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Voorwoord 
 
Nu we het corona gedoe achter ons hebben 

liggen, waardoor vorig jaar verschillende 

activiteiten van het jaarprogramma niet 

konden doorgaan, hebben we dit jaar het 

jaarprogramma zonder beperkingen kunnen 

afwerken. De deelname aan de activiteiten was 

dan ook weer als vanouds. De excursies werden 

vrij goed bezocht, maar het aantal deelnemers 

voor de lezingavonden moest even op gang 

komen. 

 

De weidevogels hebben een matig jaar achter 

de rug. Door de droogte zijn er waarschijnlijk 

minder kuikens vlieg vlug geworden.  Het 

gesubsidieerde weidevogelgebied in Albergen 

had een goed jaar, er zijn een flink aantal 

grutto kuikens groot geworden.  In het 

algemeen gaat de weidevogel populatie nog 

steeds achteruit. Nu in de toekomst meer 

natuurinclusief geboerd gaat worden met 

vergoeding voor boeren kan dit misschien tot 

staan worden gebracht. 

 

De uilen hebben een slecht jaar gehad. Door 

het instorten van de muizenpopulaties waren 

er veel minder en kleinere broedsels. Dit is een 

natuurlijk fenomeen, dat hoort bij de natuur.  

Voor de huiszwaluwen was het een goed jaar, 

het aantal broedparen is weer licht gestegen. Al 

jaren tellen leden van de NVWG De Grutto in 

ons werkgebied het aantal broedparen. De 

gegevens gaan naar het SOVON. Vanaf 2021 

worden ook de broedparen boerenzwaluwen 

meegenomen.  

 

Het inzaaien van een bloemenmengsel in het 

kader van “Red de Vlinder en de Bij”, door de 

schoolklassen van de omliggende dorpen, was 

weer een succes. Lees meer verderop in het 

jaarverslag. 

Van het patrijzen project dat NVWG De Grutto 

heeft uitgerold in Fleringen en Rossum had het 

resultaat twee gezichten. In Fleringen een mooi 

aantal grote kluchten, in Rossum minder en 

kleine kluchten. Er is dit jaar weer op beide 

plaatsen gezamenlijk 2,6 ha kruidenranden 

ingezaaid.  

 

Het aantal bestuursleden is dit jaar uitgebreid 

met Annemarie Lutke Veldhuis [welkom], ze 

gaat zich bezig houden met de jeugd. Het 

bestuur is nog op zoek naar een notulist voor 

de bestuursvergaderingen. Het aantal leden en 

donateurs van onze vereniging groeit gestaag, 

de meesten geven aan wel iets te willen doen 

voor de vereniging. Meld je aan, bedankt. 

 

Dit geldt ook voor het samenstellen van het 

jaarverslag. Johan Drop heeft aangegeven te 

stoppen met het samenstellen van het 

jaarverslag na dit jaar. Ruim 30 jaar heeft hij 

meegewerkt aan het samenstellen van het 

jaarverslag, waarvan hij de laatste 22 jaar ook 

de redactie en de opmaak heeft uitgevoerd. 

We zijn Johan daarom ook heel veel dank 

verschuldigd voor het maken van die mooie 

jaarverslagen. Johan bedankt.  

 

Ook iedereen bedankt die dit jaar heeft 

meegewerkt om onze activiteiten te doen 

slagen.  Johan nog een keer bedankt voor het 

samenstellen van jouw laatste jaarverslag. 

 

Er is nog mooi nieuws, de Natuur en 

Vogelwerkgroep De Grutto bestaat in 2023  

40 jaar. Voor dit jubileumjaar 2023 is er een 

speciale werkgroep samengesteld die allerlei 

activiteiten organiseert zoals een feestavond, 

een groenmarkt, excursies enz. Houd het in de 

gaten, het wordt een bijzonder jaar.   

 
Jan Nijmeijer                                                                                           
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Van de bestuurstafel 
 

Algemene ledenvergadering  

In de algemene ledenvergadering van 10 mei 

werden de 45 bezoekers bijgepraat over de 

ontwikkelingen binnen de vereniging. Onze 

voorzitter gaf een samenvatting van onze 

activiteiten in het afgelopen jaar en blikte al 

vooruit naar het komende jaar, 2023, waarin 

onze vereniging haar 40-jarig jubileum hoopt te 

vieren. Hierna volgde een toelichting op de 

notulen van de jaarvergadering van 2021. Het 

financieel verslag 2021 werd door onze 

penningmeester Henk Schepers doorgenomen. 

Hierna deed de kascommissie, bestaande uit Jos 

Kienhuis en Jan Grootelaar, verslag van haar 

bevindingen tijdens de controle en adviseerde 

de ledenvergadering de financiële stukken goed 

te keuren.  

 

Mutaties bestuur  

Op 10 mei 2022 is, tijdens de algemene 

ledenvergadering, Annemarie Lutke Veldhuis 

toegetreden tot het bestuur van onze 

vereniging. Na het vertrek van Leonard Rouhof 

telde het bestuur nog 4 zittende bestuursleden. 

Annemarie is geen onbekende binnen onze 

vereniging. Zij is een van de initiatiefnemer voor 

de oprichting van de jeugdnatuurgroep en 

maakt sindsdien al weer jaren deel uit van de 

vaste begeleiders van de jeugdgroep. 

Annemarie leidt vaak natuurexcursies en heeft 

een ruime kennis van flora en fauna.  

Jan Nijmeijer heet Annemarie welkom als nieuw 

lid van het bestuur en noemt haar toetreding 

een welkome verrijking van het bestuur.  

 

Leden en donateurs 

Onze vereniging telde eind 2022 totaal 171 

leden. 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 2022 

was 363 donateurs. 

 

Jeugdleden  

Ook ruim 15 jaar na de oprichting blijft de 

animo voor de jeugdnatuurgroep onverminderd 

groot. De activiteiten met de jeugdnatuurgroep 

vinden plaats onder leiding van leden van 

Heemkunde Weerselo en de Natuur- en 

vogelwerkgroep De Grutto. Verderop in het 

jaarverslag leest u over de belevenissen van de 

jeugdnatuurgroep. 

 

In memoriam  

Op 20 januari bereikte ons het droeve bericht 

dat Gerard Bossink op 85 jarige leeftijd is 

overleden. Gerard heeft veel betekend voor 

onze vereniging. Zijn grootste verdienste was de 

oprichting in 2010 van een nestkastenproject op 

het “Landgoed Baasdam” in Tubbergen.  

Gerard Bossink (rechts achter) in de klas samen met 

Jan oude Engberink (midden) en Jos Kienhuis 

 

Gerard zag al vroeg het belang van het 

betrekken van schoolkinderen bij het project. 

Dit om kinderen te laten beleven hoe belangrijk 

het behoud en ondersteunen van de natuur is. 

Gerard zag educatie en natuur al als één leerrijk 

en levend leslokaal. Samen met medeoprichter 

Jan oude Engberink werd hiermee het eerste 

scholenproject van de Vereniging concreet in de 

steigers gezet. In al die jaren was er een 

duidelijke opzet. Het ene jaar kreeg een groep 

leerlingen voorlichting op de school en in 

datzelfde jaar ging een volgende groep 2 maal 

mee op nestkastcontrole. Tot en met 2020 

heeft hij vol overgave en enthousiasme leiding 

gegeven aan het project Baasdam waarna hij de 

coördinatie en voorzitterschap heeft 

overgedragen aan Jos Kienhuis.  

In 2015 werden beide oprichters voor hun inzet 

benoemd tot lid van verdienste. Met Gerard 

hebben we een energieke en enthousiaste 

vrijwilliger verloren die het verschil wist te 

maken binnen onze vereniging.  
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In memoriam  

Op 21 november is ons verenigingslid Jan 

Weiden, op de leeftijd van 84 jaar, overleden. 

Velen kenden Jan van zijn elektronicazaak aan de 

Haarstraat in Weerselo. Naast de drukke 

werkzaamheden in de winkel, bracht Jan graag 

veel tijd door in de natuur. Jan had echt hart voor 

de natuur en het was dan ook vanzelfsprekend 

dat hij meteen lid werd bij de oprichting van onze 

vereniging. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor 

het behoud van de weidevogels in ons landschap. 

Vooral in de omgeving van Lemselo was hij vaak 

te vinden. Vanwege de teleurstellende resultaten 

in een aantal opeenvolgende seizoenen daalde 

het enthousiasme bij Jan en besloot hij te 

stoppen met het beschermen van de 

weidevogellegsels. Hoewel hij de laatste jaren 

geen actieve rol meer speelde in onze vereniging, 

hebben wij met het overlijden van Jan een echte 

natuurliefhebber verloren.  

 

Werkgroep uilen en torenvalk  

In het werkgebied van onze vereniging hangen 

ongeveer 400 nestkasten voor uilen en torenvalk. 

Om de broedgelegenheid optimaal te houden is 

het onderhouden en schoonmaken van de kasten 

van het grootste belang. Helaas heeft Harrie 

Linckens, geplaagd door rugklachten, zich moeten 

afmelden voor onze werkgroep. Al sinds jaar en 

dag controleerde hij nestkasten en ringde hij 

uilen en torenvalken in een deel van ons 

werkgebied. Hiermee werd de toch al kleine 

bezetting van de werkgroep gedecimeerd tot 

enkele leden. De controles, het ringen van de 

nestjongen maar ook het onderhoud en 

nieuwplaatsing van nestkasten voor uilen en 

torenvalk werd hiermee een onmogelijke 

opdracht. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat na 

een oproep en door spontane aanmelding zich 

begin 2022 vijf nieuwe controleurs hebben 

aangemeld. Te weten Esther Adam en Andre 

Heerink, Hubert Nijland, Jan Peddemors en 

Gerard Spit. Om hierin ervaring op te doen heeft 

dit vijftal onder begeleiding van Johan Drop het 

afgelopen jaar controles uitgevoerd in de 

omgeving Deurningen, Rossum en Agelo.  

Kastenopslag Kleissen  

Zoals ieder jaar troffen we bij de controles 

meerdere kasten aan die aan vervanging toe 

waren en ook moesten her en der nieuwe kasten 

worden geplaatst. Hoogtijd derhalve voor het 

maken van nieuwe nestkasten. Wij prijzen ons 

dan ook gelukkig met de gastvrijheid en 

mogelijkheid die ons wordt geboden door Johan 

en Truus Kleissen voor het gebruik van hun grote 

leegstaande loopstal als opslag voor de 

nestkasten. Tevens krijgen wij hier alle 

gelegenheid om de werkzaamheden uit te 

voeren. In november werden hier door 

genoemde werkgroepleden, aangevuld met Otto 

Lenferink en Johan Kleissen, totaal 20 steenuil-,  

8 bosuil-, 6 kerkuil- en 8 torenvalkkasten gemaakt 

waarvan op moment van schrijven ook alweer 

een gedeelte is opgehangen.  Ook zijn er op het 

erf in Albergen door het jaar heen kleine 

nestkasten gemaakt door de 

nestkastenwerkgroep. Verder werd er door Theo 

Asbreuk, Antoon van der Vring en Johan Kleissen 

een heuse vogelfotografie hut gemaakt.  

Er is weer veel noeste arbeid verricht in de nestkastenopslag op het erf van Johan en Truus Kleissen. 

Controle van een steenuilkast door Andre Herink en Johan Drop 
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EXCURSIES 
 

Vogelexcursie Engbertsdijksveen 

Zondag 24 april staan 32 personen om 9.00 uur 

klaar om vanuit Weerselo naar Kloosterhaar, de 

Engbertsdijksvenen, te vertrekken. Het is droog 

en bewolkt; de wind is stevig. De excursie wordt 

geleid door Peter van den Akker, die het gebied 

goed kent. Meteen bij de start maakt hij ons 

attent op de zang van de zwartkop. Terwijl we 

aandachtig luisteren, trekt de grote bonte 

specht onze aandacht. We wandelen verder 

over de dijk die de hoogveenkern scheidt van 

het afgegraven deel.  

In het linkerdeel is in 2020 begonnen met het 

verwijderen van boomopslag, zodat dit gebied 

meer open wordt voor watervogels en 

weidevogels. Onderdeel van het 

ontwikkelingsplan is ook om de 

grondwaterstand in het gebied eromheen te 

verhogen. Onderweg wijst Peter ons op de 

rietgors en de graspieper. In de linker berm 

staat de eerste keverorchis in knop.  

Hoog boven onze hoofden scheren de 

boerenzwaluwen. Een buizerd cirkelt op de 

thermiek. Hier en daar steken oren van reeën 

boven de pijpenstrootjes uit. Als we op onze 

weg een hek vinden waar we onder toezicht van 

Peter overheen mogen, horen we dat er drie 

paartjes kraanvogels gesignaleerd zijn. Op het 

water dobberen wilde eenden, kokmeeuwen en 

wintertalingen. Iemand ziet een blauwborst en 

alle verrekijkers wijzen opeens die kant op. We 

passeren een plas met grauwe ganzen en dan 

kunnen we een tijdje van dichtbij een biddende 

boomvalk bekijken. Redelijk dichtbij zit een gele 

kwikstaart op een paal. Je ziet dat hij z’n best 

moet doen om op de paal te blijven zitten.  

 

Verder lopend komen we in het gebied met 

heide en bomengroepen. Rechts graast een 

kleine kudde geiten. In een gagelstruik wordt 

een roodborsttapuit gespot. Een opvallend 

geluid blijkt van de boomleeuwerik te zijn, die al 

kwinkelerend lijnrecht en hoog de lucht invliegt. 

Het enthousiasme is groot als het paapje, de 

kneu en de geelgors zich laten zien in het 

struweel. Naast vogels worden de 

citroenvlinder en het groentje waargenomen en 

vastgelegd. Na al dit moois lopen we langzaam 

terug naar onze auto’s of fietsen, nemen 

afscheid en keren voldaan huiswaarts.  

 

Excursie Workumerwaard 

De excursie op 28 mei naar de Workumerwaard 

verloopt iets anders dan gepland. De wandeling 

met onze natuurgids Willem Boersma kan niet 

doorgaan vanwege de weersvoorspelling 

waardoor het niet verantwoord is het gebied te 

betreden i.v.m. verstoring.  

Blauwborst trekt alle aandacht. 

Boomopslag verwijderd voor openheid van het gebied. 
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Na tips van Willem en het feit dat het gebied 

ook vanaf de weg veel te bieden heeft, hebben 

we besloten toch af te reizen naar Friesland. 

Met uiteindelijk zes deelnemers rijden we rond 

10.00 uur Workum binnen. Tijdens de koffie 

met een broodje kijken we rond en zien 

scholeksters, brandganzen, tureluurs en 

bergeenden. Dan rijden we rustig naar het 

uitzichtpunt bij het IJsselmeer. We horen overal 

de zang van veldleeuweriken en genieten van 

de zang van rietzangers. Het gebied is knalgeel 

van de ontelbare grote ratelaars en in de verte 

zien we paarse velden met echte 

koekoeksbloemen. We parkeren de auto bij de 

uitkijkpost en van bovenaf hebben we een goed 

zicht op het IJsselmeer. Op het plasdrasgedeelte 

zien we foeragerende kluten, krakeenden, 

bergeenden, Nijlganzen en- –tig grauwe ganzen. 

Niet veel later kunnen er foto’s worden 

gemaakt van vlak over ons hoofd scherende 

gierzwaluwen en een alarmerende grutto.  

 

Het wordt tijd om verder te rijden. Onderweg 

stoppen we bij Piaam om een bezoek te 

brengen aan de vogelkijkhut. We lopen het 

gebied in en ondanks de wind laten rietzangers 

en bosrietzangers zich wel horen, evenals een 

waterral. Er vliegt een mannetje bruine 

kiekendief en langs het pad bloeit fluitenkruid 

en smeerwortel. We verlaten het gebied en via 

Makkum rijden we om Workum heen op weg 

naar het Workumer Nieuwland. We lopen het 

pad in wat langs het gebied voert. Ook hier 

weer volop grote ratelaars. Een paartje 

krakeenden zit vredig bij elkaar.  

In het aangrenzende slootje is het wit van de 

stijve waterranonkel en in de wegberm zien we 

hier en daar gevlekte rietorchissen. Een tureluur 

en een grutto laten al alarmerend weten dat er 

jongen in de buurt zijn. Ook de veldleeuwerik 

zingt hier nog en in de lucht buitelen kieviten.  

 

We gaan weer verder en in de buurt van het 

plaatsje Koudum op zoek naar het nest van de 

zeearend, die op dit moment drie jongen heeft. 

Als de jongen zich oprichten bij het naderen van 

de broedvogel, zien we hoe groot ze al zijn en 

eigenlijk volledig in de veren. Het is al vijf uur en 

tijd om weer richting Weerselo te gaan na een 

dag genieten van fraaie natuurpareltjes in 

Friesland.  

 

Drentsche Aa zaterdag 18 juni. 

Op weg naar de Drentsche Aa waar onze vriend 

Vincent de Lenne als boswachter werkt en 

bereid is ons rond te leiden. Van de 

eeuwenoude landschapsindeling bleven veel 

karakteristieke houtwallen en singels in de 

beekdalen en op de essen behouden. De 

Drentsche Aa is een beeksysteem dat bestaat 

uit meerdere stroompjes en diepjes die samen 

het Drentsche Aa systeem vormen.  

Grote jongen in het nest van de zeearend. 

Paartje krakeenden in het Workumer Nieuwland. 
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We starten bij het beheerkantoor van 

Natuurmonumenten in Oudemolen. Een 

grauwe vliegenvanger laat zich goed zien. Ze 

vliegt af en aan vanuit de hoek van het gebouw 

naar het nest in de boom met voedsel voor de 

jongen. Als we weglopen bij de gebouwen zien 

we direct langs de aangrenzende beek het 

zwartblauwe rapunzel staan. Een beekrombout 

vliegt op, deze schaarse soort komt algemeen 

voor langs de beek samen met de tientallen 

weidebeekjuffers die overal boven de beek 

hangen. We lopen op de flank van het beekdal 

met aan de ene zijde het nattere beekdal met 

veel kwel. Hier zijn holpijp en zeggevegetaties 

aanwezig met wat hoger op de flanken 

hooilanden met orchideeën, met name gevlekte 

orchis en reeds uitgebloeide brede orchissen.  

 

We gaan de brug over en het landschap 

verandert. Een landschap waar het 

heideblauwtje veelvuldig aanwezig is. Niet te 

verwarren met het icarusblauwtje dat er 

overigens ook veelvuldig rond dwarrelt. De 

veldleeuweriken en boompiepers zingen volop.  

Hier en daar wat plukjes struweel met zingende 

grasmussen en roodborsttapuiten. Na een tijdje 

lopen, komen we bij een ven waar volop libellen 

vliegen. Hier horen we de dodaars. Doordat het 

erg warm is, zijn de libellen erg actief en is het 

moeilijk om ze allemaal op naam te brengen. 

Soorten die we zien zijn gewone oeverlibel, 

viervlek, grote keizerlibel, metaalglanslibel en 

kleine roodoogjuffer. Verderop in een nat bosje 

horen we een wielewaal zingen. Helaas hebben 

we het paapje niet gezien, maar wel gehoord.  

Boven ons zweeft een wespendief, om 

vervolgens tussen de bomen te verdwijnen. Op 

de zandpaden, in het laatste stuk van de 

wandeling, zien we volop zandbijen.  

 

15 juli Springendal  

Maar liefst 23 deelnemers gingen deze avond 

mee op excursie naar het Springendal.  

De eerste wandeling ging naar de plek waar in 

2019 de muntschat, bestaande uit gouden en 

zilveren munten en sieraden, werd gevonden. 

De muntschat is nu nog te bezichtigen in het 

rijksmuseum Twente in Enschede. Daarna weer 

terug naar de auto en via de Hooidijk naar de 

parkeerplaats van Staatsbosbeheer, waar onze 

volgende wandelingen startte richting 

Duitsland. Struinend tussen bomen en struiken 

kwamen we een stuk verder bij velden met 

mais, maar ook veel met graan. Onderweg 

soorten gespot zoals vink, winterkoning, 

zwartkop, houtduif, witte kwikstaart, merel, 

groenling, tjiftjaf en grote bonte specht. Te 

midden van het glooiende landschap gingen we 

de Rietweg in. Deze is verhard maar gaat even 

verderop over in een zandweg. Aan het einde 

van deze weg werden jonge vogels gespot op 

grote afstand. We kwamen er niet uit of het 

zwarte of gekraagde roodstaarten waren.  

 

We gingen weer een bos in. Holenduif, geelgors 

en staartmees werden aan de lijst toegevoegd. 

Langs een smal bospad stonden enkele 

bijenkasten, waarvan één bijenvolk aan het 

zwermen was. Honderden bijen zaten aan de 

buitenkant van de kast. Aan het einde van het 

pad gingen we linksaf en daar hebben we even 

stil gestaan om te genieten van het prachtig 

glooiende landschap. Al wandelend over een 

heel smal bospad kwamen we uit op de heide 

en weer in Nederland.  

Eén van de vele zingende grasmussen. 

Overzwevende wespendief op onze tocht langs de Drentsche Aa. 
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Over een bospad langs de heide gingen we 

richting de orchideeën. Maar daar aangekomen, 

bleek dat we te laat in de tijd waren. Ook de 

Spaanse ruiter, die hier volop staat, was 

uitgebloeid. Weer terug naar de heide in de 

hoop daar een nachtzwaluw en/of een houtsnip 

te horen. Om 22.20 uur hoorden we de eerste 

nachtzwaluw. Een poosje later liet hij zich nog 

een keer horen. Op de valreep konden we het 

geluid van de houtsnip ook nog waarnemen. 

Inmiddels was het 23.30 uur en bijna geheel 

donker. Tijd om afscheid te nemen na een 

leerzame en geweldige avondexcursie.  

 

Leekstermeer en de Onlanden  

Op zaterdag 20 augustus vertrokken om 7 uur 

met tien deelnemers en reden na ongeveer 1,5 

uur de Oostpolder en de Onnerpolder in. De 

weilanden waren groen met hier en daar zelfs 

waterplassen. Vanuit een moerassig gebied 

hoorden we het herkenbare geluid van een 

waterral. Deze schaarse moerasvogel laat zich 

over het algemeen zelden zien, maar nu zagen 

we op verschillende plekken waterrallen rustig 

foerageren in de modder.  

Grote aantallen zwaluwen, boeren-, huis- en 

oeverzwaluwen, waren druk in de weer om 

insecten te vangen. Overal in de weilanden, 

sloten of poelen zag je zilverreigers. De sloten 

waren rijkelijk begroeit met o.a. kikkerbeet en 

bloeiende zwanenbloem. We liepen over de dijk 

langs het Drentsche Diep. In de rietkragen 

ontdekten we rietgorzen, rietzangers, 

ringmussen, fitissen en karekieten. Langs de 

waterranden zagen we op verschillende plekken 

watersnippen en zo nu en dan scheerden ze 

hoog door de lucht. Andere leuke soorten die 

we al wandelend over de dijk ontdekten waren 

o.a. kemphanen, zwarte ruiters, bosruiters, 

tureluurs, witgatjes, waterhoentjes, visdiefjes 

en nijlganzen. Zelfs een ijsvogel scheerde laag 

over het water. In de lucht ontdekten we een 

zwarte ooievaar, die een eind verderop in een 

weiland landde.  

We liepen verder langs het Drentsche Diep en 

zagen daar een geoorde fuut, die zich graag 

uitgebreid liet fotograferen.  Even later vloog 

een groepje reuzensterns over en daarna ook 

nog twee lepelaars. We besloten terug te lopen 

en, na een korte lunchstop, onze weg 

noordwaarts te vervolgen met aan de 

linkerzijde het Zuidlaardermeer en rechts een 

uitgestrekt veenweidegebied. Plotseling vloog 

er een purperreiger op uit een sloot, toch een 

soort die je niet alle dagen tegenkomt. Boven 

de weilanden en rietkragen speurde een bruine 

kiekendief naar prooi. We kwamen aan bij de 

uitkijktoren waar je een mooi uitzicht had over 

het Zuidlaardermeer. Ter afsluiting bezochten 

we nog even het Onnerpoldergemaal.   

Prachtig heideveld de Paardenslenkte. 

Een geoorde fuut liet zich gewillig fotograferen. 

Waterrallen foerageerden in een moerassig gebied van 

de Onnerpolder. 

https://www.nvwgdegrutto.nl/uploads/2/6/7/3/26732913/2022-07-15-springendal10_orig.jpg
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Weekendexcursie Ameland 7 tot en met 9 oktober  

Op vrijdag 7 oktober moeten we vroeg uit de 

veren om met 20 deelnemers de veerboot voor 

de oversteek naar Ameland te kunnen maken. 

