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Voorwoord 
 

Het jaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als een historisch jaar waarin we ons moderne leven in doen 

en laten verstoord zagen door de coronapandemie. Het samen ontdekken en genieten van de natuur 

was er dit jaar niet bij. Al onze verenigingsactiviteiten moesten worden afgelast. Maar in de natuur ging 

alles gewoon door. Het beschermen en tellen van de weidevogels en andere soorten moest individueel 

of met twee personen en op gepaste afstand worden uitgevoerd. Ook was het dit jaar weer droog en 

heet, hetgeen gevolgen had voor de overleving van de weidevogelkuikens, met name voor de kievit.  

De huiszwaluw en de patrijs, die in 2019 een goed jaar hadden, moesten een pas op de plaats maken. 

Een lichtpuntje was het broedgeval van een grauwe kiekendief in Twente, het was meer dan een halve 

eeuw geleden dat deze vogel hier heeft gebroed.                      

 

Voor de weidevogels was 2020 op enkele uitzonderingen na weer geen goed jaar. Met name in 

landbouwgebieden, was het voor de kievit moeilijk een geschikte broedplek te vinden. Op het maisland, 

waar ze meestal broeden, stond een hoog vanggewas. Het was dan ook zoeken naar een geschikte 

broedplek. De grutto en de scholekster hebben buiten de primaire weidevogelgebieden geen jongen 

kunnen grootbrengen. De wulp was op enkele plekken wel succesvol. Dit op plekken waar de kuikens 

dekking hadden. 

 

De patrijs en de huiszwaluw hadden dit jaar ook een kleine dip. Het aantal broedparen van de patrijs lag 

hoger dan voorgaande jaren, maar het aantal vliegvlugge kuikens was lager.  Wel voldoende mits ze de 

winter goed doorkomen om in het voorjaar weer genoeg paartjes te vormen. Na een paar jaar van flinke 

stijging daalde het aantal broedparen van de huiszwaluw vanwege diverse redenen een aantal 

procenten. Meer hierover verder in dit verslag. 

 

Ook hebben we het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van twee bestuursleden; Leonard Rouhof en 

Vincent de Lenne. Leonard die sinds 1998 deel uitmaakte van het bestuur en zich tweeëntwintig jaar 

heeft ingezet voor onze vereniging onder meer als coördinator weidevogels, coördinator van Saasveld 

en voor het bijhouden van het leden- en donateursbestand. Het laatste blijft hij nog doen. Voor zijn 

verdiensten werd hij in 2013 nog verkozen tot weidevogelvrijwilliger van de provincie Overijssel.  

Vincent de Lenne heeft het bestuur vanwege zijn verhuizing naar Noord-Drenthe moeten verlaten. 

Vanaf 2013 maakte hij deel uit van het bestuur onder meer als coördinator nestkastenproject, 

coördinator steenuilenproject en het samenstellen van het jaarprogramma. Namens het bestuur een 

heel grote dank voor de inzet voor onze vereniging.  Bij de eerstvolgende bijeenkomst wordt fysiek 

afscheid genomen. 

 

Aan belangstelling had de natuur dit jaar niet te klagen. Massaal zijn de mensen wegens corona de 

natuur ingetrokken om te genieten van haar schoonheid en rust. Het is te hopen dat mensen ook zien 

hoe belangrijk de natuur voor ons is. Ook de landbouw staat aan de vooravond van een grote transitie, 

het is niet meer en groter, maar naar meer natuur inclusief of kringlooplandbouw. Het streven is naar 

een landbouw waarin de natuur meer verweven is dan nu het geval is. Verschillende pilots zijn daarom 

opgestart om de biodiversiteit in het boerenlandschap te vergroten met daarin toch een goed 

verdienmodel voor de boer.   

 

Nu wil ik iedereen die heeft meegewerkt aan dit jaarverslag nog graag bedanken. Speciaal Johan Drop, 

die de hele lay-out weer voor zijn rekening heeft genomen.     

 

Voorzitter Jan Nijmeijer  
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2. SECRETARIEEL VERSLAG 2020 
 

Vogelbescherming 

Deelname aan Euro Birdwatch / 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”. 

Natuurmonumenten 

Overleg status weidevogelgebied Ottershagen. 

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.  

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 2020 totaal 163 

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 2020 

was 360 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.  

 

Voorlopig Jaarprogramma 2021 
 

Over doorgang van bijeenkomsten en excursies in de eerste helft van 2021 valt nog niets met zekerheid 

te zeggen. De verwachting is dat het vermoedelijk pas na de zomer langzaam beter wordt. Om toch enig 

perspectief te bieden hieronder alvast een aantal geplande activiteiten in de tweede helft van 2021. 

 
Za. 21 augustus                             Vogelexcursie Lauwersmeer 
Za. 11 september                         Vogeltrektelling Sterrenwacht Lattrop. 
Za. 2 oktober                                Vogeltrektelling Eurobirdwatch Sterrenwacht Lattrop. 
Vr.-Zo. 22 t/m24 oktober Weekendexcursie Schiermonnikoog. 
Di. 2 november                              Najaarsbijeenkomst - presentatie Annemarie van Diepenbeek. 
Za. 6 november                              Kraanvogelexcursie Diepholz. 
Za. 20 november                                      Excursie Veluwemeer 
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3.  EXCURSIES  
 

De excursie naar de cirkels van Mander was de 

eerste excursie die dit jaar doorging na aanvang 

van de corona crisis. Toen konden we nog niet 

bevroedden dat door de aanhoudende crisis 

gedurende de rest van het jaar het tevens de 

laatste excursie zou zijn in 2020.  

 

Iedereen kwam op eigen gelegenheid naar 

Mander, waar zich 16 personen verzamelden bij 

de ingang aan de Uelserweg. Het weer was 

opgeklaard en de zon scheen, na een wat 

sombere grijze dag. Het was bijzonder stil in de 

natuur. We volgden het wandelpad langs de 

eerste cirkel, richting de Duitse grens. De cirkel 

was strak en glad afgemaaid, weinig te zien aan 

vogels en planten, maar wel een mooi vergezicht. 

In de bomen aan de rand van het wandelpad 

lieten zich een grote bonte specht, boomkruiper, 

pimpelmees, koolmees en enkele vinken zien.  

 

We liepen parallel met de grens, met een mooi 

uitzicht over de afgemaaide heide. Op de heuvel 

midden in de cirkel spotten we een paartje 

roodborsttapuiten in de top van een jeneverbes. 

We staken de grens over en gingen even op 

bezoek bij de Oosterburen. Hier ligt een 

dichtgeschoven zandafgraving, maar ook hier was 

het stil, op het geluid van een raaf na. Het 

wandelpad werd weer opgezocht en we kwamen 

bij de tweede cirkel aan. Deze was niet gemaaid 

en er vlogen dan ook gelijk groepjes kneutjes en 

boompiepers voor ons uit en verder op de heide 

zat een familie roodborsttapuit. Op het pad lag 

een wezel zijn laatste adem uit te blazen.  

We wandelden verder over het pad midden over 

de cirkel. Hier zijn de contouren van het labyrint 

te zien, dat daar door een kunstenaar voor 

enkele jaren terug is neergelegd. Ook hier vlogen 

weer kneutjes en boompiepers, maar ook enkele 

boomleeuweriken, en in een boompje zong de 

geelgors nog het hoogste deuntje. Langs het pad 

bloeiden zandblauwtje, kaarsjeskruid, 

hazenpootje, zwarte toorts, pekbloem, en 

Jacobkruiskruid met daarop de rupsen van de 

Jacobsvlinder.  

 

We kwamen aan op de oprijlaan naar de 

vakantiehuisjes, waar we wachtten op de eerste 

nachtzwaluw. Het koelde sterk af en er ontstond 

een nevel boven de heide. Eerst kwam de 

houtsnip langs vliegen en de dwergvleermuis. 

Dan hoorden we de eerste nachtzwaluw en gelijk 

op vier plekken, maar ze lieten zich niet zien. 

Toen vloog er toch nog een voorbij en dan is de 

mooie excursie geslaagd.

Pluimvoetbij op Jacobskruiskruid 

Rups van de Jacobsvlinder op jacobskruiskruid 

https://www.nvwgdegrutto.nl/uploads/2/6/7/3/26732913/4-sintjacobsrups-web_orig.jpg
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4. WEIDEVOGELS  
 

Overdracht coördinatie  

Met ingang van 2020 zijn er een aantal mutaties 

geweest bij de coördinatie van de 

weidevogelbescherming.   

 

Om te beginnen heeft Leonard Rouhof de 

algehele coördinatie van het vrijwillige 

weidevogelbeheer binnen onze vereniging 

overgedragen aan Wim Laverman. Leonard heeft 

zich de afgelopen tweeëntwintig jaar met veel 

passie en met onvermoeibare energie ingezet 

voor de weidevogels in het boerenland. Gezien de 

moeilijke situatie waarin de weidevogels zich 

bevinden een bijna onmogelijke opdracht.  

Steeds meer kwam daarbij het besef dat de 

kansen voor het behoud van de weidevogels 

liggen in het gesubsidieerd weidevogelbeheer 

binnen de daarvoor aangewezen 

weidevogelgebieden. Het is in grote mate zijn 

verdienste geweest dat dit type beheer 

momenteel überhaupt kan en ook daadwerkelijk 

wordt uitgevoerd in verschillende gebieden in NO 

Twente. Maar ook dit type beheer vraagt om een 

arbeidsintensieve en tijdrovende coördinatie en 

ondersteuning waardoor een combinatie van 

beide taken niet langer mogelijk was.  

Ook met ingang van 2020 is “good old” Harrie 

Koopman gestopt als coördinator voor de 

afdeling Deurningen. Jarenlang heeft Harrie de 

coördinatie gedaan voor afdeling Deurningen en 

de weidevogelgegevens verzameld. Harrie moest 

met lede ogen aanzien hoe goede weidevogel-

gebieden werden opgeofferd aan stedelijke 

bebouwing. Toch liet hij zich hierdoor, zowel 

letterlijk als figuurlijk, niet uit het veld slaan. 

Gelukkig heeft Harrie een opvolger weten te 

vinden in Jan Koekoek.  

 

Wij willen vanaf hier Leonard en Harrie hartelijk 

bedanken voor hun inzet en Wim en Jan succes 

en veel plezier wensen met hun goede werk.  

 

Inleiding  

Boeren weten vaak goed wat er op hun land leeft. 

Het is dan ook belangrijk om als vrijwilliger goed 

contact te houden met de boeren en de 

beschermende maatregelen af te stemmen met 

de werkzaamheden van de boer. In het vorige 

jaarverslag werd er gewag gemaakt van het 

afnemende aantal vrijwilligers. Dit heeft ertoe 

geleid dat er in het afgelopen jaar geen 

vrijwilligers actief zijn geweest in Saasveld.  

Wel zijn er lopend het seizoen schattingen 

gemaakt die goed overeen kwamen met de 

resultaten van 2019. Om de totaal gegevens van 

alle afdelingen te kunnen gebruiken hebben we 

er voor gekozen om deze gegevens ook te 

gebruiken voor 2020.  

 

Het weer in het broedseizoen 2020  

Voor de blijvers onder de broedvogels was de 

voorgaande winter er één die ze probleemloos 

konden doorstaan. Kieviten werden dan ook de 

gehele winter wel waargenomen, de wulp was 

alweer vroeg terug in de broedgebieden en ook 

de scholekster werd al in maart gesignaleerd in 

onze omgeving. De lente van 2020 was 

uitzonderlijk droog en recordzonnig. Regen viel er 

vanaf half maart nauwelijks en de zon maakte 

overuren. Ook was er vaak een vervelende straffe 

wind waardoor de toplaag van weilanden en 

akkers snel verdroogde. Een situatie die funest 

was voor het opgroeien van de jonge 

weidevogels.  
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Het eerste kievietsei 2020  

Evenals vorig jaar is het eerste kievitsei van de 

vereniging gevonden door Werner Vollenbroek uit 

Deurningen op 14 maart. Hij heeft het nest met 

één ei gevonden in Dalmeden. In Overijssel werd 

het eerste kievitsei gevonden op 8 maart op een 

maislandperceel in Damsholte door Gerrit 

Ligtenberg. Het nest bevatte ook hier één ei. Het 

eerste Nederlandse kievitsei van 2020 is op 2 

maart gevonden in een maisveld in Bruchem.  

Het nest met twee eieren werd gevonden door de 

69-jarige Jack van Dongen uit Ammerzoden.  

 

Trend 

Evenals voorgaande jaren zien we dat het aantal 

broedparen van de weidevogels een dalende 

trend vertonen, ondanks alle inspanningen die er 

worden gedaan. De oorzaken van het slechte 

broedsucces liggen in het weer en in de grote 

aantallen roofdieren in 2020. Zo zorgden de 

zachte winter en het groeizame voorjaarsweer 

ervoor dat boeren dit voorjaar erg vroeg het gras 

maaiden. Door de droogte kwam vervolgens de 

hergroei vaak traag op gang, waardoor er weinig 

dekking was voor de kuikens. Ook zijn er door de 

droogte weinig grutto’s vroeg in het jaar 

begonnen met hun nesten, terwijl juist vroege 

nesten veel vliegvlugge kuikens opleveren. De 

eerste aanzet voor de hoge predatie lag in een 

veldmuizenpiek in 2019. Hierdoor kregen 

roofdieren zoals marterachtigen, vossen en 

sommige roofvogels veel jongen. In 2020 was de 

muizenpiek voorbij, en schakelden de flink 

gegroeide populaties roofdieren over op eieren 

en kuikens van weidevogels.  

 

Verbetering  

In de praktijk blijkt dat er wel verbetering kan 

optreden als er door betrokkenen zoals boeren en  

 

natuurorganisaties veel wordt gedaan voor 

weidevogels. Belangrijke voorwaarden voor 

verbetering zijn plas-dras plekken, kruidenrijke 

percelen en een rustperiode van 1 april tot circa 

half juni waardoor jonge vogels kunnen 

uitvliegen. In de beheergebieden zijn de 

dichtheden hoger voor kritische weidevogels dan 

daarbuiten. In ons werkgebied is hierin een 

belangrijke rol weggelegd voor het 

Gebiedscollectief NO Twente.  

 

Aanvalsplan Grutto 

Om de neergaande lijn van het aantal 

weidevogels om te buigen zijn stevige 

maatregelen en extra middelen nodig. Dat staat in 

het Aanvalsplan Grutto. Initiatiefnemer Pieter 

Winsemius heeft dit plan op woensdag 18 

november samen met Vogelbescherming 

Nederland aangeboden aan minister van 

Landbouw Carola Schouten. Dit vergt een 

miljoenen investering, jaarlijks 40 miljoen en 

éénmalig 35 miljoen. In hoeverre hiervan de 

kansrijke weidevogelgebieden in NO Twente gaan 

profiteren moet we afwachten.  

 

Andere leefomgeving 

Wat we ook zien, is dat sommige weidevogels een 

andere leefomgeving opzoeken. Bekend is dat de 

scholekster ook op platte daken broedt. Maar in 

onze directe omgeving zien we dat bijvoorbeeld 

op het bedrijventerrein langs de A1 bij Hengelo en 

Borne veel kieviten broeden en jongen vliegvlug 

worden. De jonge kieviten lopen langs de weg en 

het fietspad. Blijkbaar is de omgeving geschikt 

voor de kieviten: er is veel water en de begroeiing 

wordt minder intensief beheerd. Ook wordt 

hierbij rekening gehouden met de broedende 

kieviten. 

Paartje tureluurs in plas-dras van het Zoekerveld.  

Plas-dras plekken zijn belangrijk als foerageergebied 

voor weidevogels en voor de kuikenoverleving 
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Het aantal broedparen grutto’s is in ons gebied gedaald met 35%. 

Deze trend is vergelijkbaar met 2019. 

 

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 al jaren voortdurende zeer lage 

overleving van de jonge kieviten heeft er in 

grote mate aan bijgedragen dat in een deel 

van de deelgebieden het aantal broedparen 

sterk is gedaald. Met name in Fleringen, 

Rossum en Deurningen daalde het aantal 

broedparen. In Fleringen en Rossum met 

20% en in Deurningen zelfs met 40%. Ook 

waren de broedresultaten in deze gebieden 

zoals te lezen valt in de regioverslagen soms 

ronduit beroerd. Voornamelijk door een 

toename in Agelo bleef de daling van het 

aantal broedparen in 2020 beperkt en kwam 

uit op 179 paren in het afgelopen jaar.  

 

 

 

 

 

Grutto 

 

 

De grutto is in een razend hoog tempo aan 

het verdwijnen in de reguliere 

weidevogelgebieden. In drie kerkdorpen 

komt de grutto al niet meer voor: Fleringen, 

Saasveld en Deurningen/Hengelo. In 

Weerselo is het aantal gelijk gebleven. 

Zowel in Rossum als Agelo is het aantal 

gedaald met 40%. Het aantal broedparen is 

t.o.v. vorig jaar gedaald van elf naar zeven 

broedparen. Net als in voorgaande jaren 

was de reproductie van gruttokuikens zeer 

teleurstellend. Slechts twee kuikens werden 

vliegvlug. 
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Grutto

Het aantal broedparen is licht gedaald, 6 %. Per kerkdorp zijn 

de verschillen echter groot. 
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Na een aantal jaren van stabilisatie is het aantal broedparen van de 

scholekster voor het tweede opeenvolgende jaar weer afgenomen.  

De daling is ongeveer 15%. 

 

Scholekster 

 

 

Net als de grutto dreigt ook de scholekster 

te verdwijnen in het huidige boerenland.  

Broedende scholeksters werden niet meer 

waargenomen op de maislanden van 

Deurningen/Hengelo en Saasveld. Verder is 

het aantal paartjes in Fleringen, Saasveld en 

Rossum afgenomen. Het afgelopen jaar 

keerde de scholekster terug in Agelo met 

twee broedparen, echter hiervan zijn geen 

jongen vliegvlug geworden. Totaal werden 

er 13 broedparen geteld die slechts vijf 

jongen wisten groot te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wulp 

 

 

Het aantal broedparen is dit jaar met zes 

afgenomen tot 23 stuks. Wellicht heeft er 

een verschuiving van broedparen plaats 

gevonden naar de Reutummeres net buiten 

ons werkgebied. Op een gegeven moment 

waren er zeer veel paren wulpen op de 

Ageler Es, die waarschijnlijk verjaagd waren 

uit dit gebied, doordat er daar gemaaid was. 

In totaal werden er waarschijnlijk dertien 

jongen vliegvlug. De wulpen in Agelo waren 

met tien vliegvlugge jongen met afstand het 

meest succesvol.  
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Scholekster

Wulp

In 2019 zagen we een sterke stijging van het aantal broedparen, 

dit jaar echter zijn we weer bijna teruggezakt op het niveau van 

2018. 
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Tureluur 

 

 

De nesten van deze kleinste steltloper zijn 

moeilijk te vinden. Maar aan het gedrag is 

wel af te leiden of er ergens een nest is. De 

broedende tureluurs zijn waargenomen in 

Fleringen (2), Weerselo (1), Rossum (3) en 

Agelo (1). Dat was een toename t.o.v. 2019 

met twee broedparen. Dit heeft echter niet 

geresulteerd in een toename van het aantal 

jongen. In totaal zijn er slechts twee jongen 

vliegvlug geworden.  

 

 

 

 

 

Weidevogelgebied Albergen  

 
Fenologie 2020 

De eerste grutto in Albergen werd gesignaleerd 

op de plas-dras bij Erve Vleerboer op 3 maart. 

Een week eerder op 26 februari, waren hier al de 

eerste twee wulpen en een scholekster te zien. 

Twee dagen later op 5 maart waren de eerste 

tureluurs te zien. Terugkijkend op het 

broedseizoen 2020 kunnen we voor dit gebied in 

zijn algemeenheid spreken van een minder 

succesvol jaar. 

 

Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten van het weidevogelgebied Albergen in 2016 t/m 2020 

 

Kievit

Voor de populatie kieviten verliep het 

broedseizoen matig. Als eerste viel op dat het 

aantal broedparen kieviten weer verder was 

afgenomen. Dit jaar kwam de teller op 32 

broedparen. Ten opzichte van 2019 kregen we in 

2020 dus opnieuw weer met een terugval te 

maken. Wanneer we dit aantal broedparen 

afzetten tegen het jaar 2016 met 80 broedparen, 

dan moeten we constateren dat we in dit 

begrensde weidevogelgebied sindsdien met een 

afname te maken hebben van 60%. Ruimschoots 

gehalveerd!  

SOORT AANTAL BROEDPAREN AANTAL KUIKENS VLIEGVLUG 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Kievit 80 62 40 38 32 35 32 20 21 14 

Grutto 18 24 22 22 23 18 15 22 16 15 

Scholekster 2 3 3 3 3 2 1 0 1 0 

Wulp 7 5 5 5 3 3 0 0 0 0 

Tureluur 2 4 7 7 8 3 4 14 15 9 
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TURELUUR

Het aantal broedende tureluurs is toegenomen 

met twee stuks, hetgeen resulteerde in een stijging van 40%. 
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De situatie voor het behoud van de kievit in dit 

gebied is dan ook zorgelijk. Ondanks uitgesteld 

maaibeheer, aanleg van plas-drassen, de goede 

samenwerking met de boeren, WBE’s, 

gebiedscollectief NOT en de inzet van vrijwilligers 

lukt het niet om voldoende kuikens vliegvlug te 

krijgen voor het behoud van een duurzame 

populatie. De oorzaak lag dit jaar in de 

combinatie van wederom een heel droog 

voorjaar en een sterk verhoogde predatiedruk. Er 

werden in totaal maar veertien kievitskuikens 

vliegvlug. De komende jaren zal het snel beter 

moeten want anders wordt het heel moeilijk om 

in het weidevogelgebied Albergen de kievit te 

behouden.   

 

Grutto  

Voor de grutto verliep het weidevogelseizoen 

2020 redelijk. Het aantal broedparen grutto’s is in 

2020 met één broedpaar toegenomen tot 23 

broedparen. De populatie grutto’s blijft de laatste 

vier jaar stabiel. Aanvankelijk zagen de 

broedresultaten voor deze soort er in het begin 

van het broedseizoen heel goed uit. Bij de 

alarmtelling eind mei, konden er dertien 

broedparen grutto’s met kuikens geteld worden. 

