsel. 

Attributen voor het projectmatig ringen van steenuilen  

     Zeldzame broedvogel in Twente; de nachtegaal 

Broedvogel met twee grote pullen 
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In onderstaande tabel de geringde aantallen en soorten vogels in de jaren 2017 en 2018 
 

SOORT 2017 2018 SOORT 2017 2018 

1.Ooievaar 16 12 24.Zwartkop 1 3 

2.Torenvalk 97 118 25.Tjiftjaf 9 2 

3.Kievit 37 0 26.Goudhaan 3 16 

4.Grutto 4 0 27.Vuurgoudhaan 1 0 

5.Scholekster 0 1 28.Grauwe vliegenvanger 5 0 

6.Holenduif 1 0 29.Bonte Vliegenvanger 154 168 

7.Houtduif 4 0 30.Staartmees 1 4 

8.Koekoek 1 3 31.Glanskop 6 0 

9.Kerkuil 305 353 32.Zwarte Mees 2 0 

10.Steenuil 206 203 33.Pimpelmees 117 84 

11.Bosuil 45 38 34.Koolmees 154 182 

12.Gierzwaluw 9 2 35.Boomklever 83 82 

13.Grote Bonte Specht 4 0 36.Boomkruiper 6 7 

14.Boerenzwaluw 594 544 37.Gaai 0 1 

15.Huiszwaluw 234 363 38.Spreeuw 552 353 

16.Winterkoning 1 0 39.Huismus 21 5 

17.Heggenmus 5 19 40.Ringmus 0 1 

18.Roodborst 15 6 41.Vink 4 0 

19.Nachtegaal 0 4 42.Groenling 9 0 

20.Gekraagde Roodstaart 7 13 43.Sijs 0 31 

21.Zwarte Roodstaart 2 7 44.Kleine Barmsijs 3 4 

22.Merel 14 7 45.Grote Barmsijs 33 20 

23.Kleine Karekiet 107 58    

Totaal soorten 41 33 Totaal exemplaren 2878 2714 

 
 
Ooievaars 
In 2018 heeft het aantal broedparen 
Ooievaars zich verder uitgebreid en 
inmiddels broeden er op 8 locaties 
Ooievaars, waarvan één net buiten de 
gemeentegrens van Dinkelland bij Het 
Singraven, dat tot de gemeente Losser 
behoort. Naast de al bekende broedplekken 
heeft in 2018 een nieuw paartje Ooievaars 
gebroed bij Scholten Linde aan de Laarweg 
in Rossum en een nieuw paartje aan de 
Everlostraat bij Blokhuis tegenover de 
Havezathe Het Everloo, ook in Rossum. 
 
 

In het hiernaast aangeven kaartje staan de 
broedlocaties aangegeven. De nummers 
corresponderen met de nummers in de tabel. 
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Tabel broedlocaties ooievaar 2018 
 

 
De broedsels waren niet alle even succesvol, want 
door het extreem warme en droge weer was er 
duidelijk sprake van voedselgebrek. Op sommige 
nesten werden de jongen al in een vroeg stadium 
alleen op het nest achtergelaten en waren beide 
ouders op zoek naar voedsel. Normaliter blijft altijd 
een oude Ooievaar de eerste weken bij de jongen. 
Van diverse nesten werden jonge Ooievaars van 
het nest gegooid als deze achterbleven in de groei 
door voedselgebrek. Het broedsel op de Havezathe 
Het Everloo mislukte al in een vroeg stadium en op 
het Singraven en bij Blokhuis was er een broedsel 
met slechts één jong. De Gemeente Dinkelland 
stelde weer de hoogwerker beschikbaar met vaste 
“hoogwerker operator” Coen, waardoor de jonge 
Ooievaars veilig uit de hoog geplaatste nesten 
werden gehaald en na het ringen weer terug op hun 
nest werden gezet. 
 
 
Boerenzwaluw en huiszwaluw 
 
Het aantal boerenzwaluwen dat in 2018 werd 
geringd was aanzienlijk minder dan in 2017. Dit 
verschil werd in zijn geheel veroorzaakt doordat er 
in 2018 op één broedlocatie minder is geringd.  

De populatie boerenzwaluw lijkt, zij het met enige fluctuaties, 
behoorlijk stabiel te zijn. Een uitgebreid ringverslag van het 
boerenzwaluwproject met alle resultaten en bijzonderheden staat 
elders vermeld in dit verslag. 

 

 
In 2018, het Jaar van de Huiszwaluw, zijn op acht 
locaties, twee meer dan in 2017, in kunstnesten 
334 nestjongen geringd en ook zijn 29 oude vogels, 
die bij controle in de nesten aangetroffen werden, 
geringd. Van de vier al geringde oude 
Huiszwaluwen die in de nesten werden 

gecontroleerd, waren er drie op dezelfde locatie één jaar daarvoor 
geringd en één Huiszwaluw werd op een andere locaties, 1,4km 
verderop gecontroleerd. Door het extreem warme weer waren er 
minder vervolglegsels en hebben de Huiszwaluwen vroeger de 
broedlocaties verlaten en zijn vertrokken naar Afrika.

 
 
 

 
 
 

Nr Locatie 
 

Jaar eerste 
broeden 

Aantal 
broedpaartjes 

Aantal uitgevlogen 
jongen 

1 Broekhuis Schiphorstdijk Denekamp 2011 1 3 

2 Singraven Kasteellaan Gemeente Losser 2014 2 4 

3 Scholten Linde Laarweg Rossum 2018 1 2 

4 Meier Vogelpoelweg Rossum 2017 1 3 

5 Scholten Linde Vogelpoelweg Rossum 2013 1 2 

6 Welhuis Everlostraat Rossum 2009 2 5 

7 Havezathe Het Everloo Everlostraat Rossum 2012 1 0 

8 Blokhuis Everlostraat Rossum 2018 1 1 

Soort 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Boerenzwaluw 338 493 579 535 613 594 699 613 594 544 
Huiszwaluw 33 70 79 71 72 100 126 184 234 363 

Geringde jonge ooievaar wordt veilig in het nest teruggezet 
met dank aan de Gemeente Dinkelland.  
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Roofvogels en uilen 
 

 
Het aantal soorten roofvogels dat werd geringd bleef 
beperkt tot één soort, de Torenvalk, waarvan 118 jongen in 
de nestkasten werden geringd. Hoewel dit er minder waren 
dan het gemiddeld aantal van de laatste vijf jaren, was het 
een goed broedseizoen van de Torenvalk. Het aantal 
nestjongen in de kasten was gemiddeld wat lager, 
ofschoon er ook weer zes en zelfs éénmaal zeven jongen 
in een kast werden aangetroffen. De Kerkuilen hadden 
weer een goed broedseizoen, want in veel nestkasten 
zaten zes jongen en soms zelfs zeven in één kast. Op een 
boerderij was de ringer te laat want daar vlogen de jonge 
Kerkuilen al rond over de zolder en op een andere verlaten 
boerderij was de nestkast niet bereikbaar.  

En ook alweer een heel goed broedseizoen voor de 
Steenuilen waarvan bij controle ook al veel geringde oude 
vogels in de nestkast werden aangetroffen en 
gecontroleerd. Elk jaar worden er echter ook weer niet 
geringde broedende Steenuilen in de kasten aangetroffen; 
in 2018 waren dit weer twaalf exemplaren. De eerste jonge 
vogels die in 2018 werden geringd waren drie jonge 
Bosuilen op 21 april, zoals te verwachten was, want 
Bosuilen beginnen al heel vroeg in het jaar met het 
broedproces.  In de volgende weken kregen nog 26 jonge 
en drie oude Bosuilen een ring aangelegd. Het totaal aantal 
geringde exemplaren was iets lager dan de voorgaande 
jaren. 

 
Terugmeldingen 
Uit het grote aantal terugmeldingen dat in 2018 werd ontvangen, uit een groot gebied binnen Europa, is een beperkte 
selectie gemaakt en voor de duidelijkheid opgesplitst in terugmeldingen binnen de Benelux en terugmeldingen in Europa.  
 
Terugmeldingen Benelux 
 

SOORT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Wespendief 1 2 2 0 0 0 

Torenvalk 71 124 131 140 97 118 

Kerkuil 104 375 139 509 305 353 

Steenuil 128 177 154 195 206 203 

Bosuil 27 54 10 64 45 38 

Totaal 331 735 436 910 653 712 

VOGELSOORT 
RINGNUMMER 

RINGDATUM 
RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 
VINDPLAATS/LAND 

AFSTAND/ 
TIJD 

BIJZONDERHEDEN 

1.Kerkuil 
Arnhem 5535704 

21-06-2018 

Tubbergen 

20-10-2018 

Den Hoorn, Texel 

159km 

121dg 

Dood 

2.Kerkuil 
Arnhem 5535621 

12-06-2018 

Geesteren 

17-10-2018 

VRS 3KP, Vlieland 

150km 

127dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

3.Kerkuil 
Arnhem 5405882 

06-06-2017 

Rossum 

24-03-2018 

Midlum, Friesland 

133km 

291dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

4.Kerkuil 
Arnhem 5451542 

22-06-2011 

Gersloot, Friesland 

12-06-2017 

Geesteren 

83km 

2182dg 

Dood 

Ondanks dat er minder broedparen waren had de kerkuil een goed broedseizoen 
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1.Kerkuil Arnhem 5535704  
De meeste terugmeldingen van Kerkuilen worden 
ontvangen uit de directe omgeving van de ringplaats en als 
ze verder wegtrekken hebben noordelijke of oostelijke 
richtingen de voorkeur. Deze Kerkuil was in NW-richting 
vertrokken en uiteindelijk zelfs op Texel terecht gekomen 
en bij het kleine authentieke dorp Den Hoorn dood 
gevonden. Nog niet eerder was een Kerkuil uit Twente op 
dit Waddeneiland terecht gekomen.  
 
 
 

2.Kerkuil Arnhem 5535621  
Nog een Kerkuil uit onze omgeving had koers gezet naar 
de Wadden, maar moest nog verder over het water vliegen 
om uiteindelijk in een mistnet van het ringstation 3e 
Kroonpolder op Vlieland te belanden.  Het was de eerste 
Kerkuil die op dit ringstation, dat van half augustus tot 
begin november is bemand, werd gevangen. De ringers die 
de Kerkuil hadden gevangen en gecontroleerd waren Henri 
Bouwmeester en Holmer Vonk, beiden wel bekend binnen 
onze vereniging. Op Vlieland zijn geen boerderijen en geen 
weilanden en het enige Waddeneiland waar geen Kerkuilen 
broeden. 

5.Ooievaar 
Arnhem 3E342 

27-05-2015 

Rossum 

22-06-2018 

Assen 

75km 

1121dg 

Levend 

6.Kerkuil 
Arnhem 5534254 

19-06-2018 

Reutum 

26-09-2018 

Nieuwe Pekela 

77km 

99dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

7.Ooievaar 
Arnhem 3E343 

27-05-2015 

Rossum 

11-04-2018 

Klazienaveen 

44km 

1049dg 

Levend, broedvogel 

8.Ooievaar 
Arnhem 9518 

27-05-2008 

Rouveen 

03-04-2018 

Denekamp 

59km 

3598dg 

Levend, broedvogel 

9.Kerkuil 
Arnhem 5535615 

11-06-2018 

Reutum 

23-12-2018 

Zeewolde 

97km 

195dg 

Dood, 

verkeersslachtoffer 

10.Grote Barmsijs 
Arnhem BH41310 

01-12-2017 

Terwolde 

26-03-2018 

Hengelo 

50km 

115dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

11.Steenuil 
Arnhem 3706625 

31-05-2011 

Denekamp 

25-05-2018 

Haaksbergen 

31km 

2550dg 

Levend in nestkast 

12.Steenuil 
Arnhem 3667745 

01-06-2009 

Tubbergen 

18-05-2018 

Eibergen 

35km 

3273dg 

Levend in nestkast 

13.Torenvalk 
Arnhem 3862972 

15-06-2017 

Geesteren 

17-12-2017 

Steenderen 

55km 

185dg 

Dood 

14.Ooievaar 
Arnhem 2E663 

14-06-2013 

Rossum 

18-04-2018 

Rijswijk 

183km 

1768dg 

Levend 

15.Ooievaar 
Arnhem 5E255 

30-05-2017 

Rossum 

15-08-2018 

Oss 

115km 

443dg 

Levend, ring afgelezen 

in veld 

16.Ooievaar 
Arnhem 3E769 

29-05-2017 

Denekamp 

03-08-2018 

Tilburg 

157km 

431dg 

Levend, ring afgelezen 

in het veld 

17.Kleine Karekiet 
Arnhem BG45753 

29-06-2017 

Kanaal A/N Fleringen 

23-08-2017 

Brecht, België 

187km 

55dg 

Levend, gevangen 

gecontroleerd 

18.Scholekster 
OPCC 

01-06-2012 

Weert 

19-03-2018 

Hulsbeek, Oldenzaal 

140km 

2118dg 

Kleurring afgelezen 

19.Ooievaar 
Arnhem 5E316 

04-06-2018 

Rossum 

15-08-2018 

Nederweert 

145km 

72dg 

Levend, ring afgelezen 

in het veld 

20.Boerenzwaluw 
Arnhem BD74194 

06-06-2018 

Weerselo 

08-09-2018 

Bree, België 

160km 

94dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

21.Kleine Karekiet 
Arnhem AP46787 

04-07-2008 

Kanaal A/N Agelo 

30-08-2008 

Bokrijk, België 

188km 

57dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 

22.Kleine Karekiet 
Arnhem BB96462 

22-06-2016 

Kanaal A/N Reutum 

02-08-2018 

Phillippeville, België 

296km 

406dg 

Levend, gevangen en 

gecontroleerd 
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3.Kerkuil Arnhem 5405882. 
Deze Kerkuil was ook naar het noorden gevlogen en 
misschien ook wel doorgevlogen naar een Waddeneiland, 
maar net voor de oversteek bij Harlingen op de A-31 door 
een auto gegrepen. 
4.Kerkuil Arnhem 5451542. 
Er zijn ook Kerkuilen die uit het noorden komen en 
uiteindelijk in Twente terecht komen. Deze Kerkuil was 
geringd als nestjong in Gersloot in Friesland en werd 
zeven jaren later op een erf in Geesteren dood gevonden. 
5.Ooievaar Arnhem 3E3425. 
Sinds deze Ooievaar in 2015 is geringd in Rossum, wordt 
hij/zij elk jaar teruggemeld in Nederland. 
In 2016 kwam een melding uit Gronau, dus dicht in de 
buurt, in 2017 kwam een melding uit Bovensmilde in 
Drenthe en in 2018 werd deze Ooievaar weer in Drenthe 
gezien, nu in de buurt van Assen. Vermoedelijk zal de 
vogel daar ergens in de buurt gaan broeden of heeft al 
een broedsel gehad, want op een leeftijd van drie jaar 
kunnen ze al een broedsel produceren.  
6.Kerkuil Arnhem 55342546. 
En weer werd een melding ontvangen van een Kerkuil uit 
het noorden. En ook nu was het een verkeersslachtoffer 
in de buurt van Nieuwe Pekela in Groningen. 
 

7.Ooievaar Arnhem 3E3437. 
Nog een Ooievaar uit hetzelfde legsel in 2015 in Rossum, 
vermeld bij 5, werd in 2018 teruggemeld. En inderdaad 
ook als broedvogel in Klazienaveen, zoals de waarnemer 
meldde.  
8.Ooievaar Arnhem 95188.  
Als Ooievaars eenmaal een goede broedplek hebben 
gevonden, wordt deze in het vroege voorjaar weer snel in 
bezit genomen en verdedigen deze fel tegen indringers. 
Ook de Ooievaar aan de Schiphorstdijk in Denekamp is 
nu al jarenlang een trouwe bewoner. Deze ooievaar 
draagt nog een moelijker afleesbare metalen ring en werd 
in 2008 in Rouveen geringd. In 2010 werd begonnen met 
de kunstof ELSA-ringen die veel makkelijker zijn af te 
lezen. 
9.Kerkuil Arnhem 5535615. 
En ook de laatste Kerkuil in dit overzicht werd dood 
teruggemeld bij Zeewolde in Zuidelijk Flevoland. Van de 
zes Kerkuilen die in dit overzicht zijn gemeld, is er slechts 
één levend teruggemeld en van de vijf dood gemelde 
Kerkuilen waren er 3 verkeersslachtoffers!  
10.Grote Barmsijs Arnhem BH41310. 
Na de laatste invasie van Grote Barmsijzen in 2008, 
kwam er eind november 2017 weer een invasie opgang. 
Op het ringstation in Overdinkel en de Ring-MUS locatie 
in Hengelo werden vanaf eind november 2017 tot eind 
maart 2018 veel Grote Barmsijzen gevangen. Op 26 
maart 2018 werd een Grote Barmsijs gevangen in 
Hengelo, die al voorzien was van een Nederlandse ring.  
Deze Grote Barmsijs was al tijdens het begin van de 
invasie op 01-12-2017 geringd bij Terwolde en eind maart 
weer op de weg terug. 