Het is bijna kwart voor tien als we aanmeren in 

Nes met als eerste doel het fietsverhuurbedrijf. 

Als iedereen op het stalen ros zit, verlaten we 

de haven via de wadkant. Omdat het hoog 

water is, maken we meteen al kennis met een 

grote groep scholeksters met daartussen enkele 

bonte- en drieteenstrandlopers. Dat zijn alvast 

geen verkeerde soorten. Het is ongeveer 20 

minuten fietsen naar ons verblijfadres; de 

Kienstra Hoeve. Deze groepsaccommodatie 

bevindt zich in het plaatsje Buren, waar we ons 

inkwartieren.  

 

Terwijl onze vaste inkoopploeg al snel op weg is 

voor het inslaan van de boodschappen kijkt de 

rest alvast wat rond. Ons oog valt al snel op een 

grote groep goudplevieren in één van de 

weilanden en in de verte zijn wulpen te horen. 

Onze eerste gezamenlijke stop bij onze 

oriënteringstocht over het eiland is aan de 

wadkant. Dat is pakweg 500 meter van onze 

uitvalsbasis. We staan versteld hoeveel 

bergeenden er hier zijn. Bij de eerstvolgende 

stop valt ons oog op twee kanoeten. Dat is niet 

bepaald een alledaagse soort.  

Ook een groenpoortruiter en twee rosse 

grutto’s laten zich mooi bekijken. Verder zien 

we kleine groepjes bonte strandlopers, veel 

steenlopers, diverse wulpen en enkele 

tureluurs. Een eindje verder zien we een 

juveniele lepelaar (te herkennen aan z’n roze 

snavel). Ook dat is geen dagelijkse kost.  

 

We fietsen aanvankelijk gezamenlijk oostwaarts 

maar bij een splitsing valt de groep uiteen; een 

aantal wil graag naar de visboer. Een ander deel 

fietst door over niet al te best berijdbare 

zandwegen. Het aantal vogels hier, is marginaal. 

We horen een veldleeuwerik, zien graspiepers 

en koperwieken opkomen en er zijn wat 

kieviten te zien in de buurt van Nieuwlandsreid. 

Ook kan er nog een watersnip worden 

aangekruist. We besluiten dwars door en over 

de duinen terug te fietsen richting Buren. Dat 

wordt uiteindelijk een pittige veldrit. Eenmaal 

terug op de verharde weg worden gelukkig 

weer wat meer vogelsoorten gespot, zoals 

buizerd, torenvalk, tapuit, kneu, fazant, 

brandgans, knobbelzwaan en wederom veel 

goudplevieren.  Wat opvalt is het grote aantal 

grauwe ganzen wat er overal te zien is. Ook 

vliegen er zo hier en daar nog boerenzwaluwen.  

 

Aangezicht vanuit de veerboot op Nes. 

Geen alledaagse soort; de kanoet. Grauwe ganzen waren overal te zien.  
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Langs de wadkant zitten logischerwijs veel 

scholeksters en op het wad zelf worden 

smienten, slobeenden, wintertalingen en 

pijlstaarten gespot. Pal tegen de wind in fietsen 

we aansluitend vele kilometers langs het water 

richting Ballum. Dat is zo hier en daar toch 

afzien. Her en der zijn nog meer zilverplevieren 

te zien, evenals de bekende steltlopertjes, 

waartoe deze keer ook bontbekplevieren. De 

gebruikelijke meeuwensoorten zijn hier echter 

in de meerderheid. Onderweg komen we - niet 

onverwacht - ook oeverpiepers tegen. Een rosse 

grutto staat er aan de wadkant zieltogend bij en 

overal vliegen wulpen op.  

 

Na zeker 10 kilometer tegen de wind in te 

hebben gefietst en er geen zijweggetjes te 

bekennen zijn, klimmen we met fiets en al over 

een hek om aan de andere kant van de dijk op 

de binnendijkse route weer uit te komen. We 

fietsen - nu met de wind in de rug - terug 

richting Nes.  Natuurlijk wordt de bekende 

koelkastlijst met de waargenomen soorten 

onder de loep genomen en aangevuld. Er blijkt 

een paapje te zijn gezien en ook is er een 

zwarte zee-eend gespot. Opvallend zijn 

opgemerkte soorten als groene- en zwarte 

specht. Er wordt zelfs een sneeuwgors gemeld.  

 

‘s Avonds in Nes wordt ons een heerlijk buffet 

voorgeschoteld. Na een dagje in de buitenlucht 

smaakt het bovendien - uiteraard samen met de 

andere geneugten des levens – extra lekker. 

Resteert nog de scorelijst van vandaag. Die 

eindigt op 72 soorten waaronder de tapuit.  

Zaterdag 8 oktober  

Het merendeel van het gezelschap is al weer 

vroeg uit de veren. Een (te) korte nachtrust 

deert niet in een dergelijk weekend. Vandaag 

staat een vogelexcursie op het programma 

onder leiding van Jan de Jong, een geboren en 

getogen Amelander, die al zijn hele leven 

verknocht is aan vogels. Klokslag 09.00 uur 

komt hij op de fiets “aangesjeesd”. Iedereen 

staat buiten reeds startklaar. Na te hebben 

kennis gemaakt, vertrekt het voltallige 

gezelschap. Onze eerste stop is de wadkant, 

waarna we gezamenlijk doorfietsen naar de 

haven bij Nes. Net als een dag eerder zijn hier 

wederom veel scholeksters te zien. Ook een 

aantal bonte- en drieteenstrandlopers 

foerageren er.  

 

Met “de kop in de wind” vervolgen we onze 

fietstocht langs de wadkant. Het is stevig 

doortrappen, want nog altijd is het windkracht 

5/ 6. Onderweg signaleren we weer bekende 

soorten als kok-, storm- en zilvermeeuw, 

steenloper, wulp, scholekster, tureluur, 

zilverplevier, etc. etc. Zelfs een bruine 

kiekendief ontsnapt niet aan de aandacht. Er 

doet zich een leuk moment voor als we het 

KNRM-reddingsstation naderen. Twee 

zeehonden vinden dat langgerekte 

fietsgezelschap kennelijk zodanig leuk dat ze 

naar ons toe komen zwemmen. Eén ervan is 

nog een jonkie, die zich op nog geen 2 meter 

afstand laat portretteren. Het diertje laat zich 

van alle kanten gewillig op de gevoelige plaat 

vastleggen.  

Fietsend langs de dijk waren er tapuiten te zien.  Nieuwsgierige blik van een jonge zeehond.   
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Na dit amusante voorval parkeren we onze 

tweewielers bij het reddingsstation, en worden 

enkele telescopen opgesteld. Ook hier zijn weer 

dezelfde soorten te zien als voorheen, 

aangevuld met een aantal eiders en een 

middelste zaagbek (mannetje in eclipskleed). 

Heel even laat ook een kleine strandloper zich 

zien. Verder gaat het richting eindpunt van het 

eiland waar de fietsen voor wat langere tijd 

worden gestald. We kijken uit op de zogeheten 

Feugelpôlle; een kwelder aan de zuidwestkust 

van Ameland. Het is een gebied aan zee dat 

bijna nooit overstroomt. Het is een belangrijke 

hoogwatervluchtplaats en tevens foerageer- en 

broedgebied voor duizenden vogels.  

Er valt hier dan ook van alles te zien. Wat te 

denken van: grote aantallen bergeenden, 

tureluurs, bonte strandlopers, scholeksters met 

daartussen onder meer 10-tallen lepelaars. Ook 

zien we diverse pijlstaarten, slobeenden, 

wintertalingen, smienten, rosse grutto’s, 

aalscholvers etc. etc. We hebben het aantal niet 

geteld, maar het waren er met elkaar enkele 

duizenden. In de buurt van Hollum ronden we 

het eiland en fietsen aan de andere kant van 

het eiland terug richting Ballum. Als laatste wil 

onze natuurgids ons daar nog het Groene 

Strand laten zien waar je een mooi uitzicht hebt 

op de kust en de duinen. Daar nemen we 

afscheid. Annemarie zegt hem hartelijk dank 

voor zijn rondleiding over het eiland en alle 

kennis die hij met ons wilde delen.  

 

Zoals gebruikelijk valt de groep daarna 

geleidelijk uiteen. Een aantal wandelt een 

eindje het gebied in, anderen prefereren een 

terrasbezoek bij het strandpaviljoen en de rest 

stijgt wederom op het stalen ros om het eiland 

verder te gaan verkennen. Ieder van ons trekt 

er gaandeweg op uit, waarbij ook nu weer de 

nodige steltlopers, waaronder kleine 

strandloper en bontbekplevier worden gezien. 

Ook kleine zilverreigers worden er op het wad 

gespot. Verder heeft een aantal van ons ‘s 

middags een visarend gespot bij de 

forellenvisvijvers “T Nijlân”.  

De verdere aanvullingen op onze “koelkastlijst”, 

zoals dodaars, tafeleend, kuifeend, rietgors, 

zanglijster, holenduif, heggenmus en 

boomkruiper. Daarmee komt onze scorelijst op 

dag 2 op 89 soorten. Het is weliswaar wat 

magertjes, maar toch . . . . . s ’Avonds zijn we 

weer uitgebreid wezen tafelen bij restaurant De 

Jong, waar we een dag eerder ook waren. 

Geheel in de traditie van de weekendexcursies 

wordt op de zaterdagavond door Wim Wijering 

een PowerPoint verzorgd met een terugblik op 

onze weekendervaringen van een jaar eerder.  

 

Zondag 9 oktober:  

Hermie en Joop zijn dit keer, zoals vaker, het 

vroegst uit de veren. Zij zorgen ervoor dat het 

ontbijt kant en klaar op tafel staat. Alleen de 

eitjes moeten (nog) zelf worden gebakken. 

Annemarie, die het eiland goed kent, gaat met 

een grote groep wandelaars naar “de 

Eendenkooi”; een klein stukje buiten Buren. Het 

is de enige nog overgebleven en in werking 

zijnde eendenkooi op het eiland. De eendenkooi 

stamt uit 1705. Het wordt een mooie 

wandeling, waarbij onder meer koperwieken 

worden gezien, een veldleeuwerik wordt 

gehoord en een slechtvalk en een grote 

zilverreiger acte de présence geven.  

Op de hoogwatervluchtplaats de Feugelpôlle 

verzamelen zich veel vogels. 

Visarend op zijn dagelijkse rondje langs de forellenvijver. 
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Tevens lopen we als het ware tegen een buizerd 

op. Van de 100 buizerds, die je op deze manier 

tegenkomt gaan er meteen 99 op de wieken. 

Deze blijft echter rustig zitten; een buitenkansje 

voor de aanwezige fotografen. Ook nu weer 

splitst de groep zich op. Jan G. en Johan zijn al 

snel met de telescopen aan de wadkant te 

vinden. Al die steltlopertjes op het wad kunnen 

ze nu eenmaal niet weerstaan. Zo kan ook de 

kluut als nieuwe lijstsoort worden genoteerd.  

Ook wordt er even later nog een bokje gespot. 

Wim trekt er in het begin alleen op uit en wist 

aan de wadkant een prachtig mannetje eider te 

portretteren.  

Langzaamaan komt iedereen binnen, wordt het 

verblijf netjes achtergelaten, wordt de bagage 

opgehaald en leveren we onze huurfietsen in. 

Hiermee komt een eind aan een mooi weekend, 

waarbij we van alles hebben meegemaakt en 

kunnen we er mogelijk weer een jaartje tegen. 

We nemen hartelijk afscheid van elkaar.  

Oh ja; we hebben net de 100 soorten niet 

gehaald. De scorelijst bleef uiteindelijk namelijk 

steken op 98!  

Nawoord: Geheel onverwacht is één van onze 

vaste excursiegangers naar de Waddeneilanden, 

te weten Alphons Leus, ons zeer recent op 78-

jarige leeftijd ontvallen. Een laatste groet vanuit 

Ameland voor jou Ceciel.  Heel veel sterkte 

gewenst bij dit zware verlies.  

 

Kraanvogelexcursie Diepholz 

Op zaterdag 5 november 2022 gingen we met 

16 deelnemers naar het Diepholzermoor voor 

onze bekende kraanvogelexcursie. We 

verzamelden ons in Duitsland weer op de vaste 

plek; namelijk “An der Dadau”.  

Daar aangekomen lieten overvliegende groepen 

in het vroege ochtendgloren al hun 

karakteristieke roep horen; het was dan ook 

gelijk genieten. De verwachtingen voor deze 

dag waren hoog gespannen. Een aantal mensen 

van onze vereniging waren vijf dagen eerder er 

nog geweest. Toen werd het aantal aanwezige 

kraanvogels op zeventig duizend geschat. Op 

onze excursie dag bleek het aantal kraanvogels 

fors te zijn verminderd. Velen waren kennelijk al 

vertrokken naar zuidelijke oorden. Vanaf het 

vertrekpunt reden we die dag verder langs het 

“Am Moorkanal” en vervolgens de Langer 

Damm op. Hier en daar stonden kleine groepen 

kraanvogels voedsel te zoeken. Het viel ons op 

dat er deze keer weinig geoogste maisvelden te 

zien waren.   

Onverstoorbare buizerd volledig gefixeerd op 

muizen. 

Overvliegende kraanvogels in het vroege ochtendgloren. 

Prachtig mannetje eider aan de wadkant. 
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Alles was ingezaaid met graan, wat er - door het 

zachte herfstweer - prachtig op stond. Op een 

grote maisakker liepen honderden kraanvogels 

voedsel te zoeken. Verder zagen we onderweg 

uiteraard nog veel meer vogels, zoals vink, 

keep, ekster, buizerd, grote zilverreiger, blauwe 

reiger, pimpelmees, koolmees, roodborst, 

geelgors en vele grauwe- en kolganzen.  

We reden de Langer Damm uit naar het 

Drebbersches moor. Hier stapten we uit en 

liepen het gebied in. Een vos kruist ons pad. 

Verder zien we goudvinken en sijzen, maar ook 

matkop en zwarte mees.  

Van hieruit vertrokken we richting Ochsenmoor 

waar we een bezoek hebben gebracht aan de 

vogelkijkhut. Deze ligt aan een brede 

veenleiding; midden in de weilanden. Op het 

water in deze veenleiding was meer te zien.  

 

 

Een ijsvogel vloog steeds heen en weer. Dat was 

prachtig om te zien. Ook zagen we hier wilde 

eenden, krakeenden, wintertalingen, 

slobeenden, maar ook dodaars, waterhoen en 

meerkoet waren present. Nog een mooie 

waarneming was die van een familie beverrat, 

die in het water rondzwom. Eén van de ouders 

kwam het water uit en ging dicht voor onze 

ogen in het gras zijn kostje bij elkaar scharrelen.   

 

Van hieruit verplaatsten we ons naar de 

zuidoostkant van de Dümmersee, waar we een 

bezoek brachten aan de vogelkijkhut.  Er waren 

niet zoveel soorten te zien, wel echter veel 

aalscholvers met daarnaast soorten als 

kuifeend, wilde eend, kokmeeuw, slobeend, 

pijlstaart, wintertaling en een enkele grote 

zaagbek. Op afstand nog twee zeearenden in 

een boom en ook nog een grote bonte specht.  

 

Aansluitend vertrokken we naar het Rehdener- 

Geestmoor; onze laatste plek om de inkomende 

kraanvogels, die naar de slaapplaats in het veen 

gaan, te kunnen bewonderen. Via de 

Moordamm [veel vogelaars] reden we naar de 

Speckendamm, waar het een stuk rustiger was. 

Door de droge zomer stond er maar weinig 

water in het veen. Ook was het er danig 

dichtgegroeid met bomen, wat het uitzicht over 

het gebied belemmerde.  Het binnenvallen van 

het aantal kraanvogels was daarom dan ook 

minimaal. Dat hebben we in het recente 

verleden vaak heel anders meegemaakt. Het 

was al met al weer een mooie 

(kraan)vogelexcursie.  

Honderden foeragerende kraanvogels op 

een grote maisakker. 

Grazende beverrat in grasland langs de veenleiding. 
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Veluwemeer   

Op zaterdag 26 november 2022 vertrokken we 

met 8 personen richting het Veluwemeer. 

Bij aankomst eerst even bijkletsen onder het 

genot van een kopje koffie met broodje. 

Inmiddels waren de ruim voorradige telescopen 

al opgezet en werden de eerste soorten al 

genoteerd. Brilduiker, Wilde – en zelfs de kleine 

zwaan werden gespot. Een vrouwtje blauwe 

kiekendief kwam ook even goeiendag zeggen. 

Een vogel waarvan we in eerste instantie 

dachten dat het een middelste zaagbek was, 

bleek een vrouw nonnetje te zijn.  

 

Na een poos aan de waterkant verplaatsten we 

ons naar het vogelkijkscherm, 200 m. verderop. 

Onderweg werd er ook gesproken over 

“wenssoorten”.  Zo wou Gemma heel graag een 

ijsvogel zien en Jan een krooneend. Alsof het zo 

moest zijn, kwam een ijsvogel wel vier tot vijf 

keer langs vliegen. Op een gegeven moment  

 

ging hij zelfs op een paal zitten. Vlak achter het 

scherm werd door Jan een waterral gehoord en 

gezien. Na best wel veel en mooie soorten 

gingen we naar uitkijktoren “Hierdensebeek”. 

Deze metalen observatie hut staat dicht bij het 

water. Een groep kleine zwanen lag in het 

water, altijd leuk om te zien. In de weilanden 

om de toren zaten heel veel ganzen. Grauwe- 

kol- brand- en Canadese gans werden 

genoteerd.  

 

Onderweg naar de volgende stop zagen we 

opvallend veel grote zilverreigers. Ook enkele 

torenvalken lieten al biddend hun jachttechniek 

zien. De volgende plek was de “Kapiteinshut”. 

Een prachtig mooi wandelpad door het bos 

brengt ons na een kwartier lopen bij de hut. De 

wens van Jan ging hier in vervulling, een groot 

aantal krooneenden liet zich van dichtbij zien. 

Een greep uit het aantal soorten hier: kuifeend, 

doodaars en bergeend. Over het weer hadden 

we niet te klagen, het was ongeveer 8 graden 

en nagenoeg windstil. En niet te vergeten, het 

was droog.  

 

Op een gegeven moment hebben we de auto 

weer opgezocht, en zijn we terug naar Twente 

gereden. De vogellijst telde inmiddels 45 

soorten. Om 17.00 uur waren we weer terug in 

Weerselo. Na nog even nakuieren, konden we 

terugkijken op een geweldig mooie natuurdag. 

 
 
 

Grote groep krooneenden voor de Kapiteinshut. 

In de weilanden rond de uitkijktoren veel grauwe- 

en kolganzen. 
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ACTIVITEITEN JEUGNATUURDGROEP 
 
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. Uitgezonderd augustus en december wordt er 

maandelijks een activiteit georganiseerd door het bestuur van de groep dat gevormd wordt door 

Annemarie Lutke Veldhuis, Agonda Kemerink, Marianne oude Tijdhof en Josefien Scholten. 

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

 

Voer voor vogels  

Op vrijdag 11 februari zijn we bij elkaar gekomen 

op het erf van Annemarie Lutke Veldhuis.  

Acht kinderen hadden zich aangemeld voor deze 

middag en die werden met iets lekkers te 

drinken en een koek verwelkomd door 

Annemarie. Daarna gingen we met z’n allen eerst 

in de stal kijken, waar er vooral ontzag was voor 

die grote stier. Achter in de schuur stond een 

grote voedermengmachine waar de kinderen één 

voor één de trap op mochten klimmen om erin 

te kunnen kijken.  

 

Vooraf hadden Agonda en Annemarie al 

voorbereidingen getroffen voor de activiteit van 

die middag. Zo waren er gaten in planken 

geboord en flink wat wilgentakken verzameld. In 

elke plankje zaten acht gaten waar een wilgentak 

door moest worden gestoken. Daarna kon je met 

fijne wilgentakken vlechten rond de stokken die 

onder het plankje uitstaken. Aan de bovenkant 

werden de stokken met een touw aan elkaar 

gebonden. Op het plankje kwam een pot 

vogelvoer te staan, waar alleen de kleine vogels 

bij konden komen. Het resultaat mocht er zijn.  

 

 

 

 

De Kleine IJsvogelvlinder en Waterbeestjes 

Op vrijdagmiddag 24 juni zijn we met een aantal 

kinderen naar Havezathe het Everloo in Rossum 

gereden. Vanaf de parkeerplaats zijn we,  

gewapend met schepnetjes en bakken, naar een 

mooie poel in het Roderveld gelopen.  

Van Natuurmonumenten hadden we 

toestemming gekregen om in die poel onderzoek 

te doen naar waterbeestjes. Marianne had haar 

vlindernet meegenomen, omdat het de vliegtijd 

was van de Kleine IJsvogelvlinder en die volop in 

het Roderveld voorkomt.   

Het duurde dan ook niet lang voor we er een 

langs het pad zagen fladderen. Voorzichtig een 

vlinder gevangen en in een potje konden de 

kinderen hem mooi bewonderen. Hier dan ook 

verteld hoe belangrijk kamperfoelie is voor de 

Kleine IJsvogelvlinder. De zgn. waardplant van 

die vlinder. Daar zet ze haar eitjes op af, omdat 

de rups die uit dat eitje groeit, niets anders wil 

eten.  Zo ook nog een Groot dikkopje en het 

Koevinkje kunnen bekijken. Andere vlinders die 

we zagen, maar niet hebben gevangen, waren 

Bruin zandoogje, Klein geaderd witje en het 

prachtige kleine Heideblauwtje.  

Een grote voedermachine trekt bekijks. 

 

Mooie poel in het Roderveld. 
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Het was lekker weer en zoals meestal waren de 

laarzen niet lang genoeg en waren er al snel 

natte voeten. Hup, dan maar de laarzen en 

sokken uit en zo het water in.  

Aan het water zagen we een mooie Viervleklibel 

en een Watersnuffel, een juffer die tot de 

libellen behoort. De kinderen waren enthousiast 

met de schepnetten in de weer. Gelukkig hadden 

we twee bakken meegenomen, want er werd 

veel gevangen. O.a. de larve van een 

kamsalamander, larven van libellen, kikkervisjes, 

bootsmannetjes en een paar staafwantsen, toch 

een aparte verschijning. Natuurlijk werd er weer 

een kikkertje gevangen en er zaten kleine visjes 

in de poel. Voor we bij de poel weg gingen nog 

een paar framboosjes geplukt. Na een broodje 

en iets te drinken ging het na een heerlijke 

middag weer huiswaarts.  

 

Museumboerderij Bronzezeithof  

Op 30 september reden met een groep van 

ongeveer 13 kinderen richting Uelsen.  

We werden verwacht bij de Bronzezeithof.  

Deze museumboerderij werd ongeveer 12 jaar 

geleden gebouwd, de aanleiding was een tal 

vondsten op een nieuwbouwterrein in Uelsen. 

Daarbij werden resten van begraafplaatsen en 

bewoning gevonden. De prachtige nagebouwde 

boerderij ligt vlakbij de bron van de Linnenbach. 

De bronstijd volgde op de steentijd en duurde 

grofweg van 3000 tot 800 voor Chr. Men 

ontdekte per toeval dat als je aan koper tin 

toevoegt er brons ontstaat. In onze streken bleef 

het een schaars materiaal en werd voornamelijk 

gebruikt voor sieraden en wapens. Het weer was 

die dag heerlijk, dus na een vrij uitgebreide uitleg 

van onze enthousiaste gids mochten we de  

boerderij bekijken, waar we om het vuur zittend 

konden ervaren dat de mensen toen veel in de 

rook leefden. In die tijd hadden de mensen ook 

al veel handige hulpmiddelen tot hun 

beschikking, het leven was echter wel erg zwaar. 

We konden terugkijken op een prachtige middag 

waarbij de kinderen geboeid hebben geluisterd.  

 

Wandelen in de omgeving van Saasveld  

Eind oktober was het nog steeds prachtig weer. 

Dit keer bleven we in Saasveld, we wandelden 

weg vanaf het erf van de familie Nijland aan de 

Saterslostraat Hier wonen Riet en Hendrik. 

Hendrik wandelt veel en heeft op die manier een 

mooi pad gemaakt. Er hadden zich tien kinderen 

aangemeld, dit was een zeer enthousiaste groep. 

Onderweg werd er van alles gevonden en 

meegedragen, als je je ogen en oren openzet zie 

en hoor je veel! Zo vonden we zomaar een zak 

lekkers neergelegd door de bosreus! 