De kuikens waren al vrij groot. Helaas sloeg 

echter het noodlot toe. Tien dagen na de 

alarmtelling waren alle twaalf kuikens bij de zes 

broedparen grutto’s rondom de plas-dras bij Erve 

Vleerboer, alweer verdwenen. Er kon met 

zekerheid vastgesteld worden dat deze keer niet 

de vos de hoofdpredator was maar de buizerd. 

Op klaarlichte dag kwamen meerdere buizerds 

uit omliggende omgeving de hele dag door het 

gebied bezoeken en wisten met succes dit deel 

van het weidevogelgebied bijna geheel leeg te 

vissen. Ergernis, maar vooral ook de 

machteloosheid bij de omwonenden en 

vrijwilligers, die vaak buizerds zagen wegvliegen 

met een jonge grutto in hun klauwen. Gelukkig 

hadden we in een ander deel van het 

weidevogelgebied Albergen meer succes. Hier 

werden in totaal bij zeven grutto paren 

uiteindelijk 15 kuikens vliegvlug. Hopelijk hebben 

we in 2021 minder last van de buizerds.  

 

Wulp   

Het broedsucces bij de wulp en de scholekster 

was wederom slecht. Er zijn bij de drie 

broedparen wulpen voor het vierde 

achtereenvolgende jaar geen kuikens vliegvlug 

geworden. Bij de drie aanwezige broedparen 

scholeksters in weidevogelgebied Albergen zijn 

dit jaar ook geen kuikens vliegvlug geworden.  

 

Tureluur 

De resultaten van de tureluur waren dit jaar 

minder dan de voorgaande jaren. Het aantal 

broedparen bleef gelijk aan het voorgaande jaar 

namelijk 8 broedparen. De verhoogde 

predatiedruk dit jaar rondom de plas-dras bij 

Erve Vleerboer heeft ongetwijfeld te maken 

gehad met het aantal vliegvlug geworden 

tureluurs. Er werden waarschijnlijk negen 

tureluurs vliegvlug. We kunnen voor deze soort 

spreken van een redelijk tot goed resultaat voor 

jaargang 2020. Opmerkelijk was dit jaar de 

aanwezigheid van één broedpaar brandganzen 

rondom de plas-dras. Ze wisten met succes een 

nest uit te broeden waar vier kuikens uit 

voortkwamen. Het is niet duidelijk of dit 

broedpaar de kuikens vliegvlug heeft gekregen. 

Wel zijn er bij drie broedparen wilde eenden een 

groot aantal kuikens vliegvlug geworden.  

 

Tot slot 

Ondanks een minder succesvol 

weidevogelseizoen 2020 in weidevogelgebied 

Albergen gaat heel veel waardering uit naar de 

boeren, jagers, vrijwilligers en het 

gebiedscollectief Noordoost-Twente vanwege 

hun grote inzet om weidevogelgebied Albergen 

te behouden.    

Van de vijftien gruttokuikens werden er vijf geringd en            

voorzien van kleurringen. 
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5. DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 

Afdeling: Fleringen  

Vergelijking resultaten 2020 en 2019 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Kievit 33 41 32 29 21 20 11 5 5 8 

Grutto 0 1 - 0 - 0 - 0 - 0 

Scholekster 3 4 1 1 0 1 1 0 0 3 

Wulp 5 6 5 6 2 5 4 1 0 5 

Tureluur 0 2 - 0 - 1 - 1 - 2 

 

De kievit 

We zien in Fleringen een snelle achteruitgang van 

de kievit. Door de jaren heen zijn we in twee 

decennia   van 94 broedparen in 2000 via 57 in 

2010 uitgekomen op 33 stelletjes in 2020. 

Daarmee zijn we twee derde van de populatie 

kwijtgeraakt in 20 jaar. Op voorhand is er ook 

geen enkele reden om aan te nemen dat hierin 

verbetering zal komen. De achteruitgang is het 

directe gevolg van te laag broed- en nestsucces. 

Dat wil zeggen dat het steeds minder paren lukt 

om de broedperiode door te komen en dat ook 

het aantal jongen dat uitkomt en groot wordt 

afneemt. De belangrijkste verliesoorzaak van 

nesten van boerenlandvogels is predatie. Op 

percelen waar nesten door boeren en vrijwilligers 

worden beschermd tegen 

landbouwwerkzaamheden is dit natuurlijke 

fenomeen vrijwel altijd de belangrijkste 

oorzaak van nestverlies. Maar de overleving van 

kuikens is minstens een zo groot struikelblok 

voor de kievit en overige weidevogels. Het 

afgelopen jaar zijn er naar alle waarschijnlijkheid 

slechts een stuk of vijf jongen kieviten op de 

wieken gekomen. Naast reeds bekende oorzaken 

is verdroging de laatste drie jaar een groot 

probleem geworden. Dat er vroeg in het voorjaar 

al een neerslagtekort ontstaat heeft direct 

gevolgen voor de overleving van de kuikens.  

Door de droogte is er te weinig voedsel, 

waardoor ze sterk verzwakken en zelfs sterven. 

 

De grutto 

Hoewel er in enkele deelgebieden grutto’s zijn 

waargenomen heeft dit niet geleid tot 

broedactiviteiten.  

 

De scholekster 

Ook de scholekster heeft al jaren een veel te lage 

reproductie om de soort in stand te houden. Drie 

broedparen werden gezien op de akkers rond 

Fleringen. 

 

Veel kuikens gingen vanwege voedseltekort verloren op de 

uitgedroogde percelen 
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Hiervan werd één broedsel gevonden. Dit 

broedsel kende een wel zeer ongelukkige 

afloop. Eén van de broedvogels werd op straat 

aangereden en dood in de berm gevonden 

waardoor het legsel verloren is gegaan. Van de 

andere drie broedparen is het onduidelijk 

gebleven of het überhaupt wel tot een 

broedpoging is gekomen. 

 

De wulp 

Met vijf broedparen was de wulpenpopulatie 

wat lager in Fleringen. Maar ook over het 

broedsucces waren er ondanks alle genomen 

moeite grote zorgen. Het was teleurstellend dat 

er in tegenstelling tot het voorgaande 

broedseizoen helaas geen jongen vliegvlug zijn 

geworden. Het eerste legsel werd gevonden op 

12 april. Net zoals bij het merendeel van de 

broedsels werd de nestplek gelokaliseerd door 

observatie vanuit de auto met behulp van een 

telescoop. Het betreffende perceel werd 

gedurende het maaiseizoen een aantal keren 

per week gefaseerd gemaaid. De jongen 

kwamen zonder probleem uit en we weten uit 

waarneming van de boer dat de jongen nog 

ongeveer een week wisten te overleven. Na de 

eerste week werden de jongen niet meer gezien 

en het lijkt aannemelijk dat zij door predatie 

verloren zijn gegaan. Twee gelijktijdig en op 

relatief korte afstand gevonden nesten werden 

bij controle later leeg teruggevonden. Ook hier 

lijkt predatie de oorzaak te zijn geweest. 

De broedende vogels werden voortdurend 

lastiggevallen door een buizerd. Een aantal 

uitgetrokken staartveren van de wulp bij het 

lege legsel deed het ergste vermoeden.  Ook 

het vierde legsel werd later leeg 

teruggevonden.   

Het vijfde legsel werd op 6 mei door de boer 

gevonden tijdens het grasmaaien waarna er een 

stroomraster is geplaatst. De broedperiode 

verliep mede hierdoor zonder problemen. Van 

de uitgekomen jongen is echter geen enkel 

teken van leven gezien. Het broedpaar is nog 

een paar dagen waargenomen in de buurt van 

het nest maar gaf bij betreding van het perceel 

geen enkel teken van alarmering. Buiten het 

zoekgebied van Fleringen werden nog eens 

twee legsels gelokaliseerd. Maar ook het 

verloop van deze broedsels kende eenzelfde 

afloop als van de voorgaande legsels.  Al met al 

zeven legsels waarin veel tijd is gestoken met 

uiteindelijk een zeer teleurstellend resultaat.  

 

 

De tureluur 

 Van de tureluur werden slechts in één 

deelgebied nog twee broedparen aangetroffen. 

Legsels hiervan werden niet aangetroffen maar 

van één broedpaar werden alarmerende 

broedvogels met jongen gezien. Onduidelijk is 

of hiervan ook jongen vliegvlug zijn geworden. 

 

Ondanks een goed doorlopen broedperiode door een geplaatst stroomraster, zijn ook van dit broedsel geen kuikens 

groot geworden 

De wulp had het nakijken met zeven broedpogingen die 

alle zeven op niets uitliepen 
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Afdeling: Weerselo  

 

Vergelijking resultaten 2020 en 2019 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Kievit 22 21 29 27 18 16 11 11 24 16 

Grutto 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 

Scholekster 2 2 1 1 1 0 0 1 3 0 

Wulp 5 5 2 4 2 2 1 2 2 3 

 

Kievit 

Het aantal kievitsbroedparen is in 2020 gelukkig 

niet verder gedaald, maar zo goed als gelijk 

gebleven. In 2019 telden we 21 broedparen en 

in 2020 22 paartjes. Na jaren van een dalende 

trend is het nu hopen dat de stand zich zal 

blijven stabiliseren en/of zich misschien licht zal 

herstellen.  

 

Na een zachte winter begon het voorjaar, tot 

halverwege maart, behoorlijk nat. Uiteindelijk, 

door een zeer droog en zonnig einde van de 

maand, verliep de maand maart droger dan 

normaal. Dit droge weer hield ook in de 

maanden april en mei aan, waardoor het 

neerslagtekort in het voorjaar van 2020 groot 

was. Een droog voorjaar heeft over het 

algemeen een nadelig effect op de 

voedselbeschikbaarheid voor de jonge kieviten.  

 

De kievitspaartjes lieten zich alweer vroeg in het 

seizoen zien in de broedgebieden. Door het 

zachte weer was de drang om te gaan broeden 

groot. Al op 15 maart meldde Ronald Blokhuis 

de vondst van vier legsels op een maisland aan 

de Lemselosestraat in Weerselo met in totaal 

zeven eieren. Uiteindelijk zijn op dit maisland 

zeven paartjes tot broeden gekomen. Door 

prima medewerking van de betreffende 

landbouwer zijn al deze legsels met succes 

uitgekomen. Hoeveel van deze jonge kuikens 

vliegvlug zijn geworden, is niet met zekerheid te 

zeggen. De inschatting is dat hier uiteindelijk 

dertien jonge kieviten op de wieken zijn gegaan. 

Op andere plekken was, als gevolg van predatie 

en landbouwwerkzaamheden, het eerste legsel 

van de kievit niet zo succesvol. De hoop werd 

daarom hier gevestigd op het tweede legsel.  

 

 

 

Deze latere legsels, bijna allemaal op maisland, 

waren succesvoller en door de vrijwilligers zijn 

er nog eens elf bijna vliegvlugge jonge kieviten 

geteld. Al met al een mooi resultaat in 2020 met 

24 vliegvlugge jonge kieviten.  

 

De grutto  

Het aantal broedparen van de grutto kwam dit 

jaar weer uit op twee paartjes. Beide 

broedparen bevonden zich in de omgeving van 

de Wolfsbergweg/Legtenbergstraat. Van een 

paartje werd het nest gevonden en 

gemarkeerd. De betreffende landbouwer heeft 

het nest gespaard bij het maaien, maar helaas 

werd het nest vervolgens gepredeerd. Van het 

andere broedpaar is geen legsel gevonden. Dit 

paartje is waarschijnlijk niet tot broeden 

gekomen en/of is het nest al in een vroeg 

stadium verloren gegaan.  

Mooi resultaat in Weerselo met vierentwintig groot 

geworden kievit kuikens 
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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. In 2013 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. 

Daar komt nog bij dat ook het broedsucces van 

de scholekster de laatste jaren zorgwekkend is 

te noemen. Een van de Weerselose broedparen 

kende een succesvol broedseizoen. Dit paartje 

had haar nestgelegenheid gevonden op een 

voederkuilplaats. Van dit legsel zijn twee jonge 

kuikens vliegvlug geworden. Het tweede paartje 

hield zich op rond het industrieterrein van 

Weerselo. Waarschijnlijk verkoos dit paartje het  

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 aan gaat breken. 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. 

Het aantal broedparen (vijf paartjes) bleef gelijk 

aan het voorgaande jaar.  Een paartje zocht het 

broedgeluk in de omgeving van Gammelke, 

twee paartje in de buurt van de Wolfsbergweg 

en twee paartjes in de directe omgeving van het 

Zoekerveld. Er werden twee legsels gevonden, 

waarvan er één werd gepredeerd.  Uit het 

andere legsel kwamen twee vliegvlugge jongen 

voort. 

het dak van een industriehal als broedplaats. 

Over het broedsucces van dit paartje is niets 

bekend.  

 

Afdeling Rossum 

 

Vergelijking resultaten 2020 en 2019 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Kievit 39 49 37 48 17 25 19 20 13 24 

Grutto 3 5 1 2 0 1 1 1 0 2 

Scholekster 6 7 6 6 2 5 3 1 2 11 

Wulp 6 7 4 2 2 1 2 1 1 5 

Tureluur 3 2 2 0 2 1 0 0 1 1 

Broedende scholekster op het dak van een industriehal op industrieterrein in Weerselo 
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De kievit 

Ook het jaar 2020 was voor de kievit geen best 

jaar. Het aantal broedparen liep met tien terug 

naar 39 paren in 2020. Een daling van liefst 

20%. Het biotoop van deze van oudsher meest 

voorkomende weidevogel gaat ook van jaar tot 

jaar achteruit. Door overheidsmaatregelen 

heeft er een uitbreiding van grasland plaats 

gevonden ten opzichte van maisland; het sinds 

de zestiger jaren van de vorige eeuw nieuwe 

biotoop van de kievit. Daar komt nog bij dat, 

door het zaaien van het zogenaamde 

vanggewas, deze maisvelden ook steeds 

groener worden en met name in het vroege 

voorjaar begroeid zijn met lang opschietend 

gras en daarmee niet meer geschikt voor de 

kievit.  

Wat verder nog overblijft zijn percelen rondom 

het Volther- en Agelerbroek met van oudsher 

een goede weidevogelbezetting die nu in 

eigendom zijn van de terrein beherende 

organisaties. Door het toegepaste 

verschralingsbeheer is het bodemleven uit deze 

percelen verdwenen daarmee ook de 

weidevogels. Dat is erg jammer. Door beheer te 

wijzigen in aangepast weidevogelbeheer zou de 

terugkeer van weidevogels mogelijk kunnen 

zijn. Dat zou kunnen door goed overleg en 

goede afspraken tussen natuurorganisaties als 

eigenaar, landbouwers als gebruikers en 

weidevogelverenigingen als belanghebbenden. 

Dus: Laten we de handen in elkaar slaan en uit 

de mouwen steken!  

 

Ook de toename van predatoren verergert de 

teruggang van ons weidevogelbestand. Hadden 

onze weidevogels vroeger hoofdzakelijk last van 

vossen en kraaien, de laatste decennia zijn daar 

beschermde soorten als steenmarter en 

ooievaar bijgekomen. Vooral de 

laatstgenoemde heeft zich met name in en 

rondom Volthe de laatste jaren flink kunnen 

uitbreiden door het plaatsen van 

nestgelegenheid middels ooievaarspalen. Deze 

vogels zijn zo gehecht aan hun geboorteplaats 

dat ze, mede door bijvoederen en ook door de 

zachte winters, niet eens meer wegtrekken naar 

het zuiden, ondanks dat het trekvogels zijn. 

Naast hun statige en geliefde verschijning zijn 

het echter ook predatoren maar blijven ze in 

verbeelding belangrijk. Immers bij geboorte van 

kinderen is de legendarische ooievaar een 

“gevierde vogel”, echter bij geboorte van jonge 

weidevogels “viert“ de ooievaar zelf. In het 

Volther gebied zou men het als volgt kunnen 

samenvatten: “Het ooievaarsbestand is de 

laatste jaren net zo hard vooruitgegaan als het 

weidevogelbestand achteruit!” Er werden 37 

legsels van de kievit gevonden waarvan er 17 

zijn uitgekomen. Van de 39 aanwezige 

broedparen werden slechts 13 jonge kieviten 

vliegvlug. 

Kievit op bewerkt maisland 

Slechts dertien kievitkuikens werden vliegvlug 



 
18 

 

De grutto 

Een van de weidevogelsoorten die het hards 

achteruitgaat is onze nationale weidevogel de 

grutto. In het Rossumse waren dit jaar nog 

slechts drie broedparen aanwezig waarvan één 

legsel werd gevonden, dat ook nog gepredeerd 

werd.  

 

De scholekster  

Deze vogelsoort leverde dit jaar iets in en ging 

van zeven paren in 2019 naar zes paren in 2020. 

Er werden zes legsels gevonden waarvan er 

slechts twee zijn uitgekomen. Drie legsels 

werden jammer genoeg verstoord. Slechts een 

tweetal jonge scholeksters wist het stadium 

vliegvlug te halen. 

 

  

 

De wulp 

Ook de wulp leverde dit jaar één paar in en ging 

van zeven paren in 2019 naar zes paren in 2020. 

Er werden in totaal vier legsels gevonden 

waarvan er twee uitgekomen zijn. De overige 

twee legsels werden verstoord. Voor zover 

waargenomen werd slechts één jonge wulp 

vliegvlug. Dit is te weinig om het bestand voor 

de toekomst redelijk op peil te houden. Dit jaar 

was de eerste wulp terug op 20 februari in de 

Lemselose es.  

 

De tureluur  

Dit jaar waren drie paartjes tureluurs aanwezig, 

één paartje meer dan in 2019. Er werden twee 

legsels van deze moeilijk te vinden vogelsoort 

gelokaliseerd die allebei uitgekomen zijn. Voor 

zover bekend werd slechts één jonge tureluur 

dit jaar vliegvlug. 
Afdeling Deurningen/Hengelo  
Vergelijking resultaten 2020 en 2019 
 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN  
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Kievit 22 36 22 36 19 32 3 4 8 - 

Scholekster 0 2 - 2 - 2 - 0 - - 

Wulp 0 2 - 1 - 2 - 0 - - 

 

De als Nationale vogel van Nederland verkozen grutto is nog slechts met drie paren gezien in Rossum 
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De kievit  

Het aantal broedparen van de kievit is het 

afgelopen jaar sterk afgenomen van 36 in 2019 

naar 22 broedparen in 2020. Het eerste legsel 

werd gevonden op 14 maart door Werner 

Vollenbroek. Hij was hiermee de eerste melder 

binnen onze vereniging van het eerste 

gevonden broedsel. Van de 22 gevonden legsels 

waren er 19 succesvol. Het werken met 

mandjes om legsels makkelijk te verplaatsen bij 

bewerkingen heeft hierbij goed gewerkt. Hoe 

het de uitgekomen kuikens later is vergaan is in 

grote mate onbekend gebleven. De net 

uitgekomen kuikens werden de eerste dagen 

nog wel gezien maar helaas later niet meer 

waargenomen. Mogelijk zijn de jongen 

omgekomen door voedselgebrek vanwege de 

droogte. Maar een gebrek aan 

schuilgelegenheid op de kale akkers met als 

gevolg predatie is ook een mogelijkheid. Een 

oplossing hiervoor is het aanleggen van een 

ruigtestrook tussen de akkers. Minimaal zijn 

acht jongen vliegvlug geworden.   

 

De scholekster  

Van de scholekster zijn er helaas geen 

broedparen waargenomen.  

 

De wulp  

Ook van de wulp is er het afgelopen jaar geen 

broedpaar waargenomen. Wel was er een 

waarneming van een stelletje maar tekenen die 

wijzen op een broedplaats en/of jongen zijn niet 

waargenomen. 

 

Afdeling Agelo 

 

Vergelijking resultaten 2020 en 2019 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Kievit 43 24 43 21 34 17 2 5 32 18 

Grutto 2 3 2 0 2 1 1 2 2 1 

Scholekster 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 

Wulp 5 6 5 4 5 5 0 2 10 2 

Tureluur 1 1 0 1 - 1 - 0 - 2 

 

 

Inleiding  

Het afgelopen jaar is er in Agelo voor het eerst 

gebruik gemaakt van een drone. Dit vergt nog 

wel enige gewenning. Uiteindelijk hebben we één  

 

nest gevonden. Vooral aan het begin van het 

broedseizoen is het inzetten van een drone een 

afweging tussen verstoring van het broeden, met 

daarbij de afkoeling van de eieren, en het vinden 

van een nest. Verder is drie keer gebruik gemaakt 

van nestbescherming met een stroomraster. In 

alle drie gevallen zijn de eieren uitgekomen, 

waarbij we één keer zelfs getuige waren van het 

verlaten van het nest door de grutto met zijn vier 

jongen. Wat een mooi moment opleverde en ook 

veel voldoening gaf. Een mooie en kansrijke 

ontwikkeling was de realisatie van een plasdras  

het afgelopen jaar in het Agelerveld. Het veld is 

mooi afgerasterd met een stroomraster om 

predatie door onder andere vossen tegen te 

gaan. Jammer genoeg heeft het nog niet geleid 

tot nesten in het betreffende veld.  

In Agelo werd gebruik gemaakt van een drone 
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De kievit  

De kievit heeft het dit jaar goed gedaan in Agelo. 

Opvallend is dat de eerste leg zich voornamelijk 

heeft afgespeeld op het Agelerveld en dan met 

name op een aardappelveld. De tweede leg was 

voornamelijk op de Ageleres aan de Smidsweg in 

een maisveld. Doordat de mais al snel groeide, is 

niet duidelijk of de kuikens tot volle ontwikkeling 

zijn gekomen.  

 

De grutto 

De grutto’s hebben gebroed in het Agelerveld.  

Na veel moeite hebben we een nest gevonden 

net voordat er gemaaid zou worden. De boer 

heeft een stuk gras laten staan waarna wij het 

hebben afgerasterd met een stroomraster. Er 

waren vier eieren en uiteindelijk hebben twee 

kuikens het overleefd.  