 
11.Steenuil Arnhem 3706625. 
Zoals te zien is in de tabel met het aantal geringde vogels, 
gaat het goed met de Steenuil en zijn de aantallen minder 
aan schommelingen onderhevig dan bij de Kerkuil. De 
verplaatsingen tussen ringplaats en vestigingsplaats is 
ook nooit ver. De 31km waar deze Steenuil verderop een 
kast heeft gevonden is al behoorlijk ver voor deze kleine 
uil. 

Geringde grote barmsijs gevangen in nasleep van invasie 
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12.Steenuil Arnhem 3667745.  
Was de vorige Steenuil al aardig op leeftijd, dan volgt hier 
de melding van een Steenuil die al 10 jaar oud is en ook 
levend in een kast werd aangetroffen. De oudste Steenuil 
tot op heden gemeld is overigens met 14 jaar nog enkele 
jaren ouder.   
13.Torenvalk Arnhem 3862972.  
Ondanks dat er jaarlijks veel Torenvalken worden geringd 
en het geen kleine vogels betreft en evenals Kerkuilen veel 
langs wegen jagen, is het aantal dat wordt teruggemeld 
erg laag. Daarom dan ook deze melding van een 
Torenvalk die geringd werd in Geesteren en bij 
Steenderen bij een achterafweggetje dood werd 
gevonden. De doodsoorzaak werd helaas niet vermeld.  
14.Ooievaar Arnhem 2E663. 
 Soms worden vogels teruggemeld uit onverwachte 
omgeving, zoals de terugmelding van deze Ooievaar, die 
bij het Generaal Eisenhouwerplein in Rijswijk, volgens de 
melder van deze terugmelding de Ministerbuurt, werd 
gezien. Deze Ooievaar werd vaker waargenomen en viel 
een stel aldaar broedende Ooievaars lastig en zocht het 
dus blijkbaar hogerop in de Ministerbuurt.  
15.Ooievaar Arnhem 5E255. 
Op een stortplaats bij Oss werd deze Ooievaar 
waargenomen in een groep van 56 exemplaren, waarvan 
zelfs 21 exemplaren waren geringd en afkomstig uit 
Nederland, Duitsland, België en Frankrijk.  Deze locatie is 
een vaste pleisterplaats voor trekkende, overzomerende 
en zelfs overwinterende Ooievaars.  
16.Ooievaar Arnhem 3E769. 
Nabij Tilburg op een stortplaats was deze Ooievaar samen 
met vijf andere trekkers neergestreken om te rusten en 
overnachten. Stortplaatsen en waterpartijen zijn geliefde 
plekken voor Ooievaars tijdens de trek en veel 
terugmeldingen worden op deze plaatsen afgelezen vooral 
in Frankrijk en Spanje.  
17.Kleine Karekiet Arnhem BG45753. 
Deze Kleine Karekiet werd 55 dagen nadat deze was 
geringd als nestjong bij het Kanaal Almelo-Nordhorn 
gevangen in Brecht in België. De afstand tussen ringplaats 
en de vangplaats van 187km was een nachtje vliegen, 
waarna de Kleine Karekiet weer enkele dagen moest 
opvetten voor de volgende etappe ergens in Noord-
Frankrijk.  
 

18.Scholekster OPCC. 
Het aantal Scholeksters dat voor aanvang van het 
broedseizoen in het voorjaar op het Hulsbeek in Oldenzaal 
wordt waargenomen is maximaal 25 tot 30 exemplaren en 
wordt elk jaar minder. In de topjaren 1985-1995 verbleven 
er vaak aantallen van 200 exemplaren en werden er veel 
metaalringen afgelezen. Tegenwoordig worden er geen  
geringde Scholekster meer gezien, maar in 2018 werd er 
zowaar weer een exemplaar waargenomen die een 
kleurring droeg. Een digitale foto was snel gemaakt en de 
code op de ring werd later op de PC snel ontcijferd. 
Verrassend was dat de Scholekster was geringd in de 
omgeving van Weert en daarna jaarlijks werd 
waargenomen in de omgeving van de haven van 
Terneuzen.  
19.Ooievaar Arnhem 5E316. 
Half augustus vertrekken de meeste Ooievaars naar de 
overwinteringsgebieden in het zuiden. Tegenwoordig 
trekken de meeste Ooievaars uit onze omgeving niet 
verder dan Spanje en meestal vindt de trek gezamenlijk 
plaats in grote groepen. Ook deze Ooievaar, die was 
geringd aan de Vogelpoelweg in Rossum, was op trek in 
een groep van 30 exemplaren en werd nabij Nederweert 
waargenomen bij een waterplas voor de overnachting. 
20.Boerenzwaluw Arnhem BD74194. 
Terugmeldingen van Boerenzwaluwen worden bijna 
uitsluitend verkregen bij het terugvangen op de 
broedplaatsen. Van de 544 geringde exemplaren in 2018 
werd één Boerenzwaluw gemeld uit Bree in België. Hier 
werd de vogel gevangen en gecontroleerd op 8 
september, toen deze als jonge vogel aan zijn eerste 
gevaarlijke trek op weg naar Afrika was begonnen. 
21.Kleine Karekiet Arnhem AP46787. 
De terugmelding van deze Kleine Karekiet zal wel 
jarenlang onderop de stapel hebben gelegen, want de 
terugmelding is al van het jaar 2008. Deze Kleine Karekiet 
werd 57 dagen nadat deze als nestjong bij het Almelo-
Nordhorn kanaal was geringd, teruggevangen in Bokrijk.  
22.Kleine Karekiet Arnhem BB96462. 
Deze Kleine Karekiet werd gevangen in Phillipville in het 
Waalse gedeelte van België en was een van de 75.000 
Kleine Karekieten, die jaarlijks in België worden geringd en 
bijna allemaal als volwassen vogel. Het aantal Kleine 
Karekieten dat in België wordt geringd als nestjong 
bedraagt slechts enkele tientallen.

Bejaarde steenuil aangetroffen in nestkast 
Afkomst ontrafeld van geringde scholeksters 
op slaapplaats het Hulsbeek  
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Terugmeldingen Europa 
 

VOGELSOORT 

RINGNUMMER 

RINGDATUM 

RINGPLAATS/LAND 

VINDDATUM 

VINDPLAATS/LAND 

AFSTANDTIJD BIJZONDERHEDEN 

1.Torenvalk 
Arnhem 3825246 

05-06-2018 
Reutum 

17-08-2018 
Orkney, Engeland 

947km 
73dg 

Dood, raamslachtoffer 

2.Ooievaar 
Arnhem 9530 

03-06-2014 
Rossum 

18-07-2018 
Vaalermoor, Duitsland 

240km 
2601dg 

Levend, ring afgelezen 
in het veld 

3.Kerkuil 
Arnhem 5405822 

20-06-2016 
Lattrop-Breklenkamp 

04-03-2018 
Nordenham, Duitsland 

151km 
622dg 

Dood 

4.Ooievaar 
Helgoland 6T762 

15-06-2016 
Berne, Duitsland 

11-05-2018 
Deurningen 

143km 
695dg 

Levend, ring afgelezen 
in het veld 

5.Sijs 
Arnhem BB96133 

11-03-2016 
Hengelo 

15-01-2018 
Verden, Duitsland 

177km 
675dg 

Dood 

6.Ooievaar 
Helgoland 2T110 

15-06-2013 
Vechta, Duitsland 

03-04-2018 
Rossum 

100km 
1753dg 

Levend 

7.Kokmeeuw 
White T94U 

21-06-2014 
Bielinek, Polen 

25-01-2018 
Hengelo 

802km 
1204dg 

Leven, kleurring 
afgelezen 

8.Ooievaar 
Helgoland 3T973 

19-06-2015 
Nordhorn, Duitsland 

27-04-2018 
Rossum 

11lm 
1043dg 

Levend 

9.Kerkuil 
Arnhem 5522069 

29-07-2015 
Nutter 

17-03-2018 
Hille, Duitsland 

131km 
961dg 

Dood in schuur 

10.Steenuil 
Arnhem 3707693 

24-05-2014 
Tilligte 

03-06-2015 
Coesfeld, Duitsland 

52km 
374dg 

Levend in nestkast 

11.Ooievaar 
Helgoland 4T388 

06-06-2015 
Olfen, Duitsland 

03-04-2018 
Rossum 

79km 
1032dg 

Levend 

12.Torenvalk 
Arnhem 3827107 

08-06-2018 
Agelo 

13-07-2018 
Meissner, Duitsland 

246km 
35dg 

Dood 

13.Torenvalk 
Arnhem 3825244 

05-06-2018 
Reutum 

29-10-2018 
Clarques, Frankrijk 

370km 
146dg 

Dood, korter dan een 
week 

14.Spreeuw 
Arnhem L463353 

02-05-2016 
Agelo 

04-10-2017 
Lesquin, Frankrijk 

329km 
520dg 

Dood, geschoten 

15.Kokmeeuw 
Yellow WH48 

18-06-2016 
Dubné, Tsjechie 

01-02-2018 
Hulsbeek, Oldenzaal 

643km 
592dg 

Levend, kleurring 
afgelezen 

 
1.Torenvalk Arnhem 3825246. 
De eerste terugmelding in dit overzicht is meteen een heel bijzondere 
terugmelding, want uit heel onverwachte richting werd deze Torenvalk gemeld. 
Geringd was deze Torenvalk als nestjong in een nestkast bij WILD Bijzonder 
Vissen in Reutum. Op 17 augustus werd de vogel dood gevonden en gemeld 
als raamslachtoffer, op de Orkney Eilanden ten noorden van Schotland. Of deze 
jonge Torenvalk rechtstreeks de Noordzee is overgevlogen richting Schotland of 
dat de vogel een kortere oversteek rechtstreeks naar Engeland heeft gemaakt 
en daarna over land naar het noorden is gevlogen, is niet bekend. Torenvalken 
hebben minder moeite met het vliegen over zee dan andere roofvogels met 
bredere vleugels, zoals Buizerd of Wespendief. Op de boorplatforms op de 
Noordzee worden Torenvalken waargenomen die de oversteek maken. Het was 
overigens niet de enige Torenvalk, uit dit nest van zes die in Reutum werden 
geringd, waarvan een terugmelding werd ontvangen, want ook de Torenvalk 
met nr. 13 in dit overzicht kwam uit deze nestkast. 

Jonge torenvalk maakt oversteek naar Engeland 
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2.Ooievaar Arnhem 9530. 
De ooievaar met ringnummer 9530 is inmiddels een 
bekende in dit overzicht, want ook de voorgaande jaren 
werd deze Ooievaar gemeld uit Vaale in Sleeswijk-
Holstein, waar deze Ooievaar in 2018 voor de 4e maal 
heeft gebroed en met succes twee jongen heeft 
grootgebracht. Mevrouw Ooievaar 9530 werd op 18 juli in 
het Vaalermoor, in de buurt van de nestplaats gemeld. 
3.Kerkuil Arnhem 5405822.  
Bij Nordenham aan de rand van de Duitse Bocht had deze 
Kerkuil in 2016 zijn plek gevonden, want verder 
noordelijker over zee was geen optie. Begin maart 2018 
werd de uil dood gevonden en gemeld zonder 
doodsoorzaak.  
4.Ooievaar Helgoland 6T762. 
Veel van de Ooievaars, die bij ons worden waargenomen 
en ook diverse hier broedende Ooievaars komen uit 
Duitsland, waar de populatie zich net als in Nederland 
sterk heeft uitgebreid. Het was heel makkelijk om het 
ringnummer van deze Ooievaar af te lezen want de vogel 
liep aan de rand van de Gammelkerstraat in Deurningen. 
Geringd was de Ooievaar aan de toepasselijke straat 
Storchenweg in Berne.  
5.Sijs Arnhem BB96133. 
In 2016 verbleven er in februari en maart veel Sijzen in 
Nederland en kregen er 91 een ringetje op de ringplek 
Hengelo. In 2018 werden er 31 geringd en op topdag in 
2018, 11 maart, 18 exemplaren. Eén van deze Sijzen werd 
op 15 januari 2018 dood teruggemeld uit Verden in 
Duitsland. “Tot am Futterhaus” stond vermeld op het 
terugmeldingsformulier. 
6.Ooievaar Helgoland 2T110. 
De Ooievaars die sinds 2017 broeden bij Meier aan de 
Vogelpoelweg zijn beide geringd als nestjong in Duitsland. 
Een Ooievaar komt uit Vechta en de ander komt uit Olfen. 
Wie Mijnheer en wie Mevrouw Ooievaar is, moet nog 
nader bekeken worden als het paartje hopelijk weer samen 
op het nest staat in 2019.  
 
 

 
7.Kokmeeuw White T94U. 
Dat Kokmeeuwen vaak elke winter in dezelfde omgeving 
overwinteren bewijst dit gekleurringde exemplaar uit Polen. 
De laatste winters wordt deze Kokmeeuw regelmatig 
waargenomen in de omgeving van enkele vijvers op de 
Hasseler Es bij Hengelo.  
8.Ooievaar Helgoland 3T973. 
Aan de Laarweg in Rossum heeft in 2018 voor het eerst 
een paartje Ooievaars gebroed. Een van deze ooievaars 
was geringd als nestjong in 2015 in de omgeving van 
Tierpark Nordhorn, waar inmiddels ook Ooievaars buiten 
het Tierpark broeden.  Aanvankelijk waren er drie jongen, 
waarvan er twee groot zijn geworden en één van deze 
begin augustus nog door de dierambulance is opgehaald, 
omdat de vogel erg verzwakt was en nauwelijks kon 
vliegen. Uiteindelijk is deze Ooievaar naar vogelasiel “De 
Flûgelhelling” in Ureterp in Friesland gebracht waar de 
vogel is opgeknapt en later is vrijgelaten.  
9.Kerkuil Arnhem 5522069. 
Dit is de melding van een Kerkuil, die 131km pal naar het 
oosten is gevlogen in 2015 en terecht kwam in Hille. De 
doodsoorzaak en omstandigheden op de terugmelding zijn 
zoals wel vaker het geval is, niet heel duidelijk. Vermeld 
staat: Dood, langer dan 1 week, gepakt door roofvogel, 
soort bekend en gevonden in een schuur. 
 

Bij de ooievaar is de snavel van het mannetje langer 
en forser. Die van het vrouwtje is iets fijner gebouwd 
langs de bovenrand en iets rechter. De snavel van 
het mannetje is 18-20cm lang en die van het vrouwtje 
16-18cm. Op de foto van dit paartje Ooievaars is links 
het vrouwtje te zien en rechts het mannetje.   
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10.Steenuil Arnhem 37076931. 
Een mooie terugmelding van een Steenuil kwam uit 
onverwachte richting, nl uit Duitsland. Zelden worden er 
Steenuilen teruggemeld uit het buitenland omdat ze niet 
ver wegtrekken en in het direct aangrenzende gebied in 
Duitsland de Steenuilen niet worden geringd en ook de 
broedvogels niet worden gecontroleerd op ringen.  
Deze Steenuil moest dus verder weg komen en dat bleek 
ook wel, want de Steenuil werd nu wel in een nestkast 
gecontroleerd bij Coesfeld op 52 km van de ringplek in 
Tilligte. 
11.Ooievaar Helgoland 4T388.  
Dit is de Ooievaar uit Olfen in Duitsland, die samen met 
DEW 2T110 (nr.6) uit Vechta heeft gebroed aan de 
Vogelpoelweg in Rossum. 