Bij de beek aangekomen mochten de laarzen en 

sokken uit, heerlijk plonzen in de modder.  

Als afsluiting mocht ieder een boomstam kiezen 

en zijn we even met de ogen dicht tot rust 

gekomen, je hoort het bos dan weer anders! 

Dan maar lekker op blote voeten. 

De gids wist de kinderen te boeien. 

Gezeten tegen een boomstam de stilte ervaren in een bos. 

https://www.nvwgdegrutto.nl/uploads/2/6/7/3/26732913/lekker-met-blote-voeten-dsc00497_orig.jpg
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EDUCATIEVE NATUURPROJECTEN SCHOOLJEUGD 
 

Door het aanbieden en begeleiden van meerdere educatieve natuurprojecten aan basisscholen beijveren 

we ons als vereniging om de schooljeugd te betrekken bij de natuur. Hiermee kun je immers niet vroeg 

genoeg beginnen. We werken bij dit alles nauw samen met de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, met 

maar liefst 21 basisscholen, het Waterschap Vechtstromen, leerboerderij Stayble en een aantal andere 

natuurwerkgroepen en organisaties uit de regio.   

 

Vier projecten  

Heden ten dage nemen veel leerlingen uit de 

groepen 5 tot en met 8 vrijwel jaarlijks deel aan 

een viertal schoolprojecten, te weten: “Help 

vogels de winter door”, “Red de vlinder en de 

bij”, “Nestkasten voor holenbroeders” en 

deelname aan de boomfeestdag.   

Alle 4 projecten zijn tot stand gekomen binnen 

de eigen gelederen en worden in goed overleg 

uitgevoerd met de gemeenten, de scholen en 

ruim 60 vrijwilligers. Door hieraan mee te doen 

leren de scholieren spelenderwijs de natuur te 

ontdekken. Hopelijk werpt deze teruggekeerde 

“biologieles” zowel in als buiten de klas in de 

toekomst zijn vruchten af.   

 

Het was een heel druk jaar voor onze v.m. 

voorzitter Wim Wijering, die namens onze 

Vereniging de schoolprojecten organiseert, 

coördineert en begeleidt. Het aantal keren dat hij 

hiervoor op stap moest en contacten moest 

leggen en onderhouden, is legio.  

In beide gemeentes fungeert hij als coördinator 

Jeugd en Natuur. Hij was dan ook bij alle 

projecten present.  

 

Scholenproject “Help vogels de winter door” 

In januari deed de winter zijn intrede en het 

vroor behoorlijk. Vogels kunnen onder dergelijke 

omstandigheden wel wat extra hulp gebruiken. 

Daarom hebben we in respectievelijk Noord-

Deurningen en Mariaparochie 

basisschoolleerlingen medio januari laten 

meedoen aan het scholenproject “Help vogels de 

winter door”. Vanwege de coronaperikelen 

mochten er toentertijd helaas geen vrijwilligers in 

de klas meedoen. Wel is er tijdig voor gezorgd 

dat alle benodigdheden, inclusief de presentatie, 

tijdig op school werden aangeleverd. Hierin werd 

duidelijk gemaakt dat hulp aan vogels niet alleen 

leuk, leerzaam, maar ook belangrijk is in een 

periode van ontberingen.  Vol enthousiasme 

gingen de leerlingen aan de slag en mocht ieder 

kind een voederhuisje in elkaar knutselen, 

pindasnoeren rijgen en vetbollen maken.  

Met het project red de vlinder en de bij zijn we al in 2016 gestart. 

Het was een druk jaar voor Wim Wijering. Vol enthousiasme gingen de kinderen aan de slag.  
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In december hebben is onder dezelfde noemer 

het project herhaald. Dit keer deden scholieren in 

Denekamp (basisschool de Zevenster) en in 

Manderveen (basisschool de Zeven Mijlen) mee. 

Samen met een zogeheten doe-klas van 

basisschool de Meander in Ootmarsum hebben 

we het al met al over 80 leerlingen, die zich het 

lot van vogels in de winter hebben aangetrokken.  

Denekamp nam gelijker tijd deel met twee 

klassen waardoor het met 54 leerlingen een 

behoorlijke happening werd. Hiervoor moesten 

12 vrijwilligers worden opgetrommeld om samen 

alles in goede banen te leiden. Na de presentatie 

mochten de leerlingen hun creatieve geest de 

vrije loop laten. Met van huis meegenomen 

accuboormachines mochten ze zelf de 

voederhuisjes in elkaar zetten.  

 

Ook in december ging het er in Manderveen met 

17 leerlingen een stuk relaxter aan toe. Daar kon 

worden volstaan met 5 natuurcoaches. Uiteraard 

werden er op beide scholen ook nu weer volop 

pindasnoeren geregen en vetbollen gemaakt, 

waarbij gebruik werd gemaakt van door kinderen 

zelf opgezochte dennenappels. Na afloop 

mochten de scholieren hun eigen gemaakte 

knutselwerken meenemen naar huis om die thuis 

op te hangen.  

Nestkastproject help vogels aan onderdak  

In maart gingen leerlingen van de scholen in 

Langeveen en Saasveld gingen samen met 

vrijwilligers van onze vereniging en Stichting 

Vogelwerkgroep Geesteren aan de slag met het 

bouwen van nestkastjes voor holenbroeders.  

Op ons initiatief is er een nestkastproject voor 

basisscholen opgezet. De kinderen krijgen op 

school een presentatie over nestkastjes en hun 

bewoners. Daarna is het de beurt aan hen zelf. 

Met hulp van de vrijwilligers knutselden de 

leerlingen van de hoogste klassen een nestkastje 

in elkaar.  

 

Aan het einde van de schooldag moest er alleen 

nog een mooie plek worden gezocht om de 

vogelverblijven in de buurt van de school op te 

hangen. Ook dat was nog best een klus.  

De leerlingen en vrijwilligers van beide 

vogelwerkgroepen houden gedurende het 

broedseizoen de bewoning van de nestkastjes 

nauwlettend in de gaten.  

 

Schoolproject “Red de vinder en de bij”  

Het gaat in veel delen van de wereld en ook in 

ons land slecht met tal van vlinders en bijen, zo 

ook met akker- en weidevogels. Door in de eigen 

leefomgeving bloemenmengsels in te zaaien, 

voorlichting te geven en samen te werken 

worden steeds meer mensen (waartoe kinderen) 

bewust gemaakt van het feit hoe belangrijk de 

kringloop in de natuur is. Eén van de speerpunten 

daarbij is het scholenproject “Red de vlinder en 

de bij”, waar intussen alle basisscholen in 

Dinkelland en Tubbergen aan deelnemen.  

Dit jeugdproject is er onder meer op gericht om 

de leerlingen, ook buiten het klaslokaal om, in 

contact te brengen met de natuur.  

Kinderen van de Zevenster bezig met het rijgen 
van pinda's.   

Het ophangen van een nestkastje in Langeveen.   

De Manderveense kids samen met hun natuurcoaches.   
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Activiteiten 

Dit jaar was er volgens ons nieuwe concept extra 

aandacht voor groep 7/ 8 van basisschool ’t 

Kämpke in Lattrop en de minioren (kinderen van 

groep 2 en 3) van Jong Nederland, afdeling 

Fleringen. Deze laatste groep vertegenwoordigt 

in deze ook de Heilig Hartschool in Fleringen. Bij 

de inzaaistroken in beide kerkdorpen heeft de 

gemeente in het voorjaar een groot 

insectenhotel geplaatst, die de kinderen uit beide 

kerkdorpen zelf met geschikt materiaal hebben 

opgevuld.  

In de directe nabijheid van het insectenhotel 

heeft de jeugd een bloemenmengsel mogen 

inzaaien, nadat zij eerst op een leuke manier 

uitleg hadden gekregen waarom dit nodig is.  

 

Eind juni/begin juli hebben de kinderen in 

Fleringen en Lattrop de resultaten van hun 

activiteiten kunnen bekijken en daarna een 

praktijkopdracht uitgevoerd. Op ’t Kämpke 

ontving het groepje met de hoogste score een 

heus insectenhotel, die ze thuis in de tuin 

mochten ophangen. De reactie van de juf na 

afloop was veelzeggend.  

Zij schreef: “De kinderen waren erg enthousiast. 

Ze vonden het geweldig en waren erg blij met 

hun presentjes. Dank hiervoor! Ook voor de 

leuke en leerzame lessen”. De minioren in 

Fleringen kregen allemaal - na afloop van hun 

inspannende zoek- en speurtocht naar vlinders, 

bijen, bloemen en verstopte bordjes met 

vogelafbeeldingen - ook een dergelijk hotelletje 

mee naar huis. Ook vanuit Fleringen werd erg 

positief gereageerd. Zij schreven: “Wij willen 

jullie nogmaals bedanken voor de inzet naar ons 

toe. Het was weer een superleuke middag. De 

kinderen hebben het opnieuw erg mooi 

gevonden”.  

 

Niet alleen in Lattrop en Fleringen deden 

scholieren mee aan het scholenproject “Red de 

vlinder en de Bij”. Dat was ook het geval in 

Rossum, Weerselo, Hertme, Reutum, Geesteren, 

Agelo, Maria Parochie en Ootmarsum. Begin juli 

kwamen de kinderen in schoolverband terug bij 

hun eigen ingezaaide bloemstrook. Nadat ze met 

eigen ogen de resultaten hadden bekeken, 

mochten ze in competitieverband met behulp 

van zoekkaarten allerlei natuurvragen 

beantwoorden. Menig kind keek zijn of haar ogen 

uit bij het zien van zoveel verschillende kevertjes, 

zweefvliegen, hommels, bijen, vlinders e.d. wat 

er zo links en rechts in het rond vloog of kroop.   

De schooljeugd in Lattrop enthousiast aan de slag op hun eigen bloemstrook. 

De kinderen uit Fleringen hebben het insectenhotel zelf 
opgevuld.   

Praktijkopdracht in Ootmarsum. 
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Het Stift Weerselo 

Als vereniging staan wij al geruime tijd in 

verbinding met het Stift. Wij dragen op deze 

locatie ons steentje bij aan het 

landschapsontwikkelingsplan 2030, wat intussen 

gefaseerd in gang is gezet. In het voorjaar hebben 

diverse kids van Jong Nederland, afdeling 

Weerselo, samen met natuurcoaches onder meer 

de gehele bosweide bloemrijk ingezaaid. Dat 

bleek al met al toch nog een hele klus.  Aan het 

eind van de bloeitijd hebben nog veel insecten en 

vogels kunnen profiteren van de laatbloeiers en 

het zaad op het terrein.  

 

Wij hopen in 2023 op het Stift een deel van ons 

40-jarig jubileum te vieren met een natuurexpo/ 

annex natuurmarkt. Het is op deze dag de 

bedoeling dat veel facetten van de natuur onder 

de aandacht van het publiek zullen worden 

gebracht. Kernthema’s op deze dag zijn: a. 

samenwerking (met andere natuurorganisaties); 

b. verbinding (met onze samenleving) en c. jeugd 

(toekomstgerichte aanpak).  We verwachten dat 

de bosweide tegen die tijd weer volop in bloei 

staat. Om die reden hebben we in oktober alvast 

veel ongewenste opslag van veldzuring en 

karmozijnbes verwijderd. Daarna was het 

wederom de beurt aan de Weerselose jeugd van 

Jong Nederland om de helft van het terrein  

 

 

 

 

hernieuwd in te zaaien. Ze hebben daartoe zelfs 

een deel van hun herfstvakantie opgeofferd. In 

één woord: klasse! De andere helft van de 

bosweide komt het voorjaar aan de beurt.  

 

Bij elkaar opgeteld hebben in 2022 ruim 300 

leerlingen van 10 basisscholen hun beste beentje 

voorgezet om alleen al vlinders, bijen en overige 

insecten te helpen. En daarnaast ook nog eens 30 

jeugdleden van Jong Nederland (beide 

afdelingen). Je zou zeggen dat daar in de 

toekomst welhaast een aantal enthousiaste 

natuurbeschermers uit voort moet komen. 

Resteert m.b.t. dit onderwerp te zeggen dat ook 

nu weer de gemeenten, maar tevens het 

Waterschap Vechtstromen zich van hun beste 

kant hebben laten zien. Zij stelden als steeds 

weer veel zaaigoed en ander benodigd materiaal 

beschikbaar.  

 

Veel insecten en vogels hebben nog geprofiteerd van de laatbloeiers. 

Hopelijk staat alles dan in bloei. 
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D. Boomfeestdag / voedselbos  

November 2022:  

 

a. Basisschoolleerlingen uit Weerselo vieren Nationale Boomfeestdag  

b. Basisschoolleerlingen maken Manderveen groener.  

 

Met deze beide titels werd via de 

communicatieafdeling van de gemeenten 

Dinkelland en Tubbergen onderstaande 

berichtgeving gepubliceerd, waarvan een deel is 

overgenomen.  

 

In de gemeenten Dinkelland en Tubbergen wordt 

Nationale Boomfeestdag samen gevierd met 

basisschoolleerlingen (groep 7) van de 

Aloysiusschool in Weerselo en van basisschool de 

Zeven Mijlen in Manderveen (groep 7 en 8). De 

leerlingen kregen een schop in de hand en 

konden zich in Weerselo uitleven aan de 

Geerdshof. In Manderveen was dit het geval aan 

het begin van de dorpskern. Stichting Nationale 

Boomfeestdag zet zich in om ieder kind in zijn of 

haar basisschooltijd minimaal één boom te 

planten. Kinderen die onder schooltijd een boom 

planten, leren op een speelse manier het belang 

van bomen voor het klimaat en duurzaamheid 

kennen. “Het is belangrijk dat onze jeugd wordt 

klaargestoomd voor de toekomst; hier hoort een 

goed en gezond klimaat bij”, laat wethouder 

Benno Brand van de gemeente Dinkelland weten. 

Zijn collega, wethouder Oude Avenhuis van de 

gemeente Tubbergen reageerde op zijn beurt 

met: “Klimaat en duurzaamheid zijn beide 

belangrijke thema’s in onze gemeente. Het is 

goed dat onze jeugd hier al vroeg bij stilstaat”.  

De leerlingen van beide scholen hadden een 

drukke ochtend.  

 

De dag begon met een presentatie in de klas 

door Wim Wijering, die de kinderen duidelijk 

maakte hoe belangrijk bomen zijn voor zowel 

mens als dier. Daarna werden de mouwen 

opgestroopt, moesten de laarzen aan vanwege 

de modder en kreeg - met begeleiding van 

diverse natuurcoaches en beide wethouders - 

een groot aantal bomen en struiken een nieuwe 

bestemming. Ook op het Stift in Weerselo 

werden bomen geplant. In dit geval ging het om 

de aanleg van een voedselbos, geschikt voor 

zowel mens als dier. De organisatie hiervan is in 

handen van de Hervormde stichting het Stift 

Weerselo. Ook nu weer wordt samengewerkt 

met Natuur- en vogelwerkgroep de Grutto.  

Boomfeestdag in Weerselo. 

De kinderen in Manderveen, samen met de wethouder. 
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Het inplanten gebeurt wederom met Weerselose 

kinderen, die hulp krijgen van vrijwilligers van 

beide organisaties. Kwekerij de Transitie 

begeleidt als voedselbosexpert de activiteiten.  

De gemeente Dinkelland bekostigt een deel van 

het plantgoed op deze locatie”. De gemeente had 

na afloop voor alle deelnemertjes van de 

boomfeestdag nog een verrassing in petto. Uit 

handen van Niek Potijk ontvingen ze allemaal een 

bollenpakket (happy bee mix) om thuis te kunnen 

planten.  

Reeds in een eerder stadium werden op het Stift 

veel braamstruiken verwijderd in het reeds 

bestaande bos om ruimte te creëren voor de 

aanleg van het voedselbosgedeelte. In de 

herfstvakantie hebben we gezamenlijk 500 m2 

ingeplant met soorten als hazelaar, 

krentenboom, lijsterbes, vogelkers, tamme 

kastanje, meidoorn, vuilboom, haagbeuk, 

meidoorn, blauwe bosbes en bosaardbei.   

Aan het opschonen van het bos en het inplanten, 

hebben - naast diverse vrijwilligers ook een 

aantal kinderen, die een binding hebben met 

deze locatie, geholpen.  

 

De kosten van het plantgoed zijn in goed overleg 

bekostigd door de Hervormde stichting het Stift 

Weerselo, de gemeente Dinkelland en onze 

Vereniging. Het bestuur van onze Vereniging 

heeft gemeend om in verband met ons 40-jarig 

jubileum in 2023 in dit kader een bedrag van 

2000 euro beschikbaar te stellen. Een gedeelte 

zal gaan naar het voedselbos in het Stift en een 

ander gedeelte zal een andere bestemming 

krijgen. Het is bedoeld als een gift van onze 

Vereniging aan onze maatschappij, waarvan we al 

die jaren op allerlei gebied veel support hebben 

mogen ontvangen. Er is de afgelopen maanden 

hard gewerkt om alles tijdig in orde te krijgen. 

Hopelijk kunnen we daar volgend jaar letterlijk en 

figuurlijk de vruchten van plukken.  

 

Voorlichting  

Zoals u hebt kunnen lezen is er het afgelopen jaar 

veel aandacht besteed aan voorlichting op 

scholen. In de presentatie “Help vogels de winter 

door” wordt ingegaan op: de overlevingskans van 

vogels in de winter, hulp die er bij huis kan 

worden geboden, herkenning van een aantal 

tuinvogelsoorten, deelname aan de nationale 

tuinvogeltelling en uiteraard de manier waarop je 

een voederhuisje maakt, pindaslingers kunt rijgen 

en vetbollen maakt. M.b.t. het nestkastproject 

worden de kinderen geïnformeerd over 

achtereenvolgens, vogels, die in nestkasten 

broeden, hoe het broedseizoen verloopt, hoe je 

een nestkast in elkaar zet, hoe je die moet 

ophangen en niet in de laatste plaats hoe ze aan 

het eind van het broedseizoen moeten worden 

schoongemaakt.   

Samen met de kinderen bosaardbeitjes planten. 

Niek Potijk met een bloembollenpakket voor de 
deelnemertjes. 
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Red de vlinder en de bij  

Bij het scholenproject “Red de vlinder en de bij” 

wordt ingegaan op: de teloorgang van veel 

insecten in Nederland, wat daarvan de oorzaak is, 

wat we daar tegen kunnen en moeten doen, 

waarom het zo belangrijk is om vlinders en bijen 

te beschermen, hoe bestuiving en bevruchting tot 

stand komt, hoe het inzaaien in zijn werk gaat en 

passeren natuurlijk een aantal vlinder-, bijen- en 

plantensoorten de revue. In het geval van de 

boomfeestdag is de titel van de presentatie 

“Bomen maken gezond”. Hierin wordt aandacht 

besteed aan het nut van bomen in relatie tot de 

gezondheid van mens en dier, passeren een 

aantal soorten en hun vruchten de revue, maar 

wordt ook aandacht besteed aan 

wereldbegrippen als ontbossing, 

luchtverontreiniging en opwarming van de aarde.  

Al deze lezingen zijn in eigen beheer aangemaakt 

en worden ook in eigen beheer gepresenteerd.  

Er vindt in de klas over deze onderwerpen veel 

interactie plaats met de kinderen. Stagiaires en 

docenten bereiden niet zelden de kinderen voor 

op deze biologielessen in de klas.  

 

Vrijwilligers  

Aan alle vier projecten hebben veel vrijwilligers 

deelgenomen. Het betrof niet alleen leden van 

onze eigen vereniging, maar ook leden van andere 

natuurwerkgroepen. Ook vrijwilligers van school, 

noabers van het Stift, buurtgenoten, agrariërs, 

begeleiders van Jong Nederland, maar  

ook mensen van Stayble, die dagbesteding volgen, 

deden volop mee.  

 

Zonder hulp van deze vrijwilligers zouden al deze 

activiteiten niet hebben kunnen plaats vinden. 

Het zegt veel over de spontaniteit en loyaliteit 

wat er aan de dag wordt gelegd als het om natuur 

en kinderen gaat. Om te voorkomen dat we 

iemand uit die hele lange lijst vergeten, wordt 

volstaan met een welgemeend “Dank jullie wel. 

Jullie steun was heel belangrijk”.  Voor onze eigen 

vrijwilligers was het een mooie generale repetitie, 

omdat 2023 geheel in het teken staat van ons 40-

jarig jubileum, waar we ieder van jullie hard bij 

nodig zullen hebben.  

 

Slotwoord  

Naar onze mening is dit jaar ruimschoots voldaan 

aan de vooraf gestelde doelen. Ruim 400 

kinderen, verdeeld over 11 scholen en meer dan 

60 vrijwilligers van diverse organisaties hebben 

hieraan meegedaan. Samen met beide 

gemeenten, het Waterschap, leerboerderij 

Stayble en alle scholen en vrijwilligers hebben we 

‘m dat toch maar mooi geflikt.  

Samen met kinderen op de bres voor meer biodiversiteit in de natuur. 

Rein de Boer met zijn pupillen van Stayble. 
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ERVENPROJECT 
 

Als natuur- en vogelwerkgroep vinden wij het belangrijk dat er meer aandacht is voor natuur op het 

boerenerf. Wij willen graag onze leden en donateurs stimuleren om met hun eigen erf aan de slag te 

gaan. Agrariërs en burgers. Bloeiende en besdragende struiken, vruchtdragende bomen, bijen-en 

vlinderplanten aanplanten en een pakket aan natuurmaatregelen dat zorgt voor meer vogels, 

zoogdieren en insecten op het boerenerf. De provincie Overijssel heeft voor dit doel een aantrekkelijke 

subsidie beschikbaar gesteld.  

 

Start Ervenproject   

Het ervenproject is begonnen in 2021, op initiatief 

van Anne Bonvanie-Lenferink. In samenwerking 

met N+L Landschapsontwerp zijn er 

landschapsplannen voor de deelnemende erven 

ontwikkeld. Deze zijn aan de provincie voorgelegd 

ter goedkeuring voor een subsidie, in het kader 

van het Verbeteren van Condities voor 

aandachtsoorten. 

 

Aandachtsoorten.  

Hiermee stimuleert de provincie Overijssel 

aanplant van meer groen op erven, om de 

condities voor Kerkuil, Huiszwaluw, 

Boerenzwaluw, Grauwe vliegenvanger of Ringmus 

te verbeteren. De erven krijgen een bijdrage in de 

kosten voor aanplant van maximaal 80 %, en 

geven gedurende 6 jaar de vogelstand op hun 

eigen erf door aan de provincie. Onze vereniging 

helpt met de tellingen, en plaatst op de 

deelnemende erven nestkasten waar nodig, om 

voor zo veel mogelijk vogels een goede 

leefomgeving te creëren.  

Aftrap 

In de loop van 2022 waren alle voorbereidende 

werkzaamheden afgerond en kregen we het 

goede nieuws dat onze subsidieaanvraag was 

goedgekeurd en uitbetaald. Hierna werd op  

3 december, middels een gezamenlijke 

bijeenkomst met de deelnemers, de aftrap 

gegeven voor het Ervenproject.  

 

Nieuwe aanplant 

Het project bestaat uit de aanplant van nieuwe 

bomen, heggen, hagen, kruidenrijke randen, en 

aanleg van erfwateren, bij tien erven in 

Noordoost Twente. Op deze manier worden ruim 

100 bomen geplant, wordt er ruim 2200 m2 

houtsingel en struweel aangeplant, en krijgt 

Noordoost Twente er 830 meter gemengde hagen 

bij. Ook wordt er ruim 3400m2 kruidenrijke 

randen ingepland, die grenzen aan weilanden en 

graslanden, en op die manier bijdragen aan meer 

insecten en kleine dieren in de omgeving. In totaal 

is de investering circa 47 duizend euro, waarvan 

38 duizend betaald wordt met subsidie vanuit de 

provincie. Het resterende bedrag wordt betaald 

door de eigenaren. 

 

Anne wordt tijdens de gezamenlijke bijeenkomst 
namens het bestuur door Henk Schepers bedankt 

voor het initiatief  
en inzet voor het Ervenplan.  

Bij voldoende belangstelling hopen we in 2023 
nogmaals zo’n subsidie aan te kunnen vragen. 
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DE WEIDEVOGELRESULTATEN PER AFDELING 
 

Afdeling: Fleringen  

Vergelijking resultaten 2022 en 2021 

 

De kievit 

Het aantal broedparen was na een kleine 

opleving helaas weer iets minder dan in 2021. 