 

 

 

De scholekster 

Zowel op de Ageleres als in het Agelerveld heeft 

een scholekster gebroed, echter beide zijn 

verstoord, waarschijnlijk door predatie.  

 

De wulp 

Het afgelopen jaar waren er vijf broedparen, 

twee op de Ageleres en drie in het Agelerveld. In 

totaal zijn er tien kuikens groot geworden, 

hetgeen een mooi resultaat is. Op een gegeven 

moment waren er wel tien wulpen bij de 

Smidsweg op de Ageleres. Waarschijnlijk waren 

die verjaagd vanuit de Reutummeres, waar het 

gras gemaaid was.  

 

De tureluur 

Aan het gedrag van een waakzame tureluur was 

af te leiden dat er één broedsel was in het 

Agelerveld. Echter het nest is niet gevonden en er 

zijn ook geen kuikens gesignaleerd. 

Waakzame tureluur in Agelo 
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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. Totaal werden er dit jaar 1119 kasten gecontroleerd.  

 

Saasveld fam. Oude Booyink; (Peter Bleijenberg)  

Van de 55 gecontroleerde nestkasten die rondom 

het huis van familie Oude Booyink hangen, waren 

er 33 bezet. Dit komt neer op een 

bezettingspercentage van 60%, dit is iets hoger 

dan in 2019 toen 57% van de kasten bezet waren. 

Alle nestkasten werden minimaal twee keer 

gecontroleerd. Het aantal van 217 uitgevlogen 

jongen is wat lager dan in 2019 toen er 239 

jongen uitvlogen.

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezetting in 2019 en 2020. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Koolmees 11 10 98 75 8,9 7,5 

Pimpelmees 9 8 86 68 9,6 8,5 

Bonte vliegenvanger 8 8 44 46 5,5 5,8 

Gekraagde roodstaart 2 1 11 8 5,5 8 

Boomklever - 2 -    

Merel - 1 -    

Alleen nest 3 3     

Totaal 33 33 239 217   

 

Toelichting: 

Bonte vliegenvanger was weer goed 

vertegenwoordigd met acht bezette nestkasten 

waarvan één nest in de eifase werd verlaten. 

Merel is een nieuwe nestkastbewoner en 

broedde in een open nestkastje. Bosuil was wel 

aanwezig, maar heeft niet gebroed. 

 

De bonte vliegenvanger hier bezig met 

nestmateriaal, was goed voor acht bezette 

nestkasten op het erf van de fam., Booyink. 
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Molenven, Saasveld (Jos Schabbink)       

Op de locatie het Molenven in Saasveld werden dit jaar 41 kasten gecontroleerd. Hiervan waren er 32 

bezet wat neer komt op een bezettingspercentage van 78%.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezetting in 2019 en 2020. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Koolmees 12 11 79 76 6,6 6,9 

Bonte vliegenvanger 9 13 41 55 4,6 4,2 

Pimpelmees 9 4 51 26 5,7 6,5 

Boomklever 3 3 17 18 5,7 6 

Boomkruiper 1 1 4 4 4 4 

Totaal 34 32 192 179   

 

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 was 

er ook weer een kast bezet door boomkruiper. 

Landgoed Baasdam; (Gerard Bossink, Theo Asbreuk, Gerard Grootelaar, Jos Kienhuis). 

Deze nestkastjes hangen verdeeld over de 

volgende locaties: Landgoed Baasdam, Oude 

Engberink, ’t Lädderken, Stuyver Fleringen en 

Venhuis te Haarle.  

In totaal gaat het om 120 nestkasten. Dit jaar 

werd vanwege corona geen volledige controle 

uitgevoerd, waardoor het aantal uitgevlogen 

jongen per kast niet bekend is. 

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2019 en 2020.  

 

 

 

Toelichting: 

In totaal werden er 120 nestkasten 

gecontroleerd waarvan er 100 bezet waren. Een 

bezettingspercentage van 83%, dit was hoger 

dan in 2019 toen 77% van de kasten bezet was. 

De koolmees had met 48 bezette kasten weer 

het grootste aandeel net als voorgaande jaren.  

 

Net als vorig jaar kreeg men op meerdere 

locaties te maken met de eikenprocessierups. 

Ook werden in een aantal kastjes dode jongen 

aangetroffen en er waren nestkastjes met een 

aantal achtergebleven eieren. Tevens waren 

een aantal kasten in gebruik genomen door 

eekhoorns.

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jaargang 2019 2020 

Koolmees 41 48 

Bonte vliegenvanger 13 15 

Pimpelmees 20 22 

Boomklever 6 8 

Spreeuw 5 3 

Eekhoorn  3 

Totaal 85 98 
Koolmees was koploper op Landgoed Baasdam 
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Landgoed Herinckhave Fleringen; (Frans Stopel en Jan Peddemors). 

In 2020 zijn er op het Landgoed Herinckhave 

125 nestkasten meerdere malen gecontroleerd. 

Van de 125 kasten waren maar liefst 119 kasten 

bezet. Daarmee is het bezettingspercentage 

uitgekomen op 96%.  

Dit bezettingspercentage is hoger dan in 2019 

en geeft aan hoe hoog de bezettingsgraad kan 

worden bij voldoende voedsel en veel 

nestelmogelijkheden.  

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2019 en 2020. 

 

Vogelsoort  Nestkasten bezet Jongen uitgevlogen 

totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Koolmees 56 62 492 427 8,8 6,9 

Pimpelmees 32 15 289 134 9,0 8,9 

Bonte vliegenvanger 13 24 64 84 4,9 3,5 

Boomklever 4 5 19 27 4,8 5,4 

Mees Spec. 8 13  63  4,8 

       

Totaal 113 119 864 735   

 

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 lager dan in 2019. 

Met name pimpelmees en koolmees deden het 

goed, het is bekend dat deze soorten veel 

jongen kunnen hebben.  

Bonte vliegenvanger deed het met 24 broedsels 

en 84 jongen ook erg goed dit jaar. Deze soort 

broed vrijwel uitsluitend in nestkasten en mede 

door het grote aantal nestkasten in ons 

werkgebied hebben we veel broedparen van 

deze echte nestkastbroeder.  

  

Hoge bezetting van de nestkasten in het 

Herinckhave door de bonte vliegenvanger 



 
24 

Saasveld, dorp; (Vincent en Henny de Lenne) 

Deze kasten hangen grotendeels in de kerktuin en 

langs het kerkepad. Naast spreeuwen en 

mezenkasten is tevens een kast geplaatst voor 

slechtvalk en torenvalk boven in de kerk.  

Tijdens het controleren van deze kast werden er 

ook nog drie grootoorvleermuizen en een 

laatvlieger op de kerkzolder aangetroffen. Van de 

35 nestkasten waren er 27 bezet; een 

bezettingspercentage van 77%.

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2019 en 2020.  

 

Toelichting:  

Het aantal bezette kasten was hetzelfde als in 

2019, ook de soortensamenstelling week vrij 

weinig af van voorgaande jaren. Het paartje 

slechtvalken was een groot deel van de winter 

aanwezig en is uiteindelijk in het voorjaar toch 

niet overgegaan tot broeden. Het paartje 

torenvalk, dat vorig jaar van de kast gebruik heeft  

 

 

 

gemaakt, heeft weer in deze kast gebroed. In de 

andere kast die bijgeplaatst was heeft een paartje 

kauwtjes gebroed. Leuke soorten die tijdens het 

controleren werden waargenomen waren 

ijsvogel, grote gele kwikstaart, goudvink, putter, 

grauwe vliegenvanger, appelvink en middelste- en 

kleine bonte specht.  

 

 

Hertme 

In Hertme hangen verschillende nestkastjes ter 

hoogte van de school, kerk en het 

openluchttheater.  

 

Deze worden door de kinderen van de basisschool 

gecontroleerd. I.v.m. het coronavirus zijn de 

kasten dit jaar door Jos Kemna gecontroleerd. In 

totaal hangen er 30 nestkasten. 

        

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2019 

 en 2020.  

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Koolmees 8 7 68 59 8,5 8,4 

Bonte vliegenvanger 4 4 21 19 5,3 4,8 

Pimpelmees 6 6 57 56 9,5 9,3 

Boomklever 3 4 14 21 4,7 5,3 

Spreeuw 4 5 18 23 4,5 4,6 

Torenvalk 1 1 3 4 3,0 4 

Slechtvalk 1  0    

Kauw  1  2  2 

Totaal 27 27 184 184   

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jaargang 2019 2020 

Koolmees 8 10 

Bonte vliegenvanger 6 2 

Pimpelmees 6 6 

Boomklever  1 

Spreeuw 2 4 

Gekraagde roodstaart 1  

Totaal 25 25 

Boomklever nieuw op de lijst in 2020 
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Almelo-Nordhornkanaal (Jan, Annemarie en Bianca) 

Op meerdere locaties in de omgeving Volthe, 

Agelo, Rossum hangen nestkasten die voorheen 

door Hennie Kaptein werden schoongemaakt en 

gecontroleerd. Het gaat om vele honderden 

nestkasten die jaarlijks nog wel schoongemaakt 

worden maar niet meer allemaal gecontroleerd 

worden. Een deel van deze kasten zijn dit jaar 

wel gecontroleerd. Het gaat om 145 kasten in 

een bosje langs het Almelo-Nordhornkanaal. 

Aangezien er geen volledige controle heeft 

plaatsgevonden is niet per legsel exact bekend 

hoeveel jongen er uitgevlogen zijn, wel is 

duidelijk welke soorten er gebruik gemaakt 

hebben van de kasten.  

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2020. 

 

 

Toelichting:  

Van de 145 nestkasten bleken er 

uiteindelijk 66 bezet een 

bezettingspercentage van 45,5%.  

Bosuil was in vier kasten aanwezig maar 

heeft niet in deze kasten gebroed. Verder 

was één bosuilkast ingenomen door de 

holenduif. Van de gepredeerde nestkasten 

waren in één nestkast nog twee dode 

spreeuwen aanwezig. Er hangen hier veel 

spreeuwenkasten waarvan de meeste een 

goed broedseizoen hadden. Zover bekend 

zijn uit de meeste bezette kasten vier of 

zelfs een keer vijf jongen uitgevlogen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jaargang 2020 

Koolmees 7 

Bonte vliegenvanger 6 

Pimpelmees 6 

Boomklever 3 

Gekraagde roodstaart 3 

Grauwe vliegenvanger 1 

Holenduif 1 

Spreeuw 13 

Alleen nest 14 

Bosuil 4 

Gepredeerd 8 

Totaal 66 

Veel spreeuwenkasten waren bezet 

Eén van de bosuilkasten ingenomen door paartje 

holenduiven. 
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Deurningen (Peter Bleijenberg)   

In Deurningen en omgeving werden door Peter 

Bleijenberg op twee locaties totaal 112 

nestkasten op hun inhoud gecontroleerd.  

Deze kasten hangen op en rond de erven bij 

Fam. Jonker/Bosscha (80) en Fam. Mentink (34).  

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2019 en 2020. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 bezet 

Jongen 

uitgevlogen 

totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jongen geringd 

Jaargang 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Koolmees 20 17 208 131 10,4 7,7   

Pimpelmees 11 13 109 133 9,9 10,2   

Spreeuw 18 12 90 58 5 4,8   

Bonte vliegenvanger 6 7 31 46 5,2 6,6   

Boomklever 2 1 15 8 7,5 8   

Torenvalk 1 1 5 - 5  5  

Kerkuil  1  3  3  3 

Bosuil  1  2  2   

Holenduif  1  2  2   

Totaal 58 59 458 383   5 3 

 

Toelichting op de tabel:  

Van de 112 gecontroleerde nestkasten waren er 

59 bezet. De bezetting was dit jaar met 52% wat 

lager dan de jaren hiervoor, vooral bij de 

spreeuwen was het dit jaar een stuk minder. 

 

Overige locaties Deurningen 

Naast de gecontroleerde kasten in Deurningen 

door Peter Bleijenberg werden door Jan 

Koekoek ook op vier andere erven nestkasten 

gecontroleerd. Het gaat om kasten bij familie 

Borghuis (13 kasten), familie Nijland (26 

kasten), familie Broekhuis (35 kasten) en familie 

Franke (20 kasten). De kasten werden alleen op 

inhoud en soort gecontroleerd, het aantal 

uitgevlogen jongen per kast is niet bekend. Wel 

werd een behoorlijk fors pimpelmeesbroedsel 

met liefst veertien eieren geteld. Van de 94 

kasten waren er 52 bezet, een 

bezettingspercentage van 55%.  

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2020. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogelsoort  

Jaargang 2020 

Koolmees 28 

Pimpelmees 12 

Bonte vliegenvanger 4 

Boomklever 1 

Steenuil 1 

Alleen nest 6 

Totaal 52 

Pimpelmeesbroedsel met liefst veertien eieren. 
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Broedresultaten uilen en torenvalk; 

 

Bosuil: I.v.m. het coronavirus zijn van de bosuil 

maar een beperkt aantal kasten gecontroleerd. 

Daarom is dit jaar geen goed beeld verkregen van 

het broedseizoen van bosuil. 

 

Kerkuil:  

De kerkuil heeft een gemiddeld broedseizoen 

achter de rug. Door de milde winter zijn er veel 

broedparen in goede conditie aan het 

broedseizoen begonnen. Het aantal uitgevlogen 

jongen per legsel lag wel wat lager dan in 2018 en 

2019, waardoor het aantal uitgevlogen jongen 

uiteindelijk op vrij gemiddelde aantallen 

uitkwamen. In totaal zijn er ca. 150 nestkasten 

gecontroleerd. 

 

Steenuil:  

Steenuil kende een hoog aantal bezette kasten, 

maar liefst 64 kasten bleken bezet. Het aantal 

uitgevlogen jongen per nestkast lag met 2,7 

jongen per legsel iets lager van andere jaren. 

Echter door het grote aantal broedparen vlogen 

er wel veel vliegvlugge jonge steenuilen uit. De 

steenuil populatie 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, 

waar het broedsucces niet van gemonitord wordt.  

 

Torenvalk: 

Het aantal bezette nestkasten van de torenvalk 

lag wat hoger dan in de voorgaande jaren. 

Mogelijk heeft dit te maken met een relatief 

milde winter waardoor veel torenvalken in een 

goede conditie aan het broedseizoen begonnen. 

Er werden ca. 55 nestkasten gecontroleerd 

waarbij er in 38 kasten een broedsel werd 

aangetroffen. Totaal vlogen er 141 jongen uit wat 

neer komt op 3,7 jong per kast. Dit is een wat 

lager percentage, dan in de afgelopen 2 jaren.

Overzicht broedresultaten uilen en torenvalk van 2018 t/m 2020; 

 

Vogelsoort 

 

Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast 

 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Kerkuil 66 60 50 233 367 247 3,6 4,4 4,5 

Bosuil 2* 15 18 4* 38 43 2,0 2,5 2,4 

Steenuil 64 41 53 171 134 167 2,7 3,3 3,1 

Torenvalk 38 28 24 141 144 119 3,7 5,1 4,9 

Totaal 170* 144 145 549* 683 576    

*niet volledig 

Samenvatting: 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat kerkuil, steenuil en torenvalk een gemiddeld broedseizoen 

achter de rug hebben. Door de milde winter zijn er veel broedparen aan het broedseizoen begonnen, de 

uiteindelijke aantallen uitgevlogen jongen per legsel lagen echter wat lager dan andere jaren. 

Paartje bosuilen op de uitkijk op het erf van 

de fam. Kleissen 
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Totaaloverzicht nestkasten 2020:  

Van alle binnengekomen gegevens is hieronder 

een totaaloverzicht gemaakt. Omdat niet alle 

gegevens volledig zijn, is het aantal uitgevlogen 

jongen niet vermeld in het totale overzicht. Om 

toch een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen 

over de vogelbezetting van nestkasten, zijn in het 

overzicht de gegevens van zowel 2019 als van 

2020 naast elkaar geplaatst. Aangezien niet alle 

jaren dezelfde locaties worden gecontroleerd 

kunnen deze gegevens echter niet met elkaar 

vergeleken worden. De tweede kolom geeft het 

percentage bezette nestkasten aan ten opzichte 

van het totale aantal gecontroleerde nestkasten 

per jaar. In totaal werden in 2020 op alle locaties 

1119 nestkasten één of meerdere keren 

gecontroleerd, hiervan waren er 643 bezet. 

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2019 als 2020. 

 

Vogelsoort Nestkasten Bezet Nestkasten bezet Percentage bezet Percentage Bezet 

Jaargang 2019 2020 2019 2020 

Koolmees 148 200 17,2 17,8 

Pimpelmees 87 86 10,1 7,7 

Bonte vliegenvanger 43 83 5,1 7,4 

Spreeuw 27 37 3,2 3,3 

Kerkuil 60 66 9,8 7,1 

Boomklever 18 28 2,1 2,5 

Bosuil 15 2 1,8  

Steenuil 41 64 4,7 5,7 

Torenvalk 28 38 3,3 3,4 

Mees Spec. 31 14 3,7 1,3 

Boomkruiper  1  0,1 

Gekraagde roodstaart 2 4 0,2 0,4 

Slechtvalk 1  0,1  

Holenduif  2  0,2 

Eekhoorn  3  0,3 

Kauw  1  0,1 

Merel  1  0,1 

Bezette nestkasten 

Gecontr. nestkasten 

501 

866 

643 

1119 

60,6% 57,4% 

 

Samenvatting: 

Maar liefst 15 vogelsoorten en eekhoorn maakten gebruik van de kasten. Van alle gecontroleerde 

nestkasten was 57% het afgelopen jaar bezet. Dat aantal ligt iets lager dan in 2019. Net als in 

voorgaande jaren werden de meeste nestkasten bezet door kool- en pimpelmees. Ook bonte 

vliegenvanger had dit jaar een hoge bezettingsgraad.  
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7. Fabricage nestkasten 
 

Hoewel de enorme hoeveelheid kleine nestkasten, met dank aan wijlen Hennie Kaptein, inmiddels al 

behoorlijk is geslonken was er in 2020 nog geen noodzaak dit type nestkast bij te maken. De voorraad 

spreeuwenkasten waren we inmiddels wel bijna doorheen. Maar ook van de grote nestkasten voor de 

uilen en torenvalk was er inmiddels geen voorraad meer voorhanden. Helaas was het door de corona 

niet mogelijk een aantal werkochtenden te organiseren. Om toch de voorraad aan te vullen zijn door het 

jaar heen op verschillende momenten in een kleine bezetting nestkasten gemaakt.  

 

In februari zijn Paul Feldman, Johan Kleissen, 

Harrie Ten Hove en Theo Asbreuk begonnen 

met het maken en schilderen van 

spreeuwenkasten. Het bestand spreeuwen is 

sinds medio jaren tachtig met 40% afgenomen. 

Minder broedgelegenheid is één van de 

oorzaken. Het plaatsen van nestkasten is dan 

ook een mooie opsteker voor de spreeuw.    

 

 

De vraag naar uilen en torenvalkkasten blijft 

onverminderd groot, enerzijds door vervanging 

en anderzijds door nieuwplaatsing. Voor 

broedgelegenheid en daarmee populatiegrootte 

zijn deze soorten bijna geheel afhankelijk van 

nestkasten. De makers, Johan Kleissen, Otto 

Lenferink en Johan Drop hebben in november 

en december vele uren gestoken in het maken 

van totaal 25 steenuil-, 6 bosuil-, 14 torenvalk- 

en 6 kerkuilkasten. Tevens zijn er in die periode 

door Jan Nijmeijer en Joop Damink kasten 

gemaakt voor de grauwe vliegenvanger. 

 

Ook naar kunstnesten voor de huiszwaluw is er 

jaarlijks veel vraag. Jaarlijks worden er door 

Johan Drop tussen de tachtig en honderd 

kunstnesten gemaakt. En dat inmiddels al dertig 

jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorraad spreeuwenkasten werd weer aangevuld. 

Het maken en schilderen van de spreeuwenkasten 

Het karwei is geklaard 

De vraag naar huiszwaluwkunstnesten blijft doorgaan 
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8.  In gesprek met: 
 

 

Gerard Bossink: oprichter en scheidend voorzitter van het Nestkastenproject Baasdam 

 

Aan het begin van 2010 werd bij de toen 74-jaar jonge Gerard Bossink de gedachte geboren om op de 

locatie “Landgoed Baasdam” iets moois op te starten. Gerard Boerrigter, destijds voorzitter van “de 

Grutto”, deed al eerder tijdens de Jaarvergadering een beroep op de leden om de aanwezige nestkasten 

een goede bestemming te geven. Dat klonk hem als muziek in de oren en er volgde al snel overleg met 

Mevr. Gorter van het Landgoed Baasdam. Zij omarmde het idee voor een nestkastenproject van harte. 

Het Baasdam project zag vanaf dat moment het licht en samen met Jan Oude Engberink werd het 

concreet in de steigers gezet.  

 

Vernuftig ophangsysteem 

De kasten werden voorzien van een handig 

ophangsysteem zodat ze gemakkelijk van de 

boom gehaald konden worden bij controle 

momenten. Het Tuincentrum “de Esch” van Jan 

oude Engberink had daarvoor alle faciliteiten in 

huis. In 2010 konden dan ook op het 68 hectare 

tellende terrein Baasdam de eerste 46 nestkasten 

geplaatst worden. Het ophangsysteem was een 

voltreffer, want in de praktijk werkt het systeem 

na 10 jaar nog steeds prima. Iets wat zonder meer 

door Jan oude Engberink en Theo Asbreuk als 

‘mannen op de ladder’ wordt beaamd. Er was 

ondertussen door Gerard Bossink contact 

opgenomen met BAO “de Marke” en “de 

Wiekslag” om leerlingen van groep 7 en 8 te 

betrekken bij het project. Dit om leerlingen te 

laten beleven hoe belangrijk het behoud en  

ondersteunen van natuur is. Gerard zag educatie 

en natuur al vroeg als één leerrijk en levend 

leslokaal. Daar is hij nog steeds volledig van 

overtuigd.  

 

Vliegend hert 

Die overtuiging ontstond vlak na de 2e 

wereldoorlog toen hij een vliegend hert vond en 

als 10-jarige in de klas zat bij Meester Lankamp, 

hoofd van de lagere school voor jongens in Vasse.   