 
 
12.Torenvalk Arnhem 3827107. 
Ruim één maand nadat deze Torenvalk was geringd in 
Agelo werd de vogel dood gevonden in Meiβner in 
Duitsland. Nadat Torenvalken zijn uitgevlogen verlaten ze 
al na een paar dagen de nestomgeving en gaan zelf op 
zoek naar muizen, het belangrijkste voedsel voor 
Torenvalken. Deze dispersie vindt plaats in elke richting, 
zoals de terugmeldingen van 2018 duidelijk aantonen. 
 
 
 

 
13.Torenvalk Arnhem 3825244. 
De tweede Torenvalk uit het nest bij de visvijver van WILD 
Bijzonder Vissen in Reutum is naar het zuidwesten 
gevlogen en tot in Frankrijk gekomen, waar deze dood 
werd gevonden. De doodsoorzaak werd niet gemeld. 
14.Spreeuw Arnhem L463353. 
Er kwam nog een terugmelding van een vogel die tot in het 
noordwesten van Frankrijk was gevlogen, maar zoals 
verwacht en ook vermeld werd, was de Spreeuw 
doodgeschoten. En dat is slechts een vogel van een heel 
algemene soort. Als de andere geringde soorten en 
aantallen, die in Frankrijk jaarlijks worden geschoten, 
werden gemeld, hadden we aan een jaarverslag niet 
voldoende! 

 
15.Kokmeeuw Yellow WH48. 
Nog een terugmelding van een gekleurringde Kokmeeuw, 
die ook al in de winter van 2016-2017 op dezelfde locatie, 
het Hulsbeek bij Oldenzaal, werd waargenomen. De vogel 
was geringd in Dubné in Tsjechië. De terugmeldingen van 
gekleurringde vogels zijn heel interessant omdat ook vaak 
de hele levensgeschiedenis wordt vermeld, dus alle 
andere plaatsen waar de vogel eerder is waargenomen.  
 
De levensgeschiedenis van deze Kokmeeuw: 
1.Geringd als nestjong 18-06-2016 Dubné, Tsjechië 
2.Afgelezen 16-02-2017 Hulsbeek Oldenzaal, Nederland 
3.Afgelezen 17-07-2017 Max-Eyth-See, Hafen, Stuttgart, 
Duitsland 
4.Afgelezen 01-02-2018 Hulsbeek Oldenzaal, Nederland 

 
 
 
 
 
 

Jonge torenvalken vliegen alle richtingen uit 

Levensgeschiedenis van kokmeeuw achterhaald 
dankzij het kleurringen 
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8. HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 

 
2018 was “Het jaar van de Huiszwaluw” Over de broedtijd en het broedsucces van huiszwaluwen is in Nederland weinig 
bekend. Om een beter beeld te krijgen van de huiszwaluw organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland al jaarlijks 
tellingen. Tal van natuurverenigingen in den lande nemen daar aan deel. In Noordoost-Twente zijn een vijftal 
natuurverenigingen al meer dan twintig jaar actief om een goed beeld te krijgen van het wel en wee van de prachtige zwart-
witte “huisgenoot”. Als alles goed verloopt tijdens de trek naar Afrika, is de zwaluw in het voorjaar weer aanwezig in onze 
regio. Van ’s ochtends vroeg tot in de avond is het nijvere vogeltje dan bezig met het vangen van zijn voedsel en dat van 
zijn eventuele jongen. Vliegende insecten, met name allerlei soorten vliegen, muggen en ook bladluizen zijn gewild. 
Van april tot september-oktober zijn ze bij ons aanwezig en in de winter is Afrika ten zuiden van de Sahara hun leefgebied. 
 
In onderstaande tabel is het aantal bewoonde locaties en 
gebruikte nesten weergegeven. Na een jarenlange daling 
die zich inzette in 2010 zien we in 2017 al een stijging die 

zich doorzette in 2018. Hopelijk is de toename blijvend. We 
waren blij verrast toen er een score gehaald was van 1910 
nesten.   

 
Aantal nesten en bewoonde locaties van huiszwaluwen 
 

 
Locatiegrootte 
Hieronder verstaan we in dit verslag het aantal nesten dat 
op een bepaald adres (bezochte locatie) voorkomt. In het 
verleden hadden we nog adressen waar meer dan 50 
nesten werden geteld. Die tijd van F-categorie locaties in 
ons telgebied ligt echter inmiddels ver achter ons. Door o.a. 
veel bouwkundige ingrepen is het aantal grote locaties 
behoorlijk gekrompen. Tot de E-categorie (26 t/m 50 
nesten) behoorden dit jaar de families Morsink Beuningen 

met 26 nesten, Kemna Saasveld met 26 nesten, Hamzink 
Weerselo met 26 nesten, Mensink Rossum met 31 nesten, 
Veldhuis Agelo met 31 nesten, Veneklaas Ootmarsum met 
31 nesten, Schothorst Oldenzaal met 33 nesten, Hannink 
Albergen met 36 nesten, Reuver Deurningen met 38 
nesten, Bonnes Oud Ootmarsum met 40 nesten en 
Broenink Langeveen met 42 nesten. Dit waren in 2018 
onze toplocaties.  

Jaar Bewoonde locaties Totaalaantal nesten 

2009 286 2118 
2010 282 2109 
2011 287 2014 
2012 272 1737 
2013 266 1756 
2014 241 1695 
2015 223 1590 
2016 212 1517 
2017 214 1634 
2018 229 1910 

Huiszwaluwen worden al meer dan twintig jaar geïnventariseerd in NO Twente 
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Hoe volgens de landelijke verdeelsleutel de locatiegrootte, in procenten uitgedrukt, er in Noordoost-Twente uitziet, is 
aangegeven in onderstaande tabel (ter vergelijking vier jaargangen).  
 

 
 
Onderstaande tabel geeft de 
aantallen bebroede nesten aan van 
de grootste locatie in de laatste 5 
jaar. Ter informatie: ‘In 2005 
hadden onze toplocaties nog 82 en 
70 nesten’. Een heel verschil met 
de ‘toppers’ in de huidige tabel. 
Hopelijk zet deze trend niet door. 
De foto hiernaast is een klein 
gedeelte van de toplocatie met 42 
nesten bij Broenink in Langeveen 
 
 

 
Noordoost-Twente onderverdeeld 
In onderstaand overzicht zijn de plaatsen in ons telgebied met het aantal aldaar aanwezige locaties en nesten aangegeven. 
Enkele 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. Ze staan als het ware op de gemeentegrenzen. 
 

Categorie Locatiegrootte 2018 2017 2016 2015 

A 1 nest 15,3% 18,3 % 16 % 18,3% 
B 2 – 5 nesten 38,9% 36,5 % 42,5 % 40,3% 
C 6 – 15 nesten        28,8 %         30,3 %  31,1 %  31,3% 
D 16 – 25 nesten 11,8% 8,7 % 5,7 % 4,5% 
E 26 – 50 nesten 5,2% 6,2 % 4,7 % 5,6%  
F 51 – 100 nesten 0,0% 0 % 0 % 0% 

Jaargang 2018 2017 2016 2015 2014 
Aantal nesten 42 45 48 38 50 

Plaats Locaties Nesten Plaats Locaties Nesten 

 2018 2017 2018 2017  2018 2017 2018 2017 
Agelo 12 11 120 126 Mander 8 5 41 29 
Albergen 9 6 102 52 Manderveen 1 1 1 2 
Beuningen 19 16 123 94 Mariaparochie 1 1 2 2 
Breklenkamp 5 5 23 24 N. Deurningen 3 3 14 18 
De Lutte 20 18 156 170 Nutter 4 3 19 19 
Denekamp 19 18 116 101 Oldenzaal 2 1 53 19 
Deurningen 8 8 106 101 Ootmarsum 1 1 31 19 
Enschede 0 0 0 0 Oud Ootmarsum 10 9 72 57 
Fleringen 13 10 120 78 Overdinkel 1 1 10 4 
Geesteren 22 18 166 116 Reutum 3 6 14 41 
Hengelo 0 0 0 0 Rossum 24 24 222 207 
Hertme 1 1 2 5 Saasveld 15 10 106 102 
Hezingen 1 1 4 1 Tilligte 6 6 34 40 
Langeveen 5 4 74 66 Tubbergen 0 1 0 1 
Lattrop 4 4 33 25 Vasse 1 1 7 5 
Lonneker 1 1 25 16 Vriezenveen 0 0 0 0 
Losser 2 1 13 8 Weerselo 8 6 101 90 

Toplocaties zijn minder groot dan in het verleden 
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Boerenzwaluw 
In de beginjaren van de tellingen in Noordoost-Twente 
ging de aandacht vooral uit naar het aantal 
huiszwaluwen. Na een aantal jaren gingen de meeste 
tellers ook de aantallen van de boerenzwaluw bijhouden. 
Bij elke locatie kwam laatstgenoemde soort 
vanzelfsprekend ook ter sprake. Op sommige locaties 
wist men niet eens dat er twee soorten zwaluwen op het 
erf broedden. In 2018 werden er terloops 2012 
boerenzwaluwnesten geteld. In 2017 was het aantal 
2053. Bij de boerenzwaluwen zien we dus niet eenzelfde 
positieve ontwikkeling als bij de huiszwaluwen. Hopelijk 
blijft het bij deze lichte daling. Het ‘telgebied’ wordt 
gevormd door de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, 
Oldenzaal en Losser.  
 
Kunstnesten 
Het aantal aanwezige kunstnesten bedroeg in 2018 het 
respectabele aantal van 889. Van dit aantal waren er 467 
bezet, ruim de helft, 53 %. Van de in totaal 1634 bezette 
nesten kwamen er dus 467 voor rekening van 
kunstnesten. Daarmee is het aandeel kunstnesten 29 % 
van het totale aantal nesten. (vorig jaar 28 %)  
 
Deelnemende werkgroepen 
Evenals in voorgaande jaren zijn vrijwilligers van de 
Vogelwerkgroep Geesteren, de Vogelwerkgroep Losser, 
de Vogelwerkgroep van Heemkunde Denekamp, de  

 

Vogelwerkgroep van Heemkunde Ootmarsum en Natuur- 
en vogelwerkgroep “De Grutto” op pad geweest om alle 
gegevens weer te verzamelen 
 
Landelijke verspreiding 

Van de Huiszwaluw wordt de afgelopen 26 jaar jaarlijks 
een aanzienlijk deel van de landelijke populatie geteld, in 
1989 gestart door Herman Leys en Dick Jonkers en 
sinds 2000 via het Meetnet Broedvogels van Sovon. Aan 
deze populatietelling hebben wij als vereniging van meet 
af aan deelgenomen. Echter, omdat niet precies duidelijk 
is of deze steekproef op regionaal niveau een goede 
afspiegeling vormt van het werkelijke voorkomen in 
Nederland, blijft de betrouwbaarheid van hieruit 
berekende landelijke totalen een onzeker punt. Op basis 
van de nieuwe broedvogelatlas van SOVON wordt de 
landelijke populatieomvang voor de periode 2013-2015 
geschat op 70.000-100.000. 
 
In het kaartje hiernaast staat de landelijke verspreiding 
aangegeven van de huiszwaluw per atlasblok in 
Nederland waarbij de bezetting in ons telgebied wordt 
geschat op 100-250 broedparen per atlasblok. Hiermee 
behoort Noordoost Twente tot de gebieden in Nederland 
met een hoge dichtheid aan huiszwaluwen 
 
 
 

Modderbad  

Je kunt huis- en boerenzwaluwen helpen door in de buurt van 
een kolonie op een verloren hoekje een ondiepe plas met 
modder te maken. Soms is er een natuurlijke plaats die door 
regelmatig besproeien een modderpoel kan opleveren. Maar ook 
een ingegraven stuk plastic gevuld met een paar emmers leem 
of zandleem vermengd met wat stalmest is hiervoor zeer 
geschikt. Wel is het zaak om dit gedurende het seizoen nat te 
houden.  
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9. RAS-PROJECT BOERENZWALUW 2018 
 
RAS staat voor Recapturing Adults for Survival: Daarbij wordt getracht terugmeldingen te verzamelen van 
adulte broedvogels, in ons geval de boerenzwaluw. Hiervoor worden jaarlijks op vaste locaties alle broedvogels 
gevangen en geringd. Tevens worden biometrische gegevens genoteerd, zoals de vleugellengte, lengte van de 
staartpennen en het gewicht. 
 
Inleiding 
De biometrische gegevens zijn van belang voor het 
bepalen van de conditie van de broedvogels. Doel van 
het project is om inzicht te krijgen in overleving, 
plaatstrouw, leeftijdsopbouw en dispersie. Tevens 
worden op de vanglocaties alle nesten gevolgd en de 
jongen geringd. De vogels worden voorzien van een 
ringetje van het Vogeltrekstation met daarop steeds een 
unieke code. Door vogels jaarlijks (terug) te vangen kan 
worden vastgesteld of de vogel nog in leven is. Ook 
worden alle nestjongen in het nest tijdens de groeifase 
tussen 7 en 15 dagen van een ring voorzien. De 
nestgegevens worden verwerkt in het nestkaarten 
programma van SOVON waardoor het jaarlijkse 
broedsucces, de legselgrootte en overleving kunnen 
worden berekend.  
 
Onze deelname In 2018 werden in het kader van het 
RAS-Project adulte boerenzwaluwen gevangen en 
geringd op de vijf boerderijen waar we jaarlijks het project 
uitvoeren. De deelnemers die we daarvoor veel dank zijn 

verschuldigd en waar we jaarlijks heel gastvrij worden 
onthaald, zijn Bijen Weerselo (al deelnemer vanaf 1992), 
Kleissen Albergen, Oosterik Saasveld, Ter Keurs in 
Hertme en Vennegoor Agelo.  
 
De bezetting in het afgelopen jaar van deze vijf 
boerderijen was 60 broedparen; een afname van vijf 
broedparen ten opzichte van het jaar ervoor. Op alle vijf 
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 98 broedvogels te vangen verdeeld over 
59 mannetjes en 38 vrouwtjes. Dit komt overheen met 
82% van de broedvogels. Van de 98 gevangen zwaluwen 
waren 41 exemplaren al in eerdere jaren geringd en de 
ringgegevens staan vermeld in onderstaande tabel.  

 
In de tabel het ringjaar en de ringstatus van de 41 terugvangsten in 2018. 
 

 
 

Ringstatus Ringjaar van de teruggevangen boerenzwaluwen in 2018 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Geringd als broedvogel op vanglocatie 1  5 5 9 12 

Geringd als nestjong op vanglocatie  1 1 1  6 

Totaal teruggevangen per ringjaar 1 1 6 6 9 18 

Aantal broedvogels afgenomen op de projectboerderijen 
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Toelichting 
De tabel laat duidelijk zien dat de jaarlijkse sterfte onder 
de broedvogels hoog is bij de boerenzwaluw. Het aantal 
broedvogels dat per jaargang wordt teruggevangen 
neemt met de loop der jaren snel af. Zo zijn er van de 63 
boerenzwaluwen, die in 2015 als broedvogel werden 
geringd, drie jaar later slecht vijf teruggevangen. Zoals te 
verwachten, hadden de meeste terugvangsten 
betrekking op boerenzwaluwen die in 2017 als 
broedvogel werden geringd. In dat jaar werden 47 
zwaluwen als broedvogel geringd waarvan er in het 
afgelopen jaar maar een kwart is teruggevangen.  
 
In de tabel zijn er verder twee opvallende terugvangsten. 
Ten eerste de terugvangst van een broedvogel uit 2012. 
Waarschijnlijk geboren in 2011 was zijn leeftijd in 2018 
minimaal zeven jaar. Overigens nog geen record want de 
oudste terug gemelde boerenzwaluw uit het Twentse 
project was een boerenzwaluw van negen jaar en 16 
dagen.  
 