Door het zachte winterweer in januari en 

februari lieten de kieviten zich alweer vroeg 

zien in onze omgeving. De eerste kieviten 

werden gemeld door B. Kemerink op 11 

februari. Aangemoedigd door de 

weersomstandigheden liet het eerste legsel niet 

lang op zich wachten.  

 

Nadat landelijk op 9 maart het eerste kievitsei 

werd gevonden in Hengevelde was het Gerard 

Hofhuis die vier dagen later op 13 maart het 

eerste kievitsei in ons verenigingsgebied wist te 

vinden. Hiermee vond de aftrap plaats van het 

weidevogelseizoen 2022. Na het zachte 

winterweer met vooral in februari heel veel 

neerslag (147mm in onze omgeving) werd het 

eind maart en de eerste tien dagen van april 

gevoelig kouder. Begin april werden de kieviten 

verrast met zelfs een laagje sneeuw op de 

weilanden en akkers. Hierna volgde een lange 

vrij droge periode die zijn weerslag had op de 

jonge weidevogels met name de jonge kieviten. 

Het grootste deel van de 44 gevonden legsels 

werd opgezocht in tweede helft maart en in de 

loop van april. Van deze eerste legsels zijn maar 

weinig jongen groot gekomen. Eind april begin 

mei werden nog maar weinig alarmerende 

kieviten met jongen gehoord of gezien.  

Tevens leken enkele deelgebieden door de 

aanhoudende droogte al grotendeels door de 

broedvogels te zijn verlaten.  

 

De vervolglegsels in mei leken succesvoller te 

zijn verlopen en zijn voor een groot gedeelte 

ook uitgekomen. Maar door de maisgroei blijft 

het lastig de uitgekomen jongen goed te volgen. 

Al met al werden 18 volgroeide kuikens geteld.   

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Kievit 37 39 44 40 26 29 16 7 18 29 

Grutto 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 

Scholekster 4 3 4 3 3 2 1 1 4 Onb. 

Wulp 4 4 2 5 1 3 1 2 3 5 

Tureluur 3 2 1 0 1 2 Onb. 0 2 - 

De kieviten werden verrast met een laagje sneeuw op de weilanden en akkers. 

Jonge kieviten 

zijn moeilijk te 

volgen tussen de 

maisplanten. 
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Grutto 

Na jaren van afwezigheid was er weer een 

broedpaar grutto's in Fleringen. Het broedpaar 

was door de late aankomst lange tijd 

onopgemerkt gebleven. Het legsel werd als 

bijvangst gevonden toen er in de avonduren 

met een drone naar reekalveren werd gezocht. 

Omdat er de volgende dag zou worden gemaaid 

is hierop het legsel gemarkeerd. Hoewel het 

legsel nog wel werd ontzien met het 

grasmaaien, bleek het te zijn verlaten. 

 

Scholekster  

Na jaren van tegenslag was er eindelijk weer 

eens een positief resultaat voor deze zwart wit 

uitgedorste weidevogel. Totaal vier broedparen 

streken neer in het Fleringse zoekgebied; één 

meer als het vorige seizoen. Er waren vier 

legsels waarvan er drie zijn uitgekomen en in 

tegenstelling tot voorgaande jaren werden het 

afgelopen jaar wel vliegvlugge jonge 

scholeksters gezien. De eerste jongen werden 

gezien door Bas Busscher die begin juni de 

jonge scholeksters heeft overgezet met het 

grasmaaien. In de weken daaropvolgend liepen 

de beide broedvogels, met in hun kielzog de 

jongen, achter de loopstal op het erf. Hierbij 

sloot een van de jongen zichzelf op in een 

kippenren. Eenmaal weer losgelaten was de 

aansluiting bij zijn nestgenoot weer snel  

gevonden en beide jongen werden vliegvlug.  

Het tweede broedpaar met inmiddels twee 

bijna vliegvlugge jongen zocht in de  

droge julimaand zijn heil op het erf van Herman 

en Elly Booijink. Regenwormen genoeg in het 

met regelmaat gesproeide gazon.  

 

Wulp 

Het aantal broedparen van de wulp bleef gelijk 

aan het vorige seizoen.  Er waren minimaal 

twee broedsels waarvan er feitelijk een werd 

gevonden. Het legsel door de boer gevonden bij 

het afzetten van beweidingslint. De afzetting 

van het legsel in combinatie met een hoge 

beweidingsdruk was voor de broedvogel 

kennelijk een te grote verstoring gezien het 

legsel helaas werd verlaten. Van twee 

broedparen bleef het onduidelijk of en in welk 

perceel de broedplek was. Ook van deze 

broedparen zijn geen jongen waargenomen 

zodat hoogstwaarschijnlijk eventuele legsels zijn 

mislukt. Dat het vierde broedpaar wel succesvol 

was geweest werd pas duidelijk toen het paar 

werd gezien met drie al redelijk grote jongen.   

 

Tureluur  

Verdeeld over twee deelgebieden werden van 

de tureluur totaal drie paartje aangetroffen.  

In het deelgebied met een paar bleef het bij de 

vaststelling van een aanwezig broedpaar maar 

van een broedsel of jongen is echter niets 

vernomen. In het tweede deelgebied was één 

paar met twee vliegvlug geworden jongen 

succesvol.    

 

 

 

Jonge scholekster 

had zich 

vastgelopen in een 

ren op het erf. 

Eén van de twee 

jonge tureluurs met 

oplettende ouder. 
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Afdeling Weerselo 

 

Vergelijking resultaten 2022 en 2021 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Kievit 27 20 29 20 19 14 10 6 12 17 

Grutto 3 3 3 2 0 0 3 2 0 0 

Scholekster 3 2 1 1 1 1 0 0 2 2 

Wulp 3 4 2 2 1 1 2 1 2 2 

Tureluur 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 

 

Kievit  

Het aantal kievitsbroedparen is in 2022 gelukkig 

niet verder gedaald, maar zelfs met zeven 

paartjes toegenomen t.o.v. 2021. In 2021 telden 

we 20 broedparen en in 2022 27 paartjes.  

Na jaren een dalende trend te hebben 

meegemaakt, is het nu hopen dat de huidige 

stand zich zal blijven stabiliseren en misschien 

zelfs nog verder kan toenemen.  

 

De winter van 2022 bracht niet veel 

winterweer. Door een vaak dominante 

westelijke stroming was het juist vaak zacht met 

zelfs op enkele dagen temperaturen rond de  

15 graden. In de maanden december en januari 

viel er relatief weinig neerslag, maar de 

maanden februari en maart kenden veel 

regendagen. Begin april viel er nog sneeuw en 

het was ook opvallend koud in deze maand.  

 

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. Opvallend is, ook dit jaar weer, dat de 

broedparen zich steeds meer gaan clusteren in 

enkele broedgebieden. In Weerselo kennen we 

nog slechts vier deelgebieden waar de kieviten 

in groepjes broeden. Hier en daar kun je nog 

wel een enkel broedpaar aantreffen, maar dit 

heeft vaak weinig kans om succesvol te zijn. 

Over het algemeen kiest de kievit voor een 

maisland om er een legsel te produceren.  

Toch troffen we in een weiland aan de 

Legtenbergerstraat acht legsels van de kievit 

aan. Helaas is van al deze legsels uiteindelijk 

geen enkel kuiken vliegvlug geworden.   

Op andere plekken was, als gevolg van predatie 

en landbouwwerkzaamheden, het eerste legsel 

van de kievit ook vaak niet succesvol. 

Uitzondering hierop waren twee broedparen in 

het Zoekerveld, deze paartjes brachten vijf 

jonge kieviten groot. Ook dit jaar weer bleek dat 

latere – tweede - legsels, die bijna allemaal op 

maisland te vinden waren, meer succes hadden. 

Door de vrijwilligers wordt ingeschat dat van 

deze legsels zeven jonge kieviten vliegvlug zijn 

geworden. Al met al komt de teller in 2022 op 

12 vliegvlugge jonge kieviten.  

 

Grutto  

Het lijkt maar niet te willen lukken met de 

grutto in Weerselo. Al enkele jaren is deze 

weidevogel er niet in geslaagd om met succes 

jongen groot te brengen. Het aantal broedparen 

van de grutto kwam ook dit jaar weer uit op dr 

paartjes. Deze broedparen bevonden zich in de 

omgeving van de Legtenbergerstraat, alwaar ze 

een kruidenrijk weiland hadden uitgekozen om 

te gaan broeden. Van een paartje werd het nest 

gevonden en gemarkeerd.  

Twee kievit paartjes 

waren succesvol op 

het Zoekerveld. 
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Later werden twee andere nesten met behulp 

van een drone gevonden. De betreffende 

landbouwer heeft de nesten gespaard door 

ruim om de nesten heen te maaien. Na het 

maaien zijn de nesten ingerasterd met 

stroomdraad. Helaas was, ondanks alle 

inspanningen, het uiteindelijke resultaat 

teleurstellend. Na enkele dagen werd het erg 

stil in het weiland en bleken de oudergrutto’s te 

zijn vertrokken. Bij controle van de nesten bleek 

dat de eieren nog in het nest lagen, maar koud 

waren. De juiste toedracht is onduidelijk, maar 

vreemd genoeg hadden de grutto’s het nest 

verlaten. Hiermee was ook in 2022 de kans op 

jonge grutto’s verkeken.  

 

Scholekster  

Wie kan er niet genieten van deze prachtige 

zwart witte steltloper met zijn lange oranjerode 

snavel en roze poten, die je vanwege het 

ultieme te-piet te-piet geluid al van verre kunt 

horen aankomen. In de herfst en winter kun je 

ze voornamelijk in het waddengebied 

aantreffen, maar in het voorjaar trekken veel 

scholeksters het binnenland in om te gaan 

broeden. Daarbij gaat de voorkeur uit naar 

maisvelden, maar in toenemende mate 

broeden ze ook op daken van sport- of 

fabriekshallen.  

 

Van de scholekster werden er drie broedparen 

geteld in 2022, dat is een paartje meer t.o.v. 

2021. Een paartje bevond zich voortdurend op 

het industrieterrein De Echelpoel maar hier zijn 

geen vliegvlugge jongen uit voortgekomen. Een 

van de andere Weerselose broedparen kende 

wel een succesvol broedseizoen. Dit paartje had 

haar nestgelegenheid gevonden op een 

maisland. Het eerste legsel is misgegaan, maar 

van het 2e legsel zijn 2 jonge kuikens vliegvlug 

geworden. De jongen werden samen met de 

ouders nog lang waargenomen in de omgeving 

van de broedplek.  

Wulp 

Nederland is zowel in als buiten het seizoen een 

belangrijk land voor de wulp. In de winter kun je 

ze in grote aantallen aantreffen aan de kust, 

maar in het vroege voorjaar trekken ze het 

binnenland in. Op het moment dat je de 

prachtige baltszang met aanzwellende 

fluittonen en aanhoudende trillers van de wulp 

weer hoort, krijg je echt het gevoel dat de lente 

weer in aantocht is. 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.  

 

In tegenstelling tot geluiden dat de stand van de 

wulp redelijk stabiel blijft, neemt het aantal 

paartjes in Weerselo af. Lange tijd hadden we  

5 of 6 paartjes, maar dit jaar moesten we het 

doen met 3 paartjes. Slechts één paartje bracht 

een succesvol broedsel voort. Dit paartje 

broedde in de omgeving van de Wolfsbergweg. 

Door goede samenwerking met de betreffende 

landbouwer werd het nest bij de 

landbewerkingen gespaard. Uit dit legsel 

kwamen 2 vliegvlugge jongen voort. De andere 

2 paartjes kenden minder succes. De nesten van 

deze paartjes werden voortijdige gepredeerd.  

Eén van de twee jonge wulpen in Weerselo. Slechts één 

paartje bracht twee jongen groot.   

Scholekster met 

twee jongen in 

omgeving van 

broedplek. 
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Tureluur 

In 2021 konden we nog melding maken van  

twee tureluurpaartjes in het Zoekerveld, die  

twee vliegvlugge jongen voortbrachten. 

Dit voorjaar werden er weer tureluurs 

waargenomen in het Zoekerveld, maar tot  

 

broeden is het niet gekomen. Op een gegeven 

moment waren de tureluurs vertrokken.  

Ook aan de Lemselosestraat werd een tijdlang 

een tureluur waargenomen, maar ook deze is 

uiteindelijk naar elders vertrokken. 

 

Afdeling Agelo  

 

Vergelijking resultaten 2022 en 2021 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Kievit 44 47 44 45 38 38 6 9 21 31 

Grutto 2 4 2 2 2 3 0 1 2 3 

Scholekster 2 1 2 1 2 1 0 0 2? 2 

Wulp 8 8 8 8 4 3 4 5 10 6 

Tureluur 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 

 

Inleiding  

Het aantal broedparen weidevogels op de 

Ageleres en in het Agelerveld was vergeleken 

met het vorig jaar vrij stabiel.  

Het weer was weer de bepalende factor voor de 

broedresultaten, met name voor de kievit.  

Het voorjaar was vrij vroeg, maar toen sloeg de 

droogte toe die de hele zomer aanhield. Dit was 

funest voor de kievit kuikens. De wulp met acht 

broedparen in beide gebieden deed het weer 

goed. De grutto en de scholekster hadden 

ieders twee broedsels waarbij de meeste 

nesten zijn opgezocht met de drone. 

Vermeldenswaardig is nog dat bij de laatste 

zoekactie met drone naar jonge grutto’s de 

drone werd aangevallen door een scholekster 

en toen ter aarde stortte met aanzienlijke 

schade. In het Agelerveld hebben ook drie 

paren veldleeuwerik gebroed en op de Ageleres 

een paar veldleeuwerik en gele kwikstaart.  

 

Kievit  

Het aantal broedparen in de beide gebieden 

telde 44 nesten, drie minder dan vorig jaar. Wel 

viel op dat de nesten meer verspreid lagen op 

meerdere akkers. Helaas is van de eerste legsels 

niet veel terecht gekomen. Vermoedelijke 

oorzaak landbouw werkzaamheden en predatie. 

De nesten zijn in het ei stadium al verongelukt. 

De meeste kieviten zijn daarom ook weer met 

een tweede legsel begonnen, net nadat de mais 

gezaaid was. Deze nesten zijn daarom ook bijna 

allemaal uitgekomen. Er liepen dan ook op 

enkele percelen veel kuikens rond onder de 

jonge maisplanten, wat dan een probleem gaf 

om ze te kunnen tellen. Hoeveel kuikens er 

groot zijn geworden, is dan ook moeilijk te 

zeggen om dat ze onder de grote maisplanten 

liepen. Het waren geen grote aantallen, omdat 

de kuikens veel last hadden van de droogte en 

stierven. De kieviten waren door de droogte 

ook snel vertrokken uit hun broedgebied.  

Broedgeval van 

de gele kwikstaart 

op de Ageleres. 

Weinig jonge kieviten 

groot geworden 

vanwege de droogte. 
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Grutto  

De grutto heeft alleen op de Ageleres aan de 

Smidsweg gebroed, de nesten zijn met de drone 

opgezocht. De nesten van de grutto zijn soms 

moeilijk te vinden omdat ze diep onder het gras 

zitten. Maar de nieuwe camera onder de drone 

kon ze prima vinden. Beide nesten zijn 

uitgekomen en er zijn twee jonge grutto’s 

vliegvlug geworden. In het Agelerveld liepen in 

het begin van het voorjaar drie paartjes grutto’s 

rond, maar met het nestelen zijn ze vertrokken 

naar een perceel buiten het Agelerveld. 

 

Scholekster 

Alleen op de Ageleres hebben twee paartjes 

scholeksters gebroed. De nesten lagen op 

maisland. Of de nesten zijn uitgekomen en 

jongen groot zijn geworden is niet bekend. 

Tegen de tijd dat de eieren uit moesten komen 

was de mais al een halve meter lang dus 

moeilijk te zien of er kuikens waren.  

Een tijd later toch nog twee jonge volwassen 

scholeksters gezien.  

 

Wulp  

Zowel op de Ageleres als het Agelerveld hebben 

vier paren wulpen gebroed. Al deze acht nesten 

lagen in het grasland en deze zijn bij het maaien 

van het gras goed gespaard gebleven.  In het 

Agelerveld zijn twee nesten gepredeerd en 

twee nesten uitgekomen. Uit deze twee nesten  

 

 

zijn vier jongen groot geworden. Op de Ageleres 

waren ook vier broedgevallen, twee nesten zijn 

gepredeerd en twee nesten uitgekomen. Samen 

zijn er zes jonge wulpen vliegvlug geworden. 

Bijzonder is nog wel dat het paartje wulpen dat 

zijn nest hoog op de Zonneberg had, alle vier 

jongen hebben groot gekregen.  

Tureluur  

Zowel op de Ageleres als in het Agelerveld 

hebben geen tureluurs gebroed. In het begin 

van het seizoen liep er in het Agelerveld een 

paartje rond, maar later niet terug gezien. 

Afdeling Deurningen/Hengelo/Borne 

 

Vergelijking resultaten 2022 en 2021 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Kievit 56 56 56 56 45 38 11 4 7 19 

Scholekster 1 - - - - - - - - - 

Wulp 1  1  1  0    

 

Kievit 

Het aantal broedparen van de kievit is gelijk 

gebleven aan vorig jaar, 56 stuks.  

Van de gevonden legsels zijn er 45 uitgekomen 

maar hoe het verder is gegaan met de kuikens 

weten we niet. Er zijn wel zeven vliegvlugge 

jongen waargenomen.  

Het eerste ei in Deurningen is gevonden door 

Werner Vollenbroek op 19 maart.  

Bijzonder was een waarneming van een 

geringde kievit door Jos Visschedijk in de Bornse 

maten. Deze was 10 jaar geleden geringd 

tijdens een onderzoeksproject in Friesland. 

Vliegvlug jong van het succesvolle nest op de Zonneberg in 

Reutum. Het komt zelden voor dat alle vier nestjongen 

vliegvlug worden. 
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Grutto en Tureluur 

Zowel van de grutto als de tureluur zijn geen 

paartjes waargenomen.  

 

Scholekster  

Er is wel een paartje scholeksters waargenomen 

dat waarschijnlijk gebroed heeft op de sporthal 

maar er zijn geen jongen waargenomen.  

 

Wulp  

In een weiland aan de Gammelkerstraat is een 

wulpennest gevonden door de jagerscombinatie met 

een drone. Hierin zaten 4 eieren die zijn uitgekomen 

echter de vliegvlugge jongen zijn niet waargenomen.  

 

Kleine Plevier  

Op het maisland in de Dalmeden is door een 

oplettende agrariër tijdens de werkzaamheden 

een nest met 4 eieren gevonden. Deze zijn alle 

uitgekomen. Tevens is er op de Deurningeres 

nog een koppel van negen patrijzen 

waargenomen. 

 

 

Afdeling Saasveld 

 

Vergelijking resultaten 2022 en 2021 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Kievit 45 49  40  18   30 31 

Grutto 2 3  0  2   2 2 

Scholekster 2 4  4  2   0 5 

Wulp 4 1  1  1   0 2 

Tureluur 0 0  0  0   0 0 

 

Inleiding 

Dit jaar zijn we met een team van 4 personen 

voor weidevogelbeheer op pad geweest, twee 

met zeer veel ervaring en twee die het nog 

moeten leren. Ons gebied bestaat globaal uit 

twee delen: ten noorden van de Loodijk het 

Westerikkebroek en ten zuiden Boerenbroek.  

 

Bij de eerste leg waren er veel kieviten, maar 

het aantal nesten leek beperkt. In een aantal 

gevallen werd, we overvallen doordat het land 

bewerkt werd ondanks toezegging dat dit 

vooraf bekend gemaakt zou worden. In juni was 

de bezetting van het team zeer laag, omdat drie 

van de vier met vakantie waren, zodat we de 

ontwikkelingen van het broedproces niet goed 

hebben kunnen volgen. In het algemeen 

inventariseren we de nesten niet als het bekend 

is dat het land voorlopig niet bewerkt zal 

worden, om het broedproces niet te verstoren.  

We zijn één keer met een drone op pad 

geweest, maar geen nesten gevonden. Een 

mooie “bijvangst” was dat er een wielewaal 

gespot is met drie jonge pullen.  

 

Kleine plevier met nestje uitgekomen jongen in de Dalmeden. 

Ondanks de vele kieviten 

in het gebied waren er 

maar weinig nesten.  
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Kievit  

In het begin van het seizoen waren er veel 

kieviten zowel in Boerenbroek als 

Westerikkebroek. Er zijn relatief weinig jonge 

pullen gesignaleerd, waarschijnlijk omdat het 

erg warm en droog was. Bij de tweede leg 

waren er meer jonge kieviten, maar die waren 

lastiger te volgen, omdat het gewas meer 

groeide. Het aantal vliegvlugge kieviten was 

uiteindelijk vergelijkbaar met vorig jaar.  

Grutto 

De grutto is in het Westerikkebroek regelmatig 

gezien en gehoord. We hebben geen nesten 

gevonden, maar uiteindelijk bleken er toch 

twee vliegvlug geworden. Dit was vergelijkbaar 

met vorig jaar.  

 

Scholekster  

Een scholekster paartje werd al vroeg in het 

seizoen gesignaleerd in Boerenbroek op het dak 

van de bunker. Echter we hebben geen jongen 

gezien en de verwachting is dat die er ook niet 

zijn geweest. Verder werden nog een aantal 

paartjes en een nest gezien, maar geen jongen.  

 

Wulp  

De wulp is wel een aantal keren in het seizoen 

gespot, zowel in Boerenbroek als 

Westerikkebroek, maar we hebben geen enkel 

nest gevonden en ook geen jonge wulpen. Vorig 

jaar waren er twee vliegvlugge wulpen.  

 

Tureluur 

Evenals vorig jaar hebben we geen tureluur 

gezien.  

 

Afdeling Rossum  

 

Vergelijking resultaten 2022 en 2021 

 

 BROEDPAREN GEVONDEN 
LEGSELS 

UITGEKOMEN 
LEGSELS 

VERSTORINGEN VLIEGVLUG 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Kievit 44 58 54 50 24 29 27 30 26 19 

Grutto 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scholekster 4 5 3 3 0 1 3 2 0 2 

Wulp 5 5 3 3 2 1 1 0 2 2 

Tureluur 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

 

Kievit  

Het aantal broedparen van de kievit liep in 2022 met 

14 paartjes terug tot in totaal 44 paren. Deze 

terugloop bedroeg dus meer dan 20%, een trend die 

zich al jaren voordoet. Soms is er een jaar met een 

kleine toename van het aantal broedparen maar over 

de lange termijn gezien gaat de kievitenstand gestaag 

achteruit. Dit zou kunnen betekenen dat over een 

bepaald aantal jaren deze weidevogelsoort alleen nog 

voorkomt in de gebieden met gesubsidieerd  

 

weidevogelbeheer. Een belangrijke oorzaak ligt in het 

feit dat de moderne weilanden hun waarde als 

broedgebied hebben verloren en de kievit massaal is 

verkast naar het maisland. Maar ook op de 

maislanden lukt het niet om voldoende jongen groot te 

krijgen en zo de populatie in stand te houden. 

Intensieve landbewerkingen op het moment dat de 

jongen uitkomen liggen hieraan ten grondslag.  

 

Ondanks dat de grutto 

regelmatig is gezien zijn er 

geen broedsels gevonden. 
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Een mogelijke oplossing is het creëren van 

kruidenrijke randen om de graspercelen die 

grenzen aan maispercelen met een goede kievit 

bezetting. Deze insectenrijke grasranden bieden 

voedsel en beschutting waarmee de 

overlevingskansen van de kuikens aanmerkelijk 

groter worden. Ook moet er een oplossing 

komen voor de problemen die ontstaan met het 

inzaaien van vanggewas op de maispercelen op 

het moment dat hier kuikens lopen van kievit en 

patrijs maar ook jonge hazen. Oplossingen die 

niet op verenigingsniveau tot stand kunnen 

worden gebracht, maar waar in samenspraak 

met de boer andere regelgeving en subsidiëring 

door de overheid noodzakelijk zijn. Het afgelopen 

jaar werden in Rossum 54 legsels van de kievit 

gevonden waarvan er 24 uitgekomen zijn. Het 

aantal verstoringen bedroeg 27 legsels en voor 

zover waargenomen zijn 26 jonge kieviten 

vliegvlug geworden.  