Of Meester Lankamp echt niet wist welke soort 

kever het was is een vraag waarop Gerard Bossink 

geen bevestigend antwoord kan geven. Zeker is 

dat zijn meester op dinsdagmiddag direct met 

hem en de hele klas naar 

Denekamp fietste. De 

fietstocht ging naar Meester 

Bernink, die directeur was van 

Natura Docet. Hij kende het 

vliegend hert mannetje met 

de grote kaken en wist met 

zijn verhaal de hele groep uit 

Vasse op onvergetelijke wijze 

te boeien. Meester Lankamp 

wist kennelijk heel goed wat 

hij deed. Het was voor ieder 

een prachtige middag! 

 

Gerard kijkt vanuit die ervaring met veel plezier 

terug op de gastvrijheid, de volledige 

medewerking en de plezierige samenwerking met 

alle betrokkenen, met name Mevr. Gorter, familie 

Stuyver en Venhuis, als ook met de scholen 

waaronder Loes Ritzen van BAO de Wiekslag. Zij 

was steeds betrokken als coördinator. In al die 

jaren was er ook een duidelijke opzet.  

De mannen van het eerste uur; 

Gerard Bossink en Jan Oude Engberink 

Vliegend hert 
Gerard Bossink houdt een boeiend 

betoog 
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Natuurbeleving en educatie 

De groepen 7 van BAO de Marke en de Wiekslag 

kregen voorlichting en de groepen 8 gingen 

datzelfde jaar mee op nestkastcontrole. Dan ging 

die groep, onder begeleiding van ouders, op de 

fiets naar ‘Baasdam” toe. Gerard rekende uit dat 

in de afgelopen 10 jaar zo’n 1.200 leerlingen 

meededen aan het project. Volgens hem is het 

ook heel wezenlijk geweest dat leerkrachten 

steeds hun actieve medewerking gaven tijdens de 

voorlichting en het organiseren van het 

controleren van de nestkasten. Leerlingen raakten 

daardoor nog meer betrokken en verbonden. 

Eigen tellingen en observaties werden enthousiast 

door leerlingen gedeeld naast de vogelverhalen 

die ze hadden gehoord en gezien of hadden 

meegemaakt met hun ouders of hun opa en oma.  

 

Gerard wist leerlingen elk jaar opnieuw te boeien 

met verhalen zoals “Hoe komt het Roodborstje 

aan zijn naam?” en “Wie is de Koning van de 

Vogels?” Sinds 2018 nemen leerlingen uit klas 5 

en 6 deel aan het nestkasten programma. Het 

plezier dat ook deze leerlingen uitstralen voor 

vogels in hun omgeving is groot, hartverwarmend 

en belangrijk. Aan het overbrengen van 

“natuurbeleving” op de jongere generatie 

probeert “De Grutto” daarom met veel 

verschillende leden serieus haar steentje bij te 

dragen. Ze doet dit door allerlei activiteiten 

rondom natuurbeleving te organiseren voor de 

jeugd. In een van de jaarverslagen staat een 

treffende uitspraak: “De aarde hebben we niet 

geërfd van onze voorvaderen, maar geleend van 

onze kinderen.”  

Werkzaamheden 

Naast de nu 60 te beheren nestkasten van 

“Baasdam” vond er uitbreiding plaats op drie 

nieuwe locaties: 20 nestkasten in het Lädderken, 

20 nestkasten bij de familie Stuyver in Fleringen 

en 20 nestkasten bij de familie Venhuis in Haarle. 

In totaal betreft het daarmee 120 nestkasten en 

dat aantal is precies behapbaar zoals Gerard 

aangeeft omdat er naast de voorlichting op school 

ook ander werk om aandacht vraagt.  

Er is 2 maal nestkastcontrole met een groep 

leerlingen: medio april-mei en medio mei-juni, 

afhankelijk van het weer. De resultaten worden 

jaarlijks vermeld in het jaarverslag en gedeeld met 

het nestkastenproject van SOVON. In het najaar 

vindt het leeghalen en schoonmaken van alle 120 

nestkasten plaats.  

 

Op dit moment bestaat de nestkasten groep 

“Landgoed Baasdam” uit Theo Asbreuk, Gerard 

Grootelaar, Johan Drop en Jos Kienhuis.  

Het bestuur van natuur- en vogelwerkgroep “De 

Grutto” prijst zich gelukkig dat Jos Kienhuis zich 

bereid heeft verklaard het voorzitterschap van 

Gerard over te nemen.  

 

Gerard we zijn je zeer erkentelijk voor al het werk 

dat je als voorzitter van het Nestkasten project 

Baasdam hebt gedaan voor de natuur- en 

vogelwerkgroep “De Grutto.” Hartelijk bedankt 

voor je energieke en enthousiaste voorzitterschap 

en de plezierige samenwerking. Je was al die jaren 

een gewaardeerde ambassadeur! We wensen je 

samen met Gerda nog mooie en gezonde jaren 

toe! 

             Theo geeft een inkijk op de inhoud van een nestkast                De controle met de leerlingen zit er weer op                                
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9. HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 
 

In 2020 is de coördinatie van de huiszwaluwtellingen overgagaan van Gerard Boerrigter naar Herman 

Braakhuis. Reeds 25 jaar hieraan voorafgaand begon Gerard met veel inzet aan de coördinatie van de 

huiszwaluwtellingen binnen onze vereniging en was hij in 1997 één van de kartrekkers van het 

stimuleringsproject ‘Huiszwaluw Onderdak’. Vanuit dat project en onder zijn coördinatie zijn vijf 

vogelwerkgroepen in NO Twente gezamenlijk opgetrokken om voor SOVON uitvoering te geven van de 

huiszwaluwtelling in NO Twente. Dit heeft geleid tot een van de langstlopende tellingen van 

huiszwaluwen in Nederland. Een prestatie van formaat! Vanaf deze plek willen wij Gerard dan ook 

hartelijk dankzeggen voor zijn inzet in de afgelopen 25 jaar en tevens Herman alle succes wensen. 

 

Resultaat 

De onderstaande tabel biedt een overzicht van 

het aantal aangetroffen bewoonde nesten van de 

huiszwaluw in 2020 in de verschillende 

atlasblokken in Noordoost Twente.  

Om verschillende redenen is het aantal bebroede 

nesten in 2020 t.o.v. 2019 verminderd. Zo hebben 

twee tellers niet geteld vanwege het coronavirus; 

waarvoor uiteraard alle begrip. Bij een aantal 

boeren hebben wijzigingen in de bedrijfsvoering 

plaatsgevonden. Zo is bijv. na de verbouwing van 

een schuur in Oud-Ootmarsum het aantal 

bebroede huiszwaluwnesten van 55 in 2019 naar 

nul in 2020 gegaan en door het beëindigen van 

een veestapel in Rossum is het aantal bebroede 

nesten van 30 in 2019 naar nul in 2020 gegaan. 

Bovendien was er wat overlap met de tellers uit 

de regio de Lutte/Denekamp, wat mogelijk heeft 

gezorgd voor een wat vertroebeld beeld. We gaan 

ervan uit dat dit volgend jaar is opgelost. De 

grootste kolonie met 56 bebroede nesten bevond 

zich net als in 2019 wederom aan de 

Balkenbeltsweg te Langeveen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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.  

Atlasblok Aantal bewoonde 
nesten in 2020 

28-15 2 

28-16 133 

28-17 49 

28-25 24 

28-26 84 

28-27 27 

28-28 159 

28-36 101 

28-37 172 

28-38 163 

28-46 82 

28-47 32 

28-48 63 

28-57 5 

28-58 87 

29-21 26 

29-31 56 

29-32 16 
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Aantal broedparen huiszwaluw per jaar

In de grafiek staat de ontwikkeling weergegeven van het 

aantal getelde broedparen vanaf 2014. Door 

bovengenoemde oorzaken geeft 2020 een vertekend 

beeld. Het aantal broedparen zal in werkelijkheid hoger 

zijn geweest. 
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10. HUISZWALUWTIL HERINCKHAVE 
 

Wij mogen ons als vereniging gelukkig prijzen met de mogelijkheden die ons worden geboden door Johan 

en Truus Kleissen. Op hun erf hebben wij niet alleen de mogelijkheid voor opslag en maken van 

nestkasten maar ook alle vrijheid en ruimte om werkzaamheden uit te voeren. Zo hebben we afgelopen 

zomer van 2020 in alle gastvrijheid kunnen werken aan een nieuwe huiszwaluwtil voor het Landgoed 

Herinckhave in Fleringen. Plaatsing van een huiszwaluwtil op het landgoed stond al langer hoog op het 

verlanglijstje. Een gesprek met Lothar von Bönninghausen van Landgoed 

Herinckhave over de kansen en mogelijkheden voor plaatsing verliep 

zeer positief en bood ruimte voor het maken van concrete plannen en 

het indienen van een projectplan bij de Provincie Overijssel.  

 

Motivatie 

Het aantal broedkolonies in de omgeving van het 

Landgoed Herinckhave, is door de jaren heen 

drastisch teruggelopen. Eén van de oorzaken is 

verlies van broedgelegenheid. Ook door de 

toenemende droogte ondervinden huiszwaluwen 

problemen met nestbouw door verminderde 

beschikbaarheid van nestmateriaal.  

Met één stabiele broedkolonie in de directe 

omgeving is het behoud van de huiszwaluw voor 

het gebied kwetsbaar geworden. Goede kansen 

voor vestiging van een tweede broedlocatie zijn 

er in het retentiegebied op het Landgoed. Door 

de inrichting van dit gebied met poelen en 

jaarrond begrazing door brandrode runderen en 

paarden is het in potentie zeer geschikt als 

foerageer en broedgebied voor de huiszwaluw. 

Het ontbreekt hier echter aan een geschikte 

broedplaats. Het aanbieden van 

broedgelegenheid middels het plaatsen van een 

huiszwaluwtil biedt alle gelegenheid voor 

vestiging van een huiszwaluwpopulatie op het 

landgoed.  

Financiering 

Om de til te kunnen 

financieren hebben wij een bijdrage gevraagd 

van de Provincie Overijssel. De Provincie heeft 

een aantal aandachtsoorten benoemd, 

waaronder ook de huiszwaluw, die middels het 

nemen van speciale maatregelen behouden 

moeten blijven. De Provincie reageerde positief 

en heeft ons na het indienen van een uitvoerig 

projectvoorstel de aangevraagde subsidie 

toegekend.  Daarnaast hebben wij een beroep 

gedaan op het IJsvogelfonds van 

Vogelbescherming Nederland. Doel van het fonds 

is om vogelwerkgroepen met innovatieve 

projecten financieel te ondersteunen. Ook hier 

werd het ingediende projectvoorstel enthousiast 

ontvangen en gehonoreerd. Ondersteuning was 

er ook door bouwbedrijf Steggink uit Reutum bij 

het maken van de betonnen fundering en de 

Firma Tasche uit Fleringen voor de fabricage en 

Gerard Tasche voor het vervoer van de 

staalconstructie naar het retentiegebied.  

Plaatsing van een huiszwaluwtil biedt kans op vestiging van huiszwaluwen op landgoed Herinckhave 
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Doelstelling 

De primaire doelstelling is de vestiging van een 

broedlocatie op het landgoed. Met een 

broedkolonie op 225 meter afstand is deze 

doestelling realistisch en kansrijk. Jonge 

huiszwaluwen vestigen zich veelal binnen 500 

meter van de geboorteplek mits er voldoende 

voedsel en nestgelegenheid aanwezig is. 

Broedvogels en uitgevlogen jongen van de 

bestaande locatie foerageren veelvuldig in het 

 

 

 

retentiegebied. Uitgevlogen jonge huiszwaluwen 

worden hierdoor vertrouwd met de 

huiszwaluwtil en zullen bij terugkeer in het 

voorjaar gebruik maken van de huiszwaluwtil als 

broedplek. Maar om ook de omliggende erven 

aantrekkelijk te maken als broedplek gaan we 

hier kunstnesten plaatsen. Het landgoed bezet 

een netwerk van wandelpaden waarvan veel 

gebruik wordt gemaakt.   

 

 

 

Werk in uitvoering 

De huiszwaluwtil zoals we die wilden maken is 

een afgeleide van de eerder geplaatste 

huiszwaluwtil bij de familie Timmers. Dit model 

bleek al in het eerste jaar succesvol en wijkt wat 

constructie betreft af van de gangbare 

huiszwaluwtillen. Het model is een afgeleide 

van een gemetselde boerenschuur. De 

constructie wordt gemaakt van hout met een 

pannen dakbedekking waarbij de houten 

“muren en gevel” worden bekleed met 

steenstrips zodat het in feite een gemetselde 

muur betreft. Het geheel wordt op hoogte 

geplaatst middels een staander zoals bij  

de gangbare modellen. In de maand  

 

 

september werd hard gewerkt in de stal op het 

erf van Johan Kleissen. Vanwege de 

coronamaatregelen werd er gewerkt in een 

kleine bezetting. Johan Kleissen, Harrie Ten 

Hove en Johan Drop timmerden de houten 

constructie, Gerard Hofhuis en Bernhard 

Kemerink brachten de steenstrips aan. Begin 

oktober was het zover dat de til geplaatst kon 

worden. Vooraf was met hulp van Cor Menting 

met zijn verreiker de vier meter hoge standpaal 

op de betonnen fundering geplaatst. Johan 

Kleissen zorgde voor het vervoer naar de 

bestemming waarna met inzet van een kraan en 

hoogwerker het karwei werd geklaard. 

    

                   Beide Johannen bezig met het maken van de huiszwaluwtil geholpen door Harrie Ten Hove, Bernhard Kemerink en Gerard Hofhuis 
                                

Vervoer en plaatsing van de huiszwaluwtil met assistentie van Charles Bijleveld en de firma Poppink 
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11. RAS-PROJECT BOERENZWALUW 2020 
 

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, geringd en de biometrische gegevens genoteerd. 

 

 Inleiding 

De biometrische gegevens zijn van belang voor 

het bepalen van de conditie van de 

broedvogels. Doel van het project is om inzicht 

te krijgen in overleving, plaatstrouw, 

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 2020 werden in het kader van het RAS-

Project adulte boerenzwaluwen gevangen en 

geringd op vijf boerderijen. Dit was echter 

onder de corona omstandigheden niet 

vanzelfsprekend. Na overleg en met 

inachtneming van de maatregelen waren we 

gelukkig ook in dit vreemde jaar welkom op 

projectboerderijen. De deelnemers waar we 

jaarlijks het onderzoek uitvoeren 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 

minimaal 70 broedparen. Het werkelijke aantal 

broedparen zal begin juni hoger zijn geweest. 

Een steenuil echter heeft het broedseizoen bij 

Bernhard Bijen behoorlijk gefrustreerd. Op het 

moment dat veel broedvogels een legsel waren 

begonnen of al kleine jongen hadden, wist deze 

in de stal te komen met alle gevolgen van dien. 

Legsels werden gepredeerd en broedvogels 

vertrokken uit de stal of werden misschien zelfs 

gepredeerd. Op de vijf boerderijen werden 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 126 broedvogels 

te vangen. Dit komt overheen met 90 % van de 

broedvogels.  

Vrouw met kleurring groen-paars voert de jongen in nest 42.  Vanuit het kleurringproject bleek dat zij pas laat in het 

seizoen is gearriveerd en ook maar één broedsel heeft grootgebracht 
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Overleving 

In 2020 hebben we 57 van de 149 broedvogels uit 2019 weer 

aangetroffen op de broedlocaties. Dat betekende een gemiddelde 

overleving van 38%. Dit komt aardig overeen met het langjarig 

gemiddelde. Er waren echter grote verschillen tussen de 

verschillende erven. Het lage aantal terugvangsten bij Bijen kan 

worden toegeschreven aan de impact van het bezoek van de 

steenuil in de broedruimte. Nog voor we in staat waren de vogels 

te vangen was hier een deel van de broedvogels verjaagd 

waaronder ongetwijfeld ook vogels van broedseizoen 2019. Het is 

aannemelijk dat we hierdoor rond de tien broedparen hebben 

gemist. Bijzonder hoog was de overleving van de zwaluwen bij erve 

Oosterik. Maar liefst acht van de elf gevangen zwaluwen in 2019 

keerden terug in 2020. Hieronder drie nestjongen van 2019 en als 

oudste een vrouwtje van zes jaar oud. Daarmee was ze nog niet de 

oudste onder de gezamenlijke zwaluwpopulatie. De echte senior 

was een mannetje geringd in 2014 als broedvogel bij Ter Keurs. 

Uitgaande van 2013 als geboortejaar was die vogel onderhand 

zeven jaar oud.  

 

Broedseizoen 2020 

In de onderstaande tabel staat een gedeelte van de verzamelde 

gegevens over de afgelopen vijf jaar  

Ringstatus Ringjaar van de teruggevangen boerenzwaluwen in 2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Geringd als broedvogel op vanglocatie 1 1 3 4 10 26 

Geringd als nestjong  1 1 2 3 5 

Totaal teruggevangen per ringjaar 1 2 4 6 13 31 

JAARGANG 2016 2017 2018 2019 2020 

Broedparen: 69 65 60 77 70 

Legbegin 1e legsel gem. 16 mei 17 mei 14 mei 10 mei 15 mei 

Aantal 1e legsels 69 62 60 76 67 

Aantal 2e legsels 54 53 46 61 45 

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

Uitgevlogen totaal 447 451 405 513 370 

Uitgevlogen per broedpaar 6,5 6,9 6,8 6,7 5,3 

Nestjongen geringd: 430 439 407 517 393 
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Van de 126 gevangen broedvogels waren er 57 geringd in voorgaande jaren. De ringgegevens staan in 

bovenstaande tabel. De oudste broedvogel was een mannetje geringd als broedvogel in 2014. Van de 517 

in 2019 geringde nestjongen werden er het afgelopen jaar vijf weer aangetroffen op de geboorteplek  

In bovenstaande grafiek staat per locatie 

het percentage broedvogels uit 2019 

aangegeven dat in 2020 weer 

terugkeerde op hetzelfde erf. De rode lijn 

geeft de gemiddelde overleving aan over 

alle vijf locaties. 
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Broedparen  

Boerenzwaluwen hebben doorgaans een 

gespreide aankomst tot ver in mei. Op het erf van 

Ter Keurs waren er zelfs rond de eerste week van 

juni nog enkele aankomsten van 

boerenzwaluwen.  Maar ook op het erf van 

Kleissen waren de zwaluwen laat. De eerste 

zwaluw werd hier pas gezien in de tweede week 

van april.  De totale bezetting op de vijf 

boerderijen was 70 broedparen; een afname van 

zeven ten opzichte van het jaar ervoor. De 

grootste daling was op het erf van Bijen en was 

een gevolg van de insluiping van de steenuil. Bij 

de overige erven was het aantal broedparen 

vergelijkbaar met 2019. Het aantal broedparen 

per locatie loopt uiteen van zes tot negentien.  

 

Wisseling broederf 

Doorgaans zijn de broedparen trouw aan hun 

broedplek. In de dertig jaar dat de zwaluwen 

intensief worden gevolgd is het slechts enkele 

keren voorgevallen dat zwaluwen wisselden van 

broederf.  Bijzonder in 2020 was de wisseling van 

broederf binnen het seizoen. Tijdens de 

vangsessie op 9 juni bij Vennegoor werd een 

boerenzwaluw vrouw als broedvogel geringd met 

ringnummer BK 27058. Dezelfde zwaluw werd op 

25 juli teruggevangen op het erf van Bernhard 

Bijen.  

 

Legdata 

We volgden op de vijf erven 113 gestarte legsels. 

De meerderheid van de broedparen startte in 

mei met het eerste broedsel. De gemiddelde 

startdatum van het eerste legsel was 15 mei. 

Bijzonder was dat op drie erven, bij Vennegoor, 

Oosterik en Bijen het eerste ei werd gelegd op 20 

april.  Bij Kleissen daarentegen duurde het nog 

tot 5 mei voor de start van het eerste legsel.  

Het startbegin van de tweede broedsels was 

gelijkelijk verdeeld over juni en  

juli. Op het kleurringproject erf van Ter Keurs kon 

een derde broedsel worden vastgesteld. De 

eieren waren echter in een later stadium 

verdwenen waardoor het aantal derde legsels bij 

één mislukte poging bleef steken.  

 

Broedsucces  

Uit het merendeel van de nesten (284 van de 

370) vlogen vier of vijf jongen uit waarbij de 

nesten met vijf jongen voornamelijk uitvlogen uit 

het eerste broedsel.  Broedsels met zes 

uitgevlogen jongen waren voorbehouden aan 

slechts zeven broedparen. Doordat 22 broedsels 

mislukten was het aantal uitgevlogen jongen van 

gemiddeld 3,3 jong per gestart legsel het laagste 

sinds jaren. Grotendeels veroorzaakt door de 

verstoorde broedsels bij Bijen maar ook bij Ter 

Keurs waren er relatief veel verstoringen. Met 

liefst 19 broedparen waarbij de onderlinge 

saamhorigheid soms ver te zoeken was ontstond 

er veel onrust onder de zwaluwen wat 

resulteerde in zeven mislukte broedsels. Al met al 

vlogen op de projectboerderijen 370 jonge 

boerenzwaluwen uit. 
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In bovenstaande grafiek staat per erf het gemiddeld 

aantal uitgevlogen jongen per broedsel aangegeven.  

De oranje lijn geeft het gemiddelde over alle locaties aan. 

Een ongeringde boerenzwaluw met modder voor nestbouw bij de start van het broedseizoen 
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Het kleurringproject boerenzwaluwen  
 

Inleiding  

Sinds de start van het nationale “Boerenzwaluw 

Project Nederland” (1991), later overgegaan in 

het huidige RAS-Project volgen wij gestructureerd 

het broedsucces en de overleving van de 

boerenzwaluw op vijf erven. Voor onderzoek naar 

individuele nestprestatie en paarvorming is het 

nodig dat de zwaluwen individueel herkenbaar 

zijn. Door de broedvogels te voorzien van een 

unieke kleurring en ze op afstand bij hun nesten 

te fotograferen ontstaan hiervoor de 

mogelijkheden. De focus ligt daarbij op het meten 

van broedprestaties gedurende de levensloop van 

individuen. 