Bijzonder was ook de terugvangst van zes nestjongen uit 
2017. Het aantal geringde nestjongen dat het jaar erop 
wordt teruggevangen als broedvogel op de geboorteplek 
varieert per jaar van nul tot enkele exemplaren. Het 
afgelopen jaar waren dat er zelfs zes. Al deze jongen 
waren in 2017 als nestjong geringd bij Bernhard Bijen en 
vervolgens in 2018 ook bij Bernhard teruggevangen als 
broedvogel. Deze jongen hadden veel gemeen. Ten 
eerste waren het op één na allemaal mannetjes. Twee 
waren broers uit hetzelfde nest. En bovendien waren het 
allemaal jongen uit het eerste broedsel. 
 
 
 
Broedseizoen 2018 

 
 

 
 

JAARGANG 2015 2016 2017 2018 

Broedparen: 62 69 65 60 

Legbegin 1e legsel gem. 11 mei 16 mei 17 mei 14 mei 

Aantal 1e legsels 59 69 62 60 

Aantal 2e legsels 62 54 53 46 

Uitgevlogen 1e legsel gem. 4,4 3,9 4,2 4,4 

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

Uitgevlogen gem. per nest 3,8 3,6 3,7 3,9 

Uitgevlogen totaal 464 447 451 405 

Uitgevlogen per broedpaar 7,5 6,5 6,9 6,8 

Nestjongen geringd: 450 430 439 407 

 

Verspreiding jonge mannetjes 

De zes geringde nestjongen uit 2017 die het afgelopen jaar als 
broedvogel op de geboorteplaats zijn teruggevangen waren op 
één na alle mannetjes.  Dat is niet geheel toevallig. Uit analyse 
van de eigen database blijkt dat van de tien jonge zwaluwen die 
op de ouderlijke broedlocatie terug keren om te broeden, negen 
hiervan mannetjes zijn. Totaal zoekt driekwart van de jonge 
mannetjes een nestplaats binnen 2 km van het ouderlijk nest. 
Voor driekwart van de jonge vrouwtjes ligt deze afstand tussen 
2 en 4 km van het ouderlijk nest.  
De verspreiding van vrouwelijke nestjongen betreft dus een veel 
groter gebied dan van de jonge mannetjes. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Liefst zes nestjongen teruggevangen bij Bernhard Bijen 
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Toelichting     
Op veel boerderijen was de aankomst van de 
boerenzwaluwen laat in het voorjaar van 2018. Voor de 
vroege zwaluwen zal de late vorstperiode (half maart) de 
nodige problemen hebben opgeleverd. Het is niet uit te 
sluiten dat daarbij slachtoffers zijn gevallen. Het aantal 
zwaluwen rond half april was vaak nog erg laag. Pas in 
mei kwamen veel zwaluwen terug op de boerderijen. 
 
Late aankomst 
Een verklaring voor de late aankomst zou ook de 
weersomstandigheden tijdens hun terugkeer uit Afrika 
kunnen zijn. Zwaluwen maar ook de andere trekvogels 
vliegen graag met rugwind richting Europa. In het voorjaar 
van 2018 stond er in Noord-Afrika en het Middellandse 
Zeegebied veelal een sterke noordelijke wind, wat in de 
Sahara tot zandstormen kan hebben geleid. Dit zal de trek 
voor een laagvliegende soort als de boerenzwaluw hebben 
vertraagd. Het is zelfs mogelijk dat sommige 
boerenzwaluwen na aanvang van hun reis over de Sahara 
hierdoor zijn teruggevlogen. Dit fenomeen is aangetoond 
in het geolocator onderzoek 2012-2014 waaraan ook wij 
hebben deelgenomen. Tijdens de terugtocht over de 
Sahara besloten meerdere geloggerde zwaluwen destijds 
om honderden kilometers terug te vliegen, waarschijnlijk 
onder invloed van zware zandstormen. De vogels sterkten 
aan in West-Afrika en probeerden het daarna opnieuw 
waardoor de aankomst op de broedlocaties bijna een 
maand vertraging opliep.  

Legdata en broedselgrootte 
Toch zullen de zwaluwen na hun aankomst op de 
boerderijen al snel zijn gestart met het broedseizoen.  
In de twee nesten werd rond half april al het eerste ei 
gelegd. Gemiddeld lag het legbegin van het eerste legsel 
op 14 mei en was daarmee nog zelfs iets vroeger dan in 
2017. De gemiddelde start van het tweede broedsel lag op 
30 juni waarbij het lijkt dat een kwart van de broedparen 
geen tweede broedpoging heeft ondernomen. De eerste 
nesten waren een stuk succesvoller dan de vervolglegsels; 
alle acht broedsels waaruit zes jongen uitvlogen waren van 
het eerste broedsel. Ook de nesten met vijf uitgevlogen 
jongen kwamen grotendeels van het eerste broedsel. Uit 
de eerste broedsels vlogen gemiddeld ruim vier jongen per 
gestart broedsel uit. Bij de tweede broedsels waren vier 
uitgevlogen jongen in de meerderheid. Tevens waren er bij 
de tweede broedsels verschillende nesten waarvan het 
gewicht van één jong duidelijk veel te laag was. Gebrek 
aan insecten door de lange droogte zou hiervan een 
oorzaak kunnen zijn. Gemiddeld vlogen bij de 
vervolglegsels 3,4 jong uit. Derde broedsels hebben we 
niet kunnen aantonen. Totaal mislukten negen broedsels 
waarvan het merendeel in de eifase. Al met al vlogen 407 
jonge boerenzwaluwen uit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Landelijk  

Naar de precieze aantallen boerenzwaluwen in ons land is het 
gissen. Er zijn nooit landelijk dekkende tellingen uitgevoerd. 
Anders dan bij de huiszwaluw bestaat er ook geen apart 
monitoringsprogramma voor de boerenzwaluw. In de nieuwe 
broedvogelatlas van SOVON wordt de broedpopulatie geschat op 
210.000-280.000 (2013-2015) 
 
 
 
Deze kaart hiernaast is gebaseerd op de Vogelatlas van 
Nederland (Sovon 2018). Weergegeven is de relatieve dichtheid 
per vierkante kilometer.  
 
 
 

Nesten met vijf uitgevlogen jongen waren er vooral bij de eerste 
broedsels 
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10. BROEDSEIZOEN KERKUIL 2018 
 
Jaarlijks worden er rond de honderdvijftig nestkasten gecontroleerd door vrijwilligers en ringers in ons controlegebied. Het 
aantal kasten met een broedsel vanaf de eeuwwisseling varieert sterk door wisselende omstandigheden. Uitschieters was 
het slechte broedseizoen 2011 met slechts 21 gestarte broedsels en als topper 2016 met 71 kasten met een broedsel. Het 
afgelopen broedseizoen 2018 was een goed jaar met 50 bezette nestkasten. 
 
Het weer in winter en voorjaar 
Het afgelopen jaar werd Nederland volop geconfronteerd 
met extreem weer dat plaatselijk zijn weerslag had op het 
broedseizoen van de kerkuil. De winter in haar geheel was 
vrij zacht en nat wat vooral voor rekening kwam van 
december en januari. Het contrast met februari was dan 
ook groot. Februari was niet alleen uitzonderlijk zonnig en 
droog, maar met 23 vorstdagen flink kouder dan normaal. 
Het venijn van de winter zat hem dan ook vooral in de 
staart. Het zeer koude winterweer eind februari en begin 
maart leverde lokaal zes ijsdagen op rij met 
minimumtemperaturen van bijna -10 graden. Na een korte 
dooiperiode keerde de winter half maart nog even terug 
met op 17 maart een ijsdag. Ook de rest van de maand 
bleef het met totaal veertien vorstdagen koud. Het voorjaar 
stond meer in het teken van zomer dan van de lente. Bijna 
alle warmte records in de lente zijn gesneuveld. Maar liefst 
30 dagen verliepen warm, tegen veertien normaal. Er 
waren zestien zomerse dagen, het normale aantal 
bedraagt vier. De maand mei was met een gemiddelde 
van 16,4 graden de warmste in 300 jaar. Ook de zomer 
stond in het teken van warmte- en droogterecords. 
Hitterecords waren er op 26 en 27 juli toen er bijna 36 
graden werd genoteerd. Bijzondere weersomstandigheden 
zoals een verlate uitbraak van de winter maar ook de 
extreme droge en hete zomer heeft gevolgen voor de 
ontwikkeling van de muizenstand en daarmee op het 
broedseizoen van de kerkuil.  
 

Broedparenverloop 2018  
Direct bij de aanvang van het broedseizoen was al 
duidelijk dat de winterse omstandigheden eind februari en 
in maart de ontwikkeling van de muizenstand had 
vertraagd. Het legbegin staat in rechtstreeks verband met 
de beschikbaarheid van muizen. Uit berichten uit het veld 
van ervaren kasthouders was al gebleken dat het eind mei 
veelal nog rustig was rond de nestkasten en het daarom 
niet verstandig was al vroeg te controleren. In de tweede 
week van juni werd er een begin gemaakt met de controle 
van de nestkasten. De leeftijd van de aangetroffen jongen 
lag veelal tussen de vier en zes weken. Het legbegin van 
de broedsels was voor het overgrote deel verdeeld over de 
maand april. De bezetting van de kasten was na het 
recordjaar 2016 weer een stukje lager dan in het 
voorgaande jaar. Verspreid over het gebied waren een 
aantal kasten welke jaarlijks garant staan voor een 
broedsel niet bezet en/ of er was geen broedpaar 
aanwezig. Kennelijk was de klap van de late winter hard 
aangekomen waardoor de muizenstand zich niet 
voldoende heeft hersteld op deze broedlocaties. Met als 
gevolg voedselschaarste. Mede hierdoor was 2018 na het 
topjaar 2016, het tweede jaar op rij waarop het aantal 
bezette kasten fors is gedaald.  
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Bezetting nestkasten 

Zoals te zien in de grafiek is de lagere 
bezetting van de nestkasten over de 
afgelopen twee jaar vooralsnog geen 
enkele reden voor ongerustheid; met de 
50 broedlocaties in ons verenigings-
gebied staat 2018 op plaats vier van de 
beste kerkuil jaren ooit voor wat betreft 
het aantal broedgevallen.   

 

Nestjong in invliegopening in afwachting van de voerende ouders 
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Verloop broedseizoen.  
Hoewel er minder kasten bezet waren viel het aantal 
aangetroffen jongen bij de controles alleszins mee en was 
beduidend hoger dan in 2017. In het merendeel van de 50 
broedsels werden vier of meer jongen geteld waaronder 
twaalf broedsels met zes of zeven jongen. Hoewel er geen 
broedsels volledig mislukten wisten niet alle jongen ook uit 
te vliegen. In 13 broedsels gingen één en soms twee 
jongen verloren door het vroegtijdig verlaten van de 
nestkast. Hittestress zou een oorzaak kunnen zijn, maar 
meestal is het voedselgebrek waardoor de jongen uit de 
nestkast springen. Het is goed denkbaar dat vanwege de 
totaal verdorde graslanden de populatie van de veldmuis 
in de loop van de zomer sterk is afgenomen en daarmee 
de beschikbaarheid van voedsel voor de kerkuil. 
Gewichten van deze jongen waren dan ook erg laag en 
terugzetten van de jongen in de nestkast is vaak kansloos. 
(Jongen springen er op een later moment zo weer uit) Dit 
heeft vaak enkel zin als er ook gekozen wordt om het 
broedsel bij te voeren. Op twee locaties zijn kasthouders 
daartoe overgegaan en werd er dagelijks met een stuk of 
vier eendagskuikens of diepvriesmuizen bijgevoerd in de 
kast. Totaal werden 244 jongen geteld waarvan er 227 zijn 
uitgevlogen.  
 
 

 
 
Aantal uitgevlogen jongen  
Landelijk gezien was niet alleen het aantal broedgevallen 
een stuk lager maar waren er in veel regio’s ook veel 
minder jongen. Onze regio was hierop een positieve 
uitzondering. Uit de 50 broedsels vlogen totaal 227 jongen 
uit. Het gemiddelde van 4,5 uitgevlogen jong per gestart 
broedsel ligt op een van de hoogste uit de afgelopen tien 
jaar. In bovenstaande grafiek het gemiddeld aantal jongen 
van de laatste 10 jaar weergegeven.  
 
 
 
Conditie nestjongen 
Van 50 broedsels werd bij het ringen van de jongen 
behalve het gewicht ook de vleugelmaat genoteerd voor 
de leeftijdsbepaling. In de grafiek is de spreidingscurve 
van het normgewicht en het gewogen gewicht van de 
jongen uitgezet tegen de leeftijd. Zoals blijkt uit de grafiek 
was de conditie van het merendeel van de jongen goed tot 
zelfs zeer goed. Bij liefst 80 % van de jongen lag het 
gewicht rond of boven de norm waarbij het gewicht van de 
jongen soms tot boven de 400 gram uitkwam. Deze 
kogelronde en zwaarlijvige jongen vallen volgens één van 
de ringers in de obesitascategorie. Toch zijn er ook altijd 
jongen die ver onder het normgewicht zitten. Vooral in 
grote broedsels heeft het kleinste jong nogal eens moeite 
mee te komen met de rest. Het leeftijdsverschil met het 
oudste jong is dan al snel veertien dagen en dan ben je als 
de benjamin van het nest afhankelijk van de prooiaanvoer 
en gulzigheid van broers en zussen. 
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11. HUISZWALUWTIL FLERINGEN 
 
In Fleringen werd in het afgelopen voorjaar de eerste huiszwaluwtil van onze vereniging geplaatst. Al enkele jaren speelden 
wij met deze gedachte en toen het onderwerp ter sprake kwam op de veldwerkers-bijeenkomst van de afdeling Fleringen, 
gaf Gerard Timmers aan graag mee te willen werken aan de realisatie van een huiszwaluwtil op hun erf aan de 
Haarlefertsweg. Sinds jaar en dag broeden er op dit erf vele broedparen huis- en boerenzwaluw. Praktisch ingesteld als 
men is, was een plan van aanpak snel gemaakt. Er moest een alternatief model huiszwaluwtil komen. Het model moest een 
afgeleide worden van de broedplek waaraan deze koloniebroeders met voorkeur broeden. En zo werd het dus een 
schuurmodel compleet afgewerkt met dakpannen, witte overstek en rode steenstrips van baksteen. Dit alles gemonteerd op 
een ijzeren paal met betonvoet.  
 

Financiering  
Om de til te kunnen financieren is een beroep gedaan op 
het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland. Doel 
van het fonds is om vogelwerkgroepen met innovatieve 
projecten financieel te ondersteunen. Het door “De Grutto” 
ingediende projectvoorstel werd enthousiast ontvangen en 
gehonoreerd. Ondersteuning was er ook door de Firma 
Tasche uit Fleringen die voor een vriendenprijs een 
staalconstructie heeft ontworpen en gemaakt. De 
betonvoet werd ter beschikking gesteld door Bouwbedrijf 
Blenke uit Saasveld en de pannen konden geheel gratis 
worden opgehaald bij Johan Kleissen uit Albergen, 
nestkastendepothouder en lid van de vereniging.  
 
Mooi op schema 
In de wintermaanden werd er hard gewekt in de 
werkplaats op het erf aan de Haarlefertsweg. Vader en 
zoon Timmers timmerden de houten constructie, Gerard 
Hofhuis bracht de steenstrips aan en Johan Drop zorgde 
voor de materialen en het schilderwerk. Gaandeweg kreeg 
de huiszwaluwtil vorm en om de huiszwaluwen te lokken 
werden er veertien kunstnesten aan de til gemonteerd. 
Begin april was het zover dat de til geplaatst kon worden. 
Huiszwaluwen arriveren gewoonlijk half april op de 
broedplek dus het werk lag mooi op schema. De betonvoet 
met stalen pijp waaroverheen de staander moest vallen, 
werd ingegraven op de bedoelde plek direct naast het 
weiland met grazend vee en houtwal. Een insectenrijke 
omgeving en daarmee een prachtige uitvalbasis voor de 
huiszwaluwen om te foerageren en modder voor hun 
nesten te verzamelen bij de drinkbak voor het vee. Voor 
het plaatsen van de til werd de hulp ingeroepen van 
buurman Jasper Droste.  

Vakkundig manoeuvreerde hij de til met een verreiker op 
de staalconstructie. Nadat de pannen waren gehangen 
was het karwei geklaard en het was nu aan de 
huiszwaluwen of ze de nieuwe broedplek konden 
waarderen.  