 

Grutto en Tureluur 

Was er in 2021 van elke soort nog één broedpaar 

aanwezig, in 2022 zijn van beide soorten geen 

legsels meer waargenomen. Deze soorten zijn 

binnen enkele jaren alleen nog te zien in de 

gesubsidieerde weidevogelgebieden zoals bij 

Albergen, Geesteren en het Ottershagen bij 

Lattrop. Beide soorten zijn graslandbroeders 

waarbij ze, wanneer er jongen zijn, graag vanaf 

afrasteringspalen de wacht houden op 

predatoren. Het verdwijnen van deze palen zou 

medeoorzaak kunnen zijn van de achteruitgang 

van deze soorten. Wellicht is het mogelijk om als 

vereniging, in overleg met o.a. grondeigenaren, 

natuurorganisaties, waterschap enz. een regeling 

te treffen om bijvoorbeeld langs beekjes, sloten, 

aan grenslijn van percelen, op geschikte plekken 

houten palen te plaatsen zodat deze soorten op 

de hun bekende manier de nesten kunnen 

beschermen.  

 

Scholekster  

Ook dit jaar nam het aantal broedparen van de 

scholekster met 1 paar af, van 5 paren in 2021 

naar 4 paren in 2022. Er werden 3 legsels 

waargenomen waarvan één legsel op het platte 

dak van de sporthal in Rossum. Een scholekster is 

een soort wadvogel en omdat op een groot plat 

dak van een gebouw vaak een plas water staat en 

bezaaid is met grint en kleine kiezelsteentjes, 

waant de scholekster zich aan het strand, 

vandaar dat die plek dikwijls gekozen wordt als 

broedplaats. Een scholekster voedt, in 

tegenstelling tot andere weidevogelsoorten, zelf 

zijn jongen zodat deze jongen niet zelf op pad 

hoeven voor voedsel. Voor zover bekend werden 

geen jongen vliegvlug.  

 

Wulp  

Het aantal wulpenparen wist zich te handhaven 

op 5 paren waarvan 3 legsels werden gevonden. 

Waargenomen is dat in ieder geval 2 jonge 

wulpen vliegvlug zijn geworden. Deze jongen 

komen niet na 1 jaar na geboorte maar na 2 jaren 

terug, pas dan zijn ze volwassen om te zorgen 

voor nageslacht. Hopelijk keren ze dan terug in 

de omgeving waar ze geboren zijn. Bekend is dat 

wulpen erg oud kunnen worden wel 15 tot 20 

jaar. Hopelijk lukt dit ook de Rossumse 

wulpenjongen zodat we nog jaren kunnen 

genieten van de vroege voorjaarsjodel van deze 

prachtige vogel.  

 

De overlevingskansen van de kievit kuikens is veel 

te laag.  
Tureluur houdt de wacht vanaf een afrasteringspaal. 
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WEIDEVOGELS PER SOORT 
 

Het weer in broedseizoen 2022  

Het jaar startte met een te warme januari, februari en 

maart. Vooral in de maanden februari en maart werden 

warmterecords gebroken. Daarentegen was de eerste 

helft van april zeer nat en koud. Hierna volgde een lange 

periode met warm en droog weer. Vanwege het warme 

weer in maart begonnen de kieviten al vroeg te 

broeden. Het koude weer begin april en daarna de 

droogte waren geen goede omstandigheden, 

waardoor de eerste leg zeer weinig vliegvlugge 

kieviten opleverde.  

 

Eerste kievitsei 2022  

 

Landelijke werd het 
eerste kievitsei op  

9 maart gevonden op 
een maisland in 

Hengevelde. 
 

Precies een week later, 
op 16 maart, werd 

binnen onze vereniging 
het eerste kievitsei 

gevonden in Fleringen 
door Gerard Hofhuis. 

Ook dit legsel met een ei 
werd gevonden op het 

maisland. 
 

Drone  

Binnen de vereniging “De Grutto” kan gebruik 

worden gemaakt van de drone van het 

gebiedscollectief Noordoost-Twente. Drie leden 

van de vereniging hebben het vliegbewijs voor 

drones. De drone wordt door ons voornamelijk 

gebruikt voor het weidevogelbeheer en later in 

het seizoen door het Collectief voor het 

opsporen van reekalveren en klein wild in 

grasland. Dit jaar is er een nieuwe drone 

aangeschaft waarmee zeer duidelijke beelden 

kunnen worden gemaakt met een 

warmtebeeldcamera en een daglichtcamera. 

Deze drone is een goed hulpmiddel voor het 

opsporen van nesten met eieren.  

 

2023 Jaar van de scholekster  

Komend jaar, 2023, is door SOVON uitgeroepen 

tot het jaar van de scholekster, evenals in 2008. 

Scholeksters weten zich heel goed aan te 

passen aan de omstandigheden in hun 

leefgebied; zo leven ze aan de kust, in 

graslanden en op daken in onze steden. Maar al 

die gebieden worden steeds minder leefbaar 

voor de scholeksters, ook wel bonte piet 

genoemd. Doordat de scholekster de jongen 

verlaat om voedsel te zoeken, heeft de 

scholekster ook veel last van predatie. 
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Kievit 

Het aantal broedparen is licht gedaald van 266 naar 

253 paren. Opmerkelijk was de daling in Rossum van 

58 naar 44 en de stijging in Weerselo van 17 naar 27. 

Door de warme periode in maart werd al vroeg een 

legsel begonnen. De daaropvolgende droge periode 

en door predatie zijn echter veel kuikens verloren 

gegaan. De tweede leg vond overwegend plaats op 

maislanden, maar door de snelgroeiende mais waren 

de jonge pullen moeilijk te tellen. 

 

Grutto 

Bij de grutto was ten opzichte van 2021 een lichte 

daling van het aantal broedparen, van 11 naar 8. 

Hiermee zijn we terug op het niveau van 2020. Een 

nieuw dieptepunt vormde de afwezigheid van 

grutto’s in Rossum van oudsher hét grutto gebied van 

de vereniging. Daarmee zijn er nu, samen met 

Deurnigen, twee kerkdorpen waar de grutto verstek 

laat gaan. 

 

Scholekster  

Het aantal broedparen van de scholekster is al een 

aantal jaren constant, ongeveer 15. In 2020 was een 

dip met 11 paartjes. Behalve in Deurningen komt de 

scholekster in alle kerkdorpen voor. Tussen de 

aantallen in de kerkdorpen vinden wel wat 

verschuivingen plaats, maar dat is niet vreemd 

gezien de kleine aantallen. 

 

 

Wulp  

Bij de wulp zien we een kleine stijging ten opzichte 

van vorig jaar van het aantal broedparen van 22 

naar 25. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 

een stijging van het aantal paren in Saasveld van 1 

naar 4. Ook ten aanzien van het aantal vliegvlugge 

jonge wulpen is er een mooie stijging van 12 in 2021 

naar 17 in 2022. 

 

 

Tureluur  

De tureluur komt in ons gebied weinig voor. Alleen 

in Fleringen werden nog drie paartjes geteld. 

Hiervan zij twee legsels uitgekomen wat uiteindelijk 

resulteerde in twee vliegvlugge jongen. Vorig jaar 

werden nog 4 vliegvlugge tureluurs geteld in twee 

deelgebieden. 
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GESUBSIDIEERD WEIDEVOGELBEHEER 
 
In het werkgebied van het Gebiedscollectief Noordoost Twente liggen open gebieden waar weidevogels 

de doelsoorten zijn waarvoor mogelijkheden zijn voor gesubsidieerd weidevogelbeheer. De bekendste 

gebieden liggen in de omgeving van Albergen, Geesteren en Ottershagen bij Tilligte. Het beheer is geheel 

gericht op behoud en uitbreiding van het weidevogelbestand door onder meer uitgesteld maaibeheer, 

aanleg van plasdrasgebieden en inrichting van kuikenland. 

 

Weersomstandigheden 

De weersomstandigheden voor de weidevogels in 

het afgelopen jaar waren redelijk te noemen. 

Daar waar in de maand februari het weer zacht en 

vooral heel erg nat was met 200 mm neerslag, 

bleek de maand maart veel te droog en werd er 

zelfs een droogterecord gezet met gemiddeld 9 

mm neerslag. De maand april was wat aan de 

koude kant en met een gemiddelde neerslag van 

51 mm een normale maand. Mei was in 

tegenstelling tot de voorgaande jaren een vrij 

warme maand met te weinig neerslag. 

Juni was met een gemiddelde temperatuur van 

17,1 graad Celsius warmer dan andere 

junimaanden. Er viel ondanks de hogere 

temperaturen iets meer neerslag in deze maand 

dan de voorgaande jaren

. 

Resultaten weidevogelgebied Albergen 

Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten van het weidevogelgebied Albergen in 2016 t/m 2022 

 

 

Toelichting 

De weidevogelresultaten van het afgelopen jaar 

waren vergelijkbaar met die van voorgaande drie 

jaren. Twee weidevogelsoorten doen het hier nog 

steeds relatief goed namelijk de grutto en de 

tureluur. Het aantal broedparen grutto’s heeft nog 

steeds de stijgende lijn te pakken. Dit jaar konden 

we weer de aanwezigheid van zeker 28 

broedparen grutto’s vaststellen. Een mooi aantal 

waarop Albergen trots kan zijn. Het broedseizoen 

begon voor de grutto in mineur. In de derde week 

van april werden ondanks het stroomraster zeker 

14 gruttonesten leeg gevreten door de vos.   

SOORT AANTAL BROEDPAREN  AANTAL KUIKENS VLIEGVLUG 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kievit 80 62 40 38 32 33 32 35 32 20 21 14 15 16 

Grutto 18 24 22 22 23 25 28 18 15 22 16 15 15 14 

Scholekster 2 3 3 3 3 2 2 2 1 0 1 0 1 1 

Wulp 7 5 5 5 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

Tureluur 2 4 7 7 8 9 10 3 4 14 15 9 7 +/-10 

Het aantal broedparen grutto’s in het weidevogelgebied Albergen neemt nog jaarlijks toe.   
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Een klein deel van deze grutto’s waarbij deze 

eerste nesten verloren zijn gegaan, hebben nog 

wel een vervolgnest kunnen produceren. 

Weidevogelgebieden zoals Albergen, Geesteren 

en Ottershagen kunnen we alleen in stand 

houden met preventieve en actieve inzet van 

middelen ter voorkoming van predatie.  

 

De hele goede medewerking van de boeren in 

Albergen draagt middels het uitgesteld maaien 

en de manier van maaien voor een groot deel bij 

aan het succes en de instandhouding van de 

gruttopopulatie. Het aantal broedparen 

tureluurs steeg dit jaar naar een totaal van tien.  

Het broedsucces van de tureluur was heel goed 

te noemen.  

 

Afgelopen jaar kreeg deze weidevogelsoort 

zeker tien kuikens vliegvlug. Daar waar de grutto 

en tureluur het hier goed doen, zijn er zorgen 

over de populatie wulpen, scholeksters en 

kieviten. Het lukt maar niet om bij deze soorten 

voldoende kuikens vliegvlug te krijgen.  

De predatiedruk op de wulpennesten en de 

scholeksternesten in dit gebied is heel hoog.  

De afgelopen zes jaar is het de wulpen niet meer 

gelukt om kuikens vliegvlug te krijgen.  

 

Ook de kievit, nog steeds de meest 

voorkomende weidevogel, lukt het niet om 

voldoende kuikens groot te krijgen. Het 

afgelopen jaar verdwenen opvallend veel jonge 

kuikens ondanks de aanwezigheid van 

voedselrijke plas-dras.

 

 

Resultaten twee weidevogelgebieden  

rondom Geesteren 

 

Geesterseveld 

Hieronder een overzicht van de resultaten van het weidevogelgebied het Geesterseveld 2019 t/m 2022 

 
SOORT AANTAL BROEDPAREN 

 

AANTAL KUIKENS VLIEGVLUG 

 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Kievit 41 42 45 +/- 50 30 32 +/-52 +/- 45 

Grutto 1 1 3 2 0 0 2 2 

Scholekster 2 2 2 2 0 2 3-4 +/- 3 

Wulp 2 2 2 2 2 1 3-4 2 

Tureluur 0 0 1 3 0 0 2 +/- 4 

 
Toelichting 

Het Geesterseveld is op dit moment het beste 

kievitengebied in Twente. Jaarlijks worden hier 

redelijk tot goede resultaten behaald. De 

aanwezigheid van de plas-dras is een grote 

verbetering geweest voor dit gebied m.b.t. het 

vergroten van de overlevingskansen voor de 

kuikens van de kievit en het aantrekken van 

meerdere weidevogelsoorten.  

De aanwezigheid van water heeft er voor gezorgd 

dat zowel de grutto als wel de tureluur nu ook 

vanuit de kijkhut te bewonderen zijn. Ook de 

onvermoeibare inzet van de vrijwilligers, en de 

samenwerking van de boeren en jagers zorgen er 

voor dat de weidevogels zich in dit gebied in 

redelijke mate beschermd voelen en zijn. 

Zeker tien kuikens van de tureluur vliegvlug geworden. 
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Veldkamp 

Hieronder een overzicht van de resultaten van het weidevogelgebied Veldkamp 2019 t/m 2022 

 
SOORT AANTAL BROEDPAREN 

 

AANTAL KUIKENS VLIEGVLUG 

 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Kievit 30 36 41 25 30 +/- 11 +/-15 18 

Grutto 16 17 17 20 +/- 9 +/- 9 +/- 11 +/- 12 

Scholekster 2 2 2 2 4 ? 2 0 

Wulp 2 2 2 2 2 4 0 2 

Tureluur 0 0 0 4 0 0 0 2  

 
Toelichting 

Het gebied Veldkamp bij Geesteren konden we 

het afgelopen jaar i.o.m. de provincie Overijssel 

omzetten van Niet-kritisch weidevogelgebied 

naar Kritisch weidevogelgebied. Hiermee is naast 

inzet op de kievit ook inzet mogelijk op het 

behoud van grutto en tureluur. Het verschil 

tussen de oude en de nieuwe begrenzing is dat 

we nu in dit gebied ook perceel dekkend beheer 

mogen wegzetten waar eerst alleen 

randenbeheer mogelijk was.  

 

De Veldkamp is een gebied waar nog een goede 

populatie grutto’s aanwezig is en waar de 

vrijwilligers i.s.m. de boeren er alles aan doen 

om deze te behouden voor Geesteren. De vijf 

plas-drassen die in dit gebied gerealiseerd zijn 

hebben er voor gezorgd dat de 

overlevingskansen voor de weidevogels in dit 

gebied sterk vergroot zijn. De broedresultaten 

van het afgelopen jaar in dit gebied zijn redelijk 

te noemen. Het aantal jonge kieviten dat hier 

het afgelopen jaar vliegvlug werd, was bij twee 

boeren redelijk tot goed te noemen. Bij de 

overige boeren was dit als gevolg van predatie 

wat teleurstellend.  

Het aantal jonge grutto’s dat vliegvlug werd was 

met ca. 12 stuks redelijk. Opvallend was het 

aantal broedparen tureluurs. De inzet van vele 

plasdras-stukken heeft een grote 

aantrekkingskracht op deze soort. Er werden 

hier minimaal twee jonge tureluurs vliegvlug.  

 

De vogelwerkgroep Geesteren heeft het 

afgelopen jaar bij een boer geëxperimenteerd 

met een drainagesysteem in een kruidenrijk 

grasland. Achterliggende gedachte is om met het 

reguleren van de juiste hoeveelheid water + 

voedingsstoffen, beter te kunnen sturen op de 

grasgroei. De bedoeling is om op drie kwart van 

een graslandperceel dezelfde hoeveelheid 

kuilgras te kunnen produceren als op een 

volledig perceel zonder drainage. Het is de 

bedoeling om het resterende kwart tot 15 juni in 

te zetten als rustgebied voor de grutto’s. Bij het 

evalueren van dit experiment bleek dat de inzet 

van dit drainagesysteem goed gewerkt heeft, 

waardoor de vogelwerkgroep Geesteren dit 

experiment in 2023 in samenwerking met enkele 

andere gebiedspartijen wil gaan opschalen. 

De vijf plasdras-stukken 

in de Veldkamp zijn een 

trekpleister voor de 

tureluur.  
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Resultaten weidevogelgebied Otterhagen 

 

Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten van het weidevogelgebied Ottershagen 2019 t/m 2022 

 
SOORT AANTAL BROEDPAREN 

 

AANTAL KUIKENS VLIEGVLUG 

 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Kievit 16 21 +/- 29 24 +/-16 +/-18 +/-15 +/-14 

Grutto 12 18 +/- 19 20 +/-12 +/-18 +/-10 7 

Scholekster 1 0 0 1 0 0 0 0 

Wulp 1 1 1 0 0 0 0 0 

Tureluur 11 11 11 12 +/-15 +/-12 +/-10 +/-11 

 
Toelichting 

Het afgelopen jaar waren de resultaten in 

Ottershagen, evenals het jaar er voor, aan de magere 

kant. Aanvankelijk zag het er eind maart nog goed en 

veelbelovend uit. Helaas bleek op het einde van het 

seizoen dat het aantal vliegvlugge kuikens in dit mooi 

aangelegde gebied aan de lage kant waren. De 

aanwezigheid van 2 plas-drassen, en de inzet van een 

stroomraster voor het beteugelen van de 

predatiedruk en de goede inzet van de jagers levert 

helaas nog niet de gewenste resultaten op. Zorgelijk 

is wel de jaarlijkse aanwezigheid van een grote 

populatie grauwe ganzen.  

Overige broedvogels beheergebieden 

 In de gebieden van het gesubsidieerd 

weidevogelbeheer doen het ook de kleinere 

soorten van het agrarisch landschap een 

stuk beter als in de gangbare 

weidevogelgebieden. Hoewel we niet exact 

de precieze aantallen kunnen weergeven 

kwamen in de verschillende beheergebieden 

soorten als roodborsttapuit, gele kwikstaart, 

rietgors, kneu, graspieper en veldleeuwerik 

in wisselende samenstelling tot broeden.

 

 

 
 
 
 
 
 

Graspieper met voer 

voor de jongen. 

Rietgors broedvogel van ruigtes en door riet 

omsloten sloten. 

Weidevogelgebied Ottershagen in winterrust. 
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AGRARISCH NATUURBEHEER 
 
Sinds het jaar 2016 verzorgt het Gebiedscollectief Noordoost- Twente het agrarische natuurbeheer in 

Noordoost Twente. Onze vereniging is hierbij bestuurlijk betrokken, met een bestuurslid in het Collectief. 

Boeren en landeigenaren kunnen in de door de provincie Overijsel aangewezen gebieden contracten 

afsluiten voor natuurbeheer op hun grond.  

 

Afsluiten nieuwe contracten  

In 2022 liepen de beheercontracten van de eerste 

zevenjarige beheerperiode af. Voor de nieuwe 

beheerperiode van de komende zes jaar moeten 

in de eerste twee maanden van 2023 de nieuwe 

beheercontracten worden afgesloten. Hiervoor is 

al een voorintekening geweest in de laatste 

maanden van 2022. Alle deelnemers van de 

afgelopen periode zijn bevraagd voor 

contractverlenging waarbij er bijna geen afvallers 

waren. Ook nieuwe deelnemers die op de 

wachtlijst stonden zijn bezocht om in te tekenen. 

Het collectief heeft voor 2023 een budget 

uitbreiding gekregen van 30 %. Hiervan gaat 13 % 

naar tariefverhoging en de rest naar uitbreiding. 

Volgend jaar wordt ook het nieuwe leefgebied 

klimaat actief in Overijsel, wat uitbreiding van 15% 

aan beheer oplevert. Welke beheerpakketten en 

vergoedingen bij dit leefgebied komen, wordt 

begin 2023 bekendgemaakt. De gebiedsaanvraag 

voor de volgende beheer periode van 6 jaar is 

inmiddels verstuurd naar de Provincie.  

Aanvraag is gedaan voor: 411 ha droge 

dooradering (akkerranden, voedselakkers, poelen, 

houtsingels enz.), 242 ha categorie water 

(verbeteren water vasthoudend vermogen 

bodem), 134 ha randen langs sloten, 134 ha voor 

weidevogels (uitstel weidebewerking, plasdras en 

kuikenland) en 85 ha voor legselbeheer.  

Al met al kunnen we stellen dat er best veel 

belangstelling is voor agrarisch natuurbeheer. Ook 

vanuit het veld mag gezegd worden hoe boeren 

met veel passie bezig zijn om de akkerranden en 

voedselakkers aan te leggen, die dan in de zomer 

in volle bloei staan, het landschap sieren en veel 

insecten en vlinders aantrekken. In de winter 

komen er duizenden vogels op af die daar hun 

kostje bij elkaar scharrelen. In de 

weidevogelgebieden zijn de resultaten wat 

wisselvalliger.  

 

Eco-regeling  

In het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is 

het voor boeren mogelijk om deel te nemen aan 

de eco-regeling. Eco-regelingen zijn vergoedingen 

die de boer kan krijgen voor vergroening, 

biodiversiteit, klimaat en water op zijn bedrijf. 

Deze Eco- regelingen kunnen ook in de niet 

aangewezen gebieden voor agrarisch 

natuurbeheer ingezet worden.  

 

Pilots  

Het Gebiedscollectief voert momenteel twee 

pilots uit. De eerste ANLB-pilot is Blijven boeren in 

en rond een Natura 2000 gebied. Deze pilot ligt 

rond het Natura 2000 gebied Springendal – Dal 

van de Mosbeek. Voor de deelnemers zijn er 

informatieavonden, excursies en voor zes 

bedrijven wordt een bedrijfsplan gemaakt. De 

tweede ANLB-pilot is erop gericht de kwaliteit van 

het oppervlaktewater te verbeteren. Deze piot ligt 

langs de Roelinksbeek en de Voltherbeek. 

Grondeigenaren die aan deze beken liggen 

kunnen beheer pakketten afsluiten met 

watervasthoudend effect en bufferstroken, voor 

een betere waterhuishouding.

Bloemrijke akkerranden sieren het landschap en 

trekken veel vogels, vlinders en insecten.  
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PATRIJZENPROJECT 
 

Sinds de jaren zeventig is de patrijzenstand landelijk met ruim 95% afgenomen. Binnen het werkgebied 

van NVWG De Grutto zal dat niet veel anders zijn. Om de patrijs te ondersteunen heeft NVWG de Grutto 

in 2018 een subsidie aangevraagd bij de Provincie voor een patrijzenproject, hetgeen voor dat jaar ook is 

toegekend. Eind 2018 konden we met een toegekende nieuwe subsidieaanvraag er 6 jaar bij aan knopen.  

Het jaar 2022 was daarmee het vijfde jaar van het patrijzen project rondom Rossum en Fleringen.  

 

Rossum  

Het afgelopen jaar 2022 hebben leden van de 

Grutto samen met W.B.E. Rossum weer gewerkt 

aan het patrijzenproject ten westen van 

Rossum, richting Weerselo. Het gebied is 

ongeveer 200 ha groot en bestaat voor een 

groot gedeelte uit grasland, ongeveer 9 ha 

boomteelt, even veel ha mais en 1,5 ha graan 

en aardappelen. In het project gebied is op 8 

plaatsen, verspreid over het gebied, ongeveer 

0,95 ha ingezaaid met een graan– kruiden 

mengsel, dat mooi in bloei heeft gestaan.  

 

Het aantal rondlopende paartjes patrijzen was 

dit voorjaar lager dan het vorige jaar. We 

hebben de hele winter een klucht van 11 

patrijzen kunnen volgen, die op deze plek 

waren uitgekomen. Half februari begon de 

paarvorming, wat weer tot hevige gevechten 

tussen hanen leidde. Bijzonder was dat er geen 

enkel paartje is gaan broeden in de omgeving 

waar ze de hele winter vertoefd hebben. In het 

project gebied liepen dit voorjaar 6 paartjes 

rond. In de nazomer liepen er 4 paartjes met 

kuikens rond, gezamenlijk aantal van 35 stuks. 

Het is te hopen dat ze de winter goed 

doorkomen dan ligt er voor 2023 een mooie 

basis. Wat nog wel genoemd mag worden, is 

dat er in de naaste omgeving buiten het project 

gebied meerdere kluchten patrijzen zijn 

waargenomen. Dit aantal moet voldoende zijn 

om van het jaar 2023 ook een succes te maken.  

Fleringen  

Het patrijzenproject in Fleringen is een 

samenwerking tussen leden van De Grutto en 

leden van jachtcombinatie Herinckhave en 

combinatie Beukerink. Het zaaigoed was 

grotendeels hetzelfde als ook in Rossum is 

gebruikt. Tevens is er zaaigoed ter beschikking 

gesteld door WBE Tubbergen en gemeente 

Tubbergen. Totaal werd op vijftien akkerranden 

of overhoekjes 1,15 ha ingezaaid, verdeeld over 

drie gebieden rondom Fleringen. Het zaaigoed 

werd ingezaaid met een rijenzaaimachine. De 

opkomst van het zaaigoed was vanwege de 

droogte wisselend waarbij enkele akkerranden 

werden overheerst door melganzevoet.   