 

Werkwijze  

Het kleurringonderzoek wordt uitgevoerd in vier 

regio’s door vrijwillige ringers van VRS Menork in 

Friesland, VNV Noordwijk, Natuur- en 

Vogelwacht Culemborg en ringers van onze 

vereniging. Financiële ondersteuning is er van het 

Huib Kluijverfonds (NOU) en VNV Noordwijk.  

 

Niet alle RAS locaties zijn geschikt voor de 

uitvoering van dit project. In 2019 zijn we als pilot 

van start gestart gaan op het erf van de familie 

Ter Keurs uit Hertme en in 2020 is ook het erf van 

de familie Kleissen aangehaakt bij dit project. 

Johan en Truus Kleissen dragen ook actief bij 

tijdens de vangsessie en het maken van de foto’s 

tijdens de nestbezoeken van de broedvogels.  

Voor beide erven geldt dat de broedvogels 

makkelijk te vangen zijn en ook de nesten voor 

het ringen van de nestjongen zijn goede 

bereikbaar.  

 

Resultaat erf Kleissen 

Vanaf 2005 is dit erf in het kader van het RAS-

project meegenomen in het boerenzwaluw-

onderzoek. Vanaf 2020 is hier ook het 

kleurringproject aan toegevoegd. De bezetting 

was met zes broedparen gelijk aan 2019. Al in de 

eerste vangsessie op 12 juni hebben we hier alle 

broedvogels kunnen vangen en voorzien van een 

unieke kleurring. De tweede vangsessie op 4 

augustus leverde geen nieuwe broedvogels op. 

Wel werden drie broedvogels niet meer 

aangetroffen, één broedpaar en een vrouwtje 

van een ander paar. Deze vogels zijn na uitvliegen 

van het eerste broedsel waarschijnlijk alweer 

vertrokken. De resterende paren bleven bij elkaar 

en begonnen een tweede broedsel. Ondanks dat 

één tweede broedsel mislukte was het op dit erf 

een overzichtelijk en rustig verlopen 

broedseizoen.  

 

 
 
 

Vrouw met kleurring blauw bracht één broedsel groot en 

verdween daarna al snel van de broedlocatie 

Het erf van de fam. Kleissenén broedsel is 

begonnen  
Het erf van de fam. Ter Keurs 



 
39 

  
 

Resultaat erf Ter Keurs  

Dat kon niet gezegd worden over het verloop van 

het broedseizoen op het erf van Ter Keurs. Een 

gespreide aankomst zorgde voor een grote 

spreiding in het legbegin. Een gespreide 

aankomst zorgde voor een grote spreiding in het 

legbegin. Eind mei waren er 14 actieve nesten 

waarvan enkele met grote jongen maar ook 

nesten met eieren. Dat we op de eerste vangdag 

op 2 juni 34 broedvogels hebben gevangen, 

verdeeld over 18 mannen en 16 vrouwen, was 

dan ook een meevaller. De tweede vangsessie op 

20 juli leverde behalve vele terugvangsten uit de 

eerste vangronde, vijf nieuwe broedvogels op. 

Met beide vangdagen vlogen er op dit erf 39 

volwassen zwaluwen met een unieke kleurring. 

Drie hiervan hebben geen deelname gehad aan 

een broedpoging en zijn later niet meer 

waargenomen op het erf.  

 

Doormiddel van fotografie is het gelukt om het 

doen en laten van alle nest-actieve broedvogels 

te volgen. Deze methode levert een schat aan 

informatie en nieuwe inzichten op. Hieronder 

een aantal opmerkelijke bevindingen.  

 

Identieke broedparen 2019 & 2020  

Bij boerenzwaluwen keren overlevende 

broedvogels in principe terug naar dezelfde 

broedplaats. Daarbij arriveren de mannetjes wat 

eerder dan de vrouwtjes en claimen een goede 

nestplek in de broedruimte. De partnerkeuze is 

bij de boerenzwaluw voorbehouden aan het 

vrouwtje. Onder de 23 teruggekeerde 

gekleurringde broedvogels waren zes broedparen 

uit 2019. Vier van deze broedparen vormden in 

2020 weer een paar. Behalve dat de broedparen 

identiek waren werd ook hetzelfde nest gebruik 

als in 2019. Hierbij dringt zich wel de vraag op of 

deze partnertrouw in verband staat met een  

voorkeur aan de nestplek.  

 

Wisseling van partner  

De veronderstelling dat broedparen gedurende 

het broedseizoen in gezamenlijkheid hun 

broedsels groot brengen kan de prullenbak in. Zo 

wisselden in liefst vier nesten de broedvogels van 

partner bij een tweede broedsel. Opmerkelijk 

was ook dat van de 19 vrouwtjes met een 

voltooid eerste broedsel, er slechts elf begonnen 

aan een tweede legsel. Verschillende 

broedvogels leken al vrij vroeg de locatie te 

hebben verlaten en werden niet aangetroffen op 

de tweede vangdag.  

 

Polygamie  

Polygamie of platgezegd veelwijverij komt 

volgens eerder onderzoek bij boerenzwaluwen 

zelden voor. De meeste kans lijkt te zijn 

weggelegd op grote locaties waar nesten dicht 

opeen zitten. Het kleurringproject leent zich bij 

uitstek voor het vastleggen van dit gedrag.  

Bijzonder was dan ook dat we middels deze 

onderzoeksmethode konden aantonen dat liefst 

drie mannen betrokken waren bij een dubbel 

broedsel.  

 

Afloop dubbele broedsels  

Leeftijd speelt hierin kennelijk geen rol want de 

senior van het gezelschap, mannetje roodoranje 

en geringd in 2014 als broedvogel op dit erf, was 

er als de kippen bij om twee vrouwtje aan zich te 

binden. Het legbegin van beide nesten was op 

respectievelijk 27 en 28 april. Op beide nesten 

werd het mannetje voerend aangetroffen en 

beide nesten waren met totaal negen 

uitgevlogen jongen succesvol. De vier nesten van 

de andere twee casanova’s kenden een 

beduidend slechtere afloop. Twee broedsels 

mislukten en uit de overige twee vlogen er 

gezamenlijk vijf jongen uit. Polygamie heeft met 

veertien jongen uit zes broedsels geen winst 

opgeleverd voor de boerenzwaluwen op dit erf. 

De drie mannen met een dubbel broedsel 
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12. BROEDSEIZOEN KERKUIL 2020 

 

Jaarlijks worden er rond de honderdvijftig nestkasten gecontroleerd door enkele vrijwilligers en ringers in 

ons controlegebied. Het aantal kasten met een broedsel vanaf de eeuwwisseling varieert sterk door 

wisselende omstandigheden. Uitschieter was het slechte broedseizoen 2011 met slechts 21 gestarte 

broedsels en als topper 2016 met 71 kasten met een broedsel. Ook 2020 kende met 66 broedsels in ons 

werkgebied een heel goede bezetting van de nestkasten. Daarentegen was het aantal pullen per 

nestkast lager als in voorgaande jaar.  

 

Het weer in 2020  

Een zachte winter maakt het voor een 

standvogel als de kerkuil een stuk eenvoudiger 

om deze periode te doorstaan.  Met een 

gemiddelde temperatuur van 6,4 °C tegen 3,4 °C 

normaal was deze winter uitzonderlijk zacht. De 

winter als geheel was vrij nat met landelijk 

gemiddeld 245 mm tegen 195 mm normaal, wat 

vooral voor rekening kwam van de recordnatte 

februari. Er viel gemiddeld over het land 147 mm 

neerslag, terwijl 55 mm het langjarig gemiddelde 

is. Ook in Twente viel er die maand plaatselijk 

meer dan 160 mm. Bij deze natte en bovendien 

winderige omstandigheden was het voor de 

kerkuilen lastig muizen vangen.  

 

De lente van 2020 was het zonnigste sinds het 

begin van de metingen. Met een gemiddelde 

temperatuur van 10,3 °C was deze vrij zacht, wat 

vooral voor rekening kwam van april. De eerste 

helft van maart was een voortzetting van 

februari; somber en nat, met van tijd tot tijd ook 

veel wind. Vanaf 15 maart veranderde het 

weerbeeld. Er volgde een zonovergoten en droge 

tweede maandhelft waarin vooral de nachten 

soms koud waren. Het zonnige en droge weer 

hield vrijwel geheel april aan, waardoor deze 

maand recordzonnig verliep. Tevens was het een 

droge maand. Ook de meimaand verliep droger 

en zonniger dan normaal. Goede 

omstandigheden derhalve voor het ontwikkelen 

van een goede muizenstand en daarmee prima 

omstandigheden voor de kerkuil.  

 

De zomer van 2020 was de op vijf na warmste 

sinds 1901. Dat de zomer als een van de warmste 

ooit gemeten de boeken in gaat, heeft vooral te 

maken met de warme juni en extreem warme 

augustus. Juni had een gemiddelde temperatuur 

van 17,5 graden tegen 15,6 normaal. Er waren 

veel warme en zomerse dagen. Van 23 tot en met 

27 juni was in het zuidoosten zelfs sprake van 

een regionale hittegolf. Vervolgens was het lang 

wachten op zomerse dagen, want juli verliep 

bijna een graad te koel. In augustus barstte de 

zomer weer volledig los met van 5 tot en met 17 

augustus een bijzonder lange en hete officiële 

hittegolf, waarin het tot maar liefst negen 

officiële tropische dagen kwam. Nooit eerder 

telde augustus zoveel tropische dagen.          
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Broedseizoen 2020  

Over het geheel genomen was het in onze regio 

gedurende het broedseizoen 2020 een goed 

muizenjaar en dat had zijn weerslag op de 

kastbezetting van de kerkuil en de overige 

muizeneters als torenvalk en steenuil. Dat was 

echter niet overal het geval. Vanuit andere 

regio’s in Twente maar ook landelijk kwamen 

meldingen van een tegenvallende kastbezetting.  

De oorzaak moet gezocht worden in de 

kletsnatte maand februari en eerste helft maart. 

Veel veldmuizen zijn door het vele water 

verdronken waardoor deze populatie een flinke 

knauw heeft gekregen. Veldmuizen zijn het 

stapelvoedsel van uilen en torenvalk en zijn 

bepalend voor het broedsucces. In onze regio 

met de hooggelegen zandgronden en een nog 

redelijk besloten landschap van bosjes en 

houtwallen zijn kerkuilen minder afhankelijk van 

veldmuizen door het hoge aanbod van andere 

muizensoorten. Maar ook in onze regio heeft 

het beperkte aanbod van veldmuizen 

geresulteerd in kleinere broedsels.  

 

Vroege start 

Een onverwachts telefoontje van een 

enthousiaste kasthoudster op 13 mei met de 

melding dat er al grote jongen in de kast zaten 

was het eerste signaal dat ook dit jaar de 

kerkuilen vroeg waren begonnen met de start 

van een legsel. Dezelfde dag heb ik daar twee 

jongen mogen ringen vijf weken oud; legbegin 

op 6 maart. Uit analyses van de broedsels na 

afloop van het broedseizoen bleek het vroegste 

broedpaar drie dagen eerder te zijn begonnen 

met een broedsel. Voor het tweede jaar 

achterheen was de start van het broedseizoen 

vier á zes weken eerder dan normaal.  

 

In maart werden al in bijna de helft van alle 

bezette kasten de eerste eieren gelegd en werd 

er door de uilen begonnen met broeden. Het 

merendeel van de overige broedparen begon in 

april.  

 

Bezetting nestkasten 

Het afgelopen broedseizoen 2020 kende 

wederom een zeer goede bezetting. De 

bezetting van de kerkuilkasten was hoger dan 

de afgelopen drie jaar. Totaal werd er in 66 

nestkasten een broedsel begonnen; een 

gedeelde tweede plek op de ranglijst van beste 

kerkuil jaren ooit! Hiermee benaderen wij het 

topjaar 2016 toen we 71 eerste broedpogingen 

konden registreren.  

 

Broedselgrootte 

Zoals al vermeld in het weeroverzicht was 

februari en begin maart een record natte 

periode. Juist in de loop van deze periode 

beginnen de mannetjes met het aanbieden van  

muizen aan het vrouwtje waardoor ze 

gestimuleerd wordt een legsel te beginnen. Zijn 

er in die periode weinig muizen worden er 

kleinere legsel geproduceerd. Bij de controles 

van de nestkasten werd dat gegeven bevestigd. 

In het overgrote deel van de bezette nestkasten 

werden drie of vier jongen geboren. Kasten met 

vijf jongen waren in de minderheid en in slechts 

één kast werden 6 jongen aangetroffen. Door 

de vroege start van het broedseizoen moesten 

de controles in een kort tijdsbestek worden 

uitgevoerd in de maanden mei en juni. Dit is ook 

de periode waarin de controles vallen van de 

nestkasten voor de steenuil en torenvalk.  

Het was dan ook aanpoten om alle kasten 

gecontroleerd te krijgen.     

Kasten met vijf jongen waren in de minderheid dit jaar 
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Resultaten broedseizoen 2020

Verloop broedparen 

 

Het verloop van de broedparen gaat 

weliswaar met de nodige ups en downs maar 

de trend is stijgende. Het afgelopen seizoen 

2020 kende wederom een zeer goede 

bezetting met 66 broedparen.  

 

 

 

 

 

Aantal uitgevlogen jongen 

 

Het aantal uitgevlogen jongen was vanwege 

de kleinere broedsels een stuk lager in 

vergelijking met de voorgaande jaren. Uit de 

66 broedsels vlogen totaal 233 jongen uit. 

Het gemiddelde van 3,6 uitgevlogen jong 

eindigt daarmee in de middelmaat vanaf 

2010. Ook waren er in 2020 geen tweede 

broedsels. 

 

 

Conditie nestjongen 

 

Van 66 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. Van bijna alle 

jongen lag het gewicht rond tot zelfs ver boven de 

norm.  
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13. PATRIJZENPROJECT 
 

In 2018 heeft NVWG de Grutto een subsidie aangevraagd bij de Provincie voor een patrijzenproject, 

hetgeen voor dat jaar ook is toegekend. Eind 2018 konden we weer opnieuw subsidie aanvragen voor 

een vervolg. Er is toen subsidie voor 5 jaar bij gekomen.  

 

Rossum  

Ook in het afgelopen jaar 2020 is er weer 

gewerkt aan het patrijzen project in Rossum. 

Samen met de plaatselijke WBE is er 1.25 ha 

randen en overhoekjes met een graan-

kruidenmengsel ingezaaid. Op een plek waar 

vaste randen liggen zijn blokken van de oude 

vegetatie van vorig jaar blijven staan, zodat er 

ruigte blijft voor dekking en nestgelegenheid 

voor de patrijs. De overige blokken zijn 

ingezaaid met het graan-kruidenmengsel. De 

ingezaaide stukken hebben dit jaar ook weer 

mooi gebloeid. Hopelijk hebben de 

patrijzenkuikens van de insecten, die door de 

bloemen-stroken werden aantrokken, kunnen 

profiteren.  Het was spannend in het voorjaar 

hoeveel paartjes er zouden gaan broeden, na 

het succesvolle jaar van 2019, toen er in het 

najaar grote kluchten patrijzen rondvlogen. Dit 

voorjaar zijn er 11 paartjes gemonitord, die 

vermoedelijk een broedpoging hebben gedaan. 

Op een perceel van 2 ha met graan, aardappels, 

kruidenrijk gras en een drie meter brede 

bloemenrand, in blokken gezaaid rond dit 

perceel. Op deze akker liepen in het begin van 

de broedtijd vier paartjes patrijzen rond. Er was 

veel onenigheid over de territoriumgrens tussen 

de hanen en ze bleven maar vechten tot in de 

zomer. Een van de vier paartjes is het toch 

gelukt om negen kuikens groot te brengen op 

dit perceel. In het hele projectgebied zijn er in 

juni en juli zes kluchten patrijzen gezien, het 

aantal kuikens was wel minder dan het jaar 

ervoor. Eind november hebben jagers zeven 

kluchten patrijzen geteld, gezamenlijk 71 stuks. 

Als ze nu maar goed de winter doorkomen, kan 

er volgend jaar weer een goede start gemaakt 

worden.  

 

Fleringen 

In Fleringen werd net als in 2020 samengewerkt 

met leden van jachtcombinatie Herinckhave en 

combinatie Beukerink. Hierbij is er het 

afgelopen jaar 0,95 ha aan bloemenranden 

ingezaaid verdeeld over elf eigenaren in drie 

gebieden. Hiermee is in 2020 het aantal 

deelnemende grondeigenaren uitgebreid met 

twee.  

Patrijs met kleine kuikens in Fleringen 

Haantjes gedrag in Rossum 
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Hieronder ook een grondeigenaar die een 

perceel van 16 are in zijn geheel ter beschikking 

stelde. Een gedeelte van dit perceel is ingezaaid 

met een bloemenmengsel wat ter beschikking is 

gesteld door de Gemeente Tubbergen. Dit 

zadenmengsel dat speciaal is samengesteld 

biedt voedsel aan bijen, vlinders en andere 

insecten. De randen van dit perceel en van de 

overige akkerranden werden ingezaaid met een 

graan- en kruidenmengsel wat afgestemd is op 

de patrijs.  Uiteindelijk werden dertien 

akkerranden of overhoekjes ingezaaid. Omdat 

patrijzen graag foerageren in een open 

vegetatie werd het zaaigoed in rijen uitgezaaid 

met een zaaimachine.  Hierdoor krijg je een 

akkerrand met een wat open structuur. Tevens 

hebben we een aantal stroken gedeeltelijk of in 

zijn geheel over laten staan. Bij de meeste 

stroken pakte dit goed uit en er ontwikkelde 

zich een gevarieerde kruidenstrook.  Mede door 

het zeer droge voorjaar waren er echter ook 

randen waar het kruidenmengsel zich bijna niet 

ontwikkelde en voor een groot gedeelte 

volledig werd overwoekerd door melde.  

Het aantal meldingen van patrijzen is 

toegenomen ten opzichte van 2019.  

Vanuit de verschillende gebieden werden op 

enig moment in de zomer en najaar totaal 

negen kluchten met patrijzen gezien. Het aantal 

kuikens varieerde van zes tot tien. Tevens werd 

een paartje gezien met net uitgekomen kuikens 

die echter naderhand niet meer werden 

waargenomen. Ook werden twee broedsels 

uitgemaaid tijdens de grasoogst.  

 

 
 

In de wintermaanden is er door 

jachtcombinaties op enkele plekken bijgevoerd. 

Zo’n drie kluchten maakten gebruik van deze 

zaadplekken. Bij een van die kluchten had zich 

een steenpatrijs aangesloten. Omdat kluchten 

patrijzen nogal een zwervend bestaan leiden 

zullen er wellicht dubbeltellingen zijn geweest. 

Dat sluit echter niet uit dat 2020 voor de patrijs 

een aardig goed jaar is geweest en we met 

spanning weer uitkijken naar het nieuwe 

broedseizoen van 2021.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaaigoed in Fleringen gezaaid met een zaaimachine 

Verschillende kluchten werden bijgevoerd in de winter. 

Bij deze klucht had zich een steenpatrijs aangesloten. 

(hier op de voorgrond) 

Uitbundig bloeiende akker in Fleringen met een bloemenmengsel wat 

ter beschikking is gesteld door de Gemeente Tubbergen. 
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14. GRAUWE KIEKENDIEF OTTERSHAGEN 
 

In het voorjaar bezoek ik doordeweeks enkele keren de primaire weidevogelgebieden in Noordoost 

Twente. Gewoon uit interesse om te kijken hoe het is met het aantal verblijvende weidevogels in die 

gebieden. Op een middag in begin mei zat ik in Ottershagen vanaf de kijkhut met de verrekijker het 

weidevogelgebied af te speuren, toen ik twee grauwe kiekendieven zag rondvliegen, net buiten het 

gebied waar de weidevogels zich ophielden.  

 

Nestbouw 

De twee grauwe kiekendieven waren met het 

nest bezig. Ze haalden nestmateriaal (gras) uit 

een naast gelegen net gemaaid grasland en 

brachten het gras met grote plukken in hun 

klauwen naar de uitgekozen nestplaats. Mijn 

eerste gedachte was: oh wat mooi, maar toen 

kwam ook de vraag hoe gaat dat straks met de 

jonge weidevogels? Wat me wel geruststelde 

was dat het hoofdvoedsel van de grauwe 

kiekendief muizen zijn. Maar ook dat de grauwe 

kiekendieven nog moesten beginnen te 

broeden, terwijl de eerste weidvogelkuikens al 

rondliepen. Het meeste voedsel hebben ze 

nodig wanneer er jonge kuikens in het nest zijn. 

In dit geval zou het nog vier weken duren 

voordat de jongen zouden uitkomen en dan 

waren de meeste weidevogels al vliegvlug.  

 

Drone geeft inkijk in het nest 

Al speurend met kijker over het gebied zag ik 

aan de rand van het weidevogelgebied, in de 

buurt waar de grauwe kiekendieven actief 

waren, een grutto heel relaxt op een paaltje 

zitten, wakend over de net uitgekomen jongen. 

Dus het kan toch, samen een gebied delen. 

Opeens ging het vrouwtje kiekendief naar een 

andere plek om nestmateriaal te halen, dat was 

aan de andere kant van het weidevogelgebied 

en ze vloog er heel netjes met een boog om 

heen. Bij haar terugkomst met de klauwen vol  

 

 

nestmateriaal, koos ze voor de kortste weg 

midden over het weidevogelgebied. Gelijk had 

ze een tiental grutto’s, een paar scholeksters en 

kievieten in haar nek. Die duidelijk aan gaven 

dat daar op dat moment een vliegverbod voor 

haar gold. Het is mooi om te zien hoe de 

verhoudingen zijn in de natuur. Bij thuiskomst 

gelijk de Vogelwerkgroep van Ootmarsum over 

de waarneming ingelicht, omdat het hun 

werkgebied is. Op hun beurt hebben zij 

Natuurmonumenten, eigenaar van het perceel, 

en het Kenniscentrum voor Akkervogels 

ingelicht over de broedpoging van de grauwe 

kiekendief. Begin juli is er met een drone boven 

het nest gevlogen om te kijken op aanwezigheid 

van jonge vogels. Er bleken drie jonge vogels in 

het nest te liggen. 