 
Spannend 
Maar uitgerekend in het Jaar van de Huiszwaluw was de 
aankomst van de zwaluwen spannend. Begin mei, waarbij 
in andere jaren al veel huiszwaluwen op hun broedlocaties 
gearriveerd waren, bleef het dit jaar akelig stil op veel 
broedlocaties. Maar gelukkig kwamen ze toch en vanaf 
half mei was het ook op en rond het erf van de familie 
Timmers een drukte van belang met nestelende boeren- 
en huiszwaluwen.  

De laatste pannen op de huiszwaluwtil worden gelegd 

Met de nodige precisie wordt de til op de staander geplaatst 
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Succes 
Ook voor de huiszwaluwtil was al snel belangstelling. Er 
werd veel gevlogen rond het bouwwerk en door enkele 
huiszwaluwen werd al snel een kunstnest geïnspecteerd. 
Maar zoals verwacht, werden vooral de vertrouwde 
nestplekken weer opgezocht.  Huiszwaluwen zijn honkvast 
en hebben een gezond wantrouwen tegenover nieuwe 
dingen. Zelden worden huiszwaluwtillen al direct in het 
eerste jaar bezet. Maar de constructie van deze til bleek 
een schot in de roos. Twee broedparen namen bezit van 
een kunstnest en brachten daar hun jongen groot. 
Belangstelling was er ook van de huismus waarvan er ook 
in twee nesten jongen uitvlogen. Daarmee werd de til 
direct al in het eerste jaar een succes.  

Vol verwachting  
Ook is er goede hoop dat volgend jaar de bezetting zal 
toenemen. Op verschillende dagen in augustus 
foerageerden grote groepen huiszwaluwen in de 
weilanden rond het erf. In dergelijke groepen vliegen veel 
jonge huiszwaluwen afkomstig van erven uit de omgeving. 
Bedrijvigheid van soortgenoten rond een broedplek wekt 
de nieuwsgierigheid van de jonge huiszwaluwen en 
moedigt hen aan om daar het volgende jaar 
nestgelegenheid te zoeken. Het feit dat de huiszwaluwen 
ook in die periode de kunstnesten aan de til gebruikten om 
te overnachten of gebruikten als rustplek, doet ons nu 
alweer vol verwachting uitzien naar een nieuw 
broedseizoen in 2019. 

 
 
12. AANPASSINGEN ZOEKERVELD 
 
 Inleiding 
Twente is van oudsher geen waterrijke omgeving. Mede 
hierdoor zijn kleine wetlandjes als het Zoekerveld 
belangrijk als pleisterplaats, rustgebied of broedbiotoop 
voor veel steltlopers en watervogels. Het Zoekerveld, 
gelegen op de grens van Weerselo en Saasveld op de 
kruising van de Langedijk en de Voortsweg is van 
oorsprong een drassig weiland. Na de grootschalige 
ruilverkaveling, Weerselo-Dulder, is het in 1990 in 
eigendom gekomen van Staatsbosbeheer. De inrichting is 
in twee fasen uitgevoerd waarbij een beekloop en poel is 
gegraven en het vrijgekomen zand op wallen rondom het 
gebied gezet is. In het zandlichaam bij de poel is een 
vleermuizenbunker gebouwd. Daarnaast zijn de oevers 
langs de beekloop glooiend afgegraven waardoor zich een 
brede strook met riet en andere moerasvegetatie heeft 
kunnen ontwikkelen. Vanaf 1993 heeft onze vereniging in 
samenspraak met SBB het landschapsonderhoud 
uitgevoerd voor zover dat binnen onze mogelijkheden lag. 
Tevens is er in 1994 door de vereniging een kijkscherm 
geplaatst welke toegankelijk is vanaf de Langedijk.  

Het eindresultaat mag er zijn 
Al in het eerste jaar was de til bezet met twee broedparen 

kunstnestenmeer jongen 

Luchtfoto van het Zoekerveld 
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Betekenis voor vogelsoorten  
Het gebied is vooral belangrijk voor aan water of 
slikranden gebonden soorten. Uit waarnemingen en 
systematische tellingen vanaf 1993 is gebleken dat er 
maar liefst 46 aan water of slikranden gebonden soorten 
zijn waargenomen. Hieronder twaalf eenden soorten van 
wilde eend tot grote zaagbek en vijftien steltlopers 
waaronder alle weidevogels. Op enkele uitzonderingen na 
zijn dit vogels die het Zoekerveld voornamelijk bevolken 
tijdens de voorjaarstrek. Hier vinden ze een tussenstop om 
uit te rusten en bij te tanken voor ze hun weg vervolgen 
naar hun broedgebieden. Het icoon en doelsoort voor het 
terrein is de grutto. Een magisch moment is het wanneer 
eind februari begin maart de eerste grutto’s arriveren uit 
hun overwinteringsgebied in West-Afrika of Zuidwest-
Europa en neerstrijken in het Zoekerveld. Hier vinden ze 
rust, voedsel en een veilige overnachtingsplaats om op 
krachten te komen voor het aanstaande broedseizoen. 
Vanaf eind maart verlaten ze bij zonsopkomst het 
Zoekerveld en verblijven overdag in hun broedgebied. Tot 
aanvang van het broedseizoen komen er grutto’s 
overnachten in het Zoekerveld. 
 

 
Verbetering ecologische en educatieve waarden  
Door verruiging met pitrus en afkalving van de oevers ging 
in de loop van de jaren veel van de ecologische waarde 
van het gebied verloren. Met het verdwijnen van de 

slikranden verdween voor de steltlopers de 
foerageermogelijkheid langs de oevers. Verzuring en 
verruiging van het grasland door pitrus maakt het moeilijk 
voor de grutto. In 2017 werd in samenspraak met de 
jeugdnatuurgroep en SBB het plan opgevat om de 
ecologische en educatieve waarde van het terrein te 
verhogen. Het plan omvatte verschillende onderdelen, 
zoals plaatsing van een oeverzwaluwwand, bijenhotel, een 
huiszwaluwtil en de aanschaf van educatieve materialen. 
Het plan omvatte ook de verbetering van 
foerageermogelijkheden voor steltlopers door het herstel 
van slikranden langs de oevers en het creëren van 
broedgelegenheid voor de ijsvogel. Tevens de versterking 
van de floristische waarde en daarmee het insectenleven 
door het bekalken van de omliggende graslanden. Voor 
bekostiging van de verschillende onderdelen van het plan 
werd contact gezocht met subsidieverstrekkende 
organisaties als Provincie Overijssel, Prins Bernhard 
Cultuurfonds en Het Roelvinkfonds. Ook het SBB en onze 
vereniging deelden mee in de kosten.  
 
Oeverzwaluw  
De oeverzwaluw is de kleinste van de zwaluwsoorten die 
we hier in Nederland tegenkomen. Het is een kleine, 
bruinige zwaluw met witte onderzijde en bruine borstband 
en een zwak gevorkte staart. Zoals de meeste 
insecteneters brengen oeverzwaluwen de winter door in 
Afrika; de Nederlandse broedvogels overwinteren in de 
Sahel in West-Afrika. In tegenstelling tot andere 
zwaluwsoorten zoekt de oeverzwaluw niet het gezelschap 
van de mens op. Het zijn weinig kieskeurige vogels van 
open terreinen. Er moet een kale, zandige of lemige 
steilwand zijn, waarin de nestholen uitgegraven kunnen 
worden. In Noordoost-Twente waren dat oorspronkelijk 
steile wanden van meanderende beken of 
zandafgravingen. Veel meanderende beekjes zijn echter 
"genormaliseerd", recht getrokken dus. Hierdoor is de 
soort teruggedrongen tot de zand- en kleiafgravingen 
waardoor het broedbestand flink is afgenomen. Om de 
bijzondere zandzwaluw in Noordoost-Twente te behouden 
is de aanleg van een kunstmatige broedwand een prima 
mogelijkheid om de soort een veilige broedplaats te geven 
waar ze jaren achtereen kunnen broeden.  

Met de plaatsing van een kunstmatige oeverzwaluwwand is er broedgelegenheid voor de “zandzwaluw”  

Overnachtende grutto’s op het Zoekerveld 
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Kunstwand oeverzwaluw.  
Op initiatief van de jeugdnatuurclub werd gekozen voor 
een mobile kunstwand voor de oeverzwaluw. Educatief is 
deze wand erg interessant. Het is in feite een aan de 
buitenzijde met zandpleister afgewerkte grote kast. Een 
deur aan de achterkant geeft toegang tot de 
oeverzwaluwwand. Aan de voorzijde zijn een groot aantal 
invliegopeningen gemaakt, aan de binnenzijde van de 
wand sluit een kunstnest aan op elk van deze openingen. 
De kunstnesten kunnen aan de achterzijde geopend 
worden om de nesten te controleren, monitoren en 
nestjongen eventueel te ringen. Voor de jeugdgroep een 
unieke kans de kinderen kennis te laten maken met de 
leefwijze van de oeverzwaluw. Voor de terreinbeheerder 
SBB was een verplaatsbare wand een goede optie met het 
oog op toekomstige herinrichting van het gebied. Op 30 
maart was het zover. De bij de firma Vivara Pro bestelde 
oeverzwaluwwand werd op het erf van Lutke Veldhuis 
afgeleverd. Voor een stabiele plaatsing van de ruim 500 kg 
wegen wand is er een plateau van drie eiken balken op 
betonpoeren aangebracht, direct aan de wateroever. 
Vervolgens is het gevaarte met de onmisbare hulp van 
Gerard Arkink en zijn zoon Freek op de uitgekozen plek 
geplaatst.  

Afgraving oevers  
De tweede stap in de herinrichting betrof de aanpassingen 
van de oevers. Hiervoor werd in samenspraak met de 
terreinbeheerder contact gezocht met de firma Welhuis. Er 
werd een plan van aanpak opgesteld voor de afgraving 
van de oevers, het bekalken van het omliggende grasland, 
houtstammen als nest-gelegenheid voor insecten en het 
ingraven van een bomkluit als broedplek voor een ijsvogel. 
De extreem droge zomer van 2018 werkte hierbij in het 
voordeel. Het gebied dat voor de waterstand geheel 
afhankelijk is van regenwater was in zijn geheel verdroogd.  

Rampzalig voor de visstand maar voor de inzet van groot  
materieel voor het afgraven van de oevers een groot 
voordeel. Eind oktober werd er begonnen en met inzet van 
een graafmachine op rupsen en twee dumpers om het 
zand af te voeren was het karwei binnen enkele dagen 
geklaard. Tegenover de kijkhut is tevens een brede 
slikrand gecreëerd voor de steltlopers.  
 
IJsvogelwand 
IJsvogels broeden in Twente langs heldere visrijke beken, 
watergangen en plassen. In zandige of lemige steile 
oeverranden wordt een nesttunnel uitgegraven. De 
broedtijd is van eind maart tot en met augustus. De balts 
en het graven van een nest start al eind februari, begin 
maart. Meestal worden er twee legsels per jaar uitgebroed, 
soms ook drie. IJsvogels worden met regelmaat 
aangetroffen in het Zoekerveld; vaak dan stil op een 
overhangende rietstengel boven het water loerend naar 
visjes of libellelarven. Kortom er is voedsel maar door het 
ontbreken van een geschikte broedwand geen 
nestgelegenheid. Met het ingraven van een boomstronk 
aan de rand van het eiland is er ook voor de ijsvogel in het 
Zoekerveld een geschikte broedwand gekomen.  
 

Huiszwaluwtil 
Een andere zwaluwsoort waarvoor we het komend jaar 
nestgelegenheid willen creëren is de huiszwaluw. 
Huiszwaluwen maken hun nesten waar mensen wonen en 
hun huizen en stallen bouwen. Aan deze bebouwing 
maken ze hun komvormige nest. Voorwaarde is de 
beschikbaarheid van modder voor de nestbouw en 
insecten. Het Zoekerveld voldoet aan beide voorwaarden. 
Met het plaatsen van een huiszwaluwtil en daarmee 
nestgelegenheid hopen we een optimale broedplek te 
realiseren. 

Door de extreme droogte was het mogelijk groot materieel in te zetten voor afgraving van de oevers 

Plaatsing oeverzwaluwwand en boomstronk. Hulp hierbij van de Fam. Lutke Veldhuis en Gerard Arkink was cruciaal 
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13.  EUROBIRDWATCH   
 
Elk najaar tellen vogelaars op vaste punten in heel Europa de trekvogels, wanneer miljoenen vogels richting het zuiden 
vliegen; een spectaculair fenomeen. Euro Birdwatch wordt coördineert door Vogelbescherming Nederland met het doel om 
vogels en hun bescherming voor het voetlicht te brengen. Ook kan dit evenement ertoe bijdragen dat meer mensen 
geïnteresseerd raken in vogels. Euro Birdwatch 2018 vond op zaterdag 6 oktober plaats. In ons land waren het vooral 
vrijwilligers die tijdens Euro Birdwatch trekvogels telden op meer dan 150 telposten.   
 
Door onze vereniging werd dit jaar weer geteld vanaf de 
kijkheuvel bij de Sterrenwacht in Lattrop. Er deden zes 
personen mee aan de telling. We telden van 07.15 uur tot 
13.00 uur, waarna de trek stilviel en we besloten te 
stoppen. Aan de hand van tellijsten werden de aantallen 
per uur bijgehouden en steeds wisselend door één van de 
tellers genoteerd. Hoe ieder jaar de trek verloopt, is niet te 
voorspellen. Het heeft over het algemeen te maken met de 
weersomstandigheden in de dagen voorafgaand aan en 
tijdens de trek. De voorspellingen voor een goede 
vogeltrek waren qua weersverwachtingen erg gunstig. De 
wind kwam uit zuidwestelijke richting, windkracht 2 en de 
temperatuur schommelde gaandeweg tussen de 5 en 21 
graden. Gedurende de gehele periode konden we 
genieten van een stralende zon, met nauwelijks een wolkje 
aan de hemel.  
 
De vinkentrek begon al direct bij het eerste ochtendlicht 
heel goed op gang te komen, mooie groepen tot maximaal 
60/70 exemplaren vlogen over en rond de telpost richting 
het zuiden. Door het heldere weer zaten de groepen soms 
erg hoog, waardoor ongetwijfeld veel vinken gemist zijn. 
Ook werden er regelmatig roepende kepen tussen de 
vinken gehoord. Deze soort wordt waarschijnlijk behoorlijk 
onderteld doordat deze niet allemaal uit de groepen vinken 
te halen zijn. De spreeuw begon eveneens bijzonder goed. 
In de eerste uren trok een behoorlijk grote groep van bijna 
200 exemplaren over. Ook de eerste kramsvogels en 
koperwieken trokken in kleine groepjes over. Voor deze 
soorten is de trek net pas op gang gekomen. De komende 
weken zullen er nog veel grotere aantallen doortrekken.  

Onze telpost leent zich in het bijzonder voor 
langstrekkende kleine zangvogels door de aanwezige 
struiken en bomen. Dit bleek ook door de grote aantallen 
langstrekkende tjiftjafs, pimpelmezen, koolmezen, 
staartmezen en een enkele roodborst, goudhaan en 
zwartkop. Tussen dit soort groepen kunnen in het najaar 
ook wel eens zeldzame zangertjes zitten.  

 
Dat bleek dit keer daadwerkelijk het geval. Er werd 
namelijk een roepje gehoord, wat direct deed denken aan 
bladkoning. Na wat zoekwerk werd het beestje 
daadwerkelijk gevonden en konden er ook mooie foto’s 
van gemaakt worden. Uiteindelijk bleek het zelfs te gaan 
om twee exemplaren, die uiteindelijk vrijwel de gehele 
ochtend bleven hangen rond onze telpost. Tegen een uur 
of tien kwam de volgende leuke soort langs; een heuse 
visarend die vlak langs de telpost vloog en het 
omleidingskanaal volgde. Op deze gekanaliseerde Dinkel 
konden als vanouds bekende watervogels als wilde eend, 
meerkoet en waterhoen worden genoteerd. Ook waren er 
twee grote gele kwikstaarten aanwezig.  
 