 

Het is altijd lastig om precies aan te geven 

hoeveel broedvogels en jongen de winter 

hebben overleefd en ook hoe de bezetting is 

geweest in het voorjaar. Maar er zijn veel 

waarnemers die alert zijn op de patrijs en de 

gedane waarnemingen delen. Met deze info lijkt 

het er sterk op dat de stand zich minimaal heeft 

weten te handhaven t.o.v. 2021. Ook dit 

voorjaar werden negen paartjes geteld. Niet van 

alle koppels hebben we waargenomen of er ook 

kuikens zijn geweest. Uit veldwaarnemingen in 

het najaar door onder andere de 

jachtcombinaties, werden vijf kluchten met 

totaal 44 patrijzen geteld. Dit met de 

aantekening dat waarschijnlijk stelletjes zijn 

gemist.  

Het aantal patrijzen lijkt zich te handhaven. 
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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. Ook zijn niet van alle locaties de uitgevlogen jongen bekend (veelal afhankelijk van de 

frequentie en timing van de controles). In totaal werden dit jaar ongeveer 750 nestkasten gecontroleerd. 

 

Landgoed Herinckhave Fleringen; (Frans Stopel en Jan Peddemors) 

In 2022 zijn er op het Landgoed Herinckhave 

138 nestkasten twee keer gecontroleerd. Van 

de 138 kasten waren 92 kasten bezet. Daarmee 

is het bezettingspercentage uitgekomen op 

66%. Dit bezettingspercentage is wat lager dan 

in 2021 toen 86% van de kasten bezet waren.  

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2021 en 2022. 

 

Vogelsoort  Nestkasten Bezet Jongen uitgevlogen 

totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jaargang 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Koolmees 41 37 238 221 5,8 6,0 

Pimpelmees 27 28 189 223 7,0 7,8 

Bonte vliegenvanger 15 28 59 115 3,9 4,1 

Boomklever 2 10 Onbekend 28  2,8 

Mees Spec. 7 8 Geen 22  2,8 

Onbekend  3     

Totaal 92 115 486 609   

 

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 2021. 

Hierbij moet wel gesteld worden dat er bij een 

aantal legsels niet bekend is hoeveel jongen er 

zijn uitgevlogen, waardoor het gemiddelde 

aantal uitgevlogen jongen lager lijkt dan in 

werkelijkheid het geval is. Met name Bonte 

vliegenvanger deed het met 15 broedsels wat 

minder dan vorig jaar. Deze soort start later met 

het broedseizoen dan mezen en heeft in 2021 

waarschijnlijk geprofiteerd van de koude start 

van het voorjaar waardoor de rupsenpiek later 

op gang kwam en de concurrentiepositie 

positief uitviel. In 2022 was het voorjaar relatief 

warm en droog waardoor de rupsenpiek eerder 

viel van in 2021, mogelijk heeft de bonte 

vliegenvanger hierdoor minder gunstige 

omstandigheden gehad dan in 2021. 

Minder goede omstandigheden voor de bonte 

vliegenvanger. 
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Landgoed Baasdam; (Theo Asbreuk, Jan Grootelaar, Jos Kienhuis)

Deze nestkastjes hangen verdeeld over 

meerdere locaties. In onderstaande tabel is de 

bezetting van 2021 en 2022 weergegeven.  

In totaal werden 139 kasten gecontroleerd, 

waarvan er 4 gesneuveld bleken, hier zijn 

nieuwe nestkasten voor opgehangen. 

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2021 en 2022.  

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 Bezet 

Jongen 

Uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Koolmees 50 44 360 209 7,2 5 

Bonte vliegenvanger 21 17 96 55 4,6 3,2 

Pimpelmees 20 26 148 182 7,4 7 

Boomklever 4 5 25 31 6,3 6,2 

Spreeuw 6 6 17 24 2,8 4 

Eekhoorn 1  -    

Zwarte mees 1  -    

Totaal 103 98 559 501   

 

Toelichting: 

In totaal hebben in 2022 zes vogelsoorten 

gebruik gemaakt van de nestkasten. 

Vermeldingswaardig is een bezette nestkast 

door een zwarte mees. Deze typische 

holtebroeder (van met name naaldbos) wordt 

maar zelden in onze nestkasten aangetroffen. 

Helaas heeft dit niet geleid tot een succesvol 

broedsel. Er werden 3 controles uitgevoerd, te 

weten op 12 en 23 mei en op 7 juli. Het aantal 

gecontroleerde nestkasten bedroeg 139 en 103 

kasten waren daarvan bezet (74,1%). Dit is iets 

lager dan in 2021 toen 81% van de kasten bezet 

waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de jeugd meer te betrekken bij de natuur en het Baasdam gingen ook in 2022 leerlingen van 
basisschool De Wiekslag mee op controle van de nestkasten. 

Uitzonderlijke nestkastbewoner; de zwarte mees. 
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Molenven, Saasveld; (Jos Schabbink)  

Op de locatie het Molenven in Saasveld werden 

dit jaar 40 kasten gecontroleerd.  

Hiervan waren er 36 bezet wat neer komt op 

een bezettingspercentage van 90%.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezetting in 2021 en 2022. 

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 Bezet 

Jongen 

Uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per nestkast  

Jaargang 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Koolmees 11 11 73 75 6,7 6,8 

Bonte vliegenvanger 12 13 75 78 5,9 6,0 

Pimpelmees 8 7 52 46 6,7 6,6 

Boomklever 3 3 17 19 6,1 6,3 

Gekraagde roodstaart 2 2 7 7 3,5 3,5 

Totaal 36 36 224 225   

 

Toelichting:  

Algemene soorten als koolmees, pimpelmees 

en bonte vliegenvanger waren de 

hoofdbewoners van de nestkasten. Afwezige dit 

jaar was boomkruiper, die ook vaak gebruik 

maakt van de kasten in het Molenven. Verder 

waren de aantallen en uitgevlogen jongen de 

beide jaren vrijwel identiek. 

 

Hertme 

In Hertme hangen verschillende nestkastjes ter 

hoogte van de school, kerk en het 

openluchttheater. Deze worden door de 

kinderen van de basisschool gecontroleerd. In 

totaal hangen er 30 nestkasten. 

Het aantal bezette kasten en de 

soortensamenstelling is beide jaren grotendeels 

hetzelfde, spreeuw had een wat grotere 

bezetting dan in 2021. 

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2021 en 2022.  

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 Bezet 

Jaargang 2022 2021 

Koolmees 9 10 

Bonte vliegenvanger 2 3 

Pimpelmees 4 4 

Boomklever 1 1 

Spreeuw 4 2 

Totaal 20 20 

 

 

Ook in Hertme is het motto jong geleerd is oud gedaan. 

Boomkruiper helaas niet aanwezig dit jaar. 
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Saasveld, dorp; (Vincent en Henny de Lenne)

Deze kasten hangen grotendeels in de kerktuin en 

langs het Kerkepad. Naast verschillende 

spreeuwen- en mezenkasten is ook een kast 

geplaatst voor holenduif, slechtvalk en torenvalk 

boven in de kerk. Van de 36 nestkasten waren er 

23 bezet; een bezettingspercentage van 64%.

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2021 en 2022.  

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 Bezet 

Jongen 

Uitgevlogen totaal 

Jongen gemiddeld 

uitgevlogen per 

nestkast  

Jaargang 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Koolmees 8 6 Onbekend 50  8,4 

Bonte vliegenvanger 2 5 Onbekend 26  4,8 

Pimpelmees 3 5 Onbekend 51  9,3 

Boomklever 3 5 Onbekend 25  5,3 

Spreeuw 5 6 Onbekend 25  4,6 

Holenduif 2 1 Onbekend 5   

Kauw  2  6  2 

Totaal 23 29  192   

 

Toelichting:  

Het aantal bezette kasten lag wat lager dan in 

2021. De soortensamenstelling week echter vrij 

weinig af van voorgaande jaren. Het paartje 

slechtvalken was een groot deel van de winter 

aanwezig en is uiteindelijk in het voorjaar niet 

overgegaan tot een broedsel. Het paartje 

torenvalk, dat twee jaar geleden van de kast 

gebruik heeft gemaakt, was ook dit jaar 

aanwezig maar is ook niet tot broeden 

overgegaan. Holenduif heeft twee succesvolle 

broedsels gehad in dezelfde nestkast, het aantal 

jongen is niet precies duidelijk geworden. Leuke 

soorten die tijdens het controleren werden 

waargenomen waren ijsvogel, grote gele 

kwikstaart, grauwe vliegenvanger, appelvink, 

houtsnip en middelste bonte specht. 

 

Locaties Deurningen; Jan Koekoek 

Door Jan Koekoek werden op 4 erven in 

Deurningen nestkasten gecontroleerd. Het gaat 

om kasten bij familie Borghuis (12 kasten), 

familie Nijland (21 kasten), familie Broekhuis 

(35 kasten) en familie Franke (19 kasten).  

De kasten werden alleen op inhoud en soort 

gecontroleerd, het aantal uitgevlogen jongen 

per kast is niet bekend. Van de 87 kasten waren 

er 48 bezet, een bezettingspercentage van 55%. 

 

In de tabel een overzicht van de bezetting in 2021 en 2022.  

 

Vogelsoort  Nestkasten 

 Bezet 

Jaargang 2022 2021 

Koolmees 29 31 

Bonte vliegenvanger 2 3 

Pimpelmees 14 16 

Steenuil 1 1 

Bosuil 2 1 

Totaal 48 52 

Veel jonge koolmezen in de nestkasten. 
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Broedresultaten Uilen en Torenvalk; 

 

Kerkuil: De kerkuil heeft een matig broedseizoen 

achter de rug, het aantal broedparen lag 

behoorlijk lager dan andere jaren, ook waren de 

legsels relatief klein en zijn er weinig jongen per 

gestart legsel uitgevlogen. Kerkuilen zijn echte 

muizeneters, weinig muizen betekent in het 

algemeen weinig broedsels en kleine legsels.  

Pieken en dalen van muizenpopulaties zijn 

onderdeel van de natuurlijke cyclus van muizen. 

Bij gunstige omstandigheden zoals mastjaren en 

goede weersomstandigheden in de winter en het 

voorjaar kunnen muizenaantallen in sommige 

jaren flink pieken. Het afgelopen jaar vielen de 

omstandigheden echter tegen en hadden de 

muizen het moeilijk.  

 

Bosuil: Van de bosuil zijn maar weinig kasten 

gecontroleerd waardoor er lastig een beeld 

verkregen kan worden van het broedsucces. 

Echter met 2,3 uitgevlogen jongen per legsel lijkt 

bosuil een gemiddeld jaar te hebben gehad.  

Steenuil: De steenuil kende een behoorlijk hoog 

aantal bezette kasten, 63 kasten bleken bezet. In 

tegenstelling tot kerkuil is steenuil flexibeler 

m.b.t. dieet en naast muizen worden er ook veel 

andere prooien als kleine vogels, insecten en 

wormen gegeten. Het aantal uitgevlogen jongen 

per nestkast lag behoorlijk laag met 2 jongen per 

legsel. Mogelijk heeft de droogte (weinig 

bereikbare regenwormen) en de lage 

muizenstand ook de steenuil parten gespeeld 

tijdens de jongen fase.  

 

Torenvalk: Het aantal bezette nestkasten van de 

torenvalk lag wat hoger dan vorig jaar, echter in 

het verleden zijn de aantallen vaak hoger 

geweest. In totaal werden 19 bezette kasten 

aangetroffen met in totaal 85 uitgevlogen jongen. 

Gemiddeld werden 4,5 jongen per broedsel 

vliegvlug, dit is redelijk gemiddeld bij torenvalk 

die vaak relatief grote legsels heeft.  

Overzicht broedresultaten Uilen en Torenvalk van 2020 t/m 2022; 

 

Samenvatting: 

Het lijkt erop dat de lage muizenstand met name kerkuil en in mindere mate steenuil en torenvalk 

parten heeft gespeeld. Met name voor kerkuil was het een erg matig broedseizoen. Bosuil, steenuil en 

torenvalk beleefden een gemiddeld tot matig broedseizoen.  

Vogelsoort Bezette nestkasten Uitgevlogen jongen Uitgevlogen gem. per nestkast 

 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

Kerkuil 28 53 79 80 189 270 2,9 3,6 3,4 

Bosuil 4 3* 2* 9 4* 4* 2,3 1,3 2,0 

Steenuil 63 55 64 128 155 171 2,0 2,8 2,7 

Torenvalk 19 12 38 85 55 141 4,5 4,6 3,7 

Totaal 114 121* 138* 302 403* 586*    

Niet alle bosuil kasten zijn gecontroleerd. 
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Totaaloverzicht nestkasten 2022:  

Van alle binnengekomen gegevens is hieronder 

een totaaloverzicht gemaakt. Omdat niet alle 

gegevens volledig zijn, is het aantal uitgevlogen 

jongen niet vermeld in het totaaloverzicht. Om 

toch een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen 

over de vogelbezetting van nestkasten, zijn in het 

overzicht de gegevens van zowel 2021 als van 

2022 naast elkaar geplaatst. De tweede kolom 

geeft het percentage bezette nestkasten aan ten 

opzichte van het totale aantal gecontroleerde 

nestkasten per jaar. In totaal werden in 2022 op 

alle locaties ongeveer 750 nestkasten één of 

meerdere keren gecontroleerd, hiervan waren er 

438 bezet. 

 

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van zowel 2022 als 2021. 

 

Vogelsoort Nestkasten 

Bezet 

Nestkasten 

Bezet 

Percentage 

Bezet 

Percentage 

Bezet 

Jaargang 2022 2021 2022 2021 

Koolmees 148 139 19,7 19 

Pimpelmees 76 86 10,1 11,4 

Bonte vliegenvanger 54 69 7,2 9,2 

Spreeuw 15 14 2 1,9 

Kerkuil 28 53 4,1 7,1 

Boomklever 13 24 1,7 3,2 

Bosuil 6 3 0,8 0,1 

Steenuil 63 55 8,4 7,3 

Torenvalk 19 12 2,5 1,6 

Mees Spec. 7 8 0,9 1,1 

Zwarte mees 1  0,1  

Gekraagde roodstaart 2 2 0,2 0,2 

Holenduif 2 1 0,2 0,1 

Eekhoorn 1  0,1  

Kauw  2  0,2 

Bezette nestkasten 

Gecontr. nestkasten 

435 

750 

468 

750 

58,4% 62,3% 

 

Samenvatting: 

13 vogelsoorten maakten gebruik van de kasten, 

dat is hetzelfde aantal als in 2021. Van alle 

gecontroleerde nestkasten was 58,4 % het 

afgelopen jaar bezet, dit aantal ligt wat lager dan 

in 2021.  

Net als in voorgaande jaren werden de meeste 

nestkasten bezet door kool- en pimpelmees. 

Nieuwkomer dit jaar was zwarte mees, die helaas 

geen succesvol legsel heeft gehad.  
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HUISZWALUWINVENTARISATIE NOORDOOST-TWENTE 2022 
 

Om een beter beeld te krijgen van de huiszwaluw organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland al 

jaarlijks tellingen. Tal van natuurverenigingen in den lande nemen daar aan deel. In Noordoost-Twente 

zijn een vijftal natuurverenigingen al meer dan twintig jaar actief om een goed beeld te krijgen van het 

wel en wee van de prachtige zwart-witte “huisgenoot”.  

 

Deelnemende werkgroepen  

Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren, 

de Vogelwerkgroep Heemkunde Denekamp, 

Vogelwerkgroep Heemkunde Ootmarsum en 

Natuur- en vogelwerkgroep “De Grutto” zijn op 

pad geweest om alle gegevens weer te 

verzamelen. Deze gegevens zijn gebundeld door 

coördinator Herman Braakhuis en ter beschikking 

gesteld voor het samenstellen van dit verslag. 

Tellingen van Vogelwerkgroep Losser zijn separaat 

aan SOVON aangeleverd en niet verwerkt in de 

tellingen. 

 

Late aankomst    

De eerste huiszwaluw in onze omgeving werd al 

gemeld op 28 maart in Zenderen maar dit was 

zeker nog niet de aankondiger van de zomer. 

Twee dagen later passeerde een koude stroming 

en waren de landerijen met een laagje sneeuw 

bedekt met temperaturen rond of iets onder nul. 

Pas na de eerste 10 dagen werd het droog en 

zonnig bij temperaturen rond of iets boven 

normaal. Desondanks kwam de aankomst maar 

traag op gang en duurde het lang voordat de 

populatie op peil was. 

Inventarisatie broedlocaties  

Op het moment dat de 16 tellers op pad gingen 

om de broedlocaties te inventariseren was het 

inmiddels hoog zomer en zeer droog. In totaal zijn 

318 locaties bezocht. Dat waren er 16 meer dan in 

2021 wat zich ook vertaalde in een aantal 

nieuwgevonden locaties en een hoger aantal 

bewoonde nesten. Op 176 van deze locaties 

werden bebroede nesten van de huiszwaluw 

aangetroffen. Totaal konden 1682 bewoonde 

nesten worden geteld. Dat was flink meer dan in 

2021 toen er nog net geen 1500 bewoonde 

nesten werden geteld. 

 

In de grafiek staat de ontwikkeling weergegeven 

van het aantal bewoonde nesten in de periode 

2018- 2022. De populatie huiszwaluwen fluctueert 

jaarlijks waarbij de telling van 2020 mede is 

beïnvloed door corona. 

Het maken van een modderpoel 

waar huiszwaluwen nestmateriaal 

kunnen halen voor nestbouw is zeker 

in droge zomers belangrijk. 
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Aantal broedlocaties per atlasblok 

Nederland is verdeeld in 1685 atlasblokken, met 

elk een eigen nummer. Atlasblokken zijn gebieden 

ter grootte van 5 bij 5 km en worden gehanteerd 

bij landelijke inventarisaties. Ook bij het 

inventariseren van de huiszwaluwpopulatie maakt 

SOVON gebruik van atlasblokken. In onderstaande 

tabel is per atlasblok het aantal getelde 

bewoonde nesten weergegeven van de afgelopen 

acht jaar. Tevens is de regio vermeld van de 

ligging van het betreffende atlasblok.       

 

De top drie van de atlasblokken met de meeste 

vestigingen zag er als volgt uit: met 202 bewoonde 

nesten telde atlasblok 28-16 in de regio Geesteren 

de hoogste dichtheid. Atlasblok 28-37 in de regio 

Fleringen was goed voor 185 nesten gevolgd door 

atlasblok 28-28 regio Ootmarsum met 135 nesten. 

Atlasblok Regio 2022 

 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

28-15 Geesteren 7 2 2 2 0 0 0 1 

28-16 Geesteren  120 113 133 154 113 66 71 54 

28-17 Mander 62 78 49 52 42 31 43 21 

28-25 Geesteren 42 71 24 32 29 30 28 25 

28-26 Geesteren 202 105 84 138 98 76 96 77 

28-27 Nutter 32 35 27 18 16 39 64 48 

28-28 Ootmarsum 157 157 159 228 226 146 111 126 

28-35 Mariaparochie 0 2 0 0 2 2 10 4 

28-36 Albergen 77 84 101 106 82 51 35 59 

28-37 Fleringen 185 152 172 174 162 125 127 126 

28-38 Rossum  154 135 163 174 190 149 119 120 

28-46 Saasveld  gg 73 82 75 63 41 45 49 

28-47 Saasveld 110 57 32 65 86 62 55 72 

28-48 Deurningen  115 81 63 74 87 79 35 67 

28-57 Deurningen 8 6 5 11     

28-58 Deurningen 61 70 87 44 58 64 11 59 

29-11 Breklenkamp 9 9  9 14 16 7 3 

29-21 Tilligte 26 26 26 38 32 41 43 36 

29-22 Denekamp 91 71 0 103 126 129 122 102 

29-31 Volthe 106 100 56 101 95 84 59 72 

29-32 Denekamp 118 63 16 113 133 102 113 128 

Totaal  1682 1490 1281 1711 1654 1333 1194 1284 

Broedzorg huiszwaluwtil Fleringen. Huiszwaluwtillen zoals de til in Fleringen dragen bij aan aantal broedlocaties. 
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Aantal nesten en locaties per woonplaats  

Huiszwaluwen geven er de voorkeur aan in 

kolonies te broeden. In onderstaand overzicht is 

per woonplaats in ons telgebied het aantal 

bewoonde nesten aangegeven met daarbij het 

aantal bezette huiszwaluwlocaties. Ter vergelijking 

zijn ook de gegevens van 2021 hierin aangegeven. 

In bijna de helft van de 27 woonplaatsen in ons 

telgebied werden meer bewoonde nesten 

aangetroffen dan in 2021.  

 

Opvallend hierbij is de verdubbeling van het 

aantal bewoonde nesten in Beuningen, 

Deurningen en Denekamp. Door het stoppen van 

een teller werden in Albergen en Saasveld minder 

locaties bezocht. Woonplaatsen met een groot 

buitengebied als Rossum en Geesteren herbergen 

de meeste locaties en getelde nesten. Gerelateerd 

aan de oppervlakte worden de meeste nesten en 

locaties gevonden in Fleringen. 

  

 

Koloniegrootte  

Onder koloniegrootte verstaan we in dit verslag 

het aantal nesten dat op een bepaald adres 

voorkomt. Landelijk wordt hiervoor een 

verdeelsleutel toegepast uitgedrukt in procenten 

en als zodanig aangegeven in onderstaande tabel. 

(ter vergelijking vijf jaargangen)  

Plaats Aantal 

bewoonde 

nesten 

Aantal 

Locaties  

Plaats Aantal 

bewoonde 

nesten 

Aantal 

Locaties  

 2022 2021 2022 2021  2022 2021 2022 2021 

Agelo 123 101 13 11 Manderveen 0 7 0 1 

Albergen 77 117 6 11 N. Deurningen 7 11 2 3 

Beuningen 57 26 7 6 Nutter 26 31 5 4 

Breklenkamp 11 20 3 3 Oldenzaal 19 23 1 1 

Denekamp 106 51 13 16 Ootmarsum 18 17 1 1 

Deurningen 140 69 9 4 Oud Ootmarsum 25 31 7 8 

Fleringen 151 134 16 14 Reutum 11 9 2 2 

Geesteren 250 236 24 23 Rossum 220 195 22 21 

Harbrinkhoek 46 - 1 - Saasveld 98 104 11 14 

Hezingen 6 5 1 1 Tilligte 18 16 5 5 

Langeveen 65 64 4 4 Vasse 20 21 1 1 

Lattrop 33 23 4 4 Tubbergen 10 - 2 - 
Mander 62 71 6 6 Weerselo 83 85 10 7 

Categor

ie 

Koloniegrootte 2022 2021 2020 2019 2018 

A 1 nest 10 % 10 % 12 % 14 % 16 % 

B 2 – 5 nesten 37 % 44 % 34 % 33 % 34 % 

C 6 – 15 nesten 33 % 27 % 35 % 34 % 28 % 

D 16 – 25 nesten 13 % 13 % 13 % 11% 12 % 

E 26 – 50 nesten 8 % 6 % 6 % 1 % 4 % 

F 51 – 100 nesten 0 % 0 % 0,7 % 1 % 0 % 

Bewoond nest huiszwaluw. 
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Toelichting  

De grootste verandering heeft zich voorgedaan in 

de B en C locaties. Het aandeel van categorie  

C locaties met 6 tot 15 bewoonde nesten is 

behoorlijk toegenomen ten koste van de kleinere 

locaties in de categorie B met 2 tot 5 nesten. Een 

goede ontwikkeling in het zicht dat kleinere 

locaties gevoeliger lijken voor afname van het 

aantal broedparen. De grootste kolonies in 

categorie E werden gevonden bij de fam. Hartman 

in Rossum met 26 nesten, Scholten en Haarhuis in 

Geesteren, Lentferink en Droste in Fleringen met 

ieder 28 nesten, Timmers Fleringen, Hannink 

Albergen met 29, Leferink Rossum 30, J. Hartman 

Rossum 34, Broenink Langeveen 35, Hesselink 

Saasveld 40, Reuver Deurningen en Loohuis 

Geesteren met ieder 42, terwijl Bloemendaal in 

Harbrinkhoek koploper was met 46 bewoonde 

nesten.  

 

Kunstnesten  

Ruim 30 jaar geleden werd door onze vereniging 

in Fleringen voor het eerst in de regio 

geëxperimenteerd met het gebruik van 

kunstnesten. Dit was dermate succesvol dat het 

gebruik en de productie van kunstnesten een 

grote vlucht heeft genomen. Op 81 locaties 

werden het afgelopen jaar ook de uitkomsten 

genoteerd van de opgehangen kunstnesten. Van 

de 612 kunstnesten op die locaties waren er op  

65 locaties totaal 338 bezet.  