 

 

 

Mannetje grauwe kiekendief op uitkijk in het Ottershagen  

Dronebeelden van het nest om zo te controleren of 

de jongen er goed uitzien en hoe oud ze ongeveer 

zijn (Bron: Jacco Veldschoten) 
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Kleurringcodes 

Het grasperceel is gelijk afgerasterd om 

predatie te voorkomen. Veertien dagen later 

zijn de jonge vogels geringd door iemand van 

het Kenniscentrum voor Akkervogels en 

voorzien van metalen en gele kleurringen. Het 

ging om twee vrouwtjes en een mannetje. De 

codes van de gele kleurringen zijn voor de 

vrouwtjes HJ en HK en voor het mannetje HL. 

Ook de beide ouders waren geringd met een 

metalen ring, het vrouwtje ook met een 

kleuring code 1/V. Deze was een jaar ervoor, in 

2019, geringd in het plaatsje Noordbroek in de 

provincie Groningen.  

Overdracht van prooi 

Vanaf begin augustus waren de jongen vliegvlug 

en verbleven nog ongeveer veertien dagen op 

hun geboorteplek. Mooi was om de prooi 

overdracht te zien. Het vrouwtje of een van de 

jonge vogels vliegt een paar meter onder het 

mannetje, die een prooi in de klauwen heeft en 

de prooi dan laat vallen die door de onder 

vliegende vogel in de vlucht wordt gepakt.  

 

 

Bijzonder broedgeval 

Op zestien augustus zijn de vogels voor het 

laatst gezien in Ottershagen en ze zijn toen 

vertrokken voor een lange reis naar hun 

overwinteringsgebied de Sahel in Afrika.  Het 

was een bijzonder broedgeval, enerzijds omdat 

er sinds 2011 geen grauwe kiekendief in 

Overijssel heeft gebroed en daarvoor was het al 

veertig jaar geleden, anderzijds omdat het nest 

lag in een extensief grasland terwijl ze anders in 

uitgestrekte graanakkers of luzerne akkers 

broeden. Nu maar afwachten of ze volgend 

broedseizoen weer terugkomen in deze 

omgeving om te broeden. 

De drie jonge grauwe kiekendieven in het nest in 

een perceel extensief grasland 

Prooi-overdracht van man en vrouw grauwe 

kiekendief 

Eén van de drie inmiddels uitgevlogen jonge 

kiekendieven.  

De jongen werden geringd met een metalen ring en een kleurring met code. Hier éen van de twee jonge vrouwtjes met kleurringcode HK 
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   14. 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. 

 

Voer voor vogels 

Het is inmiddels 31 januari 2020, de winter laat 

op zich wachten. Tot nu toe hebben de vogels 

nog voldoende eten kunnen vinden in de 

natuur, maar februari komt eraan en dan zou 

het toch nog winter kunnen worden. Daarom 

hebben we besloten om samen met de 

kinderen een mooie ‘voedselboom’ voor de 

vogels te maken. Op vrijdagmiddag om 14.30 

uur konden we dertien kinderen verwelkomen 

op de boerderij van Jozefien Scholten en haar 

familie. Op de deel stonden de tafels, materiaal, 

vetbollen en netjes met pinda’s al klaar.  Voor 

we aan het werk gingen, kregen de kinderen 

een plakje cake met sap en de begeleiders een 

bakje koffie.  

 

Gewapend met knipscharen en zaag gingen we 

op pad om takken te verzamelen. Bij de 

buurman stond een mooie rij knotwilgen, die 

we mochten snoeien. Om er te komen moesten 

we eerst een stukje lopen, door weilanden, over 

en onder het prikkeldraad door, langs en door 

een grote plas water. Aan de rand stond een 

mooie kijkhut van de jagers, die natuurlijk even 

geïnspecteerd moest worden. Nu waren we 

aangekomen bij de knotwilgen en kon het 

verzamelen van mooie takken beginnen. Op de 

deel van de boerderij hebben we, naar een 

voorbeeld dat er al hing, een mooie bos van de 

takken gemaakt met een omgekeerde bloempot 

aan een dik touw eronder waar het netje met 

de pinda’s aan werd opgehangen. 

 

 Toen nog de vetbollen aan de takken gehangen 

en het werk was klaar. Er waren nog broodjes 

die met smaak werden opgegeten en voor 

vertrek nog even op de foto om trots het 

resultaat te tonen.  

Op de werkdag in de Wiekermeden werd met behulp van kruiwagens het maaisel opgeladen en op een grote kar gepakt  

De oogst wordt opgeladen 

Trots op het eindresultaat 
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Lentebodes  

Met de kinderen van de Jeugdgroep zijn we op 6 

maart het veld in getrokken, op zoek naar 

lentebodes. Om je heen zie je toch al 

verschillende aanwijzingen en hoor je geluiden 

die het voorjaar inluiden. De start van de tocht 

was bij de boerderij van de familie Lutke 

Veldhuis en ging door het veld en langs de 

beken.  Het bleek een favoriete activiteit: er 

kwamen maar liefst 25 kinderen die mee wilden 

struinen.  Een grote opkomst en daarom gaan we 

in drie groepjes op pad. Gelukkig hadden de 

kinderen laarzen aan en dat was niet overbodig.  

 

De weilanden waren erg nat en ook op de akkers 

was het nodige water gevallen waardoor 

verschillende keren de laarzen vast zaten in de 

modder. Op de wal stond de sleedoorn al in 

bloei. Langs het weiland stond veel paarse 

dovenetel. Om te testen hoe goed de kinderen 

onderweg luisterden als er iets werd verteld, 

hebben we vaker stil gestaan bij de kamperfoelie 

die al mooi was uitgelopen. Een belangrijke plant 

voor een mooie vlinder, de kleine ijsvogelvlinder 

zet daar nl. haar eitjes op af. Op de hazelaar kon 

je nog heel mooi de (mannelijke) katjes én de 

vrouwelijke bloempjes bekijken. Jozefien heeft 

de kinderen nog wel even uitgelegd dat je in 

deze tijd van het jaar nog wel door een weiland 

kunt lopen, maar dat je dat later in het seizoen 

niet moet doen en dat je natuurlijk toestemming 

moet hebben van de boer/eigenaar. Enkele 

voeten waren inmiddels nat, de laarzen zijn nooit 

hoog genoeg, en bovendien was het vrij guur 

weer en daarom maar weer richting de boerderij. 

Daar konden we in de stal nog een grote stier 

bewonderen, waar je toch liever niet mee in 

aanraking wilt komen. De kinderen werden weer  

opgehaald, maar sommigen waren lekker vies en 

moesten op een plastic zak zitten om de auto 

schoon te houden. 

 

Zomerse fietstocht  

Na een periode zonder activiteiten, toch nog een 

keer met de kinderen op stap voor ze vakantie 

krijgen. We verzamelen op het Bruinsplein en 

vertrekken uiteindelijk om half drie met zestien 

kinderen op de fiets voor een fietstocht langs het 

kanaal. Al vrij snel missen we Agonda en een 

paar kinderen. Pech onderweg, ketting stuk van 

een kinderfiets. De pech-fiets bij een boer 

gestald en het kind bij Agonda achterop. We 

kunnen de tocht voortzetten. Bij de Stiftsbeek 

hebben we een pauze, waar de kinderen iets te 

drinken en een broodje krijgen. Hier kunnen ze 

op ontdekking, langs de oever en onder de brug.  

Dean komt aanlopen met een prachtige libelle op 

zijn hand, we hebben die mooi kunnen bekijken 

voor hij weer het luchtruim koos.  

 

Langs de beek staat een mooie boom, waar je 

natuurlijk lekker even in moet klimmen om er 

vervolgens bijna niet uit te kunnen komen. We 

vervolgen onze tocht naar en langs het kanaal tot 

we bij het pontje komen. Hier mogen de 

kinderen in groepjes zichzelf naar de overkant 

trekken.  

Zijn de laarzen hoog genoeg 

Dean met een prachtige libelle 

Het pontje op het kanaal 
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Op het water zien we meerkoetjes en een aantal, 

ook jonge, futen. De waterlelies staan prachtig in 

bloei. De kleine karekiet laat zich goed horen en 

Annemarie heeft hier het verhaal van de koekoek 

verteld, die zijn ei wel heel graag in het nestje 

legt van de kleine karekiet. We vervolgen de 

tocht en de eerste kinderen laten al merken dat 

ze vinden dat ze ver genoeg hebben gefietst. We 

stoppen nog een keer om iets te drinken.  

 

De fietsen gaan aan de kant en even rennen en 

springen. Al snel komt er een kind huilend uit de 

sloot. Blijkt dat hij in een wespennest is 

gesprongen en gelijk verschillende keren is 

gestoken. Er zit nog een wesp vast in zijn sok. 

Gelukkig heeft Agonda een stift bij zich en dat 

blijkt te helpen. In het weiland ligt een mooie 

poel en het is lekker weer, dus komt al snel de 

vraag of ze daar even naar toe mogen. Het duurt 

dan ook maar even of de schoenen en de kleren 

gaan uit. In de poel blijken ook 

watersalamanders te zitten, want een van de 

kinderen heeft er een gevangen met zijn blote 

handen. Gauw een bekertje met wat water 

gepakt en de salamander erin gedaan, zodat ook 

de anderen dat mooie beestje konden bekijken. 

Het loopt al tegen vijven en we moeten nog 

helemaal terugfietsen naar Saasveld. Met een 

grote groep fietsen op een smal fietspad is toch 

opletten en dat lukt niet altijd. Even iets te dicht 

op elkaar en… daar lig je dan. Een pijnlijke pink 

en een scheef stuur, maar verder gelukkig geen 

schade. Zonder verdere ongeregeldheden zijn we 

na een mooie middag weer heelhuids in Saasveld 

aangekomen.    

Struinen langs de beek 

Het is lekker nazomer weer en tijd om er met de 

jeugdgroep op uit te trekken.  We blijven in de 

buurt en komen samen in Saasveld aan de 

Stempelsdijk/ hoek Kroonweg. Tien leden 

hebben zich aangemeld en een jonger broertje 

mag vandaag ook mee. De eerste stop is bij de 

brug over de Stiftsbeek, waar Jozefien ons erop 

wijst dat aan de ene kant de beek mag 

meanderen terwijl hij aan de andere kant van de 

brug nog gekanaliseerd is. Ook legt ze uit wat het 

verschil is voor de waterafvoer, belangrijk in deze 

droge periode. Op een ander punt zien we dat er 

Watereppe en Fonteinkruid in de beek groeit.  

Verderop komen we langs een bos, waar de 

kinderen even willen struinen.  

Ze ontdekken er verschillende hutten en in een 

ervan woont volgens hen een zwerver. De 

jongens vinden het reuze spannend en willen 

hem gaan zoeken.  

 

Toch maar verder met onze tocht langs de beek 

waar het water niet diep is en uitnodigt om door 

te lopen. Langs de bosrand vliegt nog een Bont 

zandoogje, een echte bosvlinder. Ondanks de 

droogte vinden we toch nog een paar 

paddenstoelen, o.a. een Parelamaniet en een 

hele groep Geschubde inktzwammen. De ronde 

langs de beek brengt ons ‘helemaal’ in Albergen, 

dat klinkt toch wel ver. De tijd vliegt en het is al 

weer tijd om terug te gaan naar het startpunt, 

waar de ouders wachten om de kinderen op te 

halen.  

 

 

 

De fietsen even aan de kant 

Hutten in het bos 
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Herfst in het Molenven  

Het was weer een heerlijke herfstmiddag toen 

we met de kinderen van de Jeugdnatuurgroep op 

struintocht gingen in het bos. We hadden op 

vrijdag 23 oktober om 15.00 uur afgesproken aan 

de Molenvenweg. Er waren maar liefst 17 

kinderen die met ons meegingen om 

paddenstoelen te zoeken en de herfst te 

beleven. Als eerste vonden we een mooie 

berkenstam met veel zwammen, je raad het al: 

de Berkenzwam. Jozefien heeft uitleg gegeven 

over die paddenstoel.  

 

 

Sommige kinderen vinden een mooie stok die 

bewerkt moet worden met het zakmes en mee 

moet.  Anderen ontdekken mooie takken van de 

Hulst met z’n rode bessen of een afgestorven tak 

met een elfenbankje, natuurschatten die mee 

moeten naar huis.  De onderzoekers gaan met 

een spiegeltje de paddenstoelen bekijken.  

 

 

In een stam van de tamme kastanje ontdekten 

we drie gaten die waren uitgehakt door de grote 

bonte specht. Een deelnemertje had het 

‘verzamelde werk’ van de Plus meegenomen, 

een mooi mapje met allemaal natuurkaarten. Bij 

een mooie bemoste plek werden de kaarten erbij 

gepakt voor determinatie, conclusie: Haarmos. 

Goed hoor! Enkele namen van paddenstoelen 

die we op naam konden brengen: 

fraaisteelmycena, geelwitte russula, gestreepte 

trechterzwam, gewone krulzoom, berkenzwam, 

koeienboleet en de roodporiehoutzwam.  En 

gelukkig vonden we toch nog een Vliegenzwam, 

de paddenstoel van kabouter Spillebeen. 

Verderop langs het pad stond een mooie 

heksenkring van Nevelzwammen, dit jaar 

veelvuldig aanwezig in het bos en vaak in een 

heksenkring te zien. We konden al volop 

genieten van de prachtige herfstkleuren rond het 

Molenven.  Aan de oever van het ven stond 

pitrus, goed gevuld met ‘lont’.  Weer terug bij 

het startpunt kregen de kinderen nog iets te 

drinken met een lekker plakje appelcake en voor 

de begeleiders een bakje koffie erbij. Op de fiets 

terug naar huis vonden we in de berm nog een 

grote groep Donzige melkzwammen.  

 

Natuurwerkdag in de Wiekermeden  

Ook dit jaar weer prachtig herfstweer op onze 

gezamenlijke werkdag in de natuur. 

Zondagochtend zijn de mannen van Heemkunde 

al om 7.30 uur begonnen met maaien in het 

mooie natuurgebiedje in de Wiekermeden. Ook 

hier moesten we rekening houden met Corona. 

Toen de kinderen om 10.00 uur kwamen was het 

maaiwerk al klaar en kon de eerste ploeg naar 

huis. Er hadden zich dit keer maar liefst twintig 

kinderen aangemeld, maar om ruim over tien uur 

telden we er nog maar achttien. Toch maar aan 

de slag. Voordat de handen uit de mouwen 

werden gestoken, kregen de kinderen uitleg van 

Jozefien over de werkzaamheden en werden er 

enkele plantjes bekeken. De dopheide stond hier 

en daar nog in bloei. Daarna gingen we hard aan 

het werk met de harken die al op ons stonden te 

wachten. Met behulp van kruiwagens werd het 

maaisel opgeladen en op een grote kar gepakt. 

Jan Nijmeijer had deze al vooraf klaargezet.  Al 

snel gingen de jassen uit.  

 

Een mooie berkenzwam gevonden 

Met een spiegeltje de paddenstoelen bekijken 
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De harde werkers hadden inmiddels al dorst en 

kregen een lekker glaasje appelsap uit de tap 

met een plakje cake. Met zoveel handen schoot 

het lekker op en toen de klus geklaard was, 

konden de kinderen lekker een beetje struinen in 

het bos. Annemarie had voordat de kinderen 

kwamen op verschillende plekken (eetbare) 

munten verstopt, dus dat werd nog even 

schatzoeken. Tijdens die zoektocht werden er  

 

ook nog verschillende paddenstoelen ontdekt. 

De tijd vliegt als je lekker bezig bent en het was 

dan ook al weer tijd voor de lekkere soep van 

Annemarie met een plakje krentenbrood. Jan 

kwam weer langs om de wagen en het 

gereedschap op te halen, nog even zoeken naar 

de laatste hark. Daarna was het al weer tijd om 

afscheid te nemen na een heerlijke ochtend in 

het veld.  

  

15. DAG VAN DE AARDE/ SCHOLENPROJECT “RED DE VLINDER EN DE BIJ ” 
 
Zoals bij u bekend trekken wij al een aantal jaren met diverse scholen in de gemeenten Dinkelland en 

Tubbergen op in het kader van het scholenproject “Red de vlinder en de bij”. Samen met leerlingen 

worden jaarlijks bloemstroken ingezaaid t.b.v. noodlijdende insecten en laten we scholieren kennis 

maken met de natuur in de eigen leefomgeving.  

 

Veel kinderen weten inmiddels wat biodiversiteit 

is, maar nog belangrijker: hoe belangrijk de rol 

van insecten is bij de voedselproductie. De 

biologielessen buiten de klas konden dit jaar 

vanwege het corona-virus helaas geen doorgang 

vinden. De lessen bestaan uit visuele uitleg over 

het project, het inzaaien van bloemenmengsels 

en het bekijken en onderzoeken van de 

resultaten. Wetenschappelijk onderzoek heeft 

aangetoond dat een dergelijke benadering een 

positieve invloed heeft op de ontwikkeling van 

kinderen. Om die reden hebben diverse 

vrijwilligers uit onze gelederen op of rondom de 

“dag van de aarde” (22 april 2020) op veel 

locaties in de buurt van de school zelf allerlei 

stroken bloemrijk ingezaaid. Dit hebben we niet 

alleen gedaan ter vergroting van de 

biodiversiteit, maar vooral ook om leerlingen in 

een later stadium alsnog in de gelegenheid te 

stellen om hun “eigen” bloemstrook te bekijken 

en te laten genieten van de wereld in het klein 

(vlinders, bijen en overige insecten).  

Appelsap van de tap Hard aan het werk met de harken 

Het inzaaien met de leerlingen kon dit jaar helaas niet doorgaan vanwege het corona-virus 
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Waarom dit alles 

Het gaat in veel delen van de wereld - maar 

zeker ook in ons land - slecht met de insecten, 

waartoe tal van vlinders en wilde bijen. 

Datzelfde geldt tevens voor allerlei akker- en 

weidevogels. Door in de eigen leefomgeving 

bloemenmengsels in te zaaien, worden steeds 

meer mensen (waartoe kinderen) bewust 

gemaakt van het feit hoe belangrijk de kringloop 

in de natuur is. Deze is niet alleen belangrijk voor 

dieren en planten, maar zeker ook voor de mens 

zelf. Zonder bestuiving van vliegende insecten, 

als wilde bijen en vlinders, komt immers onze 

voedselproductie (groente en fruit) in gevaar. 

Zonder voldoende insecten en een geschikt 

biotoop is er bovendien voor veel vogelsoorten 

geen plaats meer in ons landschap.  

Gecoördineerde aanpak 

Dit jaar is ervoor gekozen om het creëren van 

bloemstroken en bloemenlinten gecoördineerd 

te laten plaats vinden in geheel Noordoost 

Twente en wel op of rond de Dag van de Aarde. 

De coördinatie voor Losser en Oldenzaal was dit 

jaar in handen van Toos Benneker van het 

Natuur- en milieu educatief centrum “de Höfte” 

in Oldenzaal. Ondergetekende heeft namens 

onze Vereniging de coördinatie in de gemeenten 

Dinkelland en Tubbergen op zich genomen.  

 

De uitvoering vanuit onze Vereniging 

Ook dit jaar stonden meerdere 

natuurbeschermingsorganisaties, diverse 

landbouwers, het waterschap Vechtstromen en 

de gemeenten Dinkelland en Tubbergen weer 

garant voor het zaaigoed, de stroken grond en 

het vele werk wat hiermee gemoeid is.  

Met betrekking tot het Scholenproject “Red de 

vlinder en de bij” werd er naartoe gewerkt dat er 

in 2020 20 locaties beschikbaar zouden komen in 

de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, 

waarvan 1 in Hertme (gemeente Borne).  

 

 

Uiteindelijk werden dat er 21. Nieuw waren dit 

jaar inzaailocaties in Geesteren, Albergen, 

Tilligte, Lattrop en Denekamp. In Noord 

Deurningen is het niet gelukt om een geschikte 

strook te vinden en op ’t Stift moesten de 

plannen worden uitgesteld tot 2021.  

Ruim 45 vrijwilligers (waarvan velen uit onze 

eigen gelederen) hebben zich in april (en een 

enkeling in mei) voor het scholenproject “Red de 

Vlinder en de Bij” belangeloos ingezet, waarvoor 

hulde. Van alle kanten was sprake van spontane 

mede- en samenwerking. De gemeenten (met 

name de mensen van Noaberkracht), als ook het 

Waterschap Vechtstromen, droegen hun 

steentje meer dan bij door het beschikbaar 

stellen van gronden, het zaaiklaar maken hiervan 

en het beschikbaar stellen van zaaigoed. Ook 

menige landbouwer en particulier heeft dit jaar 

wederom delen van de eigen grond voor dit doel 

ter beschikking gesteld, zaaiklaar gemaakt en 

ingezaaid.  

Bloemstroken zijn belangrijk voor insecteneters  
 

Een buurtbewoner legt de laatste hand aan de 

inzaaistrook in Hertme 

De beschikbaar gestelde inzaaistrook bij erve Deperman 
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Onze voorzitter was verder zo bereidwillig om 

als distributiepunt te fungeren voor het zaaigoed 

en de levering van harken.  

 

  

Bij het Echelpoel in Weerselo was op de Dag van 

de Aarde het zaaibed zo gort- en gortdroog dat 

de gemeente een loonwerker heeft laten komen, 

die stante pede een gierketel vol water over de 

strook heeft gesproeid. In Tilligte heeft een 

bereidwillige buurtbewoner niet veel later op 

dezelfde wijze gehandeld. Het zaaigoed kreeg op 

deze locaties anders geen kans om te 

ontkiemen. In Hertme keek zelfs een paartje 

ooievaars vanaf de nestpaal geïnteresseerd toe 

naar alle bedrijvigheden. Uiteindelijk viel de 

opkomst van de bloemenrijkdom nadien - 

ondanks de aanvankelijke droogte - alleszins 

mee.   