Tegen een uur of elf viel de trek behoorlijk stil en werden 
de aantallen snel minder. Wel kwamen voorzichtig wat 
“thermiekende” buizerds op gang die langzaam 
opschroefden en daarna afgleden richting het zuiden. Ook 
vloog nog een tweede visarend langs die werd belaagd 
door kauwtjes. Al met al een leuke gevarieerde telling, met 
prachtig weer en leuke soorten met als hoogtepunt de 
bladkoninkjes en de visarenden. 
 

 

Bladkoning; zeldzame doortrekker tijdens de Birdwatch;  

De tweede visarend werd belaagd door kauwtjes 

https://www.nvwgdegrutto.nl/uploads/2/6/7/3/26732913/13-visarend-lastig-gevallen-door-kauwtjes-foto-wim-wijering_orig.jpg
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Hieronder staat in afzonderlijke tabellen de top 10 en de waargenomen vogels van beide tellingen aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soort Aantal Soort Aantal Soort Aantal 

Aalscholver 17 Heggenmus 26 Ringmus 12 
Bladkoning 2 Holenduif 16 Roodborst 2 
Blauwe reiger 2 Houtduif 101 Roodborsttapuit 2 
Boerenzwaluw 19 Keep 25 Sijs 105 
Boomleeuwerik 8 Kievit 16 Sperwer 3 
Buizerd 28 Kneu 62 Spreeuw 425 
Geelgors 1 Knobbelzwaan 2 Staartmees 22 
Glanskop 1 Koolmees 23 Tjiftjaf 17 
Goudhaan 3 Koperwiek 54 Turkse tortel 3 
Graspieper 87 Krakeend 2 Veldleeuwerik 42 
Grauwe gans 16 Kramsvogel 29 Vink 1980 
Groenling 12 Kuifeend 2 Visarend 2 
Grote gele kwikstaart 1 Merel 12 Witte Kwikstaart 23 
Grote Lijster 2 Pimpelmees 7 Zanglijster 73 
Grote Zilverreiger 2 Rietgors 2 Zwartkop 1 
    Totaal  3292 

 
 
 
14.  VLINDERS IN 2018 
  
Eens in de zes jaar moeten er verschillende inventarisaties worden uitgevoerd voor het verkrijgen van subsidie uit SNL 
(Subsidiestelsel Natuur en Landschap). Op basis van die gegevens verleent de provinciale overheid de subsidie voor 
beheer en behoud van waardevolle natuur in Nederland. Dit jaar maakten de vlinders onderdeel uit van de te inventariseren 
soorten.  Op de stuwwal Noordoost-Twente heb ik in twee natuurgebieden van Natuurmonumenten, te weten het Roderveld 
bij Rossum en de Hakenberg in Beuningen, deze inventarisatie mogen uitvoeren. Er zijn zogenaamde doelsoorten waar je 
speciaal op let, maar ook de andere soorten vlinders werden genoteerd. In totaal zijn er in deze twee gebieden 28 soorten 
dagvlinders waargenomen.  
 
2018 gaat de boeken in als de warmste zomer sinds 
1706! en een van de droogste sinds 1906. Het was dus 
een lange en warme zomer, ideaal om vlinders te 
inventariseren. Het was een heel goed jaar voor de kleine 
ijsvogelvlinder waarvan er tientallen zijn genoteerd. Heel 
opvallend was het grote aantal waarnemingen van de 
eikenpage. Deze vlinders leven hoog in de kruinen van 
eiken, maar bij heel warm weer komen ze naar beneden 
om te drinken. Vooral op vuilboom kon je ze massaal 
aantreffen.  
 

 30 september Aantal   29 oktober Aantal 

1. Vink 1980  6. Zanglijster 73 
2. Spreeuw 425  7. Kneu 62 
3. Sijs 105  8. Koperwiek 54 
4. Houtduif 101  9. Veldleeuwerik 42 
5. Graspieper 87  10. Kramsvogel 29 

       

Opvallend veel waarnemingen van de eikenpage 
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Een ander mooi, klein en zeker niet algemeen vlindertje is 
het bont dikkopje, dat vooral in het Roderveld goed was 
vertegenwoordigd. In het Roderveld waren ook de 
heideblauwtjes met honderden goed vertegenwoordigd. 
Door de aanhoudende warmte en vaak oostelijke stroming, 
waren er meer zeldzame vlinders te bewonderen. De gele 
luzernevlinder is meerdere keren gespot, vooral boven een 
ingezaaide akkerrand met o.a. bladkool. Dit is een 
trekvlinder die je hier niet vaak aantreft. Boven een 
grasland op het Hakenberg vloog de prachtige 
koninginnenpage. Deze soort werd hier in de buurt vaker 
gemeld, waarschijnlijk toch een gevolg van de 
klimaatverandering waardoor deze vlinder steeds 
noordelijker voorkomt. Het meest bijzondere was toch wel 
de ontdekking van de grote vos in de buurt van het 
Roderveld. Een zeer zeldzame vlinder die als ‘ernstig 
bedreigd’ op de Rode Lijst staat. Van de kleine vos te 
onderscheiden door vier zwarte vlekken op de voorvleugel 
(de kleine vos heeft er drie) en de donkere poten. Ook 
werden er waarnemingen gemeld van de grote 
weerschijnvlinder en de keizersmantel, laatstgenoemde op 
Egheria en Duivelshof, maar helaas niet in 
bovengenoemde gebieden. Van de nachtvlinders wil ik er 
hier twee noemen, zogenaamde dagactieve nachtvlinders, 

die ook in behoorlijke aantallen zijn gezien. Als eerste het 
karmozijnrood weeskind, een vrij grote onopvallende 
vlinder die je vooral kunt vinden op bloedende bomen. 
Onopvallend, tot hij zijn vleugels opent en de opvallende 
rode kleur zichtbaar wordt. Staat te boek als zeldzaam, 
maar is dit jaar toch vaak waargenomen. Als laatste de 
kolibrievlinder, niet alleen een dagactieve nachtvlinder, 
maar tevens trekvlinder. De kolibrievlinder heeft veel 
nectar nodig en komt vaak op bezoek in tuinen met o.a. 
vlinderstruiken. Het is wel afwachten wat 2019 brengt, 
door de aanhoudende droogte kan het zijn dat er te weinig 
voedsel was voor de rupsen om te overleven.  

 
De 28 soorten dagvlinders van Roderveld en Hakenberg in 
2018: atalanta, bont dikkopje, bont zandoogje, 
boomblauwtje, bruin zandoogje, citroenvinder, 
dagpauwoog, distelvlinder, eikenpage, gehakkelde aurelia, 
gele luzernevlinder, groentje, groot dikkopje, groot 
koolwitje, grote vos, heideblauwtje, hooibeestje, 
icarusblauwtje, klein geaderd witje, koninginnenpage, klein 
koolwitje, kleine vos, kleine vuurvlinder, kleine 
ijsvogelvlinder, koevinkje, landkaartje, oranje tipje, 
zwartspriet dikkopje. 

 
15.  AGRARISCH NATUURBEHEER 
 
Het Gebiedscollectief Noordoost-Twente verzorgt sinds 
2015 agrarisch natuurbeheer in Noordoost-Twente. Dat 
houdt in dat landeigenaren beheercontracten op hun grond 
kunnen afsluiten voor natuurbeheer. Ook NVWG de Grutto 
is vertegenwoordigd met een lid in het bestuur van het 
Gebiedscollectief. De grondeigenaren kunnen contracten 
afsluiten in open grasland [weidevogelgebieden], droge 
dooradering [houtwallen, lijnelementen, botanisch grasland, 
poelen, akkerranden en voedselakkers] en sinds 2017 ook 
in categorie water. Er is veel belangstelling van 
grondeigenaren voor agrarisch natuurbeheer. Het aantal ha 
van afgesloten contracten zijn: voor open grasland 
[weidevogels] 89 ha, voor droge dooradering 319 ha en in 
categorie water 144 ha. Op het ogenblik kunnen er in het 
gebied geen nieuwe contracten meer worden afgesloten, 
omdat het benodigde budget op is. Er zal een nieuwe 
aanvraag voor meer budget voor het jaar 2020 moeten  

 
worden ingediend om nieuwe contracten te kunnen 
afsluiten. Er is veel belangstelling voor agrarische 
natuurbeheer. De boeren gaan steeds meer werken aan 
vergroening en verduurzaming van de landbouw. Ook is het 
Gebiedscollectief ingestapt in de pilot ‘’50 tinten groen’’ 
samen met nog vijf andere collectieven. In deze pilot wordt 
de instandhouding en op waarde zetten van het 
kleinschalige cultuurlandschap op zandgronden 
nagestreefd. Het streven is om beheersovereenkomsten af 
te sluiten in de zogenaamde witte gebieden. Dit zijn 
gebieden die buiten het gewone agrarisch natuurbeheer 
vallen. Gestreefd wordt naar clusters van bedrijven waar 
beheer wordt neergelegd, om zo de vergroening van het 
gebied wat robuuster te maken. De pilot is voorlopig voor 
twee jaar; als het succesvol is dan voor een langere 
periode. Voor meer informatie ga naar de site 
www.gebiedscollectiefnot.nl 

Bont dikkopje; veel gezien in het Roderveld  

Hoogtepunt van 2018 was de ontdekking van een  
zeldzame grote vos  

http://www.gebiedscollectiefnot.nl/
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16.  PATRIJZENPROJECT ROSSUM 

 
 

 
In 2018 heeft de Provincie Overijssel geld beschikbaar gesteld voor soortenbescherming. NVWG de Grutto heeft toen een 
subsidie aangevraagd voor een patrijzenproject. Voor het eerste jaar is er een subsidie van € 3.000,00 beschikbaar gesteld. 
Later in het jaar kon er opnieuw een aanvraag worden ingediend voor een vervolg van het project. Voor vijf jaar is er nu een 
subsidie toegewezen.  
 
Het project is uitgerold tussen Rossum en Weerselo. Op 
de eerste plaats is voor dit gebied gekozen omdat daar 
nog enkele kluchten patrijzen aanwezig waren. Op de 
tweede plaats er nog meerdere verschillende 
landbouwgewassen staan zoals graan en aardappelen. 
Samen met de plaatselijke jachtcombinatie hebben we 
grondeigenaren benaderd om akkerranden en overhoekjes 
met een kruidenrijk patrijzenmengsel in te mogen zaaien. 
Hiervoor hebben zich acht deelnemers gemeld. 
Gezamenlijk is er op tien plaatsen ongeveer 0,90 ha 
ingezaaid. De deelnemers krijgen het zaaizaad vergoed en 
een vergoeding voor het inzaaien en voor de beschikbaar 
gestelde oppervlakte land. Het ingezaaide graan en 
kruidenmengsel blijft staan tot het volgende voorjaar en 
zorgt in de winter voor dekking en voedsel. Niet de hele 
oppervlakte van de randen met het gewas wordt in het 
voorjaar ondergewerkt om opnieuw te kunnen worden 
ingezaaid. Er blijven ruige stukjes staan waar de patrijs in 
kan nestelen. Wanneer de jonge patrijzen uit de eieren 

komen, staan de nieuw ingezaaide stukken weer in bloei. 
Dat trekt insecten aan, waarmee de kuikens, die de eerste 
weken van insecten moeten leven, zich kunnen voeden. 
Ook is het beter om slootkanten en onder de 
draadafscheiding van aanliggende percelen niet voor 
augustus te maaien. De patrijs gebruikt die ruige randen 
graag als broedplek. In december 2018 hielden zich in dit 
gebied minimaal drie kluchten patrijzen op, gezamenlijk 35 
stuks. Voor het nieuwe broedseizoen zijn dat 16 paartjes. 
We proberen het project nog iets uit te breiden. Ook gaat 
de Grutto in samenwerking met verschillende 
jachtcombinaties in 2019 een patrijzenproject uitrollen bij 
Fleringen. Verder hebben we in juli bezoek gehad van 
enkele mensen van de Provincie die verantwoordelijk zijn 
voor de subsidie. Ze wilden weten hoe we dit project 
hebben aangepakt. Ze waren heel enthousiast over hoe 
we het hebben gedaan. Ze zouden graag zien dat het 
patrijzenproject op deze manier over heel Overijssel wordt 
uitgerold. 

  

In december werden er minimaal nog drie kluchten patrijzen gezien in het projectgebied 

Op tien verschillende plekken is er gezamenlijk bijna één hectare ingezaaid  
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17. ACTIVITEITEN JEUGDGROEP 

 
 

 
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. 
 
Op 2 februari was de eerste activiteit van 2018. Met een 
flink aantal kinderen, verdeeld over vier auto’s, zijn we 
naar het Lutterzand gereden. Na alle regen van de 
afgelopen dagen was de waterstand van de Dinkel 
behoorlijk hoog en de stroming sterk, altijd een 
indrukwekkend gezicht.  

 
De Dinkel is nog een rivier die zijn eigen loop mag 
bepalen. Dit kun je heel mooi zien in het Lutterzand, een 
kronkelende stroom die steeds een andere weg zoekt. We 
hebben een prachtige wandeling gemaakt en ondanks de 
soms dreigende lucht, is het droog gebleven. Tijdens de 
wandeling hebben we nog een paar mooie paddenstoelen 
gevonden, o.a. een groot exemplaar van het Judasoor en 
de bijzondere en vrij zeldzame Oranje Oesterzwam. Boven 
ons in de bomen hoorden en zagen we staartmeesjes druk 
in de weer. In het Lutterzand staan hier en daar mooie 
bomen met heel laaghangende takken, waar de kinderen 
natuurlijk even in moesten klimmen. Bij een steile 
oeverwand van de Dinkel, heeft Jozefien gewezen op de 

verschillende aardlagen die daar te zien zijn. De gele 
lagen geven het verstuiven van dekzand aan in de koude 
periodes en tijdens de donkere lagen was het warmer en 
groeiden er bomen en struiken. De tijd vloog voorbij. Voor 
we weer terugreden, mochten de kinderen nog even 
spelen in het speeltuintje bij het Paviljoen.  
 
Op 9 maart stond een bezoek gepland bij de fam. Kolner, 
opa en oma van Mick. Bij aankomst had opa al zijn 
collectie opgezette dieren buiten uitgestald en waar hij ons 
alles over vertelde. Zoals over de das en de raaf die 
stukken groter is dan de zwarte kraai en over de bever en 
de watersnip. Hierna gingen we samen op pad met opa 
voorop en hij vertelde over alles wat we tegenkwamen. De 
hulst van 40 jaar oud die een goede schuilplaats voor 
vogels blijkt te zijn. Over de beuk en de mispel. Langs de 
beek waar alles er nog dor uitzag maar waar de katjes al 
open waren. Ook keken we naar sporen van reeën, 
konijnen en de muskusrat. De hazelaar stond in bloei en 
de mannelijke katjes hingen als snotterbellen aan de 
boom. Het verzamelen van takken bleek een grote hobby 
van velen en zo gingen alle kinderen met mooie 
paastakken naar huis.  

Zomerse omstandigheden bij het waterdiertjes zoeken in het Zoekerveld 

De vele regen zorgde voor een hoge waterstand van de Dinkel 

Uitleg over allerlei dieren door de opa van Mick 
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Op 6 april zijn we met elf kinderen naar het landgoed 
Boerskotten bij Oldenzaal geweest. We zijn gestart vanaf 
de parkeerplaats aan de Koopsweg waar we gezamenlijk 
het bos inliepen. Al snel kwamen we bij het Millennium 
laantje; hier zijn in het jaar 2000 bomen gepoot voor 
kinderen die in dat jaar zijn geboren in de gemeente 
Losser. Een groot deel van dit landgoed bestaat uit oud 
beukenbos. En omdat onder beuken weinig tot niets groeit, 
is er alle ruimte om hutten te bouwen. Het was een mooie 
heldere zonnige dag, en ondanks dat het nog niet echt 
warm was, konden de kinderen de verleiding van het water 
niet weerstaan. In een heideveld liggen een paar poelen 
en daar moesten ze toch wel even op onderzoek. Gelukkig 
hadden de meeste kinderen laarzen aan. We hadden 
gehoopt dat we mooie voorjaarsbloeiers zouden vinden, 
zoals bosanemoontjes of klein hoefblad, dat viel echter 
een beetje tegen. Na een heerlijke middag in de natuur 
werden de kinderen rond half vijf weer opgehaald, nog 
even doorlopen! Dat het een hete zomer was, hebben we 
gemerkt. 
 