Een bezettingspercentage van 55 %. Uit onderzoek 

is gebleken dat het broedsucces in kunstnesten op 

de zandgronden hoger ligt dan in natuurlijke 

nesten. (Bron: SOVON) In tegenstelling tot 

natuurlijke nesten kunnen kunstnesten niet 

afvallen en zijn minder gevoelig voor predatie.  

 

Huiszwaluwtillen 

In Nederland staan momenteel 236 

huiszwaluwtillen, hiervan zijn er 46 (19,5%) 

bewoond door huiszwaluwen (januari 2021).  

In Noordoost Twente zijn er voor zover bekend vijf 

huiszwaluwtillen geplaatst waarvan de eerste in 

2004 in Rossum, de tweede in Geesteren 2016, 

daarna Fleringen in 2018, in 2019 in Ootmarsum 

en in het najaar van 2020 werd een til geplaatst 

op het Landgoed Herinckhave in Fleringen.  

 

Bezetting huiszwaluwtillen 2022  

Totaal waren van de vijf tillen er drie bezet. In 

Geesteren was de til voor de eerste keer bezet 

met één nest. In 2021 steeg dit tot zeven 

kunstnesten, en het afgelopen jaar werden drie 

nesten in gebruik genomen. De bezetting van de 

huiszwaluwtil aan de Haarlefertsweg in Fleringen 

loopt vanaf de plaatsing jaarlijks op. Gelijk in het 

eerste jaar waren er 2 van de 16 kunstnesten 

bezet. De bezetting is in de volgende jaren 

opgelopen tot 12 nesten in 2021 waarvan één 

natuurlijk nest. Het afgelopen jaar 2022 spande de 

kroon met 14 bezette kunstnesten en  

4 natuurlijke nesten. Een bezetting derhalve van 

18 broedparen waarvan er minimaal 5 een tweede 

broedsel produceerden.  

 

Een mooi moment afgelopen jaar was de 
bezetting van de huiszwaluwtil op het 

Herinckhave te Fleringen. Reeds in het eerste 
najaar na plaatsing werd deze, in het vrije veld 
staande til, bezocht door groepjes zwaluwen 
maar kwam het nog niet tot bezetting. Het 

afgelopen seizoen 2022 was dit wel het geval.  
Er werd in vijf kunstnesten gebroed en jongen 

werden grootgebracht. Tevens werd begonnen 
aan een natuurlijk nest maar hierin is het niet 

tot een broedsel gekomen. 

 

 

Huiszwaluwtil op Landgoed Herinckhave. 
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RAS-PROJECT BOERENZWALUW 2022 
 

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 2022 werden in het kader van het RAS-Project 

adulte boerenzwaluwen gevangen en geringd op 

vier boerderijen.  Dit waren er in 2022 nog vijf 

maar door omstandigheden is de vijfde locatie 

helaas afgevallen. De deelnemers waar we het 

afgelopen jaar het onderzoek hebben uitgevoerd 

zijn Bijen Weerselo (al deelnemer vanaf 1992), 

Kleissen Albergen, Ter Keurs in Hertme en 

Vennegoor Agelo. De bezetting in het afgelopen 

jaar van deze vier boerderijen was 37 broedparen. 

In het kader van het RAS onderzoek  

 

 

worden op de deelnemende locaties alle 

broedvogels gevangen. Voor de eerste keer in de 

afgelopen 30 jaar moesten we noodgedwongen 

bij Bijen hiervan afzien. Door voortdurende 

aanwezigheid van een steenuil paartje werd de 

locatie vroegtijdig verlaten. Bij de drie overige 

locaties is het gelukt om 59 broedvogels te 

vangen wat overheen komt met 80 % van de 

broedvogels.  

 

Late aankomst  

De eerste boerenzwaluw werd dit jaar in ons 

verenigingsgebied op 23 maart gezien bij Hengelo. 

Maar op de meeste projectboerderijen moest 

men nog tot ver in april wachten voor de eerste 

boerenzwaluw kon werden verwelkomd. Zo ook 

op het erf van de familie Ter Keurs in Hertme 

waar pas op 18 april de eerste boerenzwaluw de 

deel opvloog. Op deze locatie wordt vanaf 2009 

jaarlijks de eerste aankomst genoteerd en nog 

nooit eerder was, zoals weergegeven in de tabel 

de aankomst zo laat.  

 

Jaar Aankomst Jaar Aankomst 

2009 1 april 2016 1april 

2010 23 maart 2017 30 maart 

2011 22 maart 2018 7 april 

2012 3 april 2019 18 maart 

2013 11 april 2020 5 april 

2014 5 april 2021 31 maart 

2015 4 april 2022 18 april 

In het kader van het RAS-
Project werden het afgelopen 
jaar op vier locaties de 
broedvogels gevangen. Voor 
een deel zijn dat nieuwe nog 
ongeringde broedvogels zoals 
dit paartje bij Johan en Truus 
Kleissen.   

In het kader van het RAS-
Project werden het afgelopen 
jaar op vier locaties de 
broedvogels gevangen. Voor 
een deel zijn dat nieuwe nog 
ongeringde broedvogels zoals 
dit paartje bij Johan en Truus 

Kleissen.   
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Saharastormen  

De redenen hiervoor zijn vermoedelijk meervoudig. 

Doordat boerenzwaluwen in West, Centraal en zuidelijk 

Afrika overwinteren wordt de voorjaarstrek beïnvloed 

door de weersomstandigheden op hun lange trekroute. 

Zijn die gunstig, dan kan de trek richting noord vlot 

verlopen.  Door stormen boven het noordwestelijke deel 

van Afrika midden maart werd er heel wat Saharastof 

naar hogere luchtlagen getild en waren de 

trekomstandigheden ongunstig op een deel van het 

Afrikaanse traject. Maar ook in Zuid-Europa waren de 

omstandigheden in maart erg slecht, met een koude 

periode afgewisseld met dagen met (veel) neerslag 

en/of tegenwind.  

(Bron; natuurpunt.be) 

Bezetting boerderijen 

De totale bezetting op de vier boerderijen was 37 

broedparen; een forse afname van twaalf broedparen 

ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste daling was 

er op het erf van Ter keurs waar het aantal broedparen 

halveerde van 16 in 2021 naar 8 paartjes in het 

afgelopen jaar.  Een duidelijk gevolg van predatie van 

nesten en broedvogels in 2021. Tevens valt de daling 

van het aantal broedparen bij Bijen (van 11 naar 8) toe 

te schrijven aan de aanwezigheid en insluiping van een 

steenuil in de broedruimte de afgelopen twee jaar. Van 

de overige twee erven telde het erf van Kleissen net als 

het voorafgaande jaar negen broedparen. Het erf van 

Vennegoor had met twaalf broedparen de grootste 

bezetting.   

 

Overleving broedvogels

De bovenstaande tabel geeft aan dat de 

boerenzwaluw bepaald geen langlevende soort is. 

De broedvogels die per jaargang worden 

teruggevangen nemen snel af. Van de gevangen 

broedvogels voor 2019 werden er in het 

afgelopen jaar slechts twee weer aangetroffen. 

Van de 193 geringde nestjongen in 2021 werd 

zelfs geen enkel jong aangetroffen. Eén nestjong 

uit 2018 en een uit 2016. De meeste 

terugvangsten waren van boerenzwaluwen die in 

2021 als broedvogel werden geringd.  

Ringstatus Ringjaar van de teruggevangen boerenzwaluwen in 2022 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAAL 

Geringd als broedvogel op vanglocatie 0 0 0 5 7 12 24 

Geringd als broedvogel elders 0 0 0 0 1 0 1 

Geringd als 1e jaars 0 0 0 0 0 1 1 

Geringd als nestjong 1 0 1 1 0 0 3 

Teruggevangen per ringjaar / totaal 1 0 1 6 8 13 29 

Van de 59 gevangen broedvogels op de drie vanglocaties waren er 29 geringd in voorgaande jaren.  

De ringgegevens staan in bovenstaande tabel. De oudste broedvogel was een mannetje, geringd bij 

Vennegoor als nestjong in 2016 en daarmee zes jaar oud.  

Van de 193 geringde nestjongen in 
2021 werd in 2022 geen enkel jong 

aangetroffen. 
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Broedseizoen 2022 

 

In de onderstaande tabel staat een gedeelte van de verzamelde gegevens over de afgelopen vijf jaar 

*   Uitkomsten van 2018-2021 hebben betrekking op vijf locaties. 

** Uitkomsten van 2022 hebben betrekking op vier locaties.  

JAARGANG 2018* 2019* 2020* 2021* 2022** 

Broedparen: 60 77 70 57 37 

Legbegin 1e legsel  15 april 10 april 20 april 11 mei 19 april 

Aantal 1e legsels 61 76 67 54 37 

Aantal 2e legsels 46 61 45 40 25 

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

Uitgevlogen totaal 405 513 370 306 228 

Uitgevlogen per broedpaar 6,8 6,7 5,3 5,8 6,2 

Nestjongen geringd: 407 517 393 309 216 

In bovenstaande grafiek staat per locatie het 

percentage broedvogels uit 2021 aangegeven 

dat in 2022 weer terugkeerde op hetzelfde erf. 

De rode lijn geeft de gemiddelde overleving aan 

over alle vijf locaties. 
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Nestjongen  

Het aantal nestjongen uit voorgaande jaren die we 

als broedvogel weer terugzien blijft ieder jaar 

beperkt. Het afgelopen jaar waren dat er drie.  

Een nestjong uit 2016, een uit 2017 en een uit 2018. 

Opvallend is wel dat er van de 426 uitgevlogen 

nestjongen op de drie vanglocaties uit 2020 en 2021 

het afgelopen jaar geen enkel jong is teruggevangen.  

 

Wisseling broedlocatie 

Bijzonder was ook de vangst van een vrouwtje dat in 

2020 als broedvogel is geringd bij Oosterik in 

Saasveld en het afgelopen jaar tijdens de tweede 

vangronde werd gevangen op het erf van Kleissen. 

Wisseling van broedlocatie tijdens het broedseizoen 

komt maar zeer sporadisch voor en komt meestal 

voort uit gewijzigde omstandigheden op die locatie.  

Terugkeer op de locaties 

 In 2021 werden op drie locaties 74 

zwaluwen gevangen waarvan er het 

afgelopen jaar totaal 28 zijn teruggevangen 

op dezelfde locatie. Een gemiddelde 

overlevering van 38 %.  Dat ligt iets onder 

het langjarige gemiddelde. Per locatie liep 

het overleving percentage uiteen van ruim 

29 % bij Ter Keurs tot 45 % bij Vennegoor.    

Bijzonder was de vangst van dit vrouwtje op het erf van 

Kleissen in Albergen. In 2020 was deze zwaluw als 

broedvogel geringd bij Oosterik in Saasveld. 
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In bovenstaande grafiek het gemiddeld legbegin 

per jaar van alle eerste legsels over de vier 

locaties. Ondanks de uitschieter van 2021 in de 

reeks vanaf 2010 geeft de trend nog steeds een 

(minuscule) vervroeging aan van het legbegin.   

In bovenstaande grafiek staat per erf het 

gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per gestart 

broedsel aangegeven. De oranje lijn geeft het 

gemiddelde over alle locaties aan. 
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Leg data  

Ondanks een late aankomst zullen de zwaluwen 

eenmaal terug op de broedplek al snel zijn gestart 

met het broedseizoen. Het legbegin van het eerste 

legsel was op 19 april bij Vennegoor. We volgden 

op de vier erven totaal 63 gestarte legsels waarvan 

het gemiddeld legbegin van de eerste legsels op  

17 mei uitkwam. Hiermee uitkomend op het 

langjarige gemiddelde over de laatste 12 jaar.  

De gemiddelde start van het tweede broedsel lag 

op 29 juni waarbij het lijkt dat bijna een derde van 

de broedparen geen tweede broedpoging heeft 

ondernomen. Gebrek aan insecten door de lange 

droogte zou hiervan een oorzaak kunnen zijn. Het 

startbegin van de tweede broedsels waren 

verdeeld van 6 tot 28 juli. Op het kleurringproject 

erf van Ter Keurs heeft één broedpaar een start 

gemaakt met drie legsels waarvan het middelste 

nest mislukte.  

 

Broedsucces 

Zo’n 86 % van de gestarte eerste legsels 

leverde één of meer vliegvlugge jongen op. 

De eerste nesten waren daarbij een stuk 

succesvoller dan de vervolglegsels; zes van 

de zeven nesten waaruit zes jongen 

uitvlogen waren van het eerste broedsel. 

Ook de nesten met vijf uitgevlogen jongen 

kwamen op een na allen van het eerste 

broedsel. Uit de eerste broedsels vlogen 

gemiddeld ruim vier jongen per gestart 

broedsel uit. Bij de tweede broedsels waren 

dit er net geen drie. (2,9%) Doordat totaal  

9 broedsels mislukten vlogen gemiddeld  

3,6 jong gemiddeld per gestart legsel uit. Al 

met al vlogen op de vier projectboerderijen 

228 jonge boerenzwaluwen uit. 
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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 in Nederland 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. 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. Naast 

de reguliere (wekelijkse) activiteiten om de 

nesten te volgen, wordt getracht op twee 

momenten in het jaar alle adulte vogels te 

vangen. Deze krijgen naast een metalen ring ook 

een tweekleurige ring om de andere poot. 

Daarmee ontstaat een populatie van unieke, 

gekleurringde vogels met een bekende 

biometrie, die over de jaren kan worden gevolgd. 

Bij aanvang van het broedseizoen worden vogels 

in een zo vroeg mogelijk stadium aan partner en 

nest gekoppeld. Dat wordt gedaan door 

fotografiesessies, waardoor het resultaat 

verifieerbaar is. De fotografie-sessies vinden 

plaats zodra er jongen in de nesten worden 

gevoerd.  

 

 

Uit de literatuur is bekend dat buitenechtelijke 
paringen voorkomen bij boerenzwaluwen. Om 
hierover binnen ons project meer informatie te 

verkrijgen hebben we dit aspect meegenomen in 
het onderzoek. Hiervoor hebben we in 2021 van 
een aantal broedparen en hun nestjongen DNA 
afgenomen middels twee kleine buikveertjes die 
we daarvoor mochten afnemen. Op moment van 
schrijven is het onderzoek van deze monsters in 

de afsluitende fase. We hopen hier in een volgend 
verslag op terug te komen. Wel kunnen  alvast 

een tipje van de sluier oplichten. Ca. 30%  van de 
nestjongen lijkt buitenechtelijk. 
Sodom en Gomorra  in de stal! 

 

 

Resultaat erf Kleissen 

Het duurde tot 9 april voor de eerste zwaluw hier 

werd gezien. Drie dagen later op 12 april was het 

zwaluwengezelschap uitgegroeid tot vijf vogels 

waaronder drie met een kleurring. Mannetje 

paars wist gelijk vrouwtje lichtblauw-zwart aan 

zich te binden en gezamenlijk bracht dit paar 

negen jongen groot in nest 17 en nest 22. De 

nestkeuze was niet geheel toevallig want in 

dezelfde nesten bracht dit mannetje ook al in 

2021 twee broedsels groot.  

Dit zwaluwvrouwtje met kleurring lichtblauw-zwart 
arriveerde gelijktijdig met mannetje paars als een 
van de eerste zwaluwen op het erf van Kleissen in 
Albergen. Gezamenlijk  wist dit paar negen jongen 
groot te brengen. 
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Laatkomers  

In 2021 vlogen op dit erf 17 zwaluwen met 

kleurring waarvan we er in 2022 zeven hebben 

teruggevangen. Op de eerste vangsessie hebben 

we 15 vogels kunnen vangen en de ongeringde 

voorzien van een metalen ring en unieke 

kleurring. In de daaropvolgende fotosessies 

werden 14 broedvogels aan de nesten 

gekoppeld. De 15e vogel, een nieuw gevangen 

mannetje dat de kleurring zalm-zwart kreeg 

omgelegd, moest voorlopig in de wachtkamer 

wat betreft deelname aan het broedproces. Zijn 

kansen keerden toen in juni nog vier nieuwe 

ongeringde laatkomers zich meldden op het erf.  

 

Nieuwe broedvogels en partnerwisseling   

Op de tweede vangdag op 20 juli is het gelukt om 

alle vier nieuwe broedvogels (drie vrouw en een 

man) te vangen en te (kleur)ringen waardoor het 

aantal broedvogels uitkwam op 19. Onze vrijgezel 

van de eerste vangronde was inmiddels een 

nieuw broedsel begonnen met een van de 

nieuwelingen; nu geringd met lichtblauw zalm. 

Van de broedvogels uit de eerste ronde werd 

vrouw zalm-rood niet gevangen en ook later niet 

meer aangetroffen. Samen met man rood had ze 

een broedsel grootgebracht met 6 uitgevlogen 

jongen in nest 25. Ook deze man begon in 

hetzelfde nest een nieuw broedsel met een 

nieuw gearriveerd vrouwtje; gekleurringd met 

zwart lichtblauw. De overige twee nieuwelingen 

vormden samen een koppel en brachten hun 

eerste broedsel groot in nest 40. De overige 

broedparen waarvan vijf vrouwtjes een tweede 

broedsel begonnen, bleven bij elkaar en wisten 

het tweede broedsel succesvol af te ronden.  

Net als voorgaand seizoen hebben Johan en 

Truus Kleissen actief bijgedragen aan dit 

onderzoek. Daarnaast is het Truus gelukt om met 

het maken van foto’s de broedparen aan de 

nesten te koppelen.   

 

Resultaat erf Ter Keurs   

Het was spannend in het voorjaar hoeveel 

zwaluwen zouden terugkeren op het erf van Ter 

Keurs na het dramatisch verlopen seizoen 2021.  

De impact van de kerkuil was groot geweest en 

meerdere broedvogels werden gepredeerd.  

Er was dan ook opluchting toen de eerste 

boerenzwaluw arriveerde op 18 april op het erf 

van Ter Keurs. Maar tot teleurstelling van de 

bewoners was de vogel later op de dag alweer 

gevlogen. Een paar dagen later op 20 april vlogen 

er weer drie zwaluwen die ook gelukkig hier 

bleven. Daarna was er al snel aankomst van 

meerdere zwaluwen. Eind april waren er behalve 

een aantal ongeringde zwaluwen ook een zestal 

zwaluwen met een kleurring. Hieronder ook man 

lichtblauw-oranje en vrouw lichtblauw-zwart die 

samen na een eerste verkenning in nest 2 al snel 

op 10 mei het eerste broedsel startten in nest 1. 

Toch bleven de aantallen t.o.v. vorige jaren laag.   

Vrouwtje zalm-wit geringd in 2021 als eerstejaars op het erf 

van Kleissen keerde het afgelopen jaar terug als broedvogel. 

Samen met man geel bracht zij negen jongen groot.  

Beide Johannen (Johan Drop en Johan Kleissen) bezig met het 

verwerken van gevangen broedvogels op de eerste vangdag. 

Na aankomst van dit stel 
rond  eind april en een eerste 
verkenning van nest 2, werd 
al op 10 mei het eerste ei 
gelegd in nest 1. 
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Ontbrekende mannen  

Op de eerste vangdag op 13 juni waren zes 

paartjes actief met inmiddels kleine jongen.  

Van de 12 broedvogels werden er 9 gevangen, 

zes vrouwen en drie mannen. Hieronder twee 

terugmeldingen van een man en een vrouw. De 

ongeringde vogels werden voorzien van een 

metalen ring en unieke kleurring.  Verschillende 

boerenzwaluwen bleven die ochtend buiten en 

lieten zich niet vangen. Ondanks dat het niet 

lukte de drie ontbrekende mannen te vangen is 

het middels fotografie gelukt om ze aan de 

nestpartner en het nest te koppelen. Bij het 

uitlezen van de nestfoto’s bleek namelijk dat 

deze mannen al in voorgaande jaren waren 

geringd en voorzien van een kleurring.   

 

Gekleurringde mannen verdwenen 

Verder bleek uit het maken van foto’s dat er 

vroeg in het seizoen, april tot begin mei, nog drie 

mannetjes meer in de broedruimte aanwezig 

waren die (nog) niet actief waren betrokken bij 

de nesten. Ook deze mannen, zo bleek uit de 

foto’s, waren broedvogels uit voorgaande jaren 

en op deze locatie geringd en voorzien van een 

kleurring. Helaas werden ook deze vogels niet 

gevangen en zijn ook naderhand niet meer 

waargenomen. Hieronder ook mannetje 

lichtgroen-blauw die het vierde 

achtereenvolgende jaar terugkeerde op deze 

locatie. De vermoedelijke oorzaak zou de hier 

aanwezige kerkuil kunnen zijn.  

Nieuwkomers 

In de loop van juli waren er twee ongeringde 

nieuwkomers actief bij nest 7. Verder waren er 

eind juli nog maar 3 nesten met vervolglegsels. 

Vier broedparen hielden het na het 1e broedsel 

voor gezien en vertrokken al relatief vroeg van de 

locatie. Op de tweede vangdag op 2 augustus 

werden er dan ook maar 4 zwaluwen gevangen 

waarvan twee ongeringd die vervolgens een 

metalen ring en kleurring kregen omgelegd. Door 

gemaakte foto’s werd het vermoeden bevestigd 

dat het hier ging om de nieuw aangekomen 

zwaluwen van nest 7. Hieruit vlogen uiteindelijk  

4 jongen uit.  

 

Impact kerkuil 

Afgelopen winter zijn voor de invliegopeningen van de 

deel tralies gemaakt zodat de kerkuil geen toegang 

meer had tot de broedruimte. Desondanks is het de 

kerkuil wederom gelukt om een aantal volwassen 

zwaluwen te slaan. Stille getuigen daarvan waren een 

hoop geplukte zwaluwveren met daartussen de 

afgerukte koppen van twee volwassen broedvogels. De 

resten werden 6 mei gevonden op de zolder van een 

verder op het erf gelegen schuur. Het lijkt niet 

onwaarschijnlijk dat het hier twee van de drie 

verdwenen mannetjes betrof die voor het laatst werden 

gezien op 30 april.  Hoewel zich in deze schuur geen 

zwaluwen ophouden is ook de zolder voor de kerkuil 

ontoegankelijk gemaakt. Hiermee leek er ook een eind 

aan predatie te zijn gekomen voor het vervolg van het 

broedseizoen.   

Na een terugkeer voor het vierde jaar op rij in 2022 

werd ook mannetje lichtgroen-blauw  niet meer 

gezien vanaf eind april. 

De trieste restanten van twee broedvogels. 
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BROEDSEIZOEN KERKUIL 2022 

 

Het broedseizoen 2022 had eigenlijk in het teken moeten staan van het herstel van de broedpopulatie na 

het teleurstellende seizoen 2021. Echter het korte februariwintertje van dat jaar heeft ook een zware 

wissel getrokken op het broedseizoen 2022. Daarbij opgeteld het slechte muizenjaar, maakte dat de 

resultaten zelfs nog slechter waren dan het jaar ervoor. Het zijn de natuurlijke processen waar vooral de 

kerkuilen gevoelig voor zijn. Het seizoen werd afgesloten met slechts 28 broedsels in ons werkgebied.    

 

Het weer in 2022  

Winterweer was alleen in december te vinden. 

Op 10 december werd in Twente de eerste 

lokaal matige vorst genoteerd met hoogste 

minimumtemperatuur deze winter van min 7 

graden op 22 december. Voor de kerkuilen was 

de grootste uitdaging deze winter niet de kou of 

sneeuw maar veel meer de vaak nadrukkelijk 

aanwezige wind en meerdere stormen. 

Bovendien was februari een kletsnatte maand 

met in Twente rond de 150 mm regen tegen  

60 mm normaal. Moeilijke omstandigheden 

derhalve om muizen te vangen, maar ook de 

muizenpopulatie heeft het dan moeilijk. 

Mogelijk zijn veel muizenholletjes ondergelopen 

door de grote hoeveelheden regen.  

 

De lente van 2022 was met een gemiddelde 

temperatuur van 10,2 °C tegen een langjarig 

gemiddelde van 9,9 °C aan de zachte kant. 