 

Dag van de Aarde  

De planning van dit alles was - zoals 

gememoreerd - gericht op woensdag 22 april jl. 

(Dag van de Aarde). Dat leek ons een mooi 

moment om op een positieve wijze aandacht te 

vragen voor de problematiek rondom natuur, 

milieu en klimaatverandering. Het leek ons goed 

om op een dergelijke dag op ruime schaal en 

met veel mensen stil te staan bij het feit hoe 

slecht wij als mens in feite omgaan met “moeder 

aarde”. Voorbeelden hiervan zijn er te over, 

zoals het overdadig en vaak onnodige gebruik 

van allerlei bestrijdingsmiddelen, de teloorgang 

van veel planten, dieren en insecten, de 

eenvormigheid van het landschap, de verarming 

van de biodiversiteit etc. etc. Op verschillende 

locaties heeft men het aangedurfd om op deze 

speciale dag aan de slag te gaan om zaaibedden 

klaar te maken voor ontkieming van bloemrijke 

mengsels.  

 

De harde wind en de droogte heeft evenwel 

menige vrijwilliger op deze dag doen besluiten 

om uit te wijken naar een andere datum. 

Uiteindelijk zijn gelukkig toch alle “verworven” 

percelen ingezaaid. Proefondervindelijk werd op 

enkele locaties vastgesteld dat er leuke vlinders, 

wilde bijen en andere insecten te vinden waren 

op gronden, die vorig jaar waren ingezaaid en 

sindsdien onbewerkt zijn gebleven. Het is goed 

in dit verband te vermelden dat de lokale en 

regionale media aan onze gemeenschappelijke 

inzet de nodige aandacht heeft geschonken.  

Bewatering in Tilligte 

Harde wind en veel droogte 

Landkaartje bij een van de 20 locaties 2020 

De opkomst van de bloemenrijkdom viel alleszins mee 
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Deelnemende partijen 

Naast de vele vrijwilligers van de Natuur- en 

vogelwerkgroep “de Grutto”, hebben ook leden 

van de SVG (Stichting Vogelwerkgroep 

Geesteren), de Vogelwerkgroep Heemkunde 

Ootmarsum, de Vereniging Bijen en Natuur 

Tubbergen, de NBV (Nationale bijenvereniging 

afdeling Ootmarsum), Museum Natura Docet 

Wonderryck Twente en meerdere 

buurtbewoners, particulieren en landbouwers 

aan de inzaaiacties in de gemeenten Tubbergen 

en Dinkelland meegedaan.  

 

  

De Groene Loper Losser-Oldenzaal heeft, net als 

wij, wederom in het afgelopen jaar het initiatief 

genomen om particulieren aan te sporen om 

toch vooral mee te doen aan het creëren van 

zogeheten bloemenlinten. Ruim 200 inwoners in 

Noordoost Twente hebben hieraan het 

afgelopen jaar gehoor gegeven. De 

bloemenmengsels konden met financiële 

middelen van de gemeenten gratis worden 

afgehaald in de Lutte. Vertegenwoordigd in de 

Groene Loper zijn: de Imkervereniging Oldenzaal 

e.o., de IVN Oldenzaal-Losser, het Natuur- en 

milieu educatief centrum “de Höfte”, Natuur- en 

milieu Overijssel en de gemeenten Losser en 

Oldenzaal.  

 

Overige initiatieven in Noordoost Twente 

Naast dit alles werden dit voorjaar nog veel 

meer stroken in geheel Noordoost Twente 

bloemrijk gemaakt in het kader van het 

zogeheten patrijzenproject 

(wintervoedselakkers). 

 

Dat dit positief heeft uitgepakt valt elders in het 

jaarverslag te lezen. Daarnaast werden er nog 

vele bloemrijke hectares meer ingezaaid onder 

auspiciën van het Gebiedscollectief Noordoost 

Twente. Daartoe zijn diverse 

natuurbeheerovereenkomsten afgesloten. Ook 

bij dit alles zijn meerdere leden van onze 

Vereniging nauw betrokken.  

 

Tot slot 

Al deze activiteiten vinden - zoals gezegd - plaats 

in het licht van de steeds verder afbrokkelende 

biodiversiteit in ons landschap. Het verdwijnen 

van kruidenrijke bermen en weilanden, ruige 

overhoekjes, houtwallen met onderbegroeiing, 

bloeiende struwelen etc. doet ons natuurhartje 

al jaren pijn, maar brengt ook veel schade toe 

aan ons landschap en draagt zeker niet bij aan 

ons welzijn. In de loop der jaren is helaas dan 

ook veel streekeigenheid verloren gegaan. En 

dat nota bene terwijl Noordoost Twente reeds 

sinds 2006 aangewezen is als één van de 20 

Nationale landschappen, die ons land rijk is. 

 

  

Het patrijzenproject lijkt goed uit te pakken 

Ook in Agelo deed men volmondig mee 

Uniek stukje Nederland in Noordoost Twente 
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Dit unieke stukje Nederland waar we zo trots op 

zouden moeten zijn, mogen we niet verder laten 

afbrokkelen. Met dergelijke activiteiten hopen 

wij in ieder geval ons steentje te kunnen 

bijdragen om het tij doen keren. De tijd is er ons 

inziens rijp voor. De inzaaistroken hebben naar 

onze stellige overtuiging ook dit jaar weer 

zichtbaar bijgedragen aan de vergroting van de 

biodiversiteit. Voor heel wat mensen betekende 

dit bovendien: veel meer geur en kleur in de 

eigen leefomgeving. De bloemstroken zullen 

ongetwijfeld ook hebben bijgedragen aan een 

stukje extra natuurbeleving; voor zowel de eigen 

bewoners als tal van ecotouristen, die onze 

omgeving hebben bezocht. Vooral in deze tijd 

van bezinning hebben veel mensen ervaren hoe 

belangrijk het is om in een gezonde en 

natuurrijke omgeving te mogen wonen en te 

vertoeven. Wellicht zal het op enig moment 

weer mogelijk zijn dat de schooljeugd in de 

bloeitijd weer mee kan doen aan de 

biologiepraktijklessen. Ze komen door het 

scholenproject “Red de vlinder en de bij” niet 

alleen in aanraking met de diversiteit van de 

natuur, maar ook met allerlei natuurlijke 

processen. Uit eigen ervaring weet ik hoe mooi 

dat is en kan zijn. We hopen gaandeweg de 

betrokkenheid van de schooljeugd bij de natuur 

naar de toekomst toe te vergroten. Op termijn 

staat er dan wellicht een nieuwe generatie 

natuurbeschermers op.  

 

 

 

 

 

 

 

De inzaaistroken geven geur en kleur aan de leefomgeving 

Hopelijk levert het scholenproject een nieuwe generatie natuurbeschermers op 
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16. Onze website anno 2020 
 
Vrijwel iedere zichzelf respecterende vereniging heeft heden ten dage een eigen website. Die van ons, 

www.weidevogelbescherming-weerselo.nl, werd medio februari 2004 ten doop gehouden. Ans ten Cate 

uit Hengelo was indertijd degene, die het aandurfde om deze uitdaging aan te gaan. Bij het opzetten van 

een site komt namelijk veel kijken. Aan haar hebben we uit die tijd veel te danken. Zoals met alles is de 

opbouw van een website slechts één onderdeel van het totale plaatje, het geactualiseerd en interessant 

houden ervan een andere. Daarvoor heb je niet alleen kennis van de computer, hulp uit de vereniging en 

enthousiasme nodig, maar ook creativiteit, inzicht en doorzettingsvermogen. Tot en met het 

jubileumjaar (25-jarig bestaan Vereniging) heeft Ans niet alleen als “bouwer”, maar ook vol verve als 

webmaster gefungeerd.  

 

 Tijdens het jubileumjaar (2008) hebben we onze 

verenigingsnaam notarieel laten veranderen in 

Natuur- en vogelwerkgroep “de Grutto”. Niet 

alleen werd toen de naam van de website 

gewijzigd in www.nvwgdegrutto.nl, maar kregen 

we ook een andere webmaster. Dit keer in de 

persoon van Rob Hoftijzer uit Oldenzaal. Door 

verandering van webcounter en allerlei 

modernere versies op computergebied, kregen 

we niet alleen meer zicht op het bezoekgedrag, 

maar ook voor welke onderwerpen de meeste 

belangstelling bestond, waar de bezoekers 

vandaan kwamen etc. etc. Steeds stond voor 

ogen dat we “onze” bezoekers zo goed mogelijk 

op het natuurvlak wilden “bedienen”.  

Nadat we opnieuw van webcounter waren 

veranderd, dit keer Weebly, werd in 2014 het 

webmasterstokje overgenomen door onze 

huidige webmaster, Laurents ten Voorde uit 

Borne. Hij treedt wel niet zo graag op de 

voorgrond, maar achter de schermen wordt er 

door hem hard gewerkt aan het tijdig plaatsen 

van artikelen, het actueel houden van de site, de 

lay-out, het uitvoeren van technische 

aanpassingen, het aanbrengen van  

 

 

verbeteringen etc. etc. Hij heeft er gaandeweg 

ook voor gezorgd dat we als vereniging al 

geruime tijd te vinden zijn op facebook. Onze 

voormalige voorzitter, Wim Wijering, is reeds 

vanaf de beginfase (inmiddels meer dan 17 jaar) 

intensief bij het websitegebeuren betrokken. Hij 

houdt zich onder meer bezig met het schrijven 

van allerlei artikelen over de natuur en niet in de 

laatste plaats het maken, bewerken, bundelen 

en invoegen van foto’s t.b.v. de fotorubriek, de 

natuurkalender en de rubriek recente foto’s. Hij 

wordt daarbij sinds kort geruggesteund door zijn 

14-jarige kleinzoon Jaimey.  

 
Kleinzoon Jaimey geeft als jeugdlid het goede voorbeeld 
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Wat komt er zoal bij kijken 

Zonder diepgaand in te gaan op allerlei 

ingewikkeldheden heeft het onderhouden van 

een website - zoals gezegd - veel voeten in 

aarde. Er moet niet alleen worden gefocust op 

de technische realisatie, maar ook op belangrijke 

zaken als vindbaarheid, structuur, 

gebruiksvriendelijkheid, onderhoud en 

actualisatie. Niet alleen de inhoud is daarbij 

belangrijk, maar ook kwalitatief goede 

beeltenissen. Een visuele benadering van een 

onderwerp zegt vaak veel meer dan woorden. 

Verder is natuurlijk het uiterlijk van een website 

belangrijk. Op de website vertellen we en laten 

we zien wat er zoal binnen onze Vereniging op 

natuurgebied gebeurt en besteden we vooral 

aandacht aan het vergroten van de 

natuurkennis. Hierbij wordt veel fotomateriaal 

gebruikt uit de eigen gelederen.   

 

Wat willen we bereiken met de website 

Door actuele natuur- en kennisoverdracht hopen 

wij te bereiken dat onze flora en fauna daar wel 

bij vaart, niet alleen binnen het eigen 

verenigingsgebied, maar ook (ver) daarbuiten. 

Door de druk, die heden ten dage op de natuur 

ligt, kan deze een extra steuntje in de rug goed 

gebruiken. Via onze site hopen wij daar ons 

steentje aan te kunnen bijdragen. De natuur in al 

zijn verscheidenheid is voor veel mensen immers 

heel belangrijk. Het heeft een positieve invloed; 

zowel op fysiek als mentaal vlak. De natuur helpt 

je immers om tot rust te komen, je hoofd leeg te 

maken en om nieuwe energie op te doen. Velen 

hebben dat in deze coronatijd meer dan eens 

kunnen ervaren. Het is bovendien heerlijk om te 

kunnen vertoeven in een natuurlijke omgeving 

met veel leven en veel groen. Laten we daarom 

zuinig zijn op de natuur.  

Wat is er zoal op onze website te vinden 

Onderstaand een globale opsomming, wat er 

zoal te zien en te vinden is op onze website.  A. 

Het jaarprogramma met alle excursies, lezingen 

en bijeenkomsten; B. Activiteiten op het gebied 

van vogeltrek- en tuinvogeltellingen, 

excursieverslagen en ringaangelegenheden; C. 

Activiteiten van de verschillende werkgroepen, 

zoals weidevogelbescherming, plaatsing en 

controles van nestkasten, onderzoek naar en 

bescherming van uilen en zwaluwen, als ook 

landschapsonderhoud; D. Projecten, gericht op 

de schooljeugd in de gemeenten Tubbergen en 

Dinkelland; E. De avontuurlijke belevenissen en 

inzet van de eigen jeugdnatuurclub; F. Foto’s van 

uiteenlopende aard, betrekking hebbende op de 

natuur, waartoe ook een rubriek met recente 

foto’s; G. De maandelijkse natuurkalender met 

daarin een 25-tal foto’s, voorzien van toelichting 

met een educatief tintje; H. Natuurnieuws van 

uiteenlopende aard, passend binnen onze 

verenigingsdoelstellingen; I. Bijzondere verhalen, 

die de schoonheid en waarde van de natuur 

laten zien; J. Specials van bepaalde vogel- en 

diersoorten en reisverslagen; K. Een fotorubriek 

met legio foto’s van vogels, vlinders, libellen, 

overige insecten, planten, bomen en struiken, 

landschappen, zoogdieren, paddenstoelen en 

zelfs een inkijkje in de natuur van Aruba; L. Links 

naar andere in onze ogen “attractieve” 

natuursites.   

Natuurlijke omgeving met veel leven en groen Special m.b.t. de zwarte specht 
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Websitebezoek 

Omdat we vooral veel fotomateriaal “de ether 

insturen” focussen we ons met de website niet 

alleen op bezoekers uit eigen land, maar ook ver 

daarbuiten. Om die reden gebruiken we vooral 

bij vogelsoorten, naast de Nederlandse en 

wetenschappelijke benaming ook die in de 

Engelse, Duitse, Franse en Spaanse taal. We 

richten ons kortweg op organisaties en mensen, 

die de natuur een warm hart toedragen.   

 

Jammer genoeg hebben we onvoldoende inzicht 

op het websitebezoek uit de eigen gelederen en 

tasten toch een beetje in het duister of de 

website bij hen voldoet aan de verwachtingen. 

Wel blijkt uit een recentelijke check dat 

logischerwijs het overgrote deel van onze 

bezoekers (72,44 %) afkomstig is uit Nederland. 

België en de USA scoren eveneens redelijk met 

respectievelijk 12,69 % en 9,93 %. 

Bezoekerspercentages zijn er ook uit Duitsland 

(0,94 %), Frankrijk (0,77 %), Aruba (0,63 %), 

Canada (0,32 %), Engeland (0,24 %), Spanje (0,21 

%) en Italië (0,18 %). Andere (kleine 

percentages) komen verder uit allerlei andere 

delen van de wereld.   

 

Uit deze percentages blijkt dat we op het 

internet worden gevonden, alhoewel dat enige 

tijd geleden beter was dan nu. Dat heeft vooral 

te maken met de commercialisering op 

zoekmachines als Google. Daarop waren wij in 

het recente verleden regelmatig op de eerste 

pagina’s te vinden en dat scheelt enorm. 

Meeconcurreren met betalende adverteerders is 

voor een non profit organisatie als de onze 

helaas niet mogelijk. Gelukkig zitten we sinds 

enige tijd weer in de lift. Het aantal bezoekers 

steeg in 2020 duidelijk ten opzichte van 2019. 

Dat is onder andere af te leiden uit de toename 

van het totaal aantal paginaweergaves met 

31,36 % en de stijging van het aantal unieke 

paginaweergaves met 21,59 %.  

 

Facebook 

De hernieuwde stijging van het aantal bezoekers 

is waarschijnlijk mede het gevolg van de 

toetreding van onze Vereniging tot facebook, 

wat al geruime tijd bij veel mensen - ook binnen 

onze gelederen - populair is.  

 

Hierop kunnen teksten, foto’s en filmpjes 

worden gedeeld met veelal gelijkgezinde 

“facebook-vrienden”. Niet zelden vindt er met 

actuele en bijzondere natuurgebeurtenissen een 

“doorvertaling” plaats naar onze website. Deze 

kent via facebook intussen al honderden volgers. 

Menig facebookbericht is pas later te zien op de 

website of in het jaarverslag. Een goed 

voorbeeld van een dergelijk actueel 

facebookbericht is die van een nachtzwaluw, die 

zomaar plotseling bij één van onze leden opdook 

in een woonwijk in Oldenzaal.  

 

 
 

 

Foto’s 

 

a. “Fototheek” algemeen  

De “fototheek” op onze website kent diverse 

fotorubrieken. Deze zijn momenteel 

onderverdeeld in de volgende categorieën: a. 

vogels; b. flora; c. dag- en nachtvlinders, d. 

juffers en libellen; e. overige insecten; f. 

amfibieën en reptielen; g. paddenstoelen; h. 

zoogdieren; i. landschappen en j. de flora en 

fauna van Aruba. In de “fototheek” zijn 

inmiddels vele duizenden natuurfoto’s 

ondergebracht in allerlei rubrieken en 

subrubrieken.  

 

 

 

Nachtzwaluw in een woonwijk in Oldenzaal 



 
59 

 

 

Voordat het echter zover is, moeten de opnames 

worden omgezet in webfoto’s en thumbnails. 

Uiteraard wordt bij de foto’s ook steevast 

gecheckt of er sprake is van correcte 

determinatie. Dat is beslist geen sinecure. Wij 

streven er namelijk zoveel mogelijk naar om 

“vervuiling” op de site en in het algemeen tegen 

te gaan.  

Mede door het grote aanbod van fotomateriaal 

en het vele werk wat de be- en verwerking met 

zich meebrengt, liggen er nog vele onverwerkte 

foto’s op de plank. Gelukkig krijgt Wim, die zich 

met dit alles bezig houdt, sinds kort hulp van zijn 

14-jarige kleinzoon Jaimey, die hem op 

fotografiegebied op de hielen volgt. Wij zijn trots 

dat we momenteel al een grote diversiteit aan 

natuuronderwerpen kunnen laten zien.  

 

b. Natuurkalender  

Ter verlevendiging van de website en het leveren 

van een bijdrage aan natuuroverdracht, is vanaf 

de beginfase de rubriek “Natuurkalender” in het 

leven geroepen. Maandelijks worden op dit 

onderdeel een 25-tal kwalitatief goede en 

bijzondere natuurfoto’s geplaatst. De 

natuurkalenders worden gevuld door een aantal 

enthousiaste natuurfotografen binnen onze 

gelederen. Met enige regelmaat trekken zij - ook 

ver buiten de verenigingsgrenzen - er met hun 

camera’s op uit. Om de natuuroverdracht nog 

meer gestalte te geven, wordt bij al deze 

kalenderfoto’s een educatieve toelichting 

geschreven. Het is dus niet alleen maar wat 

leuke plaatjes kijken.  

c. Rubriek recente foto’s  

Elke maand worden er, naast de 

natuurkalenderfoto’s, zoveel meer natuurfoto’s 

aangeleverd, dat het bijzonder jammer zou zijn 

om deze niet te benutten. Vandaar dat we sinds 

enige tijd ook de rubriek “Recente foto’s“ in het 

leven hebben geroepen. Het ligt in de bedoeling 

om ook deze goede foto’s gaandeweg onder te 

brengen op de gewenste plek in de “fototheek”.  

 

Het is goed om te weten dat verschillende foto’s 

binnen onze vereniging worden gebruikt bij 

allerlei lezingen t.b.v. (vaak groene) verenigingen 

en organisaties en niet in de laatste plaats 

basisscholen. Verder wordt regelmatig gevraagd 

naar het gebruik van individuele foto’s. Alhoewel 

de fotograaf in kwestie zelf bepaalt of hij / zij het 

gebruikersrecht toestaat, neigen wij ernaar om 

fotomateriaal slechts af te staan voor 

natuurbeschermingsdoeleinden.  

 

 

Ter informatie: Foto’s van ons zijn terug te 

vinden op infopanelen en op bordjes langs 

aangelegde natuurwandelroutes. Verder zijn er 

foto’s verwerkt in een vlag en op een flatgebouw 

met aandacht voor gierzwaluwen.  

De vele natuurrubrieken op onze website 

Infopaneel natuurbelevingsgebied het Wiemsel 
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Foto’s uit eigen gelederen zijn eveneens te 

vinden in: natuur-apps, natuurboekwerken, 

brochures, artikelen in tijdschriften, dag- en 

weekbladen en zelfs op een fietskar. Dat laatste 

gebeurt in het westen van het land om aandacht 

te vragen voor meer biodiversiteit (o.a. 

bestuiving van planten door vliegende insecten).  

 

 

 

d. Het natuurfotografengilde 

Het natuurfotografengilde bestaat momenteel 

uit de gebroeders Leo, Fons en Wim Wijering, 

Laurents ten Voorde, Rinus Baaijens, Jaimey 

Wilbers, Selva Wilbers - Wijering, Gerard 

Benerink en Johan Drop. Zij trekken er veelvuldig 

op uit om u te laten genieten van een zo divers 

mogelijk aanbod aan natuurfoto’s.      

 

Jeugdnatuurgroep 

Naast al het fotomateriaal is er binnen de 

website ook veel interesse voor de artikelen en 

foto’s voor wat betreft de jeugdnatuurclub uit 

Saasveld. Deze club bestaat reeds sinds 2006 en 

wordt nog altijd met veel enthousiasme geleid 

door de oprichters van het eerste uur: 

Annemarie Lutke Veldhuis, Jozefien Scholten en 

Agonda Kemerink. Vrijwel maandelijks trekken 

zij er met de basisschooljeugd in de natuur op uit 

om de kinderen te leren omgaan met de eigen 

leefomgeving, de natuur te leren waarderen, 

maar ook gewoon op ontdekkingstocht te gaan 

en te avonturen. De leuke artikelen worden 

doorgaans aangeleverd door ons bestuurslid 

Marianne oude Tijdhof.  

 

 

 

 

De dames doen bij de uitjes ook menigmaal een 

beroep op de ouders en op onze 

verhalenverteller Jos Schabbink en onze 

voorzitter Jan Nijmeijer.  