Op 29 juni hadden we met de kinderen afgesproken bij de 
kijkhut in het Zoekerveld. Met een telescoop tuurden we 
achter het scherm over het water waar we enkele eenden 
en meerkoetjes zagen. Vervolgens zijn we langs een 
ingezaaide akkerrand gelopen om te kijken wat er bloeide 
en welke insecten eropaf kwamen. Het aantal vlinders viel 
tegen, enkele witjes en ook nog een nachtvlinder, de Sint-
Jansvlinder, konden we ontdekken. Zelfs voor de vlinders 
was het te warm in het veld. De kinderen gingen dan ook 
snel richting het water. We hadden schepnetjes en 
zoekkaarten mee. De laarzen waren nu niet nodig en 
gingen dan ook gauw uit, net als de schoenen. 
Broekspijpen omhoog en lekker met het schepnetje het 
water in. Een enkel visje werd gevangen en langs de 
waterkant hebben de meisjes nog enkele bloeiende 
plantjes bestudeerd. Nog even lekker iets drinken en een 
plakje cake en het was alweer tijd voor de elf 
deelnemertjes om naar huis te gaan.  

Op 5 oktober zijn we met zo’n tien kinderen naar het 
Roderveld bij Rossum geweest. We kwamen op de 
parkeerplaats van Het Everloo bij elkaar om van daaruit de 
natuur in te trekken. Omdat het dit jaar extreem droog was, 
konden we bij het Everloo met droge voeten de gracht 
oversteken om zo even op het eilandje te lopen waar 
vroeger Het Huis heeft gestaan. Over de gracht ligt nog 
een oude beuk die ooit is omgevallen en waarop 
verschillende paddenstoelen groeien. Trouwens ook een 
mooie manier om de gracht over te steken. In het 
Roderveld staan meerdere soorten naaldbomen. We 
hebben de verschillende vruchten verzameld om daarna 
uit te zoeken bij welke boom ze horen. Het was een 
prachtige herfstdag met veel zon en een lekkere 
temperatuur. Het laatste kwartiertje konden de kinderen 
een hut bouwen of in de bomen klimmen, terwijl de leiding 
even op een oude boomstronk in het zonnetje kon toezien 
en genieten.  
 
Op zondag 4 november, onze ‘nationale natuurwerkdag’ 
in de Wiekermeden waren de mannen van Heemkunde al 
op tijd begonnen met maaien. Op deze zondagmorgen 
kregen zij hierbij de hulp van maar liefst zeventien 
kinderen. De jeugdgroep harkte het gemaaide gras bijeen 
om het op de wagen te pakken waarmee het maaisel werd 
afgevoerd. Tijdens een kleine pauze heeft Jozefien even 
uitleg gegeven over het belang van deze werkdag en liet 
ze nog enkele plantjes zien. Iedereen was druk in de weer 
met hark, hooivork en kruiwagen. Toen het maaisel was 
opgeladen, konden we aan de slag met zaag en kniptang. 
Vooral het zagen blijft favoriet en er gingen dan ook een 
paar behoorlijke bomen tegen de vlakte. Na het harde 
werken was er een welverdiend broodje knakworst en voor 
de liefhebbers een lekkere warme kop pompoensoep.  
Ook dit jaar hadden we weer geluk en mooi weer tijdens 
de werkzaamheden. Als bedankje kregen de kinderen na 
afloop een mooie houten sleutelhanger, een cadeautje van 
Landschap Overijssel. 

Een heerlijke natuurwandeling in het landgoed Boerskotten 

De kruiwagen als riante zetel voor een broodje knakworst 
 
l 
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18. SCHOLENPROJECT “RED DE VLINDER EN DE BIJ”  
 
Naast het nestkastproject “Baasdam” in Tubbergen en de activiteiten van onze eigen Jeugd- en natuurclub in Saasveld 
bekommeren diverse leden en donateurs van onze Vereniging zich al vanaf 2016 om de biodiversiteit binnen ons 
Verenigingsgebied. Dat doen zij met hulp van de schooljeugd. Al snel werd in die tijd het project “Red de vlinder en de bij” 
omarmd door diverse basisscholen. 
 
Inleiding 
De ervaring heeft ons intussen geleerd dat dit project zich 
bij uitstek leent voor het vergroten van de biodiversiteit 
waarbij voor de schooljeugd een belangrijke rol is 
weggelegd. Kortweg gezegd komt het erop neer dat er 
samen met schoolkinderen bloemstroken worden 
ingezaaid waar niet alleen vlinders, bijen, maar ook allerlei 
andere dieren baat bij hebben en er voedsel kunnen 
vinden en dekking zoeken. Dergelijke stroken zijn nu 
eenmaal onmisbare schakels in onze steeds verder 
afbrokkelende natuur. Speciaal voor dit scholenproject is 
binnen onze gelederen een jeugdcommissie aangesteld. 
Deze bestaat momenteel uit Marianne Oude Tijdhof, 
Annemarie Lutke Veldhuis, alsmede onze voormalige 
voorzitter Wim Wijering.  
 
Waarom dit project  
In stilte sterven jaarlijks veel bijen, vlinders en overige 
insecten, waardoor onze voedselketen in gevaar dreigt te 
komen. Bestuivende insecten bevruchten immers 75 % van 
onze belangrijkste voedselgewassen. Daar komt nog bij 
dat veel traditionele akker- en veldbloemen uit ons 
landschap zijn verdwenen. Slechts één-zesde deel van de 
oorspronkelijke akkerplanten komt nog voor in ons land! In 
Nederland en ook in Overijssel zijn intussen meerdere 
wilde bijensoorten uitgestorven.  

Van onze circa 70 dagvlinders zijn er 17 voorgoed 
verdwenen, terwijl er nog maar 23 geregeld te zien zijn. De 
overige soorten zijn kwetsbaar geworden of worden 
(ernstig) bedreigd. Dit houdt in dat bijen en vlinders 
inmiddels behoren tot de meest bedreigde groepen binnen 
het insectenrijk.  
 

 
 
Dit kan op den duur funeste gevolgen hebben voor de 
bestuiving van veel bloemen, bomen en gewassen.  
Door middel van voorlichting op scholen, het inzaaien met 
kinderen van stroken met granen en bloemenmengsels en 
het uitvoeren van praktijkopdrachten wordt binnen onze 
Vereniging getracht de jeugd actief bij de natuur in de 
eigen leefomgeving te betrekken.  
 
Informatieavond 
Op 3 april werd door de jeugdcommissie in het Trefpunt 
een gezellige informatieavond belegd voor de vrijwilligers, 
die zich binnen onze Vereniging inzetten voor jeugd en 
biodiversiteit. De avond werd door ruim 30 personen 
bijgewoond. Aan de hand van visuele beelden werd op een 
leuke en ontspannen wijze teruggeblikt op het voorbije jaar. 
Duidelijk werd dat a. het vrijwilligerswerk ten behoeve van 
de jeugd allesbehalve moeilijk is en je er geen kenner voor 
hoeft te zijn; b. er in 2017 veel werk is verzet om de 
biodiversiteit in eigen omgeving met veel schoolkinderen te 
verbeteren en c. de kinderen en de scholen het leerzaam 
en leuk hebben vonden om hieraan mee te doen. 
Benadrukt werd dat het contact met de natuur in al zijn 
verschijningsvormen voor kinderen goed is voor hun 
ontwikkeling.   
 

De vrijwilligers hebben voorts hun natuurkennis kunnen 
testen aan de hand van een quizje. Na afloop gaf 
nagenoeg iedere aanwezige zich op om ook in 2018 de 
schouders er onder te zetten. Dat dit wederom voortreffelijk 
is gelukt, blijkt uit de volgende opsomming.    
 

 
 

56 % van de wilde bijen wordt in hun voortbestaan bedreigd Contact met de natuur is voor kinderen goed voor hun 
ontwikkeling 
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Petrusschool, Hengevelde   
In februari is door Wim t.b.v. de Imkersbond ABTB midden 
Twente een lezing verzorgd in St. Isidorushoeve. Hierbij 
werden ook beelden vertoond van het project “Red de 
vlinder en de bij”.  Een imker uit Diepenheim (Robbie ten 
Thije) en leerkrachten van de Petrusschool in Hengevelde 
(gemeente Hof van Twente) waren van onze initiatieven 
dusdanig onder de indruk dat zij hiermee meteen aan de 
slag wilden. Nadat hulp van onze kant was toegezegd, 
werd voor dit doel een deel van Robbie’s fruitgaard (circa 
1200 m2) beschikbaar gesteld. Voor de 58 leerlingen uit de 
groepen 4 en 6 draaide het op 6 april dan ook de gehele 
dag om biodiversiteit. Voorafgaand aan het inzaaien werd 
door Wim middels een presentatie op het digibord 
uitgelegd wat biodiversiteit nu eigenlijk is en waarom dit zo 
belangrijk is voor vlinders en bijen. De kids stonden 
aansluitend te popelen om aan de slag te gaan. Op de fiets 
werd koers gezet naar de bewuste locatie, waar reeds een 
aanhangwagen van Landschap Overijssel vol met harken 
klaar stond. Alle leerlingen kregen een beker met 
bloemzaden, die ze in hun eigen vak mochten uitzaaien. In 
een mum van tijd was het bewuste perceel ingezaaid en 
aangeharkt. De kinderen genoten zichtbaar van deze 
buitenactiviteit. Leden van de bijenvereniging ABTB 
Midden Twente namen daarna de kinderen in groepjes 
mee naar de bijenstal. Ook hier volgde uitleg over 
bestuiving en konden er vragen worden gesteld. Veertien 
weken later kwamen de leerlingen met hun begeleiders 
terug om de resultaten te bekijken. Middels een 
praktijkopdracht mochten ze zelf de natuur ontdekken 
m.b.v. zoekkaarten. 

 
Toegezegd is dat we hen in 2019 nog één keer 
behulpzaam zullen zijn. Daarna rolt de Groene loper het 
project zelfstandig uit over de hele gemeente Hof van 
Twente.     
 
St. Aloysiusschool, Geesteren  
Op 09 april werd een bezoek gebracht aan de Sint 
Aloysiusschool in Geesteren om de kids wegwijs te maken 
in de wereld van de vlinder en de bij. De “les” bij de 
kinderen van de twee groepen 6 verliep helaas niet al te  
 
 

 
soepel, omdat enkele kinderen zich niet wisten te 
gedragen. Gelukkig werd het blazoen een week later 
opgepoetst tijdens de inzaaidag, die volgens de 
aanwezigen (zeker 115 mensen!) super verliep. Het weer 
was prachtig, iedereen was goed gemutst en wethouder 
Erik Volmerink van de gemeente Tubbergen hield een 
mooie toespraak bij de Veldhook aan de Hardenbergerweg 
(inzaaigebied circa 1000 m²). Er werden zelfs folders 
uitgedeeld voor gratis aanschaf van zaaigoed. Het een en 
ander is op film vastgelegd. Op 11 juli keerde een groot 
deel van dit gezelschap (waaronder ruim 70 kinderen) 
terug op locatie. Ook nu verliep alles vlotjes en lieten de 
kinderen zich van de goede kant zien. Ze waren overijverig 
en bijzonder enthousiast bij het opsporen van allerlei 
bloemen, vlinders en bijen. De zoekkaarten kwamen hierbij 
goed van pas. Aan het eind werd een groepsfoto gemaakt 
van de deelnemertjes.   
 

 

Basisschool Kadoes, Albergen 
Het afgelopen jaar werd de directeur van basisschool 
Kadoes benaderd door de dorpsraad Albergen met de 
vraag of het niet wenselijk was om kinderen wat meer in 
contact te brengen met “groen”. En aldus geschiedde. In 
de loop van het schoolseizoen werd o.a. het braakliggende 
terreintje naast de school omgetoverd tot moestuin en 
deed de school voor het eerst mee aan het programma 
“Red de vlinder en de bij”. Directeur Rick Sanders 
benadrukte de medewerking als volgt: “In de loop der jaren 
is het gewicht van het basisschoolonderwijs meer en meer 
komen te liggen op taal, lezen en rekenen. Dat is 
weliswaar belangrijk, maar omgaan met kunst, cultuur en 
natuur zijn eveneens waardevol voor opgroeiende 
kinderen”. De 28 kinderen van juf Judith gedroegen zich bij 
de presentatie op 09 april voorbeeldig. Eén van de 
leerlingen wist zelfs op vrijwel elke vraag een antwoord. 
Dat is beslist een bioloog in spé. De scholieren waren niet 
alleen leergierig, maar het zaaien en harken ging hen ook 
voortreffelijk af. De inzaailocatie lag aan de Weemselerweg 
en had een oppervlakte van 600 m². Op 5 juli volgde het 
praktijkonderdeel, waarbij er zeer goed werd gescoord bij 
de gestelde praktijkvragen.    

Zelf de natuur ontdekken m.b.v. zoekkaarten 

Groepsfoto van de enthousiaste deelnemertjes.   
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Aloysiusschool, Weerselo  
Op de jaarlijkse buitendag voor de schooljeugd (10 april) 
werd de bekende presentatie ook op de Aloysiusschool in 
Weerselo verzorgd. Na afloop toog het hele gezelschap 
(39 kinderen van groep 6 en vier leerkrachten) naar het 
Echelpoel, waar 8 leden van onze Vereniging klaar 
stonden om te coachen. Dat gebeurde onder lenteachtige 
omstandigheden. In totaal werd een strook van 900 m2 
ingezaaid en ingeharkt. Een aantal kinderen heeft met veel 
interesse van dichtbij kunnen zien hoeveel grasbijen er op 
dat moment al in de buurt van paardenbloemen en 
hondsdraf vlogen. Op 3 juli was de terugkomdag en ging 
de schooljeugd enthousiast met de zoekopdracht aan de 
slag.  

 
 
Ondanks de droogte stond alles er kleurrijk bij. Wat blijkt: 
De vader van één van de schoolkinderen werkt bij de 
brandweer. Op verzoek van zijn dochter heeft hij er op 
cruciale momenten voor gezorgd dat de ingezaaide strook 
tijdig werd “bewaterd”. Zulks verdient zeker navolging.  
 
Jong Nederland, Fleringen  
Een dag later werden een 20-tal kinderen (leeftijd 5 – 7 
jaar!) van Jong Nederland Fleringen vertrouwd geraakt met 
bloemen, vlinders en bijen. Het e.e.a. verliep boven 
verwachting, ook al waren er enkele kleintjes bij, die nog 
niet eens konden lezen. De kinderen waren nochtans meer 
dan enthousiast! Eén hiervan kwam direct na het zien van 
de presentatie naar binnen “stormen” met de mededeling 
dat zij een citroenvlinder had ontdekt!!! Het was prachtig 
om te zien hoe de ukkies zich op locatie (nieuwbouwwijk 
De Scholt) vol ijver overgaven aan het inzaaien.  

 
Een derde deel van de over een lengte van 1200 m2 
zaaiklaar gemaakte strook werd door de kleintjes 
ingezaaid. Ze plaatsten er zelfgemaakte vlinders bij. De 
kinderen kregen hulp van vier begeleidsters, enkele 
buurtbewoners en vijf vrijwilligers van onze vereniging. Op 
04 juli vond het praktijkgedeelte plaats. Ook nu weer waren  
de kleintjes buitengewoon enthousiast. Na afloop 
verzekerde de groepsleiding ons dat de kinderen het 
bijzonder leuk hebben gevonden. Leden van onze 
Vereniging en de plaatselijke WBE hebben er voor gezorgd 
dat de rest van de zaaistrook ook werd ingezaaid en er 
nadien weer bloemrijk uitzag.   
 