Vanaf 30 maart werd er met een 

noordoostenwind koude lucht aangevoerd. Op 

de laatste dag van maart en de eerste dag van 

april passeerde een storing met in Twente enige  

 

 

tijd sneeuw bij temperaturen rond of iets onder 

nul. Het koele en ook natte weer zette in de 

eerste dagen van april door, maar na de eerste 

decade werd het droog en zonnig bij 

temperaturen rond of iets boven normaal. April 

en mei waren droge maanden waarbij vrijwel 

alle neerslag viel aan het begin van april en op 

enkele dagen in de tweede helft van mei 

waardoor het neerslag tekort dat voorjaar al 

behoorlijk was opgelopen.  

 

De zomer van 2022 was zeer warm, extreem 

zonnig en zeer droog. Met een gemiddelde 

temperatuur van 18,6 °C tegen 17,5 °C normaal 

was het de op twee na warmste zomer sinds 

1901. De hoogste temperatuur van deze zomer 

in Twente werd met ruim 37 °C gemeten op 19 

juli. Met landelijk gemiddeld 135 mm neerslag 

tegen normaal 224 mm was de zomer zeer 

droog. Eind augustus steeg het neerslagtekort in 

Twente tot ruim boven de 300mm. Omdat het 

ook in de herfst niet wilde regenen bedroeg het 

neerslagtekort in november nog steeds  

300 millimeter en dat is extreem hoog. 

Herstel van de kerkuil 

populatie laat nog op 

zich wachten. 
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Broedseizoen 2022  

Het broedseizoen 2022 was net als het jaar 

ervoor een uitzonderlijk jaar voor de uilen, en 

zoals ook in 2021 niet in de positieve zin. Reeds 

vroeg in het voorjaar bij de controles van de 

bosuilkasten en de eerste controles van 

steenuilkasten was het al duidelijk dat het een 

tegenvallend broedseizoen zou worden. Vooral 

bij de bosuil zijn veel kasten leeg gebleven 

waarbij in de bezette kasten nauwelijks muizen 

werden aangetroffen en het aandeel 

alternatieve prooien een stuk groter was dan 

gebruikelijk.  

 

Muizen schaarste 

De oorzaak moet gezocht worden in een lage 

muizenstand. In de herfst 2021 hingen er 

nauwelijks eikels of beukennootjes aan de 

bomen waardoor met name bosmuizen geen 

wintervoorraad hebben kunnen aanleggen met 

als gevolg sterfte tijdens de winter, door de 

honger. Bosmuizen vormen een belangrijk deel 

van de prooien voor de kerkuil. Maar ook de 

veldmuis, als belangrijkste prooi in het menu 

van de kerkuil, beleefde een daljaar in 2022. 

Hierdoor was de kerkuil voor een groot deel 

afhankelijk van de overige muizen als 

spitmuizen. Maar daar moeten er dan wel heel 

veel van gevangen worden, voordat het 

vrouwtje kerkuil voldoende reserve heeft 

opgebouwd om eieren te kunnen leggen. Eén 

veldmuis komt wat gewicht betreft overeen met 

vier bosspitsmuizen. De kletsnat verlopen 

februarimaand met mogelijk ondergelopen 

veldmuizenholletjes zal ook van invloed zijn 

geweest op de veldmuizenstand. Ook het vaak 

winderige weer met in februari meerdere 

stormen heeft zeker niet bijgedragen aan het 

vangsucces op de nachtelijke 

foerageervluchten.  Al met al heeft dat 

geresulteerd in het tot nu toe slechtste 

broedseizoen van de kerkuil in jaren.   

 

Bezetting nestkasten  

Mede door bovengenoemde reden kende het 

afgelopen broedseizoen 2022 een slechte 

bezetting. Een andere belangrijke reden was de 

nasleep van de kortstondige sneeuwrijke 

winterprik in februari 2021 met als gevolg een 

dramatisch verlies van broedvogels. Daar waar 

verliezen van broedvogels in voorgaande jaren 

al snel werden opgevuld door zwervende 

ongepaarde jonge vogels, zullen er ook onder 

deze groep veel slachtoffers zijn gevallen. Veel 

kasten bleven dan ook leeg het afgelopen jaar 

of er werd slecht één volwassen vogel 

aangetroffen. Tevens waren er meerdere kasten 

waar geen broedsel werd gestart ondanks 

aanwezigheid van een broedpaar. Het aantal 

gecontroleerde kasten met wel een broedsel 

was het laagste vanaf 2013.  

 

Totaal werd er in slechts 28 nestkasten een 

broedsel begonnen; drie minder ten opzichte 

van 2021 en veroorzaakt door een slechte 

muizenstand en wintersterfte van de 

broedvogels in 2021.  

Het broedselverloop kent een grillig patroon en 

wordt gestuurd door voedselaanbod en overleving. 

Ook op veel broedplaatsen 
waar wel broedvogels zijn 
aangetroffen werd geen 
broedsel gestart.. 
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Late start broedseizoen  

Met een kwakkelende muizenpopulatie en 

signalen uit het veld was de verwachting dat het 

broedseizoen dit jaar laat op gang zou komen. 

Om verstoring van broedsels te voorkomen 

werd pas vanaf half juni begonnen met de 

nestkastcontroles. Maar ook toen werden nog 

veel broedsels aangetroffen met kleine jongen. 

Uit analyse van de leeftijden van de geringde 

jongen bleek dat het eerste ei werd gelegd in de 

eerste week van april; laat maar wel 

kenmerkend voor een broedseizoen met een 

gedecimeerde muizenpopulatie. Verdeeld over 

de twee laatste weken van april werd er door 

de helft van de broedparen gestart met een 

legsel. De laatste drie legsels werden gestart in 

de eerste week van juni. Van tweede legsels 

was dit jaar dan ook geen sprake.  

 

Broedselgrootte  

Het aantal vangbare muizen in het voorjaar is 

niet alleen bepalend of en wanneer er een 

broedsel wordt begonnen, maar is tevens 

bepalend voor het aantal geproduceerde 

eieren. De kerkuil is bij uitstek een 

muizenspecialist die moeilijk kan overschakelen 

op andere prooisoorten. De broedvogels 

moeten 4 à 5 muizen per nacht eten om in 

conditie te blijven. Ook de jongen, wanneer ze 

drie weken oud zijn, moeten zo’n 5 muizen per 

nacht per jong kunnen verorberen. Met de 

controles van de steenuil in de gedachten 

hadden we het niet anders verwacht….. veel 

lege kasten en als er wel een broedsel was, 

waren er in de meeste gevallen maar twee of 

drie jongen. Terwijl er in normale jaren vier tot 

zes jongen zijn. Er was slechts één kast met vijf 

jongen terwijl broedsels met zes of zeven 

jongen niet werden aangetroffen.  

 

Conditie nestjongen 

Naast het ringen van de nestjongen in de 

nestkasten van onze vereniging werden er door 

Johan Drop ook broedsels geringd voor IVN 

Almelo en SVG Geesteren. Totaal werden 

daarmee 92 nestjongen geringd. Zoals blijkt uit 

de grafiek met spreidingscurve van het 

gewogen gewicht en het normgewicht was de 

conditie van het merendeel van de jongen goed 

tot zelfs zeer goed. 

Dat ondanks een slechte voedselsituatie de 

conditie van het merendeel van de jongen goed 

was, heeft alles te maken met de broedstrategie 

van de kerkuil. Vanaf het eerste ei begint de 

kerkuil te broeden waardoor het leeftijdsverschil 

en de ontwikkeling van de uitgekomen jongen 

groot is. Het karige voedselaanbod wordt 

ingenomen door de oudste jongen waardoor 

jongere nestgenoten niet overleven. 

 

Met weinig prooiaanvoer geldt de wet van de 
sterkste en overleeft slechts een klein aantal van 

de nestjongen.  

Zoals bovenstaande grafiek laat zien zijn er 

gemiddeld net geen 3 jongen uitgevlogen per 

gestart legsel. Daarmee eindigt 2022 in de 

onderste regionen vanaf 2011. Tweede 

broedsels werden niet aangetroffen.  
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Nationale tuinvogeltelling 2022 
 
De Nationale Tuinvogeltelling werd dit jaar voor de 19e keer in Nederland gehouden en wel in het 

weekend van 28 tot en met 30 januari. De telling werd georganiseerd door Vogelbescherming Nederland 

en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij deze landelijke telling 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 in de winter de vogels gebruik maken van voederplekken en de tuinen. 
 

In onderstaand overzicht zijn per plaats het aantal tellers, tellocaties en getelde vogels vermeld.  

 

Soort Aantal  tellers 
 

 

 

 

tellers 

Aantal 

Tellers  

Aantal tellocaties Aantal vogels Aantal soorten 

Jaargang 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Weerselo 30 34 24 26 652 1076 26 29 

Rossum 40 19 18 11 1136 258 24 28 

Saasveld 18 17 16 13 760 565 36 35 

Deurningen 30 19 21 13 564 320 32 26 

Ootmarsum 74 73 71 50 1799 1617 32 36 

Oud Ootmarsum 6 5 5 5 177 127 19 18 

Denekamp 76 62 63 60 1489 1640 41 42 

Agelo 6 4 3 4 101 382 18 23 

Tilligte 13 4 4 4 231 123 25 23 

Noord Deurningen 4 9 4 7 167 246 16 23 

Lattrop/Breklenkamp 8 9 6 8 188 244 22 24 

Nutter 4 3 3 5 90 76 15 15 

Tubbergen 53 38 44 43 971 872 22 30 

Reutum 22 9 13 15 455 212 28 15 

Fleringen 15 9 8 10 211 239 27 23 

Albergen 35 32 34 27 830 686 32 29 

Harbrinkhoek 18 16 12 12 309 196 23 19 

Mariaparochie 1 1 2 2 50 78 13 12 

Geesteren 28 27 23 25 566 562 31 28 

Langeveen 12 6 13 6 278 224 22 24 

Manderveen 6 10 6 7 290 195 30 15 

Mander 4 1 5 1 187 62 19 11 

Vasse 22 9 10 6 186 130 17 19 

Hezingen 6 4 7 4 165 123 19 16 

Haarle 6 6 6 5 163 102 17 19 

Losser 53 85 44 97 971 1977 - - 

De Lutte 43 29 33 31 1018 719 - - 

Glane 5 4 5 4 247 150 - - 

Overdinkel 34 25 34 32 895 608 - - 

Beuningen 13 10 8 13 388 418 - - 

Oldenzaal 278 261 263 328 4122 3780 - - 

Totaal 1023 840 837 874 20384 18007 606 582 
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Top 25 Dinkelland en Tubbergen 

De resultaten van de gemeente Dinkelland en 

Tubbergen - voor wat betreft de aantallen - zijn 

hieronder nader uitgewerkt. In Dinkelland hebben 

in totaal 258 deelnemers / gezinnen meegedaan 

aan de telling. Zij telden al met al 6674 vogels. In 

Tubbergen lagen die aantallen op 168 deelnemers 

en 3681 getelde vogels. Bij elkaar opgeteld waren 

dat derhalve 426 tellers en 10.355 vogels. 

 

Toelichting bij een aantal soorten in Dinkelland en Tubbergen 

De onbetwiste nummers 1 en 2 waren in beide 

gemeenten respectievelijk de huismus en de 

koolmees; exact als bij de landelijke gegevens.  

De merel verscheen daarentegen in Dinkelland en 

Tubbergen niet in de top 3. In Dinkelland kwam 

de soort zelfs niet verder dan plek 5 en in 

Tubbergen bleef de merel steken op plaats 4. 

Toch lijkt het landelijke beeld een licht herstel 

weer te geven, hetgeen ook geldt voor de 

huismus.  Bij de verwerking van de gegevens 

kwam duidelijk naar voren dat in verreweg de 

meeste tuinen soorten als koolmees, 

pimpelmees, roodborst, merel en heggenmus 

voorkomen. Dit zijn dan ook uitgesproken 

tuinvogels. Bij kool- en pimpelmees worden 

meesttijds meerdere exemplaren op één locatie 

geteld. Bij met name roodborst en heggenmus zie 

je daarentegen vaak slechts één exemplaar per 

locatie, terwijl merels en Turkse tortels geregeld 

met tweetallen worden waargenomen. Het gaat 

bijzonder slecht met de ringmus; van origine een 

echte plattelandsvogel. In Tubbergen en 

Dinkelland werden er op 5 locaties slechts  

27 gezien waarvan 20 in Tubbergen.  

 

 Dinkelland: Top 20 Aantal   Tubbergen: Top 20 Aantal 

1  Huismus 1464  1 Huismus 784 

2 Koolmees 788  2 Koolmees 542 

3 Pimpelmees 514  3 Pimpelmees 362 

4 Kauw 454  4 Merel 306 

5 Merel 442  5 Houtduif 272 

6 Houtduif 422  6 Vink 215 

7 Vink 368  7 Turkse tortel 164 

8 Spreeuw 221  8 Roodborst 123 

9 Roodborst 213  9 Kauw 106 

10 Ekster 200  10 Heggenmus 101 

11 Turkse tortel 192  11 Zwarte kraai 71 

12 Zwarte kraai 166  12 Gaai 66 

13 Heggenmus 165  13 Spreeuw 54 

14 Holenduif 158  14 Koperwiek 52 

15 Gaai 130  15 Ekster 49 

16 Kramsvogel 120  16 Winterkoning 48 

17 Gr. bonte specht 79  17 Gr. b. specht 40 

18 Boomklever 77  18 Kokmeeuw 35 

19 Winterkoning 65  19 Kramsvogel 32 

20 Wilde eend 64  20 Groenling 31 

21 Stadsduif 44  21 Boomklever 34 

22 Groenling 36  22 Holenduif 26 

23 Groene specht 31  23 Ringmus 20 

24 Boomkruiper 26  24 Staartmees 19 

25 Stormmeeuw 25  25 Stadsduif 16 
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VOGELTREKTELLINGEN 
 

In het najaar van 2022 vonden er twee vogeltrektellingen plaats die allebei plaats vonden op de 

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

 

Eerste telling zaterdag 10 september  

Dit jaar was onze eerste trektelling al begin 

september gepland; zoals gebruikelijk op de 

vaste telpost bij de Sterrenwacht in Lattrop. Dit 

om een idee te krijgen welke soorten er om die 

tijd op trek zijn. Het weer was niet ideaal voor 

trekkende vogels. Er was sprake van 

laaghangende bewolking, zwakke 

zuidwestenwind en de temperatuur lag rond de 

18 graden.  

 

Er was dan ook niet veel trek, althans op de 

zwaluwen na. Het is om deze tijd van het jaar 

ook nog net wat te vroeg  voor de echte 

herfsttrek. Al gauw bij het begin van de telling 

kwamen er groepjes boerenzwaluwen, hoog 

onder de bewolking doorvliegend, voorbij.  

Ook in de bosrand rond de heuvel hoorde je 

direct al de eerste tjiftjaf. Na een uur brak de 

bewolking en kwam de zon er af en toe 

doorheen. Toen kwamen er met tussenpozen 

laagvliegende groepen boeren- en 

huiszwaluwen voorbij. Mooi om te zien was dat 

deze twee soorten niet door elkaar vlogen, 

maar in groepjes van het zelfde soort bij elkaar. 

De grootste groep bestond uit 120 stuks 

boerenzwaluwen en daarbij ook nog eens 25 

stuks huiszwaluwen. Ook een (ver)late 

gierzwaluw liet zich zien. Rond de telpost in de 

struiken trokken een flink aantal tjiftjaffen en 

enkele fitissen voorbij. Al met al was het een vrij 

rustige trektelmorgen, waarbij er ook tijd was 

om a. van de mooie omgeving en b. van de 

rondhangende vogels, die nog niet op trek 

waren, te genieten. 

 

Qua roofvogels bleef de score beperkt tot 2 

buizerds, 1 havik en 1 torenvalk. Bij de 

kraaiachtigen werden evenmin hoge scores 

behaald. Hier kwamen we niet verder dan 95 

kauwtjes, 15 gaaien, 14 zwarte kraaien en 6 

roeken. Die aantallen zullen, net als de vinken 

en de spreeuwen, de komende tijd zeker op 

gaan lopen. Er werd op zaterdag 10 september 

2022 geteld van 07.00 tot 11.00 uur. In totaal  

werden er 41 vogelsoorten genoteerd en in 

totaal 890 vogels.  

Turen naar de vogeltrek op de kijkheuvel nabij de Sterrenwacht, te Lattrop. 

Verreweg de meest getelde vogel op deze 

telochtend was de boerenzwaluw.  
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Euobirdwatch 

Op zaterdag 1 oktober gingen in heel Europa 

weer duizenden vogelaars op pad om de 

trekvogels te tellen die op pad zijn naar het 

zuiden. Het gaat dan om miljoenen vogels. 

Eurobirdwatch is een initiatief van Birdlife 

International. In Nederland wordt dat 

gecoördineerd door Vogelbescherming 

Nederland. Het doel van dit alles is om 

aandacht te vragen voor vogels en hun 

leefomgeving.  

 

De telpost van onze vereniging was weer op de 

kijkheuvel bij de Sterrenwacht in Lattrop. Er 

deden in totaal negen personen in wisselende 

samenstelling mee aan de telling. We telden 

vanaf 07.30 uur. Omdat de trek zo goed als stil 

was gevallen en zeer donkere wolken naderden 

zijn we omstreeks 13.30 uur gestopt. Aan de 

hand van tellijsten werden de aantallen per uur  

bijgehouden en steeds wisselend door één van 

de tellers genoteerd. 

Trektellen staat of valt met het weer en dat zat 

deze telling niet mee. De zon liet zich bijna niet 

zien en het was licht tot zwaar bewolkt, met zo 

nu en dan een lichte regenbui en harde wind 

 

uit het zuidwesten. Gelijk bij het eerste 

ochtendlicht kwam de trek van de 

boerenzwaluw goed op gang. Ook de trek van 

de spreeuw viel op met in het eerste uur 

doortrek van grote groepen en dit bleef de hele 

dag zo doorgaan. De doortrek van de vink was 

met kleine groepjes nog niet echt op gang 

gekomen zoals ook de ganzen nog niet echt op 

trek waren.  

Door de struiken op de kijkheuvel en via de 

bomen en struiken langs het kanaal passeerden 

doorlopend koolmezen, pimpelmezen en 

tjiftjafs. Door het bewolkte en winderige weer 

viel de roofvogeltrek tegen, al hebben we toch 

nog een paar leuke soorten kunnen noteren, 

waaronder een vrouwtje bruine kiekendief, 5 

sperwers, 4 torenvalken, 1 boomvalk, 10 

buizerds en op de valreep, vlak voor een zware 

regenbui, een rode wouw, die op de huid werd 

gezeten door meerdere kauwtjes. Als we aan 

het einde van de dag de balans opmaken, 

komen wij in totaal op 2141 getelde vogels, 

verdeeld over 42 vogelsoorten. 

Uitzicht vanaf de kijkheuvel bij zwaarbewolkt weer. 

De telgegevens worden direct genoteerd. 

Een van de passanten op de kijkheuvel is de 

pimpelmees. 

https://www.nvwgdegrutto.nl/uploads/2/6/7/3/26732913/de-telgegevens-worden-onmiddellijk-genoteerd-foto-wim-wijering_orig.jpg
https://www.nvwgdegrutto.nl/uploads/2/6/7/3/26732913/pimpelmees-eindigde-op-de-10e-plek-in-lattrop-foto-wim-wijering_orig.jpg
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Hieronder staan in afzonderlijke tabellen de top 5 en totaallijst van de drie tellingen aangegeven. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soort Aantal Aantal Soort Aantal Aantal 

 10 sept. 1 okt.  10 sept. 1 okt. 

Aalscholver  13 Huiszwaluw  7 

Blauwe reiger  8 Kauw 95 181 

Boerenzwaluw 492 555 Kievit 7  

Boomklever 1 2 Kleine bonte specht 1 1 

Boomkruiper 2  Koolmees 5 62 

Boomvalk  1 Matkop 2  

Bruine kiekendief  1 Meerkoet 1  

Buizerd 2 10 Merel 8 39 

Ekster  2 Nijlgans 4  

Fazant 4 2 Pimpelmees 14 55 

Fitis 5  Putter 10  

Gaai 15 13 Roek 6  

Gans (spec.)  10 Roodborst 5 14 

Gierzwaluw 1  Sperwer  5 

Goudhaan 2  Spreeuw 64 637 

Goudplevier  2 Tjiftjaf 26 18 

Grauwe gans 6 3 Torenvalk 1 4 

Groene specht 1  Vink 37 135 

Grote bonte specht 3 5 Waterhoen 2  

Grote lijster 1  Watersnip 2  

Grote zilverreiger  1 Wilde eend 5 17 

Havik 1  Winterkoning 2 4 

Heggenmus 2 2 Witte kwikstaart 4 26 

Holenduif 6 64 Zanglijster 1 60 

Houtduif 25 58 Zwarte kraai 14 49 

Huismus  4    

   Totaal  890 2141 

 10 september Aantal   1 oktober Aantal 

1. Boerenzwaluw 492  1. Spreeuw 637 

2. Kauw 95  2. Boerenzwaluw 555 

3. Spreeuw 64  3. Kauw 181 

4. Vink 37  4. Vink 135 

5. Tjiftjaf 26  5. Holenduif 64 
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 COLOFON NATUUR EN VOGELWERKGROEP “DE GRUTTO” 

Bestuur    

Voorzitter Jan Nijmeijer  06.10491479 jan.nijmeijer47@gmail.com 

Penningmeester Henk Schepers 0541-661255 hamschepers@hotmail.com 

Secretariaat Vacant 06.10348765 secretariaat@nvwgdegrutto.nl 

Algemeen lid Marianne oude Tijdhof 0541-517512 marian.ot@caiway.net 

Algemeen lid Bianca Franceschina 06.53981479 b.franceschina@gmail.com 

Algemeen lid Annemarie Lutke Veldhuis 06.12076630 pajm.lutkeveldhuis@worldonline.nl 

Bankgegevens RABOBANK, Ibannummer: NL93 RABO 0144 7013 32 

         

Coördinatoren 
weidevogels 

                                                            

Algemeen Wim laverman 06.53119514 wimlaverman@hotmail.com 

Rossum Johan Groote Punt 0541-625689 johangrootepunt@gmail.com 

Deurningen Jan Koekoek 06.42948046 jan.koekoek8@gmail.com 

Fleringen Johan Drop 06.10348765 johandrop@outlook.com 

Saasveld Jos Schabbink 074-3494690 janenmarietjeschabbink@gmail.com 

Agelo Jan Nijmeijer  06.10491479 jan.nijmeijer47@gmail.com 

Weerselo Henk Schepers 0541-661255 hamschepers@hotmail.com 

    

Coördinatoren 
werkgroepen 

   

Kerkuil Johan Drop 06.10348765 johandrop@outlook.com 

Steenuil Johan Drop 06.10348765 johandrop@outlook.com 

Huiszwaluwproject Herman Braakhuis 06. 57320082 Braakhuis.h@gmail.com  

Boerenzwaluw Johan Drop 06.10348765 johandrop@outlook.com 

Jeugdgroep Annemarie Lutke Veldhuis 06.12076630 pajm.lutkeveldhuis@worldonline.nl 

Jeugdeducatie project Wim Wijering 06.46202123 wimwijering@hotmail.com 

    

Algemeen    

Website http://www.nvwgdegrutto.nl webmaster@nvwgdegrutto.nl 

Webmaster Laurents ten Voorde 06.51461193 webmaster@nvwgdegrutto.nl 

Website inhoudelijk Wim Wijering 06.46202123 wimwijering@hotmail.com 

Jaarprogramma Jan Nijmeijer 06.10491479 jan.nijmeijer47@gmail.com 

Nestkasten zangvogels  Bianca Franceschina 06. 53981479 b.franceschina@gmail.com 

Nestkasten opslag Johan Kleissen 0546-441270 jbmklei@daxis.nl 

Kunstnesten huiszwaluw Johan Drop 06.10348765 johandrop@outlook.com 

Leden en donateurs Leonard Rouhof 06.10358694 leonard.rouhof@ziggo.nl 

Landschapsonderhoud Johan Drop 06.10348765 johandrop@outlook.com 

    

Ringers    

 Johan Drop 06.10348765 secretariaat@nvwgdegrutto.nl 

 Leonard Rouhof 06-10358694 leonard.rouhof@ziggo.nl 

Jaarverslag    

Redactie Johan Drop, 
Marianne Oude Tijdhof 

06.10348765 
0541-517512 

 

Lay-out Johan Drop   

  

mailto:Braakhuis.h@gmail.com
http://www.nvwgdegrutto.nl/
mailto:jan.nijmeijer47@gmail.com
mailto:b.franceschina@gmail.com
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Grote gele kwikstaart man 

Grote gele kwikstaart uitgevlogen jong 

Grote gele kwikstaart vrouw 

Grote 

gele 

kwikst