 

Wensen 

Richting onze achterban zouden we graag de 

volgende wensen verwezenlijkt willen zien:  

 

-We roepen u op om bijzondere 

natuurinformatie en interessante natuurkopij 

met ons te delen. Dat gebeurt nu mondjesmaat 

en blijft vaak beperkt tot een klein groepje 

mensen;  

 

-De indruk bestaat dat veel van onze leden en 

donateurs onze website vrijwel nooit of slechts 

marginaal bezoeken. Dat is bijzonder jammer, 

want deze is juist in het leven geroepen om u op 

de hoogte te houden van de 

verenigingsactiviteiten m.b.t. de natuur; 

 

-Gelukkig zijn er veel natuurliefhebbers uit 

binnen- en buitenland, die onze site weten te 

vinden en weten te waarderen. Hoe mooi zou 

het zijn dat de bezoekersaantallen gaan stijgen 

met onze eigen (jeugd)leden en donateurs erbij!  

 

-We doen ons uiterste best om regelmatig 

lezenswaardige artikelen en mooie natuurfoto’s 

te plaatsen. Neem hier s.v.p. de tijd voor en 

bekijk en lees ze op de monitor en niet alleen 

maar vluchtig op een klein mobielschermpje. 

Alles komt dan vele malen beter tot z’n recht.  

 

 

Foto op fietskar voor meer biodiversiteit 

De jeugdgroep op onderzoek in het Zoekerveld 
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-Veel leden / donateurs wachten de 

uitnodigingen voor excursies, bijeenkomsten en 

het aanbieden van ons lijvige jaarverslag 

geduldig per mail of post af, terwijl veel 

informatie niet zelden al veel eerder op onze site 

te vinden is.  

 

- Doe mee en lever leuke en bijzondere 

onderwerpen of waarnemingen aan, zodat we 

deze zo actueel mogelijk op Facebook kunnen 

plaatsen; graag vergezeld van geschikte foto’s; 

 

-We doen verder aan alle mensen met een 

facebook-account binnen onze vereniging een 

beroep om de artikelen, die we daar op zetten, 

te liken en liever nog te delen. Dat heeft beslist 

invloed op de bezoekersaantallen op onze 

website. Doen dus. . . . 

 

-Er komt enorm veel kijken bij het onderhouden 

van een website. Deze is immers nooit af! 

Daarom zijn we naarstig op zoek naar mensen 

met tijd en interesse die ons hierbij willen 

ondersteunen.  

 

-Natuurfoto’s rubriceren, selecteren, invoeren 

en wellicht ook zelf maken is niet alleen leuk, 

maar ook heel leerzaam voor iemand, die hierin 

interesse heeft. Langs deze weg zijn er wellicht 

jongeren te vinden, die hiervoor “in” zijn. Help 

ons ze te vinden.   

 

Tot slot 

Zowel het jaarverslag als de website zijn de 

paradepaardjes van onze vereniging. Hierin is 

veel te vinden waar mensen met hart voor de 

natuur zich voor in kunnen en willen zetten.  

Zelf doen we onze uiterste best om a. te 

bereiken dat er meer naar de natuur wordt 

omgekeken en b. uit te dragen hoe belangrijk de 

natuur kan zijn voor ons welzijn. Dat hebben we 

het afgelopen jaar tijdens de coronacrisis maar al 

te vaak gemerkt.   

 

Als vereniging dienen wij de belangen van de 

natuur in onze eigen leefomgeving. Gelukkig 

weten we dat de belangstelling voor de natuur in 

het algemeen aan het toenemen is. Help mee 

om deze belangstelling te behouden en waar 

mogelijk te verruimen. Probeer verder mede 

invulling te geven aan de wensen, die we 

hiervoor hebben geuit.  

 

Hoe mooi zou het zijn dat ook jongeren zich bij 

ons aan willen sluiten, die - net als wij - bereid 

zijn zich in te zetten voor het behoud van de 

biodiversiteit en een groene gezonde natuurlijke 

leefomgeving. Dat is immers in ieders belang, 

ook die van henzelf.  

 

Laurents en Wim vormen op websitegebied op 

dit moment nog een twee-eenheid binnen onze 

vereniging met hulp van onze jongste 

natuurfotograaf. Wij kunnen het echter lang niet 

alleen met een dergelijk klein gezelschap. 

Kortom; denk, maar vooral doe mee. 

 

U kunt ons vinden op www.nvwgdegrutto.nl 

Mocht u één van ons willen benaderen, dan kan 

dat via de e-mailadressen:  

webmaster@nvwgdegrutto.nl en / of 

wimwijering@hotmail.com en uiteraard via het 

bestuur: secretariaat@nvwgdegrutto.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurfoto's rubriceren is leuk en leerzaam Belangstelling voor de natuur neemt toe 
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17.  VOGELTREKTELLINGEN 
 

In 2020 vonden er drie najaarstellingen plaats waarbij de eerste telling voor de eerste keer op een 

nieuwe locatie vanaf een kijkheuvel in Saasveld. De tweede en derde telling vonden plaats op de 

vertrouwde plek vanaf het uitkijkpunt nabij de Sterrenwacht, te Lattrop. 

 

 

Op zaterdag 3 oktober werd er geteld in het 

kader van EuroBirdwatch. Op zo'n 160 plekken in 

ons land werden hierbij vogels geteld. Er deden 

7 personen mee aan de telling waarbij het 

startsein werd gegeven om 07.30 uur. De 

temperatuur schommelde tussen de 14 en 18° C.  

Vanwege de iets te harde wind was er helaas 

geen sprake van massale vogeltrek. Het was 

voortdurend bewolkt, maar zo nu en dan konden 

we toch ook genieten van een lekker zonnetje.  

 

In de regel zijn de eerste ochtenduren altijd de 

beste uren voor trek van kleine zangvogels. Tot 

10.00 uur telden we dan ook om precies te zijn 

71 van de totaal geteld 83 overvliegende 

boerenzwaluwen. Een soort als de vink, die 

normaal in hoge aantallen en grote groepen in 

oktober over Oost-Nederland trekt, liet het deze 

dag afweten. We kregen telkens maar kleine 

plukjes te zien om uiteindelijk te blijven steken 

op 181 getelde exemplaren. Wel was er - naast 

de boerenzwaluw - stevige trek van de spreeuw, 

die met verve zijn koppositie van de laatste jaren 

handhaafde. We telden onder meer twee grote 

groepen van pakweg 190 vogels. Een andere 

soort waar we langdurig van hebben kunnen 

genieten, betrof de putter. Overal doken ze op 

deze teldag op; soms in een groep van wel 35 

exemplaren. Dit alles aangetrokken door de vele 

aangelegde bloemstroken in de buurt van de 

tellocatie.   

 

 

Van roofvogeltrek was tijdens de telling niet echt 

sprake. In totaal trokken 13 buizerds aan ons 

gezichtsveld voorbij, evenals 4 sperwers, 7 

torenvalken en 1 smelleken.  

Birdwatch op een nieuwe locatie vanaf een 

kijkheuvel in Saasveld 

Eén van de vier overvliegende sperwers 
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De laatste soort zorgde samen met twee 

overvliegende raven voor de nodige commotie. 

De ganzentrek liet jammer genoeg te wensen 

over; we zagen slechts drie groepjes grauwe 

ganzen overtrekken met een totaal van 38 

exemplaren. Omdat er tegen 13.00 uur geen 

sprake meer was van enige trek, besloten we te 

stoppen. We sloten Eurobirdwatch af met in 

totaal 1376 getelde vogels, verdeeld over 42 

soorten.  

 

Op zaterdag 17 oktober vond de tweede 

trektelling plaats. Vanwege de 

coronamaatregelen konden hieraan maar vier 

verenigingsleden deelnemen. Als vanouds betrof 

de tellocatie het uitkijkpunt bij de Sterrenwacht 

in Lattrop. Het tellen gebeurde van 07.30 tot 

13.00 uur. Met een temperatuur van om en nabij 

de 6 ° C onder een overwegend bewolkte hemel 

met daarbij weinig wind, was het prima 

trekweer. 

 

Deze telling was het de houtduif, die de 

gelederen aanvoerde en de spreeuw verdrong 

van de 1e naar de 2e plek, direct daarna gevolgd 

door de kolgans. Ook de eerste groepen 

koperwieken en kramsvogels lieten zich zien, 

maar nog niet in grote aantallen. Vanwege het 

rustige herfstweer “hingen” er echter ook 

verschillende vogelsoorten in de buurt rond.  Al 

met al telden we zo’n 2391 vogels, verdeeld over 

58 soorten. De hoogste aantallen werden als 

gebruikelijk behaald in de eerste uren.  

 

Zoals gezegd werd de scorelijst aangevoerd door  

de houtduif, waarbij sprake was van zowel 

doortrek als rondzwervende groepen.  

Een soort als de vink sprokkelde met kleine 

aantallen uiteindelijk 111 exemplaren bij elkaar 

en eindigde op de 4e stek. In de regel hoort een 

dergelijke soort medio oktober thuis in de top 

drie. Spreeuw, niet geheel verrassend en kolgans 

gingen de vink deze keer evenwel voor. Naast 

doortrek van de gewone vink hebben we ook 

kunnen genieten van andere vinkachtigen, zoals 

90 sijzen, 43 putters, 5 kneutjes, 2 goudvinken 

en 2 groenlingen. Dat de noordelijke 

lijsterachtigen rond deze tijd ons land weer 

aandoen, is aan de scorelijst te zien met mooie 

aantallen van koperwiek en kramsvogel.  

 

Onze kleine zangertjes maakten wederom driftig 

gebruik van hun geliefde trekroute; de 

bosschages onder en langs de gekanaliseerde 

Dinkel. Deze keer waren het met name tjiftjafs, 

alsmede pimpel- en koolmezen die onze teldrift 

danig op de proef stelden. Vooral de pimpel met 

60 exemplaren scoorde hoog en eindigde 

daarmee op een verdienstelijke 9e plaats. Dit in 

tegenstelling tot de koolmees met “slechts” 42 

getelde exemplaren. Er scharrelden verder ook 

zeker 22 tjiftjafs aan ons gezichtsveld voorbij.  

 

Van verwachte 

roofvogeltrek was op 

onze telplek niet echt 

sprake. Met 15 

buizerds, 8 sperwers 

en 2 torenvalken was 

de “roofvogelkoek” 

gauw op, alhoewel aan 

het eind van de telling 

een “thermiekende” 

rode wouw met in z’n 

kielzog 4 buizerds, ons 

vogelhartje toch nog 

even wat sneller deed 

kloppen. 

 

Er scharrelden 22 tjiftjafs aan ons voorbij 

Scorelijst aangevoerd door de houtduif 

Thermiekende rode wouw 
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Op zaterdag 28 oktober zijn, vanwege de verder 

aangescherpte corona maatregelen in een kleine 

bezetting van twee tellers, nogmaals de vogels in 

het luchtruim geteld op het uitkijkpunt bij de 

Sterrenwacht in Lattrop. Het tellen gebeurde van 

07.30 tot 12.00 uur onder wisselende 

weersomstandigheden. Aanvankelijk miezerde 

het wat maar al snel klaarde het op en met een 

zwakke zuidoostelijke wind liep de temperatuur 

op tot 10 ° C.   

 

Totaal werden maar liefst 4123 vogels, verdeeld 

over 55 soorten geteld. Een kwart van alle 

getelde vogels betrof waarnemingen van 

overtrekkende kramsvogels. Spreeuw (477 ex.), 

houtduif (452 ex.), vink (411 ex.) en kolgans (356 

ex.) volgden op de respectievelijke plaatsen 2 tot 

en met 5. De ganzentrek lijkt qua aantal wellicht 

wat aan de magere kant, maar was er wel 

degelijk. Vanwege de te grote afstand konden 

tenminste 540 ganzen namelijk niet worden 

gedetermineerd en werden als gans spec. 

toegevoegd aan de soortenlijst. Naast kolgans 

werden verder nog 13 (toendra)rietganzen, 7 

grote Canadese ganzen en slechts één enkele 

grauwe gans getraceerd.  Het aantal watervogels 

was niet bijster groot. Er konden namelijk slechts 

9 wilde eenden en 1 kuifeend vrouwtje worden 

aangekruist met daarnaast 10 aalscholvers, 6 

waterhoentjes, 1 dodaars en 3 knobbelzwanen. 

 

Naast de ruim 400 gewone vinken werden er ook 

5 kepen, 1 groenling, 8 goudvinken, 13 putters 

en 83 sijsjes genoteerd. Een struintocht in de 

omgeving leverde dit keer weliswaar geen 

ijsvogels en watersnippen op, maar wel een 

middelste bonte specht; een soort die het in 

Twente uitstekend doet. Nadat zich naast vele 

mezensoorten ook 6 goudhaantjes in de 

begroeiing bij de kijkheuvel hadden laten zien, 

kwam daar opeens ook tenminste één 

vuurgoudhaan bij. Een andere krent in de ruim 

bedeelde vogelpap was de trek van 13-tal 

boomleeuweriken die pal over ons heen vlogen. 

Ze waren gemakkelijk te herkennen aan hun 

vliegbeeld en de relatief korte staart. Van 

roofvogeltrek was op deze dag nauwelijks 

sprake. We moesten het doen met 18 buizerds, 

7 sperwers en 4 torenvalken. Vlak voordat we 

tegen twaalven ons boeltje wilden inpakken 

streek er nog een groep van 201 kieviten neer in 

één van de weilanden. Dat deed ons 

weidevogelhart natuurlijk goed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder staat in afzonderlijke tabellen de top 5 en de waargenomen vogels van de drie tellingen 

aangegeven. 

 

 

 3 oktober Aantal   17 oktober Aantal   28 oktober Aantal 

1. Spreeuw 594  1. Houtduif 562  1. Kramsvogel 1040 

2. Vink 181  2. Spreeuw 423  2. Gans (spec.) 540 

3. Boerenzwaluw 83  3. Kolgans 225  3. Spreeuw 477 

4. Putter 77  4. Vink 111  4. Houtduif 452 

5. Holenduif 56  5. Gans spec.) 105  5. Vink 411 

           

Drie Grote canadaganzen in de vlucht 

Neerstrijkende kieviten goed voor ons 

weidevogelhart 
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De soortenlijst en de aantallen 

 

Onderstaande alfabetisch overzicht maakt duidelijk wat er zoal gezien en gehoord werd tijdens de drie 

vogeltrektellingen 

 

Soort Aantal

tal 

Aantal Aantal Soort Aantal Aantal Aantal 

 3 okt. 17 okt. 28 okt.  3 okt. 17 okt. 28 okt. 

Aalscholver  8 10 Koolmees 6 42 38 

Blauwe reiger   8 4 Koperwiek  79 61 

Boerenzwaluw 83 5   Kramsvogel  56 1040 

Boomklever 1 2   Kuifeend    1 

Boomkruiper 1 1   Matkop    6 

Boomleeuwerik    13 Meerkoet  3   

Buizerd 13 15 18 Merel 10 34 19 

Dodaars    1 Middelste bonte 
specht 

   1 

Ekster 11 9 2 Pimpelmees 1 60 37 

Fazant  3 4 Putter 77 43 13 

Gaai 6 16 22 Raaf 2     

Gans (spec.) 32 105 540 Rietgans (toendra 
?) 

 9 13 

Geelgors  1 1 Rietgors  2   

Goudhaan  5 6 Ringmus    4 

Goudvink  2 8 Rode wouw  1   

Graspieper 22 1 1 Roek  1 11 

Grauwe gans 38 32 1 Roodborst 17 9 13 

Groene specht 3 4 2 Sijs 4 90 83 

Groenling 1 2 1 Smelleken 1     

Grote bonte specht 5 8 4 Sperwer 4 8 7 

Grote Canadese gans     7 Spreeuw 594 423 477 

Grote lijster 3 4 3 Tjiftjaf 2 22 2 

Grote zilverreiger 2 4 3 Torenvalk 7 2 4 

Heggenmus 1 12 4 Turkse tortel 10     

Holenduif 56 35 43 Veldleeuwerik 1 5   

Houtduif 26 562 452 Vink 181 111 411 

Huismus 4 7 7 Vuurgoudhaan    1 

IJsvogel  1   Waterhoen  5 7 

Kauw 9 82 80 Watersnip 12 1   

Keep 2   5 Wilde eend  16 9 

Kievit  101 201 Winterkoning 1 9 4 

Kleine bonte specht 1     Witte kwikstaart 19 4 1 

Kneu 27 5   Zanglijster 28 19   

Knobbelzwaan  9 3 Zwarte kraai 15 47 29 

Kokmeeuw 7 15 28 Zwarte roodstaart 2     

Kolgans  225 356 Zwarte specht  1   

    Totaal  1348 2391 4122 
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18. Nationale tuinvogeltelling 2020 
 
De Nationale Tuinvogeltelling werd dit jaar voor de 17e keer in Nederland gehouden en wel in het 

weekend van 24 tot en met 26 januari. De telling werd als te doen gebruikelijk georganiseerd door 

Vogelbescherming Nederland, samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij deze landelijke 

telling, waaraan in principe iedereen, die dat leuk vindt, kan meedoen, komen we steeds meer te weten 

welke vogels en in welke aantallen er in de winter in Nederlandse tuinen voorkomen. Ook wordt steeds 

meer duidelijk op welke wijze de vogels heden ten dage van de vele voederplekken en de tuinen in de tijd 

van voedselschaarste gebruik maken. Met al deze informatie kunnen vogels in al hun verscheidenheid 

beter worden geholpen en beschermd.  
 

De deelname vanuit Noordoost Twente staat in onderstaand overzicht verwerkt per aantal tellers, 

tellocaties, vogels en soorten per stad / dorp en buurtschap.  

 

 

 

Soort Aantal tellers Aantal 

tellocaties 

Aantal vogels Aantal soorten 

Weerselo 16 10 455 23 

Rossum 8 6 243 30 

Saasveld 10 7 285 31 

Deurningen 9 8 350 26 

Ootmarsum 29 26 707 26 

Oud Ootmarsum 3 3 101 18 

Denekamp 30 23 695 29 

Agelo 10 6 320 20 

Tilligte 3 3 96 22 

Lattrop/Breklenkamp 2 2 69 15 

Hezingen 7 7 169 21 

Nutter 3 3 116 17 

Tubbergen 18 14 423 22 

Reutum 6 5 158 19 

Fleringen 2 2 73 19 

Albergen 19 15 338 31 

Harbrinkhoek 3 2 129 18 

Mariaparochie 2 2 99 11 

Langeveen 7 7 151 16 

Manderveen 4 3 140 19 

Vasse 6 3 48 7 

Losser 46 39 1023 34 

De Lutte 30 22 1460 40 

Glane 3 2 174 19 

Overdinkel 23 18 705 36 

Beuningen 8 3 303 33 

Oldenzaal 145 117 2580  

Totaal 452 358 10410 
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De Nederlandse en Noordoost Twentse top 20 

Ter vergelijking zijn de gegevens van de landelijke top 20 en die van Noordoost Twente in onderstaand 

overzicht naast elkaar gezet. Wat onmiddellijk opvalt is dat de huismus weer veruit de meest getelde 

soort is. Samen met de kool- en de pimpelmees zijn deze drie soorten al jaren de onbetwiste nummers 1 

tot en met 3, zowel landelijk als in onze eigen contreien.  

 

Vogelvriendelijke tuin: 

Het is wellicht goed om wat meer stil te staan bij 

de inrichting van een vogelvriendelijk tuin. In een 

dergelijke tuin dienen vogels niet alleen voedsel 

te vinden, maar ook veiligheid en een plekje om 

zich voort te planten. Met wat vogelvoer, een vers 

bakje water, een nestkastje en een haag bent u al 

een eind op weg. Maar het kan natuurlijk altijd 

beter. Bijvoorbeeld door op minder zichtbare 

plekken blad te laten liggen in de tuin. 

Lijsterachtigen, maar ook heggenmussen, 

roodborstjes en winterkoninkjes zullen u daar 

dankbaar voor zijn.  Zij vinden hierin namelijk nog 

heel wat natuurlijk voedsel. Besdragende 

heesters, zoals vuurdoorn, lijsterbes, wilde 

kamperfoelie en klimop mogen als voedselbron 

voor merels en lijsters evenmin ontbreken. Op 

mooie, maar ook vogelvriendelijke beplanting 

zoals zonnebloemen, grote kaardebollen en 

vruchtbomen komen met graagte mezen, vinken 

en putters af. Later in het seizoen zijn de zaden 

hiervan aantrekkelijk voor menige soort. 

Belangrijk is ook om uitgebloeide planten te laten 

staan tot in het voorjaar. Hierin bevindt zich 

immers veel “nieuw leven”. Bedenk verder dat 

heesters en bomen in uw tuin voor 

nestelgelegenheid, maar ook voor extra voedsel 

kunnen zorgdragen. Info inrichting 

vogelvriendelijk tuin.www.vogelbescherming.nl 

 

 Nederland: Top 20 Aantal   Noordoost Twente: Top 20 Aantal 

1 Huismus  289.945  1 Huismus 2090 

2 Koolmees  220.324  2 Koolmees 1669 

3 Pimpelmees  144.798  3 Pimpelmees 1203 

4 Kauw  101.515  4 Houtduif 926 

5 Merel  98.014  5 Merel 682 

6 Vink  96.306  6 Vink 616 

7 Turkse tortel  69.566  7 Kauw 597 

8 Houtduif  65.813  8 Turkse tortel 391 

9 Roodborst  63.152  9 Roodborst  373 

10 Ekster  62.457  10 Ekster  351 

11 Spreeuw  47.610  11 Heggenmus 333 

12 Heggenmus  34.722  12 Zwarte kraai 309 

13 Zwarte kraai  33.494  13 Boomklever 201 

14 Ringmus  26.828  14 Ringmus 191 

15 Kokmeeuw  25.964  15 Gaai 169 

16 Gaai  19.681  16 Winterkoning 128 

17 Staartmees  19.180  17 Grote bonte specht 65 

18 Groenling  18.037  18 Spreeuw 113 

19 Stadsduif  16.316  19 Groenling 100 

20 Halsbandparkiet  14.375  20 Stadsduif 68 

       

Winterkoning blij met bladeren in de tuin 

http://www.vogelbescherming.nl/
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Wintertaling Zoekerveld 

 