Basisschool de Wiekslag, Tubbergen  
Op 13 april werd dezelfde methodiek toegepast bij de 
groepen 6 en 7 (totaal 72 kinderen) op basisschool “de  
Wiekslag” in Tubbergen. Alle kinderen met ook nog eens 4 
leerkrachten volgden de uitleg gezamenlijk. En dat 
allemaal in één klas! De jeugd was ook hier bijzonder 
geïnteresseerd.  Daarna ging het in 3 verschillende 
groepen naar de Kloosteresweg in Tubbergen, waar een 
perceel grond van Henny Schröder (circa 600 m²)  
zaaiklaar was gemaakt. Diverse leden van de Stichting 
Vogelwerkgroep Geesteren (SVG) stonden reeds klaar met 
geprepareerde bloembakjes, harken en wat dies meer zij. 
Zelfs een tentje met koffie en thee ontbrak niet en ook 
droeg iedereen naambadges. Het inzaaien m.b.v. coaches 
vond onder stralende weersomstandigheden plaats. 
Menige ouder was nadien maar wat trots op het werk van 
zijn/ haar kind. Vanuit de Tubbergse bevolking ontving de 
SVG naderhand zelfs nog een leuke financiële opsteker, 
omdat men dit initiatief erg heeft gewaardeerd.   
 
Basisschool de Kerkewei, Rossum 
Op 18 april was de beurt aan 28 leerlingen van groep 7 van 
basisschool “de Kerkewei” uit Rossum om te laten zien dat 
ook zij de vlinders en de bijen een warm hart toedragen. 
De uitleg op school vond voor de verandering plaats door 
Addy en Marian. Beiden werden op een prettige manier 
“bestookt” met allerlei vragen. Met 3 buurtbewoonsters en 
7 vrijwilligers van onze vereniging was het daarna een 
“peace of cake” om de kinderen te coachen. Binnen drie 
kwartier was de klus geklaard en kon de gebruikelijke 
groepsfoto worden gemaakt. Ingezaaid werd een 
gemeentelijke strook van 400 m² nabij de plaatselijke 
nieuwbouwwijk. Op 06 juli werd de praktijkopdracht 
uitgevoerd en de resultaten bekeken. Het terreintje lag er 
bloemrijk bij, hetgeen intussen ook veel vlinders en bijen 
hadden ontdekt. De jeugd was maar wat trots met al die 
fladderende en vliegende beestjes op “hun terrein”.  

 
 

Enthousiast met de zoekopdracht aan de slag. 

Plaatsing van de zelfgemaakte vlinders 

Veel vlinders en insecten op bloemrijk perceel in Rossum 
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Mariaschool, Langeveen 
Een dag later werd onder zeer warme omstandigheden  
(28 ° C) in Langeveen voor het eerst het project “Red de 
Vlinder en de bij” geïntroduceerd bij de 29 kinderen van de 
groepen 4 en 5 van de Mariaschool. De uitleg in de klas 
verliep met een buitengewoon aandachtig gehoor. Enkele 
leerkrachten en leden van de SVG woonden de presentatie 
bij. Buiten stonden nog eens 6 leden van de SVG klaar om 
de kinderen bij het inzaaien en inharken van de 
gemeentelijke strook bij de school (250 m²) te helpen. Er 
was veel bekijks van ouders en leerkrachten. De 
allerkleinsten (groep 1 en 2) met hun juf mochten alvast 
meekijken hoe de groteren de klus klaarden.  

Vanuit de media was er volop belangstelling. Er zijn dan 
ook veel foto’s gemaakt en links en rechts interviewtjes 
gehouden. Op 12 juli werden de resultaten bekeken. Deze 
waren helaas wat magertjes, omdat kennelijk niemand van 
de school op het idee was gekomen om het zaaigoed te 
besproeien tijdens de enorme droogte. Nochtans staken de 
kinderen veel op tijdens de uitleg en de praktijkles.   
 
Basisschool ’n Boaken, Agelo  
Onder wederom voortreffelijke weersomstandigheden werd 
op 20 april afgereisd naar Agelo, waar we hartelijk werden 
begroet door 10 leerlingen van groep 5 tot en met 8. 
Tijdens de uitleg bleek dat een aantal jongeren, die er vorig 
jaar ook bij waren, veel van de materie hadden onthouden. 
De vader van één van hen bleek bovendien veel van zijn 
grond te hebben ingezaaid met graan- en bloemmengsels. 
Hierna ging het te voet naar de inzaailocatie. Deze was 
gelegen op de hoek  Borgstadweg / Enktermorsweg. Hier 
stond de grondeigenaar (Harry Schröder) ons reeds met 
harken en zaaigoed op te wachten. Het inzaaien en 
inharken van de 250 m2 gefreesde maïsgrond verliep 
gesmeerd, zodat er ook nog wat tijd over was om ter 
plekke een 5-tal nestkastjes op te hangen. Later heeft 
Harry ter plekke zelfs nog gezorgd voor de plaatsing van 
een rust- en genietbankje! Op 09 juli werden de resultaten 
bekeken met 13 leerlingen, hun juf, 4 verenigingsleden en 
natuurlijk de trotse grondeigenaar. Ook werd de bezetting 
van de nestkasten gecontroleerd. Ook hier alleen maar lof!  
 
 

 
Mariaschool Reutum  
In Reutum gebeurde dit jaar iets uitzonderlijks. De 
leerlingen van groep 6 / 7 van de Mariaschool drongen er 
bij hun leerkrachten zelf op aan om weer mee te doen aan 
het project “Red de vlinder en de bij”. Opgemerkt zij dat in 
deze klas kinderen zaten met een brede interesse voor de 
natuur. Na uitleg op school (26 april) ging het 30 koppige 
gezelschap (inclusief de leerkracht) op de fiets naar erve 
Deperman. Hier werd - net als een jaar eerder - eenieder 
welkom geheten door de gastheer en gastvrouw des 
huizes (Jeroen en Joke Aarnink) bij een klaar liggende 
strook van 800 m². De aanpak hier vond al bijna 
routinematig plaats, zodat alles volgens schema verliep.  
 

 
 

Twee leden van de NBV (Nederlandse Bijenvereniging) 
afd. Ootmarsum en vijf vrijwilligers van onze Vereniging 
deden dienst als inzaaicoach. Alle kinderen 
applaudisseerden - alvorens weer naar school te gaan - 
voor het gastvrije onthaal en de belangeloze inzet van de 
volwassenen. Ook de praktijkochtend op 12 juli op dezelfde 
locatie verliep vlekkeloos.  
 

Goed voorbeeld doet goed volgen 

Ook werden nestkasten gecontroleerd in Agelo 

Het inzaaien in Reutum verliep vrijwel routinematig 
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Herinckhave - Jong Nederland afdeling Fleringen 
Diezelfde avond was onze inzaaikaravaan wederom op 
weg naar Fleringen. Omdat de schoolagenda van de Heilig 
Hartschool het niet toeliet, werd het vlinder- en bijenproject 
net als bij de kleintjes na schooltijd overgenomen door 
Jong Nederland (afdeling Fleringen).  Voor de verandering 
vond de uitleg deze keer niet plaats in de klas, maar in het 
scoutinggebouw. Aanwezig waren 23 kinderen van groep  
6 / 7 (vrijwel de gehele schoolklas) en een 6-tal 
begeleiders. Per fiets ging het daarna naar ‘t Herinckhave 
waar Paul Falkmann ons reeds stond op te wachten met 3 
Verenigingsleden. Speciaal voor de jeugd had hij bij zijn 
woonadres maar liefst 1500 m² bij de fruitgaard laten 
frezen. Hiervan is die avond 600 m² ingezaaid met hulp 
van de volwassenen. Het gezelschap keerde op 05 juli 
terug. Eerst werd het terrein, wat de kleintjes op ’t Scholt 
hadden ingezaaid, bekeken en daarna werd bij het “eigen” 
perceel de praktijkopdracht uitgevoerd. De jeugd heeft zich 
daar heerlijk kunnen uitleven omdat ze gebruik mochten 
maken van het hele terrein om hun antwoorden te vinden.  

Het enige jammere was de opkomst van het zaaigoed. 
Deze was lang niet zo veelzijdig als op de andere locaties. 
Nochtans konden we ook hier na afloop terugzien op een 
meer dan geslaagde aanpak.   
 
Toelichting bij de schoolactiviteiten: 
In totaal hebben 382 kinderen aan het scholenproject 
meegedaan, waarbij ruim 7000 m² bloemzaad werd 
ingezaaid. Helaas hebben de St Aegidiusschool in Hertme 
en de Bernardusschool in Saasveld het afgelopen niet  
meegedaan aan het scholenproject. Wel zijn de 
beschikbare stroken in het retentiegebied in Hertme 
(Waterschap Vechtstromen) en in de buurtschap Noordijk 
te Saasveld (Jan en Anja Scholten) ingezaaid. Dat leverde 
al met al nog eens 1800 m² geschikt leefgebied op voor 
vlinders en bijen. Verder heeft de Willibrordusschool in 
Deurningen aangegeven in 2019 voor het eerst aan het 
scholenproject “Red de vlinder en de bij” mee te zullen 
doen. Ook uit Harbrinkhoek en Mariaparochie komen 
dezelfde geluiden. Bij alle scholen, die wel mee hebben 
gedaan, werd dezelfde methodiek toegepast.  
 

Alle kinderen kregen na afloop van de zaai-activiteiten een 
appel aangeboden, die ze zich heerlijk lieten smaken. Ook 
was er voor alle deelnemertjes steevast ranja. Verder 
ontvingen alle deelnemende scholen een insectenhotel. 
Datzelfde gold ook voor de groepjes, die de 
praktijkopdracht het beste hadden ingevuld. Veel dank voor 
het maken van al die hotels zijn we verschuldigd aan 
enkele leden van de SVG, alsmede onze verenigingsleden 
Herman Griep en Benny Dood.  
 
RWZI Wiemselweg, Ootmarsum  
Aan de Wiemselweg in Ootmarsum (achter de RWZI) is 
een fraai natuurgebiedje gelegen. Het Waterschap 
Vechtstromen heeft zowel onze Vereniging als de 
Vogelwerkgroep Ootmarsum de afgelopen twee jaar de 
gelegenheid geboden om dit gebied voor 
natuurbelevingsdoeleinden verder in te richten. Ingezet 
wordt op a. biodiversiteitsverbetering en b. natuureducatie 
voor de jeugd. Initiatiefnemers hiertoe zijn Tom Pikkemaat 
(Waterschap), Harry Wolbers (Vogelwerkgroep 
Ootmarsum) en Wim Wijering namens onze Vereniging.  
Op deze locatie willen we de jeugd in de loop der jaren 
kennis laten maken met de vele facetten van moedertje 
natuur. Het gebied met twee grote waterplassen is vanaf 
een aanwezige kijkheuvel goed te overzien. Intussen is er 
ook een oeverzwaluwwand en een groot insectenhotel 
geplaatst, een wand afgestoken voor de ijsvogel, zijn er 
nestkastjes opgehangen en is er ruim 3000 m² bloemzaad 
ingezaaid.  

Het was puzzelen om de praktijkopdracht uit te voeren 

Een welverdiende appel na het inzaaien  

Het toekomstige natuurbelevingsgebied in Ootmarsum 
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Dat laatste is een jaar eerder ook reeds gebeurd. Al twee 
jaar ziet het er hier dan ook bijzonder kleur- en bloemrijk 
uit. De bijen en vlinders krijgen er alle ruimte. In het 
voorjaar van 2019 zal er ook nog een grote huiszwaluwtil 
en een informatiebord worden geplaatst. Dit alles kon tot 
stand komen dankzij financiële steun van het Waterschap 
Vechtstromen en Vogelbescherming Nederland 
(IJsvogelfonds).  
 
Overige inzaaigebieden  
Het voert te ver om ook alle individuele inzaaigebieden te 
benoemen, waar wij als Vereniging - naast het inzaaien 
met de kinderen - direct of indirect het afgelopen jaar bij 
betrokken zijn geweest. Volstaan wordt met de vermelding 
dat er achtereenvolgens in Saasveld, Weerselo, Hezingen 
en Geesteren nog eens 5050 m² bloemrijke stroken zijn 
ingezaaid. Naast alle activiteiten m.b.t. het scholenproject 
"Red de vlinder en de bij" heeft onze Vereniging (middels 
onze voorzitter Jan Nijmeijer) ook het afgelopen jaar weer 
bemoeienis gehad met het beheer en de uitgifte van een 
grote hoeveelheid bloemen- en graanmengsels. Dit alles 
vanuit het Gebiedscollectief Noordoost Twente in het kader 
van agrarisch natuurbeheer (o.a. voor de noodlijdende 
patrijs). Alleen al binnen ons werkgebied zijn op deze wijze 
enkele tientallen hectares landbouwgrond “bevoorraad”. 
Het zal duidelijk zijn dat hiervan niet alleen de patrijs, maar 
ook veel andere vogels als ook bijen, vlinders en kleine 
zoogdiertjes hebben (mee)geprofiteerd.  

In het winterhalfjaar werd dit vooral zichtbaar door de grote 
zwermen vogels, die hierop afkwamen.  
 

De stroken oefenden een grote aantrekkingskracht uit op 
massa’s kepen, groenlingen, kneutjes, geelgorzen, putters, 
vinken, holen- en houtduiven, als ook interessante 
roofvogels als ruigpootbuizerd en blauwe kiekendief. 
Opvallend was verder dat er gaandeweg steeds meer 
locaties binnen ons verenigingsgebied zijn te vinden waar 
eveneens is (waarschijnlijk op eigen initiatief) is ingezaaid. 
Het heeft er schijn van dat al onze inspanningen kennelijk 
niet onopgemerkt zijn gebleven. De mediaberichtgeving zal 
daar echter ook zeker aan hebben bijgedragen. 

 
Woord van dank  
Veel dank zijn wij ook dit jaar weer verschuldigd aan:  
Alfons Hottenhuis, handelend namens Naoberkracht 
(gemeenten Tubbergen en Dinkelland). Hij heeft er voor 
gezorgd dat het zaaigoed steeds tijdig en op maat werd 
aangeleverd. Hij was het ook die ervoor gezorgd heeft dat 
de gemeentelijke gronden er tijdig zaaiklaar bij lagen, 
waarvoor hulde. 
Tom Pikkemaat van het Waterschap Vechtstromen voor de 
prettige en constructieve samenwerking en het 
beschikbaar stellen van meerdere geschikte gronden van 
het Waterschap. 
De landbouwsector, met name de fam. Scholten, de fam. 
Aarnink en de familie Schröder voor het belangeloos 
beschikbaar stellen van gronden voor het scholenproject. 

 
Alle vrijwilligers van onze Vereniging voor hun inzet.  
Op het gevaar af dat we iemand zijn vergeten, zijn dat 
achtereenvolgens: Herman Griep, Jos Schabbink, Sylvia 
Schepers, Marianne Oude Tijdhof, Annemarie Lutke 
Veldhuis, Jan Nijmeijer, Alfons en Ceciel Leus, Jan 
Grootelaar, Theo Asbreuk, Hein Boeve, Hermie en Hans 
Engelbertink, Benny Dood, Fons ter Haar, Gerard 
Braakhuis, Agonda Kemerink, Gerard Boerrigter, Jan 
Damink, Frans en Herman Booijink, Jan Peddemors, 
Harrie Wesselink, Andre Herink, Paul Keizer, Igor Mavridis, 
Addy Horsthuis, Harry ten Hove en Wim Wijering; 
Iedereen, die daarnaast dit jaar - op welke wijze dan ook - 
heeft bijgedragen aan het welslagen van het 
scholenproject "Red de Vlinder en de bij".  

 
Tot slot   
Op stapel staat het komend jaar onder meer:   

• de afronding rond het natuurbelevingsgebied in Ootmarsum; 
• de campagne “Bijenbeweging op scholen in Overijssel” vanuit NMO; 
• verdere invulling / uitvoering van NEOL (Natuureducatie op Locatie); 
• uitwerken / uitvoeren van plannen m.b.t. het Retentiegebied in Hertme;  

Mede dankzij alle support is het scholenproject “Red de vlinder en de bij” ook het afgelopen jaar weer voortreffelijk verlopen. 
Overal zijn we hartverwarmend ontvangen, kregen we geweldige medewerking en waren de kinderen bijzonder enthousiast. 
Er is wederom voor veel goodwill gezorgd; iets waar we met z’n allen beslist trots op mogen zijn. 

Kneutjes bij een van de vele inzaaistroken 
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